
اجمللد العاشر - العدد األول
حمرم 1440هـ - أكتوبر 2018م

4651ISSN:1658-
ول المجلد العاشر العدد األ

محرم: 1440ھـ  أكتوبر: 2018م
Vol: 10 - Issue:1
October: 2018 A.C

https://uqu.edu.sa/jep/55159
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قواعد النرش

قواعد النشر يف جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

أواًل: املواد املقبولة للنشر:
ــداً  ــف جدي ــه، وتضي ــي وخطوات ــث العلم ــة البح ــزم مبنهجي ــي تلت ــة الت ــة األصيل ــوث العلمي ــة البح ــرش املجل 1- تن

ــة  ــن العربي ــدى اللغت ــة بإح ــوث مكتوب ــون البح ــن أن تك ــس، وميك ــم النف ــة وعل ــال الرتبي ــة يف مج ــة التخصصي للمعرف

واإلنجليزيــة، ومل يســبق نرشهــا مــن قبــل وغــر مســتلة مــن رســائل علميــة وكتــب أو بحــوث ســابقة، ويف حــال قبــول البحــث 

ــر. ــس التحري ــايب مــن رئي ــة أخــرى دون إذن كت ــادة يف أي دوري ــرش امل ــة أال تن ــرش باملجل للن

2- تنــرش املجلــة ترجــات البحــوث، والقــراءات، ومراجعــات الكتــب، والتقاريــر واملتابعــات العلميــة حــول املؤمتــرات 

والنــدوات واألنشــطة األكادمييــة املتصلــة بحقــول اختصاصهــا.

3 - االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها.

4- تــري املجلــة أعدادهــا الصــادرة مبقــاالت فكريــة تخصصيــة عميقــة تشــخص حــاالً، أو ترســم خطــاً مســتقبلياً، أو 

ــك املقــاالت  ــة بتل ــة، وترحــب املجل ــة ثري ــة عاملي ــكاراً وتطبيقــات تخصصي تســتنتج العــر مــن دروس املــايض، أو تقــدم أف

وبأصحابهــا.

5- أفكار ومقرتحات بحثية )فردية وجاعية( عىل املستويات املحلية والعربية.

اثنياً: معايري النشر:
1- يُقدم صاحب البحث املادة العلمية عىل هذا )النموذج(، ويَُعبَّأ النموذج الخاص بالنرش.

2- يتــم إخضــاع جميــع البحــوث املســتلمة للفحــص املبــديئ، مــن قبــل هيئــة التحريــر، لتقريــر صالحيتهــا للنــرشيف 

غضــون شــهر كحــد أقــى، ويحــق لهــا أن تعتــذر عــن قبــول البحــث دون إبــداء األســباب.

3- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي قبل نرشها يف املجلة.

4- يف حال عدم قبول نرش البحث، فإنه ال يعاد للباحث.

5- يتــم حصــول صاحــب البحــث املنشــور عــىل املجلــة اإللكرتونيــة كاملــة مــن خــالل موقــع املجلــة اإللكرتونيــة، وال 

مينــح الباحــث نســخة مطبوعــة مــن املجلــة.

6- مينــح الباحــث )خطــاب قبــول للنــرش( عنــد إعادتــه للبحــث يف صورتــه النهائيــة، بعــد األخــذ بالتعديــالت املطلوبــة، 

واســتكالها إن وجــدت يف غضــون شــهر كحــد أقــى، وال مينــح ذلــك الخطــاب يف تلــك الخطــوة بــأي حــال مــن األحــوال.

اثلثاً: قواعد تسليم البحث:
1- يرســل البحــث عــىل النمــوذج اإللكــرتوين للمجلــة، وســتتم موافاتــه برســالة تُفيــد اســتالم املجلــة للبحــث يف غضــون 

أســبوع مــن تاريخــه.

2- ميــأ الباحــث )اإلقــرار( والــذي يفيــد أن البحــث مل يســبق نــرشه، وأنــه ليــس مســتالً مــن رســالة ماجســتر، أو 

أطروحــة دكتــوراه، أو كتابــاً منشــوراً، ومل يقــدم للنــرش لجهــات أخــرى، وكذلــك لــن يقــدم للنــرش يف جهــة أخــرى يف الوقــت 

نفســه لحــن انتهــاء إجــراءات التحكيــم، ويتعهــد بالقيــام بالتعديــالت املطلوبــة، وإرســال البحــث يف شــكله النهــايئ خــالل 



3- يجــب أن تحتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث عــىل عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثــن، وجهــة العمــل، 

والعنــوان، ورقــم الهاتــف، والريــد اإللكــرتوين وتاريــخ البحــث، ومــن أجــل ضــان رسيــة عمليــة التحكيــم، فيجــب عــدم ذكــر 

اســم الباحــث، أو الباحثــن يف صلــب البحــث، أو أيــة إشــارات تكشــف عــن أشــخاصهم، وعنــد رغبــة الباحــث، أو الباحثــن يف 

تقديــم الشــكر ملــن أســهم، أو ســاعد يف إنجــاز البحــث، فيكــون ذلــك يف صفحــة مســتقلة.

4- يجــب تقديــم ملخــص للبحــث باللغــة العربيــة بحــد أقــى )150( كلمــة، وآخــر بالغــة اإلنجليزيــة بحد أقــى )150( 

كلمــة، ويكــون كل ملخــص يف صفحــة مســتقلة، أن يحتــوي كل ملخــص عــىل عنــوان البحــث، وبــدون ذكــر أســاء أو بيانــات 

الباحثن.

5- رضورة إرفــاق ملخــص البحــث باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة يف صورتــه النهائيــة، ويف حــال عــدم إرفاقــه يؤجــل 

نــرشه إىل عــدد الحــق.

6- عدد صفحات البحث ال يتجاوز بأي حال )30 صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، والجدول، واألشكال، واملالحق.

7- أمنــاط وصيــغ الكتابــة تكــون كالتــايل: مقــاس الصفحــة )A4(، وبتباعــد أســطر بقــدر مســافتن )شــاملة الهوامــش، 

واملراجــع، واملقتطفــات، والجــداول، واملالحــق( وبهوامــش )2,5 ســم كحــد أدىن( لــكل مــن أعــىل وأســفل وجانبــي الصفحــة، 

ومنــط الكتابــة:

للغة العربية: Traditional Arabic حجم الخط 14.	 

للغة اإلنجليزية: Times New Roman حجم الخط 10	 

8- يف حــال اســتخدم الباحــث ألداة مــن أدوات جمــع البيانــات، فعليــه أن يقــدم نســخة كاملــة مــن تلــك األداة، إذا 

مل يكــن قــد تــم ورودهــا يف أصــل البحــث، أو مالحقــه، وكذلــك إرفــاق مــواد البحــث كاملــة كمالحــق ترفــق مــع البحــث.

9- تعمــل املجلــة عــىل تأصيــل منهــج البحــث العمــي، وتعتقــد بــأن البحــوث املرســلة يجــب أن تتكــون مــن األجــزاء 

لية: لتا ا

1. مقدمة البحث.

2. مشكلة البحث.

3. أسئلة الدراسة.

4. أهمية البحث.

5. أهداف البحث.

6. محددات البحث.

7. التعريف باملصطلحات.

8. منهجية البحث:

- املجتمع والعينة.

- أداة البحث.

- صدق وثبات األداء.



  9. عرض النتائج.

10. مناقشة النتائج.

11. التوصيات.

13-  يتــم توثيــق املراجــع واملصــادر ســواء داخــل البحــث أو يف قامئــة املراجــع، وفقــا لنظــام جمعيــة علــم النفــس 

أكانــت  ســواء   )APA) )American psychological Association 6 th edition) األمريكيــة 

إنجليزيــة أم عربيــة، وللطريقــة حــول االقتباســات مــن مواقــع وصفحــات إلكرتونيــة (Websites( ، أو مصــادر معلوماتيــة 

متعــددة، أو كتــب إلكرتونيــة (E-BOOKS(، وتوثيــق الكتــب بطبعتهــا الورقيــة واألبحــاث والدراســات واملراجــع يُرجــى 

.)APA format) قــراءة امللــف املرفــق بعنــوان

14- عزيــزي الباحــث: إذا كان لديــك استفســارات أو ســؤال فتفضــل بكتابتــه وإرســاله عــىل الريــد اإللكــرتوين للمجلــة، 

ويرسنــا التواصــل معــك بريديــاً وهاتفيــاً إذا رغبــت.

حقــوق الطبــع: تعتــر املــواد املقدمــة للنــرش عــن آراء مؤلفيهــا ويتحمــل املؤلفــون مســؤولية صحــة ودقــة املعلومات 

واالستنتاجات.

جميــع حقــوق النــرش محفوظــة للنــارش )جامعــة أم القــرى( وعنــد قبــول البحــث للنــرش يتــم تحويــل ملكيــة النــرش 

مــن املؤلــف إىل املجلــة
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فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات االتصال غري اللفظي ألعضاء هيئة 
التدريس األجانب بكلية العلوم
د/ عبد القادر بن عبيد الله الحمري

كلية الرتبية واآلداب -جامعة تبوك

- ملخص البحث:

هــدف البحــث إىل قيــاس فاعليــة برنامــج تدريبــي  مقــرتح لتنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، 

لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة 

تبــوك، واعتمــد عــىل املنهــج شــبه التجريبــي، باســتخدام مجموعتــن متكافئتــن مــن أعضاء هيئــة التدريس 

)تجريبيــة وضابطــة( بلــغ عددهــا )26( عضــواً، مبتوســط عمــري وانحــراف معيــاري قــدره)42.15±5.61(، 

وخضــع أفــراد املجموعــة التجريبيــة للرنامــج، وتــم إجــراء قيــاس قبــي وبعــدي وتتبعــي باســتخدام بطاقة 

املالحظــة، وأظهــرت نتائــج التحليــل لالســتجابات وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف مهــارات االتصــال غــر 

ــة ، وبــن  التطبيــق القبــي  اللفظــي بــن املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف اتجــاه املجموعــة التجريبي

والبعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي، كــا ظهــرت فروقــا يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى املجموعــة 

التجريبيــة بــن القيــاس البعــدي، والتتبعــي ) شــهر، شــهران( يف اتجــاه القيــاس التتبعــي، وتــم تقديــم عــدد 

مــن املقرتحــات لتطويــر الرنامــج، ويف ضــوء النتائــج قدمــت عــدد مــن التوصيــات.

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــي، أعض ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص ــي، مه ــج تدريب الكلمــات الرئيســة: برنام
ــوم.  ــة العل بكلي
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The Effectiveness of a Proposed Training Program to Develop 
Non-Verbal Communication Skills for Foreign Faculty Members 

at the College of Science
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Abstract:
The aim of this research is to investigate the effectiveness of a proposed 

training program to develop non-verbal communication skills in a sample of 

foreign faculty members )non-native Arabic speakers) at the College of Sci-

ence at the University of Tabuk. The study employed the quasi-experimental 

approach using two equal groups; control and experimental groups. The sam-

ple was 26 members divided equally between the two groups with an average 

age 42.15 and standard deviation 5.61. The program has been implemented 

and pre, post, and sequential measurements have been conducted using an 

observation card.

Findings of the qualitative and quantitative analysis showed that there 

are statically significant differences in the non-verbal communication skills 

among the experimental group. Also, the post-observation results showed 

significant results compared to the pre-observation findings. In addition to 

this, results showed noteworthy differences in non-verbal communication 

skills among the experimental group as related to the sequential measure-

ments (one month and two months) compared to the post-observation results. 

The participants stated a number of suggestions to develop the program and 

in the light of the results a number of recommendations have been presented.

Key words: training program, non-verbal communication skills, faculty 

members at the College of Science
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املقدمة:

يف ظــل التقــدم التقنــي، والتحــوالت االجتاعيــة واالقتصاديــة، التــي تعصــف بعاملنــا اليــوم، أصبحــت 

برامــج التنميــة املهنيــة املوجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ركنــاً أساســياً مــن خطــط وسياســات الجامعــات 

املنتجــة )Productive Universities(؛ اعتــاداً عــىل أن أداء عضــو هيئــة التدريــس وتطويــره هــو نــوع 

مــن االســتثار األكادميــي، )Al Mohsen , 2013(  )Academic Capital(، ويتوافــق ذلــك مــع إعــالن» 

رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030« تلــك الرؤيــة املواكبــة للتعليــم، والداعمــة ملســرته مــن خــالل 

رفــع جــودة مخرجاتــه، واالرتقــاء مبهــارات وقــدرات منســوبيه، )رؤيــة اململكــة 2030، 2017(.

ــارات  ــر مه ــاً )Scott-Parker 2017( فتؤث ــاً وثيق ــال ارتباط ــارات االتص ــح مبه ــم الناج ــط التعلي ويرتب

ــف  ــم توظي ــا يت ــة، وعندم ــة واألكادميي ــة واالنفعالي ــة االجتاعي االتصــال اللفظــي وغــر اللفظــي عــىل البيئ

  Goleman( مهــارات االتصــال جيــداً بــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس ســيتحقق  أفضــل منــاخ للتعلــم

ــب  ــون إىل التدري ــم يحتاج ــتمرار، فإنه ــالب باس ــع الط ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــرا لتعام 2006(؛ ونظ

عــىل أفضــل طــرق االتصــال ليوظفوهــا معهــم؛ مــا ينعكــس عــىل طالبهــم باإليجــاب، إذ يتحســن تعلمهــم 

.)Koshland-Crane , 2008 ,Khan , Khan ; Zia-UI-Islam & Khan ,2017( ومســتواهم الــدرايس

ــزر)Benzer , 2012( أن الفــرد يســتطيع مــن خــالل مهــارات االتصــال غــر اللفظــي   ويؤكــد بين

فهــم وإيصــال املشــاعر واالنفعــاالت بشــكل أوضــح مــن االتصــال اللفظــي، فاالتصــال غــر اللفظــي جــزء 

ــم  ــر عــىل كل مــن املعل معقــد ومســتمر مــن التفاعــل االجتاعــي )Riggio & Riggio , 2012(، ويؤث

ــة، وتشــمل كل الســلوكيات  ــه بلغــة اإلشــارة أو اللغــة الصامت ــم )Okon 2011( وتســمى مهارات واملتعل

التــي تــؤدى يف وجــود اآلخريــن، أو التــي يتــم اســتقبالها مــن اآلخريــن ســواًء كان شــعورياً أو ال شــعوري 

)Bambaeeroo & Shokrpour , 2017( مثــل: حــركات وإميــاءات الجســم، وتعبــرات الوجــه، ونظــرات 

ــا  ــة إىل طابعه ــة الداعم ــر األدل ــوت )Cesario& Higgins, 2008(، وتش ــرة الص ــة إىل ن ــن، باإلضاف الع

)Bonaccio , O’Reilly; O’Sullivan &Chiocchio , 2016 العاملــي، أي اســتخدامها عــر مختلــف الثقافــات

كــا أجريــت العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي تناولــت مهــارات االتصــال غــر 

اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم، وعالقتهــا بأدائهــم التعليمــي، مثــل: 

دراســة )Oskouhi, Mohammadi & Rezvanfar , 2013( ،التــي توصلــت إىل وجــود عالقــة 

ارتباطيــة بــن مهــارات االتصــال غــر اللفظــي واألداء التعليمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس.

ــن  ــب م ــب، فالتدري ــالل التدري ــن خ ــابها م ــن اكتس ــه ميك ــارات ،فإن ــن امله ــة م ــا مجموع ولكونه
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أكــر الرامــج التــي تهتــم بهــا الجامعــات العامليــة واملحليــة لتنميــة أعضــاء هيئتهــا التدريســية؛ بصفتــه 

العمليــة الرئيســة والحيويــة يف مجــال التنميـــة املهنيـــة املســتمرة للعاملــن يف مختلــف الوظائــف، حيــث 

يجــدد معلوماتهــم، ويعمـــل علـــى تحـــسن معــدالت أدائهــم، واالرتقــاء بقيمهــم، وصقــل اتجاهاتهــم. 

ولــي يحقــق التدريــب أهدافـــه فـــإن برامجــه يجــب أن تبنــى حســب احتياجــات املتدربــن بعــد حرصها 

وتجميعهـــا )عبــد الغفــار، 2006(. وهــذا مــا أكدتــه دراســة )العرينــي، 2011( أن مهــارات االتصــال غــر 

ــم كانــت يف مســتوى متوســط،  ــوم بجامعــة القصي ــة العل ــة التدريــس يف كلي ــدى أعضــاء هيئ اللفظــي ل

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )الحمــري ،2017( التــي أجريــت عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس 

بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

ويــؤدي التدريــب عــىل مهــارات االتصــال غــر اللفظــي إىل تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس 

الشــخصية، يف إطــار العمليــة التعليميــة، كــا يؤثــر يف كل مــن إدارة العمليــة التعليميــة، وبنــاء املجتمــع 

)Goldin– Meadow , 2004(، لذلــك فهــم بحاجــة إىل أن يكونــوا قادريــن عــىل قــراءة إميــاءات الطالب، 

.) Elias , Hunter & Kress , 2001( وفهــم معانيهــا عــىل الفــور، والــرد عليهــا

وعــىل الرغــم مــن أن العديــد مــن وســائل االتصــال غــر اللفظي هــي فطريــة وعامليــة: )أي أن الناس 

مــن ثقافــات مختلفــة، لديهــم فهــم مشــرتك لهــذه اإلشــارات(،  إال أن مســاهمة االتصــال غــر اللفظــي يف 

 Besson, Graf;( املعنــى الــكي للخطــاب ميكــن أن تكــون محــددة ثقافيــاً، وتختلــف باختــالف البلــدان

)Hartung; Kropfhausser & Voisard , 2005

وإذا كان هــذا األمــر -إىل حــٍد ما-يســراً، بالنســبة ملــن هــم مــن ثقافــة واحــدة، ويتكلمــون نفــس 

اللغــة، فــإن األمــر أكــر تعقيــداً ملــن هــم مــن ثقافــات مختلفــة، وال يشــرتكون يف نفــس اللغــة األم، مــا 

ينعكــس بالســلب عــىل مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، بــل واللفظــي، ومــا تحملــه الكلــات مــن بعــض 

املعــاين التــي تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى، بــل إن طريقــة نطــق الكلمــة لهــا مدلــول يختلــف حســب 

الثقافــة الســائدة.

لذلــك توجــه البحــث الحــايل إىل إعــداد وتطبيــق برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة 

ــر  ــن بغ ــب الناطق ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص مه

اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.
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مشكلة البحث:

ــة  ــاء هيئ ــي، أن أعض ــل التعليم ــي يف الحق ــر اللفظ ــال غ ــت االتص ــي تناول ــات الت ــد الدراس تؤك

ــرات  ــل: تعب ــة، مث ــر لفظي ــارات غ ــر إش ــم ع ــأن توقعاته ــائل بش ــلون رس ــا يرس ــاً- م ــس -غالب التدري

ــر ملحــوظ عــىل ســلوك  ــا تأث ــة له ــر اللفظي ــام، وهــذه اإلشــارات غ ــة الجســم بشــكل ع الوجــه، ولغ

 )Okon , 2011( الطــالب واســتجاباتهم؛ لذلــك فــإن االتصــال غــر اللفظــي مهــم يف العمليــة التعليميــة

ومــن املثــر لالهتــام أن البحــوث والدراســات التــي قارنــت كفــاءة االتصــال غــر اللفظــي  بــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس كشــفت عــن بعــض االختالفــات الواضحــة يف اســتخدام مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، 

والتــي قيمهــا مقيمــون محايــدون )De Amorim &Da Silva, 2014( ،مــا يشــر إىل أن أعضــاء هيئــة 

التدريــس أنفســهم قــد ال يكــون لديهــم –دامئــاً- نظــرة ثاقبــة، حــول طبيعــة وفعاليــات مهــارات االتصــال 

غــر اللفظــي التــي ميارســونها، باإلضافــة إىل ذلــك ينظــر الطــالب إىل االتصــال غــر اللفظــي كجــزء حيــوي 

.)Dobrescu , 2014( مــن عمليــة التعلــم تتعلــق بتســهيل االتصــال اللفظــي

كذلــك بنــاء عــىل توصيــة للباحــث -يف بحــث أجــراه ســابقاً-بتقديم برنامــج تدريبــي ألعضــاء هيئــة 

ــاًء عــىل  ــة بن التدريــس األجانــب يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، )الحمــري، 2017( وجــاءت التوصي

مالحظتــه وجــود قصــور يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة 

ــم  ــة أدائه ــىل فاعلي ــلبي ع ــر س ــه تأث ــا كان ل ــارات االتصــال اللفظــي م ــىل مه ــوم، واعتادهــم ع العل

ــة  ــاء وتطبيــق برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنمي ــك متحــورت مشــكلة البحــث الحــايل يف بن التدريــي ؛ لذل

مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة 

العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك. 

 أسئلة البحث:    

ــة  ــي مقــرتح لتنمي ــة برنامــج تدريب ــا فعالي ــايل: م ــس الت تتحــدد مشــكلة البحــث يف الســؤال الرئي

ــوم ؟  ــة العل ــب بكلي ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــدى عين ــي ل ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص مه

ــة: ــئلة التالي ــس األس ــؤال الرئي ــن الس ــرع م ويتف

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب 

درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة بعــد تطبيــق الرنامــج؟ 

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب 
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درجــات املجموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق الرنامــج وبعــد التطبيــق؟

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب 

درجــات املجموعــة التجريبيــة بالقيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي )شــهر، شــهران(؟

-ما الجوانب التي تحتاج إىل تطوير يف الرنامج التدريبي كا يراها املتدربون أنفسهم؟

أهداف البحث:

متثــل الهــدف الرئيــس للبحــث يف الكشــف عــن فعاليــة برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة مهــارات 

االتصــال غــر اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك، 

وينبثــق مــن هــذا الهــدف الرئيــس األهــداف الفرعيــة التاليــة:

- إعــداد وتحكيــم وتجريــب برنامــج تدريبــي يهــدف لتنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى 

عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

- قيــاس فعاليــة الرنامــج التدريبــي املقــرتح بعــد انتهــاء تطبيقــه يف تنميــة مهــارات االتصــال غــر 

اللفظــي لــدى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم بجامعــة تبــوك.

-أمهية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة تنــاول موضــوع االتصــال فتطــور املجتمعــات ال يتحقــق بــدون 

ــة  ــد الدراســات أن رسع ــاً، أو غــر لفظــي، )Wang, 2009( وتؤك اتصــال، ســواء كان هــذا االتصــال لفظي

ــم  ــي يت ــر اللفظ ــال غ ــة أن االتص ــك إىل حقيق ــع ذل ــي، ويرج ــر اللفظ ــال غ ــددة باالتص ــال مح االتص

 A. فــك شــفرته أرسع بـــ 4-5 مــرات مقارنــة باالتصــال اللفظــي، وتؤكــد نتائــج دراســة العــامل األمريــي

Mehrabian الــذي اكتشــف أنــه مــن خــالل االتصــال يســتجيب النــاس لـــ 8% للكلــات، و23% للتجويــد، 

.)as cited in Dobrescu ,2014( و69% إىل لغــة الجســد

كــا تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة الــدور املنــوط بأعضــاء هيئــة التدريــس يف التعليــم الجامعي، 

ــب  ــم بالتدري ــن قدراته ــة وتحس ــاك رضورة لتنمي ــت هن ــك كان ــا ؛ لذل ــات ألهدافه ــق الجامع ويف تحقي

الهــادف واملســتمر، وبخاصــة يف مجــال االتصــال غــر اللفظــي مــع طالبهــم، ذلــك املجــال الــذي أصبــح 

مهــاً، ورضوريــاً لتحســن قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وتطويــر العمليــة التعليميــة. 

كــا أثبتــت الدراســات أهميــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي 
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ــد  ــت العدي ــس، )Bambaeeroo & Shokrpour, 2017(، وتوجه ــة التدري ــاءة عملي ــىل كف ــا ع وتأثره

مــن الدراســات لتصميــم برامــج لتنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى املعلمــن لزيــادة كفاءتهــم 

.)Scott-Parker , 2017( التدريســية

األمهية النظرية:

ــر اللفظــي  ــارات االتصــال غ ــوم إىل تحســن مه ــة العل ــس بكلي ــة التدري - حاجــة أعضــاء هيئ

)العرينــي، 2011، الحمــري،2017( ، وعــدم وجــود دراســات تناولــت مهــارات االتصــال غــر اللفظــي 

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم.

 Wang ,( أهميــة تنــاول موضــوع مهــارات االتصــال غــر اللفظــي وتأثــره يف تحســن االتصــال -

2009( والتعلــم )Patterson , 2012( واملهــارات الشــخصية واملهنيــة والتدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس 

.)Goldin-Meadow , 2004; Khan et al. , 2017(

ــة  ــاء هيئ ــهم أعض ــىل رأس ــوبيها، وع ــع منس ــتمر لجمي ــب املس ــو التدري ــات نح ــاه الجامع - اتج

ــذي يغــزو كل املجتمعــات؛ ولتحقيــق  ــر املســتمر، ال ــة التطــور والتغي التدريــس، كــرضورة ملحــة ملواكب

ــة. ــة 2030 يف التنمي ــة اململك رؤي

األمهية التطبيقية:

- املســاهمة يف تطويــر وتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس، وانعــكاس ذلــك باإليجــاب عــىل 

ــق أهــداف وسياســات مؤسســات  ــة تحقي ــة، ويف النهاي ــة التعليمي ــم التدريســية، وجــودة العملي كفاءته

ــم الجامعــي. التعلي

مصطلحات البحث:

الربانمــج التدريــيب: يعرفــه )طعيمــة, والبنــدري، 2004( بأنــه كل برنامــج منظــم ومخطــط يســاعد 
ــن  ــا م ــة والســلوكية ، وكل م ــن الخــرات املعرفي ــد م ــاً بالحصــول عــىل مزي ــو مهني ــن عــىل النم املتدرب

شــأنه أن يرفــع مــن مســتوى عمليــة التعليــم والتعلــم، ويزيــد مــن الطاقــات اإلبداعيــة. ويعــرف الرنامــج 

إجرائيــاً يف البحــث الحــايل بأنــه برنامــج تدريبــي  مقــرتح يهــدف لتنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي 

ــر- اســتخدام  ــس واملظه ــرات الوجــه والعــن -حــركات الجســم - اســتخدام الصــوت – امللب ــة: تعب التالي

الرمــوز التعبريــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم 

ــب  ــة، التدري ــراءة املوجه ــز، الق ــدور، التعزي ــة )املناقشــة، لعــب ال ــب مختلف ــاليب تدري ــن خــالل أس م
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املصغر،الواجبــات املنزليــة ،التغذيــة الراجعــة(، ويتيــح لهــم الفرصــة الســتخدام هــذه املهــارات، وتوظيفهــا 

ــران،  ــم األق ــم ،هــي: تقوي ــة، ويعتمــد عــىل مجموعــة مــن أســاليب التقوي ــة التعليمي بكفــاءة يف العملي

ــة. ــم املعتمــد عــىل األداء، املالحظــة، املقابل التقيي

ــا  ــميدت )Richards & Schmidt, 2010( بأنه ــاردز وش ــن ريتش ــا كل م  مهــارات االتصــال غــري اللفظــي: يعرفه
ــن، حــركات الجســم  ــرات الوجــه والع ــارات: تعب ــات ،وتشــمل مه ــا الكل ــي ال تســتخدم فيه ــارات الت ــك امله تل

ــع، 2014(. ــة )ناف ــوز التعبري ــتخدام الرم ــر، اس ــس واملظه ــوت، امللب ــص الص ــاءات(، خصائ )اإلمي

ــراد  ــددة وامل ــارات املح ــا امله ــث بأنه ــاً-يف البح ــي -إجرائي ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص ــرف مه وتع

ــي املقــرتح، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل  ــة التدريــس امللتحــق بالرنامــج التدريب إكســابها عضــو هيئ

عليهــا حســب بطاقــة املالحظــة، وتشــمل تعبــرات الوجــه والعــن، حــركات الجســم )اإلميــاءات(، اســتخدام 

ــة.  الصــوت، امللبــس واملظهــر، اســتخدام الرمــوز التعبري

أعضــاء هيئــة التدريــس: يعــرف )ديــاب ،2006، ص 4( عضــو هيئــة التدريــس بأنــه أهــم عنــرص مــن عنارص 
العمليــة التعليميــة، فهــو امليــرس واملنظــم واملطــور لعمليــة التعليــم والتعلــم، وهــو القائــم مبــارشة عــىل 

تدريــس املــواد الدراســية؛ مــن أجــل إحــداث التغيــر املطلــوب لــدى املتعلمــن، و يف البحــث الحــايل  هــم 

أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم يف تخصصــات ) الفيزيــاء- 

ــارات االتصــال غــر اللفظــي،  ــة مالحظــة مه ــم عــىل بطاق ــن تنخفــض درجاته ــاء(، الذي ــاء- األحي الكيمي

ووافقــوا عــىل االشــرتاك يف الرنامــج، وتــرتاوح أعارهــم  بــن )37-55( عامــاً .

- حدود البحث:

ــارات  ــي ، مه ــج التدريب ــة: الرنام ــرات التالي ــاول املتغ ــىل تن ــار ع ــة: االقتص ــدود املوضوعي - الح

ــي. ــر اللفظ ــال غ االتص

  -الحــدود البرشيــة: اقتــرص التطبيــق عــىل عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب  الناطقــن 

بغــر اللغــة العربيــة مــن الذكــور بكليــة العلــوم يف تخصصــات: )الفيزياء-الكيميــاء – األحيــاء(، املتعاقديــن 

بجامعــة تبــوك للعــام الــدرايس: 1438 – 1439هـ.

الحدود الزمانية: تم التطبيق يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1438-1439هـ.  -
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أدبيات البحث:

االتصال غري اللفظي ومهاراته:

يعتقــد روكل )Rucle , 2000( أن االتصــال غــر اللفظــي هــو شــكل مــن أشــكال االتصــال الــذي 

يعــر عــن الطاقــة واملعلومــات مــن خــالل املوقــف والحركــة واملــؤرشات  ،وهــو عالقــة نفســية جســدية 

)نفــس – روح(، ميكــن مــن خاللهــا التعبــر عــن املشــاعر والعواطــف؛ لذلــك يــؤدي االتصــال غــر اللفظي 

دوراً مهــاً يف التفاعــل االجتاعــي اإلنســاين )Surkamp , 2014(، ووفقــاً للبحــوث والدراســات، فــإن كل 

ــم  ــل معظ ــم نق ــة، ويت ــات منطوق ــكل كل ــم يف ش ــن املفاهي ــط م ــن 7% فق ــر ع ــم التعب ــة يت محادث

ــرص،  ــراف، الب ــة األط ــوف، حرك ــة الوق ــر، طريق ــن املظه ــدة م ــة معق ــالل مجموع ــن خ ــات م املعلوم

تعبــرات الوجــه، ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تأثــر معظــم لغــات الجســد تقلــل مــن وعــي املســتقبل، أي 

أنــه يتلقــى اآلثــار العميقــة للموضــوع، دون أن يكــون عــىل بينــة مــن ذلــك؛ لذلــك مــن لديهــم املهــارات 

 Bambaeeroo(غــر اللفظيــة لديهــم القــدرة عــىل توجيــه اآلخريــن يف اتجــاه معــن لتحقيــق أهدافهــم

.)& Shokrpour , 2017

ــذي ال يعتمــد عــىل  ــك االتصــال ال ــرز التعريفــات املبكــرة لالتصــال غــر اللفظــي هــو ذل ومــن أب

 Burgoon, Guerrero & Manusov,( بــل هــو تواصــل غــر لغــوي ،)Knapp, 2011( ،الكلــات أو اللغــة

Pan, 2014 ;2011(؛ لذلــك يفهــم االتصــال غــر اللفظــي عــىل أنــه إرســال واســتقبال األفــكار واملشــاعر 

ــارد  ــاموفار وريتش ــرف الري س ــا يع ــي )Ambady & Weisbuch, 2010(، ك ــر اللفظ ــلوك غ ــر الس ع

بورتــر وليــزا ســتيفاين )Samovar, Porter & Stefani, 2000( االتصــال غــر اللفظــي بأنــه: »ذلــك النــوع 

مــن االتصــال الــذي يشــمل كل املثــرات غــر اللفظيــة يف إعــداد االتصــال، والتــي يتــم اســتخدامها مــن 

جانــب كل مــن املرســل واملســتقبل يف البيئــة، وتعــد الرســالة املســتخدمة يف االتصــال لهــا قيمــة محتملــة 

لــكل مــن املرســل واملســتقبل« 

وتوجــد العديــد مــن مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، ولكــن ســيقترص البحــث عــىل املهــارات التاليــة 

وطــرق تنميتهــا، واملوضحــة يف الجــدول)1(.
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جدول )1( : مهارات االتصال غر اللفظي

داللتهااملهارةم

1
 تعبرات الوجه

 والعن

الوجه هو األساس إلظهار نوع وقوة املشاعر، كا أن العينن لها تأثر خاص لجذب االنتباه، واالهتام 

باآلخرين والتأثر فيهم وتوجيههم.

2
 حركات الجسد

واإلمياءات

 عند تحريك الجسد يتم إرسال رسائل محددة، كالتلويح باليد له معنى محدد، ومقصود مثل: تحية

 شخص ما أو قول: إىل اللقاء. وبعض اإلشارات األخرى قد تكون غر مقصودة، وتعر عن رسائل عامة،

مثل: القلق أو الترم.

3
 استخدام

األصوات

 األصوات تشبه لغة الجسد وتعر عن كل من الرسائل املقصودة وغر املقصودة،

 كهذا السؤال “ما الذي كنت تنوي القيام به؟” لو كررت هذا السؤال مرات بتغير نرات الصوت،

والرتكيز عىل بعض الكلات فأنت يف كل مرة تعر عن رسالة مختلفة متاماً.

 امللبس واملظهر4

 يعر املظهر عن الشخصية االجتاعية، فاألشخاص يستجيبون لبعضهم البعض بناًء عىل جاذبيتهم،

 فعندما يعتقد األشخاص أننا نتمتع بالجاذبية، فنحن نكون راضن عن أنفسنا؛ ما يؤثر عىل سلوكنا،

األمر الذي يؤثر، بالتايل عىل إدراك األشخاص لنا.

5
 استخدام الرموز

التعبرية

 بتفاعل اإلنسان مع البيئة، تظهر الرموز املتعارف عليها، والتي تشر إىل االتجاه والسلوك، وما هو

 ممنوع وما هو مسموح. ونجد هذه الرموز يف الشارع، ويف املكتب، ويف املواصالت، وكلها تساعدنا

 ببساطة يف حياتنا دون أن نتبادل الكالم، فالكل قد تعارف عىل معناها باختالف الثقافات والحضارات.

)نافع، 2014(

- االتصال غري اللفظي والعملية التعليمية:

إن الطابــع التكوينــي للعمليــة التعليميــة يفــرض مزيــداً مــن االهتــام بأســاليب وأشــكال االتصاالت، 

ــا  ــددة، فمنه ــة باالتصــاالت اإلنســانية الضــوء عــىل أشــكالها املتع وتســلط البحــوث والدراســات املتعلق

االتصــال اللفظــي )املكتــوب واملنطــوق(، واالتصــال غــر اللفظــي )تعبــرات الوجــه والجســم واإلميــاءات(، 

واالتصــال البــرصي )الرســم التصويــر(، واالتصــال االلكــرتوين ) وســائل التواصــل االلكــرتوين( ،ويتــم تشــكيل 

 Dobrescu,( ــات ــا بالكل ــر عنه ــم التعب ــي ال يت ــائل الت ــن الرس ــة م ــي يف مجموع ــر اللفظ ــال غ االتص

.)2006

ــارات االتصــال غــر  ــواع مــن مه ــاي )Tai, 2014( مســحاً شــامالً عــىل عــدة أن ــت دراســة ت وتناول

اللفظــي، وخصائصهــا، وأهميتهــا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة اللغــات األجنبيــة بجامعــة هيــزي، 
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وأكــدت نتائجهــا أن لغــة الجســد مهمــة، ليــس فقــط يف التفاعــل بــن املعلمــن والطــالب فحســب، بــل 

ميكــن أن تــؤدي إىل التعبــر عــن املقصــود بفعاليــة ودقــة أكــر، وتبســيط التعليــات الخاصــة بالتدريــس، 

وتحفــز الطلبــة املتحدثــن، وتحســن مــن غــرض التدريــس، وتعــزز مــن فعاليــة التدريــس.

ويعمــل االتصــال غــر اللفظــي عــىل إيصــال مجموعــة كبــرة مــن املعلومــات ســواًء عمــداً أو غــر 

 ،)Koshland-Crane, 2008( ــن ــالند كري ــة بيجيكوش ــه دراس ــا تناولت ــذا م ــك ) Shearer, 2008(،وه ذل

ــر اللفظــي  ــم عــىل ســلوكيات االتصــال غ ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــن فعالي ــق م ــت إىل التحق ــي هدف الت

وأثرهــا عــىل التقييــم الــذايت للمشــاركن، واســتخدم يف الرنامــج اســرتاتيجيات الــرشح واإليضــاح، وتقديــم 

ــج إىل تحســن وعــي ومعــارف  ــات مختلفــة، وأشــارت النتائ ــو وتدريب املعلومــات، وعــرض مشــاهد فيدي

 Houser & Frymier,( ــر ــورس وفرمي ــد ه ــا وج ــي. ك ــر اللفظ ــال غ ــلوكيات االتص ــول س ــن ح املتدرب

ــة  ــالب بالثق ــعور الط ــن، وش ــدى املعلم ــال ل ــي الفع ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص ــن مه ــة ب 2009(عالق

ــردد  ــارات االتصــال غــر اللفظــي إىل ت ــؤدى ضعــف مه ــك ي مبوضــوع الدراســة، وعــىل العكــس مــن ذل

الطــالب، وعــدم ثقتهــم باملوضــوع .

- الربامج التدريبية: 

ــراد،  ــة وتحســن األداء لأف ــا يف مجــال تنمي ــر االســرتاتيجيات املعــرتف به ــب أحــد أك ــد التدري يع

وهــو ال يتــم عشــوائياً ،وإمنــا يبنــى وينفــذ عــىل أســس علميــة، ويتــم تحديــد مجاالتــه بنــاًء عــىل حاجــات 

ــا األســاس لنجــاح أي  ــة كونه ــر الحاجــات التدريبي ــة تقدي ــأيت أهمي ــق تقديرهــا ، وت ــن عــن طري املتدرب

برنامــج تدريبــي بكاملــه )الريــايش, وحســن، 2014(، حيــث تســاعد يف تحديــد األهــداف التدريبيــة بدقــة 

،وتجعــل املتدربــن يقبلــون بحــاس عــىل حضــور الرنامــج )McConnel, 2003(، وقــد أورد ) الطعــاين 

، 2009( عــدة معايــر لقيــاس فاعليــة الرامــج التدريبيــة، منهــا مــا يتعلــق باألهــداف )تلبيــة احتياجــات 

املتدربــن- وضوحهــا للمتدربــن – قابليــة األهــداف للتطبيــق – األهــداف محــددة ملحتــوى الرنامــج (، 

ومعايــر خطــة الرنامــج )وضــوح الخطــة – ترابــط األهــداف – تحديــد الزمــن لأنشــطة– تحديــد أســاليب 

ــع  ــط والواق ــن التخطي ــد الفجــوة ب ــة –تحدي ــزام باألهــداف اإلجرائي ــذ ) االلت ــر التنفي ــم(، ومعاي التقوي

وإجــراء تقويــم مســتمر (، ومعايــر التقويــم )قيــاس مــدى تحقــق األهــداف، التغذيــة الراجعــة(.



د/ عبدالقادر بن عبيدالله الحمريي

25

ــد  ــم تحدي ــات، ث ــد الحاج ــل يف: تحدي ــة تتمث ــددة ودقيق ــوات مح ــي بخط ــج التدريب ــر الرنام ومي

األهــداف، ثــم وضــع التصميــم املناســب، ثــم التطبيــق ثــم التقويــم )الريــايش وحســن، 2014(. بينــا يؤكــد 

)الســكارنة، 2011( عــىل أن بنــاء الرنامــج يســر وفــق عــدد مــن الخطــوات ميكــن اســتعراضها عــىل النحــو 

التــايل:

- تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لتحديد نوع التدريب ومستواه.

- تحديد األهداف املطلوبة من الرنامج التدريبي )معلومات، مهارات، اتجاهات(.

- وضع محتوى الرنامج التدريبي وإعداد املواد التدريبية.

- اختيار األساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبرصية والوسائط املتعددة.

- تهيئــة التســهيالت التدريبيــة األخــرى )القاعــة، األجهــزة واملعــدات، وســائل النقــل واملواصــالت، 

الخدمــات املســاعدة(.

- املواءمــة بــن عــدد الســاعات التدريبيــة التــي حــددت للــدورة ككل، وبــن إجــايل عــدد الســاعات 

التدريبية.

- اســتقطاب املدربــن األكفــاء - اســتقطاب املشــاركن - إعــداد امليزانيــة الالزمــة للرنامــج -  إعــداد 

الجــدول الزمنــي للرنامــج - إعــداد خطــة الــدرس للموضوعــات.

ــة  ــة القــدرات الذهني ــة، وتنمي ــادة الكفــاءة املهني ــاء الخدمــة إىل زي وتهــدف برامــج التدريــب أثن

ــم  ــاء بأدائه ــك لالرتق ــارات واالتجاهــات؛ وذل ــات وامله ــن باملعلوم ــد املتدرب ــن خــالل تزوي ــة، م والعملي

 )Richard, 2011( ــت دراســة ريتشــارد ــال هدف ــي لأفضــل )الشــاعر، 2005( ،وعــىل ســبيل املث الوظيف

إىل تطبيــق برنامــج تدريبــي لتطويــر مهــارات املعلــم غــر اللفظيــة يف التدريــس عــن طريــق ربــط طــرق 

ــل  ــم دروس قب ــم تقدي ــن املعل ــب م ــد، وطل ــة الجس ــاءات وحرك ــتخدام اإلمي ــات باس ــس الرياضي تدري

وبعــد تطبيــق الرنامــج التدريبــي التطويــري التعليمــي، ويف ضــوء ذلــك وبعــد انتهــاء جلســات الرنامــج 

ــة  ــا يف طريق ــك جلي ــر ذل ــة االتصــال باســتخدام اإلميــاءات، وظه ــة، عــدل املعلمــون مــن طريق التدريبي

تدريســهم بعــد الرنامــج، كــا أكــدوا عــىل تطــور قدراتهــم ومهاراتهــم وفعاليتهــا، بينــا تعارضــت هــذه 

النتيجــة مــع  دراســة بــرون وآخريــن )Perron et al, 2014(التــي تناولــت تأثــر التدريــب عــىل تنميــة 

ــتخدمت  ــب ،واس ــة الط ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة الرسيري ــال يف املارس ــارات االتص مه
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ــال  ــارات االتص ــاس مه ــم قي ــة(، وت ــة ضابط ــة و20 مجموع ــة تجريبي ــواً )28 مجموع ــة )48( عض الدراس

ــج إىل عــدم وجــود  ــت النتائ ــة الراجعــة، وتوصل ــارات التغذي ــج عــىل مه ــي وبعــدي، واعتمــد الرنام قب

ــن. ــن املجموعت ــوع مهــارات االتصــال املحــددة ب اختــالف يف عــدد ون

ــة  ــي هدفــت إىل تنمي ــة الت ــة الرامــج التدريبي ــاك دراســات أكــدت عــىل فاعلي ويتضــح مــا ســبق أن هن

 ،)Koshland-Crane, 2008( مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى املتدربــن مثــل: دراســة بيجيكوشــالند كريــن

ودراســة ريتشــارد )Richard , 2011(، ودراســة تــاي )Tai , 2014(، بينــا أظهــرت نتائــج دراســة بــرون وآخريــن 

)Perron et al. , 2014( عــدم فاعليــة الرنامــج التدريبــي. كــا يتضــح  نــدرة الدراســات العربيــة التــي 

تناولــت تنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم مــن 

خــالل الرامــج التدريبيــة.

ومــن هنــا هــدف الرنامــج التدريبــي الحــايل إىل تنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أعضــاء 

هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة بكليــة العلــوم يف جامعــة تبــوك.

منهج البحث:

أعتمــد يف البحــث الحــايل عــىل املنهــج شــبه التجريبــي، القائــم عــىل تصميــم املجموعــات 

املتكافئــة، وبقياســات متكــررة ؛ وذلــك ملالءمتــه طبيعــة ومتغــرات وأهــداف البحــث، فاملتغــر املســتقل 

هــو الرنامــج التدريبــي، واملتغــر التابــع هــو مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، وباســتخدام مجموعتــن 

ــدي  ــي والبع ــاس القب ــررة )القي ــات متك ــة( بقياس ــة تجريبي ــة ومجموع ــة ضابط ــن )مجموع متكافئت

للمجموعتــن(؛ وللحصــول عــىل البيانــات الالزمــة كميــاً وكيفيــاً، واملتعلقــة بفاعليــة الرنامــج، والجوانــب 

ــتخدام  ــج باس ــول للنتائ ــرها، والوص ــا وتفس ــم تحليله ــن ث ــج، وم ــر يف الرنام ــاج إىل تطوي ــي تحت الت

أســاليب كميــة وكيفيــة؛ لذلــك يعــد البحــث الحــايل بحثــاً مختلطــاً، وهــو ذلــك البحــث الــذي يســتخدم 

.)Creswell, 2014( ًــه أســاليب البحــث النوعــي والكمــي معــا في

ــة  ــداد مقابل ــم إع ــة ، إذ ت ــتخدام  املقابل ــىل اس ــالوة ع ــة  ع ــاليب  الكمي ــتخدمت األس ــد اس  وق

ــن  ــدد م ــىل ع ــول ع ــث وللحص ــي  يف البح ــزء الكيف ــل  الج ــز )Focus groups(؛ لتمث ــة الرتكي ملجموع

البيانــات ، فالبحــث الكيفــي هــو عمليــة التحقيــق التــي يقــوم بهــا الباحــث ليستكشف مشــكلة 

.)Creswell, 2013( إنســانية.  أو  اجتاعيــة 

جمتمع البحث:
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تكــون مــن كل أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم 

بجامعــة تبــوك يف تخصصــات )فيزيــاء – كيميــاء –أحيــاء( للعــام الجامعــي )1438 / 1439 هـــ(.

عينة البحث:

ــارات االتصــال غــر اللفظــي عــىل )26( عضــوا مــن أعضــاء  ــة مالحظــة مه ــق بطاق ــم تطبي ت  

هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة يف تخصصــات العلوم)فيزيــاء – كيميــاء –أحيــاء( 

بكليــة العلــوم يف جامعــة تبــوك. حيــث تــم تحليــل النتائــج واختيــار األقــل درجــة عــىل البطاقــة، وبعــد 

اختيارهــم تــم توزيعهــم عشــوائيًا عــىل مجموعتــن متكافئتــن )تجريبيــة -ضابطــة(، وذلــك بإعطــاء كل 

عضــو رقــاً متسلســالً عشــوائياً، عــىل مجموعــة يحمــل أفرادهــا أرقامــاً فرديــة، ومجموعــة أخــرى يحمــل 

ــة، وهــذا يضمــن عشــوائية يف توزيــع أفــراد العينــة عــىل مجموعتــن متكافئتــن. أفرادهــا أرقامــاً زوجي

وبعــد انتهــاء الرنامــج؛ وللتحقــق مــن النتائــج وملعرفــة أســباب فاعليــة الرنامــج مــن وجهــة   

نظــر املتدربــن، تــم اســتخدام مجموعــات الرتكيــز )Focus groups( باختيــار )5( متدربــن مــن الذيــن 

ــك  ــي، وكذل ــج التدريب ــوة يف الرنام ــاط الق ــة نق ــم ملعرف ــة معه ــاً واســتعداداً إلجــراء املقابل ــدوا تجاوب أب

ــم. ــة نظره ــن وجه ــج م ــر يف الرنام ــاج إىل تطوي ــي تحت ــب الت الجوان

خصائص العينة:

ــوم،  ــة العل ــب بكلي ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــواً م ــن )26( عض ــث م ــة البح ــت عين تكون

بواقــع )13( عضــواً شــكلوا أفــراد املجموعــة الضابطــة، و)13( عضــواً شــكلوا أفــراد املجموعــة التجريبيــة، 

ــة مالحظــة  ــم عــىل بطاق ــن تنخفــض درجاته ــة، الذي ــة العربي ــم اختيارهــم مــن غــر الناطقــن باللغ وت

مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، إىل جانــب موافقتهــم عــىل االشــرتاك يف الرنامــج، وتراوحــت أعارهــم بــن 

)37-55( عامــاً مبتوســط قــدره )42.15( وانحــراف معيــاري قــدره )5.61(، ويوضــح الجــدول )2( التكافــؤ 

يف العمــر بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة.

جدول )2(: الفروق يف العمر بن املجموعتن التجريبية والضابطة باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1313,85180التجريبية
800,817

1313,15171الضابطة

ــة  ــن التجريبي ــن املجموعت ــب ب ــط الرت ــروق يف متوس ــود ف ــدم وج ــدول )2( ع ــن ج ــح م ويتض
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والضابطــة يف العمــر؛ حيــث أن قيمــة )U= 80(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 

ــة. ــة والضابط ــن التجريبي ــراد العينت ــص ألف ــدول )3( التخص ــح الج ــا يوض )0,05(، ك

جدول )3(: الفروق يف التخصص بن املجموعتن باستخدام اختبار كومل وجورف-سمر نوف

مستوى الداللةقيمة )Z(الفروق السالبةالفروق املوجبةحجم العينةاملجموعة

13التجريبية
0000000001,000

13الضابطة

ويتضــح مــن جــدول )3( عــدم وجــود فــروق يف التخصــص بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، 

ــة )0,05(. كــا يوضــح  ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي حيــث أن قيمــة )Z=00(، وهــي قيمــة غــر دال

الجــدول )4( الفــروق يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس 

القبــي )قبــل تطبيــق الرنامــج التدريبــي(.

جدول )4(: الفروق بن متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبي 

ملهارات االتصال غر اللفظي باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1314,46188الضابطة
720,52

1312,54163التجريبية

ويتضــح مــن جــدول )4( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعة 

التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس القبــي بالنســبة ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي، مــا يــدل عــىل تكافــؤ 

املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس القبــي؛ حيــث بلغــت قيمــة U = 72  ،وهــي قيمــة غــر دالــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05(.

أدوات البحث:

ــة املالحظــة  ــم اســتخدام بطاق ــة، ت ــة والكيفي ــات الكمي ــع البيان ــق أهــداف البحــث، ولجم لتحقي

ــي: ــا ي ــا في ــن إيضاحه ــي، وميك ــب الكيف ــة للجان ــي، واملقابل ــب الكم للجان

أ- بطاقــة مالحظــة مهــارات االتصــال غــري اللفظــي )إعــداد الباحــث(: لتصميــم بطاقــة املالحظــة 
ــي، 2011(،  ــة)Koshland-Crane, 2008(، )العرين ــن الدراســات التالي ــم اطــالع واســتفادة الباحــث م ت

)أرنــاؤوط والصــادي، 2014(، )نــدى ودويــكات، 2016(، وقــام بإعــداد مبــديئ للبطاقــة مكونــة مــن )40( 
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فقــرة ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي لعضــو هيئــة التدريــس, موزعــة عــىل )5( أبعــاد وهــي مهــارة: ) 

تعبــرات الوجــه والعــن - حــركات الجســم )اإلميــاءات(- اســتخدام الصــوت – امللبــس واملظهر-اســتخدام 

ــق  ــد وف ــر كل بن ــوزع تقدي ــود، ويت ــن )5- 9( بن ــد م ــكل بع ــود ل ــدد البن ــراوح ع ــة( وت ــوز التعبري الرم

تقديــر ليكــرت الخــايس ) متوافــر بشــدة، متوافــر، متوافــر إىل حــد مــا، غــر متوافــر، غــر متوافــر بشــدة( 

وفــق درجــات )5 – 1( .

- صدق بطاقة املالحظة:

تــم عــرض البطاقــة عــىل )8( مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس ،وعلــم النفس 

،وتــم إجــراء التعديــالت التــي أوىص بهــا املحكمــون، واملتمثلــة يف حــذف بعــض الفقــرات؛ لضعــف صلتهــا 

بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه، أو التــي ليــس لهــا عالقــة مبوضــوع املالحظــة، إىل جانــب إضافــة بعــض البنــود، 

وإعــادة صياغــة البعــض اآلخــر حتــى خرجــت يف صورتهــا النهائيــة؛ وللتأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــي 

تــم التطبيــق عــىل عينــة اســتطالعية قوامهــا )25 ( عضــوا، وظهــرت النتائــج يف الجدولــن )5(، )6( التاليــن: 

جدول )5( :معامل االرتباط بني البنود والبعد الذي تنتمي إليه ومستوى داللة كل منها
البعد

البنود )مهارة فرعية()مهارة أساسية(
مستوى الداللةمعامل االرتباط

 تعبرات الوجه

والعن

دالة0,83 يوزع نظراته عىل طالبه أثناء الرشح.

دالة0,87 يعزز بإشارات برصية مشاركة طالبه.

دالة0,84  يركز النظر إىل الطالب أثناء الحديث معه.

دالة0,76 تتميز نظراته بالعمق.

دالة0,82 يستخدم تعبرات الوجه أثناء الرشح.

دالة0,88 يستخدم تعبرات الوجه أثناء اإلنصات.

دالة0,89 يستخدم تعبرات الوجه أثناء القراءة.

دالة0,86 يستخدم تعبرات الوجه أثناء التحدث.
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حركات الجسم

)اإلمياءات(

دالة0,90 يحرك رأسه بكفاءة أثناء التفاعل مع طالبه.

دالة0,93 يحرك أصابعه ويداه أثناء الرشح.

دالة0,71 يصافح طالبه بحرارة.

دالة0,78 يستخدم االمياءات الجسدية يف االتصال باستمرار.

دالة0,90 يتحرك بنشاط يف القاعة أثناء الرشح.

دالة0,90 يحافظ عىل املسافة بينه وبن طالبه أثناء التفاعل.

دالة0,90هيئته مستقيمة أثناء الجلوس والوقوف.

دالة0,85 يبدو هادئا يف تفاعله مع طالبه.

دالة0,82يراعي االعتبارات الثقافية يف حركته أمام طالبه.

استخدام الصوت

دالة0,92 ينوع يف استخدام نرات صوته )ال ينطق الجملة بنغمة واحدة(.

دالة0,61 ينوع يف مستوى شدة الصوت )منخفض – مرتفع(.

دالة0,68مستوى إيقاع صوته مناسب )ال رسيعا وال بطيئا(.

دالة0,83 يوظف الوقفات )السكتات( الصوتية أثناء الرشح بكفاءة.

دالة0,87 يستخدم التشديد يف بعض الكلات لبيان أهميتها.

امللبس

واملظهر

دالة0,84مظهره الئق كعضو هيئة تدريس جامعي.

دالة0,76يهتم بنظافته الشخصية.

دالة0,82نوعية مالبسه مالمئة.

دالة0,88 مالبسه نظيفة.

دالة0,89 مالبسه منسقة

 استخدام الرموز

التعبرية

دالة0,86 يستخدم الرموز التعبرية يف العروض التقنية

دالة0,90 يستخدم الرموز التعبرية يف التنبيهات.

دالة0,93 يستخدم الرموز التعبرية يف املراسالت اإللكرتونية مع طالبه.

دالة0,71 يرسم رموز تعبرية أثناء الرشح.

ــقة  ــة متس ــة املالحظ ــر إىل أن بطاق ــا يش ــا، م ــة إحصائي ــاط دال ــالت االرتب ــع معام ــدول )5( جمي ــن ج ــح م ويتض

ــة. ــارات الرئيس ــة للمه ــة منتمي ــارات الفرعي ــع امله ــاً، وأن جمي داخلي
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جدول )6( :  معامل ارتباط املهارات األساسية مع الدرجة الكلية

معامل االرتباطاملهارات األساسية

0,96تعبرات الوجه والعن

0,95حركات الجسم )اإلمياءات(

0,97استخدام الصوت

0,91امللبس واملظهر

0,92استخدام الرموز التعبرية

يتضــح مــن الجــدول )6( أن معامــالت االرتبــاط لجميــع املهــارات األساســية بالدرجــة الكليــة مرتفعة 

،وجميعهــا دالــة إحصائيــا عند مســتوى 0,01.

ثبات بطاقة املالحظة: 

تــم االعتــاد عــىل معامــل »ألفــا كرونبــاخ« للتأكــد مــن الثبــات مــن خــالل قيــاس الرتابــط واالتســاق 

بــن املهــارات الفرعيــة باملهــارات األساســية التــي تنتمــي إليهــا، ويوضــح الجــدول )7( قيــم معامــل الثبات. 

جدول )7( :قيم معامل الثبات لألداة ابستخدام “ألفا كرونباخ” للمهارات
معامل الثباتاملهارات األساسية

0,89تعبرات الوجه والعن
0,91حركات الجسم )اإلمياءات(

0,89استخدام الصوت
0,90امللبس واملظهر

0,90استخدام الرموز التعبرية
0.90الكي

ويتضــح مــن جــدول)7( أن قيمــة معامــل الثبــات تــرتاوح بــن )0,89، 0,91( ،وجميــع هــذه القيــم 

دالــة عنــد مســتوى 0,01،  وميكــن القــول أن األداة عــىل درجــة عاليــة مــن الثبــات، ومعامــل الثبــات »ألفــا 

كرونبــاخ« لبنــود بطاقــة املالحظــة ككل هــو )0,90(، وهــي درجــة ميكــن الوثــوق بهــا.
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ب-املقابلة:

تم اإلعداد للمقابلة بشكل أويل بطرح األسئلة التالية: 

 -ما نقاط القوة والضعف التي ساهمت يف نجاح الرنامج من وجهة نظركم؟

-ما الجوانب التي تحتاج إىل تطوير يف الرنامج التدريبي من وجهة نظركم؟

وللتأكــد مــن صدقهــا، تــم عرضهــا عــىل )5( محكمــن إلبــداء آرائهــم، واتفقــوا عــىل رضورة تعديــل 

الســؤال األول إىل )مــا أســباب فاعليــة الرنامــج مــن وجهــة  نظركــم؟( ، لكــون الرنامــج أثبــت فاعليتــه، 

ــاين، فقــد  ــة الرنامــج، أمــا الســؤال الث ــة أجريــت بعــد اســتخراج النتائــج، والتأكــد مــن فاعلي وأن املقابل

أجمــع املحكمــون عــىل مناســبته.

جـ-الربانمج التدرييب:

-اهلدف العام للربانمج التدرييب:

هــدف منــايئ، ويتمثــل يف تنميــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة، 

مــن خــالل إكســابهم معلومــات ومهــارات اتصــال غــر لفظيــة، تتيــح لهــم فرصــة اســتخدامها وتوظيفهــا 

بكفــاءة يف العمليــة التعليميــة.

-األهداف اإلجرائية للربانمج التدرييب:

- التوعية بالرنامج وأهدافه وإجراءاته ومدته وخطة سر الجلسات.

- التعريف مبهارات االتصال غر اللفظي وأهميتها ومحدداتها ومبادئها وأنواعها.
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- التعريف مبهارات االتصال والفروق بن الثقافات وتقديم أمثلة عىل ذلك.

- التوعية بأهمية الوجه والعينن ورشح تعبراتها وتقديم أمثلة عىل ذلك.

- التعريف بحركات الجسم )اإلمياءات( ،وقواعدها وأهميتها وتقديم أمثلة.

- التعريف بأهمية استخدام الصوت وخصائصه وطرق تحسينه.

- التعريف بأهمية امللبس واملظهر ورشح األمثلة والطرق لتحسينه.

- التعريف بالرموز التعبرية وأهميتها وعرض مناذج لها.

- الفئة املستهدفة من الربانمج:

    أعضــاء هيئــة التدريــس األجانــب الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة يف كليــة العلــوم بجامعــة تبــوك، 

واملتخصصــن يف الفيزيــاء ،و األحيــاء ،والكيميــاء ، ممــن تنخفــض درجاتهــم يف  بطاقــة مالحظــة مهــارات 

االتصــال غــر اللفظــي.

- مصادر إعداد الربانمج التدرييب:

تم بناء الرنامج وإعداده للتطبيق وفقاً للخطوات اآلتية:

- االطــالع عــىل العديــد مــن املراجــع والدراســات التــي تناولــت مهــارات االتصــال غــر اللفظــي 

مثــل: )Koshland-Crane, 2008(، )جــروب والمبــرت، 2010(، )الحيــايل، 2011(، )العرينــي، 2011(، 

ــابق  ــث س ــىل بح ــاء ع ــن؛ بن ــي للمتدرب ــي الفع ــاج التدريب ــادي، 2014(، واالحتي ــاؤوط والص )أرن

أجــراه الباحــث عــىل نفــس العينــة )الحمــري، 2017(.

ــة إىل  ــة املوجه ــا، وبخاص ــا وتطبيقه ــة إعداده ــة وكيفي ــج التدريبي ــة للرام ــراءة املتعمق - الق

ــج. ــاء الرنام ــا يف بن ــاد عليه ــس؛ لالعت ــة التدري ــاء هيئ أعض
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- عمــل تصــور مبــديئ للرنامــج ومحتــواه وطريقــة ســره وعــدد جلســاته، وعرضــه  عــىل )5( 

محكمــن يف  التدريــب واملناهــج وطــرق التدريــس وعلــم النفــس والقيــاس الرتبــوي؛ إلبــداء الــرأي 

فيــه ،وتــم األخــذ مبالحظاتهــم وتوجيهاتهــم.

-عدد جلسات الربانمج التدرييب:

ــو  ــىل النح ــبوعياً، ع ــتن أس ــع جلس ــة، بواق ــة جاعي ــات تدريبي ــن )10( جلس ــج م ــون الرنام يتك

التــايل: )7( جلســات تدريبيــة، و)3( جلســات تقييــم )بعــدي، وتتبعــي بعــد شــهر، وتتبعــي بعــد شــهرين(.

- تنفيذ الربانمج التدرييب:

بــدأ تطبيــق الرنامــج التدريبــي يــوم األحــد املوافــق 17 /9/ 2017م، وانتهــى الرنامــج يــوم الخميــس 

املوافــق 2017/12/7م بواقــع جلســتن أســبوعياً )األحــد واألربعــاء(، ومبجمــوع )10( جلســات: )7( 

جلســات تدريبيــة، و )3( جلســات تقييميــة )بعديــة، وتتبعيــه بعــد شــهر مــن انتهــاء الرنامــج، وتتبعيــه 

بعــد شــهرين مــن انتهــاء الرنامــج(، ومتــت االســتعانة مبــدرب مســاعد ؛ للتواصــل مــع املتدربــن، وتحديــد 

موعــد الجلســات، وتوزيــع املتدربــن عــىل مجموعــات، واإلرشاف عــىل تنفيــذ التعليــات أثنــاء الجلســات 

التدريبيــة والتدريــب، ويوضــح الجــدول )8( تفاصيــل جلســات الرنامــج:
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جدول )5(: معامل االرتباط بن البنود والبعد الذي تنتمي إليه ومستوى داللة كل منها

الوسائل املستخدمةأساليب التدريباألهداف اإلجرائيةاملوضوعم
أساليب 

التقويم
اليوم /التاريخزمن الجلسة

1

متهيدية – واكساب 

معلومات

- التعارف بن املدرب واملتدربن

- التوعية بالرنامج وأهدافه 

وإجراءاته ومدته وخطة سر 

الجلسات.

- التعريف مبهارات االتصال غر 

اللفظي وأهميتها ومحدداتها 

ومبادئها وأنواعها.

املناقشة، لعب 

الدور، التعزيز 

والتغذية الراجعة، 

والواجبات املنزلية 

القراءة املوجهة، 

التدريب املصغر 

- أوراق عمل.

-مقاطع فيديو

- صور.

- عروض بوربوينت.

- تقويم 

األقران.

- التقييم 

املعتمد عىل 

األداء.

- املالحظة.

- املقابلة.

 90 – 60

دقيقة

األحد

2017/9/17م

2

مهارات االتصال غر 

اللفظي والفروق 

بن الثقافات

- التعريف بالثقافات والفروق بينها.

- رشح العوامل الثقافية املؤثرة عىل 

مهارات االتصال غر اللفظي 

- عرض مهارات االتصال غر اللفظي 

املرتبطة بثقافات مختلفة.

 90 – 60

دقيقة

االربعاء

2017/9/20م

3

مهارة تعبرات 

الوجه والعن.

- التوعية بأهمية الوجه والعينن يف 

االتصال غر اللفظي.

- رشح التعبرات باستخدام العينن.

- عرض التعبرات باستخدام الوجه 

وتقديم أمثلة.

 90 – 60

دقيقة 

االحد

2017/9/24م

4

مهارة حركات 

الجسم

)االمياءات(.

- التعريف بحركات الجسم 

)االمياءات( وأهميتها.

- معرفة قواعد قراءة لغة. 

-حركات الجسم.

- عرض أمثلة.

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

2017/9/27م

5

مهارة استخدام 

الصوت.

- التعريف بأهمية استخدام الصوت 

يف االتصال غر اللفظي.

- التعريف بخصائص الصوت.

- إرشادات لتحسن استخدام 

الصوت.

 90 – 60

دقيقة 

األحد

2017/10/1م

6

مهارة امللبس 

واملظهر.

التعريف بأهمية اللبس واملظهر يف 

االتصال غر اللفظي.

- رشح أمثلة عىل اللبس واملظهر  

- تقديم ارشادات لتحسن اللبس 

واملظهر.

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

2017/10/4م

7

مهارة استخدام 

الرموز التعبرية

- التعريف بالرموز التعبرية.

- رشح أهمية استخدام الرموز 

التعبرية.

- عرض مناذج الرموز التعبرية

 90 – 60

دقيقة 

االحد

2017/10/8م

- تقييم بعدي.8
 إنهاء الرنامج وتطبيق بطاقة 

املالحظة 
التقييم البعدي

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء

201/10/11م

9

تقييم تتبعي بعد 

شهر
التقييم التتبعيتطبيق بطاقة املالحظة

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

األربعاء 

2017/11/8م

10

تقييم تتبعي بعد 

شهرين
التقييم التتبعيتطبيق بطاقة املالحظة

تطبيق بطاقة 

املالحظة

 90 – 60

دقيقة 

الخميس

2017/12/7م
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- أساليب التدريب املستخدمة يف الربانمج:

ــول  ــن للوص ــابقة للمتدرب ــرات الس ــات والخ ــة املعلوم ــع حصيل ــا يف تجمي ــن هدفه - املناقشــة: يكم
ــات  ــادة معلوم ــا: زي ــذه االســرتاتيجية منه ــا له ــد مــن املزاي ــاك العدي ــم، وهن إىل تحســن أفضــل ملهاراته

املتدربــن، تقــوي مهــارة التعبــر والثقــة بالنفــس لديهــم، انتقــال أثــر التدريــب ، حيــث يقــوم املتــدرب 

ــل ، 2005( أن  ــد ) كام ــة ، 2011(، ويؤك ــع )مقابل ــات إىل الواق ــه يف الجلس ــا تعلم ــق كل م ــل وتطبي بنق

ــرق  ــم ط ــن تعل ــرد م ــن الف ــابقة، ومتك ــكار الس ــأ يف األف ــب الخط ــىل اكتشــاف جوان ــل ع ــة تعم املناقش

جديــدة تــؤدي إىل تنميــة قدراتــه، وتحقيــق أهــداف أكــر واقعيــة، مــا يســاعده يف النهايــة عــىل تعديــل 

ســلوكه.

واسـتخدمت املناقشـة يف جميـع جلسـات الرنامـج التدريبيـة لزيـادة معلومـات املتدربـن عـن مهـارات 

االتصـال غـر اللفظـي، واكتشـاف جوانـب الخطأ يف األفـكار السـابقة املتعلقة بهـا، وتعلم مهـارات االتصال 

غـر اللفظـي الجديـدة، وانتقـال أثـر التدريـب ملـا تعلمـوه بالجلسـات إىل الواقع.

ــل  ــاكاة أو متثي ــالل مح ــن خ ــخاص م ــن األش ــالت ب ــة تفاع ــدور إىل مارس ــب ال ــر لع - لعــب الــدور: يش
مواقــف حيويــة وأكــر تعريــف تقليــدي يف علــم النفــس الســلويك يــرى أن لعــب الــدور وســيلة لتقييــم 

وتعديــل ســلوك األفــراد يف ســياقات محــددة )Levi-Minzi, Browning & Van Hasselt, 2011( ، وتعمل 

اســرتاتيجية لعــب الــدور عــىل تعليــم املتــدرب ســلوك جديــد، والــذي ســيتحول إىل خاصيــة دامئــة لديــه، 

مــا يســاعده يف املواقــف الجديــدة بثقــة أكــر، باإلضافــة إىل املشــاعر اإليجابيــة التــي تســيطر عليــه، بعــد 

أن أتقــن متثيــل الــدور بطريقــة انفعاليــة وســلوكية مناســبة ) كامــل ، 2005(، وأكــدت النتائــج البحثيــة أن 

 Lekhi& Nussbaum( برامــج التدريــب التــي تعتمــد عــىل أنشــطة لعــب األدوار تــؤدى إىل أفضــل النتائــج

2015 ,(  فاســرتاتيجية لعــب األدوار متكــن املتعلمــن مــن االنخــراط يف تعلــم الخــرة الجديــدة -وإن كانــت 

متثيليــة- حيــث يقــوم املتدربــون يف ســيناريوهات محــددة بــأداء أدوارهــم؛ لتحســن مارســاتهم والحصــول 

.)Kiger , 2004(عــىل تغذيــه رجعيــة إيجابيــة

ــث كان  ــج ، حي ــة املســتخدمة يف الرنام ــن األســاليب التدريبي ــت اســرتاتيجية لعــب األدوار م وكان

يطلــب مــن أحــد املتدربــن لعــب دور مــدرب، وتقديــم ومارســة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، ويطلب 

مــن باقــي املتدربــن التعليــق عليــه، وقــد ســاعد ذلــك عــىل تعلــم املهــارات الجديــدة ومارســتها، وخاصــة 

حــن الحصــول عــىل تغذيــة رجعيــة إيجابيــة.
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- التعزيــز: يعــرف بأنــه اإلجــراء الــذي يــؤدي فيــه حــدوث الســلوك إىل توابــع إيجابيــة أو إزالــة توابــع 
ســلبية األمــر الــذي يرتتــب عليــه زيــادة احتــال حــدوث ذلــك الســلوك يف املســتقبل يف املواقــف املشــابهة 

ــم  ــز اإليجــايب والســلبي لتشــجيع التحســن يف تعل ــم اســتخدام اســرتاتيجية التعزي ــب، 2003( وت )الخطي

ومارســة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي.

- التغذيــة الراجعــة: هــي تزويــد املتــدرب باملعلومــات اإليجابيــة والســلبية حــول األداء الحــريك  مــا يســهم 
ــكال  ــذ أش ــي تتخ ــة، والت ــة الراجع ــات بالتغذي ــذه املعلوم ــل ه ــث تتمث ــارة، حي ــان امله ــول إىل إتق يف الوص

متعــددة, منهــا اللفظيــة واملرئيــة التــي تعطــي املتــدرب صــورة واضحــة عــا يفعلــه أثنــاء تطبيــق املهــارة 

بالعــن املجــردة، وعليــه يســتطيع أن يصحــح أخطــاءه تبعــاً للمعلومــات التــي يتلقاهــا مــن املــدرب قبــــــل 

ــد  ــة؛ لتأكي ــة كل جلس ــة يف نهاي ــة راجع ــاك تغذي ــت هن ــق، 2016(، و كان ــوار ورفي ــاءه ) ن ــق وأثن التطبي

ــادة إتقــان املهــارات املتعلمــة يف الجلســة. املعلومــات التــي تــم إعطاؤهــا، ودافــع لزي

ــطة  ــداد لأنشـ ــه، وهــي امتـ ــدرب يف منزل ــا املت ــة يقــوم به - الواجبــات املنزليــة: هــي أنشــطة تعليمي
ــم  ــا ت ــق مل ــت داخــل جلســات الرنامــج، وهــي جــزء مكمــل أو تطبي ــي حدث ــة الت ــة والتدريبي التعليمي

تنفيــذه ومناقشــته بالرنامــج. ويؤكــد )السفاســفة، 2003( أن احتاليــة اســتمرارية التحســن الناجــم عــن 

ــاة  ــا يف مواقــف الحي ــدرب عليه ــم الت ــي ت ــارات الت ــم مارســة امله ــل إذا مل يت ــة ضئي الجلســات التدريبي

الفعليــة؛ لذلــك ففــي نهايــة كل جلســة يتلقــى أفــراد املجموعــة التجريبيــة واجبــاً منزليــاً محــدداً يقومــون 

فيــه مبارســة وتوظيــف املهــارات التــي تــم تعلمهــا داخــل كل جلســة. وتــم اســتخدم اســرتاتيجية الواجــب 

املنــزيل يف نهايــة كل جلســة لتوظيــف املهــارات التــي تــم تعلمهــا يف الرنامــج عــىل أرض الواقــع، وزيــادة 

إتقــان املتدربــن للمهــارات املتعلمــة يف الجلســات.

- القــراءات املوجهــة: هــي القــراءة يف موضــوع معــن يف املراجــع واملصــادر املختلفــة، بتوجيــه وإرشاف 
مــن املــدرب والــذي يــزود املتدربــن بالتعليــات الالزمــة قبــل وبعــد وأثنــاء القــراءة ؛ إلكســابهم مهــارات 

فهــم النــص املقــروء )الحوامــدة والبليهــد، 2016(، وتــم اســتخدام اســرتاتيجية القــراءات املوجهــة بتوجيــه 

املتدربــن نحــو قــراءة موضوعــات محــددة حــول أســس وأنــواع مهــارات االتصــال غــر اللفظــي؛ لزيــادة 

معــارف ومعلومــات املتدربــن حولهــا، مــا يشــكل األســاس ملارســتها العمليــة فيــا بعــد.

- التدريــس املصغــر أو التدريــب املصغــر: هــو أســلوب مــن أســاليب التدريــب، ميثــل صــورة مصغــرة 
للــدرس، أو جــزءاً مــن أجزائــه، أو مهــارة مــن مهاراتــه، تحــت ظــروف مضبوطــة، ويقــدم لعــدد محــدود 

مــن املتدربــن )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2014(، وتــم اســتخدامها لتدريــب املتدربــن عــىل املهــارة مــن 
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خــالل تقســيمهم إىل مجموعــات صغــرة وإتاحــة الفرصــة لــكل متــدرب ألداء املهــارة بنفســه.

- أساليب التقومي يف الربانمج:

اعتمــد الرنامــج التدريبــي عــىل أســاليب التقويــم البديــل يف تقويــم املتدربــن؛ نظــراً ملــا توفــره 

هــذه األســاليب مــن قــدرة عــىل تحديــد مســتوى تقــدم املتدربــن مــن خــالل توظيــف اســرتاتيجيات غــر 

تقليديــة )Nazir,2000(، وأيضــاً مــا يتطلبــه التقويــم البديــل مــن اشــرتاك كل مــن املــدرب واملتدربــن 

يف عمليــة التقويــم، وبحيــث يقــوم املتــدرب بتنفيــذ مهــام تســاعده يف التمكــن مــن مهــارات معينــة، يف 

حــن يقــوم املــدرب مبالحظــة األداء وتقييــم مســتوى كفاءتــه )Stggins,2001(، ومــن أســاليب التقويــم 

التــي تــم اســتخدامها يف هــذا الرنامــج التدريبــي مــا يــأيت:

- التقــومي املعتمــد علــى األداء: مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للمتــدرب لتوظيــف مهــارات االتصــال غــر 
ــك  ــم أو املناظــرة، ويشــجعهم ذل ــدة تحــايك الواقــع مــن خــالل التقدي ــة جدي اللفظــي يف مواقــف حيوي

عــىل أن يكونــوا أكــر تأمــالً ونقــداً ألعالهــم )Davies, 2002؛ عبــد الحميــد، 2017(، حيــث كان يســجل 

املتــدرب فيديــو لنفســه أثنــاء أدائــه للمهــارة ويطلــب املــدرب منــه تقييــم نفســه.

ــاط  ــة، أو لنش ــة تدريبي ــذه ملهم ــد تنفي ــدرب بع ــران املت ــه أق ــوم ب ــم يق ــو تقوي - تقــومي األقــران: وه
تدريبــي معــن، ويســاعد هــذا النــوع مــن التقويــم يف تحســن مهــارات املتدربــن مــن خــالل زيــادة قــدرة 

ــارات  ــي مه ــه ينم ــا أن ــن وأفكارهــم، ك ــال اآلخري ــم وأفكارهــم، وأع ــىل مالحظــة أعاله ــن ع املتدرب

اتخــاذ القــرار وإصــدار األحــكام لــدى املتدربــن )عــالم ،2004(. وقــد تــم توظيــف هــذا األســلوب خــالل 

جميــع جلســات الرنامــج، حيــث كان املــدرب يقــوم بــرشح إحــدى مهــارات االتصــال غــر اللفظــي، ثــم 

ــد عــن خمــس  ــذ هــذه املهــارة يف عــرض ألحــد املوضوعــات يف مــدة ال تزي ــن بتنفي يقــوم أحــد املتدرب

دقائــق، مــع االســتعانة بتســجيل مصــور ألداء املتــدرب، وبعــد ذلــك يســتمع املتــدرب إىل تقييــم أقرانــه 

ومالحظاتهــم عــىل أدائــه؛ مــن خــالل مشــاهدة التســجيل املصــور.

ــلوك  ــاهدة س ــل يف مش ــة تتمث ــة منظم ــي مالحظ ــاء التدريــب: وه - املالحظــة مــن جانــب املــدرب أثن
املتدربــن أثنــاء مارســتهم ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي، أثنــاء التدريــب وأثنــاء التفاعــل مــع بعضهــم 

ــث  ــي(، حي ــدي والتتبع ــاس البع ــج )القي ــاء الرنام ــد انته ــة املالحظــة بع ــق بطاق ــك تطبي البعــض، وكذل

طلــب مــن كل متــدرب يف القيــاس البعــدي تقديــم عــرض ال تزيــد مدتــه عــن )15( دقيقــة للمتدربــن، أمــا 

يف القيــاس التتبعــي فتــم زيــارة كل متــدرب أثنــاء تقدميــه ملحارضاتــه، ويقــوم املــدرب مبالحظتــه، وتقديــر 

مارســته ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي أثنــاء تقدميــه للمحــارضة.
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- املقابلــة: تعــد املقابلــة إحــدى أســاليب التقويــم باالتصــال، حيــث يتــم جمــع املعلومــات مــن خــالل 
فعاليــات االتصــال، عــن مــدى التقــدم الــذي حققــه املتــدرب، وأيضــاً مــن خــالل التعــرف عــىل طبيعــة 

تفكــره وأســلوبه يف معالجــة املعــارف وحــل املشــكالت )عــالم ،2004(، وقــد تــم عقــد مقابلــة مــع عــدد 

ــم حــول هــذه  ــم بعــض التســاؤالت، وســجل إجاباته ــز(، وطــرح عليه ــة الرتكي ــن ) مجموع ــن املتدرب م

التســاؤالت، ومــن ثــم حللــت هــذه اإلجابــات كيفيــاً بعــد انتهــاء التدريــب، وأفــادت يف تفســر النتائــج 

وتقديــم املقرتحــات التــي تســهم يف تطويــر وتحســن الرنامــج.

- نتائج البحث:

- إجابــة الســؤال األول: ونصــه » هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر 
اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة بعــد تطبيــق الرنامــج؟« 

وتتضــح يف الجــدول )9( .

جدول )9(: الفروق بن املجموعتن يف مهارات االتصال غر اللفظي بعد التطبيق باستخدام اختبار مان-ويتنى

مستوى الداللةقيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبحجم العينةاملجموعة

1320260التجريبية
00,000

13791الضابطة

ويتضــح مــن جــدول )9( وجــود فــروق يف متوســط الرتــب بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 

مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بعــد تطبيــق الرنامــج التدريبــي يف اتجــاه املجموعــة التجريبيــة؛ حيــث إن 

قيمــة )U=0(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0,05( مــا يــدل عــىل فاعليــة الرنامــج.

ــارات االتصــال  ــة يف مه ــة إحصائي ــروق ذات دالل - إجابــة الســؤال الثــاين: ونصــه » هــل توجــد ف
غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق الرنامــج وبعــد التطبيــق؟« 

ويوضــح الجــدول )10( هــذه الفــروق. 
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جدول )10( : الفروق بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارات االتصال غري اللفظي 
ابستخدام اختبار ويلكوكسن

القياس

القبي -البعدي
متوسط الرتبحجم العينة

 مجموع

الرتب
)Z( مستوى الداللةقيمة

13791الرتب املوجبة
3,1870,001

000الرتب السالبة

ويتضــح مــن جــدول )10( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي 

ــاس  ــق الرنامــج( والقي ــل تطبي ــاس القبــي )قب ــة يف القي بــن متوســطي رتــب أفــراد املجموعــة التجريبي

البعــدي )بعــد تطبيــق الرنامــج( يف اتجــاه القيــاس البعــدي، حيــث أن االحتــال ملســتوى الداللــة أقــل 

ــارات  ــاع مه ــدل عــىل ارتف ــدي، وهــذا ي ــاس البع ــاه القي ــروق يف اتج ــن درجــة الشــك α =0,05، والف م

ــة الرنامــج. ــايل فاعلي االتصــال غــر اللفظــي بعــد تطبيــق الرنامــج ، وبالت

ــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال  - إجابــة الســؤال الثالــث: ونصــه » هــل توجــد فــروق ذات دالل
ــاس التتبعــي  ــاس البعــدي والقي ــة بالقي غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبي

)شــهر، شــهران(؟« وتتضــح يف الجــدول)11(:

جدول )11( :الفروق يف مهارات االتصال غري اللفظي ألفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي والقياس 
التتبعي )شهر، شهران( ابستخدام اختبار فريدمان

مستوى الداللةمربع كامتوسط الرتب القياس

1,58البعدي

9,140,000
1,81بعد شهر

2,62بعد شهرين

  يتضــح مــن جــدول )11( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي 

بــن متوســطي الرتــب ألفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي )شــهر، شــهران( 

يف اتجــاه القيــاس التتبعــي، مــا يشــر إىل اســتمرارية تحســن مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أفــراد 

املجموعــة التجريبيــة مبــرور الوقــت.

إجابــة الســؤال الرابــع: ونصــه »مــا الجوانــب التــي تحتــاج إىل تطويــر يف الرنامــج التدريبــي كــا يراهــا 
ــن  ــدد م ــة ع ــاء املقابل ــز( أثن ــة الرتكي ــن )مجموع ــن املتدرب ــة م ــدم مجموع ــهم؟« ق ــون أنفس املتدرب
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االقرتاحــات التــي تســهم يف تطويــر الرنامــج التدريبــي مســتقبالً مــن وجهــة نظرهــم ، وميكــن اســتعراضها 

عــىل النحــو التــايل:

تحســن األشــكال والرســومات املتضمنــة يف املــادة العلميــة للرنامــج، واملســتخدمة للتعبــر عــن   -

حــاالت االتصــال غــر اللفظــي؛ لتكــون معــرة بشــكل أفضــل.

أن يتــم الرتكيــز بشــكل أكــر عــىل االختالفــات الثقافيــة بــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس   -

يف االتصــال غــر اللفظــي؛ ألن هــذه االختالفــات تنتــج عنهــا مشــكالت غــر مقصــودة عنــد االتصــال مــع 

الطــالب.

أن يضــاف للرنامــج موضوعــات أخــرى مثــل: كيفيــة االتصــال مــع الطــالب املشــاغبن، وأيضــا   -

ــارات. ــىل االختب ــة ع ــان املراقب ــي يف لج ــر اللفظ ــال غ ــف االتص ــة توظي كيفي

أن يكون مقر التدريب خارج بيئة العمل.  -

منح إجازة للمتدربن أثناء تنفيذ الرنامج التدريبي.  -

أن يتــم تقديــم الرنامــج التدريبــي وبشــكل مســتمر ألعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد بالجامعــة   -

نظــراً ألهميتــه وحاجتهــم إليــه.

استخدام الجانب التقني بشكل أكر، بحيث يقدم الرنامج إلكرتونياً بشكل كي أو جزيئ.  -

- تفسري النتائج ومناقشتها:

ــج الجــدول  ــن نتائ ــث يتضــح م ــج حي ــة الرنام ــق بفاعلي - تفســري نتائــج الســؤال األول والثــاين: واملتعل
ــة والضابطــة يف مهــارات االتصــال غــر  ــن التجريبي ــن املجموعت )9( وجــود فــروق يف متوســط الرتــب ب

اللفظــي, بعــد تطبيــق الرنامــج التدريبــي ، كــا يتضــح مــن نتائــج جــدول )10( وجــود فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بــن متوســطي رتــب أفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس 

ــاس البعــدي  ــق الرنامــج( يف اتجــاه القي ــاس البعــدي )بعــد تطبي ــق الرنامــج( والقي ــل تطبي ــي )قب القب

ــارات  ــن مه ــي يف تحس ــج التدريب ــة الرنام ــي فاعلي ــن ع ــن النتيجت ــدل هات ــة، وت ــة التجريبي واملجموع

االتصــال غــر اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة.

 ، )Koshland-Crane, 2008( وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة بيجيكوشــالند كريــن

ودراســة ريتشــارد ) Richard , 2011(، ودراســة تــاي)Tai , 2014( يف فاعليــة الرنامــج التدريبــي يف 
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تحســن مهــارات االتصــال غــر اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة ، وتختلــف مــع نتائــج دراســة 

ــي . ــج التدريب ــة الرنام ــدم فاعلي ــدت ع ــي أك ــن )Perron et al . , 2014(، الت ــرون وآخري ب

ــة  ــاء هيئ ــي ألعض ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص ــة مه ــي  لتنمي ــج التدريب ــة الرنام ــود فعالي ــد تع وق

التدريــس األجانــب بكليــة العلــوم إىل عــدة عوامــل ســاهمت يف نجاحــه وفعاليتــه، كــا جــاء يف األدبيــات 

ــايل: ــا يف الت ــة، وميكــن توضيحه ــاء املقابل ــز )Focus group( أثن ــج مجموعــة الرتكي ونتائ

أ -عوامل تتعلق ابلربانمج:

ــم بالفعــل  ــا ت ــن، وهــذا م ــاً الحتياجــات املتدرب -حاجــة املتدربــني للربانمــج :أي أن الرنامــج جــاء ملبي
حيــث تــم بنــاء الرنامــج بعــد حــرص احتياجاتهــم مــن خــالل توصيــة دراســة كل مــن )العرينــي، 2011( 

، التــي أجريــت عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم جامعــة القصيــم، ودراســة )الحمــري،2017( 

التــي أجريــت عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم جامعــة تبــوك، كذلــك انخفــاض درجــات عينــة 

البحــث عــىل بطاقــة مالحظــة مهــارات االتصــال غــر اللفظــي املســتخدمة يف البحــث، وتــأيت رضورة تقديــر 

الحاجــات التدريبيــة للمتدربــن األســاس لنجــاح أي برنامــج تدريبــي بكاملــه ) الريــايش وحســن، 2014( 

ــن  ــل املتدرب ــة، وتجع ــة بدق ــد األهــداف التدريبي ــة يف تحدي ــر الحاجــات التدريبي ــث يســاعد تقدي ،حي

يقبلــون بحــاس عــىل حضــور الرنامــج )McConnel, 2003؛ الطعــاين، 2009؛ الريــايش وحســن ، 2014(، 

ويتطابــق ذلــك مــع مــا ذكــره املتدربــون يف الرنامــج ودل عــىل حاجتهــم لهــذا الرنامــج وذكــره املتــدرب 

ــة  ــل أعضــاء هيئ ــق بتعام ــي تتعل ــدورات الت ــك ال ــه وخاصــة تل ــه: »ونحــن يف حاجــة إلي ــم )1( بقول رق

ــوف  ــي س ــارات الت ــن امله ــر م ــه الكث ــت من ــم )3(: »تعلم ــدرب رق ــول املت ــالب«، وق ــع الط ــس م التدري

تســاعدين يف االتصــال غــر اللفظــي الجيــد مــع طــاليب«، وقــول املتــدرب رقــم )4(: »تعلمــت أشــياء جديــدة 

بالنســبة يل «. وقــول املتــدرب رقــم )5(: »وأنــا اقــرتح أن تقــدم لباقــي الزمــالء«.

ــة  ــات وافي ــارف ومعلوم ــم مع ــن خــالل تقدي ــك م ــم ذل -كفــاءة ومالءمــة احملتــوى املعــريف للربانمــج: ت
ــم  ــركات الجس ــن، ح ــه والع ــرات الوج ــة: تعب ــي التالي ــر اللفظ ــال غ ــارات االتص ــن مه ــن ع للمتدرب

ــة ) نافــع ، 2014(،وتعــد  )اإلميــاءات(، اســتخدام الصــوت ، امللبــس واملظهــر ، اســتخدام الرمــوز التعبري

هــذه املعــارف واملعلومــات األســاس الــذي اعتمــد عليــه املتدربــون عنــد مارســة مهــارات االتصــال غــر 

اللفظــي  وتطورهــا لديهــم، وميكــن االســتدالل عــىل مــا ســبق مــن خــالل عبــارات املتدربــن التــي تــدل 

عــىل كفــاءة ومالءمــة محتــوى الرنامــج مثــل: قــول املتــدرب رقــم )1(: »توفــر مــادة علميــة تركــز عــىل 

املعلومــات التطبيقيــة«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )4(: »ورشــة متميــزة وموضوعاتهــا ثريــة وقيمــة«، ومــا 

ذكــره املتــدرب رقــم )5(: »كان لــدي معلومــات بســيطة باألساســيات، واآلن بعــد الورشــة اســتفدت كثــراً«، 
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وقــول املتــدرب رقــم )3(: »تعلمــت منهــا الكثــر مــن املعلومــات واملهــارات ... وســوف أطبــق مــا تعلمتــه« 

.

- تركيــز الربانمــج علــى تطبيــق املهــارات: ويقصــد بتطبيــق املهــارات قــدرة املتدربــن عــىل مارســة مهارات 
االتصــال غــر اللفظــي، وقــد أجمــع املتدربــون عــىل أن الرنامــج ســاعدهم عــىل تعديــل ســلوكهم وتحســن 

ــر أقرانهــم وتقديرهــم لذواتهــم  ــاً مــن خــالل مالحظــة ســلوكهم وتقدي مهاراتهــم، وقــد ظهــر ذلــك جلي

مثــل: قــول املتــدرب رقــم )2(: » ولقــد طبقنــا مــا تعلمنــاه خــالل التدريــب«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم 

)5(: »اســتفدت كثــراً مــن التطبيــق « وقــول املتــدرب رقــم )ا(: »الرتكيــز عــىل التطبيــق ســاعدين عــىل إنجــاز 
الــدورة بــكل ســهولة ويرس«.

ــاليب  ــن أس ــدد م ــج ع ــتخدم يف الرنام ــث اس - فاعليــة أســاليب التدريــب املســتخدمة يف الربانمــج: حي
ــي  ــد، 2016(، والت ــدة والبليه ــة )الحوام ــراءات املوجه ــة، 2011(، والق ــة )مقابل ــل: املناقش ــب مث التدري

ــب  ــاء لع ــارات. ج ــة للمه ــس النظري ــول األس ــن ح ــات املتدرب ــارف ومعلوم ــراء مع ــىل إث ــاعدت ع س

الــدور لتمكــن املتدربــن مــن االنخــراط يف تعلــم املهــارة الجديــدة )Kiger, 2004(، والتدريــب املصغــر، 

ــز  ــفة، 2003(، والتعزي ــج )السفاس ــارات بالرنام ــن مه ــه م ــم تعلم ــا ت ــق م ــة لتطبي ــات املنزلي والواجب

اإليجــايب لتأكيــد املارســة الناجحــة للمهــارات )الخطيــب، 2003(، والتغذيــة الراجعــة لتزويــد املتدربــن 

باملعلومــات اإليجابيــة والســلبية حــول األداء الحــريك للوصــول إىل إتقــان املهــارة )نــوار ورفيــق، 2016(. 

ويتضــح تأثــر أســاليب الرنامــج وفعاليتهــا مــن خــالل اســتجابات املتدربــن، حيــث ذكــر املتــدرب رقــم 

ــن  ــد اســتفدت م ــم )2(: »وق ــدرب رق ــره املت ــا ذك ــرسة«، ك ــدورة بطــرق ســهلة ومي ــذ ال ــم تنفي )1(: »ت

لعــب األدوار يف تطبيــق مــا تعلمنــاه خــالل التدريــب«، ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )4(: »ورشــة متميــزة مــن 

حيــث طريقــة الــرشح والعــرض« ومــا ذكــره املتــدرب رقــم )5(: »أفادتنــي املناقشــات التــي كانــت تنــاول 

املهــارات أوالً بــأول« وقــول املتــدرب رقــم )1(: »كانــت هــذه الــدورة أفضــل دورة حرضتهــا فهــي متميــزة 

مــن حيــث طريقــة التدريــب«.

- جودة أساليب التقومي يف الربانمج: 

اعتمــد الرنامــج التدريبــي عــىل أســاليب التقويــم البديــل يف تقويــم املتدربــن؛ نظــراً ملــا توفــره 

هــذه األســاليب مــن قــدرة عــىل تحديــد مســتوى تقــدم املتدربــن مــن خــالل توظيــف اســرتاتيجيات 

غــر تقليديــة )Nazir,2000(، كاســرتاتيجية التقييــم املعتمــد عــىل األداء، والتــي عملــت عــىل أن يكــون 

ــرتاتيجية   ــاءت اس ــد، 2017(، وج ــد الحمي ــم )Davies, 2002, عب ــداً ألعاله ــالً ونق ــر تأم ــون أك املتدرب

ــن  ــكار اآلخري ــن عــىل مالحظــة أعالهــم وأفكارهــم، وأعــال وأف ــدرة املتدرب ــادة ق ــران لزي ــم األق تقوي
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)عــالم، 2004(، وجــاءت اســرتاتيجية املالحظــة واملقابلــة لتقويــم  مــدى التقــدم الــذي حققــه املتدربــن 

ــك  ــي، وكذل ــج التدريب ــة الرنام ــة، أو يف نهاي ــة تدريبي ــة كل جلس ــم يف نهاي ــذي يت ــالم ،2004(، وال )ع

التغذيــة الراجعــة يف نهايــة كل جلســة والتــي أعطــت للمتــدرب  صــورة واضحــة عــا يفعلــه قبــل وأثنــاء 

ــق ، 2016(. ــوار ورفي ــه يســتطيع أن يصحــح أخطــاءه ) ن ــارة، وعلي ــق امله تطبي

ب-عوامــل تتعلــق ابملــدرب: فاملــدرب لــه دور يف فاعليــة الرنامــج، فتخصصــه ومعارفــه ومهاراتــه 
وإيجابيتــه، وحســن إدارتــه للتدريــب وجديتــه، وتنــوع أســاليبه، وتفاعلــه مــع املتدربــن، ســاهمت بقــوة 

يف اســتفادة املتدربــن مــن الرنامــج، وتــم التأكــد مــن ذلــك مــن خــالل رصــد عبــارات تــدل عــىل االنطبــاع 

الجيــد تجــاه املــدرب مــن خــالل املتدربــن مثــل: قــول املتــدرب رقــم )2(: »أشــكر املــدرب عــىل حســن 

تدريبــه وتواصلــه وتفاعلــه مــع املتدربــن«، وقــول املتــدرب رقــم )3(: » وجــدت التعامــل معكــم ســهالً 

جــداً« وقــول املتــدرب )4(: » شــكراً جزيــالً للمــدرب عــىل متيــزه«.

- تفســري نتائــج الســؤال الثالــث: واملتعلــق باســتمرار التحســن يف مهــارات االتصــال غــر اللفظــي بعــد 
انتهــاء الرنامــج، ويتضــح مــن نتائــج جــدول )11( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات االتصــال 

غــر اللفظــي بــن متوســطي الرتــب ألفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي 

ــر  ــارات االتصــال غ ــا يشــر إىل اســتمرارية تحســن مه ــي، م ــاس التتبع ــاه القي )شــهر، شــهران( يف اتج

اللفظــي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة مبــرور الوقــت.

   وقــد يرجــع ذلــك إىل انتقــال أثــر التدريــب للمهــارات التــي تــم تعلمهــا بالرنامــج، ومــا ســاعد 

عــىل انتقــال أثــر التدريــب ،األســاليب املســتخدمة بالرنامــج، فاملناقشــة تــؤدي إىل انتقــال أثــر التدريــب 

)مقابلــة، 2011(، والواجبــات املنزليــة تســهم يف اســتمرارية تحســن مارســة املهــارات )السفاســفة، 2003(، 

كــا أن مارســة أعضــاء هيئــة التدريــس ملهــارات االتصــال غــر اللفظــي أثنــاء التدريــس عمــل عــىل تثبيتهــا 

ــدرات  ــة الق ــة، وتنمي ــة املهني ــادة الكفاي ــؤدي إىل زي ــة ي ــاء الخدم ــب أثن ــا، فالتدري ــم له ــم وإتقانه لديه

الذهنيــة والعمليــة بنــاء عــىل االســتفادة مــن تجــارب األفــراد بعــد مارســتهم العمــل ) الشــاعر، 2005(.

ــي ،  ــر يف الرنامــج التدريب ــاج إىل تطوي ــي تحت ــق بالجوانــب الت - تفســري نتائــج الســؤال الرابــع: واملتعل
كــا يراهــا املتدربــون أنفســهم )مجموعــة الرتكيــز( أثنــاء املقابلــة.

ــا  ــث أنه ــرى الباح ــج، وي ــر الرنام ــهم يف تطوي ــات تس ــن االقرتاح ــة م ــون مجموع ــرح املتدرب ــد ط  وق

مقرتحــات مناســبة؛ تســهم بالفعــل يف تفعيــل الرنامــج، وتحســن مخرجاتــه، وخصوصــاً أنهــا تتنــاول العديــد مــن 

الجوانــب يف الرنامــج، منهــا املتعلــق بتحســن عــرض املــادة العلميــة، واالهتــام بالفــروق الثقافيــة يف االتصــال، 
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ــع الطــالب املشــاغبن، واســتخدام  ــارات االتصــال م ــق مبه ــات تتعل ــاول موضوع ــب، وتن ــن التدري ــر أماك وتغي

الوســائل التقنيــة بالرنامــج.

- التوصيات:

ــة  ــدى أعضــاء هيئ ــر اللفظــي ل ــارات االتصــال غ ــة مه ــج تنمي ــن برام ــج ضم ــاد الرنام اعت  -

التدريــس األجانــب بالجامعــات الســعودية، مــع األخــذ يف االعتبــار املقرتحــات التــي طرحهــا املتدربــون 

ــج. ــن الرنام ع

ــر اللفظــي،  ــارات االتصــال غ ــة مه ــة بتنمي ــج املعني توجــه البحــوث والدراســات نحــو الرام  -

وانعكاســها عــىل القــدرات املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، والبيئــة األكادمييــة ككل.
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امللخص

هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر برنامــج تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك )التمثيــل 

البيــاين للمعلومــات(  يف تحســن الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال مبنطقــة مكــة 

املكرمــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )515( طفــالً وطفلــة مــن مــدارس ريــاض األطفــال التابعــة إلدارة 

ــة،  ــن التجريبي ــي ذي املجموعت ــم شــبه التجريب ــم اســتخدام التصمي ــم مبنطقــة مكــة املكرمــة. وت التعلي

والضابطــة. وقــد بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

ــح املجموعــة  ــار البعــدي،  وكان الفــرق لصال ــة والضابطــة يف االختب ــن متوســطات املجموعــة التجريبي ب

التجريبيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعــزى إىل متغــر 

الجنــس أو تفاعــل الجنــس مــع املجموعــة.

الكلمات الرئيسية: اإلنفوجرافيك،  الذاكرة البرصية الحركية، رياض األطفال.
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of a training program 
based on infographic technology in enhancing Motor-visual 
memory among kindergarten children in Makkah Al-Mokarramah 
area. The sample of the study consisted of (515) male and female 
children from kindergarten schools in Makkah Al-Mokarramah 
area. Semi-experimental design was used, of experimental and 
control groups. Results showed significant statistical differences 
in Motor-visual memory skills between the means of experimental 
and control groups, in the post test in favor of the experimental 
group. There were no significant statistical differences in the 
Motor-visual memory skills attributed to the gender variable or to 
gender interaction with the group.

Keywords: infographic, motor-visual memory, kindergarten.
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مقدمة

تعــد مرحلــة ريــاض األطفــال مــن املراحــل التعليميــة املهمــة، ولهــا مكانــة تربويــة يف الســلم 

التعليمــي، ألنهــا تعتــر األســاس والقاعــدة لجميــع املراحــل التعليميــة، وقــد أكــد عــامل النفــس »بلــوم« أن 

مــا يقــارب مــن )80 %( مــن النمــو العقــي يتــم خــالل هــذه الفــرتة، مــا يــرز أهميــة العنايــة باألطفــال يف 

هــذه املرحلــة، والتــي تعتــر مرحلــة تكويــن مفاهيــم وأســاليب تفكــر وتعلــم ذايت )قنــاوي،  2005(، ويشــر 

ــاء العقــي للطفــل يتكــون شــيئاً فشــيئاً مــع نهايــة املرحلــة الحســية الحركيــة، وبدايــة  بياجيــه إىل أن البن

ظهــور الوظائــف الرمزيــة، ويدعــم هــذا البنــاء يف مرحلــة مــا قبــل املفاهيــم )2-4( ســنوات، ويصبــح أكــر 

نضجــاً يف مرحلــة العمليــات املحسوســة )4-7( ســنوات، وعــىل هــذا النحــو يالحــظ الطفــل األشــياء املختلفــة، 

ومييــز مــا بينهــا مــن تشــابهات واختالفــات، حيــث يســتطيع أن مييز بــن األمثلــة الســالبة واملوجبــة للمفهوم، 

ويقــوم بعمليــة التصنيــف )قربــان،2012 (. لــذا يعتــر توفــر التعلــم البــرصي يف املناهــج املقدمــة لريــاض 

األطفــال يعتــر كخيــوط أساســية يف النســيج العــام للمنهــج، حيــث يتعلــم األطفــال مــن خــالل خــرات 

متنوعــة وشــاملة، تــري املنهــج، وتجــذب الطفــل، وتثــر اهتامــه، كالخــرات املبــارشة والتجــارب العلميــة 

ــن األشــياء  ــط ب ــل النشــط والرب ــات التمثي ــال يف عملي ــق اشــرتاك األطف ــة، عــن طري والقصــص التعليمي

واألحــداث بصــورة ســليمة،  وتوظيــف عمليــة التعليــم إلثــارة الفضــول الطبيعــي لــدى الطفــل للتعــرف عــىل 

ــد مــن الدراســات كدراســة درويــش،  ــج العدي ــت نتائ ــد توصل ــا )شــلتوت،  2014(. وق ــي يعيــش فيه ــة الت البيئ

والدخنــي )2015(،  ودراســة بريتــاين وســميز )Brittany and Sims,  2014(،  ودراســة الجويــري )2014(، وكذلــك 

دراســة منصــور )2015(،  ودراســة عمــر)2016(، إىل أن املتعلــم يســتطيع الحصــول عــىل معلومــات أكــر وضوحــاً 

وتأثــراً مــن خــالل الصــور والرســوم واألشــكال واملخططــات اإللكرتونيــة مقارنــًة باملعلومــات التــي تعتمــد عــىل 

اللفــظ، حيــث يصعــب عــىل املتعلــم اســرتجاع مــا تعلمــه مــن معلومــات،  وعــىل هــذا ينبغــي أن تتوفــر لــدى 

ــط )2015( أن  ــرى الباس ــة. وي ــة اإللكرتوني ــومات التوضيحي ــورة والرس ــم للص ــراءة والتصمي ــارة الق ــم مه املتعل

التعليــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك ينمــي عمليــات االنتبــاه الســليم، والقيــام بعمليــات عقليــة تتصــف بالعمــق 

ــارة  ــم، وإث ــاه املتعل ــررات الدراســية وجــذب انتب ــق أهــداف املق ــع عــىل تحقي ــارش ورسي ــر بشــكل مب ــا يؤث م

اهتامــه وســهولة فهــم املحتــوى، وتوضيــح معــاين وأفــكار معقــدة، حيــث تبــدو ســعة الذاكــرة لدينــا أكــر بكثــر 

للمعلومــات املرئيــة منهــا للمعلومــات اللفظيــة.

ــد  ــريئ جدي ــكل م ــاء ش ــة إلضف ــة يف محاول ــا املتنوع ــك بتصمياته ــة اإلنفوجرافي ــرت تقني ــد ظه وق

لتجميــع وعــرض املعلومــات ونقــل البيانــات يف صــورة جذابــة إىل املتعلــم، إذ أن تصميــات اإلنفوجرافيــك 

مهمــة جــداً ألنهــا تعمــل عــىل تغيــر أســلوب التفكــر تجــاه البيانــات واملعلومــات املعقــدة، كــا تســاعد 



د. أماين حمد منصور الشعيبي

57

 واإلنفوجرافيــك مصطلــح تقنــي يشــر إىل تحويــل املعلومــات والبيانــات املعقــدة إىل رســوم مصــورة يســهل 

 .)Akkoyunlu, &Kibar,2014(عــىل مــن يراهــا اســتيعابها دون الحاجــة إىل قــراءة الكثــر مــن النصــوص

ــرض  ــة لع ــا جاذبي ــام وأكره ــذه األي ــة ه ــة والفعال ــائل املهم ــدى الوس ــك إح ــة اإلنفوجرافي ــر تقني وتعت

ــي،  ــا إىل املتلق ــة وتوصيله ــرض املعلوم ــلية يف ع ــة، والتس ــهولة والرسع ــن الس ــج ب ــا تدم ــات ألنه املعلوم

أي أنههــا تحقــق تبســيط املعلومــات املعقــدة والكبــرة وجعلهــا ســهلة الفهــم واعتادهــا عــىل املؤثــرات 

البرصيــة يف توصيــل املعلومــة وتحويــل املعلومــات والبيانــات مــن أرقــام وحــروف مملــة إىل صــورة ورســوم 

ــى، 2014(. ــة )عي شــيقة مــع ســهولة نرشهــا وانتشــارها عــر التطبيقــات اإللكرتوني

تســاعد تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تعليــم مهــارات التواصــل البــرصي وتصميــم الرســالة البرصيــة التــي تعــر 

عــن القــدرة عــىل قــراءة املعلومــات املقدمــة يف الصــور واألشــكال البيانيــة وتفســرها وفهمهــا. وترتبــط 

بالتفكــر البــرصي الــذي يعــرف عــىل أنــه القــدرة عــىل تحويــل املعلومــات بجميــع أشــكالها إىل صــور أو 

رســوم بيانيــة تســاعد عــىل توصيلهــا، وتأسيســاً عليــه تتضــح العالقــة الرتبويــة والتقنيــة بــن اإلنفوجرافيــك 

والذاكــرة البرصيــة يف تقديــم الــدروس للمتعلــم وإكســابه مهــارات عاليــة يف الحصــول عــىل املعلومــات 

بطريقــة وأســلوب جديديــن.

أمــا يف مجــال الذاكــرة البرصيــة فتوضــح كوزميانــو )Cusimano, 2015( أن عمــل الذاكــرة البرصيــة 

يرتكــز يف البيئــة األكادمييــة عــىل الصــور، والرمــوز، واألرقــام، والحــروف والكلــات، وفيــا يخــص الكلــات 

يجــب أن يكــون  األطفــال قادريــن عــىل النظــر للكلمــة مــن خــالل صورتهــا بعقولهــم، ليكونــوا قادريــن 

عــىل اســتعادة مظهرهــا، ومــن هنــا عندمــا يقــدم املعلــم كلمــة جديــدة، يقــوم بكتابتهــا عــىل الســبورة، 

ويطلــب مــن الطلبــة مشــاهدتها، وتهجئتهــا ومــن ثــم قراءتهــا، واســتخدامها يف جملــة. وبعدهــا ميســح 

ــدة يتعرفــون عــىل الكلمــة نفســها  ــة جي ــن ميلكــون ذاكــرة برصي الكلمــة عــن الســبورة، فاألطفــال الذي

بقراءتهــا أينــا تــرد يف النــص؛ ألنهــم قــادرون عــىل اســتعادتها فيــا بعــد. ومــن هنــا جــاءت هذه الدراســة 

لبنــاء طريقــة تعليميــة خليــط مــن اإلنفوجرافيــك والذاكــرة البرصيــة الحركيــة مــن خــالل بنــاء برنامــج 

تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال.

ــة  ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــك لتنمي ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــة حــول اس إن الدراســات العربي

لــدى أطفــال ريــاض األطفــال قليلــة إىل حــد مــا، وفيــا يــأيت اســتعراض بعــض مــا تيــرس مــن دراســات:

ــر النفــي  ــوان »األث أجــرى كل مــن بايســن وبيشــتي )Bicen and Beheshti, 2017( دراســة بعن

لإلنفوجرافيــك يف التعليــم«،  حيــث هدفــت الدراســة إىل التحقــق مــن تصــورات الطــالب حــول اســتخدام 

اإلنفوجرافيــك يف التعليــم. اتبــع الباحثــان األســلوب الكمــي.  وكان العــدد اإلجــايل للطــالب 
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الجامعيــن املشــاركن يف هــذا البحــث هــو )163( طالبــاً وطالبــة. تــم جمــع بيانــات الدراســة مــن 

ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــات.  وق ــذه البيان ــل ه ــم تحلي ــن ث ــه، وم ــان بتصميم ــام الباحث ــتبيان ق ــالل اس خ

ــة  ــارو إىل أن البيئ ــك. وأش ــول اإلنفوجرافي ــايب ح ــم رأي إيج ــاَ لديه ــات تقريب ــالب والطالب ــع الط أن جمي

التعليميــة هــي بيئــة غنيــة، وأن هــذه الطريقــة أدت إىل إتقــان املهــارات التعليميــة،  والدافعيــة، 

ــة.   ــواد التقليدي ــب أو امل ــن الكت ــالً ع ــة فض ــواد البرصي ــة بامل ــون الدراس ــذا يفضل ــة، ل واإلبداعي

وأجــرى مــريس )2017( دراســة هدفــت للتعــرف عــىل أثــر التفاعــل بــن منطــي عــرض اإلنفوجرافيــك 

وتوقيتــه يف بيئــة التعلــم اإللكــرتوين عــىل التحصيــل واالتجــاه نحــو بيئــة التعليــم لــدى طــالب املرحلــة 

الثانويــة. حيــث قــام الباحــث باســتخدام املنهــج التجريبــي للوقــوف عــىل أثــر منــط عــرض اإلنفوجرافيــك 

)الــكي - الجــزيئ( ومنــط توقيــت عــرض اإلنفوجرافيــك )قبــي – بعــدي( باملحتــوى املقــدم يف بيئــة التعلــم 

اإللكــرتوين عــىل التحصيــل املعــريف واالتجــاه نحــو بيئــة التعلــم لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة.  اشــتملت 

الدراســة عــىل عينــة عشــوائية مــن طــالب الصــف األول الثانوي مبدرســة شــيبة الثانويــة املشــرتكة مبحافظة 

الرشقيــة وعددهــم )60( طالبــاً تــم تقســيمهم إىل أربــع مجموعــات تجريبيــة وفقــاً للتصميــم التجريبــي،  

وضمــت كل مجموعــة )15( طالبــاً.  أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بن متوســطي 

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة األوىل التــي ُدرســت بنمــط العــرض الــكي لإلنفوجرافيــك وطــالب 

ــرق  ــك، وأن اتجــاه الف ــي درســت بنمــط العــرض الجــزيئ لإلنفوجرافي ــة الت ــة الثانوي ــة التجريبي املجموع

جــاء لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للمعالجــة التجريبيــة التــي اســتخدمت منــط العــرض 

ــطي  ــن متوس ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــج إىل وج ــارت النتائ ــا أش ــك، ك ــرض اإلنفوجرافي ــكي يف ع ال

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة األوىل التــي ُدرســت بنمــط العــرض الــكي لإلنفوجرافيــك وطــالب 

املجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي درســت بنمــط العــرض الجــزيئ لإلنفوجرافيــك بــرصف النظــر عــن منــط 

التوقيــت لــدى هــؤالء الطــالب عــىل اتجاهاتهــم نحــو بيئــة التعلــم يرجــع للتأثــر األســايس لنمــط عــرض 

اإلنفوجرافيــك املســتخدم، وأن اتجــاه الفــرق جــاء لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للمعالجــة 

التجريبيــة التــي اســتخدمت منــط العــرض الــكي يف عــرض اإلنفوجرافيــك.

ــي،  ــك التعليم ــم اإلنفوجرافي ــر تصمي ــد معاي ــت إىل تحدي ــة هدف ــن )2017( دراس ــرت حس وأج

حيــث قامــت الباحثــة باســتعراض األدب النظــري والكتابــات العلميــة املتعلقــة بتصميــم اإلنفوجرافيــك 

التعليمــي،  ومــن ثــم قامــت بصياغــة املعايــر التــي تــم التوصــل إليهــا مــن هــذه املصــادر عــىل هيئــة 

ــكل  ــىل ش ــر ع ــة اللمعاي ــم قامئ ــت بتحكي ــم قام ــن ث ــار، وم ــت كل معي ــدرج تح ــؤرشات تن ــر وم معاي

ــداد  ــة بإع ــت الباحث ــا قام ــا التعليم.ك ــال تكنولوجي ــا للخــراء واملتخصصــن يف مج ــم تقدميه ــتبانة ت اس
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مبــا يتوافــق مــع التقــدم العلمــي املثبــت يف أبحــاث اإلنفوجرافيــك التعليمــي، وبنــاء قامئــة معايــر 

خاصــة بــكل منــط مــن أمنــاط اإلنفوجرافيــك عــىل حــدة.

وأجــرت عبــد الصمــد )2017( دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر قيــام الطــالب بأنفســهم بالتجســيد 

املعلومــايت باإلنفوجرافيــك ملفاهيــم مقــرر مصــادر املعلومــات املرجعيــة عــىل تنميــة مفاهيــم هــذا املقــرر 

وعــادات العقــل والكفــاءة الذاتيــة املدركــة لــدى طــالب تكنولوجيــا التعليــم ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف 

للمعلومــات )عاليــة – متوســطة – منخفضــة(.  اســتخدمت الباحثــة بعــض تصميــات املنهــج الوصفــي 

ــتمل  ــة. اش ــات التجريبي ــاليث املجموع ــي ث ــج التجريب ــم، واملنه ــل والتصمي ــة والتحلي ــة الدراس يف مرحل

مجتمــع الدراســة عــىل ) 255( طالبــاً وطالبــة مــن طــالب تخصــص معلــم صــف.  تكونــت عينــة الدراســة 

مــن) 62 ( طالبــاً وطالبــة.  وخلصــت الدراســة إىل أن هنــاك فرقــاً داالً إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات 

طــالب املجموعــة التجريبيــة األوىل )ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف املرتفــع( يف التطبيقــن القبــي والبعــدي 

ــدي،  ــق البع ــح التطبي ــة لصال ــات املرجعي ــادر املعلوم ــرر مص ــم مق ــاس مفاهي ــي لقي ــار التحصي لالختب

وكذلــك األمــر بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف املتوســط( واملجموعة 

ــك  ــتخدام اإلنفوجرافي ــي أن اس ــا يعن ــض(،  م ــريف املنخف ــل املع ــاءة التمثي ــة )ذوي كف ــة الثالث التجريبي

ســاعد عــىل إقامــة حــوار بــرصي أتــاح فرصــة لتقديــم لغــة مشــرتكة بــن طــالب املجموعــات التجريبيــة 

الثالثــة،  وعــىل التفاعــل اإليجــايب فيــا بينهــم، كــا أعطــى لهــم فرصــة يف ربــط املفاهيــم مــع بعضهــا يف 

بنائهــم املعــريف مــا ســاعد طــالب املجموعتــن التجريبيتــن األوىل والثانيــة وفــق كفــاءة متثيلهــم املعــريف 

املتوســط والعــايل يف اســتيعاب املفاهيــم العلميــة ملقــرر مصــادر املعلومــات املرجعيــة بشــكل أفضــل.

وأجــرت الدهيــم )2016( دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تحصيــل 

طالبــات الصــف الثــاين املتوســط يف األعــداد الحقيقيــة ملــادة الرياضيــات، وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج 

ــت  ــاين املتوســط، وتكون ــات الصــف الث ــن طالب ــة م ــن )63( طالب ــة البحــث م ــت عين ــي، وتكون التجريب

ــات الصــف  ــة درســت فصــل األعــداد الحقيقــة املقــررة عــىل طالب ــة مــن )30( طالب املجموعــة التجريبي

الثــاين املتوســط يف مــادة الرياضيــات باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك، ومجموعــة ضابطــة وعددهــا )33( 

طالبــة درســت الفصــل نفســه باســتخدام الطريقــة التقليديــة،  وخضعــت املجموعتــان الختبــار تحصيــي 

بعــدي، وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســط عالمــات الطالبــات الــاليت ُدرســن 

باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومتوســط عالمــات الطالبــات الــاليت درســن بالطريقــة التقليديــة لصالــح 

املجموعــة التــي اســتخدمت تقنيــة اإلنفوجرافيــك.

ــالب  ــدى ط ــحابية ل ــبة الس ــم الحوس ــة مفاهي ــت إىل تنمي ــة هدف ــور )2015( دراس ــرت منص وأج
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ــموا إىل) 6 ( ــاً قس ــم )30( طالب ــيوط وعدده ــة أس ــة بجامع ــة الرتبي ــخ بكلي ــعبة التاري ــة، ش الثاني

ــاد  ــل(، واالعت ــي التحصي ــن )مختلف ــر متجانس ــالب غ ــن )5 ( ط ــة م ــون كل مجموع ــات، تتك مجموع

عــىل أنفســهم وتكويــن نظــام عقــي للتفكــر لديهــم يصبــح جــزءاً مــن عاداتهــم الذهنيــة العقليــة التــي 

ميارســونها يوميــاً ويوظفونهــا يف ربــط مفاهيــم الحوســبة الســحابية بحياتهــم اليوميــة مــن خــالل وضــع 

ــام  ــو ألداء مه ــم ملارزان ــاد التعل ــم عــىل منــوذج أبع ــك القائ ــة اإلنفوجرافي تصــور مقــرتح الســتخدام تقني

ــم التعــاوين وأســلوب العصــف  ــاد عــىل اســرتاتيجية التعل ــة عــىل مــدى خمــس جلســات باالعت تعليمي

الذهنــي مــن خــالل: بيئــة التعلــم االلكــرتوين Online باســتخدام موقــع الـــ Flickr لــكل مجموعــة مــن 

املجموعــات الســت عــىل حــدة )مجموعــات خاصــة( يف اإلجابــة عــن مجموعــة مــن األســئلة االســتقصائية 

ــة  ــة يف اإلجاب ــت مجتمع ــث الس ــات البح ــر( offline ملجموع ــل الكمبيوت ــي )معم ــم الصف ــة التعل وبيئ

عــن مجموعــة مــن األســئلة املثــرة للتفكــر مفتوحــة النهايــة، ثــم تقــدم كل مجموعــة ملخــص لأفــكار 

ــم  ــات، وت ــل املجموع ــل األدوار داخ ــم تبدي ــة يت ــة كل جلس ــك. ويف نهاي ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني باس

تطبيــق أدوات البحــث قبليــاً وبعديــاً والتــي متثلــت يف اختبــار تحصيــي يف مفاهيــم الحوســبة الســحابية 

ومقيــاس عــادات العقــل املنتــج عــىل الطــالب مجموعــة البحــث، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الطــالب مجموعــة البحــث بــن التطبيــق القبــي والبعــدي 

وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي يف تنميــة كٍل مــن مفاهيــم الحوســبة الســحابية وعــادات العقــل املنتــج، 

وأن الســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك القائــم عــىل منــوذج مارزانــو ألبعــاد التعلــم أثــر كبــر عــىل تنميــة 

مفاهيــم الحوســبة الســحابية وبلــغ )0.99( وعــىل تنميــة عــادات العقــل املنتــج وبلــغ )0.097(.

وأجــرت الجريــوي)2014( دراســة هدفــت إىل معرفــة فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقــرتح يف 

تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة اإللكرتونيــة مــن خــالل تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة 

ــة  ــة الرتبي ــات كلي ــن طالب ــة م ــار مجموع ــث قامــت باختي ــة، حي ــل الخدم ــات قب ــدى املعل ــة ل البرصي

ــة وقامــت بتدريــب هــذه املجموعــة  شــعبة معلمــة صفــوف مــن قســم املناهــج وعددهــن )15( طالب

ــك  ــم اإلنفوجرافي ــارات تصمي ــاس مه ــار لقي ــداد اختب ــم إع ــد ت ــرتح، وق ــي املق ــج التدريب ــىل الرنام ع

ــة  ــة مالحظ ــم، وبطاق ــة يف التعل ــة اإللكرتوني ــط الذهني ــم الخرائ ــة يف تصمي ــة البرصي ــارات الثقاف ومه

لتصميــم الخرائــط الذهنيــة مــن خــالل تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة البرصيــة،  كــا اســتخدم 

اختبــار ويلكوكســون Wilcoxon لتحليــل النتائــج، وقــد أشــارت النتائــج إىل أن الرنامــج املقــرتح قــد أســهم 

يف تحســن مســتوى معرفــة مهــارات الثقافــة البرصيــة ومهــارات تقنيــة تصميــم اإلنفوجرافيــك يف تصميــم 

خرائــط ذهنيــة ال إلكرتونيــة لــدروس التعلــم.
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- تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة يف طبيعــة الرنامــج التدريبــي، الــذي تــم إعــداده 

ــاض  ــال ري ــدى أطف ــة ل ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــن مه ــك لتحس ــة اإلنفوجرافي ــتناد إىل تقني باالس

ــال.  األطف

مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــن   ــك لتحس ــة اإلنفوجرافي ــىل تقني ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــاء برنام ــة بن ــذه الدراس ــن ه ــرض م الغ

مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة. وقــد حاولــت 

ــة: ــة التالي ــة عــن األســئلة الفرعي الدراســة اإلجاب

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطة - 

يف درجــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبي؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة جوهريــة بــن متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة - 

والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الجنــس؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة جوهريــة بــن متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة - 

والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى للتفاعــل بــن املجموعــة 

والجنــس ؟

فرضيات الدراسة
من أَجل اإلجابة عىل األسئلة السابقة املطروحة يف مشكلة الدراسة صيغت الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات - 
ــار  ــىل االختب ــة ع ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــة يف درج ــة والضابط ــة التجريبي ــراد املجموع أف

البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات - 
ــار  ــىل االختب ــة ع ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــة يف درج ــة والضابط ــة التجريبي ــراد املجموع أف

البعــدي تعــزى إىل الجنــس.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات - 
ــن  ــل ب ــزى للتفاع ــة تع ــة الحركي ــرة البرصي ــار الذاك ــة يف اختب ــة والضابط ــة التجريبي املجموع

املجموعــة والجنــس.

أمهية الدراسة
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اإلنفوجرافيــك يف التعليــم، مــا ســيمكنهم مــن التفاعــل الجيــد مــع هــذه الفئــة، لتحقيــق أهــداف 

الرتبيــة، ولزيــادة فاعليــة التعلــم يف ريــاض األطفــال، وقــد يزيــد اســتخدام اإلنفوجرافيــك يف تعليــم أطفــال 

ــدة  ــات الجدي ــم واملعلوم ــم للمفاهي ــادة تقبله ــه وزي ــم في ــم ورغبته ــم للتعل ــن حبه ــال م ــاض األطف ري

بطريقــة ممتعــة ومشــوقة.كا أنهــا قــد تلفــت انتبــاه مطــوري املناهــج ســواء التقليديــة أو اإللكرتونيــة 

بــرضورة االهتــام بوضــع تصاميــم إنفوجرافيــة يف املناهــج الدراســية لتســهيل عمليــة التعلــم. 

أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل:

ــال يف  ــس األطف ــس وجن ــة التدري ــن طريق ــل ب ــك والتفاع ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــر اس ــة أث 1- معرف

ــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة. ــدى أطفــال ري ــة يف وحــدة الغــذاء ل ــم العلمي اكتســاب املفاهي

ــال يف  ــس األطف ــس وجن ــة التدري ــن طريق ــل ب ــك والتفاع ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــر اس ــة أث 2- معرف

ــاض األطفــال يف منطقــة مكــة  ــدى أطفــال ري ــة يف وحــدة الغــذاء ل ــة الحركي ــم البرصي اكتســاب املفاهي

ــة. املكرم

حمددات الدراسة

احلدود املكانية: تم تطبيق الدراسة يف منطقة مكة املكرمة،  لكون الباحثة تقيم فيها.

احلدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين من العام 1437هــ/1438هـــــ.

ــن  ــة والعرشي ــة، والرابع ــن الثالث ــال يف الروضت ــاض األطف ــة يف ري ــق الدراس ــم تطبي احلــدود البشــرية: ت
ــة.   ــة املكرم ــة مك ــم يف منطق ــن إلدارة التعلي التابعتن

احلدود املوضوعية: اقترصت الدراسة عىل وحدة الغذاء.

مصطلحات الدراسة

:Infographic أواًل: اإلنفوجرافيك

اإلنفوجرافيــك فــن تحويــل البيانــات واملعلومــات واملفاهيــم املعقــدة إىل صــور ورســوم ميكــن فهمها 

ــة  ــة بطريق ــدة والصعب ــات املعق ــرض املعلوم ــز بع ــتيعابها بوضــوح وتشــويق وهــذا األســلوب يتمي واس

.)Dalton, & Design, 2014( سلســة وســهلة وواضحــة
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ــم  ــال إمكانياته ــاض األطف ــال ري ــتخدام أطف ــه: اس ــة بأن ــذه الدراس ــاق ه ــاً يف نط ــرف إجرائي ويُع

ــال)  ــاض األطف ــذايت لري ــم ال ــج التعل ــة يف منه ــم العلمي ــرصي للمفاهي ــل الب ــم يف التمثي ــة وقدرته العقلي

وحــدة الغــذاء( بشــكل بــرصي مرســوم يســهل فهمــه واســتيعابه وتشــجيعهم عــىل الفهــم العميــق لهــذه 

ــذه  ــادة نســبة اســتيعابهم له ــن خــالل زي ــة م ــم العقلي ــة وقدراته ــم الذهني ــة تصوراته ــم وتنمي املفاهي

ــم . املفاهي

اثنيــاً: الذاكــرة البصريــة احلركيــة )Visual-Motor  Memory(: وهــي القــدرة عــىل إنتــاج حــركات 
تســبق الخــرات البرصيــة؛ حيــث تتضمــن تخزيــن النــاذج الحركيــة بشــكل متسلســل، واالحتفــاظ بهــا 

وإعادتهــا )متــويل، 2016(.

وتعــرف الذاكــرة البرصيــة الحركيــة يف نطــاق الدراســة بأنهــا القــدرة عــىل التخيــل البــرصي الــذي  

يســاعد األطفــال عــىل تذكــر تسلســل النــاذج الحركيــة، فالذاكــرة الحركيــة تجعــل تســهل تنظيــم الجســم 

ألداء سلســلة مــن الحــركات ، كــا أن حاســة اللمــس، واإلحســاس العميــق بالحركــة، تُعــدان دامئــاً جزأيــن 

ــكلة يف  ــن مش ــل م ــاىن الطف ــإذا ع ــة. ف ــكال الحرك ــن أش ــكل م ــكل ش ــية ل ــة الحس ــن الخلفي ــن م مهم

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة، قــد يرتتــب عــىل ذلــك معاناتــه مــن مشــكلة يف تعلــم بعــض املهــارات، كارتــداء 

املـــالبس، وخلعهــا وربـــط الحـــذاء، والكتابـــة، ورمـــي الكـــرة. وتقــاس الذاكرة البرصيــة الحركيــة بالدرجة 

التي يحصل عليها الطفل يف اختبار املفاهيم  الذي أعدتة الباحثة يف هذه الدراسة.   

منهج الدراسة

يف ضــوء الهــدف الرئيــس للدراســة، وهــو معرفــة أثــر برنامــج تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة 

اإلنفوجرافيــك يف تنميــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال، 

تــم اتبــاع املنهــج التجريبــي مســتخدماً التصميــم شــبه التجريبــي؛ ألنــه يعتــر املنهــج املناســب لطبيعــة 

ــار مجموعتــن لتكــون إحداهــا  الدراســة وأهدافهــا، لذلــك قامــت الباحثــة وفــق هــذا التصميــم باختي

ــة. ــة الضابط ــرى املجموع ــة، واألخ ــة التجريبي املجموع

متغريات الدراسة

متثلت متغرات الدراسة يف:

املتغري املستقل: طريقة التدريس ولها مستويان )استخدام اإلنفوجرافيك؛ الطريقة االعتيادية(.

املتغري التابع: تنمية مهارات الذاكرة البرصية الحركية لدى األطفال امللتحقن برياض األطفال.
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جمتمع الدراسة

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة،  

البالــغ عددهــم)5265( طفــالً حســب أحــدث إحصائيــة رســمية )انظــر امللحــق )1((،  وتــرتاوح أَعارهــم 

بــن )4-6( ســنوات،  وهــم موزّعــون عــىل ثالثــن مدرســة ريــاض أطفــال يف  منطقــة مكــة املكرمــة.

عينة الدراسة

متثلــت عينــة الدراســة بروضتــن مــن ريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة، وتــم تقســيم العينــة 

ملجموعتــن: مجموعــة تجريبيــة ُدرســت باســتخدام اإلنفوجرافيــك، ومجموعــة ضابطــة درســت بالطريقــة 

االعتياديــة، وتــم اختيــار املجموعــة الضابطــة مــن أقــرب روضــة إىل روضــة املجموعــة التجريبيــة، لضــان 

التقــارب يف املســتويات الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وكان عــدد أفــراد املجموعــة الضابطــة )110 

طفــالً و14 1طفلــة(، وعــدد أطفــال املجموعــة التجريبيــة )145 طفــالً و146 طفلــة(.

ضبط املتغريات املؤثرة على التجربة

تم ضبط املتغرات التي قد تؤثر عىل كفاءة املتغر املستقل،  كا يي:

العمــر الزمــين: متــت مراجعــة ســجالت األطفــال، للتأكــد مــن تكافــؤ أعارهــم، وكانــت تــرتاوح بــن )6-4( 
سنوات.

املســتوى االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي: قامــت الباحثــة باختيــار أفــراد العينــة مــن منطقــة مكــة 
املكرمــة، ويف مجتمــع ميتــاز بالتشــابه يف املســتويات الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، ومــن روضتــن 

متقاربتــن، لضــان الوصــول إىل التكافــؤ والتجانــس بــن أفــراد العينــة.

احملتوى وعدد األنشطة:

• حرصــت الباحثــة عــىل أن يــدرس أطفــال املجموعتــن: التجريبيــة والضابطــة املحتــوى نفســه،  كــا بــدأ 	

التطبيــق ورشح املفاهيــم يف الفصــل الــدرايس الثاين للعــام الــدرايس 1437هـ/1438هـــ.

• ــال 	 ــديئ ألطف ــد املســتوى املب ــة بتحدي ــم العلمي ــن يف اكتســاب املفاهي ــؤ املجموعت ــن تكاف ــد م التأك

املجموعــة التجريبيــة والضابطــة قبليــاً، قبــل خضــوع املجموعــة التجريبيــة للتدريــس وفقــاً الســتخدام 

اإلنفوجرافيــك. والجــدول )1( يوضــح توزيــع األَطفــال حســب متغــرات الدراســة. 
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اجلدول )1(: توزيع أفراد الدراسة حسب اجملموعة، املدرسة، اجلنس.

اجملموعاجلنساملدرسةاجملموعة

الروضة الثالثةالتجريبية
145ذكور

146إناث

الضابطة
110ذكورالروضة الرابعة والعرشون

114إناث

515اجملموع

أدوات الدراسة

اختبار مهارات الذاكرة البصري احلركي

وهــو اختبــار غــر لفظــي لقيــاس القــدرة عــىل استنســاخ أشــكال رمزيــة مــن الذاكــرة قصــرة املــدى، 

ويشــمل قيــاس الخصائــص التاليــة : اســتدعاء رمــوز برصيــة مــن الذاكــرة، والقــدرة عــىل التتابــع البــرصي، 

ــارات  ــرصي ، وامله ــل الب ــدرة عــىل التكام ــة، والق ــة الحركي ــدرة البرصي ــرصي، والق ــارات التداعــي الب ومه

املتعلقــة بالتكامــل الرمــزي .ويتألــف مــن عــرشة حــروف كل منهــا يف مربــع تحتــه رمــز معــن يقــرتن بــه 

ومــا عــىل الطفــل ســوى توصيــل خــط بــن الصــورة وأول حــرف منهــا داخــل املربــع، انظــر امللحــق )2(.

ثبات االختبار: ُحسبت قيم ثبات االختبار بطريقتن،  ها:

الطريقــة األوىل: الطريقــة النصفيــة )فــردي – زوجــي(،  وتــم تصحيــح القيــم الناتجــة باســتخدام معادلــة 
ســبرمان – بــروان وقــد بلغــت قيــم معامــالت الثبــات النصفــي املصحــح للصــورة املعدلــة )0.884(.

ــة  ــة يف العين ــورة املعدل ــا للص ــت قيمته ــث بلغ ــا حي ــاخ ألف ــة كرونب ــتخدام معادل الطريقــة الثانيــة: باس
الكليــة )0.791( 

صدق االختبار: استخرجت دالالت صدق االختبار بطريقة الصدق التالزمي:

حيث تم استخدام العالقة االرتباطية بن األداء عىل االختبار،  واألداء عىل اختباري التكامل البرصي 
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ــريك  ــرصي الح ــل الب ــار التكام ــع اختب ــاط م ــل االرتب ــة معام ــت قيم ــد بلغ ــرصي،  وق ــل الب ــريك والتحلي الح

) 0.896(، ومــع اختبــار التحليــل البــرصي ) 0.862( وكالهــا ذو داللــة إحصائيــة، وذو قيمــة مرتفعــة نســبياً.

الربانمج التدرييب لتنمية الذاكرة البصرية احلركية لألطفال امللتحقني برايض األطفال

ــاض  ــة لأطفــال امللتحقــن بري ــة الحركي ــة مهــارات الذاكــرة البرصي يهــدف هــذا الرنامــج إىل تنمي

األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة ملــا لهــا مــن أثــر وفاعليــة يف تحســن عمليــة التعليــم، ويتكــون الرنامــج 

مــن مجموعــة مــن التدريبــات والنشــاطات التــي بنتهــا الباحثــة.

اهلدف العام للربانمج: تنمية الذاكرة البرصية الحركية لأطفال امللتحقن برياض األطفال.
األهداف السلوكية

تنمية قدرة األطفال عىل تذكر املثرات التي تقدم إليهم برصياً.- 1

 تنمية قدرة األطفال عىل تذكر املثرات التي تقدم إليهم برصياً وحركياً.2- 

تنميــة قــدرة األطفــال عــىل التذكــر باســتخدام اســرتاتجية التصــور العقــي خــالل املواقــف التعليميــة - 3

. ملختلفة ا

األساس النظري للربانمج التدرييب

تُعــّد النظريــة املعرفيــة مــن النظريــات املهمــة التــي تُفــرس طــرق حــدوث التعلــم لــدى األطفــال، 

وتوكـــد عــىل الروابــط املوجـــودة بــن أعــال املتعلــم وكل مــن أفــكاره، ومهاراتــه العقليــة، وتفيــد هــذه 

النظريـــة املعلــم واملتعلــم عــىل حـــٍد ســواء. ويُعــّد التدريــب لقــدرات املتعلــم النائيــة جــزءاً مهــاً مــن 

ــم عــىل  ــُث ينظــر إىل األســلوب القائ ــا، حي ــة األساســية الدني ــل املدرســة واملرحل ــا قب ــة م مناهــج مرحل

ــة املتعلمــة،  ــات العقلي ــات النفســية األساســية، عــىل أنهــا سلســلة مــن العملي ــل املهمــة،  والعملي تحلي

فمعرفــة هــذه السلســلة، أو الســلوكات املطلوبــة ألداء مهمــة مــا تُعــّد محــددة؛ لــذا تكــون قابلــة للقيــاس، 

والتعديــل مــن خــالل التدريــب )قطامـــي ، 2016 (.

األساليب اليت اشتمل عليها الربانمج :

إعطــاء التعليمــات ) Instructions (: يتــم تزويــد األطفــال باملعلومــات عــن كيفيــة تنفيــذ - 1
املهــارة لتحقيــق الهــدف النهــايئ الــذي يتوخــى أن يتحقــق بعــد تنفيــذ خطــوات التدريــب بطريقــة 

ــوة  ــة أداء كل خط ــا، وكيفي ــالزم إتباعه ــوات ال ــح الخط ــم بتوضي ــوم املعل ــك يق ــد ذل ــة، بع صحيح
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التغذيــة الراجعــة ) Feedback ( : بعــد اســتاع األطفــال إىل التعليــات، وخــالل تنفيــذ - 1
الخطــوات الالزمــة ألداء املهمــة، يــزود املعلــم األطفــال مبعلومــات عــن كيفيــة تأديتهــم لــكل خطــوة 

لتصحيــح أخطائهــم، كــا يقــدم املعلومــات بعــد أداء املهمــة كاملــة، للتأكــد مــن تحقــق الهــدف .

املمارســة الســلوكية )Behavior Rehearsal(: يطلــب املعلــم مــن األطفــال تكــرار - 2
ــدف . ــق اله ــن تحق ــد م ــاعدة للتأك ــارة دون مس ــان امله ــم إتق ــى يت ــة حت ــرق متنوع ــب وبط التدري

التعزيــز ) Reinforcement (: وهــو العنــرص املهــم، حيــث يقــوم املعلــم بتعزيــز ســلوك - 3
ــززات  ــة، واملع ــة صحيح ــة بطريق ــان املهم ــؤدي إىل إتق ــي ت ــوات الت ــم للخط ــن تأديته ــال ع األطف

املســتخدمة متنوعــة منهــا مــا هــو مــادي، ومنهــا مــا  هــو معنــوي .

إجراءات إعداد الربانمج التدرييب 

قامت الباحثه بإعداد الرنامج التدريبي لتنمية الذاكرة البرصية الحركية وفق الخطوات اآلتية :

مراجعة األدب الرتبوي السابق والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة.- 

تحديد االحتياجات التدريبية لأطفال من أجل ترسيخ املفاهيم الغذائية لديهم.- 

تم وضع الرنامج بصورته األولية بناًء عىل األدب السابق للموضوع .- 

تــم عــرض الرنامــج عــىل عــرشة محكمــن مــن ذوي االختصــاص يف جامعــة أم القــرى، ووزارة التعليــم - 

. وكان الهــدف مــن عــرض الرنامــج معرفــة مــدى مالءمتــه للبيئــة الســعودية، ومــدى وضــوح صياغتــه 

اللغويــة، ومــدى مناســبة االســرتاتيجيات واألســاليب املســتخدمة فيــه لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

ألطفــال ريــاض األطفــال.

ــى وصــل إىل -  ــا حت ــا وتعديله ــم حــذف بعــض فقــرات الرنامــج وإضافته ــاًء عــىل آراء املحكمــن ت وبن

ــة، )انظــر امللحــق )3((.  ــي تتناســب واألهــداف املوضوع ــة الت ــه النهائي صيغت

حمتوى الربانمج 

ــة الحركيــة ألطفــال  ــة الذاكــرة البرصي نظــراً لعــدم وجــود محتــوى محــدد ســابقاً يهــدف إىل تنمي

ــال  ــوي الســابق  ألطف ــاًء عــىل األدب الرتب ــوى بن ــة باشــتقاق املحت ــت الباحث ــد قام ــال. فق ــاض األطف ري

ــوى الرنامــج مــا يــي :  ــاض األطفــال، وقــد روعــي يف عــرض محت ري
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• تنويع التدريب العالجي من منهج التعلم الذايت لرياض األطفال)وحدة الغذاء(.	

• تركيز أنشطة التدريب يف الرنامج عىل عمليات الذاكرة البرصية الحركية.	

• اعتــاد الرنامــج الحــايل عــىل املشــاركة، والتفاعــل بــن املعلــم واألطفــال بشــكل فــردي، أو بشــكل 	

مجموعــات صغــرة.

• ــة 	 ــرات املختلف ــرض املث ــة ع ــع االهتــام بطريق ــال، م ــتوى األطف ــايل ملس ــج الح ــاة الرنام  مراع

باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك. 

صدق احملتوى للربانمج التدرييب 

ــة  ــدى مالءم ــرف إىل  م ــدف التع ــن، به ــن املحكم ــة م ــىل مجموع ــج ع ــرض الرنام ــم ع   ت
األهــداف، وارتباطهــا مبحتــوى الرنامــج، ومــدى مالءمــة اإلجــراءات التعليميــة املســتخدمة، ومــدى مالءمــة 

الصياغــة اللغويــة، للفئــة العمريــة املســتهدفة مــن األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال. وقــد تــم تعديــل 

الرنامــج يف ضــوء مالحظــات املحكمــن، وقــد بلغــت نســبة االتفــاق بــن املحكمــن )86%( ويُعــدُّ هــذا 

ــة. ــراض الدراس ــوالً ألغ ــوى ومقب ــدق املحت ــىل ص ــاً ع ــؤرشاً مه م

التقويــم 

1-التقــومي القبلــي: ويهــدف إىل تحديــد املســتوى املبــديئ ألفــراد عينــة الدراســة بتطبيــق اختبــار الذاكــرة 
البــرصي الحــريك الــذي أعدتــه الباحثــة ألغــراض الدراســة، قبــل البــدء بتنفيــذ جلســات الرنامــج.

2- التقــومي التكويــين ) املرحلــي(: ويهــدف إىل التعــرف عــىل مــدى تقــدم أفــراد عينــة الدراســة، ومــدى 
تحقيــق األهــداف الســلوكية للرنامــج، وتــم التقويــم التكوينــي بعــد كل نشــاط، ويف نهايــة كل بُعــد مــن 

أبعــاد الرنامــج، واســتخدم املعلمــة األســئلة، واملالحظــة يف هــذا التقويــم.

ــرة  ــار الذاك ــق اختب ــم تطبي ــث ت ــة الرنامــج املقــرتح حي ــاس فاعلي 3- التقــومي اخلتامــي: ويهــدف إىل قي
ــي. ــاء مــن جلســات الرنامــج التدريب ــة، بعــد االنته ــه الباحث ــذي أعدت البــرصي الحــريك ال

تنفيذ الربانمج

  التقــت الباحثــة مبجموعــة مــن معلــات املجموعــة التجريبيــة يف الروضــة املشــمولة بالدراســة، وهــي 

الروضــة الثالثــة، ووضحــت لهــّن أهميــة الدراســة، وغرضهــا، والــدور املطلــوب منهــّن القيــام بــه، وقامــت 
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املعلــات عــىل التدريــس باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك، حيــث عقــدت أربــع جلســات متتاليــة 

لتعريــف املعلــات باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك؛ واســتغرقت هــذه الجلســات أربــع ســاعات ونصــف، 

وزعــت عــىل ثالثــة أيــام، ثــم قامــت الباحثــة بإعطــاء حصتــن دراســيتن باســتخدام اإلنفوجرافيــك بوجــود 

ــات  ــم قامــت املعل ــات، ث ــن أســئلة املعل ــة ع ــذ، واإلجاب ــة التنفي ــح طريق ــن أجــل توضي ــات م املعل

ــذ  ــم التباحــث يف طريقــة تنفي ــة، وت بتنفيــذ حصتــن دراســيتن باســتخدام اإلنفوجرافيــك بوجــود الباحث

ــا، بهــدف تحســن األداء، وحــرضت  ــة والســلبية فيه املعلــات للحصــة، والوقــوف عــىل النقــاط اإليجابي

ــان عــىل  ــاء التدريــس باســتخدام اإلنفوجرافيــك، لإلطمئن الباحثــة حصتــن أســبوعياً عنــد كل معلمــة أثن

قيامهــن بالتنفيــذ بالشــكل املطلــوب، والتباحــث ومناقشــة مــا يســتجد مــن أمــور.

نتائج الدراسة

أواًل : النتائــج املتعلقــة ابلســؤال األول الــذي نصــه "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي؟".

ــكّل  ــة ل ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــاب املتوس ــم احتس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب

ــدى األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال لالختباريــن القبــي  ــة والضابطــة  ل مــن املجموعتــن: التجريبي

ــا يوضــخ الجــدول)2( .  والبعــدي، ك

جدول )2(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات األطفال امللتحقني برايض األطفال 
على اختبار الذاكرة البصرية احلركية القبلي والبعدي تبعاً ملتغري اجملموعة 

العدداجملموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب

29127.925.82751.553.699جتريبية

22428.696.51444.184.820ضابطة

يالحــظ مــن الجــدول )2( أن متوســط درجــات املجموعـــة التجريبيــة علـــى االختبــار القبــي كان 

)27.92( يف حــن بلــغ متوســط درجـــات أفـــراد املجموعـــة التجريبيــة علـــى االختبــار البعـــدي )51.55 ( 
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درجــات املجموعــة الضابطــة عــىل االختبــار القبــي )28.69( يف حــن بلــغ متوســط درجـــات أفـــراد 

املجموعـــة الضابطة علـــى االختبار البعـــدي )44.18(.

وملعرفــة داللــة هــذه الفــروق بــن املتوســطات الحســابية وتحديــد اتجاههــا تــم اســتخدام تحليــل 

التبايــن املشــرتك )ANCOVA( والجــدول  )3( يوضــح نتائــج هــذا التحليــل.

جدول )3(: حتليل التباين املشرتك ألثر اجملموعة لدى األطفال امللتحقني برايض األطفال  يف 
اختبار الذاكرة البصرية احلركية

مستوى الداللةفمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.08910.0890.0050.944القبلي

6845.65816845.658383.0810.000اجملموعة

9149.43451217.870اخلطأ

1219728.00515الكلي

ــة  والضابطــة  ــن : التجريبي ــن متوســطي درجــات املجموعت ــروق ب ــن الجــدول )3( أّن الف يتضــح م

دالـّـة إحصائيــاً، حيــُث بلغــت قيمــة ف )383.081( وهــي دالـّـة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.000 (؛ لــذا 

ترفــض الفرضيــة الصفريــة األوىل،  وتقبــل الفرضيــة البديلــة، مبعنــى أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى داللــة )α ≥ 0.05( بــن متوســط الدرجــات املتحققــة عــىل اختبــار التذكــر البــرصي الحــريك 

البعــدي بــن أفــراد املجموعــة التجريبيــة ) التــي تعرضــت للتدريــب( ومتوســط درجــات أفــراد املجموعــة 

الضابطــة )التــي مل تتعــرض للتدريــب ( .

اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤالني الثاين والثالث: 

ــراد  ــات أف ــطات درج ــن متوس ــة ب ــة جوهري ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج الســؤال الثــاين: "ه
املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل 

ــس؟". الجن

ــن  ــة )α ≤ 0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج الســؤال الثالــث: "ه
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعــزى للتفاعــل 

ــس؟". ــن املجموعــة والجن ب
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ــي  ــن القب ــىل االختباري ــاث ع ــور واالن ــن : الذك ــن املجموعت ــكّل م ــة ل ــات املعياري ــابية، واالنحراف الحس

والبعـــدي، والجــدول)4( يوضــح ذلــك.

جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الذكور واإلانث على 
االختبارين القبلي والبعدي

الكلياانثذكوراجلنس

االختباراجملموعة
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

التجريبية
27.565.75828.285.89327.925.827القبلي

51.753.65151.353.74851.553.699البعدي

الضابطة
28.966.72528.426.32228.696.514القبلي

44.234.92844.144.73544.184.820البعدي

يالحــظ مــن الجــدول )4( أّن متوســط درجــات الذكــور عــىل االختبــار البعــدي يف املجموعــة 

ــد  ــة )44.23( . وق ــة الضابط ــور يف املجموع ــط أداء الذك ــغ متوس ــن بل ــغ )51.75(، يف ح ــة بل التجريبي

ــغ  ــة )51.35(، يف حــن بل ــة التجريبي ــدي يف املجموع ــار البع ــىل االختب ــاث ع ــغ متوســط درجــات اإلن بل

متوســط درجــات اإلنــاث يف املجموعــة الضابطــة )44.14( . وملعرفــة داللــة هــذه الفــروق بــن املتوســطات 

ــة  ــر املجموع ــرتك )ANCOVA( ألث ــن املش ــل التباي ــتخدام تحلي ــم اس ــا  ت ــد اتجاهه ــابية وتحدي الحس

ــل . ــذا التحلي ــج ه ــح نتائ ــا، والجــدول )5( يوض ــل بينه ــس والتفاع والجن
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جدول )5(:حتليل التباين املشرتك ألثر اجملموعة واجلنس والتفاعل بينهما لدى األطفال 
امللتحقني برايض األطفال يف اختبار الذاكرة البصرية احلركية.

مستوى الداللةفمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.18710.1870.0100.919القبلي

6845.15516845.155382.0710.000اجملموعة

7.59217.5920.4240.515اجلنس

3.22013.2200.1800.672اجلنس× اجملموعة

9137.13351017.916اخلطأ

1219728.00515الكلي

يالحــظ مــن الجــدول)5( أن الفــروق بــن متوســطي درجــات الذكــور واإلنــاث يف التذكــر البــرصي 

الحــريك مل تبلــغ مســتوى الداللــة اإلحصائيــة، حيــُث بلغــت قيمــة ف )0.424(، ومبســتوى داللــة )0.515(، 

وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة املســتخدمة يف هــذه الدراســة )α ≥0.05(، مــّا يعنــي قبــول الفرضيــة 

ــر  ــارات التذك ــاث  يف مه ــور واإلن ــن الذك ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــه ال توجــد ف ــة و هــي أنّ الصفري

البــرصي الحــريك. أمــا فيــا يتعلــق بالتفاعــل بــن أثــر املجموعــة والجنــس، فلــم تبلــغ الفــروق مســتوى 

الداللــة اإلحصائيــة أيضــاً، حيــُث بلغــت قيمــة ف )0.180(، ومبســتوى داللــة )0.672(، وهــي أكــر مــن 

ــة، أي  ــة الصفري ــول الفرضي ــي قب ــة املســتخدمة يف هــذه الدراســة )α ≥0.05(، مــا يعن مســتوى الدالل

عــدم وجــود فــروق يف التذكــر البــرصي الحــريك تعــزى للتفاعــل بــن املجموعــة والجنــس .

مناقشة نتائـج الدراسـة

مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل 

نصــت الفرضيــة األوىل عــىل أنــه »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

)α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصية 

الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي«. وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل التبايــن 

ــن  ــة ب ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــة يف مســتوى مه ــة إحصائي ــروق ذات دالل املشــرتك وجــود ف

املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة، وكانــت الفــروق لصالــح املجموعــة التجريبيــة. حيــُث 
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ــج  ــت للرنام ــي تعرض ــة )الت ــة التجريبي ــراد املجموع ــن أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج

ــة . ــة التجريبي ــح املجموع ــرق لصال ــه( ، وكان الف ــرض ل ــي مل تتع ــة )الت ــة الضابط ــي( واملجموع التدريب

ــج  ــا نتائ ــق نتائجه ــة تواف ــابقة أي دراس ــات الس ــىل الدراس ــا ع ــدود اطالعه ــة يف ح ــد الباحث مل تج

ــن  ــة ب ــت العالق ــة تناول ــم الباحث ــه اليوجــد أي دراســة يف حــدود عل ــا؛ ألن ــة، أو تخالفه الدراســة الحالي

ــال. ــاض األطف ــال ري ــدى أطف ــة ل ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــك ومه ــة اإلنفوجرافي تقني

وميكــن أن يُعــزى التحســن يف مســتوى الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة 

لتأثرهــم بالرنامــج الــذي هــدف إىل تنميــة ذاكرتهــم البرصيــة الحركيــة باســتخدام تقنيــة حديثــة وهــي 

تقنيــة اإلنفوجرافيــك. وقــد جــاءت املهــات التدريبيــة التــي قُدمــت لهــم خــالل جلســات الرنامــج ملبيــًة 

حاجتهــم لتذكــر مــا يـَـَوّدون تعلمــه خــالل تعرضهــم للمواقــف التعليميــة املختلفة ما حّســن من مســتوى 

ــاطتها.  ــوا بوس ــي تعلم ــة الت ــة الواضح ــراءات التعليمي ــاً لإلج ــة وفق ــة الحركي ــرة البرصي ــم يف الذاك أدائه

ومــا عــزز إتقــان أفــراد املجموعــة التجريبيــة لتعلــم اســرتاتيجيات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعريضهــم 

لجميــع مكونــات التدريــب مثــل: إعطــاء التعليــات، والتغذيــة الراجعــة، واملارســة الســلوكية، والتعزيــز 

املتنــوع، والنمذجــة، والواجبــات البيتيــة. ورمبــا كان للتعليــم الفــردي، والتعليــم ضمــن مجموعــات صغــرة 

) 4- 5 ( طفــل وطفلــة يف كل مجموعــة تدريبيــة داخــل املجموعــة التجريبيــة ميــزة إعطــاء فــرص أفضــل 

لتطبيــق املهــات التعليميــة، وســّهل متابعتهــم مــن املعلمــة، مــا أدى إىل تحســن مســتوى أداءهــم يف 

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة. 

مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية والثالثة :

ميكــن أن تُعــزى نتيجــة هــذه الدراســة إىل أن التدريــب عــىل اسرتاتيجيـــات الذاكــرة ال يتأثــر بجنــس 

األطفــال، مبعنــى أن الرنامــج التدريبــي لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة كان ذا فاعليــة لــكال الجنســن 

عــىل حــٍد ســواء لــدى فئــة األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال. 

كــا ميكــن أن يُعــزى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً إىل جنــس األطفــال يف الدرجــات املتحققــة 

ــة املســتهدفة )4 - 6 ســنوات(  ــدى الفئ ــة. إال أن ســن األطفــال ل ــة الحركي ــاس الذاكــرة البرصي عــىل مقي

ال يُظِهــر فروقــاً واضحــة يف القــدرات التعلميــة بــن الذكــور واإلنــاث. حيــُث تبــدأ الفــروق بالتايــز بــن 

الذكــور واإلنــاث إبتــداًء مــن نهايــة ســن العــارشة أو الحاديــة عــرشة. 

ــج  ــا نتائ ــق نتائجه ــة تواف ــابقة أي دراس ــات الس ــىل الدراس ــا ع ــدود اطالعه ــة يف ح ــد الباحث مل تج

ــة  ــن تقني ــة ب ــت العالق ــا تناول ــا؛ لعــدم وجــود أي دراســة يف حــدود علمه ــة، أو تخالفه الدراســة الحالي
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ومهارات الذاكرة البرصية الحركية لدى أطفال رياض األطفال.

التوصيـات 
يف ضــوء مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج أظهــرت فعاليــة الرنامــج التدريبــي يف تنميــة 

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى فئــة األطفــال امللتحقــن بريــاض األطفــال، فإنهــا تــويص مبــا يــي:

- رضورة تضمن مناهج رياض األطفال نصوصاً إنفوجرافية تتناسب مع هذه املرحلة.

- توصيــة إىل وزارة التعليــم بعقــد دورات لتدريــب معلــات ريــاض األطفــال عــىل تحويــل املــادة 

التعليميــة إىل نصــوص إنفوجرافيــة واســتخدامها يف  الصــف.

- رضورة اســتخدام معلــات ريــاض األطفــال لتقنيــة اإلنفوجرافيــك التعليميــة يف تعليــم األطفــال 

إىل جانــب طــرق التعليــم األخــرى.

- تضمــن برامــج إعــداد املعلــم لخــرات متكنــه مــن اســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تخطيــط 

التدريــس، وتنفيــذه، وتقوميــه.
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التدريب املتبادل قناة التنمية اجملتمعية

تصور مقرتح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية

امللخص:

يتنــاول البحــث دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي تعتــر مطلبــاً أساســياً لتحقيــق التنميــة اإلداريــة، والــي تنعكــس 
علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة، وذلــك بتوفــر برامــج يف جمــاالت اخلدمــات التعليميــة والتدريبيــة والتعليــم املســتمر، 
مــن خــال حتقيــق شــراكة جمتمعيــة فاعلــة، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة. وكانــت أســئلة الدراســة:

١- ما أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري؟

٢- مــا التصــور املقــرح لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب 
املتبــادل؟

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ملاءمتــه لطبيعــة موضوعهــا، مــن خــال 
مراجعــة األدبيــات النظريــة وحتليليهــا؛ بغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة، مث اســتخدم الباحــث أســلوب اخلــراء، 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، واســتجاب منهــم  والذيــن مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع 
)٢٧( خبــراً وخبــرًة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أمههــا: وفًقــا آلراء خــراء الدراســة حصــل النمــوذج 
)الســنغافوري( علــى املرتبــة األوىل كأهــم النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال 
البشــري، بنســبة مئويــة ٥٦٪. ومت االســتفادة مــن التجربــة الســنغافورية يف بنــاء التصــور املقــرح، مــن خــال 

اآليت:

١- حســن اســتثمار رأس املــال البشــري، واالهتمــام يف تنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم 
الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

٢- التدريــب مــن أجــل تطويــر املهــارات واملؤهــات يعتــر عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة 
لســنغافورة.

٣- تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة 
الشــاملة كتجربــة متفــردة.
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ومــن مث مت الوصــول ملرئيــات مشــركة يف بنــاء تصــور مقــرح للتدريــب املتبــادل كقنــاة فاعلــة للتنميــة 
اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بعــد أخــذ آراء خــراء الدراســة، الــي أكــدت علــى قابليــة التصــور 

املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، مث خرجــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات.

الكلمــات املفتاحيــة: اجلامعــات، التنميــة اإلداريــة، تنميــة املــوارد البشــرية، التعليــم املســتمر، التجربــة 
الســنغافورية. 
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Mutual training as a comprehensive community development 
channel 

A Proposed Model of the Role of universities and the Institute of Pub-
lic Administration in Community Development

 Abstract

The current study investigated the role of educational and training institu-

tions (universities and the Institute of Public Administration) in the Kingdom 

of Saudi Arabia for human resources development to provide educational ser-

vices, training and permanent education programs, in order to accomplish ef-

fective community partnership. Human resources development is considered 

an important prerequisite for achieving administrative development, which 

aims to achieve comprehensive community development, especially in the 

current economic challenges. The aim of this study was to: (1. Detect the best 

important international practices in the human resources development besides 

the human capital investment, 2. Develop a proposed model of mutual training 

as a comprehensive community development channel). A descriptive method 

has been used in this research. Based on the literature review, method of ex-

pert evaluation has been utilized. Twenty-seven experts from the three-sec-

tor-society (governmental, private business, not-for-profit). According to the 

expert assessments, results showed that Singapore model has been ranked 1st 

first (56%) as the most significant world-wide model in human resources de-

velopment in addition to the human capital investment. Correspondingly, the 

Singapore model was used to build-up a new Proposed model, highlighting on 

its most significant key points for success as follows:

- Perfect investment of human capital, with care of human resources 

development, which made the Singaporean education system became a 

role model.
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- Training for qualifications and skill development is considered a strategic 

element in Singapore’s national development planning.

- The integration between the Singapore’s three-sector-society has 

contributed to realize this level of comprehensive development, as an 

exclusive experience.

Consequently, a proposed model has been set up for mutual training as 

a comprehensive community development channel in the Kingdom of Saudi 

Arabia, whereas experts authorized that it is convenient to Saudi society.

Keywords: University, Administrative Development, Human Re-
source Development, Continuing Education, Singapore’s experience 
model.
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املقدمة:

النمــو والتطــور ســنة احليــاة، وخصوصــاً يف عصــران، عصــر املعرفــة واالنفجــار التقــي والعلمــي، والــذي 
يصاحبــه عمليــة مســتمرة مــن التغيــر، تظهــر جليــاً يف اجملتمعــات، ومبختلــف مســتوايهتا، وابلتأكيــد ينعكــس 
ذلــك علــى املؤسســات واملنظمــات املختلفــة، يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، 

والــذي يتطلــب حتقيــق تنميــة شــاملة تواكبهــا.

وكذلــك جيــب أن ينظــر إىل التنميــة ابعتبارهــا عمليــة شــاملة، فعندمــا تبــذل اجلهــود لتطويــر آليــات 
البروقراطيــة، بينمــا تبقــى بقيــة مكــوانت اجملتمــع متخلفــة، يــؤدي ذلــك إىل تطويــر ســليب، ومــن هنــا جيــب 
أن تكــون التنميــة اإلداريــة جــزًءا مــن عمليــة تغيــر اجتماعــي مفيــد تشــمل اجلوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة 

)Deva,2006:239(.   والثقافيــة والسياســية 

وملواكبــة ســرعة التطــور والتغــر يف هــذا العصــر، يصبــح التدريــب هــو الوســيلة األجنــع يف معاجلــة هــذه 
اإلشــكالية؛ لــدوره الرئيــس يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة 

املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك ســينعكس علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املأمولــة.

وعنــد تتبــع أمهيــة املــورد البشــري عــر كل الدراســات الســابقة، جنــد أن معظمهــا يركــز علــى ضــرورة تنميــة 
العنصــر البشــري، وعلــى الــدور الــذي يلعبــه يف جمــال التنميــة اإلداريــة، والــي تنعكــس علــى حتقيــق التنميــة 
اجملتمعيــة، وخاصــة يف عصــر العوملــة يف الوقــت احلــايل الــذي يفــرض ضــرورة التفتــح علــى الــدول األخــرى 
والتحكــم يف التكنولوجيــا والتطلــع إىل األفضــل، فعمليــة االســتثمار يف املــوارد البشــرية ويف تنميتهــا، وترقيتهــا، 
بتحســن مهاراهتــا والــزايدة مــن كفاءهتــا املهنيــة والفنيــة داخــل املنظمــات، أصبحــت مطلبًــا أساســًيا ومهًمــا 

)بوكعبــاش ،٢0١0 : ٥(.

فقــد اهتمــت الكثــر مــن املؤسســات اجملتمعيــة املختلفــة بتنميــة مواردهــا البشــرية، بتدريــب موظفيهــا 
تدريبــا مســتمراً لرفــع كفايتهــم املختلفــة؛ لتحقيــق أهــداف املؤسســة وزايدة إنتاجهــا مــن أجــل اســتغال هــذه 

الكفــاايت لدفــع عجلــة التقــدم )عتيــق، ٢0١٢: ٢(.

وهنــاك ترابــط بــن املفاهيــم التاليــة: التدريــب، تنميــة املــوارد البشــرية، التنميــة اإلداريــة، فهــي تســاهم يف 
رفــع فاعليــة وكفــاءة األداء بشــكل عــام، مــن أجــل حتقيــق التنميــة للمجتمــع، حبيــث جنــد أن التدريــب عنصــر 
رئيــس يف كل مــن تنميــة املــوارد البشــرية، والتنميــة اإلداريــة، وكذلــك التنميــة اإلداريــة تتكامــل مــع تنميــة املــوارد 
البشــرية والتدريــب يف حتقيــق مســتوى األداء املأمــول الــذي ينعكــس علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة. )قريــن، 
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٢0١٥م(، )أبوشقدم، وآخرون، ٢0١0م(، )بوكعباش،٢0١0م(، )حرب، ١4٣١ه(، )سرينـة، ٢0١4م(، 
.)Jha, SomSekhar, & Christo, 2016 (،)الغامــدي، ١4٣4ه(، )علــي، ٢0١٦م(

إن مفتــاح التطويــر يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، يكمــن يف العائــد 
مــن االســتثمار يف رأس املــال البشــري؛ ألهنــم ثروهتــا احلقيقيــة، وهنــا يكمــن دور اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد 
اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، مــن خــال تفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة؛ لتطويــر وتنميــة هــذه املــوارد البشــرية، 
والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة. لذلــك بــرزت احلاجــة 

إلجــراء هــذه الدراســة.

املشكلة: 

وجــد الباحــث مــن خــال عملــه كوكيــل اجلــودة والتطويــر األكادميــي يف عمــادة الســنة التحضريــة جبامعــة 
اإلمــام عبــد الرمحــن بــن فيصــل ، وخراتــه الســابقة كمشــرف ختطيــط وتطويــر يف اإلدارة العامــة للتعليــم ابملنطقــة 
الشــرقية، ومنســٍق لعــدد مــن اجلوائــز الــي نفــذت ابلشــراكة مــع القطــاع اخلــاص، ومديــٍر ســابٍق للعاقــات العامــة 
يف مؤسســة اجتماعيــة غــر رحبيــة، توّجًهــا حثيثًــا لتحقيــق التنميــة اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن 
خــال االهتمــام ابلتنميــة اإلداريــة، وذلــك ابلركيــز علــى تنميــة املــوارد البشــرية، وأن هنــاك توافًقــا كبــرًا بــن 
اخلدمــات الــي تســتهدف تطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثــاث )احلكومــي ، اخلــاص 
، غــر الرحبــي(، ووجــود عاقــة طرديــة بــن تنفيــذ هــذه الرامــج وحجــم االعتمــادات املاليــة املخصصــة هلــا ، 
والــي تتأثــر ابألوضــاع االقتصاديــة العامــة. يتــازم مــع ذلــك وجــود فجــوة بينهــم، حتــد مــن تبــادل اخلــرات 
ورفــع كفــاءة وفاعليــة االســتثمار يف تنميــة هــذه املــوارد، وهــذا االســتثمار مت أتكيــده يف رؤيــة اململكــة العربيــة 
الســعودية ٢0٣0، مــن خــال برانمــج رأس املــال البشــري )رؤيــة، ٢0١٦: ٧8(، وأكــده برانمــج التحــول 
الوطي ٢0٢0 أبهداف اســراتيجية لعدد من اجلهات املشــاركة فيه )برانمج التحول، ٢0١٦: ٣4-٩٧(.

فأغلــب القطاعــات احلكوميــة تواجــه نقًصــاً - كبــرًا يف عمليــة التدريــب ملوظفيهــا العاملــن )الغامــدي، ١4٣4ه(. 
وهــذا النقــص تنبهــت لــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، فقــد وردة كلمــة التدريــب فيهــا تســع مــرات، ممــا يؤكــد 
أمهيتــه، ومــدى أتثــره علــى تنميــة اجملتمــع مــن خــال االهتمــام ابملــوارد البشــرية الــي تعتــر أهــم مــورد يعتمــد عليــه يف حتقيــق 

الرؤيــة وجناحها.  

فمثــًا ركــزت الرؤيــة علــى متِكــن جمتمعنــا -مــن خــال التعــاون والعمــل املشــرك بــن القطــاع احلكومــي 
والقطــاع غــر الرحبــي وعــر الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص مــن توفــر فــرص التدريــب والتأهيــل الــازم الــي متّكــن 
املواطنــن مــن االلتحــاق بســوق العمــل، ومواصلــة االســتثمار يف التعليــم والتدريــب وتزويــد أبنائنــا ابملعــارف 
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واملهارات الازمة لوظائف املســتقبل. ورّكزت على التدريب املســتمر الذي يزّودهم ابملهارات الي حيتاجوهنا، 
والســعي إىل حتقيــق أقصــى اســتفادة مــن قدراهتــم عــر تشــجيع ثقافــة األداء، وكذلــك عقــد الشــراكات مــع 
اجلهــات الــي توفــر فــرص التدريــب للخرجيــن حمليــاً ودوليــاً، وإنشــاء املنصــات الــي تعــى ابملــوارد البشــرية يف 

القطاعــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل )رؤيــة، ٢0١٦: ٢٩-40(.

ــه املتنوعــــة، وهــــذه  ــر فـــي دورهــا فـــي اجملتمــع وعاقتهــا مــــع مكوانتــ لقــد أعـــادت اليـــوم اجلامعـــات النظـ
العاقــة بيــن التعليــم العالــي واجملتمـع متثـل، -بصـورة عامـة- الوظيفـة الثالثـة للجامعــات. وقــد أشــار كثيــر مــن 
اخلبــــراء فــــي التعليــــم العالــــي، مثــــل: )Schmoch, Maharjh, Gorason, 2009( أن الوظيفـــة 
ُالثالثَة يقصد هبـا العاقــة بيـن التعليـم العالـي واجملتمـع، إلـى جانـب الوظيفـة األوىل )التعليـم(، والوظيفـة الثانيـة 

)البحـــث( )وزارة التعليــم العــايل، ١4٣٥ه: ١٢(.

تتنــاول الدراســة مفهــوم املشــاركة اجملتمعيــة الفاعلــة، مــن خــال االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة 
يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي ، اخلــاص ، غــر الرحبــي( يف اململكــة العربيــة الســعودية، بتشــكيل قنــاة 
فاعلــة تربطهــم مبــا تقدمــه اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، مــن برامــج تدريبيــة 
وتطويريــة، ونقــل خراهتــا هلــذه القطاعــات، وكذلــك العكــس حبيــث توفــر هــذه اجلهــات فــرص تدريبيــة ملنســويب 
اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة تســاهم يف تقليــص الفجــوة بــن املمارســات النظريــة والتطبيــق العملــي يف 
البيئــة الســعودية، مــن خــال التكامــل بينهــم، واملســاهم يف تنميــة العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة 
املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، وابلتــايل املســامهة يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة، وهــو املــوارد البشــرية، فتطويــر وتنميــة 
املوارد البشــرية يعتر مطلباً أساســياً، وال ســيما يف ظل التحدايت االقتصادية. ويف االجابة عن الســؤال التايل 

ميكــن التغلــب علــى مشــكلة الدراســة:

ما التصور املقرح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية من خال التدريب املتبادل؟

األسئلة:

١- ما أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري؟

٢- مــا التصــور املقــرح لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب 
املتبــادل؟

األمهية:

تقــدم الدراســة تصــورًا مقرًحــا للتدريــب املتبــادل يســهم يف تفعيــل دور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة - 
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يف اململكــة العربيــة الســعودية، يف تطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، 
اخلــاص، غــر الرحبــي(، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة 

وفاعليــة.

تؤكــد الدراســة أن مفتــاح التطويــر يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، يكمــن - 
يف العائــد مــن االســتثمار يف رأس املــال البشــري؛ ألهنــم ثروهتــا احلقيقيــة. وهــذا مــا مت أتكيــده يف رؤيــة 

اململكــة ٢0٣0، وبرانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0.

تســاهم الدراســة يف اجلهــود احلثيثــة لرفــع االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة يف قطاعــات اجملتمــع - 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( يف البيئــة الســعودية، مــن خــال التكامــل بينهــم، وتفعيــل مبــدأ 

املنفعــة املتبادلــة، وال ســيما يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة.

توفــر فــرص تدريبيــة تســاهم يف تقليــص الفجــوة بــن النظريــة والتطبيــق العملــي، والــي قــد يعــاين منهــا - 
بعــض منســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

تفعيــل دور املســؤولية اجملتمعيــة للجامعــات وملعهــد اإلدارة العامــة؛ يف متكــن العمــل التطوعــي ملنســوبيها - 
للمجتمــع  الشــاملة  للتنميــة  البشــرية، كخدمــة  املــوارد  تطويــر وتنميــة  تقــدمي خدماهتــا يف  مــن خــال 

الســعودي.

نطاق الدراسة: 

تتنــاول الدراســة دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي متثــل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة. وتنميتهــا 

يعتــر مطلبــاً أساســياً، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة، مــن خــال تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة.

حدود الدراسة: 

اقتصرت هذه الدارسة على بناء تصور مقرح للمشاركة اجملتمعية، من خال استثمار التدريب - 
املتبــادل كقنــاة فاعلــة للتنميــة اإلداريــة يف البيئــة الســعودية؛ لُيســهم يف تنميــة املــوارد البشــرية يف 
قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف 
حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، مــن خــال ربطهــم مبــا تقدمــه اجلامعــات، 
ومعهــد اإلدارة العامــة مــن برامــج تدريبيــة وتطويريــة، وكذلــك العكــس؛ لتحقيــق التكامــل بينهــم، 
وعــرض أهــم املمارســات الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري. 
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وذلــك مبشــاركة جمموعــة مــن اخلــراء مت انتقاؤهــم وفًقــا ملعايــر حمــددة، وطبقــت الدراســة خــال 
الفــرة بــن هنايــة العــام اجلامعــي ٣٦ـــ١4٣٧هـــ، وبدايــة العــام اجلامعــي ٣٧ـــــ ١4٣8هـــ.

املصطلحات:

التدريب املتبادل: شــراكة تعاون مســتمرة، بن اجلهات املشــاركة يف التصور )اجلامعات، ومعهد اإلدارة - 
العامــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قطاعــات اجملتمــع الثاثــة: احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، مــن 

أجــل تفعيــل مبــدأ املنفعــة املتبادلــة، ومقايضــة تقــدمي اخلــرات واملنافــع التدريبيــة بينهــم.

قنــاة: موقــع إلكــروين يغــذى مبــا تقدمــه اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، - 
مــن برامــج تدريبيــة وتطويريــة، وكذلــك يغــذى مــن قبــل اجلهــات املشــاركة يف التصــور مبــا توفــر مــن فــرص 

تدريبيــة ملنســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة.

التنميــة اإلداريــة: رفــع كفــاءة وفاعليــة اجلهــاز اإلداري يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، - 
غــر الرحبــي( 

التنميــة اجملتمعيــة: رفــع كفــاءة وفاعليــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( - 
لتحقيــق رؤيــة اململكــة ٢0٣0، وأهــداف برانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0.

الشــراكة اجملتمعيــة: واحــدة مــن دعائــم احليــاة اجملتمعيــة املهمــة، ووســيلة مــن وســائل تقــدم اجملتمعــات، - 
حيــث تقــاس قيمــة الفــرد يف جمتمعــه مبــدى حتملــه املســؤولية جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن. وقــد عــّرف 
البنــك الــدويل مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة أبهنــا التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة ابملســامهة يف التنميــة 
املســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم وعائاهتــم وجمتمعهــم احمللــي؛ لتحســن مســتوى معيشــة النــاس 

بطريقــة ختــدم التجــار وختــدم التنميــة يف آن واحــد )فطــن،١4٣8ه:١8(.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ملاءمتــه لطبيعــة موضوعهــا. وهــو املنهــج 
الــذي يســعى للوصــول الســتنتاجات تســاعد يف فهــم الواقــع وتطــوره، مــن خــال وصــف مــا هــو موجــود، 
وكذلــك يهتــم بتحديــد طبيعــة الظــروف واملمارســات واالجتاهــات الســائدة، ويســعى إىل حتليلهــا الســتخاص 
نتائــج مفيــدة تثــري جمــال الدراســة )عبيــدات، عبــد احلــق وعــدس، ٢00١م، ص ٢4٥(. ومت ذلــك مــن خــال 
مراجعــة األدبيــات النظريــة وحتليليهــا؛ بغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة، مث اســتخدم الباحــث أســلوب اخلــراء، 

والذيــن مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(.
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أسلوب املعاينة:

 ،)Purposive sampling(نظــرًا لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا، اســتخدم الباحــث العينــة القصديــة
مــن خــال حتديــد جمموعــة مــن اخلــراء، مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر 
الرحبــي(، وفًقــا للمعايــر التاليــة: )أن تكــون لديهــم خــرات وجتــارب منوعــة وقياديــة يف العمــل يف أحــد قطاعــات 
اجملتمــع الســعودي، الركيــز علــى مــن لديــه خــرات وجتــارب يف العمــل يف أكثــر مــن قطــاع، الركيــز علــى مــن 
لديه خرات وجتارب يف جمال: التنمية اإلدارية، والتدريب، والتنمية البشــرية، يف البيئة الســعودية(. اســتجاب 
البشــرية،  املــوارد  النمــاذج الدوليــة يف تنميــة  منهــم )٢٧( خبــرًا )ملحــق رقــم ١(، شــاركوا يف حتديــد أهــم 
واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، وُأخــذ رأيهــم يف قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، 

وماحظاهتــم التطويريــة عليــه، والــذي خرجــت بــه الدراســة.

اإلطار النظري:

 :Community Participation الشراكة اجملتمعية

وقــد  تشــاركنا،  مبعــى  اشــركنا  يقــال:  الشــريكن.  الشــركة والشــركة ســواء: خمالطــة  اللغــة: شــرك:  يف 
اشــرك الرجــان وتشــاركا وشــارك أحدمهــا اآلخــر. فمعنــاه أنــه يغــزو علــى فرســه وال يدفعــه إىل غــره، ويشــارك 
يعــي يشــاركه يف الغنيمــة. والشــريك: املشــارك. والشــرك: كالشــريك. واجلمع أشــراك وشــركاء )ابــن منظــور، 

١4١4ه، ج 8: ٦8(.

يف االصطــاح: يعــّد مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة مــن املفاهيــم احلديثــة يف جمتمعاتنــا العربيــة مصطلًحــا 
وتنظًمــا، وظهــر هــذا املفهــوم مبكــرًا يف الــدول الغربيــة؛ نتيجــة الحتيــاج اجملتمــع املــدين لــه، فالشــراكة اجملتمعيــة 
واحــدة مــن دعائــم احليــاة اجملتمعيــة املهمــة ووســيلة مــن وســائل تقــدم اجملتمعــات، حيــث تقــاس قيمــة الفــرد يف 
جمتمعــه مبــدى حتملــه املســؤولية جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن. وقــد عــّرف البنــك الــدويل مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة: 
أبهنــا التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة ابملســامهة يف التنميــة املســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم 
وعائاهتــم وجمتمعهــم احمللــي؛ لتحســن مســتوى معيشــة النــاس بطريقــة ختــدم التجــار، وختــدم التنميــة يف آن 

واحــد )فطــن،١4٣8ه:١8(.

لقــــد حظــــي مفهــــوم الــــشراكة اجملتمعيــــة بــــن اجلامعــــات ومؤسسات اجملتمــع املختلفــة ابهتمــام عاملــي 
متزايد، وأتكيـــًدا وتتوجًيا ألمهية هذه العاقة فقد أكـــد مـــؤمتر بـــاريس حـــول التعليم العايل عام 1995م على 
أن إســـهامات قطـــاع التعلـــيم يف التنميــة لــن تتحقــق دون التنســيق والتكامــل والتعـــاون بـــن مؤسسات التعليــم 
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ومؤسـسات العمـل واإلنتـاج؛ لـذا جـاءت التوصية بضرورة قيام شراكات فاعلة بن قطاع التعليم وعامل العمــل 
واإلنتــــاج، وأال ينحــــصر دور القطــــاعن يف عمليــــات التنسيق والتعــاون فقــط. وكشــفت كثــر مــن الدراســات 
الي أجريت على التعلـــيم العـــايل يف الـــدول العربيـــة بـشكل عــــام، واململكــــة العربيــــة الــــسعودية بــــشكل خــــاص، 
ضــعف مــــستوى الــــشراكة اجملتمعيــــة بــــن اجلامعــــات ومؤســــسات اجملتمع املختلفــة، إذ أكــدت أن األزمــة الــي 
متر هبا مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العـــريب انجتـــة عـــن جتاهـــل العاقـــة الضرورية بـــن مؤســـسات التعلـــيم 
العـــايل وعمليـــات التنميـــة االقتصادية واالجتماعية، وجتاهل مؤسسات اجملتمـــع للـــدور الذي ميكن ملؤسسات 

التعليــم العــايل أن تؤديــه )اخلليفــة، ٢0١4م: ١00(.

ــاته من املشــاركة  املشــاركة اجملتمعيــة مســة مــن مســات احلكــم احمللــي الرشــيد التـــي متكـــن املـــواطن ومؤسسـ
املبـــادرات  حتفـــز  املتاحـــة، كـــما  للمــوارد  األمثــل  واالســتخدام  والتقييــم  والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات   يف 
 واملســامهات خلدمــة الصــاحل العــام وإحــداث التنميــة احملليــة. وقــد أشــار رأي آخـــر إىل أن املشـــاركة اجملتمعيـــة 
 تعــي تعبئــة جهــود أفــراد اجملتمــع ومجاعتــه وتنظيمهــا للعمــل مــع األجهــزة الرمسيــة وغــر الرســـمية؛ لرفـــع اجملتمـــع 

اقتصاداي واجتماعيا )فجال، ٢0١4: ٣40(. 

- التدريب: 

يف اللغــة: جــاء يف املعجــم الوســيط، درب: بــه دراب ودربــة: اعتــاده وأولــع بــه، وعلــى الشــيء: مــرن 
.)٥٧٥: وآخــرون، ١٣٩٢هـــ، ج١  دارب ودرب )مصطفــى،  فهــو  وحــذق، 

ــَدرَّب أَيضــاً الــذي قــد َأصابـَْتــه البَــااي 
ُ
ــَدرََّب وشــيٌخ ُمــَدرٌَّب َأي جُمَــرٌَّب وامل

ُ
وجــاء يف لســان العــرب: امل

ــداِئد حــى قَــِوَي وَمــرَِن عليهــا )ابــن منظــور، ١4١4ه، ج١، ص ٣٧4(. وَدرَّبـَْتــه الشَّ

أمــا يف غــر العربيــة فــإن الفعــل To Train مشــتق مــن كلمــة قدميــة هــي Trainerوتعــي: يســحب 
To Drag.  وهنــاك العديــد مــن التعاريــف للفعــل يــدرب منهــا: يســحب، يغــري، ينمــو بطريقــة مرجــوة، 

التحضــر ألداء بواســطة تعاليــم، التمريــن ابملمارســة ...إخل )اجلهــي، ١4٢٩ه :٣0(. 

يعــرف قامــوس مــرايم وبســر كوليجييــت التدريــب أبنــه: »التشــكيل وفًقــا للتوجيهــات واالنضباطيــة، أو 
.)Doyle, 2006.p14( .»التمريــن: للتعليــم وذلــك جبعلــه صاحلـًـا، ومؤهــًا، أو متقنًــا

يف االصطــاح: التدريــب أحــد مهــام التوظيــف، ويهتــم بــزايدة معــارف املوظفــن، ويعتــر التدريــب مــن 
أهــم الروافــد اهلادفــة إىل االرتقــاء ابألفــراد واملنظمــات؛ لتحقيــق اجلــودة والتميــز يف األداء، يف عصــر تكنولوجيــا 
املعلومــات، ومبــا أن الفــرد هــو حمــور التنميــة والتغيــر، جيــب أن تتضمــن خطــة التدريــب جمموعــة مــن النشــاطات 
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التدريبيــة املتطــورة، واملتجــددة الــي تناســب مجيــع املســتوايت اإلداريــة والتنظيميــة، لتلــيب حاجــات التنميــة 
والتطويــر جلميــع العاملــن )الشــوبكي، ٢0١0م :٩٢-٩٣(.

والتدريــب يتمحــور حــول تطويــر املهــارات، وحتســن األداء، وزايدة املعرفــة، واألهــم هــو حتســن األداء           
.)Doyle,2006:14(

تعــرف منظمــة األمــم املتحــدة التدريــب أبنــه: » عمليــة تبادليــة لتعليــم وتعلــم جمموعــة مــن املعــارف 
واألســاليب املتعلقــة ابحليــاة العمليــة، وهــو نشــاط لنقــل املعرفــة إىل األفــراد واجلماعــات الذيــن يعتقــدون أهنــم 
يســتفيدون منهــا، فالتدريــب ابختصــار هــو نقــل للمعرفــة وتطويــر للمهــارات )اجلهــي، ١4٢٩ه :٣0(.

وتعــد وظيفــة التدريــب يف املنظمــات احلديثــة مــن أهــم مقومــات التنميــة الــي تعتمدهــا هــذه املنظمــات 
يف بنــاء جهــاز قــادر يف احلاضــر واملســتقبل علــى مواجهــة الضغــوط والتحــدايت االنســانية، والتقنيــة، واإلداريــة، 
الــي ترتبــط مباشــرة ابلفــرد كونــه إنســااًن مــن جهــة، واحملــرك األساســي لكافــة عناصــر اإلنتــاج مــن جهــة أخــرى، 
وتتوقــف علــى كفاءتــه كفــاءة كافــة العناصــر، وابلتــايل كفــاءة األداء التنظيمــي يف مواجهــة كافــة املتغــرات ذات 

االجتاهــات املختلفــة الــي تؤثــر علــى هــذا األداء )بربــر، ٢000م :١٥٩(. 

ونتيجــة ألمهيــة التدريــب، وأثــره علــى تنميــة املــوار البشــرية، وزايدة االهتمــام ابالســتثمار يف رأس املــال 
البشــري، حتــول إىل علــم قائــم بذاتــه، هتتــم بــه وتنفــق عليــه الــدول ومؤسســاهتا احلكوميــة، وكذلــك املنظمــات 

الرحبيــة وغــر الرحبيــة.

فعلــى ســبيل املثــال املنظمــات يف الــوالايت املتحــدة وحدهــا تنفــق املليــارات علــى تدريــب كل عــام، 
ومتنــح أنشــطة التدريــب والتطويــر املنظمــات القــدرة علــى التكيــف، والتنافــس، والتفــوق، واالبتــكار، واإلنتــاج، 
وأن تكــون آمنــة، وأن حتســن مــن اخلدمــة           املقدمــة، وأن حتقــق أهدافهــا. وقــد مت بنجــاح اســتخدام 
التدريــب للحــد مــن األخطــاء يف األماكــن ذات األوضــاع شــديدة اخلطــورة، مثــل: غــرف الطــوارئ، والطــران، 
واجليــش، وعلــى أيــة حــال التدريــب مهــم أيًضــا وإىل حــد بعيــد يف املنظمــات التقليديــة. فهــذه املنظمــات تفهــم 
أن التدريــب يســاعدها علــى احلفــاظ علــى قدراهتــا التنافســية بواســطة تثقيــف القــوى العاملــة لديهــا ابســتمرار، 

.)Salas, et al.,2012:74( فهــم يدركــون أن االســتثمار يف موظفيهــم يثمــر نتائــج عظيمــة

وحــى يتــم إعــداد أعضــاء هيئــة تدريــس قادريــن علــى أداء مهامهــم املوكلــة إليهــم مــن التعليــم والبحــث العلمــي 
وخدمــة اجملتمــع والبيئــة، فهــذا األمــر يفــرض علــى اجلامعــة اختــاذ خطــوات جــادة ومهمــة يف إعــداد وتدريــب أعضائهــا 
 )Joanne, & Louise, 2003: 27-37( .ابعتبارهــا مــن املؤسســات الكــرى لتشــكيل قــادة األمــم وعلمائهــا
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- تنمية املوارد البشرية:

تركــز بشــكل أساســي علــى حتســن الظــروف احلياتيــة لإلنســان مــن انحيــة الصحــة والتعليــم واحليــاة 
املســتدامة والشــاملة،  التنميــة  القــادرة علــى إحــداث عمليــة  البشــرية  املــوارد  توفــر  الكرميــة، وبذلــك ميكــن 
فانتقلــت مــن كوهنــا تركــز علــى اجلوانــب التقليديــة )الصحــة، الغــذاء، حماربــة األميــة( إىل إضافــة أبعــاد أخــرى 
تتعلــق مبحــو األميــة املعلوماتيــة والركيــز علــى الكفــاءة والتدريــب هلــذه املــوار، وانتقلــت مــن الركيــز ضمــن 
إطــار الدولــة الواحــدة ومراعــاة الظــروف الداخليــة إىل الركيــز علــى حتليــل الظــروف الدوليــة العامليــة )بكميــش، 

.)١٥: ٢0١٢م 

وهــي عمليــة دائمــة ومســتمرة تســتهدف تطويــر معــارف املــوارد البشــرية وحتســن ســلوكياهتم، مبــا يضمــن 
تعديــل اجتاهاهتــم وتغيــر معتقداهتــم، هبــدف التــــــــكيف مــع التطــورات والتغيـــــــرات البيئيــة الداخليــة واخلارجيــة، 
مــن مث رفــع قدراهتــم علــى التعامــل مــع خمتلــف الظــروف واملســتجدات؛ وهــذا يــؤدي إىل خلــق نــوع مــن 
التــوازن بــن توجهــات، معتقــدات، ميــوالت، دوافــع وأهــداف املــوارد البشــرية وبــن توجهــات ودوافــع وأهــداف 

املؤسســة )سرينــــة، ٢0١4م :4٩(.

- التدريب وتنمية املوارد البشرية يف اململكة العربية السعودية:

اهتــم نظــام اخلدمــة املدنيــة ابلتدريــب علــى أنــه حــق مــن حقــوق املوظــف وكذلــك أحــد واجباتــه الوظيفيــة، 
فتنــص املــادة رقــم )٣4( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة علــى التــايل: » يعتــر تدريــب املوظفــن جــزءاً مــن واجبــات 
العمــل النظاميــة ســواء كان داخــل أو خــارج أوقــات الــدوام الرمســي، وعلــى مجيــع الــوزارات واملصــاحل احلكوميــة 

متكــن موظفيهــا مــن تلقــي التدريــب، كل يف جمــال ختصصــه«)وزارة اخلدمــة املدنيــة، ١٣٩٧ه:٣0(.

صــدرت الئحــة للتدريــب مبوجــب قــرار جملــس اخلدمــة املدنيــة رقــم ١٦، واتريــخ ١٣٩8/٢/١٩ه، 
وتنــص املــادة ١/٢4 منهــا علــى التــايل: »جيــب أن يهــدف التدريــب إىل رفــع كفايــة موظفــي الدولــة إىل درجــة 
متكنهــم مــن أداء واجبــات العمــل علــى وجــه أفضــل، وذلــك عــن طريــق حضــور دورات تدريبيــة أو حلقــات 
دراســية أو العمــل بقصــد اكتســاب اخلــرة يف أحــد األجهــزة العامــة واخلاصــة ســواء يف الداخــل أو يف اخلــارج«. 
وتنــص املــادة ٢/٣4 علــى التــايل: »علــى اجلهــات احلكوميــة متكــن موظفيهــا مــن تلقــي التدريــب كل يف جمــال 
اختصاصــه، وجيــب عليهــا أن تكفــل ملوظفيهــا التفــرغ التــام للتدريــب يف الرامــج الــي تقضــي طبيعتهــا ذلــك 

بنــاء علــى توصيــة جهــة التدريــب«. )وزارة اخلدمــة املدنيــة، ١4٣٧ه :٢(.

واملتتبــع الهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية ابلتدريــب والتعليــم واالســتثمار يف رأس املــال البشــري جيــد 
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أهنــا أنفقــت أمــوال طائلــة علــى ذلــك، ويف مجيــع خططتهــا التنمويــة، وهــذا مــا يرمجــه رفــع مســتوى اإلنفــاق 
احلكومــي عليــة مــن خــال خطــط التنميــة الســنوية للبــاد، واهتمامهــا بتنميــة املــوارد البشــرية:

جدول )1(:

الفرةخطط التنمية
التجهيزات

األساسية

املوارد

االقتصادية

املوارد

البشرية
اخلدمات االجتماعية 

اجملموع )٪(والصحية

خطة التنمية 
١٣٩04١.4٢٧.٧٢0.٦١0.٣١00.0-١٣٩٥هـ )١٩٧0-١٩٧4(األوىل

خطة التنمية 
١٣٩٥4٩.٣٢8.0١4.٧8.0١00.0-١400هـ )١٩٧٥-١٩٧٩(الثانية

خطة التنمية 
١4004١.١٣0.٧١8.4٩.8١00.0-١40٥هـ )١٩80-١٩84(الثالثة

خطة التنمية 
١40٥٢8.٩٢0.4٣٣.0١٧.٧١00.0-١4١0هـ )١٩8٥-١٩8٩(الرابعة

خطة التنمية 
١4١0٢٢.0١0.048.0٢0.0١00.0-١4١٥هـ )١٩٩0-١٩٩4(اخلامسة

خطة التنمية 
١4١٥١٥.٩٩.٣٥٣.٥٢١.٣١00.0-١4٢0هـ )١٩٩٥-١٩٩٩(السادسة

خطة التنمية 
١4٢0١٢.٦١١.٢٥٧.١١٩.١١00.0-١4٢٥هـ )٢000-٢004(السابعة

خطة التنمية 
١4٢٥١٢.٩١١.٥٥٦.٦١٩.0١00.0-١4٣0هـ )٢00٥-٢00٩(الثامنة

)وزارة االقتصاد والتخطيط، ١4٣٥ه(

وناحــظ يف اجلــدول )١( ارتفــاع نســبة اإلنفــاق علــى املــوارد البشــرية بنســبة عاليــة، ليصبــح اإلنفــاق 
عليهــا بشــكل عــام يشــكل أكثــر مــن نصــف إمجــايل اإلنفــاق احلكومــي، وهــذا مؤشــر واقعــي حنــو ســعي الدولــة 

لرفــع مســتوى املــوارد البشــرية يف البــاد، مــع مــا يتناســب ومتطلبــات التنميــة.

وقــد بلــغ خمصصــات قطــاع التعليــم والتدريــب والقــوى العاملــة يف ميزانيــة الدولــة للعــام املــايل ١4٣٧-
١4٣8ه )٢0١٦م( ١٩١،٦٥٩ مليار رايل، من أصل 840 مليار رايل، بنسبة ٢٢.8٢٪ )وزارة املالية، 

١4٣٧ه: ٦(. 
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أمــا يف امليزانيــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة ١4٣٩ - ١440ه )٢0١8م)، بلــغ مـــــا مت ختصيصــه 
لقطـــاع التعليم العـــام والتعليـــم العايل وتدريب القـــوى العاملـــة حوالـــي )١٩٢( مليـــار ريـــال، متضمنــة ميزانيــة 
ــال )وزارة املاليــة،  ــارات ريــ ــغ ٥ مليــ ــة ٢0٣0 مببلــ ــق رؤيــ ــاريع برامــــج حتقيــ ــادرات لرامــــج ومشــ ــن املبــ ــدد مــ عــ

٢0١8م: ٧٢(.

ويؤكــد االهتمــام الكبــر مــن قبــل احلكومــة الرشــيدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ابلتدريــب، ورود نــص 
مــن األهــداف والسياســات خلطــة التنميــة العاشــرة )١4٣٧/٣٦- احلــادي عشــر  األســاس االســراتيجي 

١44١/40ه )٢0١٥-٢0١٩م(، وهــو:  »تنميــة املــوارد البشــرية، ورفــع إنتاجيتهــا، وتوســيع خياراهتــا يف 
اكتســاب املعــارف واملهــارات واخلــرات«، وخصــص التدريــب ابآليت:

تطويــر برامــج تدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة، واعتمادهــا، وأتهيلهــا مبــا يواكــب املعــارف والتقنيــات - 
احلديثــة، وتعزيــز كفاءهتــا يف خمتلــف املناطــق.

ضمــان حصــول املتدربــن علــى شــهادات عمــل يف منشــآت صناعيــة كمتطلــب للتخــرج، وذلــك خلفــض - 
التســرب بعــد التخــرج.

التوسع يف برامج التدريب التقي واملهي، وتطويرها، ونشرها يف مجيع املناطق.- 

الكــوادر -  أتهيــل  وتشــجيعها يف  واعتمادهــا،  املتخصصــة،  واملهنيــة  العلميــة  واجلمعيــات  املراكــز  دعــم 
البشــرية.                 )وزارة االقتصــاد والتخطيــط، ١4٣٦هـــ :١٢(. 

●برانمج امللك سلمان لتـنـمية املوارد البشرية:

واســتمرارًا هلــذا االهتمــام جــاءت موافقــة خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود علــى إطــاق »برانمــج امللــك ســلمان لتنميــة املــوارد البشــرية«، انطاقــاً مــن حــرص القيــادة الرشــيدة، 
حفظهــا هللا، علــى رفــع جــودة أداء وإنتاجيــة املــوارد البشــرية ابململكــة، وتطويــر قدراهتــا الوظيفيــة، وإعــداد 
وبنــاء القــادة. وتضمنــت املوافقــة الســامية تكليــف وزارة اخلدمــة املدنيــة إبعــداد معايــر وآليــات تنفيــذ الرانمــج 

لتحقيــق تلــك التوجهــات واألهــداف الــي يتضمنهــا الرانمــج.

وســيعمل الرانمــج علــى مراجعــة شــاملة ودقيقــة لألنظمــة واللوائــح وهتيئــة البيئــة اإلداريــة ابململكــة؛ 
لانتقــال اىل مفهــوم املــوارد البشــرية بــدال مــن شــؤون املوظفــن، وتوفــر القــوى البشــرية املؤهلــة ألداء االعمــال 
املناطــة هبــا وإعــادة دراســة اهليــاكل التنظيميــة والنمــاذج واإلجــراءات يف االجهــزة احلكوميــة، وإجيــاد ادارات 

متخصصــة يف املــوارد البشــرية الفاعلــة
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والتطويــر،  األداء  وإدارة  للموظفــن،  الوظيفــي  والتطويــر  للتدريــب  فرصــاً  الرانمــج  ويتضمــن 
والتدريــب والتوجيــه، والدعــم النفســي والوجــداين، وإدارة املواهــب، وختطيــط القــوى العاملــة، وتطويــر 

القيــادات (برانمــج امللــك ســلمان لتـنـــمية املــوارد البشــرية، ١4٣٧ه(.

- التنمية اإلدارية:

يرتبــط مفهــوم التنميــة اإلداريــة بشــكل وثيــق مــع إدارة التنميــة، وهــي يف شــكلها األساســي تشــمل 
التطويــر اإلداري ألعمــال تشــكيل مؤسســات جديــدة خاصــة ابلــوكاالت احلكوميــة. يف أجــزاء كثــرة مــن العــامل 
كان يســتخدم هــذا املصطلــح علــى نطــاق واســع، وكانــت التنميــة اإلداريــة تــدور حــول إعــادة هندســة أو 
إنشــاء املؤسســات يف الدول النامية. كانت األشــكال األوىل للتنمية اإلدارية يف األســاس عبارة عن حتليات 
للتنميــة املؤسســية يف املناطــق الناميــة. يوســيع رجيــز )Riggs ,1964( فهمنــا للتنميــة اإلداريــة مباحظــة أن 
اجملتمعــات الــي تســعى إىل تعزيــز التطــور الســريع ألنظمتهــا السياســية يف كثــر مــن األحيــان كانــت تعتمــد منــط 
اإلدارة املركزيــة، وذلــك أعــاق مــن تقدمهــا. مثــل هــذه اجملتمعــات غالبــا مــا تفتقــر إىل التوســع يف اســتخدام 
األنظمــة الرشــيدة لــإلدارة البروقراطيــة. ابختصــار توســيع التوعيــة ابلبروقراطيــة والقطاعــات املختلفــة، والتمايــز 

.)Otenyo, and Lind,2006: 221(اهليكلــي، مــن العناصــر األساســية يف التنميــة اإلداريــة

وتعــرف التنميــة اإلداريــة ابلتــايل: كل األنشــطة الازمــة الختيــار وهتيئــة العناصــر اإلداريــة وإكســاهبا 
املهــارات والقــدرات واالجتاهــات الــي تؤهلهــا ألداء عملهــا بطريقــة أفضــل، وهــي كذلــك تشــمل تطويــر اهليــاكل 
التنظيميــة يف منظمــات األعمــال؛ لتصبــح أكثــر كفــاءة وقــدرة علــى حتقيــق االســتمرار والنجــاح والتطــور يف عــامل 

يوصــف ابلتغيــر الســريع واملنافســة احلــادة )أبــو شــقدم، وآخــرون ،٢0١0م: ١٢(.

وتعــرف كذلــك أبهنــا: » عمليــة بنــاء وحتديــث اهليــاكل اإلداريــة وتطويــر النظــم واإلجــراءات والقــدرات 
واملهــارات والعناصــر البشــرية يف خمتلــف مواقــع العمــل. وهنــاك مــن عرفهــا أبنَّ:  “التنميــة اإلداريــة تتــم مــن 
خــال العمــل علــى تنميــة املنظمــة والــذي يتبلــور يف ضــرورة االرتقــاء ابملهــارات اإلنســانية، مــع الركيــز بصفــة 
خاصــة علــى اجلوانــب الســلوكية. وتعــرف أيضــاً أبهنــا: “عمليــة منظمــة ومســتمرة، ويتــم مــن خاهلــا تزويــد 
املديريــن احلاليــن ابملنظمــة أو مديــري املســتقبل حبصيلــة مــن املعرفــة واملهــارات والقــدرات الازمــة الــي متكنهــم 
من قيادة وإدارة املنظمة حالياً ومســتقبًا بنجاح، وحتقيق األهداف املرصودة طبقاً للخطط واالســراتيجيات 
املوضوعــة«.  أو مبعــى آخــر “نشــاط خمطــط ومســتمر يهــدف إىل تطويــر الســلوك اإلداري، وتطويــر قــدرات 
املديريــن ابملنشــاة مــن خــال املعــارف واملهــارات الــي يكتســبوهنا مــن خــال برامــج التنميــة اإلداريــة وذلــك 

حتقيــق األهــداف املرصــودة طبقــاً للخطــط واالســراتيجيات املوضوعــة« )خليــل، ٢0١٢م: ٩٢(.
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وهي مصطلح يطلق على مهام التنمية اإلدارية، الي تتلخص فيما يلي:

هتتم بتطوير الوسائل واألساليب اإلدارية للتنمية الوطنية.- 

اإلداريــة -  القــدرات  تطويــر  يف  منهــا  االســتفادة  ميكــن  الــي  الكثيفــة،  األســاليب  حتديــد  علــى  تركــز 
للمؤسســات.

هتدف إىل حتسن وتطوير األداء اإلداري وأجهزته.- 

تعتر جهًدا موجًها إىل تطوير وتنمية القدرات اإلدارية.- 

ختتص بعمليات تطوير األداء اإلداري لألجهزة املسؤولة عن إدارة املشروعات.- 

تعاجل املسائل اإلجرائية اإلدارية.- 

تعتر عملية لتطوير األجهزة الي تتوىل تنفيذ عمليات التنمية.- 

حتدد الكيفية واألساليب الي تؤدي إىل تطوير القدرات اإلدارية.- 

تعتر عملية خمصصة وتغطي جماالت التطوير اإلداري.- 

تشمل عمليات:- 

التدريب والتطوير- 

حتسن أساليب اإلدارة واإلنتاج- 

حتسن وتطوير اإلجراءات وتفعيلها. )الشوبكي، ٢0١0م :١١٩-١٢0(.- 

للجامعات دور كبر وفعال يف حتقيق التنمية املســتدامة بصفة عامة، والتنمية البشــرية املســتدامة بصفة 
خاصــة، ابعتبــار أن تنميــة املــوارد البشــرية هــي مدخــل أساســي وحيــوي يف التنميــة البشــرية، ابعتبــار أن اجلامعــة 
هــي املســؤولة واملتعاملــة مــع خنبــة أفــراد اجملتمــع الذيــن يقــع عليهــم الــدور األكــر يف صنــع ومتابعــة اســراتيجية 

التنميــة املســتدامة للمجتمــع )تــوايت، ٢0١٥م، ص:٣٣(.
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الدراسات السابقة:

دراســة عزمــي، إميــان )١4٣0ه( بعنــوان: الشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف اململكــة العربيــة 
الســعودية )املعوقــات املدانــة واملأمــول يف التنميــة املســتدامة(: 

هدفــت الدراســة ملناقشــة أربعــة أجــزاء أساســية، يتضمــن األول فيهــا حتديــداً ملفهــوم التنميــة اإلداريــة 
والغايــة مــن التنميــة املســتدامة وإدارهتــا املنشــودة، واجلــزء الثــاين يتنــاول مــا تتســم بــه اململكــة العربيــة الســعودية 
بوصفها إحدى الدول املصدرة للبرول من تعاظم يف دور اجلهاز اإلداري احلكومي وتعدد يف مهامه؛ األمر 
الــذي يلقــي بظالــه علــى تلــك املشــاكل النامجــة عــن ذلــك يف اململكــة والــي تكشــف النقــاب عــن إحــدى 
الســبل الناجعــة يف تطويــر األداء احلكومــي مــن خــال الشــراكة بينــه وبــن القطــاع اخلــاص. واجلــزء الثالــث 
يفحــص املعوقــات الكامنــة واملدانــة يف حيلولتهــا دون تفعيــل ســبل الشــراكة والتعــاون الفاعــل بــن القطاعــن 
احلكومــي واخلــاص يف اململكــة بشــكل حيقــق غــاايت التنميــة املســتدامة مــن خــال هــذه الشــراكة، واجلــزء الرابــع 

حيمــل التوصيــات، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

مــن أهــم الســبل املســتخدمة لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتطويــر كفــاءة وفعاليــة اجلهــاز اإلداري احلكومــي - 
هــو حتقيــق الشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف هــذا املضمــار.

عــاج مشــكات اجلهــاز اإلداري احلكومــي النامجــة عــن تصديــه لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة - 
واالجتماعيــة الشــاملة وغــاايت االســتدامة فيهــا يتطلــب العمــل علــى تطويــر أداء اجلهــاز اإلداري للقطــاع 
احلكومــي مــن خــال التنميــة اإلداريــة ودعــم طاقــة اجلهــاز اإلداري وحتســن أدائــه للمهــام واخلدمــات 

املنوطــة بــه.

ضــرورة تفعيــل آليــات التعــاون والشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص، والنظــر بشــكل فاحــص إىل - 
املعوقــات الــي قــد تقــف حجــر عثــرة أمــام تفعيــل مثــل هــذه اآلليــات.

دراســة أبــو شــقدم، عــزة، وآخــرون )٢0١0م(، بعنــوان: التنميــة اإلداريــة وأثرهــا علــى األداء الوظيفــي يف 
الــوزارات احلكوميــة العاملــة يف حمافظــة انبلــس:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى التنميــة اإلداريــة وأثرهــا علــى حتســن األداء الوظيفــي يف الــوزارات 
احلكومية العاملة يف حمافظة انبلس، مت صياغة بعض الفرضيات حول العاقة ما بن التنمية اإلدارية واألداء 
الوظيفــي، وأعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي لوصــف متغــرات الدراســة، كمــا اســتخدمت أداة االســتبانة 
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يف اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة واختبــار فرضياهتــا ومت توزيعهــا علــى )٢٣( مديريــة مــن مديــرايت الــوزارات 
احلكوميــة العاملــة يف حمافظــة انبلــس، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

ــاليب وسياســـات التنميـــة اإلداريــة، واألداء الوظيفــي،  ــا بـــن أسـ ــائية مـ يوجـــد عاقـــة ذات داللـــة إحصـ
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســـة بـــأن إعـــادة اهلندســـة اإلداريــة، تبســـيط اجـــراءات العمــــل، تطــــوير االنظمــــة 

ــن األداء الوظيفــي.  ــى مــ ــتوايت أعلــ ــق مســ ــي حتقيــ ــاهم فــ ــرية تســ ــوى البشــ ــة القــ ــوانن، تنميــ والقــ

دراســة آل ســعود، ســعود )٢0١0م( بعنــوان: اجتاهــات العاملــن يف إمــارات مناطــق اململكــة حنــو 
معوقــات التنميــة اإلداريــة خــال خطــة التنميــة الثامنــة: ١4٢٥ هـــ - ١4٣0هـــ:

تنحصــر مشــكلة الدراســة يف التعــرف علــى اجتاهــات العاملــن يف إمــارات مناطــق اململكــة حنــو معوقــات 
التنميــة اإلداريــة خــال خطــة التنميــة الثامنــة: ١4٢٥ ه - ١4٣0هـــ، تشــكل جمتمــع الدراســة مــن منســويب 
إدارات التطويــر اإلداري يف إمــارات املناطــق وعددهــم اإلمجــايل )٢٢٥( موظًفــا. وتوصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج، مــن أمههــا:
:

ضعف تعبر اهليكل التنظيمي احلايل عن الواقع اإلداري الراهن، وتقادم اهليكل التنظيمي، واالزدواجية - 
والتداخل بن الوحدات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي. 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة ابلتدريــب الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة بدرجــة - 
التدريبيــة،  االحتياجــات  عنــد حتديــد  رؤســائهم  أو  املتدربــن  االســتعانة آبراء  هــي: جتاهــل  متوســطة 
وعــدم منــح العاملــن فرصــا عادلــة ومتســاوية للحصــول علــى التدريــب، وعــدم مواءمــة الرامــج التدريبيــة 

املتدربــن.  الحتياجــات 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة ابألنظمــة واللوائــح الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة - 
بدرجــة متوســطة هــي: تقــادم األنظمــة واللوائــح، وضعــف قــدرة األنظمــة واللوائــح احلاليــة علــى توفــر 
املرونــة املطلوبــة للتعامــل مــع قضــااي التنميــة، وضعــف مســاندة األنظمــة واللوائــح احلاليــة اختــاذ القــرارات 

املتعلقــة ابلتنميــة. 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة بتقنيــة املعلومــات الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة - 
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بدرجــة متوســطة هــي: غيــاب بعــض منــاذج املعامــات، وعــدم إمكانيــة اســتخدام البعــض اآلخــر عــر 
شــبكة اإلنرنــت، وقلــة توافــر املعلومــات الازمــة لتلمــس حاجــات اجملتمــع واالســتجابة ملتطلبــات التنميــة، 
وتباطــؤ إنشــاء مواقــع متكاملــة إلدارة التطويــر اإلداري إبمــارات املناطــق لتوضيــح األنظمــة واإلجــراءات 

علــى شــبكة اإلنرنــت.

دراســة بوكعبــاش، نــوال )٢0١0م(، بعنــوان: أتثــر املــوارد البشــرية علــى تنميــة اإلدارة احملليــة يف اجلزائــر، 
دراســة حالــة واليــة جيجــل:

اهلــدف األهــم للدراســة هــو حماولــة تقــدمي تفســر علمــي أكادميــي لعاقــة املــوارد البشــرية ابلتنميــة اإلداريــة 
وأثرهــا علــى تنميــة اإلدارة احملليــة )البلديــة- الواليــة(، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

:

حتســن خمرجــات التعليــم والتكويــن مــن حيــث النوعيــة والكــم، ال تكفــي وحدهــا مــن أجــل حتقيــق التنميــة - 
اإلداريــة والقضــاء علــى التخلــف اإلداري، وإمنــا البــد مــن ضــرورة إجيــاد مــوارد بشــرية متميــزة مــع حتســن 
ظــروف البيئــة اإلداريــة إبجيــاد إدارة متطــورة وعصريــة تتوفــر علــى تكنولوجيــا عاليــة بــدال مــن الوســائل 
التقليديــة الــي حتــد مــن الفاعليــة لــدى املوظــف والتقــدم يف عملــه، كمــا هــو عليــه احلــال يف معظــم 

اإلدارات احملليــة يف اجلزائــر.

أمهيــة حتقيــق التنميــة اإلداريــة علــى مســتوى اإلدارات احملليــة، وكذلــك عاقتهــا الوثيقــة ابملــوارد البشــرية، - 
فــاإلدارة مبعداهتــا وأجهزهتــا ال معــى هلــا ولوجودهــا، إال بوجــود رأمســال بشــري كــفء متمكــن علميــا 

وعمليــا يف األداء وإجنــاز عــايل املســتوى وجــودة يف خمرجاهتــا اخلدماتيــة واإلداريــة.

دراســة حــرب، إميــان )١4٣١ه(، بعنــوان: التنميــة اإلداريــة للقيــادات اجلامعيــة يف مصــر يف ضــوء بعــض 
اخلــرات األجنبية:

اهلــدف األساســي مــن الدراســة وضــع تصــور مقــرح يســهم يف تفعيــل التنميــة اإلداريــة للقيــادات اجلامعيــة 
يف مصــر يف ضــوء بعــض اخلــرات األجنبيــة. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وتوصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج، مــن أمههــا:
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الكثيــــر مــــن جامعــــات الــــدول األجنبيــــة قــــد وضــــعت بــــرامج التنميــــة اإلداريــــة ضـــمن أولوايهتـــا، بـــل - 
وجعلتهـــا وســـيلة أساســـية ميكـــن مـــن خاهلـــا أن تعكـــس اجلامعـــة اســـراتيجياهتا، وإجراءاهتـــا، وسياســـاهتا، 
وعلـى الـرغم مـن أن الرنـامج أيخـذ أشـكاال خمتلفــة يف هــذه اجلامعــات، إال أنــه يتشــابه يف هــدف رئــيس 

أال وهــــو تنميــــة القــــدرات واملهـــارات اإلداريـــة للقيـــادات اجلامعيـــة.

وجـــود قصـــور يف مشــــروع تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة التــــدريس، وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتنميــــة اجلانــــب - 
اإلداري للقيـــــادات اجلامعيـــــة، ونتيجــــة لــــذلك تعــــرض الدراســــة احلاليـــــة تصـــــورا مقرًحــا لرنــــامج تنميــــة 
إداريــــة للقيــــادات اجلامعيــــة يف ضــــوء بعــــض اخلبــــرات األجنبيــــة، ومبــــا يتناســب وطبيعــة اجملتمــع املصــري.

دراســةCoetzer, Battisti, Jurado,and Massey  )٢0١١م(، بعنــوان: واقــع التطويــر 
اإلداري يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة:

تتنــاول الدراســة مناقشــة واقــع التطويــر اإلداري يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة، وتوصلــت لعــدة 
نتائــج، مــن أمههــا:

تشــر األدبيــات إىل أن حتســن املهــارات اإلداريــة ملــاك ومديــري الشــركات الصغــرة واملتوســطة، يســاهم 
يف بقــاء واســتمرارية ومنــو شــركاهتم، وأن هنــاك جمــااًل واســًعا إلجــراء املزيــد مــن التحســينات علــى مهاراهتــم يف 

املســتقبل.

ومــع ذلــك تشــر الدالئــل إىل أن الدعــم احلــايل للتنميــة اإلداريــة ال يلــيب احتياجــات الشــركات الصغــرة 
واملتوســطة. وأن هنــاك قلًقــا متزايــًدا مــن اخنفــاض متابعــة التدريــب. وتســاهم الدراســة يف فهــم كيــف أن أنشــطة 

التنميــة اإلداريــة املوجــودة يف الشــركات الصغــرة واملتوســطة ميكــن أن تدعــم علــى حنــو أفضــل.

دراســة ســرينة، مانــع )٢0١4م(، بعنــوان أثــر اســراتيجية تنميــة املــوارد البشــرية علــى أداء األفــراد يف 
اجلامعــات: دراســة حالــة عينــة مــن اجلامعــات اجلزائريــة:

هدفــت الدراســة إىل حتديــد أثــر اســراتيجية تنميــة املــوارد البشــرية علــى أداء األفــراد يف اجلامعــات، 
معتمــدة املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث مت دراســة حالــة األســاتذة واملوظفــن اإلداريــن ابجلامعــات: حممــد 
خيضــر “بســكرة«، عبــاس لغــرور »خنشــلة« والعــريب بــن مهيــدي »أم البواقــي«، البــــالغ عددهــم ٣٦٧٦ 

مفــردة منهــا ٢٣٥٧ أســتاذا و١٣١٩ موظفــا إداراي؛ وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا: 

 كل مــن: التدريــب، التعلــم التنظيمــي، التطويــر )التنظيمــي، اإلداري وتطويــر املســار الوظيفــي( واإلبــداع - 
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متثــل اســراتيجيات مهمــة، تتبناهــا اجلامعــات حمــل الدراســة يف تنميــة مواردهــا البشــرية مــن أســاتذة 
وموظفــن إداريــن.

أنــه علــى الرغــم مــن أمهيــة اســراتيجيات: التدريــب، التعلــم التنظيمــي، التطويــر )التنظيمــي، اإلداري - 
وتطويــر املســار الوظيفــي( واإلبــداع يف تنميــة وجتويــد العنصــر البشــري يف اجلامعــات حمــل الدراســة، 
ودورهــا يف الرفــع مــن مســتوايت أدائــه؛ إال أن هنــاك بعــض القصــور يف ممارســات هــذه االســراتيجية 

والــي قللــت نوعــا مــا مــن فاعليتهــا.

وجود عاقة ارتباطية أتثرية قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )0.0٥(، بن اسراتيجية - 
تنمية املوارد البشرية، وأداء املوارد البشرية يف اجلامعات حمل الدراسة.

دراســة الغامــدي، خالــد )١4٣4ه(، بعنــوان: دور التدريــب يف رفــع كفــاءة أداء موظفــي القطــاع العــام 
دراســة حالــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة - مكاتــب الضمــان االجتماعــي مبنطقــة الباحــة:

متثلــت مشــكلة الدراســة يف أن أغلــب القطاعــات احلكوميــة تواجــه نقصــا كبــرا يف عمليــة التدريــب - 
ملوظفيهــا العاملــن، وقــد يقتصــر التدريــب فيهــا علــى مســتوايت إداريــة معينــة دون أخــرى، اســتخدم 
الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف الظاهــرة حمــل الدراســة، واســتخدم جلمــع البيــاانت املقابــات 
واملاحظــات وفحــص الســجات، وقــد بلــغ جممــوع عينــة البحــث أربعــن عينــة موزعــة علــى فــروع 

مكاتــب الضمــان االجتماعــي مبنطقــة الباحــة، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

موافقــة أفــراد عينــة البحــث علــى دور التدريــب يف زايدة كفــاءة األداء وحاجتهــم إليــه لتطويــر أدائهــم. 
أمــا أهــم التوصيــات فتمثلــت يف ضــرورة ربــط الرقيــات واملهمــات اخلارجيــة وبعــض أنــواع احلوافــز واملكافــآت 
ابلســجل التدريــيب للموظفــن ابلــوزارة، كمــا أوصــت الدراســة مبنــح حوافــز ماليــة للمتدربــن عنــد اجتيــاز بعــض 

أنــواع الرامــج التدريبيــة بتفــوق.

التعليــم املصــري وآليــات  املشــاركة اجملتمعيــة يف  بعنــوان: معوقــات  دراســة فجــال، دعــاء )٢0١4(، 
تفعيلهــا:

هدفــت الدراســة إىل حتديــد معوقــات املشــاركة اجملتمعيــة يف التعليــم املصــري، واقــراح آليــات تفعيلهــا، 
وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا::
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 غمــوض مفهــوم املشــاركة اجملتمعيــة مبعنــاه الواســع لــدى فئــة كبــرة مــن املســئولن عــن املؤسســة التعليميــة - 
مبختلف املراحل التعليمية.

مجود اللوائح والقوانن الي تقيد حركة املسئولية من أجل تفعيل املشاركة اجملتمعية.- 

 ســلبية العادات والتقاليد الســائدة يف اجملتمع انعكســت ســلًبا على قادة ومديري املدارس عند تعـــاملهم - 
مع فعاليات املشاركة اجملتمعية.

إحجام بعض املعلمن والطاب من االشراك يف فرق املشاركة اجملتمعية.- 

إحجام بعض اجلمعيات األهلية عن مساعدة املدارس يف إطار املشاركة اجملتمعية.- 

ضآلة ميزانية املدرسة وابلتايل انعكس ذلك سلبا على أداء العاملن جتاه املشاركة اجملتمعية.- 

 توجــد بعــض اخلــرات الناجحــة يف جمــال املشــاركة اجملتمعيــة مثــل: خــريت الصــن وكــوراي اجلنوبيــة، وخاصــة - 
فيما يتعلق آبليات تفعيل املشاركة اجملتمعية.

دراســة اخلليفــة، عبــد العزيــز )٢0١4(، بعنــوان: صيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــات 
الســعودية يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية أمنوذجــا:

هدفــت الدراســة إىل بنــاء صيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة جلامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســامية كنمــوذج للجامعــات الســعودية يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة، وذلــك مــن خــال حتديــد اإلطــار 
الفلســفي للجامعة املنتجة لتفعيل الشــراكة اجملتمعية، واالســتفادة من بعض التجارب العاملية لتفعيل الشــراكة 
اجملتمعيــة للجامعــات يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة. والتعــرف علــى وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
اجلامعــة علــى أمهيــة تطبيــق الصيغــة املقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة 
ومعوقاهتــا.  وقــد اســتخدم الباحــث لتحقيــق تلــك األهــداف املنهــج الوصفــي املســحي. وقــد توصلــت الدراســة 
لصيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة؛ تقــوم علــى حتديــد 
األســس واملنطلقــات للصيغــة املقرحــة، وأهدافهــا، وخطــوات بنائهــا، والدواعــي واألســباب لبنائهــا، ومتطلبــات 

تفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة، واآلليــات املقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة.

التنميــة اإلداريــة وعاقتهــا  بــن  التكامــل  بعنــوان: عاقــة  دراســة قريــن، علــى )٢0١٥م(، 
االقتصاديــة دراســة حالــة ملؤسســة خدميــة: ابلتنميــة 
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هدفت الدراســة إىل حتديد مفهوم التنمية اإلدارية كمفهوم مرتبط ابملوارد البشــرية يف املنظمة وابلتســير 
واإلدارة عمومــا، فضــا عــن ذلــك هتــدف الدراســة إىل إبــراز العاقــة بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة. 
ومــن خــال الدراســة النظريــة ودراســة احلالــة حــول عاقــة التكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة مت 
التوصــل إىل أن هنــاك عاقــة تكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة، كمــا مت الوصــول إىل أن مفهــوم 
التنميــة اإلداريــة يرتبــط بشــكل كلــي ومباشــر بتنميــة املــوارد البشــرية أوال مث القوانــن واهليــاكل، وهــذا مــا يثبــت 

عكــس فرضيــي الدراســة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

هنــاك عاقــة تكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة، حيــث بينــت الدراســة امليدانيــة أســبقية - 
التنميــة اإلداريــة علــى التنميــة االقتصاديــة )ألهنــا ضــرورة مــن ضــرورايت التنميــة االقتصاديــة(.

للمــوارد البشــرية )قيادة−موظفن−عمــال كل حســب اختصاصــه( دور كبــر يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة - 
مــن خــال مــا ذهــب إليــه أفــراد العينــة مــن خــال اختيــار األســلوب األمثــل للتنميــة اإلداريــة )قيــام القائــد 

اإلداري بعمليــة التنميــة يف مــكان عملــه(.

 هناك جمموعة من العراقيل تقف حائا أمام حتقيق إدارية حقيقية وبينت الدراســة امليدانية أن العراقيل - 
البشرية أتيت يف املقام األول، وهذا ما يبن مقاومة التغير الي تستهدف عملية التنمية.

تكتســي التنميــة اإلداريــة أمهيــة كبــرة ألهنــا هتتــم بعاملــي التحــدي اإلداري والتغيــر اإلداري وهــذا مــا - 
ذهــب إليــه أراء معظــم أفــراد العينــة. 

مفهــوم التنميــة اإلداريــة يرتبــط بشــكل مباشــر مبفهــوم تنميــة املــوارد البشــرية مثلمــا ذهبــت إليــه العينــة - 
املدروســة.

دراسة توايت، ادريس )٢0١٥م(، بعنوان: دور اجلامعات يف التنمية البشرية املستدامة:

توضــح الدراســة أن للجامعــات دورا كبــرا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة بصفــة عامــة، والتنميــة البشــرية 
املســتدامة بصفــة خاصــة، ابعتبــار أن تنميــة املــوارد البشــرية هــي مدخــل أساســي وحيــوي يف التنميــة البشــرية، 
ابعتبــار أن اجلامعــة هــي املســؤولة واملتعاملــة مــع خنبــة أراد اجملتمــع الذيــن يقــع عليهــم الــدور األكــر يف صنــع 

ومتابعــة اســراتيجية التنميــة املســتدامة للمجتمــع.

التطويــر اإلداري علــى  بعنــوان: أتثــر ممارســات  CAO, HAMORI  )٢0١٦م(،  دراســة 
التنظيمــي: االلتــزام 
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يــرى علمــاء التبــادل االجتماعــي أن املنظمــات الــي تعتمــد علــى إســناد مهــام تطويريــة، كوســيلة مــن 
املهــام  هــذه  مثــل  املوظفــن. ولكــن  التــزام  يســاهم يف زايدة  ذلــك  أن  اإلداري ملوظفيهــا،  التطويــر  وســائل 
التطويريــة قــد تقــوض أيًضــا االلتــزام، مــن خــال زايدة قيمــة موظفيهــا يف ســوق العمــل اخلارجــي. وقــد مت يف 
الدراســة مقارنــة أتثــر املهــام التطويريــة علــى االلتــزام التنظيمــي، مــع ممارســات التطويــر اإلداري األخــرى، وهــي: 
التدريــب، والتوجيــه، والتمريــن، ودعــم الرئيــس املباشــر، ودعــم اإلدارة العليــا. وقــد مت كذلــك دراســة مــا إذا كان 
التعــاون يرتفــع عندمــا يتــم اجلمــع بــن ممارســة املهــام التطويريــة مــع ممارســات التنميــة األخــرى. وذلــك ابســتخدام 
عينــة مكونــة مــن )٣١٢( مــن املهنيــن ذوي املهــارات العاليــة، ويعملــون يف أكثــر مــن ســتن دولــة، يف جمموعــة 

متنوعــة مــن الصناعــات والشــركات مــن خمتلــف األحجــام. وتوصلــت الدراســة ألهــم النتائــج التاليــة:

 أن املهــام التطويريــة هــي احملــرك األقــوى حنــو االلتــزام التنظيمــي، جنبــا إىل جنــب مــع الدعــم مــن اإلدارة 
العليــا. وكانــت العاقــة اإلجيابيــة بــن املهــام التطويريــة وااللتــزام التنظيمــي أضعــف يف وجــود ممارســات التنميــة 

األخــرى.

اجملتمــع يف  وظيفــة خدمــة  لتطويــر  اســراتيجية  رؤيــة  بعنــوان:  طــال )٢0١٦م(،  الشــريف،  دراســة 
دلفــاي(: )أســلوب  الســعودية  اجلامعــات 

هدفــت إىل الوصــول لرؤيــة اســراتيجية مقرحــة لتطويــر وظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات الســعودية 
مــن خــال التعــرف علــى واقــع وظيفــة خدمــة اجملتمــع ومعوقاهتــا، وذلــك يف ضــوء آراء اخلــراء واســتجاابهتم 
علــى ثــاث جــوالت ألســلوب )دلفــاي(، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف أربــع 
جامعــات ســعودية عريقــة، وبنــاء علــى نتائــج الدراســات الســابقة، واإلطــار النظــري للبحــث، ونتائــج الدراســة 
التحليليــة لواقــع الوظيفــة ومعوقاهتــا، ويف ضــوء آراء اخلــراء واســتجاابهتم -أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج 
أمههــا أن درجــة واقــع وظيفــة خدمــة اجملتمــع مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات الســعودية 
تراوحــت مــا بــن متوســطة وقليلــة جــداً، وتراوحــت درجــة معوقــات وظيفــة خدمــة اجملتمــع مــا بــن كبــرة وكبــرة 
جــداً، واتفقــت آراء اخلــراء علــى احملــاور الرئيســة للرؤيــة االســراتيجية لوظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات 
الســعودية وهــي التعليــم املســتمر ونقــل وتوطــن التقنيــة واملشــاركة اجملتمعيــة. وأوصــت الدراســة بتفعيــل وممارســة 

وظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات الســعودية بدرجــة أكــر ممــا هــو عليــة الوضــع الراهــن.

دراســة علــي، برعــي )٢0١٦م(، بعنــوان: أثــر املنظمــات التدريبيــة علــى التنميــة اإلداريــة )ابلتطبيــق علــى 
وزارة الربيــة والتعليــم - واليــة جنــوب كردفــان(:
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تناولــت الدراســة أثــر التدريــب علــى التنميــة اإلداريــة بشــكل عــام، وركــزت علــى أثــر التدريــب يف أداء 
العاملــن بــوزارة الربيــة والتعميــم بواليــة جنــوب كردفــان. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

العمــل يف  أداء  املنظمــات وحتســن  بــه  تقــوم  الــذي  التدريــب  بــن نوعيــة ومســتوى  : هنــاك عاقــة 
املؤسســات واألفــراد، وأن التدريــب املســتمر يســاعد يف حتســن أداء العمــل يف وزارة الربيــة والتعليــم ابلواليــة، 
وعلــى ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة املنظمــات ابالهتمــام بعمليــة التدريــب حــى تســهم يف رفــع مســتوى 

أداء العامــن، وأن تتبــى أســاليب تدريبيــة حديثــة مــن أجــل زايدة اإلنتــاج والتنميــة اإلداريــة.

 Jha, Sumi., Bhattacharyya, SomSekhar., & Fernandes, دراســة 
Christo )٢0١٦م(، بعنــوان: املــوارد البشــرية، التنميــة اإلداريــة، والتدريــب، كســوابق مــن أجــل حتقيــق 

االســراتيجي: التكامــل 

هتــدف الدراســة لتطــور منــوذج مــن خــال تكوبــن عاقــة تكامــل اســراتيجية بــن التنميــة اإلداريــة، واملــوارد 
البشــرية والتدريب والقيادة واهليكل التنظيمي.

وقــد أجريــت الدراســة عــن طريــق توزيــع اســتبيان منظــم علــى )40٢( مــن مديــري منظمــات التصنيــع 
يف اهلنــد، الذيــن يعملــون يف شــركات القطــاع العــام واخلــاص علــى حــد ســواء. وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
املتغــرات اخلارجيــة كانــت: التنميــة اإلداريــة، واملــوارد البشــرية والتدريــب، أمــا املتغــرات الدخيلــة فهــي: القيــادة، 
التنميــة اإلداريــة واملــوارد  التكامــل االســراتيجية. وأن اندمــاج  املتغــر الداخلــي:  التنظيمــي، وكان  واهليــكل 

البشــرية، مــع التدريــب يســاعد علــى حتقيــق التكامــل االســراتيجي. 

النتائج: 

1- الســؤال األول: مــا أهــم النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس 
املــال البشــري؟

متــت اإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال الطلــب مــن خــراء الدراســة )ملحــق رقــم ١( حتديــد أهــم 
النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، وكانــت نتائــج آرائهــم علــى 

النحــو التــايل:
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جدول )2(:
 أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري

الرتيبالنسبة املئويةالتكرارالنماذجرقم النموذج
٥٦١٪١٥النموذج السنغافوري٣
٣٣٢٪٩النموذج األمريكي١
٧٣٪٢النموذج الريطاين٢
44٪١غر ذلك4

١00٪٢٧اجملموع
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وفًقــا آلراء خــراء الدراســة حصــل النمــوذج )الســنغافوري( علــى املرتبــة األوىل كأهــم النمــاذج الدوليــة يف 
تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، بنســبة مئويــة ٥٦٪، وحــل ابملرتبــة الثانيــة النمــوذج 
)األمريكــي( بنســبة مئويــة ٣٢٪، وحــل ابملرتبــة الثالثــة النمــوذج )الريطــاين( بنســبة مئويــة ٧٪، واقــرح عــدد 

مــن اخلــراء النمــوذج )اليــاابين(، وكذلــك )املاليــزي(. 

وبســبب حجــم الدراســة ســيتم االكتفــاء ابســتعراض النمــوذج صاحــب املرتبــة األوىل )الســنغافوري(، 
وذلــك علــى النحــو التــايل:

منوذج دولة سنغافورة يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري: 

متهيد: 

التنمويــة الشــاملة يف دولــة ســنغافورة، حــى أصبحــت هدفًــا للدراســة  التجربــة  الباهــر  النجــاح  رافــق 
واالســتطاع، لرصــد أســباب متيزهــا، ويتضــح أن حمــور هــذا النجــاح الفائــق يكمــن يف حســن اســتثمارها لــرأس 
املــال البشــري، واالهتمــام بتنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

ســنغافورة دولة تقع يف قارة آســيا، ويبلغ عدد ســكاهنا ٥,4٦0,٣0٢ مليون نســمة، وهي قصة جناح 
اســتثنائية، إذ إهنــا يف أقــل مــن ٥0 عــام حتولــت مــن جزيــرة فقــرة معدومــة املــوارد الطبيعيــة إىل بلــد تضاهــي 
مســتوايت معيشــة ســكان نظراهتــا يف الــدول الصناعيــة الكــرى األكثــر تطــوراً )الدخيــل ،١4٣٥ه: ١48(.

حققــت ســنغافورة املركــز )١١( يف ترتيــب البلــدان حســب دليــل التنميــة البشــرية لعــام ٢0١4م، بينمــا 
حلــت اململكــة العربيــة الســعودية يف املرتبــة )٣٩(، مــن ١88 دولــة تضمنهــا الدليــل )جهــان، وآخــرون، 

.)٣0: ٢0١٥م 

ارتفــع نصيــب الفــرد مــن إمجــايل الناتــج احمللــي )GDP( مــن )4٢8( دوالر أمريكــي، يف )١٩٦0م(، 
ليبلــغ ذروتــه يف )٢0١4م( عندمــا وصــل إىل )٥٦888( دوالر أمريكــي، وتراجــع إىل )٥٢٩00( دوالر 
أمريكــي يف )٢0١٥م(. بينمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن إمجــايل الناتــج احمللــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 

)٢048١( دوالر أمريكــي يف )٢0١٥م( )البنــك الــدويل، ١4٣٧ه(.   

دمج سياسات تطوير املهارات يف اسرتاتيجية إمنائية وطنية:

شــكل تطويــر املهــارات واملؤهــات عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة لســنغافورة. واعتمــد 
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علــى اســراتيجيات يف أربعــة جمــاالت، وهــي: )دور احلكومــة النشــط؛ التعلــم املنفتــح علــى اخلــارج؛ اتبــاع هنــج 
قطاعــي يف بنــاء القــدرات؛ اعتمــاد هنــج اســتباقي يف تطويــر املهــارات(: 

دور احلكومات النشط: أدت حكومة سنغافورة دورا نشطا يف النهوض ابلصادرات واالستثمار ونقل 
التكنولوجيــا والتغيــر التكنولوجــي وتنميــة املــوارد البشــرية. واســتخدمت تلــك السياســات علــى حنــو فّعــال؛ 
لبنــاء املؤهــات والقــدرات علــى مســتوى املنشــأة والقطــاع والبلــد. وقــد صاغــت اســراتيجيات إمنائيــة وطنيــة 

ابعتبارهــا إطــارا للتنســيق واالتســاق بــن السياســات. 

اسراتيجية تعلم منفتح على اخلارج: اكتسى التعلم من مصادر أجنبية أمهية كبرة.- 

النهــج القطاعــي يف بنــاء القــدرات: اعتمــدت ســنغافورة هنجــا قطاعيــا يف التصنيــع، رغــم أن ذلــك حــدث - 
يف مراحــل خمتلفــة مــن عملياهتــا اإلمنائيــة. حــددت ســنغافورة يف مرحلــة مبكــرة مــن عمليــات تنميتهــا 
قطاعــات اســراتيجية ذات إمــكاانت تعلــم كبــرة تتيــح االرتقــاء يف سلســلة التعلــم والقيمــة املضافــة. 
ومثلــت اســراتيجياهتا القطاعيــة أســاس اســراتيجياهتا املتعلقــة بتطويــر املهــارات. وعلــى ســبيل املثــال 
أنشــأت هيئــات قطاعيــة لرصــد التطــورات يف قطاعــات حمــددة، مبــا يف ذلــك أتثــر العوملــة والتكنولوجيــات 
اجلديــدة وممارســات اإلدارة اجلديــدة. وقّيمــت كيفيــة أتثــر تلــك التغيــرات علــى الطلــب علــى املهــارات 

ونقلــت تلــك املعلومــات إىل نظــام تطويــر املهــارات.

هنــج اســتباقي لتطويــر املهــارات: اســتبقت سياســات التعليــم والتدريــب يف حــاالت التــدارك الناجحــة - 
املتطلبــات املقبلــة مــن املهــارات؛ بغيــة ضمــان إمــداد يف املوعــد املناســب ابملهــارات الازمــة لتحقيــق 
األهــداف اإلمنائيــة للبلــد. ويكمــن التحــدي يف تنميــة قــدرة البلــدان علــى بنــاء مســار تعلــم وابتــكار ووضــع 
اســراتيجية نشــطة، تدمج العلوم والتكنولوجيا والتعلم يف السياســات الصناعية والتجارية واالســتثمارية؛ 

بغيــة حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.  

التنميــة  وتعتمــد ســنغافورة هنًجــا قطاعيًــا يف حتديــد االحتياجــات مــن املهــارات والتدريــب ألغــراض 
)شــاهنان وهانــد، ٢008؛ تشــيون، ٢008؛ ابول، ٢00٧(. وحتــّدد القطاعــات االســراتيجية الــي حتتــاج 
للتطويــر عــن طريــق عمليــة ثاثيــة، تربــط السياســات احلكوميــة، والرتيبــات املؤسســية، وسياســات الصناعــة 
واالســتثمار، بتطويــر املهــارات، وذلــك عــن طريــق حتاليــل حمــددة لاحتياجــات املهنيــة، واالحتياجــات مــن 
املهــارات حســب القطاعــات. ويشــمل النهــج املســتخدم يف هــذه العمليــة حتليــل ســوق العمــل، واســتقصاء 
املؤسســات، واملعلومــات النوعيــة الــواردة مــن أصحــاب املصلحــة، ودراســات حمــددة للقضــااي القطاعيــة. وتقــوم 

اهليئــات القطاعيــة مبــا يلــي:
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١- رصد التطورات يف قطاعها، مبا يف ذلك أتثر العوملة، والتغير التكنولوجي، وممارسات اإلدارة اجلديدة.

٢- حتليل كيفية أتثر تلك التغرات يف الطلب على املهارات.

٣- تقييــم مــدى امتــاك كل مــن القطاعــات للمهــارات املناســبة لدعــم التغــرات االقتصاديــة، وترجــم الــوزارات 
املعنيــة املعلومــات املتعلقــة مبتطلبــات املهــارات مســتقبًا إىل إمــداد تعليمــي وتدريــيب، وذلــك علــى ســبيل املثــال 
بــزايدة عــدد مراكــز ومؤسســات التدريــب، أو تقــدمي منــح تدريــب علــى املهــارات الازمــة، أو إلغــاء حوافــز 
التدريــب يف اجملــاالت ضعيفــة األولويــة الــي يتقلــص فيهــا الطلــب علــى العمــال )مكتــب العمــل الــدويل، 

٢008م: ٩8- ١0٣(.

وأتكيًدا ملا وصلت له سنغافورة من تنمية متميزة وكتجربة متفردة، حققت يف تصنيف مؤشر االبتكار العاملي 
للعــام ٢0١٦م، املرتبــة السادســة، وقــد كانــت حتتــل املرتبــة الســابعة يف ٢0١٥م، وكذلــك يف ٢0١4م، واحتلــت 
.)Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2016:15 (املرتبة السادســة يف ٢0١٣م

متثــل وكالــة تنميــة القــوة العاملــة يف ســنغافورة اهليئــة املركزيــة املســؤولة عــن تنســيق مجيــع قضــااي رأس املــال 
البشــري. وتتــوىل تعزيــز قابليــة العّمــال لاســتخدام عــن طريــق زايدة املهــارات وإعــادة التدريــب. ويتمثــل هدفهــا 
علــى املــدى البعيــد يف مســاعدة العّمــال يف احلفــاظ علــى وظائفهــم، مزوديــن أبحــدث املهــارات والتعــاون مــع 
أصحــاب العمــل، مــن أجــل تعزيــز ممارســات املــوارد البشــرية يف نظــام يشــجع التعلــم املتواصــل. وتســتجيب 
برامــج التدريــب اخلاصــة ابلشــباب والكهــول مــن العّمــال إىل احتياجــات القــوة العاملــة عــن طريــق خمطــط 
التدريــب التعــاوين للبالغــن ومبــادرة تدريــب املوظفــن الكهــول. وتقــدم املبــادرة النموذجيــة للتدريــب علــى 
املهــارات دروســا لتجديــد املهــارات واالرتقــاء هبــا بواســطة برانمــج لبعــض الوقــت يقــدَّم هنــارا أو مســاء ويف 
عطــل هنايــة األســبوع. وتتيــح الوكالــة أيضــا فرصــا العتمــاد املهــارات املهنيــة أو التقنيــة الــي يكتســبها العّمــال 
خــارج نظــام التعليــم الرمســي، ويســاهم ذلــك يف االعــراف ابملهــارات وإمكانيــة نقلهــا وقابليتهــا لاســتخدام، أمــا 
برانمــج جتديــد مهــارات القــوة العاملــة يف االقتصــاد اجلديــد فهــو عبــارة عــن برانمــج ســريع العتمــاد املهــارات عــن 
طريــق دورات تدريبيــة مكثفــة، وتتــوىل مؤسســات خاصــة أيضــاً، مــن قبيــل معهــد اإلدارة يف ســنغافورة ومجعيــة 
ســنغافورة للتدريــب والتنميــة، ومعهــد ســنغافورة للمــوارد البشــرية، تقــدمي دورات تدريبيــة خمتومــة بشــهادات 
لارتقــاء مبهــارات العّمــال، وتســاهم النقــاابت يف تعليــم أعضائهــا وتدريبهــم عــن طريــق برانمــج إعــادة تطويــر 
املهــارات، الــذي أقــّر يف بدايــة املطــاف يف قطــاع التصنيــع مث ُعّمــم لدعــم )إعــادة( تدريــب عّمــال قطــاع 
اخلدمــات. وأنشــأ مؤمتــر النقــاابت الوطــي أيضــا صنــدوق تعليــم وتدريــب يدعــم حنــو 40 دورة تدريبيــة تتعلــق 
مبهــارات تكنولوجيــا املعلومــات واملهــارات املكتبيــة. وتســاهم املنشــآت يف تنميــة القــوة العاملــة بواســطة ضريبــة 
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تطويــر املهــارات بنســبة ١ يف املائــة مــن إمجــايل األجــور وميكنهــا املطالبــة ابســرجاع معظــم تكاليــف التدريــب 
مــن صنــدوق تطويــر املهــارات )مكتــب العمــل الــدويل، ٢008م :١١4(.

:)MDIS( معهد التنمية اإلدارية يف سنغافورة ●

أتســس يف عــام ١٩٥٦م، وهــو أقــدم معهــد مهــي للتعلــم مــدى احليــاة غــر هــادف للربــح يف ســنغافورة، - 
والصحــة  األزايء،  وتصميــم  واهلندســة،  واإلدارة،  األعمــال  جيــد يف  بشــكل  معتمــدة  دورات  ويقــدم 
وعلــوم احليــاة، وتكنولوجيــا املعلومــات، واالتصــال اجلماهــري، وعلــم النفــس، والســفر والســياحة وإدارة 
الضيافــة. وتقــدم هــذه الرامــج ابلتعــاون مــع خنبــة مــن اجلامعــات العريقــة يف أســراليا وفرنســا واململكــة 
املتحــدة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة. وأنشــأ املعهــد يف عــام ١٩٩٥م ذراع تدريــيب ملوظفــي الشــركات 

مبســمى )تنميــة اإلدارة واالستشــارات(، وذلــك لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للقــوى العاملــة. 

لديــه ثاثــة  التنميــة اإلداريــة يف ســنغافورة  الرئيســي يف ســنغافورة، معهــد  للحــرم اجلامعــي  ابإلضافــة 
فــروع يف اخلــارج: طشــقند )أوزبكســتان(، جوهــور )ماليــزاي(، وتشــيناي )اهلنــد(، الــي أنشــئت يف ٢008م، 
و٢0١٣م، و٢0١٥م علــى التــوايل. ولديــه أيضــا مكاتــب متثيــل يف الصــن واهلنــد وإندونيســيا وســري النــكا 

.)MDIS,2016( .واتيلنــد، فضــًا عــن وكاء يف مجيــع أحنــاء جنــوب شــرق آســيا

نظام التعليم يف سنغافورة )تعليم شامل(:- 

يهــدف نظــام التعليــم يف ســنغافورة ملســاعدة الطــاب علــى اكتشــاف مواهبهــم، وحتقيــق إمكاانهتــم، 
وتطويــر شــغفهم للتعليــم والــذي يســتمر معهــم طــوال حياهتــم. فميزانيــة التعليــم الســنوية تقــدر بـــ ١0.٦ مليــار 
دوالر وذلــك يف ٢0١٢م. موزعــة علــى أكثــر مــن ٣٥0 مــن املــدارس االبتدائــي، والثانــوي، والتعليــم مــا بعــد 

.)Ministry of Education,2012:3 (.الثانــوي، بدعــم مــن ٣٢،000 مــن موظفــي التعليــم

ميــزة التنافســية كانــت إحــدى أهــم الدعائــم يف حتســن جــودة التعليــم يف ســنغافورة، ابعتبــار أن هــذه 
التنافســية قدمــت لــآابء والطــاب جمــاالت أوســع لاختيــار، كمــا أجــر تطبيــق املســاءلة املــدارس علــى حتســن 

براجمهــا. )اجمليــدل، ١4٣٣هـــ :٩0(.

العــامل يف  الــدول األعلــى يف  لعــام ٢0١4م )Pearson 2014( عــن  تقريــر برســون   وحبســب 
التحصيل العلمي واملهارات املعرفية، فقد حلت سنغافورة يف املرتبة )٣( عاملياً، متقدمة مبرتبتن عن تصنيفها 
.)PEARSON REPORT,2014:8( .ًعامليا )يف عام ٢0١٢م، فقد كانت حتتل املرتبة )٥

وقــد حقــق طــاب الصــف الرابــع يف ســنغافورة يف مــادة الرايضيــات يف اختبــارات تيمــس ٢0١١م 
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)TIMSS 2011( املرتبــة األوىل بـــ ٦0٦ نقطــة، وحقــق طــاب الصــف الثامــن يف ســنغافورة املرتبــة الثانيــة 
)40-42 :2012A, Arora and ,Foy ,Martin ,Mullis(.بـــ ٦١١ نقطــة

 وكذلك قد حقق طاب الصف الرابع يف سنغافورة يف مادة العلوم يف اختبارات تيمس ٢0١١م 
)TIMSS 2011( املرتبــة الثانيــة بـــ ٥8٣ نقطــة، وحقــق طــاب الصــف الثامــن يف ســنغافورة املرتبــة 

.)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B: 38-40(  .األوىل بـ ٥٩0 نقطة

وقد حقق طاب سنغافورة يف اختبارات برلز ٢0١١م )Pilrs2011( املرتبة الرابعة بـ ٥٦٧ نقطة. 
.)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C: 38(

وكانــت ســنغافورة يف املرتبــة الثانيــة عامليــاً يف »جــودة النظــام التعليمــي«، وذلــك يف تقريــر التنافســية 
أمــا    .Global Competitiveness Report 2011–2012 ٢0١١-٢0١٢م  العامليــة 
تقريــر ماكينــزي ٢0١0م McKinsey Report, published November 2010 والــذي 
يبحــث يف خصائــص النظــم املدرســية الــي تنتــج ابســتمرار الطــاب الذيــن يــؤدون بشــكل جيــد يف اختبــارات 
العــامل.  املــدارس األفضــل أداء يف  الدوليــة، فقــد صنفــت ســنغافورة علــى أهنــا واحــدة مــن أنظمــة  القيــاس 

.)Ministry of Education,2012: 3(

مــن بــن نقــاط القــوة الرئيســية لنظــام التعليــم يف ســنغافورة هــي سياســة اللغــة الثنائيــة )اللغــة األم واللغــة 
االجنليزيــة(، والتشــديد علــى أن يكــون التعلــم واســع النطــاق وشــامل، مــع الركيــز علــى جــودة املعلــم، ودمــج 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( يف التعليم. ونعتقد أيضا أن مدارسنا جيب أن تعمل بشكل 

.)Ministry of Education,2012:1(.وثيــق مــع أوليــاء األمــور واجملتمــع

اإلجنــاز احلقيقــي الــذي حققتــه ســنغافورة هــذه اجلزيــرة الصغــرة هــو تطويــر نظــام تعليمــي يعتــر أحــَد أرقــى 
أنظمــة التعليــم يف العــامل بــا نــزاع؛ حيــث مكنهــا نظامهــا التعليمــي مــن تكويــن كفــاءات وخــرات ســامهت يف 
بنــاء اقتصــاد البلــد. وميثــل التعليــم إحــدى أولــوايت احلكومــة الســنغافورية، كمــا أنــه حيقــق نتائــج جيــدة علــى 
الصعيديــن الوطــي والــدويل، حيــث حيصــل الطــاب الســنغافوريون دائمــا علــى أوىل املراتــب يف املنافســات 
العامليــة يف مــواد الرايضيــات والعلــوم، وينجحــون عــادة يف بلــوغ مراكــز متقدمــة يف مســابقات الرايضيــات 
العامليــة. وتتحــدد مهمــة الربيــة والتعليــم يف تكويــن وبنــاء اإلنســان الســنغافوري، لتجعــل منــه عنصــراً قــادراً علــى 
املســامهة يف تطويــر مســتقبل بلــده، حيــث تســعى وزارة الربيــة والتعليــم الســنغافورية إىل مســاعدة الطلبــة علــى 
اكتشــاف مواهبهــم، واســتغال طاقاهتــم أبفضــل شــكل ممكــن، والتعلــم أكثــر، وحتقيــق نتائــج جيــدة وتوفــر 
البنيــة التحتيــة الازمــة لذلــك مــن نظــام تعليمــي متقــدم ومؤسســات تعليميــة جمهــزة أبحــدث الوســائل وكذلــك 
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أســاتذة أكفــاء. لقــد حفــّزت هــذه النتائــج اجليــدة الــي حققتهــا مجهوريــة ســنغافورة يف جمــال التعليــم دواًل عديــدة 
منهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لدراســة أســرار تفــوق الطــاب الســنغافورين يف الرايضيــات؛ لاســتفادة مــن 
التجربــة الســنغافورية يف التعليــم، وتصميــم املناهــج لتطويــر طــرق التدريــس، وإعــداد األســاتذة املتمكنــن الذيــن 

يســهمون يف صقــل املواهــب وتنميــة القــدرات )امللحقيــة الثقافيــة الســعودية يف ســنغافورة ،٢0١٢م :٦(.

مــر التعليــم يف ســنغافورة بعــدة مراحــل مــن اإلصاحــات، ففــي أواخــر الســبعينات حــى اوائــل التســعينات 
مت الركيــز علــى اجلــدارة أو الكفــاءة، هبــدف التأكــد مــن تلقــي الطلبــة )تعليــم حقيقــي(، ومــن وضــع معايــر 
عاليــة للتعليــم، وقــد حتقــق ذلــك عــر الركيــز علــى املناهــج الدراســية، وتوحيــد الكتــب املدرســية، واألســاليب 
املتبعــة يف املــدارس. وقــد جــرى إنشــاء هيئــة تفتيــش املــدارس، واختــذت إجــراءات أخــرى لضمــان اتبــاع املعلمــن 
للمناهــج وأســاليب التدريــس املكلفــن هبــا مركــزايً. وقــد جنحــت هــذه االصاحــات فعليــاً، فارتفعــت معــدالت 
ختــرج الطلبــة، ولكنهــا أدت إىل تقليــص التحكــم مــن جانــب املــدارس واملديريــن واملعلمــن، ومل يكــن هنــاك أي 
فكــرة لابتــكار أو لتطويــر املناهــج الدراســية جتــرى مببــادرة مــن املعلمــن أو املدرســة. ونتيجــة لاقتصــاد القائــم 
علــى املعرفــة قامــت وزارة التعليــم يف أواخــر مثانينــات القــرن املاضــي إبنشــاء املــدارس املســتقلة واملتمتعــة إبدارة 
ذاتيــة، ومــع حلــول منتصــف التســعينات أدركــت احلكومــة أن وجــود عــدد قليــل مــن املــدارس البــارزة مل يكــن 
كافيــاً، علــى الرغــم مــن أن املــدارس املســتقلة كانــت تعمــل علــى حنــو جيــد، فخرجــت املرحلــة الثالثــة إلصــاح 
نظــام التعليــم بســنغافورة، وعرفــت ابســم ))النمــوذج املرّكــز علــى القــدرة((، والــي أطلقــت فيهــا مبــادرات 

اصاحيــة متعــددة:

األمــة((، )TSLN(، وهــي  تعلــم  التفكــر،  مبــادرة ))مــدارس  عــام ١٩٩٧م وهــي  أوهلــا كان يف 
اختصــار لعبــارة )Thinking Schools, Learning Nation(، والــي دعــت إىل التعــاون مــن 
أجــل تغيــر نظــام التعليــم، وتنميــة ثقافــة التعلــم والتفكــر العميــق. وقامــت علــى أربعــة مبــادئ رئيســة وهــي: 
االســتناد إىل نوعيــة جيــدة مــن املعلمــن، منــح قــادة املــدارس مزيــداً مــن االســتقالية، إلغــاء نظــام التفتيــش 
 School( لعبــارة  اختصــار  وهــي   ،)SEM( املدرســي التمييــز  منــوذج  واســتحداث  املدرســي،  والرقابــة 
Excellence Model( حبيــث تقــع مســؤولية التحكــم ابلتطويــر علــى املــدارس، وتقســيم املــدارس إىل 
جمموعــات، يشــرف عليهــا موجهــون خمتصــون. ويف عــام ٢00٥م جــرى إطــاق مبــادرة جديــدة، وهــي مبــادرة 
 .)Teach less, learn more( وهــي اختصــار لعبــارة ،)TLLM( ،))تعليــم أقــل، تعلّــم أكثــر((

)الدخيــل ،١4٣٥هـــ :١٥٣-١٥٥(.
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- أوجه االستفادة من التجربة السنغافورية يف بناء التصور املقرتح:

١- حســن اســتثمار رأس املــال البشــري، واالهتمــام يف تنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم 
الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

٢- التدريــب مــن أجــل تطويــر املهــارات واملؤهــات يعتــر عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة 
لســنغافورة.

٣- تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة 
الشــاملة كتجربــة متفــردة.

لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة  الثــاين: مــا التصــور املقــرتح  2- الســؤال 
املتبــادل؟ التدريــب  مــن خــالل  اجملتمعيــة 

متــت اإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال الطلــب مــن خــراء الدراســة )ملحــق رقــم ١(، احلكــم علــى 
قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، وماحظاهتــم التطويريــة عليــه، والــذي قدمــه الباحــث هلــم 
بصورتــه األوليــة. وقــد اتضــح أن اخلــراء بشــكل عــام لديهــم اجتــاه إجيــايب حنــو أمهيــة تفعيــل دور اجلامعــات 
ومعهــد اإلدارة العامــة يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب املتبــادل، ومســامهة ذلــك يف حتقيــق 
رؤيــة ٢0٣0، فقــد اتفــق )٧4٪( مــن خــراء الدراســة علــى قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية 
بنســبة عاليــة، بينمــا يــرى )٢٦٪( منهــم أنــه قابــل للتطبيــق بنســبة متوســطة، وقــدم )٧0٪( مــن خــراء الدراســة 
ماحظــات تطويريــة عليــه، مت مراعاهتــا، للوصــول ملرئيــات مشــركة يف بنــاء هــذا التصــور، وهــو علــى النحــو 

التــايل:
التدريب املتبادل قناة التنمية اجملتمعية

تصور مقرتح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية 

املنطلقــات: رؤيــة اململكــة ٢0٣0، برانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0، التكامــل بــن قطاعــات اجملتمــع 
الثــاث )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، املشــاركة اجملتمعيــة، االســتثمار الرشــيد للمــوارد املاليــة والبشــرية 

املتاحــة.

الفكــر  التكامــل مطلــب جمتمعــي وتنمــوي، حيــث عليــه  الفكــري )الفلســفي(:   األســس: األســاس 
اإلســامي. األســاس االقتصــادي: االســتثمار الرشــيد يف رأس املــال البشــري، مــن خــال تفعيــل املشــاركة 



د. ناصر بن سعود بن عبد العزيز الريس

١١٥

اجملتمعيــة يف حتســن توظيــف املــوارد البشــرية واملاليــة، حتقيقــاً للتنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة، يف ظــل 
التحــدايت االقتصاديــة. األســاس الوظيفــي: تفعيــل دور اجلامعــات، ومعهــد اإلدارة العامــة، كبيــوت خــرة يف 
دعــم القطاعــات الثــاث، واســتثمار وتنميــة وتطويــر اإلمكانيــات البشــرية واملاديــة املتوفــرة فيهــا، لتحقيــق أمثــل 
التطبيقــات الــي تــؤدي لتفعيــل دورهــا يف التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة اجملتمــع، وابلتــايل حتقيــق أهدافهــا. 

أهداف التصور:

١- تنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( بكفــاءة وفاعليــة، 
والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة.

٢- االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( 
وخراهتــا املراكمــة، مــن خــال تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة.

٣- توســيع نطــاق دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف تنميــة 
املــوارد البشــرية، اخلارجيــة والداخليــة.

متطلبات التصور:

عقــد شــراكة بــن وزارة التعليــم ومعهــد اإلدارة العامــة، بغــرض بنــاء قنــاة إلكرونيــة فاعلــة لتبــادل اخلــرات - 
واملنافــع يف جمــال تنميــة املــوارد البشــرية اخلارجيــة والداخليــة، مــن خــال التكامــل مــع قطاعــات اجملتمــع 

الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(.

عقــد شــراكة بــن فــروع معهــد اإلدارة العامــة واجلامعــات احملليــة، لتبــادل اخلــرات ونشــرها، وتفعيــل دورمهــا - 
يف تنميــة املــوارد        البشــرية، بصــورة تكامليــة.

تفعيــل شــراكات اجلامعــات مــع قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، املتوائمــة - 
مــع تنميــة املــوارد البشــرية.

تفعيل شراكات معهد اإلدارة العامة يف تنمية املوارد البشرية مع القطاعات احلكومية.- 
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مكوانت وأدوار التصور:

1. املكوانت األساسية:

اجلامعات: اســتثمار شــراكات اجلامعات مع قطاعات اجملتمع الثاثة )احلكومي، اخلاص، غر الرحبي(، - 
مــن خــال أوديــة التقنيــة، والكراســي البحثيــة واألوقــاف،  يف تفعيــل هــذه القنــاة، والــي تنفــذ حاليــاً 

والرامــج التطوعيــة واملســؤولية اجملتمعيــة للعمــادات املعنيــة خبدمــة اجملتمــع فيهــا.

معهــد اإلدارة العامــة: اســتثمار خــرات معهــد اإلدارة العامــة املراكمــة يف تنميــة رأس املــال البشــري يف - 
القطــاع احلكومــي، يف تفعيــل هــذه القنــاة. 

قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(: التفاعــل مــع القنــاة، مــن خــال اســتثمار - 
الفــرص التدريبيــة املتاحــة يف القنــاة لتنميــة مواردهــم البشــرية، وكذلــك طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد 

البشــرية املقدمــة منهــم، ملنســويب للجامعــات، وملنســويب معهــد اإلدارة العامــة.

2. مكوانت التدريب املباشر:

فــروع معهــد اإلدارة العامــة: طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية، بصــورة تكامليــة مــع اجلامعــات - 
املرتبــط هبــا كل فــرع.

العمــادات املعنيــة ابلتطويــر األكادميــي واإلداري ابجلامعــات: طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية، - 
بصــورة تكامليــة مــع فــرع معهــد اإلدارة العامــة املرتبــط هبــا.

3. مكوانت التدريب اإللكرتوين والتدرب عن بعد:

العمــادات املعنيــة ابلتعلــم اإللكــروين والتعلــم عــن بعــد: توفــر البيئــة التقنيــة احلاضنــة للقنــاة، واملنصــات 
التدريبيــة اإللكرونيــة للرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية.

مركــز التدريــب عــن بعــد يف معهــد اإلدارة العامــة: طــرح برامــج معهــد اإلدارة العامــة املعنيــة بتنميــة املــوارد 
البشــرية عــن بُعــد، ابلطــرق الــي تتــاءم مــع طبيعــة كل برانمــج.
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مراحل تطبيق التصور:

▪ املرحلة األوىل: التأسيس: 

تبــى القنــاة اإللكرونيــة مــن خــال عقــد شــراكة رئيســة بــن وزارة التعليــم، ومعهــد اإلدارة العامــة، مث بــن 
جامعــة - تتبــى هــذا التصــور- وفــرع مــن فــروع معهــد اإلدارة يف نفــس املدينــة.

يتــم اشــراك مؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( الــي لديهــا شــراكات 
قائمــة حاليــاً مــع اجلامعــة احلاضنــة للتصــور، ومعهــد اإلدارة العامــة. 

يتــم تصميــم موقــع إلكــروين )عــن طريــق اجلامعــة الــي تبنــت هــذا التصــور( يغــذى ابلرامــج التدريبيــة 
بصورهتــا املباشــرة، أو اإللكرونيــة، أو عــن بعــد، والــي ترشــحها اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة، وتســتهدف 
فيهــا األفــراد يف مؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة املشــاركة يف القنــاة. وكذلــك تطــرح هــذه املؤسســات 

املشــاركة يف القنــاة الرامــج التدريبيــة الــي ميكــن أن تقدمهــا ملنســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة.

التدريــب يتــم بصــورة متبادلــة يف القنــاة، حبيــث تغطــى تكاليــف الرامــج التدريبيــة املطــروح، وفقــاً ملبــدأ 
بــن اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة، ومؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة  املنفعــة املتبادلــة، 

املشــاركة يف القنــاة مــن جهــة أخــرى. 

حيــق لألفــراد واملؤسســات غــر املشــاركة يف القنــاة، احلصــول علــى اخلدمــات التدريبيــة، مبقابــل مــادي 
يوجــه للجهــة املنفــذة للرانمــج، وحيقــق مفهــوم االســتدامة املاليــة لضمــان اســتمرارية القنــاة وتطويرهــا. 

▪ املرحلة الثانية: التجرييب:

 تطلق القناة، ويتم تقومي عملها، ورصد فرص التحسن.

▪ املرحلة الثالثة: التطوير:

اســتثمار فــرص التحســن يف تطويــر القنــاة، والتوســع يف إشــراك عــدد أكــر مــن اجلامعــات وفــروع معهــد 
الثاثــة  الســعودية، وكذلــك مؤسســات قطاعــات اجملتمــع  العربيــة  العامــة يف خمتلــف مــدن اململكــة  اإلدارة 

)احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( الــي لديهــا الرغبــة يف املشــاركة يف القنــاة.
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 املرحلة الرابعة: االنطالق:	

تعمل القناة بكامل طاقتها.
احملكات:

التغذية الراجعة من قبل املستفيدين من األفراد املشاركن يف الرامج التدريبية.- 

تقارير قياس أثر التدريب من قبل اجلهات املستفيدة من الرامج التدريبية.- 

التصور املقرتح

التغذية الراجعة

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع الثالث

القناة

الجامعات

معهد اإلدارة العامة

فرص تدريب إلكرتونية

فرص تدريب مبارشة

فرص تدريب إلكرتونية

فرص تدريب مبارشة

 ــ العمادات املعنية ابلتعلم اإللكروين

 ــ مركز التدريب عن بعد

ــ فروع معهد اإلدارة العامة

ــ العمادات املعنية ابلتطوير 

األكادميي واإلداري

التغذية الراجعة

التدريب املبارش
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التوصيات:

تبــي التصــور املقــرح الــذي خرجــت بــه الدراســة، مــن قبــل املكــوانت األساســية للتصــور، ووفًقــا ملراحــل - 
تنفيــذه املقرحــة.

اســتثمار التجربــة الســنغافورية يف حتقيــق التحــول الوطــي مــن خــال الركيــز علــى التدريــب مــن أجــل - 
تطويــر املهــارات واملؤهــات. وكذلــك تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، الــذي 

ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة الشــاملة كتجربــة متفــردة.

التأكيــد علــى أمهيــة دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف حتقيــق - 
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢0٣0، وذلــك بتطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، مــن خــال التدريــب، فهــي تشــكل العنصــر األساســي يف 

حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة بكفــاءة وفاعليــة.

املقرتحات:

)احلكومــي، -  الثاثــة  اجملتمــع  قطاعــات  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  لتحديــد  موســعة  دراســات  تنفيــذ 
الســعودية. البيئــة  الرحبــي( يف  غــر  اخلــاص، 

تنفيــذ دراســة حلصــر الفــرص التدريبيــة يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، - 
ويف خمتلــف التخصصــات، واجملــاالت.
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املراجع:

- املراجع العربية:

ابن منظور، محمد. )1414ه(. لسان العرب، ط3، بروت: دار صادر.

أبوشــقدم، عــزة، وآخــرون. )2010م(. التنميــة اإلداريــة وأثرهــا عــىل األداء الوظيفــي يف الــوزارات الحكوميــة العاملة 

يف محافظــة نابلــس. قســم إدارة األعــال، كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، جامعــة النجــاح الوطنية.

ــة  ــة اإلداري ــات التنمي ــن يف إمــارات مناطــق اململكــة نحــو معوق آل ســعود، ســعود. )2010م(. اتجاهــات العامل

خــالل خطــة التنميــة الثامنــة: 1425 هـــ - 1430هـــ. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم العلــوم اإلداريــة، 

كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض.

بربــر، كامــل. )2000م(. إدارة املــوارد البرشيــة وكفــاءة األداء التنظيمــي، ط2، لبنــان: املؤسســة الجامعية للدراســات 

ــرش والتوزيع. والن

برنامــج التحــول الوطنــي 2020. )2016(، أحــد برامــج رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030. اُســرتجع يف تاريــخ           

.gov.sa/ar/ntp.http://vision2030  12/05/ 1437ه مــن

برنامــج امللــك ســلان لتـنـــمية املــوارد البرشيــة. )1437ه(. وزارة الخدمــة املدنيــة، اُســرتجعت يف تاريــخ 12/05/ 

https://www.mcs.gov.sa/HR/Pages/default.aspx 1437ه مــن

http://data. البنــك الــدويل. )1437ه(. إجــايل الناتــج املحــي، اُســرتجعت يف تاريــخ 12/06/ 1437ه مــن

albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SG

ــة  ــة والي ــر، دراســة حال ــة يف الجزائ ــة اإلدارة املحلي ــة عــىل تنمي ــر املــوارد البرشي ــوال. )2010م(. تأث ــاش، ن بوكعب

جيجــل، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، كليــة العلــوم السياســية 

ــامعة الجــــزائــر. واإلعالم، جـــــ

بوكميــش، لعــي. )2012م(. مدخــل إىل تنميــة املــوارد البرشيــة مــع دراســة الواقــع يف الــدول العربيــة. الجزائــر: 

دار الرايــة للنــرش والتوزيــع.

تــوايت، ادريــس. )2015م(. دور الجامعــات يف التنميــة البرشيــة املســتدامة، مجلــة معــارف، قســم العلــوم 

ــة  ــة الجزائري ــرة-، الجمهوري ــد أولحــاج -البوي ــة اكي محن ــة، الســنة العــارشة، )18(، 9-34، جامع االقتصادي
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ــعبية. ــة الش الدميقراطي

جهــان، ســليم، وآخــرون. )2015م(. تقريــر التنميــة البرشيــة 2015 التنميــة يف كل عمــل ملحــة عامــة، برنامــج األمــم 

ــدة اإلمنايئ. املتح
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واقع اإلشراف على طلبة الرتبية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية 
الرتبية جبامعة امللك سعود
د. محمد بن مفلح الدورسي

أستاذ مشارك-قسم مناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية-جامعة امللك سعود

ملخص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم، وتحديــد 

ــة  ــا وطالب ــة )96( طالب ــة الدراس ــملت عين ــوع، وش ــص والن ــري التخص ــا ملتغ ــة تبع ــروق االحصائي الف

مســجلن يف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة يف تخصصــات )الرتبيــة الفنيــة، والعلــوم الرشعيــة، والفيزيــاء، واللغة 

ــد  ــة. وق ــة امليداني ــة الرتبي ــات مرشف/مرشف ــة مبه ــتبانة مرتبط ــرات اس ــىل فق ــوا ع ــة( أجاب اإلنجليزي

أشــارت نتائــج الدراســة إىل مســتوى إرشاف عــايل مقــدم مــن مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة للطلبة 

مبتوســطات تراوحــت بــن )2.75-2.91( للطــالب، و )2.71-2.94( للطالبــات. ومل تظهــر فــروق دالــة بــن 

متوســطات اســتجابات الطلبــة تبعــا ملتغــر النــوع، بينــا ظهــرت فــروق دالــة تبعــا ملتغــر التخصــص 

لصالــح تخصــي العلــوم الرشعيــة والفيزيــاء مقابــل طلبــة الرتبيــة الفنيــة. كــا دلــت النتائــج عــىل عــدم 

وجــود فــروق دالــة احصائيــا بــن طــالب وطالبــات الرتبيــة الفنيــة تبعــا ملتغــر النــوع. وانتهــت الدراســة 

بعــدد مــن التوصيــات يف ضــوء النتائــج. 

الكلمات املفتاحية: الرتبية امليدانية-مرشف الرتبية امليدانية -طلبة الرتبية امليدانية.
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Abstract:

The study aimed to identify the reality of supervising the students of 

practicum courses at the Department of Curriculum and Instruction at the 

College of Education in King Saud University from the students’ point of 

view, and determine the significance of mean differences based on the stu-

dents’ major and gender. The study’s sample contained of (96) male and fe-

male students enrolled in the practicum courses in four majors (Art Education, 

Islamic Sciences, Physics, and English). The students responded to question-

naire’s items linked to their practicum supervisor’s duties during the period of 

practicum. The results indicated a high degree of supervision provided by the 

university supervisors with averages between (2.75-2.91) for male students 

and (2.71-2.94) for female students. In addition, the study did not reveal sta-

tistical differences among the responds’ average means according to gender. 

However, there were differences in favor of Islamic Sciences and Physics stu-

dents against art education students according to the major; and there were no 

significant differences between the art education students mean based on the 

gender. Finally, the study concluded with a number of recommendations in 

light of the results. 

Key words: Practicum-Practicum Supervisors-Student Teachers.
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واقع اإلشراف على طلبة الرتبية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة 
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مقدمة:

 The Council for the Accreditation of Educator, أكــدت معايــر مجلــس اعتاد إعداد املعلــم

Preparation –CAEP )2015(عــىل رضورة عمــل كليــات إعــداد املعلمــن مــع الــرشكاء املمثلــن مبــدارس 

التعليــم؛ لتصميــم تجــارب مهنيــة للطلبــة املعلمــن تتميــز بالعمــق واملــدة الكافيــة ، واالتســاع ، والتنــوع 

ــم  ــىل تعل ــة وتأثرهــم اإليجــايب ع ــم النامي ــم فعاليته ــت املرشــحون للتعلي ، والتاســك ، لضــان أن يثب

وتطــور جميــع الطــالب.

ويعــد دور مــرشف الرتبيــة امليدانيــة يف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة أساســيا إلكســاب الطلبــة املعلمــن 

ــرتة  ــة ف ــي طيل ــم التدري م أدائه ــوِّ ــع ويق ــث يتاب ــي، حي ــم املهن ــة إلعداده ــية الالزم ــرات التدريس الخ

ــة يف املدرســة ولقــاءات يف الجامعــة.  ــارات صفي ــداين مــن خــالل زي التدريــب املي

ويكتســب الطــالب املعلمــون أهــداف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة أثنــاء فــرتة التدريــب امليــداين مــن 

خــالل التفاعــل املبــارش مــع مــرشف الرتبيــة امليدانيــة الــذي يزودهــم بصــورة مســتمرة بتغذيــة راجعــة 

ــدروس،  ــذي يشــمل تحضرهــم وتنفيذهــم وتقوميهــم لل ــة حــول أداءاهــم التدريــي ال شــفهية ومكتوب

وتلــك التغذيــة الراجعــة البنائيــة رضوريــة للطــالب املعلمــن ليتمكنــوا مــن بنــاء خراتهــم املهنيــة الخاصــة 

.)Faikhamta et al., 2011(

فالتغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة تؤثــر بشــكل مبــارش يف نوعيــة تدريــس 

الطلبــة املعلمــن )Borko, Eisenhart, Brown, Underhill, Jones & Agard; 1992(؛ لذلــك فتجربــة 

ــات  ــى، بينــا يواجــه آخــرون صعوب ــاءة وذات معن ــة تكــون بن ــة امليداني ــة املعلمــن يف الرتبي بعــض الطلب

ــة املعلمــون عــىل حاجتهــم إىل مــرشف  ومشــكالت مرهقــة )Knowles & Cole, 1994(. وقــد أكــد الطلب

ــة إىل  ــا تعلمــوه يف الجامع ــل م ــب، ومســاعدتهم يف نق ــرتة التدري ــم يف ف ــه تعلمه ــة لتوجي ــة امليداني الرتبي

.)Asplin & Marks 2013( ــة ــب يف املدرس ــاء التدري ــية أثن ــوف الدراس ــة يف الصف ــياقات تطبيقي س

ــة  ــة ومدرس ــي بالجامع ــم األكادمي ــن القس ــل ب ــة وص ــة نقط ــة امليداني ــرشف الرتبي ــر م ويعت

التدريــب واملعلــم املتعــاون، وبدونــه ســتكون العالقــة بــن تلــك األقطــاب مرتبكــة. باإلضافــة إىل أن 

ــا يخصــه مــن  ــم املتعــاون في ــة ســيؤثر عــىل جــودة أداء املعل ــة امليداني ضعــف أداء مــرشف الرتبي
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ــم  ــع أن يل ــر املتوق ــن غ ــه م ــن )Young & MacPhail, 2014(، ألن ــة املعلم ــاه الطلب ــات تج مه

ــة  ــرشف الرتبي ــن م ــاج م ــا يحت ــداين وإمن ــب املي ــج التدري ــات برنام ــداف وتوقع ــاون بأه ــم املتع املعل

 .)Anderson, 1993( امليدانيــة أن يــزوده بذلــك

فلمــرشف الرتبيــة امليدانيــة دور مهــم يف إنجــاح تجربــة الطلبــة املعلمــن وكذلك املعلمــن املتعاونن، 

حيــث أشــار املعلمــون املتعاونــون إىل حاجتهــم إىل دعــم منتظــم مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة ليتمكنــوا 

 Porelance, Caron, and Martineu,( مــن القيــام بدورهــم يف فــرتة التدريــب امليــداين للطلبــة املعلمــن

.)2016

لــذا فوجــود مــرشف الرتبيــة امليدانيــة إىل جانــب املعلــم املتعــاون رضوري لدعــم تعلــم الطالــب 

املتعلــم، حيــث أشــار كل مــن تنينبــوم وآخــرون )Tenenbaum, Naidu, Jegede, & Austin, 2001( إىل 

أن االقتصــار عــىل املعلــم املتعــاون لتوجيــه الطالــب املعلــم يف فــرتة التدريــب يفشــل يف إعــداد الطالــب 

ــن  ــىل مصــدر واحــد م ــم ع ــب املتعل ــة، نظــرا لحــرص الطال ــب بصــورة كامل ــق أهــداف التدري وال يحق

الدعــم والتوجيــه. 

ــة  ــرشيف الرتبي ــم م ــدم دع ــىل أن ع ــل )Young & MacPhail, 2014( ع ــج وماكفي ــد يان ــذا أك ل

امليدانيــة يعتــر مشــكلة للطلبــة املعلمــن واملعلمــن املتعاونــن عــىل حــد ســواء يف فــرتة التدريــب امليــداين 

فهــو يؤثــر بشــكل ســلبي عــىل نوعيــة التدريــب الخــاص بالطلبــة وعــىل نوعيــة اإلرشاف واإلرشــاد بشــكل 

عــام.

الدراسات السابقة:

ــة التدريــب امليــداين فقــد أجريــت العديــد مــن  ــة امليدانيــة يف مرحل نظــرا ألهميــة مــرشف الرتبي

الدراســات التــي تقيــس أثــره عــىل نوعيــة التدريــب املقــدم واملشــكالت التــي قــد تعيــق فاعليتــه يف فــرتة 

التدريــب، حيــث أجــرى ســليك )Slick,2006( دراســة هدفــت إىل تحديــد املشــكالت التــي تواجــه الطلبــة 

املعلمــن أثنــاء فــرتة الرتبيــة امليدانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )285( طالبــا وطالبــة مــن تخصصــات 

مختلفــة أجابــوا عــىل اســتبانة خاصــة، وســبعة مــن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة متــت مقابلتهــم الســتطالع 

آرائهــم حــول هــدف الدراســة. وبينــت نتائــج الدراســة أن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة يواجهــون مشــكلة يف 

نقــل فلســفة ونظــام الجامعــة واملوامئــة بينــه وبــن فلســفة ونظــام مــدارس التدريــب مــا شــكل ضغوطــا 

نفســية عــىل مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة تعيــق عملهــم عــىل الوجــه املطلــوب.

وقــد أجــرى الطراونــة والهوميــل )2009( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل  املشــكالت التــي تواجــه 
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طلبــة الصــف املعلمــن يف جامعــة مؤتــة يف فــرتة التدريــب امليــداين، وقــد اســتخدمت االســتبانة أداة لتلــك 

الدراســة التــي شــملت عــدة مجــاالت منهــا مجــال يختــص باملشــكالت املرتبطــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة 

ــه  ــدده وإهال ــة أو تش ــم الطلب ــرشف يف تقوي ــاهل امل ــل يف تس ــكالت تتمث ــج مش ــرت النتائ ــد أظه ، وق

ــدرس،  ــذ ال ــل تنفي ــم قب ــب املعل ــه لتخطيــط الطال للجوانــب النفســية للطــالب املعلمــن، وعــدم متابعت

وتأجيــل تقديــم التغذيــة الراجعــة، والحكــم عــىل مســتوى الطالــب املعلــم مــن حصــة واحــدة أو اثنتــن.

ــة املعلمــن يف  وهدفــت دراســة جــروان وعلــوه )2009( إىل تعــرف املشــكالت التــي تواجــه الطلب

ــىل  ــة اإلرشاف ع ــة بعملي ــكالت املرتبط ــت املش ــد احتل ــة، وق ــة العملي ــرتة الرتبي ــاء ف ــن أثن ــة الحص كلي

الرتبيــة امليدانيــة املرتبــة الثانيــة، حيــث حصلــت املشــكالت املرتبطــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة عــىل أعــىل 

التقديــرات يف اســتجابات عينــة الدراســة كمشــكالت تواجههــم أثنــاء التدريــب، وتتمثــل تلــك املشــكالت 

يف عــدم احتــواء الرنامــج عــىل لقــاءات دوريــة بــن الطلبــة املعلمــن واملرشفــن للتغذيــة الراجعــة، وعــدم 

ــم  ــب املعل ــه للطال ــرشف يف تقييم ــتناد امل ــدم اس ــن، وع ــة املعلم ــرشف للطلب ــارات امل ــدد زي ــة ع كفاي

عــىل معايــر موضوعيــة. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات 

اســتجابات عينــة أن الدراســة تعــزى ملتغــر النــوع فيــا يخــص مجــال عمليــة اإلرشاف، وأوصــت الدراســة 

بزيــادة عــدد زيــارات املــرشف لطلبــة الرتبيــة العمليــة.

وأجــرى أبــو ريــا والخايســة )2010( دراســة هدفــت إىل تقويــم برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعة 

حائــل مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس واملعلمــن املتعاونــن وطــالب الرتبيــة امليدانيــة، وقــد أشــارت 

نتائجهــا إىل اســتفادة طلبــة الرتبيــة امليدانيــة مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة بدرجــة عاليــة.

ــة  ــة العملي ــد مســتوى إســهام مــدريب الرتبي ــى )2011( تحدي ــة، وعي ــو لطيف ــت دراســة أب وتناول

ــة نظــر  ــن وجه ــة م ــة العملي ــة الرتبي ــدى طلب ــة ل ــة يف تحســن املارســات التعليمي ــة األردني يف الجامع

الطلبــة أنفســهم، والذيــن بلــغ عددهــم )79( طالبــا وطالبــة، وقــد أســفرت النتائــج عــن أن مــدريب الرتبيــة 

العمليــة يســاهمون بدرجــة كبــرة يف تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبتهــم، ومل تــرش النتائــج إىل 

وجــود فــروق يف اســتجابات العينــة تبعــا ملتغــر النــوع.

وقــد أجــرى كل مــن الجعافــرة والقطاونــة )2011( دراســة هدفــت إىل معرفــة واقــع الرتبيــة العملية 

ــة مــرشف  ــج الدراســة أن فاعلي ــة املعلمــن، وقــد أظهــرت نتائ ــة مــن وجهــة نظــر الطلب يف جامعــة مؤت

الرتبيــة امليدانيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن.

لونــج، وفانيــس، وبــالك )Long, Van Es, and Black, 2013( الستكشــاف  وســعت دراســة 
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نوعيــة الخطــاب الدائــر بــن املرشفــن والطلبــة املعلمــن، وكيــف أن منــط التخاطــب يؤثــر فــي ممارســات 

الطلبــة املعلميــن. وكشــفت الدراســة عــن ثالثــة أنــواع ألنمــاط التخاطــب هــي: التعليميــة، والداعمــة، 

والتقييميــة. وقــدم تحليــل التخاطــب طريقــة لفحــص التفاعــالت التــي تحــدث بيــن املشــرفين والطلبــة 

املعلميــن، والتــي يمكــن أن تخلــق فرًصــا تعليميــة مثمــرة، بينمــا توضــح أيًضــا التحديــات فــي القيــام بهــذا 

العمــل. وبينــت النتائــج أن نــوع التفاعــل يحــدد نمــط التخاطــب، مشــيرة إلــى أن املشــرفين والطــالب 

املعلميــن يمكــن أن يتناقشــوا فــي نمــط التخاطــب املناســب الــذي يــؤدي إلــى تجربــة تربويــة مثمــرة. 

ويف دراســة مصلــح )2013( التــي هدفــت إىل تعــرف درجــة املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة 

امليدانيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، تبــن أن أبــرز املشــكالت التــي تواجــه عينــة الدراســة املكونــة مــن 

)54( طالبــا وطالبــة هــي ضعــف متابعــة الجامعــة ملشــكالت الرتبيــة امليدانيــة للطلبــة يف املــدارس، وقلــة 

ورش العمــل املنعقــدة للطلبــة قبــل بدئهــم يف التطبيــق امليــداين، وتلتهــا مشــكالت تتعلــق مبــرشف الرتبيــة 

امليدانيــة تتمثــل يف أنــه يبــن ســلبيات الطالــب املعلــم أمــام مديــر املدرســة.

كــا أجــرت عيــاد )2013( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل واقــع الرتبيــة العمليــة يف مؤسســات 

التعليــم العــايل يف الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن/ تعليــم العلــوم الذيــن كان عددهــم 

)83( طالبــا وطالبــة أجابــوا عــىل اســتبانة احتــوت عــىل أربعــة مجــاالت هــي: تعــاون مدرســة التدريــب، 

وفاعليــة مــرشف الرتبيــة امليدانيــة، وتقويــم أداء الطلبــة املعلمــن، ومناســبة املحتــوى النظــري للحاجــات 

التطبيقيــة يف املــدارس. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن املتوســطات جــاءت مرتبــة تنازليــا بــدءا مــن 

فاعليــة املــرشف الجامعــي، ثــم مناســبة املحتــوى النظــري، ثــم تعــاون مدرســة التطبيــق، وأخــراً تقييــم 

الطلبــة املعلمــن. كــا أشــارت النتائــج إىل فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات اســتجابات العينــة تبعــا 

ملتغــر النــوع واملؤسســة التعليميــة.

ويف دراســة للخصاونــة )2014( تناولــت تقييــم كفــاءة برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعــة حائــل 

ــة  ــب مرشف ــاء ترتي ــة ج ــة )186( طالب ــة الدراس ــملت عين ــات، وش ــات املعل ــر الطالب ــة نظ ــن وجه م

التدريــب يف املرتبــة األوىل مبســتوى تقديــر عــايل، وقــد أشــارت الباحثــة إىل أن الســبب وراء تلــك النتيجــة 

يرجــع إىل متتــع املرشفــات بكفايــات تدريبيــة عاليــة، ومؤهــالت علميــة تؤهلهــن لــإلرشاف عــىل الطالبــات 

املعلــات، كــا أنهــن يقمــن بــاألدوار املوكلــة إليهــن بإتقــان تبعــا ملــا هــو محــدد يف برنامــج التدريــب 

امليــداين، كــا أن لديهــن اهتــام مبتابعــة الطالبــات املعلــات وتقديــم الخدمــات اإلرشاقيــة لهــن، ما أدى 

إىل تحســن أدائهــن ودفعهــن إىل تحقيــق أهــداف الرنامــج بشــكل جيــد.

وأجــرى العنــزي )2015( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة 
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العمليــة يف جامعــة شــقراء مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن أنفســهم، والتعــرف عــىل مــدى اختــالف 

ــد جــاءت املشــكالت املرتبطــة  ــي، وق ــدل األكادمي ــس واملع ــالف التخصــص والجن هــذه املشــكالت باخت

مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة بدرجــة متوســطة، كــا توصلــت نتائــج الدارســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات 

ــة إحصائيــة ملتغــري التخصــص والجنــس. دالل

وهدفــت دراســة الطراونــة والهــواري )2015( إىل التعــرف عــىل تقديــرات الطلبــة املعلمــن 

ــل املشــكالت  ــج أن أق ــرت النتائ ــد أظه ــة، وق ــة العملي ــج الرتبي ــاء برنام ــم أثن ــي تواجهه للمشــكالت الت

ــة. ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب ــي املتعلق ــدة ه ح

وأجــرى الهــالالت )2015( دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن معوقــات التدريــب امليــداين لــدى طلبــة 

العمــل االجتاعــي يف الجامعــة األردنيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )66( طالبــا وطالبــة، وقــد بينــت 

النتائــج أن املعوقــات املرتبطــة مبــرشف التدريــب كانــت منخفضــة، وقــد أرجــع الباحــث ســبب ذلــك إىل 

تفهــم املرشفــن ألهميــة العمليــة التدريبيــة للطالــب املعلــم، والقــرب مــن املتــدرب، وتذليــل املعوقــات 

التــي تواجهــه، وقيــام املرشفــن باملســؤوليات املطلوبــة منهــم يف العمليــة التدريبيــة.

ــة  ــة الرتبي ــداين لطلب ــب املي ــد مشــكالت برنامــج التدري وهدفــت دراســة العــي )2017( إىل تحدي

الخاصــة بجامعــة نجــران مــن وجهــة نظــر الطلبــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن بُعــد مــرشف الرتبيــة امليدانية 

كان أقــل األبعــاد مــن حيــث درجــة املشــكلة، ويعــزو العــي )2017( تلــك النتيجــة إىل الزيــارات املتكــررة 

التــي يقــوم بهــا املرشفــون لطلبــة التدريــب امليــداين، وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم، وتقديــم برنامــج 

تعريفــي لهــم قبــل توجيههــم للمــدارس وبــدء التدريــب امليــداين.

ــة  ــة الرتبي ــة بكلي ــة العملي ــج الرتبي ــم برنام ــت إىل تقوي ــوه )2017( هدف ــدار وعلي ــة لق ويف دراس

بزنجبــار، وأشــارت نتائجهــا إىل أن الطــالب املعلمــن يــرون أن توفــر معايــر التخطيــط يف الرنامــج كانــت 

بدرجــة تراوحــت مــن متوســطة إىل غــر متوفــرة، وقــد حصلــت عبــارة »تقديــم دروس منوذجيــة للطالــب 

ــة«  ــة العملي ــذ برنامــج الرتبي ــل تنفي ــق التدريــس الخاصــة قب ــة مــن قبــل محــارض طرائ ــم يف الكلي املعل

ــض  ــك إىل أن بع ــان ذل ــزو الباحث ــرة«، ويع ــر متوف ــالب »غ ــم الط ــة يف تقيي ــىل أدىن درج )ص 414(، ع

ــايل ال يســتطيعون  ــق التدريــس الخاصــة، وبالت ــا متخصــص يف طرائ ــة ال يوجــد فيه التخصصــات يف الكلي

تقديــم املقــرر بالطريقــة التــي تحقــق أهدافــه املرتبطــة بإعــداد الطــالب وتدريبهــم يف جانــب التخطيــط 

ــارة«  ــد كل زي ــم بع ــج التقوي ــم لنتائ ــب املعل ــارة »مناقشــة املــرشف والطال ــت عب ــا حصل ــدروس. ك لل

)ص 418(، عــىل درجــة ضعيفــة مــن التحقــق، وقــد عــزا الباحثــان ذلــك إىل عــدم تنفيــذ مراحــل برنامــج 

الرتبيــة العمليــة بالشــكل املطلــوب، وضيــق وقــت املــرشف، ومحدوديــة الزيــارات.
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وباســتعراض الدراســات الســابقة املرتبطــة مبوضــوع الدراســة الحاليــة، اتضــح أن بعــض الدراســات 

أشــارت إىل دور فاعــل ملــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانية ومســاهمة كبرة يف تحســن املارســات امليدانية 

للطلبــة املعلمــن وتحقيــق أهــداف الرنامــج، ومــن تلــك الدراســات دراســة )أبــو ريــا والخايســة، 2010(، 

ــة، 2014(، ودراســة  ــاد، 2013(، ودراســة )الخصاون ــة، 2011(، ودراســة )عي ودراســة )الجعافــرة والقطاون

)الهــالالت، 2015(، ودراســة )العــي، 2017(. 

بينــا أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل مشــكالت مرتبطــة مبــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة 

كدراســة ســليك )Slick,2006(، ودراســة )الطراونــة والهوميــل، 2009(، ودراســة )جــروان وعلــوه، 2009(، 

ودراســة )قــدار وعليــوه، 2017(.

وقــد اســتفاد الباحــث مــن اســتعراض الدراســات الســابقة يف النظــر يف املعايــر التــي اتبعتهــا تلــك 

الدراســات لتقييــم أداء مــرشف التدريــب امليــداين، باإلضافــة إىل مقارنــة نتائــج الدراســة الحاليــة بنتائــج 

الدراســات الســابقة. وتتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة يف أنهــا تناولــت مجــال الرتبيــة 

امليدانيــة، وقــد تناولــت الدراســات الســابقة املــرشف ضمنــا إىل جانــب أطــراف التدريــب امليــداين املتمثلــة 

يف مديــر املدرســة، واملعلــم املتعــاون، والطالــب، واملدرســة، بينــا ركــزت الدراســة الحاليــة عــىل مــرشف 

الرتبيــة امليدانيــة للخــروج بنتائــج محــددة مرتبطــة بأهــداف الدراســة.

مشكلة الدراسة:

ــن  ــي برامــج إعــداد المعلمي ــة ف ــة الميداني ــات ودراســات مجــال التربي ــد أكــدت أدبي لق
علــى أهميــة دور مشــرف التربيــة الميدانيــة، وأثــره علــى نوعيــة التدريــب الميدانــي المقــدم 
 Faikhamta et al., 2011, Asplin & Marks 2013,Young &)  للطلبــة المعلميــن
MacPhail, 2014, Porelance, Caron, and Martineu, 2016). فالمشــرف هــو 
الموجــه والمتابــع والمقيــم لتنفيــذ الطلبــة المعلميــن والمعلميــن المتعاونيــن لسياســات البرنامــج 
الخاصــة بالتربيــة الميدانيــة داخــل المدرســة ليحقــق بذلــك أهــداف التدريــب؛ لــذا فمــن المهــم 
ــة  ــم أداء مشــرف التربي ــم وتقوي ــن تقيي ــي برامــج إعــداد المعلمي ــة ف ــة الميداني لنجــاح التربي

الميدانيــة والتأكــد مــن فاعليــة إشــرافه علــى الطلبــة المعلميــن. 

وخــالل الســنتن املاضيتــن اتجهــت وحــدة التدريــب امليــداين بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود 

-التــي يرأســها الباحــث-إىل اعتــاد لقــاء يف نهايــة كل فصــل درايس بطلبــة الرتبيــة امليدانيــة بالكليــة )طالبا 

وطالبــات( الذيــن أنهــوا أربعــة عــرش أســبوعا مــن التدريــب امليــداين، وذلــك ليقيمــوا عــددا مــن الجوانــب 
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املرتبطــة بتجربتهــم يف الرتبيــة امليدانيــة، ومــن ضمــن تلــك الجوانــب يقيــم الطلبــة مــرشيف ومرشفــات 

الرتبيــة امليدانية-أعضــاء هيئــة التدريــس املرشفــن عــىل الرتبيــة امليدانية-مــن حيــث مهاتهــم يف اإلرشاف 

عــىل الطلبــة وتوجيههــم طيلــة فــرتة التدريــب، بهــدف تقويــم املارســات اإلرشافيــة املقدمــة مــن األقســام 

األكادمييــة بالكليــة، ومــن ضمنهــا قســم املناهــج وطــرق التدريــس. 

وقــد جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف إىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن أنفســهم.

أهداف الدراسة:

ــة بقســم املناهــج  ــة امليداني ــة الرتبي ــع اإلرشاف عــىل طلب ــت الدراســة إىل التعــرف عــىل واق هدف

ــة املعلمــن أنفســهم. ــة نظــر الطلب ــك ســعود مــن وجه ــة بجامعــة املل ــة الرتبي ــس بكلي وطــرق التدري

أسئلة الدراسة:

هدفت هذه الدراسة لإلجابة عىل األسئلة التالية:

الســؤال األول: مــا واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس 
بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة؟

الســؤال الثــاين: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

الســؤال الثالــث: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر التخصــص؟

الســؤال الرابــع: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة 
بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

أمهية الدراسة:

ــذي  ــة، وال ــة امليداني ــة الرتبي ــىل طلب ــع اإلرشاف ع ــا لواق ــة يف تناوله ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم

يؤثــر بشــكل مبــارش يف نوعيــة تدريبهــم الــذي يشــكل أحــد أهــم متطلبــات إعدادهــم املهنــي، كــا توفــر 

قامئــة باملهــات واألدوار الخاصــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة ومعرفــة درجــة توافرهــا والتــي ميكــن للميدان 
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ــة ملــرشيف  ــة، أو تقييــم وتقويــم املارســات اإلرشاقي الرتبــوي االســتفادة منهــا ســواء يف الدراســات املاثل

الرتبيــة امليدانيــة يف الكليــات. كــا تســهم هــذه الدراســة يف الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف يف 

أداء مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك 

ــداين  ــب املي ــدة التدري ــاعدة وح ــم، ومس ــر األداء اإلرشايف بالقس ــن وتطوي ــاعد يف تحس ــا يس ــعود، م س

ــة، ملتابعــة الخطــط العالجيــة والتطويريــة ألداء مــرشيف  ــة الرتبيــة للشــؤون األكادميي ــة كلي التابعــة لوكال

ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة.

مصطلحات الدراسة:

مشــرف التربيــة امليدانيــة )Practicum Supervisor(: هــو عضــو هيئــة التدريــس بقســم 

املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود الــذي يقــوم باإلشــراف علــى طلبــة 

التربيــة امليدانيــة فــي املــدارس املتعاونــة.

عرفهــم  الذيــن  املعلمــون،  الطلبــة  هــم   :)Student Teachers( امليدانيــة  التربيــة  طلبــة 

عبــدهللا )2004( بأنهــم طلبــة الكليــات الذيــن يتدربــون علــى التدريــس والوظائــف التــي يقــوم بهــا 

املعلــم تحــت إشــراف املؤسســة التــي يدرســون فيهــا.

 وطالبــات( املســجلون 
ً
ويعرفــون إجرائيــا فــي هــذه الدراســة بأنهــم الطلبــة املعلمــون )طالبــا

فــي مقــرر التربيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس حيــث يتوجهــون ملــدارس التطبيــق 

للتــدرب علــى التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود.

التربيــة امليدانيــة )Practicum(: هــي مجموعــة الخبــرات واألنشــطة واملهمــات التــي يقــوم 

بهــا الطلبــة املعلمــون فــي مــدارس التدريــب.

وتعــرف إجرائيــا بأنهــا مقــرر يدرســه طلبــة قســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة 

املعــارف  فيكتســبون  البكالوريــوس،  برنامــج  فــي  الثامــن  املســتوى  فــي  ســعود  امللــك  بجامعــة 

واملهارات واالتجاهات الخاصة بمهنة التعليم من خالل التطبيق العملي في املدارس املتعاونة 

تحــت إشــراف مشــرفين مــن قســم املناهــج وطــرق التدريــس بالكليــة، وتغطــي فتــرة تدريبهــم اليــوم 

الدرا�ســي كامــال ملــدة فصــل واحــد.



واقع اإلشراف على طلبة الرتبية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود

١٣8

حدود الدراسة: 

اقترصت الدراسة عىل الحدود التالية:

- وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن )طالبــا وطالبــات( حــول واقــع اإلرشاف املقــدم لهــم مــن مــرشيف 

ومرشفــات قســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود أثنــاء فــرتة الرتبيــة 

امليدانيــة.

- الطلبــة املعلمــن )طالبــاً وطالبــات( املســجلن يف مقــررات الرتبيــة امليدانيــة يف تخصصــات )الرتبيــة 

ــة( يف الفصــل األول مــن العــام الجامعــي  ــاء، واللغــة اإلنجليزي ــة، والفيزي ــوم الرشعي ــة، والعل الفني

)1438/1439هـــ( بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود. 

منهج الدراسة:

اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي، »ويقــوم هــذا النــوع عــىل تفنيــد مــا يحصــل 

عليــه الباحــث مــن بيانــات واتبــاع مناهــج بحثيــة معينــة واســتخدام أدوات تحليليــة مناســبة بحيــث ال 

يتــم االكتفــاء مبجــرد توصيــف البيانــات التــي تــم تجميعهــا عــىل النحــو املســتهدف فقــط« )االشــوح،46 

:2016 (، وذلــك لإلجابــة عــىل األســئلة التــي تناولــت واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم 

املناهــج مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن.

جمتمع الدراسة وعينتها:

يتكــون مجتمــع الدراســة وعينتهــا مــن جميــع طلبــة كليــة الرتبيــة املســجلن يف مقــررات الرتبيــة 

ــة( يف الفصــل  ــة اإلنجليزي ــاء، واللغ ــة، والفيزي ــوم الرشعي ــة، والعل ــة الفني ــة يف تخصصــات )الرتبي امليداني

األول مــن العــام الجامعــي )1438/1439هـــ( وعددهــم )96( طالبــاً وطالبــة، )58( طالبــاً و)38( طالبــة. 
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جدول )1(: بيانات عينة الدراسة.

النسبةالعددالتخصصم

27%26الرتبية الفنية1.

42%41العلوم الرشعية2.

13%12الفيزياء3.

18%17اللغة اإلنجليزية 4.

100%96املجموع

أداة الدراسة:

ــتبانة  ــم االس ــم تصمي ــد ت ــة، وق ــئلة الدراس ــة بأس ــات املرتبط ــع البيان ــتبانة لجم ــتخدمت االس اس

لتشــمل )12( فقــرة متثــل املهــات املتعلقــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة أثنــاء فــرتة التدريــب، حيــث يحــدد 

ــتوى  ــم )1( إىل املس ــر الرق ــث يش ــب، حي ــاليث الرت ــاس ث ــالل مقي ــن خ ــرشف م ــة أداء امل ــة درج الطلب

الضعيــف، والرقــم )2( إىل املســتوى املتوســط، بينــا يشــر الرقــم )3( إىل املســتوى املرتفــع إلرشاف مرشيف/ 

ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة عــىل طالب/طالبــات الرتبيــة امليدانيــة حســب وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم.

شكل 1

مستوى األداء اإلشرافي
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صدق أداة الدراسة:

مــن  للتأكــد  التربيــة؛  بكليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  علــى  االســتبانة  عرضــت 

وضــوح ودقــة صياغــة الفقــرات ومالئمتهــا ألهــداف الدراســة، وقــد تــم تعديــل الفقــرات فــي ضــوء 

املحكميــن. مالحظــات 

بيرســون  ارتبــاط  معامــل  تطبيــق  خــالل  مــن  لــأداة  الداخلــي  االتســاق  حســاب  تــم  كمــا 

التالــي: الجــدول  فــي  عبــارة  كل  قيمــة  وتتضــح   ،)Pearson Correlation(

جدول )2(: معامل ارتباط برسون )Pearson Correlation( لالتساق الداخي ألداة البحث.

معامل االرتباط ابحملورالعبارةم

**622.وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

**553.زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة التدريب امليداين.2.

**745.رَشح يل املهام واألدوار املوجودة يف البطاقة التدريبية لطلبة التدريب امليداين.3.

**671.بّن يل معاير التقييم يف مقرر التدريب امليداين.4.

.5 
 

**707.ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي للزيارات القادمة.

**765.ناقَش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

**686.وفَر الجو املناسب للمناقشة والحوار يف مجال التدريب.7.

**801.زوَدين بالتغذية الراجعة البناءة بشكل منتظم.8.

**732.رحَب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

**772.أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء تدريبي.10.

**815.شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت التدريبية الحالية.11.

**808.ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ بطريقة إيجابية.12.

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ــور  ــع املح ــتبانة م ــرات االس ــن فق ــرة م ــاط كل فق ــل ارتب ــم معام ــدول )2( أن قي ــن ج ــح م واتض

موجبــة ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01( فاقــل، وهــذا يــدل عــىل صــدق اتســاق الفقــرات وصالحيتها 
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للتطبيــق.

ثبات أداة الدراسة:

 )Cronbach’s Alpha( لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة، طبقــت معادلــة ألفــا كرونبــاخ

إلــى أن معامــل الثبــات ملحــور الدراســة بلــغ )0.917(،  علــى االســتبانة، وقــد أشــارت النتيجــة 

وهــذا يــدل علــى مســتوى عــاٍل مــن الثبــات يمكــن مــن التطبيــق امليدانــي لــأداة. 

تطبيق أداة الدراسة:

ــة يف قســم املناهــج  ــا وطالب ــة مــن )96( طالب ــة املكون ــراد العين ــع أف وزعــت االســتبانة عــىل جمي

وطــرق التدريــس بجامعــة امللــك ســعود يف نهايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 

)1438/1439هـــ( رغبــة يف ضــان مصداقيــة اإلجابــة وتوفرهــا لــدى أفــراد العينــة نتيجــة ملرورهــم بفــرتة 

ــتبانة. ــرات االس ــع فق ــة لجمي ــراد العين ــع أف ــتجاب جمي ــد اس ــداين، وق ــب املي التدري

حتليل البياانت:

لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا -اســتخدم العديــد مــن األســاليب 

 Statistical Package for Social اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة

Sciences والتــي يرمــز لهــا اختصــارا بالرمــز )SPSS( وذلــك بعــد ترميــز وإدخــال البيانــات إىل الحاســب، 

ولحســاب طــول خاليــا املقيــاس الثــاليث )الحــدود الدنيــا والعليــا( املســتخدم يف محــاور الدراســة فقــد تــم 

حســاب املــدى )2=1-3(، ثــم تقســيمه عــىل عــدد الخاليــا، وقــد كان طــول الخليــة الصحيــح )0.66=2/3(، 

ثــم أضيفــت هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح، وذلــك لتحديــد الحــد األعىل 

لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخاليــا كــا يــي:

جدول )3(: تدرج فئات استجابة العينة عىل فقرات االستبانة:

املدىمستوى اإلشراف

1.00 - 1.66ضعيف

1.67 - 2.33متوسط

2.34 - 3.00مرتفع

وتــم حســاب معامــل بيرســون )Pearson Correlation Coefficient( بيــن درجــة كل عبــارة 
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والدرجــة الكليــة للمحــور؛ وذلــك لتقديــر االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة )الصــدق البنائــي(، 

وُحِســب معامــل ألفــا كرونبــاخ )Alpha Cronbach( لقيــاس ثبــات األداة.

وذلــك  )Weighted Mean(؛  )املرجــح(  املــوزون  الحســابي  املتوســط  ُحِســب  ذلــك  وبعــد 

عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  وانخفــاض  ارتفــاع  درجــة  ملعرفــة 

مــوزون. حســابي  متوســط  أعلــى  حســب  العبــارات  ترتيــب  فــي  ويفيــد  األداة، 

كمــا اســتخدم اختبــار »ت للعينــات املســتقلة« )Independent T-test( لتحديــد الفــروق فــي 

متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة تبعــا ملتغيــر النــوع.

واستخدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )One-Way ANOVA( لتحديد الفروق 

فــي متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حســب التخصــص، واســتخدم اختبــار )LSD( بعديــا 

لتحديــد الفــروق بيــن املجموعــات فــي متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة لواقــع اإلشــراف فــي 

التربيــة امليدانيــة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ســعت الدراســة الحاليــة للتعــرف إىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة، وفيــا يــي عــرض لنتائــج اإلجابــة عــىل أســئلة الدراســة:

ــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس  ــة امليداني ــة الرتبي الســؤال األول: مــا واقــع اإلرشاف عــىل طلب

بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة؟

ــة  ــة ودرج ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــبت املتوس ــؤال احتس ــذا الس ــىل ه ــة ع لإلجاب

ــاءت  ــد ج ــدول )4(، وق ــن يف ج ــو مب ــا ه ــة، ك ــة امليداني ــرشف الرتبي ــة مب ــرات املتعلق ــاءة للفق الكف

ــات(،  املتوســطات مرتفعــة عــىل مختلــف فقــرات االســتبانة )2.75-2.91 للطــالب( و )2.71-2.94 للطالب

وهــذه املتوســطات تقــع يف درجــة املســتوى املرتفــع )2.34 -3.00(، مــا يشــر إىل أن طــالب وطالبــات 

ــة  ــب وجه ــات حس ــن واملرشف ــل املرشف ــن قب ــن اإلرشاف م ــاٍل م ــتوى ع ــون مس ــة يتلق ــة امليداني الرتبي

نظــر طلبــة الرتبيــة امليدانيــة. وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )أبــو ريــا والخايســة، 

ــاد، 2013( التــي أشــارت إىل درجــة عاليــة  2010(، ودراســة )الجعافــرة والقطاونــة، 2011(، ودراســة )عي

ــة  ــج دراس ــع نتائ ــج م ــق النتائ ــا تتف ــة. ك ــة امليداني ــرشيف الرتبي ــن م ــدم م ــتوى اإلرشاف املق ــن مس م

)الطراونــة، والهــواري، 2015 )، ودراســة )الهــالالت، 2015(، ودراســة )العــي، 2017( التــي أشــارت إىل أن 
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املشــكالت املرتبطــة بــاإلرشاف املقــدم مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة كانــت بدرجــة بســيطة. وميكــن أن 

يعــزى ارتفــاع مســتوى اإلرشاف املقــدم لطلبــة الرتبيــة امليدانيــة يف الدراســة الحاليــة إىل األثــر اإليجــايب 

للتنظيــات واإلجــراءات التــي اعتمدتهــا وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة، ومتابعتهــا لتطبيقهــا بقســم 

املناهــج وطــرق التدريــس الــذي تنــدرج تحتــه التخصصــات األربــع املضمنــة يف هــذه الدراســة، باإلضافــة 

إىل تطبيــق مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة ملفــردات وصــف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة، مــا أســهم يف 

ــة.  تحقيــق أهدافــه والرفــع مــن مســتوى اإلرشاف املقــدم للطلب

جدول )4(: متوسطات استجابات طالب وطالبات قسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية 

امليدانية وداللة الفروق:

الفقرةم
اختبار “ت”الطالباتالطالب

قيمة تاالنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط
مستوى 

الداللة

2.910.282.890.310.310.538وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

0.000**2.03-2.750.532.940.22زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة التدريب امليداين.2.

.3
رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف البطاقة التدريبية 

لطلبة التدريب امليداين.
2.810.542.940.22-1.48**0.002

2.890.352.840.360.720.200بّن يل معاير التقييم يف مقرر التدريب امليداين.4.

0.017*2.870.372.760.581.17ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي للزيارات القادمة.5.

0.007**2.910.332.780.521.40ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

0.000**2.940.292.780.472.03وفر الجو املناسب للمناقشة والحوار يف مجال التدريب.7.

0.000**2.930.312.730.552.18زودين بالتغذية الراجعة البناءة بشكل منتظم.8.

0.002**2.910.332.760.581.58رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

.10
أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين يف حل ما يطرأ من 

مشكالت أثناء تدريبي.
2.750.502.710.560.430.401

2.860.442.840.430.210.714شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت التدريبية الحالية.11.

2.860.432.810.450.490.389ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ بطريقة إيجابية.12.

2.870.292.820.350.770.136املتوسط واالحنراف املعياري العام + اختبار “ت”

 )α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

الســؤال الثــاين: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
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التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

وطالبــات  طــالب  اســتجابات  متوســطات  بيــن  الفــروق  داللــة  لتحديــد  »ت«  اختبــار  اســتخدم 

ملتغيــر  تبعــا  امليدانيــة  التربيــة  فــي  اإلشــراف  واقــع  حــول  عــام  بشــكل  التدريــس  وطــرق  املناهــج  قســم 

النــوع، وقــد بينــت النتائــج يف جــدول )4( عــدم وجــود فــروق يف املتوســطات بــن الطــالب والطالبــات 

ــاءة اإلرشاف يف  ــة كف ــي أن درج ــا يعن ــتوى )α ≥ 0.05(، م ــد مس ــوع عن ــر الن ــا ملتغ ــام تبع ــكل ع بش

الرتبيــة امليدانيــة متقاربــة بــن طــالب وطالبــات قســم املناهــج وطــرق التدريــس، وقــد يكــون لتوحيــد 

اإلجــراءات والتنظيــات الخاصــة بالرتبيــة امليدانيــة مــن قبــل وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة وإرشــاد 

املرشفــن واملرشفــات لهــا إســهام يف تقــارب درجــة اإلرشاف املقــدم للطــالب والطالبــات عــىل حــد ســواء، 

وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )عيــاد، 2013( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

بــن املتوســطات لصالــح الطالبــات املعلــات، كــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الطراونــة 

والهــواري، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لصالــح الطالبــات مــن حيــث املشــكالت 

ــات  ــدى مرشف ــات ل ــرة الطالب ــة إىل ك ــان النتيج ــزى الباحث ــد ع ــة، وق ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب املرتبط

ــالف النتيجــة يف الدراســة  ــزى اخت ــد يع ــة، وق ــام واملتابع ــدى االهت ــن م ــا يحــد م ــة م ــة العملي الرتبي

الحاليــة عــن نتيجــة دراســة  )الطراونــة والهــواري، 2015(  إىل أن قســم املناهــج بكليــة الرتبيــة بجامعــة 

امللــك ســعود قــد وضــع حــدا أعــىل لعــدد الطلبــة لــدى املــرشف بثانيــة طالب/طالبــات، مــا أســهم يف 

تســهيل عمليــة اإلرشاف وتقدميهــا بالشــكل املطلــوب ومتكــن املرشفــن واملرشفــات مــن تنفيــذ مهاتهــم. 

ومبراجعــة نتائــج اختبــار »ت« للفــروق يف متوســطات كل فقــرة، فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود 

ــة  ــي: » زودين بالبطاق ــتبانة وه ــرات االس ــض فق ــات يف بع ــح الطالب ــة لصال ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف

ــة  ــودة يف البطاق ــام واألدوار املوج ــرة » رشح يل امله ــك فق ــداين« وكذل ــب املي ــة التدري ــة لطلب التعريفي

التدريبيــة لطلبــة التدريــب امليــداين.« وفقــرة »ناقشــني أثنــاء كل زيــارة وخطــط معــي للزيــارات 

ــة  ــب للمناقش ــو املناس ــر الج ــرة »وف ــارة.« وفق ــه يل يف كل زي ــي تقييم ــش مع ــرة« ناق ــة.«  وفق القادم

ــرا  ــم.« وأخ ــكل منتظ ــاءة بش ــة البن ــة الراجع ــرة » زودين بالتغذي ــب.« وفق ــال التدري ــوار يف مج والح

ــه.«، مــا يشــر إىل أن الطالبــات يحظــن بنوعيــة إرشاف  ــه عنــد الحاجــة إلي فقــرة » رحــب بتواصــي ب

أعــىل مــا يحصــل عليــه الطــالب فيــا يخــص تلــك الفقــرات، وقــد يشــر ذلــك إىل رضورة التنســيق بــن 

القســم النســايئ والقســم الرجــايل واالســتفادة مــن اإلجــراءات التــي يقدمهــا القســم النســايئ قبــل توجيــه 

ــة مبختلــف التخصصــات وبحضــور  ــة امليداني ــات الرتبي ــات ملــدارس التدريــب، حيــث يقــدم لطالب الطالب

ــة  ــة امليداني ــدرايس عــرض توضيحــي للرتبي ــة يف األســبوع األول مــن الفصــل ال ــة امليداني ــات الرتبي مرشف
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ــن  ــي م ــح للمشــكالت الت ــة، وتوضي ــة امليداني ــة للرتبي ــة التعريفي ــوى البطاق ــح ملحت ــا، وتوضي ومتطلباته

املتوقــع أن تواجــه الطالبــات وطــرق التغلــب عليهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الخصاونــة، 

2014( التــي أشــارت إىل مســتوى عــاٍل مــن التقديــر ملرشفــات التدريــب امليــداين وفــق تقييــم الطالبــات، 

ــة إليهــن بإتقــان تبعــا ملــا هــو محــدد يف  ــاألدوار املوكل ــه الباحثــة إىل أن املرشفــات يقمــن ب والــذي عزت

ــداين. ــب املي برنامــج التدري

وقــد حصلــت فقــرات االســتبانة بشــكل عــام عــىل متوســطات جــاءت يف املســتوى املرتفــع 

ــب  ــرر التدري ــم يف مق ــر التقيي ــّن يل معاي ــج حصــول فقــرة »ب ــت النتائ )2.34 -3.00(، كــا بين

ــات )2.84(  ــالب )2.89( والطالب ــن الط ــة م ــطات عالي ــىل متوس ــة ع ــذه الدراس ــداين.« يف ه املي

وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة )جــروان وعلــوه، 2009(، وقــد يعــود االختــالف بــن 

الدراســتن إىل أن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج بجامعــة امللــك ســعود يتبعــون معايــر 

موضوعيــة وأدوات تقييــم معتمــدة مــن وحــدة التدريــب امليــداين والقســم، بينا أشــارت دراســة 

ــر  ــىل معاي ــم ع ــب املعل ــه للطال ــرشف يف تقييم ــتناد امل ــدم اس ــوه، 2009( إىل ع ــروان وعل )ج

موضوعيــة. وقــد حصلــت فقــرة »ناقــش معــي تقييمــه يل يف كل زيــارة.« يف أداة الدراســة الحاليــة 

عــىل متوســطات عاليــة مــن الطــالب )2.91( والطالبــات )2.78( وتعتــر يف فئــة مســتوى اإلرشاف 

ــت  ــي حصل ــوه، 2017( والت ــدار وعلي ــج دراســة )ق ــن نتائ ــف ع ــع، وهــذه النتيجــة تختل املرتف

فيهــا عبــارة »مناقشــة املــرشف والطالــب املعلــم لنتائــج التقويــم بعــد كل زيــارة« عــىل درجــة 

ضعيفــة مــن التحقــق بســبب عــدم تنفيــذ مراحــل برنامــج الرتبيــة العمليــة بالشــكل املطلــوب، 

وضيــق وقــت املــرشف، ومحدوديــة الزيــارات، بينــا ال تظهــر تلــك املشــكالت يف برنامــج الرتبيــة 

امليدانيــة يف الدراســة الحاليــة، وقــد يعــزى ذلــك إىل اتبــاع املرشفــن واملرشفــات ملحتــوى وأهــداف 

مقــرر الرتبيــة امليدانيــة واإلجــراءات املعتمــدة مــن وحــدة التدريــب امليــداين والقســم.

الســؤال الثالــث: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 

التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر التخصــص؟

بينــت النتائــج يف جــدول )5( وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات الطلبــة 

املعلمــن بقســم املناهــج يف اســتجاباتهم حــول واقــع اإلرشاف املقــدم لهــم مــن مــرشيف ومرشفــات القســم 

حســب التخصــص عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(. 
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جدول )5(: جدول التباين أحادي االتجاه )One-way ANOVA( للفروق يف متوسطات استجابات طالب وطالبات 

قسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

مصدر التباين
مجموع 

مربعات

درجات 

الحرية
الداللة االحصائيةقيمة فمتوسط املربعات

اإلرشاف يف الرتبية 

امليدانية

حسب التخصص

211.96370.65بن املجموعات

5.74.001**
داخل 

املجموعات
1131.879212.30

1343.8395املجموع

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ولتحديــد الفــروق بيــن التخصصــات فقــد اســتخدم االختبــار البعــدي )LSD( كمــا هــو 

العلــوم  املتوســطات لصالــح طلبــة تخص�ســي  فــي  الفــروق  كانــت  )6(، حيــث  جــدول  فــي  مبيــن 

الشرعية والفيزياء مقابل طلبة التربية الفنية، مما يدل على أن طلبة التخصصين املذكورين 

يحصلــون علــى نوعيــة أعلــى مــن اإلشــراف املقــدم لهــم مــن مشــرفي ومشــرفات القســم.

جدول )6(: اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لتحديد الفروق بن متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية 

امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الداللة االحصائيةنتائج الفروقالفروق بن املتوسطاتالتخصص

الرتبية الفنية

**0.870.001*3.48-العلوم الرشعية

**1.090.008*2.96-الفيزياء

1.291.220.293-اللغة االنجليزية

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ــه  ــار التبايــن أحــادي االتجــاه يف جــدول )7( إىل وجــود فــروق ذات دالل وقــد أشــارت نتائــج اختب

إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات الطلبــة املعلمــن بقســم املناهــج يف اســتجاباتهم حول واقــع اإلرشاف 

املقــدم لهــم مــن مــرشيف ومرشفــات القســم حســب األدوار املطلوبــة منهــم، وتــدل هــذه النتيجــة عــىل 

أن مارســات مــرشيف ومرشفــات القســم يف اإلرشاف متباينــة املســتوى. وبينــت النتائــج أن أقــل متوســط 

ملســتوى اإلرشاف بشــكل عــام كان مــن طلبــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة )2.67 مــن 3.00( ويشــكل نســبة 

)89%(، بينــا كان أعــىل متوســط ملســتوى اإلرشاف مــن طلبــة تخصــي العلــوم الرشعيــة )2.96( والفيزيــاء 
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)2.92( ويشــكل نســبة )97%(. وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة )العنــزي، 2015( التــي مل تظهــر 

فروقــا دالــة إحصائيــا بــن اســتجابات عينــة الدراســة تبعــا ملتغــر التخصــص، وقــد أرجــع العنــزي )2015( 

ذلــك إىل أن برنامــج التدريــب والخطــة التدريســية مناســبة لجميــع التخصصــات. وقــد يعــزى االختــالف 

يف متوســطات االســتجابة بــن التخصصــات املختلفــة يف الدراســة الحاليــة إىل أن مــرشيف ومرشفــات القســم 

ــة  ــة امليداني ــات الخاصــة بالرتبي ــم اإلجــراءات والتنظي ــث اتباعه ــم مــن حي ــون حســب تخصصه يتفاوت

والتــي اعتمدهــا القســم ولجنــة التدريــب امليــداين بالكليــة، وعليــه فينبغــي عــىل اللجنــة والقســم التأكــد 

مــن إطــالع املرشفــن واملرشفــات عــىل تلــك التنظيــات والتأكيــد عــىل اتباعهــا لضــان تقديــم تدريــب 

منظــم وموحــد لجميــع طلبــة الرتبيــة امليدانيــة ال يختلــف باختــالف املــرشف أو التخصــص، مــع رضورة 

متابعــة املهــات التــي حصلــت عــىل أقــل مســتوى للعمــل عــىل رفــع أداء املرشفــن واملرشفــات فيهــا. 

جدول )7(: متوسطات استجابات طالب وطالبات قسم املناهج وطرق التدريس للفقرات الخاصة بواقع اإلرشاف يف 

الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الفقرة
حتليل التبايناللغة االجنليزيةالفيزايءالعلوم الشرعيةالرتبية الفنية

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

قيمة ”ف”
مستوى 
الداللة

.12.840.362.920.262.940.242.910.28.510.677

.22.840.322.920.262.700.582.580.792.492.065

.32.880.432.970.1562.760.562.580.792.847*.042

.42.730.532.970.152.880.332.830.382.602.057

.52.420.753.000.002.940.243.000.0012.128**.000

.62.500.703.000.003.000.003.000.0011.628**.000

.72.650.563.000.003.000.002.830.575.810**.001

.82.650.622.950.213.000.002.750.623.674*.015

.92.610.693.000.0002.880.332.830.574.138**.008

.102.500.702.850.352.880.332.660.653.106*.030

.112.690.542.950.213.000.002.660.773.524*.018
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الفقرة
حتليل التبايناللغة االجنليزيةالفيزايءالعلوم الشرعيةالرتبية الفنية

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

قيمة ”ف”
مستوى 
الداللة

.122.650.562.950.213.000.002.660.774.105**.009

املتوسط واالنحراف املعياري وقيمة “ف: ومستوى الداللة

-2.670.442.960.072.920.142.780.475.743**.001

)α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ويوضــح جــدول )8( نتائــج اختبــار )LSD( لتحديــد الفــروق يف املقارنــات البعديــة لفقــرات 

ــة  ــرة » زودين بالبطاق ــتجابة لفق ــطات االس ــن متوس ــة ب ــا دال ــاك فروقً ــن أن هن ــث يتب ــتبانة، حي االس

التعريفيــة لطلبــة التدريــب امليــداين.« وفقــرة »رشح يل املهــام واألدوار املوجــودة يف البطاقــة التدريبيــة 

لطلبــة التدريــب امليــداين.«، وفقــرة » ناقــش أفــكاري وتصــورايت حــول أدايئ بطريقــة إيجابيــة.«  لصالــح 

طلبــة العلــوم الرشعيــة مقابــل طلبــة اللغــة االنجليزيــة، وتشــمل البطاقــة التعريفيــة للرتبيــة امليدانيــة 

املهــات املطلوبــة مــن أطــراف التدريــب وهــم املــرشف، والطالــب، واملعلــم املتعــاون، ومديــر املدرســة، 

ومعرفــة الطالب/الطالبــة واســتيعابه ملحتواهــا رضوري لتوجيهــه التوجيــه الســليم قبــل مبارشتــه 

للتدريــب يف مدرســة التطبيــق؛ لــذا ينبغــي عــىل وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة متابعــة تزويــد مــرشيف 

الرتبيــة امليدانيــة طلبتهــم بالبطاقــات ورشح محتواهــا لهــم. كــا ينبغــي حــث مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة 

امليدانيــة يف تخصــص اللغــة االنجليزيــة عــىل فتــح قنــوات أفضــل للتواصــل مــع طلبتهــم ومناقشــتهم يف 

نتائــج التقييــم وطــرق تعزيــز أدائهــم.

وقــد اتضحــت فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات االســتجابات يف فقــرة »بــّن  يل معايــر التقييــم 

يف مقــرر التدريــب امليــداين.«، وفقــرة »رحــب بتواصــي بــه عنــد الحاجــة إليــه.« لصالــح طلبــة العلــوم 

ــارات  ــارة وخطــط معــي للزي ــاء كل زي ــة. ويف فقــرة » ناقشــني أثن ــة الفني ــة الرتبي ــل طلب ــة مقاب الرشعي
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ــارة.« لصالــح طلبــة التخصصــات الثالثــة مقابــل  القادمــة.«، وفقــرة » ناقــش معــي تقييمــه يل يف كل زي

ــص  ــة تخص ــة امليداني ــات الرتبي ــرشيف ومرشف ــىل م ــد ع ــي رضورة التأكي ــا يعن ــة، م ــة الفني ــة الرتبي طلب

الرتبيــة الفنيــة مناقشــة طلبتهــم أثنــاء الزيــارات امليدانيــة وعــدم االكتفــاء بالتقاريــر الكتابيــة أو تزويــد 

الطلبــة ببطاقــات املالحظــة الصفيــة املســتخدمة يف كل زيــارة بــدون مراجعتهــا معهــم بعــد انتهــاء الدرس. 

كــا تبــن أن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا بــن متوســطات االســتجابة لفقــرة »وفــر الجــو املناســب 

ــاءة بشــكل منتظــم.«،  ــة الراجعــة البن للمناقشــة والحــوار يف مجــال التدريــب.«، وفقــرة »زودين بالتغذي

وفقــرة »أحالنــي إىل مصــادر متنوعــة تســاعدين يف حــل مــا يطــرأ مــن مشــكالت أثنــاء تدريبــي.«، وفقــرة 

» شــجعني عــىل التقييــم الــذايت ملهــارايت التدريبيــة الحاليــة.«، وفقــرة » ناقــش أفــكاري وتصــورايت حــول 

أدايئ بطريقــة إيجابيــة.« لصالــح طلبــة العلــوم الرشعيــة والفيزيــاء مقابــل طلبــة الرتبيــة الفنيــة، وهــذا 

ــة بحاجــة إىل توفــر فــرص أفضــل  ــة الفني ــة تخصــص الرتبي ــة امليداني يعنــي أن مــرشيف ومرشفــات الرتبي

للتواصــل مــع طلبتهــم وتوفــر البيئــة املناســبة ملناقشــتهم والتحــاور معهــم يف نتائــج التقييــم، وتزويدهــم 

ــوة  ــاط الق ــخيص نق ــذايت وتش ــم ال ــىل التقيي ــم ع ــم، وتدريبه ــكل منتظ ــاءة بش ــة البن ــة الراجع بالتغذي

والضعــف يف أدائهــم أثنــاء التدريــب والتعامــل معهــا بشــكل إيجــايب. باإلضافــة إىل إرشــاد الطلبــة ملصــادر 

متنوعــة تــري تجربتهــم يف التدريــس أثنــاء فــرتة التدريــب.
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جدول )8(: اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لتحديد الفروق بن متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية 

امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس للفقرات الخاصة بواقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.1

وضح يل متطلبات التدريب 

امليداين.

-الرتبية الفنية

-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.2
زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة 

التدريب امليداين.

-الرتبية الفنية

0.34*-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-*اللغة االنجليزية

.3

رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف 

البطاقة التدريبية لطلبة التدريب 

امليداين.

-الرتبية الفنية

0.39**-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.4
بّن يل معاير التقييم يف مقرر 

التدريب امليداين.

**-الرتبية الفنية

0.24-**العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.5
ناقشني أثناء كل زيارة وخطط 

معي للزيارات القادمة.

******-الرتبية الفنية

0.57-**العلوم الرشعية

0.51-**الفيزياء

0.57-**اللغة االنجليزية

ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

******-الرتبية الفنية

0.50-**العلوم الرشعية

0.50-**الفيزياء

0.50-**اللغة االنجليزية
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الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.7
وفر الجو املناسب للمناقشة 

والحوار يف مجال التدريب.

****-الرتبية الفنية

0.34-**العلوم الرشعية

0.34-**الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.8
زودين بالتغذية الراجعة البناءة 

بشكل منتظم.

****-الرتبية الفنية

0.29-**العلوم الرشعية

0.34-**الفيزياء

-اللغة االنجليزية

رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

**-الرتبية الفنية

0.38-**العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.10

أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين 

يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء 

تدريبي.

***-الرتبية الفنية

0.35-**العلوم الرشعية

0.38-*الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.11
شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت 

التدريبية الحالية.

**-الرتبية الفنية

*-*العلوم الرشعية

0.26

0.28

*-*الفيزياء

0.30

0.33

-**اللغة االنجليزية
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الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.12
ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ 

بطريقة إيجابية.

***-الرتبية الفنية

*-**العلوم الرشعية

0.29

0.28

0.34-*الفيزياء

-*اللغة االنجليزية

 )α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

الســؤال الرابــع: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة 

بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

أظهــرت نتائــج الدراســة أن املتوســط العــام ملســتوى اإلرشاف مرتفــع للطــالب )2.80( والطالبــات 

)2.54( تخصــص الرتبيــة الفنيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )الجعافــرة والقطاونــة، 2011( 

ودراســة )الخصاونــة، )2014 التــي جــاء ترتيــب مــرشف التدريــب يف مســتوى تقديــر عــال.

ولإلجابــة عــىل هــذا الســؤال اســتخدم اختبــار »ت« لتحديــد داللــة الفــروق بــن متوســطات العينــات 

املســتقلة، ويوضــح جــدول )9( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بشــكل عــام بــن متوســطات اســتجابات 

ــك  ــث ذل ــرس الباح ــوع، ويف ــر الن ــا ملتغ ــة تبع ــة امليداني ــىل الرتبي ــع اإلرشاف ع ــة لواق ــة الفني ــة الرتبي طلب

بــأن الطلبــة املعلمــن مــن كال الجنســن يتبعــون ملســار تخصــص واحــد يعتمــد فيــه املرشفــون واملرشفــات 

ــداين  ــب املي ــدة التدري ــن وح ــدة م ــدة ومعتم ــية موح ــط تدريس ــة وخط ــىل أنظم ــة ع ــم للطلب يف تدريبه

والقســم. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )العنــزي، 2015( التــي مل تظهــر فروقــا دالــة إحصائيــا بــن 

اســتجابات الطلبــة العملــن تبعــا ملتغــر النــوع. وتتفــق هــذه النتيجــة كذلــك مــع نتائــج دراســة )أبــو لطيفــة، 

وعيــى، 2011( التــي مل تســفر عــن اختالفــات يف متوســطات اســتجابات العينــة حــول مســتوى إســهام مــدريب 

الرتبيــة العمليــة يف تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبــة الرتبيــة العمليــة تبعــا ملتغــر النــوع.
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وتختلــف النتيجــة يف الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )عيــاد، 2013( التــي أشــارت إىل وجــود 

فــروق دالــة إحصائيــا بــن املتوســطات لصالــح الطالبــات املعلــات مــن حيــث مســتوى اإلرشاف املقــدم 

لهــن، كــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الهــالالت، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق 

ــج  ــات مــن حيــث املعوقــات املرتبطــة باملــرشف األكادميــي. وتختلــف نتائ ــح الطالب ــا لصال ــة إحصائي دال

الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )الطراونــة والهــواري، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة 

ــرة  ــة لك ــة نتيج ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب ــكالت املرتبط ــص املش ــا يخ ــات في ــح الطالب ــا لصال إحصائي

ــة مــا يحــد مــن مــدى االهتــام واملتابعــة، ويختلــف الحــال  ــة العملي ــدى مرشفــات الرتبي ــات ل الطالب

بالنســبة لطلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود- ومــن ضمنهــم 

طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة- الــذي وضــع حــدا أعــىل لعــدد الطلبــة لــدى املــرشف 

ــوب.  ــا بالشــكل املطل ــة اإلرشاف وتقدميه ــات، مــا أســهم يف تســهيل عملي ــة طالب/طالب بثاني

ـــا يف  ـــاك تقارب ـــىل أن هن ـــة ع ـــة الحالي ـــة الدراس ـــطات عين ـــن متوس ـــروق ب ـــود ف ـــدم وج ـــدل ع وي

ـــج  ـــة، إال أن نتائ ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــات الرتبي ـــالب وطالب ـــدم لط ـــتوى اإلرشاف املق مس

االختبـــار أثبتـــت فروقـــا يف متوســـطات اســـتجابة أفـــراد العينـــة لبعـــض فقـــرات االســـتبانة. حيـــث 

ـــح  ـــرة »وض ـــة لفق ـــتجابة الطلب ـــطات اس ـــن متوس ـــا ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــج إىل وج ـــارت النتائ أش

ـــال  ـــوار يف مج ـــة والح ـــب للمناقش ـــو املناس ـــر الج ـــرة »وف ـــداين.«، وفق ـــب املي ـــات التدري يل متطلب

ـــب  ـــرة » رح ـــم.«، وفق ـــكل منتظ ـــاءة بش ـــة البن ـــة الراجع ـــرة » زودين بالتغذي ـــب.«، وفق التدري

بتواصـــي بـــه عنـــد الحاجـــة إليـــه.«، وفقـــرة » شـــجعني عـــىل التقييـــم الـــذايت ملهـــارايت التدريبيـــة 

ـــات  ـــاب الطالب ـــىل حس ـــة ع ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــالب الرتبي ـــح ط ـــة.« لصال الحالي

ـــن  ـــة تحس ـــر إىل رضورة متابع ـــا يش ـــدول )9(، م ـــة يف ج ـــطات املبين ـــن املتوس ـــح م ـــا يتض ك

ـــات أوال  ـــع الطالب ـــم م ـــج التقيي ـــة نتائ ـــرات ومناقش ـــك الفق ـــوى تل ـــن يف محت ـــات ألدائه املرشف

بـــأول والتواصـــل بفاعليـــة مـــع الطالبـــات لالســـتاع الحتياجاتهـــن واملســـاعدة يف حـــل املشـــكالت 

ـــة  ـــة الراجع ـــرة » زودين بالتغذي ـــة فق ـــف نتيج ـــب. وتختل ـــرتة التدري ـــاء ف ـــن أثن ـــي تواجهه الت
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البنـــاءة بشـــكل منتظـــم.« التـــي حصلـــت عـــىل متوســـطات عاليـــة يف هـــذه الدراســـة عـــن 

نتائـــج دراســـة )الطراونـــة والهوميـــل، 2009( التـــي أشـــارت إىل تأجيـــل املـــرشف تقديـــم التغذيـــة 

الراجعـــة، والحكـــم عـــىل مســـتوى الطالـــب املعلـــم مـــن حصـــة واحـــدة أو اثنتـــن. كـــا تختلـــف 

هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة )قـــدار وعليـــوه، 2017( التـــي أشـــارت إىل أن مناقشـــة 

ـــد  ـــة. وق ـــة ضعيف ـــت بدرج ـــارة تحقق ـــد كل زي ـــم بع ـــج التقوي ـــم لنتائ ـــب املعل ـــرشف والطال امل

ـــاب  ـــىل حس ـــة ع ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــات الرتبي ـــح طالب ـــروق يف صال ـــت الف كان

ـــىل  ـــدل ع ـــا ي ـــداين.« م ـــب املي ـــة التدري ـــة لطلب ـــة التعريفي ـــرة »زودين بالبطاق ـــالب يف فق الط

ـــن  ـــن. وتب ـــن املرشف ـــل م ـــن أفض ـــة لطالباته ـــة التعريفي ـــليم البطاق ـــن بتس ـــات التزم أن املرشف

النتائـــج أن فقـــرة »ناقشـــني أثنـــاء كل زيـــارة وخطـــط معـــي للزيـــارات القادمـــة.« بالنســـبة 

ـــد  ـــات، ق ـــدى الطالب ـــه.« ل ـــد الحاجـــة إلي ـــه عن ـــات، وفقـــرة »رحـــب بتواصـــي ب للطـــالب والطالب

ـــط  ـــن من ـــر إىل رضورة تحس ـــا يش ـــتبانة، م ـــرات االس ـــن فق ـــطات ب ـــل املتوس ـــىل أق ـــا ع حصلت

ـــة  ـــل يف تحســـن نوعي ـــر فاع ـــن أث ـــه م ـــا ل ـــة، مل ـــة امليداني ـــة الرتبي ـــن وطلب ـــن املرشف التواصـــل ب

ـــة  ـــك دراس ـــارت إىل ذل ـــا أش ـــب ك ـــرتة التدري ـــاء ف ـــبونها أثن ـــي يكتس ـــة الت ـــرات التعليمي الخ

.)2013 ,.Long et al( لونـــج وزمالئـــه
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جدول )9(: متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب 

النوع.

الفقرةم
اختبار ت طالبات الرتبية الفنيةطالب الرتبية الفنية

مستوى الداللة قيمة “ت”االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

0.030*2.920.272.760.431.06وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

.2
زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة 

التدريب امليداين.
2.760.433.000.00-1.89**0.000

.3
رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف 

البطاقة التدريبية لطلبة التدريب 

امليداين.

2.840.552.920.27-0.440.339

.4
بّن يل معاير التقييم يف مقرر 

التدريب امليداين.
2.840.552.610.501.100.171

.5
ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي 

للزيارات القادمة.
2.530.662.300.850.770.180

2.610.652.380.760.820.337ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

.7
وفر الجو املناسب للمناقشة والحوار 

يف مجال التدريب.
2.920.272.380.652.74**0.000

.8
زودين بالتغذية الراجعة البناءة 

بشكل منتظم.
2.920.272.380.762.37**0.000

0.000**2.920.272.300.852.46رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

.10
أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين 

يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء 

تدريبي.

2.690.632.300.751.410.267

.11
شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت 

التدريبية الحالية.
2.840.372.530.661.46**0.009

.12
ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ 

بطريقة إيجابية.
2.76.4382.540.661.46

0.053

2.800.362.540.493.980.057املتوسط العام

 )α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **
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التوصيات: 

يف ضوء ما أسفرت عنه النتائج فإن الدراسة تويص بالتايل:

- متابعــة لجنــة التدريــب امليــداين بكليــة الرتبيــة لتطويــر وتطبيــق إجــراءات وتنظيــات الرتبيــة 

امليدانيــة ملــا لهــا مــن أثــر إيجــايب يف الرفــع مــن مســتوى التدريــب املقــدم للطــالب والطالبــات.

- الحــرص عــىل تقديــم تدريــب ميــداين متكافــئ لجميــع الطلبــة، وذلــك باطــالع املرشفــن 

واملرشفــات عــىل إجــراءات وتنظيــات الرتبيــة امليدانيــة والتأكيــد عــىل اتباعهــا لضــان تقديــم تدريــب 

ــوع. ــالف املــرشف أو التخصــص، أو الن ــف باخت ــة ال يختل ــة امليداني ــة الرتبي ــع طلب منظــم وموحــد لجمي

- عقــد لقــاء بطــالب وطالبــات الرتبيــة امليدانيــة يف الكليــة يف األســبوع األول مــن الفصــل الــدرايس 

لــرشح اإلجــراءات والتنظيــات الخاصــة بالرتبيــة امليدانيــة.

- التأكــد مــن تزويــد الطلبــة بالبطاقــة التعريفيــة للرتبيــة امليدانيــة ورشح املهــام واألدوار املطلوبــة 

مــن أطــراف التدريــب يف بدايــة الفصــل الــدرايس وقبــل توجيههــم ملــدارس التطبيــق.

ــارة، وتوفــر فــرص  ــم بعــد كل زي ــج التقيي - الحــرص عــىل مناقشــة املرشفــن لطلبتهــم حــول نتائ

ــاش والحــوار والتواصــل. للنق

الدراسات املقرتحة:

ــم املتعــاون  ــة يف املعل ــة األخــرى املتمثل ــة امليداني ــة الرتبي ــاول أطــراف عملي - إجــراء دراســات تتن

ومــدارس التطبيــق امليــداين للتأكــد مــن درجــة مســاهمتها يف إنجــاح تجربــة الطلبــة يف مرحلــة الرتبيــة 

ــة. امليداني

ــة  ــة امليداني ــر بــن مــرشيف الرتبي ــة التفاعــل والنقــاش الدائ ــاول نوعي ــة تتن - إجــراء دراســات نوعي

ــة.  والطلب
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قائمة املراجع: 

أوال: املراجع العربية:

أبــو ريــا، محمــد؛ والخايســة، إيــاد )2010(. تقويــم برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر 

املديريــن، واملعلمــن املتعاونــن، وطلبــة الرتبيــة امليدانيــة. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة، األردن )1(56، 

15-52.

ــة يف  ــة األردني ــة يف الجامع ــة العملي ــدريب الرتبي ــهام م ــة إس ــاهيناز )2011(. درج ــى، ش ــد؛ وعي ــة، رائ ــو لطيف أب

تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبتهــم مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم. دراســات العلــوم الرتبويــة، 

األردن  )2(38، .2224-2236

االشــوح، زينــب )2016(. طــرق وأســاليب البحــث العلمــي وأهــم ركائــزه. القاهــرة: املجموعــة العربيــة للتدريــب 

والنــرش. 

جــروان، أحمــد؛ وعلــوه، زهــر )2009(. املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة املهنيــة يف كليــة الحصــن الجامعيــة 

أثنــاء فــرتة الرتبيــة العمليــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم. مؤمتــر كليــة العلــوم الرتبويــة الثالــث-رؤى 

تحديثيــة لرامــج الرتبيــة العمليــة يف كليــات الرتبيــة بالوطــن العــريب خــالل األلفيــة الثالثــة. تحريــر: ربحــي 

عليــان، وشــوكت العمــري، وخالــد أبــو شــعرة. ج1 عــان: مكتبــة املجتمــع العــريب 305-397.

الجعافــرة، خــرضاء، والقطاونــة، ســامي )2011(. واقــع الرتبيــة العمليــة يف جامعــة مؤتــة مــن وجهــة نظــر طلبــة 

معلــم الصــف املتوقــع تخرجهــم. مجلــة جامعــة دمشــق، )3(27، .512 -475

خصاونــة، خلــود )2014(. درجــة كفــاءة برنامــج الرتبيــة امليدانيــة لطالبــات كليــة الرتبيــة يف جامعــة حائــل مــن 

وجهــة نظــر الطالبــة/ املعلمــة. مجلــة جامعــة القــدس املفتوحــة لأبحــاث والدراســات الرتبويــة والنفســية، 

          13- 40. ،8)2(

الطراونــة، محمــد: والهــواري، فــدوى )2015(. تقديــرات الطلبــة املعلمــن املتدربــن يف املــدارس املتعاونــة 

ــاث  ــة لأبح ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــة. مجل ــة العملي ــج الرتبي ــاء برنام ــم أثن ــي تواجهه ــكالت الت للمش

والدراســات الرتبويــة والنفســية، )2(8، .40 -13          

الطراونــة، صــري؛ والهوميــل، عمــر )2009(. املشــكالت التــي  يواجههــا الطالــب املعلــم يف فــرتة التطبيــق امليــداين 

ــج  ــة لرام ــث- رؤى تحديثي ــة الثال ــوم الرتبوي ــة العل ــر كلي ــة. مؤمت ــة مؤت ــم الصــف يف جامع لتخصــص معل
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الرتبيــة العمليــة يف كليــات الرتبيــة بالوطــن العــريب خــالل األلفيــة الثالثــة. تحريــر: ربحــي عليــان، وشــوكت 

العمــري، وخالــد أبــو شــعرة. مــج1 عــان: مكتبــة املجتمــع العــريب .251-271 
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املقدمة:

يشــهد العــامل يف األلفيــة الثالثــة تغــرات وتحــوالت رسيعــة وشــاملة؛ لدرجــة أن التغيــر أصبــح ســمة 

رئيســة متيــز العــرص الحــايل عــن غــره مــن العصــور املاضيــة، ومل يقتــرص التغيــر عــىل مجــال دون اآلخــر، 

فجميــع املؤسســات والــرشكات الحكوميــة والخاصــة والقطاعــات الربحيــة وغــر الربحيــة تتأثــر بالتغيــر 

ــر كاملؤسســات املبدعــة  ــود التغي ــع وتق ــا أن تصن ــرشكات إم ــع املؤسســات وال ــح واق ــه، وأصب ــر في وتؤث

واملبتكــرة واملتطــورة، أو مؤسســات تواكــب التغيــر وتحــاول جاهــدة أن توظــف التطــورات العرصيــة يف 

تحقيــق أهدافهــا وتحقيــق التنافســية، ويــأيت آخــراً املؤسســات والــرشكات التــي تحــاول مالحقــة التغيــر 

واالســتفادة منــه.

ــة،  ــة واألكادميي ــة والتعليمي ــه املؤسســات الرتبوي ــر في ــر وتؤث ــر بالتغي ــي تتأث ومــن املؤسســات الت

ــم واملعــارف  ــات واملفاهي ــة املعلومــات ويف النظري ــا وتقني ــرات يف مجــال االتصــاالت والتكنولوجي فالتغي

تتطلــب قيــادات عــىل مســتوى عــاٍل مــن األداء اإلداري والقيــادي، تســهم يف تحقيــق أهــداف املؤسســة، 

ــادة  ــاءة وزي ــن الكف ــر األداء وتحس ــهم يف تطوي ــا يس ــا مب ــورات، وتوظيفه ــتجدات والتط ــة املس ومواكب

ــة. اإلنتاجي

ولقــد شــهدت مؤسســات التعليــم العــايل العديــد مــن التغيــرات، وأصبــح التغيــر مشــكلة تواجــه 

ــات  ــج الكلي ــط وبرام ــىل خط ــا ع ــا وتأثره ــث رسعته ــن حي ــايل م ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس الجامع

والجامعــات )الثبيتــي، 1435هـــ(.

ــه  ــارصه وعمليات ــط عن ــوب، وضب ــر املرغ ــداث التغي ــم إلح ــط ومنظ ــد مخط ــر جه ــادة التغي وقي

نحــو تحقيــق األهــداف املرجــوة منــه، وزيــادة قــدرة املؤسســات العامــة ومؤسســات التعليــم العــايل عــىل 

التكييــف مــع األوضــاع الجديــدة؛ مــن خــالل االســتغالل األمثــل للمــوارد املاديــة والبرشيــة واإلمكانــات 

املتاحــة بكفــاءة وفاعليــة، والعمــل عــىل حــل املشــكالت املصاحبــة للعمــل.

وتتنــوع وتتعــدد مداخــل قيــادة التغيــر يف مؤسســات التعليــم العــايل باختــالف املدخــل والنمــوذج 

ــر  ــاد االكادميــي أو يف ضــوء التطوي ــر يف ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة أو االعت اإلداري، فقــد يكــون التغي

التنظيمــي أو التخطيــط االســرتاتيجي، وتوجــد منــاذج مختلفــة خاصــة بقيادة التغيــر يف املؤسســات املختلفة، 

 ،)Edgar Huse( ومنــوذج هــوس ،)Kurt Lewin) ومــن تلــك النــاذج منــوذج كــرت لويــن

 Burke &( ومنــوذج بــورك وليتويــن ،)Beckhard and Harris’s( ومنــوذج بيكهــارد وهاريــس

.)Kotter) ــر ــه، ومنــوذج كوت Litwin(، ومنــوذج lvancevich(( وزمالئ
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ــق خطــة التحــول نحــو  ــد تطبي ــة عن ــا األساســية واملهم ــن القضاي ــر م ــادة التغي ــاذج قي ــد من وتع

التغيــر املنشــود يف املؤسســات، فالنمــوذج ميثــل إعــادة بنــاء مبســط للوضــع الحقيقــي الــذي يقلــل مــن 

مســتوى التعقيــد؛ لــي يتــم إدراكــه بشــكل كاف، وتحقيــق األهــداف املطلوبــة مــن التغيــر.

ــة يف  ــي تشــارك مشــاركة فعال ــع، فه ــر املجتم ــد يف تطوي ــدور رائ ــات الســعودية ب ــوم الجامع وتق

ــد  ــم القواع ــالزم لدع ــم ال ــادة الرتاك ــة، ويف زي ــارات املتقدم ــة ذات امله ــة املؤهل ــوادر الفني ــداد الك إع

اإلنتاجيــة والثقافيــة وتنويعهــا، مــا يســهم يف تنفيــذ الخطــط والرامــج التنمويــة الضخمــة التــي تتبناهــا 

رؤيــة اململكــة 2030، كــا تســهم يف الوقــت نفســه يف بنــاء الشــخصية اإلســالمية الوطنيــة القــادرة عــىل 

ــات. ــة التحدي تحمــل املســؤوليات ومواجه

فاألقســام العلميــة تقــوم بــدور مهــم يف الجامعــات الســعودية، فهــي متثــل نــواة وانطــالق األعــال 

اإلداريــة واألكادمييــة بالجامعــة، ونجــاح األقســام العلميــة يف قيــادة التغيــر وإدارة أعالهــا بتفــوق يســهم 

بدرجــة كبــرة يف نجــاح الجامعــة وتطورهــا.

وتــأيت أقســام اإلدارة الرتبويــة ضمــن األقســام العلميــة التــي تــرشف عليها كليــات الرتبيــة بالجامعات 

ــال  ــة، وأع ــة وقيادي ــال إداري ــن أع ــا ب ــة م ــددة ومتنوع ــاً متع ــؤدي أدواراً ومهام ــث ت الســعودية، حي

ــة. وهــذه األدوار  ــة مختلف ــة برشي ــة وتنمي ــة، وبرامــج تدريب ــة، وبرامــج وأنشــطة بحثي وشــؤون أكادميي

ــف املســتجدات  ــرات وتوظي ــة التغي ــادرة عــىل مواكب ــادة عــىل مســتوى القســم العلمــي ق ــب قي تتطل

ــة. ــة القســم العلميــة والعملي ــر العمــل وبيئ املختلفــة لتطوي

ــددة،  ــام متع ــن أدوار ومه ــه م ــوم ب ــا يق ــة؛ مل ــة واألكادميي ــادة اإلداري ــم القي ــس القس ــل رئي وميث

فعملــه ال يقتــرص عــىل تســير شــؤون القســم تســيراً روتينيــاً ومبــارشة أعالــه التنظيميــة فقــط، بــل يقــوم 

ــة  ــة يف تهيئ ــة، وأعــال إداري ــة والبحثي ــة التعليمي ــة بالعملي ــة متعلق بأعــال متغــرة ومتطــورة أكادميي

ــة )الســيد، 2002م،  ــق أهــداف القســم وأهــداف الجامع ــر وتحقي ــادة التغي ــز لقي ــاخ إيجــايب ومحف من

ص224(

ــة التــي تتــم داخــل املؤسســة أو املنظمــة؛ لعــدة  ــات الصعب ــات التغيــر مــن العملي وتعتــر عملي

عوامــل مــن أهمهــا رسعــة التغيــر، ومقاومــة التغيــر التــي قــد تحــدث مــن أفــراد املؤسســة، وتحتــاج 

ــودة،  ــداف املنش ــق األه ــوب وتحقي ــر املطل ــادة التغي ــن قي ــة م ــة متمكن ــادة فاعل ــود قي ــا إىل وج أيض

وتتطلــب قيــادة التغيــر أيضــاً وجــود قــادة ميلكــون رؤيــة مســتقبلية، وخيــال ميكنهــم مــن وضــع التصــور 

املناســب للوصــول إىل املســتقبل املنشــود.
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أقسام اإلدارة الرتبوية ابجلامعات السعودية:

شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية خــالل العقديــن املاضيــن تطــوراً متســارعاً يف شــتى مجــاالت 

ــاً يف  ــالً عالي ــة تأهي ــة مؤهل ــوادر وطني ــة إىل ك ــا الحاج ــرزت معه ــة، وب ــة واالجتاعي ــة االقتصادي التنمي

مختلــف التخصصــات العلميــة؛ لســد حاجــة قطاعــات الدولــة املختلفــة مــن الكفــاءات املؤهلــة، ويشــهد 

ــل  ــن يف ظ ــن الوطني ــس والباحث ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــتمراً م ــاً مس ــايل احتياج ــم الع ــاع التعلي قط

ــم  ــة ودع ــة املختلف ــول املعرف ــر حق ــة إىل تطوي ــة إىل الحاج ــات، إضاف ــات والكلي ــداد الجامع ــي أع تنام

عمليــة البحــث العلمــي يف اململكــة؛ ونتيجــة لذلــك فقــد قامــت بعــض الجامعــات ومؤسســات التعليــم 

ــة  ــة التنمي ــع عجل ــاهمة يف دف ــة للمس ــات مختلف ــا يف تخصص ــات العلي ــج الدراس ــداد برام ــايل بإع الع

الوطنيــة بتأهيــل الكــوادر العليــا املتخصصــة ملواجهــة االحتياجــات التنمويــة وتطويــر املعرفــة وابتكارهــا 

وتجديدهــا، وإثــراء البحــث العلمــي وتطويــره، وانســجاماً مــع سياســة التعليــم يف تأكيدهــا عــىل رضورة 

توفــر التعليــم العــايل يف كافــة أنواعــه ومراحلــه. )الثبيتــي، 1435هـــ(

ــام  ــن األقس ــا م ــا كغره ــراً به ــاً كب ــة اهتام ــام اإلدارة الرتبوي ــعودية أقس ــات الس ــويل الجامع وت

ــداد  ــج ودورات وإع ــن برام ــام م ــك األقس ــه تل ــا تقدم ــام م ــك االهت ــق ذل ــة، ومنطل ــة بالجامع العلمي

ــر أقســام اإلدارة  ــه املؤسســات يف كافــة املجتمــع، وتعت ــاج ل ــي تحت ــة والت ــة والتعليمي ــادات الرتبوي للقي

ــعود،  ــك س ــة املل ــالمية، وجامع ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــرى، وجامع ــة أم الق ــة بجامع الرتبوي

ــة ومعــارصة، وتقــدم  ــة مــن أقــدم األقســام نشــأة يف الجامعــات الســعودية، ومتتلــك أصال وجامعــة طيب

ــة  ــدورات التدريبي ــوراه، وال ــتر والدكت ــا يف املاجس ــات العلي ــتوى الدراس ــىل مس ــج ع ــن الرام ــد م العدي

املتخصصــة يف اإلدارة الرتبويــة، وتعمــل أقســام اإلدارة الرتبويــة تحــت مظلــة كليــات الرتبيــة بالجامعــات 

ــعودية. الس

أهداف أقسام اإلدارة الرتبوية:

ــي  ــة الت ــن الحري ــوع م ــعودية بن ــات الس ــة بالجامع ــام اإلدارة الرتبوي ــن أقس ــم م ــع كل قس يتمت

ــات  ــة بالجامع ــام اإلدارة الرتبوي ــداف أقس ــة أه ــه، وملعرف ــالته وأهداف ــه ورس ــالل رؤيت ــن خ ــها م ميارس

ــة  ــة الخاصــة بــكل كلي ــة التنظيمي الســعودية محــل الدراســة، قــام الباحــث بالرجــوع إىل الكتــب واألدل

ــا  ــة لخصه ــداف عام ــرتك يف أه ــا تش ــم، لكنه ــداف كل قس ــن أه ــات ب ــث اختالف ــد الباح ــم، ووج وقس

الباحــث يف األهــداف التاليــة )دليــل الدراســات العليــا يف كليــة العلــوم االجتاعيــة,1439ه؛ دليــل كليــة 

الرتبيــة بجامعــة أم القــرى, 1435هـــ؛ دليــل كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود، 1438هـــ؛ دليــل كليــة 
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الرتبيــة بجامعــة طيبــة، 1437هـــ(:

ــوم -  ــط، يف الدبل ــة والتخطي ــات اإلدارة الرتبوي ــا يف تخصص ــات العلي ــة الدراس ــن طلب ــوادر م ــداد ك  إع

ــىل  ــية ع ــة التدريس ــن الهيئ ــة؛ لتأم ــوادر املتخصص ــن الك ــاج م ــد االحتي ــوراه وس ــتر والدكت واملاجس

ــي. ــم الجامع ــتوى التعلي مس

إعداد طالب وطالبات كلية الرتبية ممن يرغبون العمل يف مجال التعليم .- 

املســاهمة يف رفــع الكفــاءة اإلداريــة واألكادمييــة ملديــري املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة، - 

وذلــك مــن خــالل املشــاركة يف تقديــم املقــررات الرتبويــة ضمــن برامــج مركــز التدريــب الرتبــوي 

بكليــة الرتبيــة.

إعــداد القــادة الرتبويــن، بإكســابهم املهــارات واملعرفــة الالزمــة يف قيــادة وإدارة وتخطيــط التعليــم، - 

وتحليــل السياســات التعليميــة بطــرق اقتصاديــات التعليــم.

تقديم الخرات واالستشارات يف مجال التعليم العايل وبرامجه وإداراته.- 

ــج -  ــن برنام ــة ضم ــررات اإلدارة الرتبوي ــم مق ــالل تقدي ــن خ ــن م ــاءة املعلم ــع كف ــاهمة يف رف املس

ــة. ــام يف الرتبي ــوم الع الدبل

ــق املشــاركة يف البحــوث -  ــر البحــث العلمــي عــن طري ــي املســتمر مــن خــالل تطوي ــاج البحث اإلنت

ــة. ــا واملشــكالت الرتبوي ــن القضاي ــر م ــي تســهم يف معالجــة الكث ــة الت األساســية والتطبيقي

املســاهمة الفاعلــة يف خدمــة املجتمــع، وذلــك مــن خــالل الرامــج واملحــارضات والنــدوات والتعليــم - 

املســتمر التــي يشــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم.

ــة إىل -  ــوي، باإلضاف ــة واإلرشاف الرتب ــا يف اإلدارة الرتبوي ــال عالي ــة تأهي ــة املؤهل إعــداد القــوى البرشي

ــوس. ــوي يف مســتوى البكالوري املســاهمة يف اإلعــداد الرتب

اإلســهام يف تطويــر علــم اإلدارة الرتبويــة عــن طريــق إثــراء البحــوث العلميــة والتعــاون مــع - 

املؤسســات الرتبويــة إلجــراء الدراســات امليدانيــة بهــدف تطويــر اإلدارة الرتبويــة.

رئيس القسم:

رئيــس القســم: هــو عضــو هيئــة التدريــس املكلــف بتســير األمــور العلميــة واإلداريــة واملاليــة يف 
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ــة كل  ــر يف نهاي ــم العــايل، ويقــدم تقاري ــس التعلي ــح وأنظمــة مجل ــق لوائ القســم، واملســؤول عــن تطبي

ســنة بأعــال القســم، ويتــم تعيــن رئيــس القســم مــن بــن أعضــاء هيئــة التدريــس املتميزيــن بالكفــاءات 

العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن مديــر الجامعــة، بنــاًء عــىل ترشــيح مــن عميــد الكليــة أو املعهــد، ويكــون 

التعيــن ملــدة ســنتن قابلــة للتجديــد )نظــام مجلــس التعليــم العــايل والجامعــات ولوائحــه، 1428هـــ(.

ــام  ــوىل إدارة القســم مــن أجــل انجــاز امله ــس، يت ــة التدري فرئيــس القســم هــو أحــد أعضــاء هيئ

واملســؤوليات اإلداريــة واألكادمييــة والبحثيــة املناطــة بالقســم، واإلرشاف التــام عــىل أعــال القســم ولجانــه 

املختلفــة التــي يتــم تكوينهــا عــن طريــق مجلــس القســم، ونجــاح رئيــس القســم يف أداء مهامــه يتوقــف 

عــىل القــدرات واملهــارات اإلداريــة واألكادمييــة التــي ميتلكهــا، ويتــم اختيــاره مــن أعضــاء القســم، ومــا 

مييــز أقســام اإلدارة الرتبويــة أن أعضاءهــا متخصصــون يف مجــال اإلدارة والقيــادة األكادمييــة، واملفــرتض أن 

تتوفــر لديهــم املهــارات اإلداريــة الالزمــة لقيــادة التغيــر يف القســم ولــو بحــد الكفايــة.

مهام رئيس القسم:

ــات  ــايل والجامع ــم الع ــات التعلي ــة مبؤسس ــة الخاص ــح واألنظم ــوع إىل اللوائ ــث بالرج ــام الباح ق

الحكوميــة كنظــام مجلــس التعليــم العــايل، ومل يجــد مهــام محــددة وواضحــة ومكتوبــة لرئيــس القســم 

ــكل  ــة ل ــة والبرشي ــات املادي ــق اإلمكان ــام وف ــك امله ــد تل ــة تحدي ــات حري ــت للجامع ــل ترك ــي، ب العلم

ــة. جامع

وبالرجــوع إىل عــدد مــن الدراســات التــي حــددت عــدداً مــن املهــام لرئيــس القســم العلمــي يف 

الجامعــات الســعودية كدراســة الغامــدي )1425هـ(، ودراســة كعي )2005م(، ودراســة العــودة )2007م(، 

ودراســة الثبيتــي )1435هـــ( التــي حددتهــا يف النقــاط التاليــة:

تنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بالقسم العلمي.- 

تنفيذ قرارات مجلس القسم العلمي، وقرارات املجالس الجامعية، واملجالس املختصة.- 

اإلرشاف عىل الرامج التي يقدمها القسم العلمي.- 

اإلرشاف عىل اللجان املختلفة التي يتم تشكيلها عن طريق مجلس القسم.- 

اإلرشاف عــىل منســويب القســم العلمــي؛ ألنــه الجهــة املرجعيــة يف جميــع شــؤونهم العلميــة - 

والوظيفيــة.
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تقديم تقرير سنوي لعادة الكلية عن أعال وأنشطة القسم.- 

إدارة الشؤون الداخلية يف القسم األكادميي.- 

القيادة واتخاذ القرار.- 

التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.- 

تكوين جو من األلفة بن أعضاء هيئة التدريس.- 

متثيل القسم يف االجتاعات والندوات واملؤمترات العلمية.- 

وغــر ذلــك مــن املهــام واملســؤوليات، وتــرك الحريــة للجامعــة والكليــة والقســم يف تحديــد املهــام؛ 

ــرات  ــة التغ ــا مواكب ــن خالله ــن م ــي ميك ــة الت ــن الحري ــًدا م ــة مزي ــام العلمي ــاء األقس ــل إعط ــن أج م

والتطــورات العرصيــة، والعمــل عــىل توظيفهــا، وتحديــث أعــال القســم مبــا يســهم يف تحقيــق التنافســية 

والتقــدم لــه.

قيادة التغيري:

ــات املخطــط لهــا داخــل كل قســم مــن أقســام اإلدارة  ــادة التغيــر اإلجــراءات والعملي يقصــد بقي

الرتبويــة بالجامعــات الســعودية، مــن خــالل تطبيــق االســرتاتيجيات والنــاذج املناســبة؛ لتحقيــق الــرؤى 

الجديــدة واألهــداف التــي متــت عمليــات التغيــر مــن أجلهــا، بحيــث تســتطيع األقســام العلميــة التكيــف 

مــع مــا يواجههــا مــن تحديــات، ووصــوالً إىل األهــداف املنشــودة.

ــه  ــا التوجي ــة، وتوجيهه ــرة ومتنوع ــود كب ــذل جه ــاج إىل ب ــددة تحت ــة متج ــة حيوي ــر عملي فالتغي

ــادة للتغيــر لديهــا معرفــة واطــالع  الســليم لتحقيــق األهــداف التــي يســعى القســم إليهــا -يتطلــب قي

ــات يف  ــات والجامع ــذي شــهدته الكلي ــايل؛ نتيجــة التحــول ال ــم الع ــام واســع يف مؤسســات التعلي واهت

ضــوء مفاهيــم إداريــة حديثــة تــم نقلهــا مــن قطــاع األعــال وتكييفهــا مــع طبيعــة مؤسســات التعليــم 

العــايل.

وقيــادة التغيــر تعــد أكــر التحديــات التــي تواجــه معظــم املؤسســات عامــة ومؤسســات التعليــم 

العــايل خاصــة، فالقيــادة وحدهــا هــي التــي تســتطيع أن تتجــاوز كل مصــادر القصــور الــذايت يف املؤسســة، 

والقــادة فقــط هــم الذيــن يســتطيعون دفــع األفــراد للقيــام بــكل مــا يلــزم مــن أفعــال وإجــراءات لتغيــر 

الســلوك، والقيــادة هــي التــي تســتطيع تثبيــت التغيــر، بغرســه وترســيخه يف الثقافة األساســية للمؤسســة. 
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)كوتــر، 2018م(

أمهية قيادة التغيري:

تنبــع أهميــة قيــادة التغيــر يف األقســام العلميــة والكليــات والجامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل 

ــة واإلجــراءات  ــاكل التنظيمي ــر للهي ــة، وتطوي ــة للمــوارد البرشي ــن تنمي ــا م ــي تحققه ــن األهــداف الت م

اإلداريــة، وإعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، وتكمــن أهميــة قيــادة التغيــر يف النقــاط التاليــة )شــنيني، 

2011م، ص9(: 

تحسن مستوى األداء للمؤسسة ولأفراد نتيجة التغير الذي يحدث يف التنظيم.- 

التجديد يف الوسائل واملهارات والقدرات للعاملن يف املؤسسة.- 

تحقيق التوازن التنظيمي عن طريق التناسب ملكونات نظام املؤسسة مع أهدافها.- 

ــرار -  ــاذ الق ــة التخ ــات الكافي ــر املعلوم ــىل توف ــد ع ــة تعتم ــة علمي ــق منهجي ــرارات وف ــاذ الق اتخ

ــر. ــادة التغي وقي

بناء وتحديث الهياكل التنظيمية.- 

تطوير النظم واإلجراءات والقدرات واملهارات والعنارص البرشية يف مختلف مجاالت العمل.- 

خصائص قيادة التغيري:

اتفق كل من )الزعير، 2011م؛ عساف، 2012م( عىل خصائص قيادة التغير التالية:

االســرتاتيجية: مــن أبــرز خصائــص وســات قيــادة التغيــر أنهــا تتعامــل مــع املؤسســة مــن منظــور - 
اســرتاتيجي.

التشــخيص الواعــي: تعتمــد قيــادة التغيــر بدرجــة أساســية عــىل املعلومــات والحقائــق التــي تصــف - 
كل جوانــب ومكونــات املؤسســة، والتشــخيص بدقــة.

ــة املتعــددة، -  ــر يف كل النظــم واملؤسســات اإلداري ــة التغي ــاك منــط محــدد لعملي ــس هن املرونــة: لي
ــادة التغيــر هــي التــي تحــدد طريقــة التعامــل مــع التغيــر. وإمنــا قي

االســتهدافية: التغيــر عمليــة حركيــة ذات تفاعــل ذيك ال يحــدث عشــوائياً أو ارتجاليــاً؛ ألنــه مخطــط - 
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يتــم يف إطــار حركــة منظمــة.

الواقعيــة: ارتبــاط التغيــر بالواقــع العمــي الــذي تعيشــه املؤسســة، بحيــث يتــم التخطيــط للتغيــر - 
وفــق إمكانــات ومــوارد وظــروف املؤسســة الفعليــة.

التوافقيــة: وجــود قــدر مناســب مــن التوافــق بــن عمليــة التغيــر ورغبــات واحتياجــات وتطلعــات - 
القــوى املؤثــرة يف عمليــة التغيــر الداعمــة لــه؛ لــي تســهل عمليــة قيــادة التغيــر.

الفاعليــة: مبعنــى قــدرة قيــادة التغيــر إىل تحقيــق األهــداف املنشــودة بأقــل جهــد ووقــت وكلفــة - 
ممكنــة.

ــر -  ــة التــي تحقــق التفاعــل اإليجــايب مــع قــادة التغيــر يف مراحــل التغي املشــاركة: املشــاركة الواعي
ــذه. وتنفي

القانونيــة واألخالقيــة: بحيــث يتــم التغيــر يف القوانــن واللوائــح املنظمــة للعمــل، وقواعــد األخــالق - 
الحميــدة للمجتمــع.

اإلجناز: تسعى قيادة التغير إىل إنجاز األعال ورفع درجة األداء.- 
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ــن  ــر م ــادة التغي ــات لقي ــص والس ــن الخصائ ــدداً م ــوري )2005م، ص 182( ع ــر الفاع ــا ذك بين

ــا:  أهمه

وجود رؤية أو هدف يسعى قائد التغير لتحقيقه.- 

وجود رسالة للمؤسسة تحدد هويتها وآلية عملها.- 

القدرة عىل التواصل الجيد، وتكمن أهميتها يف تنفيذ برامج التغير املطلوبة.- 

يكون لدى قيادة التغير املبادرة.- 

القدرة عىل توفر املناخ املالئم للتغير.- 

االرتقاء بقدرات املؤسسة.- 

يتضــح مــن خصائــص قيــادة التغيــر أن نجــاح التغيــر وتحقيقــه لأهــداف والــرؤى الجديــدة يعتمــد 

وبشــكل رئيــس عــىل قائــد التغيــر يف املؤسســة والقســم، ومــدى امتالكــه لعــدد مــن الســات واملهــارات 

ــها  ــادرة وأسس ــالك روح املب ــاً، امت ــاً وخارجي ــد داخلي ــل الجي ــال والتواص ــا: االتص ــي منه ــدرات والت والق

العلميــة، املرونــة يف التعامــل مــع األفــراد والقضايــا املختلفــة التــي تحــدث يف البيئــة الداخليــة والخارجيــة، 

أخالقيــات القائــد التــي تعمــل عــىل رفــع الــروح املعنويــة وتحفيــز األفــراد واملوظفــن، وقدرتــه عــىل توفــر 

منــاخ مناســب ومالئــم لعمليــات التغيــر.

جماالت قيادة التغيري:

ذكــر الســلمي )2005م( أن جهــود قيــادة التغيــر داخــل املؤسســات التعليميــة ترتكــز يف املجــاالت 

ــات  ــكل املؤسســة، ومجــال األنظمــة والتنظي ــايف والتنظيمــي لهي ــة: املجــال اإلداري، واملجــال الثق التالي

الداخليــة، ومجــال الطــرق واألســاليب اإلداريــة، ومجــال اإلجــراءات والعمليــات اإلداريــة.

ــة واألكادمييــة عــىل  ــادة التغيــر يف املؤسســات الرتبوي ــادة التغيــر يف جهودهــا لقي تركــز قي

:)1998 ,fullan) ــن رئيســن هــا جانب

الجانــب التنظيمــي مــن خــالل إعــادة البنــاء التنظيمــي، وهيكلــة املؤسســة؛ بغيــة إحــداث التغيــر 

ــادة النســق  ــن خــالل إع ــايف م ــب الثق ــة، والجان ــر األدوار الوظيفي ــاء الرســمي للمؤسســة، وتطوي يف البن

الثقــايف يف املؤسســة التعليميــة، ويتضمــن تغيــرات يف القيــم والدوافــع واملهــارات والعالقــات التنظيميــة.
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ويصنــف عــاد الديــن )2003م( مجــاالت التغيــر إىل أربعــة مجــاالت رئيســة هــي: تطويــر رؤيــة 

مشــرتكة، ومنذجــة الســلوك التنظيمــي، وبنــاء ثقافــة مشــرتكة باإلضافــة إىل هيكليــة التغيــر.

ــة تكمــن يف  ــة والتعليمي ــر يف املؤسســات الرتبوي ــادة التغي ــود قي يتضــح مــا ســبق أن جه

ــن  ــم املؤســي (Restructuring( ويتضم ــة التنظي ــاء وهيكل ــادة بن ــا :إع ــن ه ــن رئيس جانب

ــن  ــايف )Reculturing( ويتضم ــق الثق ــاء النس ــادة بن ــمي، وإع ــاء الرس ــر يف البن ــداث التغي إح

ــارات، إذ تتضمــن  ــات وامله ــع والعالق ــم والدواف ــاذج واألســاليب والقي ــرات يف الن إحــداث التغي

ــة  ــاس، والبني ــية، والن ــة املؤسس ــداف، والثقاف ــات و األه ــر: الغاي ــادة التغي ــل لقي ــاالت العم مج

ــة. ــة أو الهيكلي التنظيمي

مهام ومسؤوليات قائد التغيري:

ينبغــي عــىل قائــد التغيــر القيــام بعــدد مــن املهــام التــي تســهم يف نجــاح قيادتــه للتغيــر، وتلــك 

املهــام كــا ذكرهــا الســلمي )2005، ص115(:

تطوير منهجية علمية لقيادة عمليات التغير.- 

التعامل اإليجايب مع عوامل ومحركات التغير.- 

إدراج تقنيات قيادة التغير ضمن مهام ومسؤوليات العاملن باملؤسسة.- 

متكن العاملن من املشاركة يف بناء مناذج لقيادة التغير، توافق أوضاع املؤسسة وأهدافها.- 

الراعة يف التخطيط الزمني، واستثار الوقت لضان نجاح عمليات التغير.- 

التواصل مع األفراد، واالستاع إىل احتياجات واهتامات أعضاء فريق التغير.- 

االعرتاف املستمر بجهود أعضاء فريق التغير وانجازاتهم.- 

وقد صنف الزهراين )1429هـ( مهارات ومسؤوليات قائد التغير يف ستة أبعاد هي:

تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة.. 1

بناء فريق إحداث التغير وتنمية قدراتهم.. 2

تحقيق االتصال الفعال.. 3
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تحقيق مبدأ الرشاكة يف التغير.. 4

الفاعلية يف إدارة وقت التغير.. 5

التحفيز نحو تحقيق أهداف التغير.. 6

يتضح من مهام قائد التغير ومسؤولياته أنها ترتكز يف ثالث مهارات رئيسة هي:

ــا  ــا وإدراكه ــر وفهمه ــاذج التغي ــي من ــداف وتبن ــع األه ــط ووض ــم الخط ــة: كرس ــارات إدراكي مه

ــة العمــل،  والقــدرة عــىل تطبيقهــا، ومهــارات إنســانية: كإجــادة للتعامــل مــع األفــراد واملوظفــن يف بيئ

ــم،  ــل وتحفيزه ــرق العم ــاء ف ــة: كبن ــارات فني ــراد، ومه ــادات واألف ــع القي ــدة م ــات الجي ــاء العالق وبن

ــرتاتيجية. ــرشاكات االس ــاء ال ــال، وبن ــال الفع ــق االتص وتحقي

مناذج قيادة التغيري:

تعــد منــاذج قيــادة التغيــر أو إدارة التغيــر مــن األمــور املهمــة والرضوريــة عنــد تطبيــق أي 

تغيــر، فالنمــوذج يصــف ويبســط عمليــة التغيــر للتمكــن مــن فهمهــا وتطبيــق مبادئهــا، ويكــون 

وفــق خطــوات ومراحــل متتابعــة؛ لضــان نجــاح قيــادة التغيــر.

ــف املنظــات، ومــن  ــق يف مختل ــح للتطبي ــي تصل ــاذج الت ــد مــن الن ويوجــد العدي

:)Jeffrey,2014) أبرزهــا

ــل رئيســة لقيــادة  ــالث مراح ــن ث ــون م ــرت لويــن (Kurt Lewin( والــذي يتك ــوذج ك من

التغيــر هــي: 1( إذابــة أو إســالة الجليــد )Unfreezing(، 2( التغيــر )Changing(، 3( إعــادة التجميــد 

)Refreezing(، ومنــوذج هــوس )Edgar Huse( وهــو مبنــي عــىل النمــوذج الســابق للويــن ويتكــون 

مــن ســبع مراحــل أساســية لقيــادة التغيــر هــي: 1(االستكشــاف، 2(الدخــول، 3(التشــخيص، 4(التخطيــط، 

 Beckhard( ــس ــارد وهاري ــوذج بيكه ــل، ومن ــاء العم ــم، 7(إنه ــت والتقيي ــل، 6(التثبي ــة العم 5(خط

and Harris’s( الــذي يركــز عــىل تحفيــز التغيــر، ويتكــون مــن أربــع مراحــل )عــدم الرضــا بالحالــة 
املســتقرة- املســتقبل املرغــوب فيــه – مســار معــن للتغيــر – تكاليــف التغيــر(، ومنــوذج بــورك وليتويــن 

)Burke & Litwin( حــول األداء التنظيمــي والتغيــر، ويتكــون النمــوذج مــن 12 عنــرصاً ،كل عنرص 

ميثــل مهمــة يف املنظومــة وهــي )البيئــة الخارجيــة – املهمــة – االســرتاتيجية – القيــادة – الثقافــة – الهيــكل 

– املارســات اإلداريــة – النظــم – املنــاخ – متطلبــات العمــل واملهــارات الفرديــة – االحتياجــات والقيــم 

ــوم  ــذي يق ــه ال ــوذج lvancevich(( وزمالئ ــي(، ومن ــردي والتنظيم ــز – األداء الف ــة – التحفي الفردي
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عــىل أن إدارة التغيــر عمليــة منظمــة تتكــون مــن ســبع خطــوات مرتابطــة بتسلســل منطقــي هــي ) قــوى 

التغيــر – االعــرتاف بالحاجــة للتغيــر – تشــخيص املشــكلة – تطويــر بدائــل واســرتاتيجيات/ أســاليب 

التغيــر – تقريــر املحــددات والظــروف املقيــدة – مقاومــة التغيــر – تنفيــذ التغيــر ومتابعتــه(، 

ومنــوذج كوتــر (Kotter, 1996( وهــو مــن أكــر النــاذج شــهرة يف التغيــر التنظيمــي، حيــث 

ــات ويف  ــكل املنظ ــح ل ــه صال ــأن منوذج ــر ب ــرصح كوت ــات، وي ــدة دراس ــه يف ع ــوع إلي ــم الرج ت

جميــع البيئــات، وقــد حظــي منــوذج كوتــر باهتــام واســع، حتــى يف مؤسســات التعليــم العــايل.

ــات  ــة بالجامع ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــر لقي ــى الباحــث منــوذج كوت ــد تبن وق

ــذي  ــوذج األنســب ال ــامل، والنم ــاء الع ــاً يف انح ــر شــهرة واهتام ــوذج األك ــه النم الســعودية؛ ألن

ميكــن اســتخدامه يف األقســام العلميــة والكليــات والجامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل ، حيــث 

يــرى آن.ف لــوكاس )2006م، ص95( أن منــوذج كوتــر هــو أنســب منــوذج لتطبيــق التغيــرات يف 

ــم  ــوام يف قس ــة أع ــد لثاني ــرشوع امت ــون يف م ــريل ديكنس ــة ف ــه جامع ــذي طبقت ــة، وال الجامع

ــات. ــن الجامع اإلدارة والتســويق وغرهــا م

:)Kotter Model, 1996( منوج كوتر للتغيري

ــدور  ــر، ف ــق أي تغي ــد تطبي ــة عن ــور الرضوري ــن األم ــر م ــادة التغي ــاذج إدارة وقي ــد من تع

ــا. ــق مبادئه ــا وتطبي ــن فهمه ــن م ــر للتمك ــة التغي ــيط عملي ــو تبس ــاذج ه الن

ويعتــر كوتــر أحــد املتخصصــن واملهتمــن بــإدارة وقيــادة التغيــر يف املؤسســات، مــن خــالل 

اتبــاع أفضــل الطــرق لتحقيــق التحــوالت الناجحــة، وكوتــر أســتاذ متقاعــد ملــادة القيــادة بكليــة 

ــر إنرتناشــونال، وهــي مؤسســة  ــك مؤســس ملؤسســة كوت ــارد، ورشي إدارة األعــال بجامعــة هارف

رائــدة تســاعد قــادة الــرشكات الــواردة بقامئــة جلوبــال 5000 عــىل ترسيــع تنفيــذ اســرتاتيجياتهم 

األكــر أهميــة وقيــادة التغيــر يف بيئــة عمــل معقــدة ورسيعــة الحركــة، وقــد ألــف كوتــر مثانيــة 

ــوان  ــاب بعن ــان املتتابعــة يف كت ــه الث ــه وخطوات ــر ومبادئ ــر عــن التغي ــب كوت ــاً، وكت عــرش كتاب

ــر Leading Change ســنة 1996م. ــادة التغي قي

ولقــد بــن كوتــر )2018م( مــن خــالل خرتــه ودراســاته العديــدة أن حــوايل 70% مــن مرشوعــات 

ــا املؤسســة أو املنظمــة قــد تتعــرض للفشــل إمــا بســبب عــدم القــدرة عــىل  ــاج إليه ــي تحت ــر الت التغي

البــدء بهــا رغــم وضــوح أهميتهــا بالنســبة للمنظمــة ولأفــراد، أو بســبب عــدم القــدرة عــىل إمتامهــا رغــم 

جهــود األفــراد الكبــرة، أو بســبب تجــاوز حــدود امليزانيــة املقــررة لهــا، أو التأخــر يف إنهائهــا يف املوعــد 
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املحــدد أو الشــعور باإلحبــاط وخيبــة األمــل.

ويتكون منوذج كوتر لقيادة التغير من املراحل والخطوات الثاين التالية )كوتر، 2018م(:

إجيــاد شــعور ابحلاجــة إىل التغيــري: وتتضمــن رصــد الحقائــق التنافســية، واألزمــات الحاليــة، والفــرص . 1
ــل  ــف يف أداء العم ــاط الضع ــور نق ــة، وظه ــتجدات العرصي ــورات واملس ــة التط ــة، ومواكب املحتمل

ــة: ــك وفــق الخطــوات التالي باملؤسســة. ويكــون ذل

إيجاد األسباب الواضحة للتغير.- 

ــر -  ــق التغي ــع لتحقي ــل الرسي ــام بالعم ــة القي ــتيعاب أهمي ــراد يف اس ــاعدة األف مس

ــوب. املطل

تحديد التحديات والتهديدات وقوة املنافسة.- 

تطوير السيناريوهات التي تشر إىل ما ميكن أن يحدث يف املستقبل.- 

البحث عن الفرص التي ميكن استغاللها.- 

تبسيط رغبة األفراد يف النقاش والتفكر.- 

دعم قدرة قيادة الفريق عىل اإلقناع.- 

2. إقامــة حتالــف لقيــادة التغيــري: تتطلــب عمليــات وجهــود التغيــر فــرق عمــل وجاعة قوية يف املؤسســة 
لتوجيــه التغيــر نحــو تحقيــق األهــداف والــرؤى املطلوبــة، وهــذا التحالــف مبثابــة فريــق العمــل، 

وميكــن اتبــاع الخطــوات التاليــة يف تكويــن فــرق قيــادة التغيــر:

تشــكيل فريــق مــن األفــراد املناســبن وتزويدهــم بالســلطة الالزمــة، عــىل أن يكــون منهــم املديــرون - 

والقــادة يف املؤسســة.

الحصول عىل االلتزام من جميع األفراد.- 

العمل عىل بناء الفريق ضمن تحالف التغير.- 

مراقبة نقاط الضعف يف الفريق.- 
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التأكد من وجود مجموعة من األفراد املناسبن يف مختلف األقسام واملستويات يف املؤسسة.- 

ــة يف  ــة ومرغوب ــم صــورة مغري ــة عمــل هــو تقدي 3. وضــع رؤيــة اســرتاتيجية للتغيــري: إن جوهــر أي رؤي

املســتقبل، مصحوبــة بــكل مــا يدعمهــا مــن عوامــل تؤكــد أنهــا رؤيــة جيــدة، ورؤى العمــل الجيــدة تــؤدي 

إىل تبســيط األمــور مــن خــالل توضيــح التوجــه العــام القــادم للمؤسســة، وتــؤدي إىل دفــع األفــراد للتحــرك 

ــة  ــح الرؤي ــي تصب ــرة مــن األعــال؛ ول ــد أنشــطة سلســلة كب ــؤدي إىل توحي ــح، وت نحــو االتجــاه الصحي

فعالــة البــد أن تأخــذ بعــن االعتبــار األوضــاع الواقعيــة للمؤسســة، وتضــع األهــداف املســتقبلية الطموحــة 

بصــورة حقيقيــة، وميكــن تحقيــق ذلــك باتبــاع الخطــوات التاليــة:

تحديد القيم الرئيسة لعملية التغير.- 

وضع ملخص يعكس ما يتوقع أن يكون مستقبل املؤسسة )الرؤية(.- 

إيجاد االسرتاتيجية املطلوبة لتحقيق الرؤية.- 

التأكد أن تحالف التغير قادر عىل نقل الرؤية لآلخرين.- 

4. إيصــال رؤيــة التغيــري: يســتخدم قائــد التغيــر الناجــح كل وســيلة ممكنــة لتوصيــل الرؤيــة الجديــدة 
واســرتاتيجيات تحقيقهــا، ويكــون مــن خــالل اإلجــراءات التاليــة:

التحدث باستمرار عن رؤية التغير.- 

تطبيق الرؤية يف جميع مجاالت العمل.- 

نقلها بصورة مكررة وقوية وجعلها جزًءا من كل عمل يتم القيام به.- 

استخدامها بصورة يومية لحل املشكالت وصنع القرارات حتى تبقى يف أذهان األفراد.- 

5. متكــني األفــراد مــن العمــل ذي القاعــدة العريضــة: تتطلــب جهــود التغيــر إزالــة املعوقــات، وتغيــر 
العمليــات والهيــاكل التــي تعيــق التغيــر، وتشــجع الطــرق غــر التقليديــة إلنجــاز التغيــر، ويكــون 

متكــن األفــراد مــن خــالل:

متكينهم من القيام بالتغيرات يف املجاالت املطلوبة منهم.- 

توزيع امليزانية عىل املبادرات والنشاطات الجديدة.- 
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تغير طريقة تنظيم العمل بوضع األفراد يف األماكن املناسبة لجهودهم وإمكاناتهم.- 

التخلص من العقبات التي قد تقف يف طريق التغير؛ لتجنب اإلحباط لدى األفراد.- 

مراجعة الهيكل التنظيمي وطريقة وصف األعال ونظم األداء.- 

تقدير األفراد ومكافأتهم للقيام بعملية التغير.- 

ــة  ــط لتحســينات ملموســة تتحقــق مــع بداي 6. حتقيــق مكاســب علــى املــدى القصــري: ينبغــي التخطي
ــن يســهمون  ــأة األفــراد الذي ــه، ومكاف ــة العمــل وإجراءات ــق التحســن يف بيئ ــر، وتحقي خطــة التغي

بشــكل فعــال يف تحقيــق تحســينات ومكاســب قريبــة، ويتطلــب التغيــر الناجــح أن يعمــل قــادة 

التغيــر عــىل وضــع أهــداف قصــرة األجــل قابلــة للتحقيــق؛ مــن أجــل إقنــاع أفــراد التنظيــم بــأن 

جهودهــم قــد بــدأت تعطــي النتائــج املرغوبــة، مــا يســاعد عــىل تحفيــز األفــراد والحفــاظ عــىل 

الشــعور بالحاجــة امللحــة للعمــل.

7. تعزيــز املكاســب وحتقيــق مزيــد مــن التغيــري: مــع اندفاع العمل نحو التغير، تســتخدم املكاســب 
التــي تحققــت لتحقيــق مكاســب إضافيــة ومزيــد مــن املشــاركن الذيــن يســتطيعون تجديــد 

ــاج إىل  ــا يحت ــه بصــورة واضحــة وم ــم تحقيق ــا ت ــل م ــر، وتحلي ــر بصــورة أك ــل التغي وتفعي

تطويــر بعــد كل نجــاح، والعمــل مــن أجــل إجــراء التحســينات املســتمرة.

8. ترســيخ وتثبيــت التغيــري يف ثقافــة املؤسســة: قيــادة التغيــر الناجحــة تعمــل عىل الربط بن الســلوكيات 
الجديــدة ونجــاح املنظمــة، وتســعى التخــاذ اإلجــراءات التــي تضمــن اســتمرار جهــود التغيــر، وال 

تكــون مرهونــة بوجــود أحــد، وإن كان قائــد التغيــر نفســه، ويتــم ترســيخ وتثبيــت التغيــر يف ثقافــة 

املؤسســة مــن خــالل:

ــك مــن -  ــر يف كل جــزء مــن أجــزاء املؤسســة، وذل ــة لضــان ظهــور التغي ــام بالجهــود املتواصل القي

خــالل عاملــن رئيســن هــا، األول: الربــط بــن الجهــود والنتائــج، والثــاين: إميــان الجيــل القــادم مــن 

قيــادات املؤسســة بطــرق التغيــر وجعلهــا جــزًءا مــن ثقافــة املؤسســة.

التحدث عن مدى التقدم يف التغير.- 

رسد قصص نجاح عملية التغير.- 
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ويشــر كوتــر )2018م( إىل أن املؤسســات واملنظــات عندمــا تحتــاج للقيــام بتغيــرات مهمــة وفعالة - 

فإنهــا تســتطيع تحقيــق ذلــك بصــورة أفضــل إذا تــم تنفيــذ هــذه الخطــوات بنفــس الرتتيــب. وقــد 

يكــون مــن األفضــل أن يبــدأ التغيــر باســتخدام منــوذج محــدد، ثــم العمــل عــىل تعديلــه وتكييفــه 

إذا تطلــب األمــر ذلــك؛ ليناســب ظــروف املؤسســة ودرجــة التغيــر املطلوبــة.

فالهــدف مــن منــوذج كوتــر لقيــادة التغيــر هــو توفــر مســتوى ثابــت مــن الرتكيــز عــىل العمليــة 

ــذ  ــي تتعامــل فقــط مــع تنفي ــاً لغــره مــن النــاذج الت ــي تســتغرقها، خالف بغــض النظــر عــن املــدة الت

التغيــر نفســه، ويتضمــن منــوذج كوتــر الخطــوات الحيويــة التــي يجــب أن تحــدث قبــل العمليــة حيــث 

يتــم إطالقهــا، والخطــوات الحيويــة بنفــس القــدر التــي يجــب أن تحــدث بعــد العمليــة، وبذلــك تكتمــل 

مراحــل وخطــوات التغيــر؛ مــن أجــل جعــل التغيــر دامئًــا ومســتمراً.

ــة  ــن ثقاف ــزءاً م ــر ج ــة التغي ــل عملي ــاعد يف جع ــد يس ــر ق ــر للتغي ــوذج كوت ــوات من ــاع خط فاتب

ــا ميكــن  ــم إىل القاعــدة، وهن ــإلدارة مــن أعــىل التنظي املؤسســة تعمــل مــن خــالل التسلســل الهرمــي ل

ــة دامئــة  ــر عملي ــا إذا كان التغي ــر م ــود إىل تقري ــد يق ــذي ق ــر، ال اإلعــالن عــن النجــاح الحقيقــي للتغي

ــم العمــل مــن خــالل  ــة، ويجــب أن يت ــج املطلوب ــد حقــق النتائ ــر ق مســتمرة يف املؤسســة، أو أن التغي

ــدة.  ــتقرار الجدي ــة االس ــول إىل مرحل ــدة والوص ــات الجدي ــدة والعملي ــارات الجدي امله

ــر يف أقســام  ــادة التغي ــم منــوذج لقي ــام الباحــث بتصمي ــاين للنمــوذج، ق ــاًء عــىل املراحــل الث وبن

ــة  ــع بيئ ــاده؛ لتتناســب م ــه وأبع ــف عبارات ــىل تكيي ــل ع ــات الســعودية، والعم ــة بالجامع اإلدارة الرتبوي

ــادة  ــن يف اإلدارة والقي ــراء ومختص ــل خ ــن قب ــوذج م ــم النم ــم تحكي ــة، وت ــام العلمي ــق يف األقس التطبي

ــة. الرتبوي

الدراسات السابقة:

ــر أو  ــادة التغي ــة بقي ــابقة ذات العالق ــات الس ــن الدراس ــدد م ــىل ع ــة ع ــدت الدراس اعتم

إدارة التغيــر يف مؤسســات التعليــم العــايل كالجامعــات والكليــات واألقســام العلميــة، ومــن تلــك 

الدراســات مــا يــي:

هدفــت دراســة ترنبــول وإدواردز (Turnbull and Edwards, 2005( إىل تحديــد أثــر 

ــايف الجــذري،  ــر الثق ــة التغي ــن ناحي ــة، م ــو الريطاني ــة ني ــر املؤســي يف جامع ــادي للتغي ــر القي التطوي

واســتخدمت الدراســة منهــج البحــث االســتقرايئ، وشــملت أفــراد الدراســة )120( أكادمييــاً وإداريــاً مــن 

ــادي ملــدة ســتة أشــهر، بغــرض  ــر قي ــم يف برنامــج تطوي ــم إدراجه ــة، ت ــو الريطاني ــن بجامعــة ني العامل
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ــوط  ــة الضغ ــت الدراس ــا تناول ــن، ك ــادة واملرؤوس ــة للق ــية والعاطفي ــب النفس ــذات والجوان ــة ال دراس

املجتمعيــة التــي تؤثــر يف القيــادة، والضغــوط القياديــة املنبثقــة عــن املجتمعــات، وأظهــرت الدراســة بــأن 

ــة يتقاطعــان، ويتشــابهان يف اختالفهــا، ويظهــر  كال النوعــن مــن الضغــوط ســواء املجتمعيــة أم القيادي

ــرت الدراســة  ــا أظه ــات واإلدارة، ك ــن عمــداء الكلي ــالف ب ــل: االخت ــالف بصــور عــدة مث هــذا االخت

وجــوب الرتكيــز عــىل دعــم املهــارات القياديــة املتطــورة لــدى اإلدارة العليــا، ومــدى الحاجــة إىل 

لوجــود عــدد أكــر مــن القــادة األكادمييــن، وإدماجهــم يف عمليــة التغيــر، ورضورة خلــق منــاخ 

ــا. مــن املشــاركة يف الكليــات، وأن تنبــع الرغبــة يف املشــاركة مــن األفــراد، ومــن القيــادة العلي

بينــا هدفــت دراســة نــوح )2006م( إىل التعــرف عــىل معوقــات إدارة التغيــر، واملتعلقــة 

ــس  ــة التدري ــدى رؤســاء األقســام وأعضــاء هيئ ــة ل ــة، والتنظيمي ــب الســلوكية، االجتاعي بالجوان

ــر،  ــات إدارة التغي ــىل معوق ــب ع ــة للتغل ــات املقرتح ــىل اآللي ــرف ع ــرى، والتع ــة أم الق بجامع

ــس  ــة تدري ــن )208( عضــو هيئ ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون ــج املســحي، وق ــتخدمت املنه واس

ذكــوراً وإناثــاً، واســتخدمت االســتبانة لجمــع املعلومــات، وتوصلــت الدراســة إىل أن درجــة معوقات 

التغيــر املتعلقــة بالجوانــب الســلوكية منخفضــة، وأن درجــة معوقــات التغيــر املتعلقــة بالجوانــب 

االجتاعيــة متوســطة، أمــا درجــة معوقــات إدارة التغيــر املتعلقــة بالجوانــب التنظيميــة عاليــة.

وهدفــت دراســة آلــن وكريســتوف (Alain and Christophe, 2006( إىل التعــرف عىل 

إدارة التغيــر يف الجامعــات، مــن خــالل أهــم العوامــل التــي يأخذهــا األســاتذة الجامعيــون بعــن 

ــا يعــرف  ــط الســيايس األورويب ضمــن م ــر املفــروض مــن املحي ــار لدعــم أو مقاومــة التغي االعتب

مبســار بولونيــا، وتــم إجــراء 48 مقابلــة مــع هيئــة التدريــس، والتــي تبــن تصــوًرا متناقًضــا لعوامــل 

ذات املضمــون الداخــي والخارجــي، ومرتبطــة مبرحلــة التنفيــذ وكذلــك جوهــر اإلصــالح، كــا تبــن 

وجــود تــردد نحــو التغيــر مــن طــرف األســاتذة، والــذي يفــرس مــن خــالل غمــوض التغيــر املقرتح، 

هــذا الغمــوض مبنــي عــىل نقــص الفهــم املشــرتك، ومبنــي عــىل نقــص املعلومــة، كــا أن تناقــض 

وتعــارض التصــورات يوضــح صعوبــة توقــع ترصفــات ومواقــف املعنيــن بالتغيــر.

ــة  ــات اليمين ــر يف الجامع ــاً إلدارة التغي ــاً مقرتح ــي )2007م( منوذج ــة األصبح ــت دراس تناول

العامــة، وذلــك يف ضــوء الواقــع واالتجاهــات اإلداريــة املعــارصة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 

الوثائقــي لتحليــل األدب النظــري ذي العالقــة بــإدارة التغيــر، واســتخدم املنهــج املســحي للتعــرف 

عــىل واقــع إدارة التغيــر يف الجامعــات اليمنيــة، وتكونــت العينــة مــن )133( قائــداً إداريــاً وأكادمييــاً، 

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع إدارة التغيــر يف الجامعــات مــن وجهــة نظــر العينة كان متوســطاً.
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وهدفــت دراســة العتيبــي )2009م( إىل قيــادة التغيــر يف الجامعــات الســعودية: منــوذج مقرتح لدور 

ــا،  ــان أهدافه ــر، وبي ــادة التغي ــد مفهــوم قي ــر، مــن خــالل تحدي ــد للتغي ــس القســم األكادميــي كقائ رئي

والتعــرف إىل خصائــص وطبيعــة قيــادة التغيــر يف املؤسســات الرتبويــة إجــاالً، ويف الجامعــات عــىل وجــه 

الخصــوص، والتعــرف عــىل اســرتاتيجيات قيــادة التغيــر، وتحديــد املهــارات الالزمــة لقيــادة التغيــر، وبنــاء 

ــم  ــس القس ــس لرئي ــدور الرئي ــن ال ــق م ــعودية ينطل ــات الس ــر يف الجامع ــادة التغي ــرتح لقي ــوذج مق من

األكادميــي كقائــد لعمليــة التغيــر داخــل البيئــة الجامعيــة، ويتضمــن ذلــك قيــام رئيــس القســم العلمــي 

كقائــد لعمليــة التغيــر داخــل املؤسســة الجامعيــة بإجــراءات عــدة أبرزهــا: التعــرف عــىل فــرص تطويــر 

فــرق العمــل وفــق أســاليب تقييــم متدرجــة ومقبولــة، ومراقبــة رؤســاء األقســام لذلــك، ولــأدوار املنوطــة 

ــن خــالل  ــر أنفســهم م ــة تطوي ــم عملي ــادة، وتحمــل رؤســاء األقســام ملســؤولياتهم، ومواصلته ــم كق به

وضــع أهــداف مهمــة يســعون دامئــاً إىل تحقيقهــا.

ــر يف التعليــم  ــر وإدارة التغي ــوان (kittiwan, 2009( حــول التغي بينــا ركــزت دراســة كيتي

العــايل بتايلنــد، بدراســة ســت جامعــات ببانكــوك خــالل الفــرتة 2004-2006م، والتــي شــهدت فــرتة تغيــر 

مــن العمــل وفــق نظــام الكليــات إىل الجامعــات؛ وذلــك بهــدف تحديــد كيفيــة اســتجابة الرؤســاء والنــواب 

ــر والوثائــق مــن  ــة، وتحليــل محتــوى التقاري ملثــل هــذا التغيــر التحــويل، واعتمــد الباحــث عــىل املقابل

الجامعــات والــوزارة كأدوات للدراســة، يف إطــار منهــج دراســة الحالــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن 

ــعت  ــل، إذ س ــاكل يف التموي ــا مش ــا واجهته ــير أموره ــتقاللية يف تس ــىل اس ــت ع ــي حصل ــات الت الجامع

ــدي  ــاس تعاق ــىل أس ــدد ع ــن الج ــع املوظف ــد م ــة، والتعاق ــاريع مختلف ــول يف مش ــات إىل الدخ الجامع

يحرمهــم مــن املزايــا الحكوميــة كمنــح التقاعــد؛ مــا ولــد ضغوطـًـا أكــر عــىل الرؤســاء ونوابهــم بخصــوص 

التمويــل، وتوصلــت الدراســة إىل أن الجامعــات الســت قامــت بتطبيــق إدارة التغيــر بعــدة طــرق 

مختلفــة، إذ أدخلــت تقنيــات مختلفــة يف املســتقبل مــن خــالل التحــرك يف اتجاهــات مختلفــة، وغــرت 

يف هياكلهــا التنظيميــة مــن خــالل متكــن العمــداء وتشــجيع املوظفــن عــىل املشــاركة يف صنــع سياســات 

جامعاتهــم، إضافــة إىل تحفيــز املوظفــن للتغيــر مــن خــالل وضــع مكافــآت ومعايــر ترقيــة لأشــخاص 

الذيــن يســهمون يف تحقيــق أهــداف الجامعــة، وأكــد الرؤســاء الســتة أن التغيــر أمــر صعــب ويتطلــب 

اســتخدام العديــد مــن التقنيــات والخــرات مــن القــادة.

وهدفــت دراســة اللحيــاين )2012م( إىل التعــرف عــىل واقــع مارســة إدارة التغيــر يف كليــات الرتبيــة 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــرى م ــة أم الق ــة بجامع ــات امللحق ــات البن ــة كلي ــادة هيكل ــوء إع ــة يف ض ــة املكرم مبك

العميــدات ورئيســات األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس، ومعوقــات التغيــر، وعوامــل نجــاح إدارة التغيــر، 
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واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي، واالســتبانة لجمــع املعلومــات، وبلغــت عينــة الدراســة 

)84( مــن عميــدات ورئيســات أقســام وعضــوات هيئــة تدريــس بكليــات الرتبيــة يف مكــة املكرمــة، وكان 

مــن أبــرز نتائــج الدراســة مــا يــي: أن رئيســات األقســام يف كليــات الرتبيــة ميارســن إدارة التغيــر بدرجــة 

عاليــة.

بينــا ركــزت دراســة الهبــوب )2012م( حــول موضــوع الجامعــة وثقافــة التغيــر دراســة تحليليــة 

نقديــة لواقــع ثقافــة التغيــر يف الجامعــات اليمنيــة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي بأســلوبه 

ــة،  ــر الترشيعي ــواء يف األط ــة، س ــات اليميني ــر يف الجامع ــة التغي ــاد ثقاف ــدي ألبع ــي النق التحلي

ــات  ــة إىل أن الجامع ــت الدراس ــية، وتوصل ــطة التدريس ــج واألنش ــة، أو املناه ــة التنظيمي أو البني

اليمينيــة تواجــه العديــد مــن التحديــات التــي تجعلهــا عاجــزة عــن مواكبــة متطلبــات التغيــر، 

ــار إىل  ــر، واالفتق ــاب إدارة التغي ــري وغي ــود الفك ــل يف الجم ــات يتمث ــذه التحدي ــرز ه ــل أب ولع

ــة. ــات شــيوع املناهــج واألســاليب التدريســية التقليدي ــة، ومــن التحدي ــادة التحويلي القي

ــم  ــات التعلي ــر يف مؤسس ــىل إدارة التغي ــرف ع ــادي )2013م( إىل التع ــة اله ــت دراس ــا هدف بين

ــي املســتند  ــز يف األداء، مســتخدماً املنهــج الوصفــي التحلي ــة والتمي العــايل؛ للوصــول إىل الجــودة النوعي

عــىل البيانــات حــول التنفيــذ والجــودة، وقــد تناولــت الدراســة كيفيــة إدارة التغيــر واآلليــات املطلوبــة 

يف املؤسســات الجامعيــة، وأســاليب إدارة الجــودة النوعيــة، ومتيــز األداء كمدخــل للتغيــر، ومنــاذج 

الجــودة العامليــة لأخــذ بالنمــوذج األنســب تطبيقــه، وتوصلــت الدراســة إىل تصــور مقــرتح يتــم تطبيقــه 

ــر،  ــز، مــن خــالل وضــع منــوذج هيــكي للتغي ــة لالرتقــاء بهــا نحــو الجــودة والتمي يف الجامعــات العربي

واختيــار منــوذج مناســب مــن منــاذج الجــودة الشــاملة، وأخــراً تطبيقــات إجرائيــة مقرتحــة نحــو الجــودة 

ــز األداء. ــة ومتي النوعي

بينــا هدفــت دراســة أبــو ســمرة )2014م( إىل التعــرف عــىل درجــة فاعليــة اتخــاذ القــرار وتبنــي 

ــة  ــع الدراس ــل مجتم ــطينية، ومتث ــات الفلس ــة يف الجامع ــام األكادميي ــاء األقس ــدى رؤس ــر ل ــادة التغي قي

ــت  ــت أداة الدراســة االســتبانة، وتوصل برؤســاء األقســام يف الجامعــة اإلســالمية، واألزهــر واألقــى، وكان

ــر  ــادة التغي ــات الفلســطينية لقي ــة يف الجامع ــاء األقســام األكادميي الدراســة إىل أن درجــة مارســة رؤس

جــاءت بدرجــة عاليــة، ووجــود عالقــة طرديــة متوســطة بــن درجــة فاعليــة اتخــاذ القــرار، ودرجة مارســة 

ــادة التغيــر لــدى رؤســاء اقســام األكادمييــة يف الجامعــات الفلســطينية. قي

وهدفــت دراســة معــوض )2015م( إىل التعــرف عــىل قيــادة التغيــر يف الجامعــات العربيــة 

وتطويرهــا مبــا يتفــق مــع متطلبــات العوملــة الثقافيــة وتوظيــف إيجابياتهــا واالســتفادة مــن االتجاهــات 
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املعــارصة، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي، وأوضحــت النتائــج أهــم مخاطــر وإيجابيــات 

العوملــة الثقافيــة عــل الجامعــات العربيــة، ومــن تلــك املخاطــر ضعــف اللغــة العربيــة وإهالهــا خاصــة يف 

الكليــات العلميــة، هجــرة العقــول العربيــة إىل الغــرب، ومــن اإليجابيــات انتشــار تكنولوجيــا املعلومــات، 

وتنميــة الكــوادر البرشيــة، والتدريــب عــن بعــد، ودعــم اقتصــاد املعرفــة، والتعــاون الــدويل بــن 

الجامعــات، وحريــة تــداول املعلومــات، وانتهــت الدراســة بوضــع آليــات مقرتحــة لــدور قيــادة التغيــر يف 

تطويــر الجامعــات العربيــة ملواجهــة تحديــات العوملــة الثقافيــة يشــتمل عــىل مــررات التطويــر وأهدافــه 

وآليــات تنفيــذه.

ــات  ــر يف مؤسس ــادة التغي ــر قي ــرتاتيجية لتطوي ــة اس ــي )2016م( إىل صياغ ــة الدجن ــت دراس هدف

التعليــم العــايل مبحافظــة غــزة يف ضــوء مبــادئ التنميــة املســتدامة، واعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي 

التحليــي واملنهــج البنــايئ، واســتخدم الباحــث أداة االســتبانة واملجموعــة البؤريــة، وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن )110( مــن عمــداء ونــواب عمــداء ورؤســاء أقســام ومديــري الوحــدات األكادمييــة واإلداريــة 

يف الجامعــة اإلســالمية بغــزة، وتوصلــت الدراســة إىل وضــع اســرتاتيجية مقرتحــة لتطويــر قيــادة التغيــر 

يف مؤسســات التعليــم العــايل يف ضــوء مبــادئ التنميــة املســتدامة، جــاءت درجــة تطويــر قيــادة التغيــر 

يف ضــوء مبــادئ التنميــة املســتدامة بدرجــة كبــرة، وأوصــت الدراســة بتشــجيع األكادمييــن عــىل املبــادرة 

باملشــاريع، واألفــكار اإلبداعيــة للمســاهمة يف حــل مشــكالت املجتمــع.

جميــع الدراســات الســابقة ركــزت عــىل إدارة التغيــر إمــا يف الجامعــات أو الكليــات او يف األقســام، 

ويف ضــوء هــدف كل دراســة تباينــت األهــداف واملنهجيــة واألدوات، فمعظــم الدراســات الســابقة 

ــي، 2009م(  ــوح، 2006م( و)العتيب ــن )ن ــة كل م ــد دراس ــات ماع ــر يف الجامع ــادة التغي ــتهدفت قي اس

و)أبــو ســمرة، 2014م(، فقــد اســتهدفت األقســام العلميــة واألكادمييــة، بينــا اســتهدفت دراســة 

اللحيــاين )2012م( كليــات الرتبيــة للبنــات، ومــن حيــث املنهــج فمعظــم الدراســات الســابقة اســتخدمت 

 Turnbull and) ــول وإدواردز ــة ترنب ــدا دراس ــي ماع ــج التحلي ــحي واملنه ــي املس ــج الوصف املنه

 )kittiwan, 2009) ــوان ــة كيتي ــتقرايئ، ودراس ــج االس ــتخدمت املنه Edwards, 2005( فاس
فاســتخدمت منهــج دراســة الحالــة، ومــن حيــث أداة الدراســة فأغلــب الدراســات الســابقة اســتخدمت 

ــن وكريســتوف (Alain and Christophe, 2006( فاســتخدمت  االســتبانة ماعــدا دراســة آل

املقابلــة، فأمــا النتائــج فقــد بينــت أن درجــة مارســة إدارة التغيــر يف دراســة  كل مــن )اللحيــاين، 2012م( 

و)أبــو ســمرة، 2014م(  جــاءت بدرجــة عاليــة، ودراســة األصبحــي )2007م( جــاءت بدرجــة متوســطة، أمــا 

بقيــة نتائــج الدراســات األخــرى فأكــدت عــىل دعــم املهــارات القياديــة لقيــادات التغيــر يف الجامعــات 
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مــع إدمــاج القــادة األكادمييــن يف عمليــة التغيــر، وتوفــر األطــر الترشيعيــة والتنظيميــة التــي تدعــم قيادة 

التغيــر، والعمــل عــىل التغلــب عــىل معوقــات التغيــر يف الجامعــات ســواء املعوقــات املتعلقــة بالجوانــب 

ــة. ــة أو الجوانــب التنظيمي الســلوكية أو الجوانــب االجتاعي

ــر بأبعــاده  ــر للتغي ــة عــن الدراســات الســابقة يف اســتخدام منــوذج كوت وتختلــف الدراســة الحالي

ــة بالجامعــات الســعودية، واســتخدمت املنهــج  ــة األقســام العلمي ــه ليتناســب مــع بيئ ــة، وتكييف الثاني

ــن  ــة م ــام اإلدارة الرتبوي ــر يف أقس ــادة التغي ــف لقي ــوة والضع ــاط الق ــخيص نق ــحي وتش ــي املس الوصف

ــة التدريــس. وجهــة نظــر أعضــاء هيئ

مشكلة الدراسة:

يتوقــف نجــاح العمليــة التعليميــة يف تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ برامجهــا عــىل إدارتهــا التــي متثــل 

القيــادة أســاس عملياتهــا، وتنبــع أهميــة القيــادة مــن أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وتؤديــه، لذلــك فــإن 

العمــل يف البيئــة الجامعيــة، وخاصــة يف األقســام العلميــة يوضــح حاجــة رؤســاء األقســام العلميــة للتطويــر 

اإلداري والقيــادي واملهنــي لقيــادة التغيــر يف القســم العلمــي، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســة الثبيتــي 

)1435هـــ( مــن أن تقييــم املهــارات اإلداريــة لرؤســاء األقســام العلميــة بالجامعــات الســعودية الحكوميــة 

جــاءت بدرجــة متوســطة وهــي دون املســتوى املطلــوب؛ مــا يــدل عــىل أن رؤســاء األقســام يفتقــدون 

للمهــارات اإلداريــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف األقســام العلميــة.

ــؤدي رســالتها أو  ــة يف الجامعــة، فالجامعــة ال تســتطيع أن ت ــة حجــر الزاوي وتعــد األقســام العلمي

ــا )Rita, 1996( أن حــوايل 80% مــن  ــة، ويؤكــد ريت تُحقــق أهدافهــا إال مــن خــالل أقســامها العلمي

ــة تتخــذ عــىل مســتوى األقســام العلميــة. جميــع القــرارات اإلداري

ويــرز دور رئيــس القســم مــن خــالل مــا يقــوم بــه مــن دور قيــادي، ومــا يوفــره مــن منــاخ محفــز 

يعمــل عــىل تحفيــز القســم وأعضائــه عــىل تحقيــق أهدافــه املنشــودة، وهــذا يتطلــب مــن رئيــس القســم 

أن يكــون محــركًا وموجًهــا وقائــًدا للتغيــر داخــل القســم العلمــي.

وأكــدت دراســة أبــو ســمرة )2014م( عــىل أهميــة دور رئيــس القســم يف التغيــر، واالرتقــاء بقــدرات 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف قيــادة التغيــر، كــا أوصــت دراســة أبــو مســاعد )2016م( بــرضورة العمــل عىل 

تحديــث الرامــج والخطــط الدراســية مبــا يتناســب والتطــورات املتتاليــة يف ميــدان العلــم والتكنولوجيا.

وتوصلــت دراســة نــوح )2006م( أن درجــة معوقــات إدارة التغيــر لــدى رؤســاء األقســام املتعلقــة 
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بالجوانــب التنظيميــة -عاليــة.

فــاألدوار واملســؤوليات امللقــاة عــىل عاتــق رؤســاء األقســام العلميــة بالجامعــات باعتبارهــم قــادة 

ــورات  ــرات والتط ــة التغ ــودة، ومواكب ــداف املنش ــق األه ــل تحقي ــن أج ــددة؛ م ــرة ومتع ــر -كب للتغي

ــددة. ــة واملتج ــة املتنوع العرصي

وقــد أكــدت دراســة العتيبــي )2009م( أن رئيــس القســم العلمــي يف الجامعــات الســعودية كقائــد 

ــرق العمــل بالقســم، واألدوار املنوطــة بأعضــاء  ــر ف ــرص تطوي ــه أن يتعــرف عــىل ف ــر ينبغــي علي للتغي

هيئــة التدريــس كقــادة للتغيــر، مــع تحمــل رؤســاء األقســام ملســؤولياتهم، ومواصلــة تطويــر أنفســهم 

بوضــع أهــداف مهمــة يســعون إىل تحقيقهــا.

وتــأيت أقســام اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية ضمــن األقســام العلميــة بالجامعــات 

ــرة،  ــة والكث ــة الرسيع ــات العرصي ــع املتطلب ــب م ــر لتتواك ــر والتطوي ــاج إىل التغي ــي تحت الســعودية الت

ــق النجــاح  ــة تســهم يف تحقي ــات علمي ــاذج أو نظري ــق من ــر يف األقســام وف ــادة التغي ــب قي وهــذا يتطل

ــة  ــام اإلدارة الرتبوي ــر يف أقس ــادة التغي ــة قي ــىل درج ــرف ع ــة للتع ــذه الدراس ــاءت ه ــذا ج ــوب؛ ل املطل

ــر. ــر للتغي ــوذج كوت ــوء من ــعودية يف ض ــات الس بالجامع

فالهــدف مــن منــوذج كوتــر لقيــادة التغيــر هــو توفــر مســتوى ثابــت مــن الرتكيــز عــىل العمليــة 

ــذ  ــي تتعامــل فقــط مــع تنفي ــاً لغــره مــن النــاذج الت ــي تســتغرقها، خالف بغــض النظــر عــن املــدة الت

التغيــر نفســه، فإتبــاع خطــوات منــوذج كوتــر للتغيــر قــد يســاعد يف جعــل عمليــة التغيــر جــزءاً مــن 

ــا  ــإلدارة مــن أعــىل التنظيــم إىل القاعــدة، وهن ثقافــة املؤسســة، تعمــل مــن خــالل التسلســل الهرمــي ل

ميكــن اإلعــالن عــن النجــاح الحقيقــي للتغيــر، الــذي قــد يقــود إىل تقريــر مــا إذا كان التغيــر عمليــة دامئــة 

ــم العمــل مــن خــالل  ــة، ويجــب أن يت ــج املطلوب ــد حقــق النتائ ــر ق مســتمرة يف املؤسســة، أو أن التغي

املهــارات الجديــدة والعمليــات الجديــدة والوصــول إىل مرحلــة االســتقرار الجديــدة. 

أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال التايل: 

مــا درجــة قيــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية يف ضــوء منــوذج كوتــر 

للتغيــر مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟
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أمهية الدراسة:

تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة األدوار واملســؤوليات التــي تقــوم بهــا أقســام اإلدارة الرتبويــة يف 

الجامعــات الســعودية مــن برامــج مختلفــة ومتنوعــة ودورات تدريبــة وغرهــا مــن األنشــطة، وقــد متثلــت 

أهميــة الدراســة يف العنــارص التاليــة:

الوقــوف عــىل دور رؤســاء أقســام اإلدارة الرتبويــة يف قيــادة التغيــر يف الجامعــات الســعودية، ومــا - 

يقومــون بــه مــن مهــام ومســؤوليات تســهم يف تحقيــق التغيــر املطلــوب.

الكشــف عــن طبيعــة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة ودور أعضــاء هيئــة التدريــس يف تحقيــق - 

التغيــر املطلــوب.

ــة يف الجامعــات -  ــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف ملراحــل قي

الســعودية.

أهداف الدراسة: سعت الدراسة إىل تحقيق الهدف التايل:

تحديد درجة قيادة التغير يف أقسام اإلدارة الرتبوية بالجامعات السعودية يف ضوء منوذج كوتر 

للتغير

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية:

تحــددت موضوعــات الدراســة يف أبعــاد الدراســة الثانيــة التــي تناولــت قيــادة التغيــر يف أقســام 

ــة  ــة نظــر أعضــاء هيئ ــر مــن وجه ــر للتغي ــة بالجامعــات الســعودية يف ضــوء منــوذج كوت اإلدارة الرتبوي

التدريــس وهــي: )رضورة التغيــر امللحــة - تكويــن فــرق قيــادة التغيــر - وضــع رؤيــة واســرتاتيجية التغيــر 

- نــرش رؤيــة التغيــر - متكــن أعضــاء القســم مــن العمــل - تحقيــق مكاســب عــىل املــدى القصــر - تعزيــز 

املكاســب وتأكيدهــا - ترســيخ وتثبيــت التغيــر يف ثقافــة القســم(.
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احلدود املكانية:

ــن  ــد ب ــام محم ــة اإلم ــرى - جامع ــة ام الق ــة )جامع ــات التالي ــة يف الجامع ــام اإلدارة الرتبوي أقس

ــا مــن  ــار هــذه الجامعــات؛ ألنه ــم اختي ــة(، وت ــك ســعود - جامعــة طيب ســعود اإلســالمية - جامعــة املل

ــة وخصوصــاً برنامــج  ــا ايف اإلدارة الرتبوي ــم برامــج الدراســات العلي أقــدم الجامعــات الســعودية يف تقدي

ــا  ــد يف بيئته ــر والتجدي ــادة التغي ــاج إىل قي ــي تحت ــة والت ــن األقســام العريق ــر أيضــاً م ــوراه، وتعت الدكت

ــية. ــة واملؤسس ــة والثقافي ــة والتنظيمي اإلداري

احلدود الزمنية:

تم تطبيق الدراسة يف الفصل األول من العام الجامعي 1438/ 1439هـ.

احلدود البشرية: 

أعضاء هيئة التدريس يف أقسام اإلدارة الرتبوية بالجامعات السعودية

مصطلحات الدراسة:

أقسام اإلدارة الرتبوية: 

يقصــد بهــا إجرائيــاً: األقســام العلميــة املتخصصــة يف اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية مجــال 

ــوراه،  ــتر والدكت ــج للاجس ــوس وبرام ــتوى البكالوري ــىل مس ــاندة ع ــج مس ــدم برام ــي تق ــة والت الدراس

ــة  ــادة الرتبوي ــدم للمؤسســات التعليمــة يف مجــال القي ــي تُق ــدورات الت ــة مــن خــالل ال ــج تدريبي وبرام

واإلرشاف الرتبــوي، وتقــدم النــدوات واملؤمتــرات املتخصصــة يف املجــال، وأيضــاً تقــوم باألبحــاث العمليــة 

ــي تخــدم مؤسســات املجتمــع ذات العالقــة. واملشــاريع املتخصصــة والت
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قيادة التغيري:

ــا  ــوم به ــي يق ــا املراحــل والخطــوات واإلجــراءات الت ــاً بأنه ــر إجرائي ــادة التغي يعــرف الباحــث قي

رؤســاء أقســام اإلدارة الرتبويــة إلحــداث التغيــر اإليجــايب يف األقســام، مــن خــالل تطبيــق منــوذج كوتــر 

ــة. ــه الثاني ــاده ومراحل ــر بأبع ــادة التغي لقي

منهجية الدراسة:

اعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي املســحي لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة بأبعــاده الثانيــة 

وتحقيــق هــدف الدراســة، وهــو املنهــج الــذي يتــم بواســطته اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة 

أو عينــة ممثلــة لهــم؛ وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا.

جمتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس رجــاالً ونســاًء يف أقســام اإلدارة الرتبوية 

بالجامعــات الســعودية يف الفصــل األول للعــام الجامعــي 1438/ 1439هـــ والبالــغ عددهــم )107( عضــو 

هيئــة تدريــس كــا هــو مبــن يف الجــدول التــايل:
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جدول )1( توزيع جمتمع الدراسة وفق متغريات )اجلامعة - الرتبة العلمية - اجلنس(

اجملموعأستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعداجلنساجلامعة

جامعة أم القرى
4239ذكر

2507أنثى

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
1510429ذكر

84012أنثى

جامعة امللك سعود
47718ذكر

82111أنثى

جامعة طيبة
65314ذكر

5207أنثى

523718107اجملموع
املصــدر: إحصائيــة أقســام اإلدارة الرتبويــة ابجلامعــات الســعودية حمــل الدراســة يف الفصــل األول للعــام 

اجلامعــي 1439/1438هـــ

وقــام الباحــث بتوزيــع أداة الدراســة عــىل مجتمــع الدراســة البالــغ )107( عضــو هيئــة تدريــس، 

ــد مــن األدوات متثــل )61( أداة، حيــث متثــل نســبة 57% مــن مجتمــع الدراســة. وكان العائ

ــاد  ــىل األبع ــة ع ــارة موزع ــن )60( عب ــت م ــتبانة تكون ــم اس ــام الباحــث بتصمي أداة الدراســة: ق
ــة بالجامعــات الســعودية عــىل  ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــر لقي ــة لنمــوذج كوت الثاني

النحــو التــايل:

البعد األول: رضورة التغير امللحة، وتكون من )8( عبارات.

البعد الثاين: تكوين فرق قيادة التغير، وتكون من )8( عبارات.
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البعد الثالث: وضع رؤية واسرتاتيجية للتغير، وتكون من )8( عبارات.

البعد الرابع: نرش رؤية التغير، وتكون من )8( عبارات.

البعد اخلامس: متكن أعضاء القسم من العمل، وتكون من )7( عبارات.

البعد السادس: تحقيق مكاسب عىل املدى القصر، وتكون من )7( عبارات.

البعد السابع: تعزيز املكاسب وتأكيدها، وتكون من )7( عبارات.

البعد الثامن: ترسيخ وتثبيت التغير يف ثقافة القسم، وتكون من )7( عبارات.

صــدق وثبــات األداة: للتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة يف أبعادهــا وعباراتهــا وأنهــا تقيــس مــا صّممــت 

مــن أجلــه، قــام الباحــث بإجــراءات الصــدق التاليــة:

الصــدق الظاهــري: تــم عــرض أداة الدراســة عــىل عــدد مــن الخــراء املتخصصــن يف مجــال اإلدارة الرتبويــة 

والبالــغ عددهــم )12( محكــاً علميــاً، قامــوا بتحكيمهــا؛ لتصبــح جاهــزة للتطبيق.

ــم حســاب قيمــة الصــدق  ــأداة، ت ــد مــن صــدق االتســاق الداخــي ل صــدق االتســاق الداخلــي: للتأك

ــم  ــاءت قي ــد، وج ــة للبع ــة الكلي ــارة والدرج ــن كل عب ــون ب ــاط برس ــل ارتب ــتخدام معام ــي باس الداخ

ــايل: ــىل النحــو الت الصــدق ع
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 جدول )2( معامالت ارتباط بريسون لكل عبارة من أبعاد قيادة التغيري يف أقسام اإلدارة الرتبوية يف 
ضوء منوذج كوتر للتغيري

العبارةم

معامل 

ارتباط 

بريسون

العبارة

معامل 

ارتباط 

بريسون

0.919*متكن أعضاء القسم وفرق العمل من فهم الرؤية واالهتام بها0.471*وضع أهداف للقسم يصعب تحقيقها بالوضع الحايل1

0.942*إعادة هيكلة وتنظيم الهيكل الداخي ليتوافق مع الرؤية0.935*إبراز نقاط الخلل والضعف يف أداء القسم الحايل2

3
مراعاة تلبية احتياجات املستفيدين من برامج القسم 

وأنشطته
*0.934

توفر التدريب الالزم ألعضاء القسم عىل املهارات الفنية 

واالجتاعية
*0.980

0.980*املوازنة والتنسيق بن نظم املعلومات اإلدارية ونظم العاملن0.954*مواكبة التطورات واملستجدات العرصية املختلفة4

0.955*تشجيع فرق العمل عىل اإلنجاز وتحقيق األهداف0.804*وجود تحديات تؤثر عىل أداء القسم األكادميي والعلمي5

0.980*إزالة العوائق التنظيمية التي تعطل العمل وتؤثر عليه0.911*زيادة قدرات منسويب القسم عىل أداء املهام بفاعلية عالية6

0.942*مواجهة املرشفن الذين يضعفون التغيرات الرضورية وتغيرهم0.962*حل املشكالت التي تؤثر عىل أداء القسم باستمرار7

--0.964*تجويد أداء القسم ومنسوبيه مبا يحقق األهداف املطلوبة8

0.947*ارتباط املكاسب املتحققة بالجهد املبذول يف إحداث التغير0.960*وضع أهداف مشرتكة لكل فريق عمل بالقسم1

2
تكوين فرق عمل لقيادة التغير بالقسم ذات أهداف 

مختلفة
0.955*ارتباط املكاسب املتحققة بالرؤية الجديدة للتغير0.963*

3
تكليف األعضاء ذوي القدرة العالية عىل األداء لقيادة 

فرق العمل
0.955*ترز املكاسب املتحققة أهمية الجهود املبذولة يف التغير0.950*

0.984*مكافأة فرق العمل عىل املكاسب التي تحققت0.944*توزيع أعضاء القسم عىل فرق العمل بناًء عىل قدراتهم4

0.955*بناء الثقة املتبادلة بن أعضاء كل فريق عمل5
توفر التدريب الالزم ألعضاء القسم عىل املهارات الفنية 

واالجتاعية
*0.944

0.952*تؤدي املكاسب إىل دفعة قوية للمي قدماً نحو تحقيق الرؤية0.944*متكن كل فريق عمل من أداء مهامه املطلوبة بكل اقتدار6

0.963*بناء االنطالقة القوية الكافية لتخطي العوائق الصلبة للتغير0.981*إزالة جميع العقبات التي تواجه أداء كل فريق ملهامه7

--0.978*املتابعة املستمرة ألداء فرق العمل بالقسم8

0.969*مشاركة كافة أعضاء القسم يف قيادة التغير0.938*وضع رؤية توضح التوجه العام للقسم1

0.973*تعزيز الدافعية القوية نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات0.965*تتسم الرؤية بالواقعية وإمكانية التحقيق بجهد دؤوب2

3
تكون الرؤية عىل درجة كافية من الرتكيز والوضوح لرتشد 

القرارات
0.912*زيادة املصداقية لضان املوافقة عىل القيام مبرشوعات أكر0.955*
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العبارةم

معامل 

ارتباط 

بريسون

العبارة

معامل 

ارتباط 

بريسون

0.943*تقديم الدعم واملزيد من املوارد لفرق العمل0.972*دفع أعضاء فرق العمل للتحرك يف االتجاه الصحيح4

0.953*مشاركة إدارة القسم يف عمليات التغير عن قرب0.964*تحفيز فرق العمل نحو تحقيق الرؤية5

0.898*تبسيط الهياكل املنظمة لفرق العمل بالقسم0.946*تنظيم جهود فرق العمل بتنسيق اإلجراءات بينهم6

0.985*تبني مزيد من عمليات التغير لتحقيق الرؤية0.953*بناء خطط عمل لتحقيق الرؤية7

--0.954*جدولة مهام كل فريق بناء عىل خطط العمل8

0.969*فهم النتائج امللموسة املتحققة من عمليات التغير0.923*يتم التعبر عن الرؤية ببساطة ووضوح1

2
بيان الرؤية بشكل منتظم يف كافة االجتاعات واللقاءات 

واملقابالت
0.973*ربط الحوافز بالثقافة التنظيمية الجديدة للقسم0.950*

3
تكرار الرؤية باستمرار يف كافة التعامالت واالتصاالت 

اليومية
0.912*التأكيد عىل فاعلية الطرق الجديد يف العمل0.939*

0.943*اإلفصاح عن البيانات واملعلومات والنتائج التي تحققت0.969*رشح وتفصيل نقاط التعارض أو الخالف الظاهرة يف الرؤية4

0.953*توضيح العالقة بن اإلجراءات الجديدة وتحسن مستوى األداء0.962*اتصاف الرؤية باملرونة التي تسمح بتغيرها إذا لزم األمر5

0.898*مناقشة كل القضايا املتعلقة بقيادة التغير0.908*التزام قيادة القسم مبنطلقات وأسس العمل بالرؤية6

0.985*ربط املكاسب التي تحققت من قيادة التغير بثقافة القسم0.952*اإلنصات الفعال ملناقشة الرؤية وأبعادها7

--0.928*التأكيد الدائم عىل أهمية الرؤية وتحقيقها8

*مستوى الداللة اإلحصائية )0.01(

يتضــح مــن جــدول )2( أن قيــم معامــالت االرتبــاط موجبــة وعاليــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

ــكل  ــد ل ــة للبع ــارات كل بعــد والدرجــة الكلي ــن عب ــا يشــر إىل االتســاق الداخــي ب ــة )0.01( م الدالل

األبعــاد الثانيــة لنمــوذج كوتــر للتغيــر.
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ثبات أداة الدراسة:

تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معامــل الثبــات » الفــا كرونبــاخ« ويوضــح الجــدول 

)3( معامــل الثبــات لــكل بعــد مــن أبعــاد أداة الدراســة الخــاص بنمــوذج كوتــر لقيــادة التغيــر.

جدول )3( معامل الثبات لكل بعد من أبعاد قيادة التغيري يف أقسام اإلدارة الرتبوية يف ضوء منوذج 
كوتر لقيادة التغيري

معامل الثباتالبعدم

0.952ضرورة التغيري امللحة1

0.986تكوين فرق قيادة التغيري2

0.982وضع رؤية واسرتاتيجية التغيري3

0.980نشر رؤية التغيري4

0.984متكني أعضاء القسم من العمل5

0.982حتقيق مكاسب على املدى القصري6

0.980تعزيز املكاسب وأتكيدها7

0.985ترسيخ وتثبيت التغيري يف ثقافة القسم8

0.994الثبات الكلي لألداة

يتضــح مــن جــدول )3( أن قيــم معامــالت الثبــات لــكل بعــد مــن أبعــاد منــوذج كوتــر للتغيــر مرتفعــة، 

مــا يــدل عــىل أنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ميكــن االعتــاد عليهــا.

ــاً  ــا إحصائي ــة ومعالجته ــات الدراس ــل بيان ــث لتحلي ــتخدم الباح ــة: اس ــة اإلحصائي املعالج

ــزم  ــايئ Statistical Package for Social Sciences ،(spss) )الح ــج اإلحص الرنام

ــام بتفســرها. ــج وق ــم اســتخرج الباحــث النتائ ــن ث ــة(، وم ــوم االجتاعي ــة للعل اإلحصائي

تم تفسر البيانات وفقاً ملقياس ليكرت الخايس التايل:

بدرجة عالية جداً يكون يف الفئة )4.21 – 5.00(- 

بدرجة عالية يكون يف الفئة )3,41 – 4,20(- 
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بدرجة متوسطة يكون يف الفئة )2.61 – 3.40(- 

بدرجة منخفضة يكون يف الفئة )1.81 – 2.60(- 

بدرجة منخفضة جداً يكون يف الفئة )1.00 – 1.80(- 

األساليب اإلحصائية:

استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، والرتتيــب الســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة - 

ــايب. ــط الحس ــم املتوس ــب قي ــارات حس للعب

معامل ارتباط برسون؛ للتحقق من االتساق الداخي لعبارات أداة الدراسة.- 

معادلة الفا كرونباخ، للتحقق من ثبات اداة الدراسة.- 

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

فيا يي عرض لنتائج اإلجابة عىل سؤال الدراسة، والذي جاء عىل النحو التايل:

إجابة سؤال الدراسة:

ــات  ــة بالجامع ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــا درجــة قي ــة عــىل ســؤال الدراســة »م لإلجاب

الســعودية يف ضــوء منــوذج كوتــر للتغيــر« تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة 

إلجابــات أفــراد الدراســة لــكل بعــد مــن أبعــاد منــوذج كوتــر للتغيــر، والتــي جــاءت عــىل النحــو التــايل:
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جدول )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد قيادة التغيري يف أقسام اإلدارة الرتبوية يف ضوء 
منوذج كوتر التغيري

أبعاد قيادة التغيري يف أقسام اإلدارة الرتبوية يف ضوء منوذج كوتر للتغيريم
املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

عالية3.600.8631ضرورة التغيري امللحة1

متوسطة3.041.0408تكوين فرق قيادة التغيري2

متوسطة3.231.0043وضع رؤية واسرتاتيجية التغيري3

متوسطة3.120.9966نشر رؤية التغيري4

متوسطة3.131.0845متكني أعضاء القسم من العمل5

متوسطة3.080.9297حتقيق مكاسب على املدى القصري6

متوسطة3.171.1054تعزيز املكاسب وأتكيدها7

متوسطة3.230.9432ترسيخ وتثبيت التغيري يف ثقافة القسم8

متوسطة3.200.995املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )4( أن قيمــة املتوســط الحســايب العــام لقيــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة 

ــذه  ــاوي )0,995(، وه ــاري تس ــراف املعي ــة االنح ــاوي )3.20(، وقيم ــر تس ــر للتغي ــوذج كوت ــوء من يف ض

القيمــة تقــع يف الفئــة الثالثــة مــن املقيــاس، والتــي تشــر إىل درجــة »متوســطة«، وميكــن تفســر هــذه 

ــر،  ــات التغي ــد عملي ــادات تجي ــر قي ــب توف ــة تتطل ــام اإلدارة الرتبوي ــر يف أقس ــادة التغي ــة أن قي النتيج

ــاج إىل  ــداف، وتحت ــق األه ــالزم لتحقي ــر ال ــداث التغي ــتطيع إح ــورة تس ــة متط ــارات قيادي ــب مه وتتطل

قيــادات تصنــع رؤيــة مســتقبلية للقســم، ومُتّكــن أعضــاء القســم مــن إحــداث التغيــر املطلــوب، وتتفــق 

هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة األصبحــي )2007م( يف أن واقــع إدارة التغيــر يف الجامعــات كان 

متوســطاً، وتختلــف مــع دراســة كل مــن )اللحيــاين، 2012م( و)أبــو ســمرة، 2014م( والتــي توصلــت إىل أن 

ــادة التغيــر جــاءت بدرجــة عاليــة. درجــة مارســة رؤســاء األقســام األكادمييــة إلدارة وقي
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ــة«،  ــر امللحــة« جــاء بدرجــة »عالي ــد األول فقــط »رضورة التغي ــن جــدول )4( أن البع ويتضــح م

ــاري تســاوي )0,863(، وميكــن  ــث قيمــة املتوســط الحســايب تســاوي )3.60( وقيمــة االنحــراف املعي حي

تفســر النتيجــة إىل أن أقســام اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية تحتــاج إىل التغيــر والتطويــر 

لتتواكــب مــع املســتجدات العرصيــة، ويــرى أعضــاء هيئــة التدريــس أن التغيــر يف طبيعــة وآليــة عمــل 

ــدار. ــره باقت ــر وتدي ــع التغي ــادات تصن ــاج إىل قي ــاَ، وأن األقســام تحت ــح رضوري األقســام أصب

ــث  ــة بدرجــة »متوســطة« حي ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــاد قي ــة أبع ــاءت بقي ــا ج بين

تراوحــت قيــم املتوســط الحســايب لهــا بــن )3.04-3.23(، وقيــم االنحــراف املعيــاري لهــا بــن )0.929 – 

1.105(، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة إىل أن التغيــر قــد يحــدث لكــن دون منهجيــة علميــة أو إداريــة 

ــارات  ــرتاتيجيات ومه ــاج إىل اس ــة تحت ــام اإلدارة الرتبوي ــوب، وأن أقس ــر املطل ــق التغي ــة وتحقي لصناع

لقيــادة التغيــر بهــا، وتتفــق النتيجــة مــع نتيجــة دراســة العتيبــي )2009م( التــي أكــدت عــىل دور رئيــس 

القســم كقائــد للتغيــر داخــل البيئــة الجامعيــة.

البعد األول: ضرورة التغيري امللحة:

ــام اإلدارة  ــر يف أقس ــر للتغي ــوذج كوت ــة« لنم ــد »رضورة التغيــر امللح ــة درجــة بع إليجــاد قيم

الرتبويــة بالجامعــات الســعودية -تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات 

أفــراد الدراســة، حيــث جــاءت عــىل النحــو التــايل:
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جدول )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد ضرورة التغيري امللحة

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسطة3.180.4048وضع أهداف للقسم يصعب تحقيقها بالوضع الحايل1

عالية3.730.7862إبراز نقاط الخلل والضعف يف أداء القسم الحايل2

عالية3.540.8204مراعاة تلبية احتياجات املستفيدين من برامج القسم وأنشطته3

عالية3.450.9346مواكبة التطورات واملستجدات العرصية املختلفة4

عالية جدا4.630.8091ًوجود تحديات تؤثر عىل أداء القسم األكادميي والعلمي5

عالية3.460.8215زيادة قدرات منسويب القسم عىل أداء املهام بفاعلية عايلة6

7
عالية3.550.6873حل املشكالت التي تؤثر عىل أداء القسم باستمرار

متوسطة3.271.1907تجويد أداء القسم ومنسوبيه مبا يحقق األهداف املطلوبة8

عالية3.600.863املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )5( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد "رضورة التغيــر امللحــة" تســاوي )3.60(، 

ــة  ــىل درج ــدل ع ــط، وي ــتت دون املتوس ــي تش ــا يعن ــاوي )0.863( م ــاري تس ــراف املعي ــة االنح وقيم

ــاً؛  ــاً رضوري ــح مطلب ــة أصب ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــأن التغي ــة"، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة ب "عالي

ــرت عــىل أداء األقســام،  ــا، ولوجــود نقــاط ضعــف أث نتيجــة وجــود أهــداف مســتقبلية ينبغــي تحقيقه

باإلضافــة إىل التحديــات املســتمرة نتيجــة التطــور الهائــل والرسيــع يف مختلــف املجــاالت، وتتفــق هــذه 

النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الهبــوب )2012م( التــي أكــدت أن الجامعــات اليمنيــة تواجــه العديــد مــن 

ــر،  ــادة التغي ــاب إدارة وقي ــات غي ــن التحدي ــر، وم ــة التغي ــا عاجــزة عــن مواكب ــي تجعله ــات الت التحدي

ــة. ــادة التحويلي ــار إىل القي واالفتق

ــىل أداء القســم األكادميــي  ــر ع ــات تؤث ــارة واحــدة هــي "وجــود تحدي ــن الجــدول أن عب ويتضــح م
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ــة  ــاوي )4.63(، وقيم ــايب تس ــط الحس ــة املتوس ــت قيم ــداً، وكان ــة ج ــة عالي ــاءت بدرج ــث ج والعلمي"حي

االنحــراف املعيــاري تســاوي )0.809(، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة  بــأن أقســام اإلدارة الرتبويــة 

بالجامعــات الســعودية تواجــه تحديــات كثــرة، تحديــات تتعلــق بتحديــث وتطويــر الرامــج واألنشــطة، 

وتحديــات تتعلــق بتطويــر العمــل اإلداري والتنظيمــي، وتحديــات محليــة كرؤيــة اململكــة 2030 وتحولهــا 

ــة  ــه مــن تطــورات تقني ــا تحمل ــة الرابعــة وم ــورة الصناعي ــة كالث ــات دولي االقتصــادي والتنمــوي، وتحدي

ــر  ــادة التغي ــوض )2015م( يف أن قي ــة مع ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة، وتتف ــة ومعرفي وعلمي

ــا  ــف إيجابياته ــة، وتوظي ــة الثقافي ــات العومل ــع متطلب ــق م ــر يتف ــاج إىل تطوي ــة تحت ــات العربي بالجامع

ــارصة. ــن االتجاهــات املع ــتفادة م واالس

ويتضــح مــن جــدول )5( أن عبارتــن جــاءت بدرجــة متوســطة هــا العبارتــان )8، 1( عــىل التــوايل، 

ــن  ــا ب ــاري له ــراف املعي ــم االنح ــن )3.18- 3.27(، وقي ــا ب ــايب له ــط الحس ــم املتوس ــت قي ــث تراوح حي

)0.404- 1.190(، وقــد تفــرس النتيجــة بــأن أقســام اإلدارة الرتبويــة بحاجــة إىل رؤيــة وخطــط اســرتاتيجية 

تحمــل معهــا أهــداف تســعى إىل تحقيقهــا يف املســتقبل، وبالتــايل ينبغــي أن يحــرص رؤســاء أقســام اإلدارة 

الرتبويــة عــىل تجويــد أداء العمــل وتجويــد أداء العاملــن فيــه، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 

الهــادي )2013م( التــي تتطلــب تطبيقــات إجرائيــة مقرتحــة نحــو الجــودة النوعيــة ومتيــز األداء.

البعد الثاين: تكوين فرق قيادة التغيري:

إليجــاد قيمــة درجــة بعــد »تكويــن فــرق قيــادة التغيــر« لنمــوذج كوتــر للتغيــر يف أقســام اإلدارة 

الرتبويــة بالجامعــات الســعودية، تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات 

أفــراد الدراســة، حيــث جــاءت عــىل النحــو التــايل:
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جدول )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد تكوين فرق قيادة التغيري

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسطة2.811.0787وضع أهداف مشرتكة لكل فريق عمل بالقسم1

متوسطة3.090.8314تكوين فرق عمل لقيادة التغير بالقسم ذات أهداف مختلفة2

متوسطة3.021.0956تكليف األعضاء ذوي القدرة العالية عىل األداء لقيادة فرق العمل3

متوسطة2.731.0098توزيع أعضاء القسم عىل فرق العمل بناًء عىل قدراتهم4

متوسطة3.190.9812بناء الثقة املتبادلة بن أعضاء كل فريق عمل5

متوسطة3.271.1911متكن كل فريق عمل من أداء مهامه املطلوبة بكل اقتدار6

متوسطة3.161.1363إزالة جميع العقبات التي تواجه أداء كل فريق ملهامه7

متوسطة3.071.0005املتابعة املستمرة ألداء فرق العمل بالقسم8

متوسطة3.041.040املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )6( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد »تكويــن فــرق قيــادة التغيــر« تســاوي 

ــة  ــط، وبدرج ــوق املتوس ــتت ف ــي تش ــا يعن ــاوي )1.040( م ــاري تس ــراف املعي ــة االنح )3.04(، وقيم

ــم املتوســط الحســايب  ــارات جــاءت بدرجــة »متوســطة« حيــث تراوحــت قي ــع العب »متوســطة«، وجمي

لهــا بــن )2.73- 3.27(، وقيــم االنحــراف املعيــاري بــن )0.831- 1.191( بتشــتت بــن املتوســط واملرتفــع 

ــن فــرق  ــاج إىل تكوي ــة تحت ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــأن قي وميكــن تفســر هــذه النتيجــة ب

عمــل متلــك املهــارات الالزمــة لقيــادة التغيــر، وتحقــق األهــداف التي يســعى التغيــر لتحقيقهــا، والبحث 

عــن األعضــاء ذوو القــدرة العاليــة لقيــادة فــرق العمــل، مــع الحــرص عــىل متكــن فــرق العمــل مــن أداء 

مهامهــا ومســؤولياتها، وعــدم االكتفــاء بتكويــن اللجــان؛ ألن طبيعــة عمــل فــرق العمــل تختلــف عــن 

عمــل اللجــان، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Kittiwan, 2009( التــي تؤكــد عــىل أهميــة 

اختيــار األشــخاص وترقيتهــم وتحفيزهــم مــن أجــل قيــادة التغيــر.

يتضــح مــن الجــدول أن أعــىل عبــارة هــي "متكــن كل فريــق عمــل مــن أداء مهامــه املطلوبــة بــكل 

ــد  ــاري )1.191(، وق ــراف معي ــايب )3.27(، وانح ــط حس ــطة"، ومبتوس ــة "متوس ــاءت بدرج ــث ج اقتدار"حي

ــام اإلدارة  ــر أقس ــر وتغي ــل يف تطوي ــرق العم ــادي لف ــن اإلداري والقي ــة التمك ــة إىل أهمي ــزى النتيج تُع

الرتبويــة والتــي جــاءت دون املســتوى املطلــوب واملأمــول، وميكــن تحميــل مســؤولية تكويــن فــرق العمــل 
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ومتكينهــم إىل قائــد التغيــر بالقســم.

ــاًء  ــل بن ــرق العم ــىل ف ــم ع ــاء القس ــع أعض ــي »توزي ــارة ه ــدول )6( أن أدىن عب ــن ج ــح م ويتض

عــىل قدراتهــم« حيــث جــاءت بدرجــة »متوســطة«، ومبتوســط حســايب )2.73(، وانحــراف معيــاري 

)1.009(، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن العمــل يف أقســام اإلدارة الرتبويــة يفتقــد إىل فاعليــة فــرق 

العمــل املتخصصــة يف قيــادة التغيــر، بــل إن قيــادة التغيــر تتطلــب مــن رؤســاء أقســام اإلدارة الرتبويــة 

بالجامعــات الســعودية العمــل عــىل تكويــن فــرق العمــل وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم؛ مــن أجــل تحقيق 

ــة. األهــداف املســتقبلية والخطــط املرحلي

البعد الثالث: وضع رؤية واسرتاتيجية التغيري:

ــر يف أقســام  ــر للتغي ــة واســرتاتيجية التغيــر" لنمــوذج كوت إليجــاد قيمــة درجــة بعــد "وضــع رؤي

اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية -تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة 

إلجابــات أفــراد الدراســة، حيــث جــاءت عــىل النحــو التــايل:

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد وضع رؤية واسرتاتيجية التغيري

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

عالية3.541.2131وضع رؤية توضح التوجه العام للقسم1

متوسطة3.370.8092تتسم الرؤية بالواقعية وإمكانية التحقيق بجهد دؤوب2

متوسطة3.270.7864تكون الرؤية عىل درجة كافية من الرتكيز والوضوح لرتشد القرارات3

متوسطة3.181.0786دفع أعضاء فرق العمل للتحرك يف االتجاه الصحيح4

متوسطة3.281.0093تحفيز فرق العمل نحو تحقيق الرؤية5

متوسطة3.230.8735تنظيم جهود فرق العمل بتنسيق اإلجراءات بينهم6

متوسطة2.911.0448بناء خطط عمل لتحقيق الرؤية7

متوسطة3.091.2217جدولة مهام كل فريق بناء عىل خطط العمل8

متوسطة3.231.004المتوسط الحسابي العام

يتضــح مــن جــدول )7( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد »وضــع رؤيــة واســرتاتيجية التغيــر« تســاوي 
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ــة  ــط، وبدرج ــوق املتوس ــتت ف ــي تش ــا يعن ــاوي )1.004( م ــاري تس ــراف املعي ــة االنح )3.23(، وقيم

ــل  ــة متث ــاج إىل وضــع رؤي ــة تحت ــأن أقســام اإلدارة الرتبوي »متوســطة«، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة ب

التوجــه االســرتاتيجي للقســم، وتتواكــب مــع التطــورات املحليــة والعامليــة، وتحقــق رؤى وأهــداف 

الجامعــات الســعودية املســتقبلية، والتــي ينبغــي أن تتــاىش مــع رؤيــة اململكــة 2030، وحينــا تغيــب 

الرؤيــة التــي يُصنــع مــن أجلهــا التغيــر يف األقســام، يصبــح عمــل األقســام منطــي وروتينــي، وتتفــق هــذه 

النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الدجنــي )2016م( التــي أوصــت بــرضورة صياغــة اســرتاتيجية لتطويــر قيــادة 

ــم العــايل. ــر يف مؤسســات التعلي التغي

ويتضــح مــن جــدول )7( أن أعــىل عبــارة هــي »وضــع رؤيــة توضــح التوجــه العــام للقســم« حيــث 

جــاءت بدرجــة »عاليــة«، وكانــت قيمــة املتوســط الحســايب تســاوي )3.54(، وقيمــة االنحــراف املعيــاري 

ــعودية  ــات الس ــة بالجامع ــام اإلدارة الرتبوي ــأن أقس ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــن تفس ــاوي )1.213(، وميك تس

تعمــل وفــق خطــط وبرامــج علميــة وموضوعيــة توضــح التوجــه العــام للقســم، وقــد يحتــاج التغيــر يف 

األقســام إىل وضــع رؤيــة تقــود عمليــات وإجــراءات التغيــر.

ــث  ــة« حي ــق الرؤي ــل لتحقي ــط عم ــاء خط ــي » بن ــارة ه ــدول أن أدىن عب ــن الج ــح م ــك يتض كذل

ــر  ــن تفس ــاري )1.044(، وميك ــراف معي ــايب )2.91(، وانح ــط حس ــطة«، ومبتوس ــة »متوس ــاءت بدرج ج

النتيجــة بــأن تحقيــق الرؤيــة املســتقبلية لعمليــات التغيــر يتطلــب وجــود خطــط عمــل، تكــون غايتهــا 

تحقيــق األهــداف التــي يســعى لهــا القســم، وبالتــايل فقيــادة التغيــر تســتلزم بنــاء الخطــط التشــغيلية 

التــي يعمــل يف ضوئهــا فــرق العمــل وأعضــاء القســم.

البعد الرابع: نشر رؤية التغيري

إليجــاد قيمــة درجــة بعــد »نــرش رؤيــة التغيــر« لنمــوذج كوتــر للتغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة 

بالجامعــات الســعودية -تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد 

الدراســة، حيــث جــاءت عــىل النحــو التــايل:
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جدول )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد نشر رؤية التغيري

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسطة3.280.9041يتم التعبر عن الرؤية ببساطة ووضوح1

متوسطة2.821.0788بيان الرؤية بشكل منتظم يف كافة االجتاعات واللقاءات واملقابالت2

متوسطة3.000.8947تكرار الرؤية باستمرار يف كافة التعامالت واالتصاالت اليومية3

متوسطة3.180.9814رشح وتفصيل نقاط التعارض أو الخالف الظاهرة يف الرؤية4

متوسطة3.190.9433اتصاف الرؤية باملرونة التي تسمح بتغيرها إذا لزم األمر5

متوسطة3.270.9052التزام قيادة القسم مبنطلقات وأسس العمل بالرؤية6

متوسطة3.091.1366اإلنصات الفعال ملناقشة الرؤية وأبعادها7

متوسطة3.161.1275التأكيد الدائم عىل أهمية الرؤية وتحقيقها8

متوسطة3.120.996المتوسط الحسابي العام
*مستوى الداللة اإلحصائية )0.01(

يتضــح مــن جــدول )8( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد »نــرش رؤيــة التغيــر« تســاوي )3.12(، 

ــارات جــاءت  ــع العب ــك جمي ــاري تســاوي )0.996(، وبدرجــة »متوســطة«، وكذل ــة االنحــراف املعي وقيم

ــم االنحــراف  ــم املتوســط الحســايب لهــا بــن )2.82- 3.28(، وقي بدرجــة »متوســطة« حيــث تراوحــت قي

ــأن  ــة  ب ــذه النتيج ــر ه ــن تفس ــع، وميك ــط واملرتف ــن املتوس ــتت ب ــن )0.894- 1.136( بتش ــاري ب املعي

غيــاب الرؤيــة التــي تبنــى عليهــا عمليــات التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة أدى إىل غموضهــا، وبالتــايل 

كان التعبــر عنهــا والحديــث املســتمر عنهــا غــر متوفــر باســتمرار، ومــن غــر رؤيــة حــارضة أمــام فــرق 

ــح نحــو  ــه ســليم وصحي ــر دون توجي ــادة التغي ــات وإجــراءات قي ــح عملي العمــل وأعضــاء القســم تصب

الغايــة املنشــودة.

يتضــح مــن جــدول )8( أن أعــىل عبــارة هــي "يتــم التعبــر عــن الرؤيــة ببســاطة ووضــوح" حيــث 

جــاءت بدرجــة "متوســطة"، ومبتوســط حســايب )3.28(، وانحــراف معيــاري )0.904(، وقــد ترجــع النتيجــة 

ــات التغيــر، وأن تكــون حــارضة يف  ــة والتــي تبنــى عليهــا عملي ــة القســم التطويري ــة نــرش رؤي إىل أهمي



د. خالد بن عواض بن عبد هللا الثبييت
٢0١

كل وقــت ويف كل حــن، مــن خــالل اللقــاءات والنــدوات واالجتاعيــات، بحيــث تصبــح الرؤيــة جــزًءا مــن 

شــخصية القســم وفــرق العمــل.

ويتضــح مــن جــدول )8( أن أدىن عبــارة هــي »بيــان الرؤيــة بشــكل منتظــم يف كافــة االجتاعــات 

واللقــاءات واملقابــالت« جــاءت بدرجــة »متوســطة«، ومبتوســط حســايب )2.82(، وانحــراف معيــاري 

)1.078(، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن رؤيــة التغيــر غــر حــارضة باســتمرار يف اجتاعــات القســم 

ولقاءاتــه الدوريــة، وبالتــايل يعطــي انطباًعــا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بعــدم أهميتهــا والعمــل عــىل 

تحقيقهــا، مــا يكــون لــه األثــر الســلبي عــىل قيــادة التغيــر يف القســم.

البعد اخلامس: متكني أعضاء القسم من العمل

إليجــاد قيمــة درجــة بعــد "متكــن أعضــاء القســم مــن العمــل" لنمــوذج كوتــر للتغيــر يف أقســام 

اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية -تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة 

إلجابــات أفــراد الدراســة، جــاءت عــىل النحــو التــايل:

جدول )9( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد متكني أعضاء القسم من العمل

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسطة3.270.9042متكن أعضاء القسم وفرق العمل من فهم الرؤية واالهتام بها1

متوسطة3.071.0445إعادة هيكلة وتنظيم الهيكل الداخي ليتوافق مع الرؤية2

متوسطة3.051.1836توفر التدريب الالزم ألعضاء القسم عىل املهارات الفنية واالجتاعية3

متوسطة3.121.1963املوازنة والتنسيق بن نظم املعلومات اإلدارية ونظم العاملن4

متوسطة3.091.1564تشجيع فرق العمل عىل اإلنجاز وتحقيق األهداف5

متوسطة3.371.1671إزالة العوائق التنظيمية التي تعطل العمل وتؤثر عليه6

متوسطة2.910.9437مواجهة املرشفن الذين يضعفون التغيرات الرضورية وتغيرهم7

متوسطة3.131.084املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )9( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد "متكــن أعضــاء القســم مــن العمــل" 

ــع  ــك جمي ــطة"، وكذل ــة "متوس ــاوي )1.084(، وبدرج ــاري تس ــراف املعي ــة االنح ــاوي )3.13(، وقيم تس

ــارات جــاءت بدرجــة "متوســطة" حيــث تراوحــت قيــم املتوســط الحســايب لهــا بــن )2.91- 3.37(،  العب

وقيــم االنحــراف املعيــاري بــن )0.904- 1.196( بتشــتت بــن املتوســط واملرتفــع، وميكــن تفســر هــذه 
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النتيجــة بــأن أعضــاء القســم يفتقــدون التمكــن اإلداري والقيــادي الكامــل للعمــل يف القســم، وقــد يكــون 

ذلــك نتيجــة العوائــق التنظيميــة واإلداريــة التــي تحــد مــن أدائهــم للعمــل وتحقيــق األهــداف املطلوبــة، 

وقــد يكــون نتيجــة افتقادهــم للتدريــب الــالزم عــىل املهــارات الفنيــة واالجتاعيــة واإلداريــة والتنظيميــة، 

باإلضافــة إىل ضعــف التنســيق بــن فــرق أعضــاء القســم للقيــام باملهــام املطلوبــة، وتتفــق هــذه النتيجــة 

مــع نتيجــة دراســة نــوح )2006م( التــي بينــت وجــود معوقــات للتغيــر يف الجوانــب التنظيميــة بدرجــة 

عاليــة، وبدرجــة متوســطة يف الجوانــب االجتاعيــة.

البعد السادس: حتقيق مكاسب على املدى القصري

ــر يف  ــر للتغي ــوذج كوت ــر« لنم ــدى القص ــىل امل ــب ع ــق مكاس ــد »تحقي ــة بع ــة درج ــاد قيم إليج

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــم املتوس ــاد قي ــم إيج ــعودية -ت ــات الس ــة بالجامع ــام اإلدارة الرتبوي أقس

ــايل: ــو الت ــىل النح ــاءت ع ــة، ج ــراد الدراس ــات أف ــة إلجاب املعياري

جدول )10( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد حتقيق مكاسب على املدى القصري

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسطة3.250.9811ارتباط املكاسب املتحققة بالجهد املبذول يف إحداث التغير1

متوسطة3.170.7503ارتباط املكاسب املتحققة بالرؤية الجديدة للتغير2

متوسطة3.050.8645ترز املكاسب املتحققة أهمية الجهود املبذولة يف التغير3

متوسطة3.001.0076مكافأة فرق العمل عىل املكاسب التي تحققت4

متوسطة2.820.9817توفر التدريب الالزم ألعضاء القسم عىل املهارات الفنية واالجتاعية5

متوسطة3.190.8732تؤدي املكاسب إىل دفعة قوية للمي قدماً نحو تحقيق الرؤية6

متوسطة3.091.0444بناء االنطالقة القوية الكافية لتخطي العوائق الصلبة للتغير7

متوسطة3.080.929املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )10( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد "تحقيــق مكاســب عــىل املــدى 

ــطة"،  ــة "متوس ــاوي )0.929(، وبدرج ــاري تس ــراف املعي ــة االنح ــاوي )3.08(، وقيم ــر" تس القص

ــم املتوســط الحســايب  ــارات جــاءت بدرجــة »متوســطة« حيــث تراوحــت قي ــع العب وكذلــك جمي

ــن املتوســط  ــاري بــن )0.750- 1.044( بتشــتت ب ــم االنحــراف املعي لهــا بــن )2.82- 3.25(، وقي
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واملرتفــع، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة بضعــف تحقيــق إنجــازات ومكاســب لعمليــات التغيــر 

ــازات، وكل  ــن اإلنج ــد م ــق املزي ــم يف تحقي ــاء القس ــدى أعض ــة ل ــف الرغب ــا يضع ــة؛ م املطلوب

يتطلــب قيــادة للتغيــر عــىل مســتوى عــال مــن املهــارة والقــدرة لتدعيــم نجاحــات العمــل بتحقيق 

مكاســب رسيعــة تعــزز الدافعيــة لــدى أعضــاء القســم والعاملــن للعمــل بحــاس وجــد ومثابــرة.

ــذول يف  ــد املب ــة بالجه ــاط املكاســب املتحقق ــارة هــي "ارتب ــن جــدول )10( أن أعــىل عب يتضــح م

ــاري )0.981(،  ــة "متوســطة"، ومبتوســط حســايب )3.25(، وانحــراف معي ــاءت بدرج ــر" ج ــداث التغي إح

وقــد تفــرس النتيجــة بأهميــة ارتبــاط املكاســب املتحققــة مــن عمليــات التغيــر بنوعيــة العمــل والجهــد 

الــذي تــم بذلــه يف عمليــات التغيــر، وأال تكــون مكاســب ليــس لهــا عالقــة باإلنجــاز املتحقــق، بــل قــد 

تكــون أحيانــاً مكاســب مــن أجــل التعزيــز والدعــم غــر الهــادف؛ مــا ينعكــس ســلباً عــىل أداء العمــل.

ــىل  ــم ع ــاء القس ــالزم ألعض ــب ال ــر التدري ــي »توف ــارة ه ــدول )10( أن أدىن عب ــن ج ــح م ويتض

املهــارات الفنيــة واالجتاعيــة« جــاءت بدرجــة »متوســطة«، ومبتوســط حســايب )2.82(، وانحــراف معيــاري 

)0.982(، وميكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام اإلدارة الرتبويــة يحتاجــون 

ــة التــي تســاعدهم عــىل النجــاح يف عمليــات  إىل التدريــب الــذي يكســبهم املهــارات الفنيــة واالجتاعي

ــىل  ــدت ع ــي أك ــوح )2006م( الت ــة ن ــع نتيجــة دراس ــق هــذه النتيجــة م ــر بالقســم، وتتف ــادة التغي قي

ــة مــن  ــة التدريــس باألقســام العلمي ــدى أعضــاء هيئ ــة ل ــب الســلوكية واالجتاعي ــر الجوان رضورة تطوي

ــادة التغيــر بنجــاح. أجــل إدارة وقي

البعد السابع: تعزيز املكاسب وأتكيدها

إليجــاد قيمــة درجــة بعــد »تعزيــز املكاســب وتأكيدهــا« لنمــوذج كوتــر للتغيــر يف أقســام اإلدارة 

الرتبويــة بالجامعــات الســعودية -تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات 

أفــراد الدراســة، جــاءت عــىل النحــو التــايل:

جدول )11( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد تعزيز املكاسب وأتكيدها
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العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

متوسط3.091.2646مشاركة كافة أعضاء القسم يف قيادة التغير1

متوسط3.281.1031تعزيز الدافعية القوية نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات2

متوسط3.150.9435زيادة املصداقية لضان املوافقة عىل القيام مبرشوعات أكر3

متوسط3.001.1837تقديم الدعم واملزيد من املوارد لفرق العمل4

متوسط3.181.0784مشاركة إدارة القسم يف عمليات التغير عن قرب5

متوسط3.251.0002تبسيط الهياكل املنظمة لفرق العمل بالقسم6

متوسط3.211.1673تبني مزيد من عمليات التغير لتحقيق الرؤية7

متوسط3.171.105املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن جــدول )11( أن قيمــة املتوســط الحســايب لبعــد "تعزيــز املكاســب وتأكيدهــا" تســاوي 

ــارات  ــع العب ــك جمي ــاري تســاوي )1.105(، وبدرجــة "متوســطة"، وكذل ــة االنحــراف املعي )3.17(، وقيم

ــم  ــن )3.00- 3.28(، وقي ــا ب ــايب له ــط الحس ــم املتوس ــت قي ــث تراوح ــطة" حي ــة "متوس ــاءت بدرج ج

االنحــراف املعيــاري بــن )0.943- 1.264( بتشــتت مرتفــع، وتعتــر هــذه النتيجــة مرتبطــة بنتيجــة البعــد 

الســابق "تحقيــق مكاســب عــىل املــدى القصــر" والتــي جــاءت بدرجــة متوســطة، مــا يــدل عــىل تــدين 

ــب  ــق املكاس ــة، فتحقي ــس الدرج ــا بنف ــب وتأكيده ــز املكاس ــيكون تعزي ــايل س ــب، وبالت ــق املكاس تحقي

ــل باســتمرار  ــات الســعودية تعم ــة بالجامع ــر يف أقســام اإلدارة الرتبوي ــادة التغي ــل قي واســتمرارها يجع

عــىل تأكيدهــا وتحقيــق اإلنجــازات املتتاليــة للوصــول إىل األهــداف املــراد تحقيقهــا، وهــذا يتطلــب مهــام 

ومســؤوليات مــن رؤســاء األقســام للقيــام بذلــك.

ــد  ــق املزي ــو تحقي ــة نح ــة القوي ــز الدافعي ــي "تعزي ــارة ه ــىل عب ــدول )11( أن أع ــن ج ــح م يتض

مــن اإلنجازات"جــاءت بدرجــة "متوســطة"، ومبتوســط حســايب )3.28(، وانحــراف معيــاري )1.103(، وقــد 

ــرق  ــدى أعضــاء القســم وف ــة ل ــززون الدافعي ــة ال يع ــاء أقســام اإلدارة الرتبوي ــأن رؤس تفــرس النتيجــة ب

العمــل بالشــكل املناســب واملطلــوب، مــن خــالل التحفيــز املــادي واملعنــوي الدائــم واملســتمر واملرتبــط 

ــر. ــادة التغي ــات قي بتحقيــق اإلنجــازات يف ضــوء عملي

ويتضــح مــن جــدول )11( أن أدىن عبــارة هــي »تقديــم الدعــم واملزيــد مــن املــوارد لفــرق العمــل« 

جــاءت بدرجــة »متوســطة«، ومبتوســط حســايب )3.00(، وانحــراف معيــاري )1.183(، وميكــن تفســر هــذه 
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ــم  ــن الدع ــد م ــاج إىل املزي ــة تحت ــام اإلدارة الرتبوي ــة بأقس ــان العامل ــل واللج ــرق العم ــأن ف ــة ب النتيج

ــاح  ــهم يف نج ــي تس ــة الت ــة والبرشي ــات املادي ــر اإلمكان ــق، وتوف ــادة الفري ــن قي ــادي م ــوي وامل املعن

ــر. ــادة التغي ــات وإجــراءات قي عملي

البعد الثامن: ترسيخ وتثبيت التغيري يف ثقافة القسم

إليجــاد قيمــة درجــة بعــد »ترســيخ وتثبيــت يف ثقافــة القســم« لنمــوذج كوتــر للتغيــر يف أقســام 

ــة بالجامعــات الســعودية، تــم إيجــاد قيــم املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة  اإلدارة الرتبوي

إلجابــات أفــراد الدراســة، جــاءت عــىل النحــو التــايل:

جدول )12( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد ترسيخ وتثبيت التغيري يف ثقافة القسم

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

عالية3.451.0351فهم النتائج امللموسة املتحققة من عمليات التغير1

متوسطة3.091.0446ربط الحوافز بالثقافة التنظيمية الجديدة للقسم2

متوسطة3.041.0047التأكيد عىل فاعلية الطرق الجديدة يف العمل3

متوسطة3.280.7864اإلفصاح عن البيانات واملعلومات والنتائج التي تحققت4

متوسطة3.360.9042توضيح العالقة بن اإلجراءات الجديدة وبن تحسن مستوى األداء5

متوسطة3.121.0435مناقشة كل القضايا املتعلقة بقيادة التغير6

متوسطة3.290.7863ربط املكاسب التي تحققت من قيادة التغير بثقافة القسم7

متوسطة3.230.943املتوسط احلسايب العام

ــة  ــر يف ثقاف ــت التغي ــد "ترســيخ وتثبي ــة املتوســط الحســايب لبع ــن جــدول )12( أن قيم يتضــح م

القســم" تســاوي )3.23(، وقيمــة االنحــراف املعيــاري تســاوي )0.943( مــا يعنــي تشــتت دون املتوســط، 

ــن  ــر م ــة األخ ــول إىل املرحل ــأن الوص ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــن تفس ــطة"، وميك ــة "متوس ــىل درج ــدل ع وت

مراحــل التغيــر يف ضــوء منــوذج كوتــر للتغيــر يتطلــب تحقيــق إنجــازات يف املراحــل الســابقة وبدرجــة 

عاليــة، وبالتــايل جــاءت نتائــج املراحــل الســابقة بدرجــة متوســطة، ماعــدا مرحلــة "رضورة التغيــر امللحة"، 

وهــي مــن مراحــل دفــع قســم اإلدارة الرتبويــة نحــو التغيــر، وال ميكــن ترســيخ وتثبيــت التغيــر يف ثقافــة 

القســم دون أن يتــم تحقيــق إنجــازات يف مراحــل التغيــر الســابقة ودعمهــا.
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ويتضــح مــن جــدول )12( أن عبــارة واحــدة هــي "فهــم النتائــج امللموســة املتحققــة مــن عمليــات 

التغير"جــاءت بدرجــة عاليــة، حيــث كانــت قيمــة املتوســط الحســايب )3.45(، وقيمــة االنحــراف املعيــاري 

ــىل  ــت ع ــازات تحقق ــر وإنج ــات تغي ــج عملي ــاك نتائ ــأن هن ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــن تفس )1.035(، وميك

مســتوى أقســام اإلدارة الرتبويــة، وقــد تكــون نتائــج متحققــة نتيجــة العمــل عــىل تحقيــق أهــداف القســم 

وليــس نتيجــة عمليــات تغيــر مخطــط لهــا.

ــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة  خالصــة النتائــج: يتضــح مــن نتائــج الدراســة أن درجــة قي
بالجامعــات الســعودية جــاءت بدرجــة متوســطة، ومبتوســط حســايب )3.20(، ويتضــح مــن نتائــج الدراســة 

ــا  ــة، بين ــة عالي ــاء بدرج ــة" ج ــر امللح ــر "رضورة التغي ــر للتغي ــوذج كوت ــاد من ــن أبع ــد األول م أن البع

جــاءت درجــة األبعــاد الســبعة األخــرى لنمــوذج كوتــر للتغيــر بدرجــة متوســطة.

التوصيات: بناء عىل نتائج الدراسة، يويص الباحث بالتايل:

ــوء -  ــعودية يف ض ــات الس ــة بالجامع ــام اإلدارة الرتبوي ــاء أقس ــارات رؤس ــر أداء ومه ــب وتطوي تدري

ــر. ــادة التغي ــوم قي مفه

وضــع رؤيــة واســرتاتيجية لقيــادة عمليــات التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة، والعمــل عــىل نرشهــا - 

باســتمرار والتأكيــد عليهــا.

تكويــن فــرق عمــل لقيــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات الســعودية، يتــوىل قيادتهــا - 

أعضــاء يتمتعــون بقــدرة عاليــة مــن األداء، ويعملــون عــىل تطويــر أدائهــم باســتمرار.

توفــر املعلومــات الالزمــة والرضوريــة لتحقيــق النجــاح املطلــوب لقيــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة - 

الرتبويــة.

تطويــر الترشيعــات القانونيــة واألنظمــة اإلداريــة؛ لتعطــي املرونــة الكافيــة لقيــادة عمليــات التغيــر - 

يف أقســام اإلدارة الرتبويــة.

التمكــن اإلداري والقيــادي الــالزم والكامــل لفــرق العمــل بأقســام اإلدارة الرتبويــة؛ مــن أجــل النجــاح - 

يف تحقيــق أهــداف عمليــات التغيــر.

توفــر الدعــم املــادي واملعنــوي الــالزم لفــرق العمــل وأعضــاء القســم؛ مــن أجــل تحقيــق اإلنجــازات - 

باســتمرار لعمليــات التغيــر.
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توفر اإلمكانات املادية والبرشية الالزمة لقيادة التغير يف أقسام اإلدارة الرتبوية.- 

الدراسات املستقبلية:

بناء اسرتاتيجية مقرتحة لقيادة التغير بالجامعات السعودية يف ضوء منوذج كوتر للتغير.- 
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إجــراء دراســة للتعــرف عــىل معوقــات قيــادة التغيــر يف أقســام اإلدارة الرتبويــة بالجامعــات - 

ــا. ــام ووكالئه ــاء األقس ــر رؤس ــة نظ ــن وجه ــعودية م الس
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فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف إكساب معلمات الرايضيات مهارات استخدام بعض 
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريسهن وأثر ذلك على تنمية مهارات حل املشكلة 

الرايضية لدى طالباهتن

املســتخلص: يهــدف البحــث احلــايل إىل الكشــف عــن فاعليــة برانمــج تدريــيب مقــرح يف إكســاب معلمــات 
الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مهــارات اســتخدام  بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن، كذلــك 
قيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلرانمــج التدريــيب 
املقــرح، وقــد تكونــت جمموعــة البحــث مــن )48( معلًمــة ٌتدرســن الرايضيــات للصــف الثــاين املتوســط مبدينــة 
الرايض، نصفهن )٢4( جزء املعلمات التجرييب الايت تلقن الرانمج التدرييب املقرح، ونصفهن اآلخر)٢4( 
جــزء املعلمــات الضابــط، كذلــك )٢80( طالبــًة نصفهــن)١40( مــن طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلرانمــج، 
ونصفهــن اآلخــر )١40( مــن طالبــات املعلمــات غــر املتــدرابت ابلرانمــج، وقــد تكونــت أدوات البحــث 
املعرفــة،  مــا وراء  بعــض اســراتيجيات  اســتخدام  الرايضيــات ملهــارات  أداء معلمــات  مــن بطاقــة ماحظــة 
واختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة، ومت التطبيــق القبلــي والبعــدي لبطاقــة ماحظــة 
أداء معلمــات الرايضيــات، ومت التطبيــق القبلــي والبعــدي الختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة، وتلقــت جمموعــة 
املعلمــات التجريبيــة الرانمــج التدريــيب املقــرح، وقمــن ابلتدريــس جملموعــة الطالبــات التجريبيــة علــى مــدار فصــل 
دراســي كامل، وأظهرت نتائج البحث وجود  فاعلية للرانمج التدرييب املقرح يف إكســاب جمموعة معلمات 
الرايضيــات التجريبيــة بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، كذلــك 
بـَيَّنــِت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة لصــاحل جــزء الطالبــات التجريــيب يف التطبيــق البعــدي الختبــار 
حــل املشــكات الرايضيــة ككل، ولــكل مهــارة مــن مهاراتــه علــى حــده، وحبجــم أثــر مرتفــع، ومت تقــدمي جمموعــة 

مــن التوصيــات واملقرحــات يف ضــوء إجــراءات البحــث ونتائجــه.

 الكلمات املفتاحية: اسراتيجيات ما وراء املعرفة، مهارات، حل املشكلة الرايضية.
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The Effectiveness of a Proposal Training Program in Qualifying 
Mathematics Female Teachers with Skills of Using some Strategies 

of Metacognitive Knowledge while Teaching, and the Program’s 
Effect in Developing Mathematical Problem Solving Skills among 

Students

 Abstract:  this study aims mainly at discovering the effectiveness of a proposal 

training program in qualifying mathematics female teachers in elementary 

school with skills of using some strategies of metacognitive knowledge while 

teaching, and measuring its effect in developing mathematical problem-

solving skills among students of trainee teachers in such program. The study 

group consists of (48) mathematics teachers for grade eight in Riyadh, half of 

which (24) represents the experimental sample of trainee teachers of the said 

program; while the other half )24) represents the supervising teachers. The 

group consists also of (280) students half of them (140) refers to the trainee 

teachers; whereas the other (140) refer to untrained teachers. It is worth to 

say that tools of this study encompass an observation card of mathematics 

teachers’ performance skills in using some strategies of metacognitive 

knowledge and a test to examine elementary students’ ability of mathematical 

problem solving. Both the prior and post implementations have been carried 

out for the said observation card and the test alike. The experimental group of 

teachers receives the proposal training program and teaches the experimental 

students for a whole semester. Study results indicate the effectiveness of this 

program in qualifying a number of experimental teachers of mathematics 
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with some skills of using certain strategies of metacognitive knowledge in 

mathematics teaching. In addition, the results highlight a statistical difference 

for the experimental students in the post implementation of mathematical 

problem solving test as a whole, and for each of its skills separately. 

In view of the study’s procedures and recommendation, a number of 

suggestions and recommendations have been given. 

Key words: strategies of metacognitive knowledge, skills, mathematical problem 

solving.                   
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مقدمة البحث ومشكلته: 
تعليــم  فــإن  ومــن مث  املعاصــر؛  والتقــي  العلمــي  التطــور  دعائــم  أهــم  إحــدى  الرايضيــات  تُعــد 
الرايضيــات ينبغــي أن يواكــب تغــرات العصــر، ويهيــئ الطــاب للتكيــف مــع هــذه التغــرات املتســارعة 
يف حياهتــم، مبــا ميكنهــم مــن املشــاركة يف احلصــول علــى املعلومــات اجلديــدة وإعمــال الفكــر فيهــا، 
لتشــكيلها وإعــادة تنظيمهــا للمســامهة يف التهيــؤ لبنــاء جســور التواصــل املســتمر مــع العلــوم والتقنيــات 

املســتقبلية املتقدمــة والــي تعــد األســاس يف عمليــة إحــداث التقــدم للمجتمــع.

إن جنــاح الطالــب يف الرايضيــات ال يعــي فقــط متكنــه مــن إجــراء العمليــات احلســابية، أو حلــه 
للمســائل احلســابية، أو الوصــول إىل حلــول لراهــن ونظــرايت هندســية إبتبــاع طــرق وأســاليب خاصــة 
بذلــك بعيــداً عــن واقعــه الــذي يعيــش فيــه، بــل إن جناحــه يعتمــد علــى تنميــة قدراتــه، ومهاراتــه، وطــرق 
تفكــره ومواجهتــه للمشــكات الــي قــد تواجهــه يف حياتــه الواقعيــة، وعلــى املعلمــن اســتخدام أســاليب 
وطرائــق واســراتيجيات تســاعده علــى تطويــر مهاراتــه وتوظيفهــا يف مواجهــة املشــكات الرايضيــة 

املختلفــة )بيومــي واجلنــدي ، ٢0١٣، ٣٢(.

إن قدرة الطالب على حل املشكات من النواتج األكثر أمهية يف عملية التعليم والتعلم، وتعود 
تلــك األمهيــة إىل الــدور املتوقــع أن تلعبــه تلــك القــدرة يف تنميــة تفكــر الطالــب وإكســابه اســتقالية 
التعلــم والقــدرة علــى مواجهــة املواقــف ومعاجلتهــا بطــرق علميــة، كمــا أهنــا تتيــح للطــاب أفضــل فــرص 
التعلــم؛ ممــا يــؤدي يف النهايــة لفهــم حقيقــي ملــا يتعلمــه الطــاب، كمــا يُعــد حــل املشــكات الرايضيــة 
وســيلة أساســية للطــاب يف بنــاء فهمهــم اخلــاص لألفــكار والعمليــات الرايضيــة، وتطويــر قدراهتــم علــى 
التفكــر املنطقــي، عــاوة علــى ذلــك فــإن حــل املشــكات الرايضيــة أمــر ابلــغ األمهيــة للطــاب يف 
االســتفادة مــن املهــارات الرايضيــة املكتســبة واملعرفــة للتعامــل مــع املشــكات غــر املتوقعــة يف حياهتــم 

اليوميــة ) الســرحاين، ١4٣4، ٢(.

وقــد أكــد مشــروع تطويــر الرايضيــات والعلــوم الطبيعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية علــى تنميــة 
مهــارات التفكــر وحــل املشــكات؛ كأحــد أهــم املكتســبات املتوقعــة منــه )حامــد وأخــرون،٢0١٢، 

.)84

إن قضيــة إعــداد املعلــم هــي قضيــة الربيــة ذاهتــا، فاملعلــم هــو حجــر الزاويــة يف العمليــة التعليميــة، 
واحملــور األســاس يف عمليــة التغيــر والتجديــد، والقــادر علــى إحــداث التكامــل بــن اإلمــكاانت املتاحــة 
واملناهــج املطــورة وأســاليب التدريــس، وحتويلهــا إىل مواقــف تعليميــة وأمنــاط ســلوكية تــؤدي إىل حتقيــق 
األهــداف الربويــة املنشــودة، كمــا أن احتــال املعلــم هــذه املكانــة املهمــة يف العمليــة التعليميــة كان 

الباعــث إىل االهتمــام إبعــداده يف املؤسســات الربويــة املختلفــة.

كما أن عملية إعداد املعلم قبل اخلدمة، مهما بُذل فيها من جهد ليست كافية لكي يواصل 
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املعلــم حتقيــق مهامــه بدرجــة كافيــة مــن النجــاح، مــن هنــا تنشــأ احلاجــة إىل اســتمرار منــو املعلــم طــوال مــدة 
قيامــه بوظيفتــه، فالنمــو املهــي للمعلــم عمليــة تعلــم ديناميــة مســتمرة تســتغرق احليــاة الوظيفيــة الكليــة للمعلمــن  
 Life – Long Learning مســتهدفة تزويدهــم مبعرفــة علميــة متطــورة، وحتســن مهاراهتــم يف تبــي 
اســراتيجيات تدريســية فعالــة تعتمــد علــى البحــث العلمــي، وحتســن قدرهتــم علــى إدارة حجــرة الدراســة، 

 .)Bergeson et.al,2003( وتقــومي تعلــم التاميــذ، وكفاايهتــم يف اســتخدام التكنولوجيــا

إن عملية إعداد معلم الرايضيات القادر على تطبيق مداخل واســراتيجيات تعليمية مناســبة ومتطورة؛ 
ختلــق منــه معلمــاً مفكــراً واعًيــا بتفكــره، ذلــك أن معلــم الرايضيــات ميثــل أهــم عوامــل تنميــة مهــارات التفكــر 
لــدى املتعلمــن، حيــث إن أســلوب املعلــم يف التفكــر يف حــل املشــكات الرايضيــة املختلفــة؛ ينتقــل أثــره إىل 

املتعلمــن فيتعلمــون منــه أســاليب التفكــر الصحيحــة.

 ومــن األدوار اجلديــدة الــي تفرضهــا الثــورة املعلوماتيــة علــى املعلــم »تنميــة قــدرة املتعلمــن علــى حــل 
املشــكات مــن خــال الوعــي بتفكرهــم، والوعــي ابلتفكــر يعــي القــدرة علــى أن تعــرف مــا تعرفــه ومــا 
ال تعرفــه، وهــذه العمليــة يطلــق عليهــا أمســاء عديــدة منهــا: فهــم الفهــم ، معرفــة املعرفــة ، ذاكــرة الذاكــرة 
، تعلــم التعلــم ، التعليــم الــذايت ألنشــطة التعلــم، إدارة الــذات للنشــاط املعــريف، وغــر ذلــك مــن العمليــات 
الــي تُعــد أمثلــة للنشــاط الذهــي املركــب الــذي اصطلــح علــى تســميته بتفكــر التفكــر، أو مــا وراء املعرفــة  

.)٢ هللا،٢00٥،  )حســب   «Metacognition 

ومهــارات  املعرفــة  وراء  مــا  واســراتيجيات  عامــة،  التعلــم  ابســراتيجيات  املعلــم  وعــي  موضــوع  إن 
اســتخدامها، حيتــل أمهيــة كبــرة يف االنتقــال ابلطــاب مــن مســتوى التعلــم الكمــي إىل مســتوى التعلــم النوعــي 
الــذي يســتهدف إعــداد وأتهيــل املتعلــم ابعتبــاره حمــور العمليــة التعليميــة/ التعلميــة، والــذي يؤكــد أيضــاً علــى 

أمهيــة التنشــئة الذهنيــة، وتطويــر التفكــر والقــدرة علــى حــل املشــكات )عبــد القــوي،٢00٦، ٥٧(.

هــذا وتُعــد نظريــة مــا وراء املعرفــة Metacognitive Theory أحــد املياديــن املعرفيــة الــي تلعــب 
دوراً مهمــاً يف العديــد مــن أمنــاط التعلــم، فهــي هتتــم بقــدرة املتعلــم علــى أن خيطــط ويراقــب ويقــوم تعلمــه اخلــاص، 
وابلتــايل فهــي تعمــل علــى حتســن اكتســاب املتعلمــن لعمليــات التعلــم املختلفــة، كمــا تشــجع املتعلمــن علــى 
أن يفكــروا يف عمليــات تفكرهــم اخلاصــة، فعمليــات مــا وراء املعرفــة تســاعد علــى تنميــة التفكــر أبشــكاله 

.)Nolan,2000( املتعــددة والقــدرة علــى حــل املشــكات لــدى املتعلمــن

هــذا وقــد حظــي التطبيــق الربــوي هلــذه النظريــة يف اآلونــة األخــرة ابهتمــام كبيــر باعتبارهــا طريقــة 
جديــدة فــي تعليــم التفكيــر، حيــث أكــد الكثيــر مــن الباحثيــن فــي المجــال التربــوي علــى 
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أمهيــة تعليــم اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدامها؛ ملــا هلــا مــن فائــدة كبــرة للمعلمــن 
واملتعلمــن، فمحــور االهتمــام يف مــا وراء املعرفــة هــو جعــل املتعلــم يفكــر بنفســه يف حــل املشــكات بــداًل مــن 

جمــرد تقــدمي املعلومــات واحلقائــق لــه ليقــوم حبفظهــا واســتظهارها ) بــدر،٢00٦، ٣(.

هــذا وحيتــل معلــم الرايضيــات ابململكــة العربيــة الســعودية دورًا ابلــغ األمهيــة يف اجملتمــع، فلــم يعــد دوره 
جمــرد انقــٍل للمعــارف واملعلومــات، بــل أصبــح يقــود وينظــم ويوجــه ويرشــد الطــاب يف املواقــف التعليميــة، مبــا 
يوفــره هلــم مــن خــرات تعليميــة مؤثــرة وفعالــة تســهم يف بنــاء املواطــن الصــاحل املفيــد جملتمعــه، ولــن يقــوم معلــم 
الرايضيــات هبــذه األدوار الربويــة املؤثــرة إال ابلتدريــب املســتمر والقائــم علــى مســايرة االجتاهــات احلديثــة يف 

جمــال تدريــس الرايضيــات، ومنهــا نظريــة مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدام اســراتيجياهتا.

ولقــد أوضحــت نتائــج العديــد مــن البحــوث والدراســات الربويــة الــي رجعــت إليهــا الباحثــة أن اســتخدام 
التعليميــة، ومــن هــذه الدراســات )  نظريــة مــا وراء املعرفــة ســاعد يف تنميــة الكثــر مــن خمرجــات العمليــة 
الشــهري،١4٢8؛  واجلنــدي،٢0١٣؛  بيومــي  هللا،٢00٥؛  حســب  الشــهري،٢0١٢؛  احلــداد،٢0١٣؛ 
زيــدان،٢00٩؛ أمحــد،٢00٩؛ األمحــدي،٢0١٢؛ بــدر،٢00٦؛ عكاشــة،٢0١٢؛ Nolan,2000 ؛ 

   .)  Mackeown&Gentilucci,2007

وملــا كان قــد اســتقر لــدى كثــر مــن الربويــن ) بــدر،٢00٦؛ هريــدي،٢00٧؛ أمحــد،٢008 ( فكــرة 
عــدم االهتمــام الــكايف بتدريــب املعلــم أثنــاء اخلدمــة بوجــه عــام، وكذلــك وجــود نواحــي القصــور الكيفية العديدة 
– واجلســيمة أحيــااًن- والــي مــن أمههــا عــدم متابعــة التطــورات الربويــة والنظــرايت احلديثــة مثــل: نظريــة مــا وراء 
املعرفــة وتطبيقاهتــا واســراتيجياهتا ومهــارات اســتخدامها، ومــن خــال اطــاع الباحثــة علــى بعــض حمتــوايت 
التعليميــة؛ لوحــظ عــدم إدراج اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة أو مهــارات  الــرايض  برامــج التدريــب مبنطقــة 
تدريســها ضمــن حمتــوى التدريــب، كذلــك مــا أشــارت إليــه نتائــج العديــد مــن الدراســات مــن وجــود قصــور يف 
أداء الطــاب يف حــل املشــكات الرايضيــة، األمــر الــذي دعــا إىل اســتهداف تعليــم وتنميــة عمليــات ومهــارات 
حــل املشــكلة الرايضيــة، وقــد بينــت نتائــج الدراســات الســابقة )آل مطهــر،٢0١٣؛ مــى،٢00٥ ؛ هريــدي 
،٢00٧ ؛ الثبيــي،١4٣٢؛ الســلمي،١4٣4؛ الســاعدي،٢0١١؛ عطيفــي،٢0١١؛ حليبــة،٢00٩؛ البنــا 
الطــاب يف  أداءات  وآدم،٢008؛ Hamza&Griffith,2000 ؛Perez,2008 ( أن قصــور 
حــل املشــكلة الرايضيــة ال يرجــع ابلضــرورة إىل قصــور يف قدراهتــم، وإمنــا قــد يرجــع إىل قصــور يف األســاليب 
واالســراتيجيات التدريســية املســتخدمة مــن قبــل املعلمــن، وقــد ظهــر ذلــك أيضــاً بوضــوح للباحثــة أثنــاء 
حضــور بعــض حصــص الرايضيــات ملعلمــات املرحلــة املتوســطة مــن خــال اإلشــراف امليــداين لطالبــات الربيــة 

العمليــة، كمــا قامــت الباحثــة بدراســة اســتطاعية لتعزيــز إحساســها مبشــكلة البحــث؛ علــى 
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جمموعتــن إحدامهــا مــن معلمــات املرحلــة املتوســطة والثانيــة مــن املشــرفات الربــوايت، للوقــوف علــى 
مــدى إملــام معلمــات الرايضيــات واملشــرفات الربــوايت بنظريــة مــا وراء املعرفــة وتطبيقاهتــا الربويــة ومهــارات 
استخدام اسراتيجيات تدريسها، ومدى إمكانية استخدامهن هلا يف تدريس الرايضيات لطالباهتن، وكذلك 

قــدرات طالباهتــن علــى حــل املشــكات الرايضيــة والصعــوابت الــي تواجههــن يف حلهــا.

وقــد خلصــت الباحثــة مــن نتائــج التجربــة االســتطاعية علــى جمموعــي املعلمــات واملشــرفات الربــوايت؛ 
إىل ضعــف إملامهــن بنظريــة مــا وراء املعرفــة ومهــارات اســتخدام اســراتيجياهتا وتطبيقاهتــا الربويــة، كذلــك 
وجــود توجــه لــدى املعلمــات واملشــرفات الربــوايت يشــر إىل اعتقادهــن بوجــود عاقــة بــن قصــور الطالبــات 
يف التعامــل مــع املشــكات الرايضيــة واالســراتيجيات التدريســية املســتخدمة يف تعلــم طــرق حلهــا، كذلــك 
أشــرن إىل أمهيــة التنميــة املهنيــة أثنــاء العمــل القائــم علــى احتياجاهتــن الربويــة؛ ملواجهــة التحــدايت الــي تفرضهــا 

متطلبــات العصــر احلــايل مــن تراكــم املعرفــة وتعاظــم تطبيقاهتــا بشــكل كبــر ومتســارع.

يف ضــوء مــا ســبق ويف ضــوء التوجهــات املســتمرة حلكومــة خــادم احلرميــن الشــرين ابململكــة العربيــة 
الســعودية لتطوير كافة عناصر املنظومة التعليمية، فإن معلم املرحلة احلالية واملســتقبلية حيتاج أن يكون جمدداً 
ومبتكــراً ومبدعــاً ومنظمــاً ومرشــداً، قــادراً علــى إدارة التفاعــات الصفيــة بكفــاءة وفاعليــة، وهــي أدوار غــر 
تقليديــة حتتــاج إىل جمموعــة كبــرة مــن املهــارات التدريســية املتنوعــة لتلبيتهــا، وملــا كانــت هنــاك نــدرة – يف حــدود 
علــم الباحثــة – يف الدراســات العربيــة الــي اهتمــت بتدريــب معلمــات الرايضيــات علــى مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، أييت البحــث احلــايل ليحــدد جمموعــة مــن مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة يف التدريــس لــدى معلمــات الرايضيــات وكذلــك وضــع برانمــج لتدريبهــن علــى هــذه املهــارات، 
واختبــار فاعليتــه يف اكتســاهبن لتلــك املهــارات، وكذلــك قيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة 

لــدى طالباهتــن.

حتديد مشكلة البحث:

ممــا ســبق ميكــن بلــورة مشــكلة البحــث احلــايل يف قصــور امتــاك معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة 
لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات، وكذلــك ضعــف مهــارات 
طالباهتــن يف حــل املشــكلة الرايضيــة؛ وللتصــدي لتلــك املشــكلة حــاول البحــث اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 
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 أسئلة البحث:
يتحدد السؤال الرئيس للبحث فيما يلي:

بعــض  اســتخدام  مهــارات  الرايضيــات  معلمــات  إكســاب  املقــرح يف  التدريــيب  الرانمــج  فاعليــة  مــا 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن؟ ومــا أثــر ذلــك علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى 

طالباهتــن؟

ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

١ - مامهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الازمــة ملعلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة 
يف تدريسهن ؟.

٢- مــا صــورة ومكــوانت الرانمــج التدريــيب املقــرح إلكســاب مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة الازمــة ملعلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة يف تدريســهن؟

املقــرح يف إكســاب معلمــات الرايضيــات– جمموعــة البحث–مهــارات  التدريــيب  مــا فاعليــة الرانمــج   -٣
اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؟

4- مــا أثــر الرانمــج التدريــيب املقــرح علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات 
املتــدرابت ابلرانمــج التدريــيب املقــرح؟

 مصطلحات البحث اإلجرائية1:

لغرض هذا البحث التزمت الباحثة ابلتعريفات اإلجرائية التالية:

اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة: هــي جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي تقــوم هبــا معلمــة الرايضيــات؛ لرتقــي 
مبهــارات التفكــر لــدى الطالبــات، وتــؤدي إىل اإلجيابيــة يف التعلــم، ممــا جيعلهــن أكثــر وعيــاً ابملــادة الدراســية 
ومــا تتضمنــه مــن معــان وأفــكار، والوعــي ابإلجــراءات واألنشــطة الــي ينبغــي القيــام هبــا، والتحكــم الــذايت يف 

عمليــة التعلــم، وتوجيههــا ملســاعدهتن يف حتقيــق تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة: قــدرة معلمــة رايضيــات املرحلــة املتوســطة علــى أداء عمــل 
أو نشــاط معــن ذي عاقــة بتخطيــط التدريــس وتنفيــذه وتقوميــه، وهــذا العمــل قابــل للتحليــل جملموعــة مــن 
الســلوكيات ) األداءات ( املعرفيــة واحلركيــة واالجتماعيــة، ومــن مث ميكــن تقييمهــا يف ضــوء معايــر الدقــة يف 

١- سوف نعرض جملموعة من التعريفات املتعددة ملصطلحات البحث من خال اإلطار النظري للبحث.
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القيــام هبــا وســرعة إجنازهــا، والقــدرة علــى التكيــف يف املواقــف التدريســية املتغــرة مــن خــال بطاقــة ماحظــة 
معلمــات الرايضيــات ملهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات املعــدة 

لذلــك.

املشــكلة الرايضيــة: عبــارة عــن تســاؤل مطــروح علــى طالبــات املرحلــة املتوســطة ويســتدعي درجــة عاليــة مــن 
التفكــر فيــه، ويبحثــن عــن إجابــة لــه تنتــج تعلمــاً جديــداً. 

حــل املشــكلة الرايضيــة: قــدرة طالبــات املرحلــة املتوســطة - جمموعــة البحــث - علــى الوصــول لنتائــج 
مــن مقدمــات معطــاة للوصــول إىل احلقائــق اجملهولــة، عــر ممارســات وأنشــطة عقليــة تســتخدم فيهــا الطالبــات 

املدخــات والعمليــات الوســيطة حتــت إشــراف املعلمــة.

مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة: هــي جمموعــة مــن املهــارات الــي تســتخدمها طالبــات املرحلــة املتوســطة 
- جمموعــة البحــث - حلــل املشــكات الرايضيــة والــي يقيســها اختبــار حــل املشــكات الرايضيــة املعــد لذلــك، 

والــي حتــددت يف البحــث احلــايل ابخلمــس مهــارات الــواردة حبــدود البحــث. 

أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل إىل:

١. حتديــد مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الازمــة لتدريــس الرايضيــات ابملرحلــة 
املتوســطة.

٢. الكشــف عــن فاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف إكســاب معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة بعــض 
مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن .

٣. قيــاس أثــر الرانمــج التدريــيب املقــرح علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات 
املتــدرابت يف الرانمــج التدريــيب املقــرح. 

أمهية البحث: 

     ترجع أمهية البحث احلايل إىل: 

أ – األمهية النظرية للبحث: 

يُعد البحث احلايل استجابة موضوعية لاجتاهات الربوية احلديثة يف جمال برامج التنمية املهنية أثناء 
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اخلدمــة، وملــا ينــادي بــه الربويــون يف الوقــت احلاضــر مــن مســايرة لاجتاهــات الــي تراعــي ضــرورة االهتمــام 
ابلتطبيــق العملــي للرايضيــات املدرســية، مــن خــال تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة، كمــا يقــدم دراســة 
نظريــة حــول اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهــارات تدريســها، كذلــك مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة، 

وكذلــك التأكيــد علــى أمهيــة تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة.

ب – األمهية التطبيقية للبحث:

يُرجى من الناحية التطبيقية أن يُفيد البحث احلايل:

١- طالبــات الصــف الثــاين املتوســط: حيــث يســعى البحــث إىل تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لديهــن 
مــن خــال مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس الــي تســتخدمها معلمــات 

الرايضيــات عنــد تدريســهن.

٢- معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة: يف تطويــر تدريــس الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة، وذلــك مــن 
خال توظيف ما يتم تدريبهن عليه من مهارات استخدام بعض اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريسهن، 

وكذلــك إمدادهــن ابألدوات الــي متكنهــن مــن قيــاس مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن. 

٣- املشــرفات الربــوايت: حيــث يضــع البحــث بــن أيديهــن برانجمًــا تدريبيًــا يف مهــارات اســتخدام بعــض 
الرايضيــات  تدريــس  لتطويــر  حماولــة  يُعــد  قــد  ممــا  الرايضيــات،  تدريــس  يف  املعرفــة  وراء  مــا  اســراتيجيات 
ابململكــة العربيــة الســعودية، األمــر الــذي يتيــح الفرصــة للمشــرفات الربــوايت لتوجيــه املعلمــات إىل اســتخدام 

اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن.

4- الباحثــن: مــن املأمــول أن يســهم هــذا البحــث يف فتــح أفــاق جديــدة أمــام الباحثــن يف جمــال تعليــم 
الرايضيــات؛ لتصميــم جتــارب مماثلــة يف جوانــب خمتلفــة مــن تعليــم الرايضيــات ويف مراحــل تعليميــة خمتلفــة.

حدود البحث: 

اقتصرت حدود البحث احلايل على: 

١- قياس مهارات حل املشكات الرايضية اخلمس التالية:

 - فهم املشكلة وحتديد بياانهتا )املعطيات – املطلوب(.

 -ترمجة البياانت وفرض الفروض.
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 - وضع خطة احلل وتكوين املعادلة املستخدمة.

 - تنفيذ خطة حل املعادلة املتكونة.

 - إجياد كل مطلوب يف املشكلة ومراجعة احلل.

٢- مهارات استخدام بعض اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس الرئيسة التالية:

 ● التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات.

 ● تنفيذ استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

 ● التقومي يف استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة.

٣- قيــاس فاعليــة الرانمــج التدريــيب يف إكســاب معلمــات الرايضيــات مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات 
مــا وراء املعرفــة الــي توصــل إليهــا البحــث وعددهــا )٣( مهــارات رئيســة، ينــدرج أســفلها )٣٦( مهــارة إجرائيــة. 

4- بعــض معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مبنطقــة )الــرايض( مقــر عمــل الباحثــة وجمموعــة مــن طالبــات 
الصــف الثــاين املتوســط الــايت تُــدرس هلــن املعلمــات جمموعــة البحــث. 

أدوات البحث ومواده التعليمية: 

لبلــوغ أهــداف البحــث والتحقــق مــن مــدي فاعليــة الرانمــج التدريــيب وأثــره علــى تنميــة مهــارات حــل 
املشــكلة الرايضيــة لــدى الطالبــات َصممــت الباحثــة املــواد التعليميــة واألدوات التاليــة: 

أ. املواد التعليمية وتكونت من:

- قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الازمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن 
وتكونــت مــن املهــارات الثاثــة الرئيســة - الــواردة حبــدود البحــث - يتفــرع منهــا )٣٦( مهــارة فرعيــة.

-برانمــج تدريــيب مقــرح إلكســاب مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة – الــواردة حبــدود 
البحــث - والازمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن.

ب ـ أدوات قياس متغريات البحث التابعة وتكونت من :   

- بطاقة ماحظة أداء معلمات الرايضيات ملهارات اســتخدام بعض اســراتيجيات ما وراء املعرفة – الواردة 
حبــدود البحــث -  يف تدريــس الرايضيــات.
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- استبانة استطاع رأي املتدرابت يف الرانمج التدرييب.

- اختبار حل املشكلة الرايضية لطالبات املرحلة املتوسطة.

منهج البحث:

اســتخدم البحث املنهجن الوصفي وشــبه التجرييب؛ حيث اســتخدم املنهج الوصفي لتحديد مهارات 
اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الازمــة ملعلمــات الرايضيــات يف تدريســهن، وكذلــك عنــد بنــاء 
الرانمــج التدريــيب واختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة، وبطاقــة ماحظــة املهــارات، أمــا املنهــج شــبه التجريــيب فقــد 
اســتخدم للوقــوف علــى فاعليــة الرانمــج التدريــيب يف إكســاب معلمــات الرايضيــات مهــارات اســتخدام بعــض 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة – الــواردة حبــدود البحــث - يف تدريســهن، وكذلــك قيــاس أثــره يف تنميــة بعــض 

مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدي طالبــات املعلمــات املتــدرابت.

جمموعة البحث:

لغــرض البحــث احلــايل مت حتديــد جمموعــة البحــث مــن معلمــات منطقــة )الــرايض( مقــر عمــل الباحثــة 
والطالبــات الــايت ُتدرســن هلــن وقــد تكونــت مــن:

١4٣٧/١4٣٦ه   الدراســي  العــام  يف  املتوســط  الثــاين  للصــف  الرايضيــات  ٌتدرســن  معلًمــة   )48(  -١
٢0١٦/٢0١٥ م، نصفهن )٢4( جزء املعلمات التجرييب الايت تلقن الرانمج التدرييب املقرح، ونصفهن 

اآلخــر)٢4( جــزء املعلمــات الضابــط.

٢- )٢80( طالبــًة، نصفهــن)١40( مــن طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلرانمــج –جــزء الطالبــات التجريــيب، 
ونصفهــن األخــر )١40( مــن طالبــات املعلمــات غــر املتــدرابت ابلرانمــج –جــزء الطالبــات الضابــط- وقــد 
مت اختيــار تلــك العينــة املمثلــة مــن الطالبــات اختيــاراً تنظيميــاً عــن طريــق اختيــار الطالبــة السادســة ومضاعفاهتــا 

مــن قائمــة أمســاء  طالبــات الفصــل املرتبــة أجبــداًي لــكل املعلمــات جمموعــة جتربــة البحــث.

اإلطار النظري للبحث:

 ماهية ما وراء املعرفة :

» يُعد مفهوم ما وراء املعرفة واحًدا من أكثر التكوينات النظرية أمهية يف علم النفس املعريف، ويرجع 
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هــذا املفهــوم أبصولــه إىل »جــون فافــل« )١٩٧٦( Flafell الــذي اشــتقه مــن الســياق العــام للبحــث 
يف عمليــات الذاكــرة اإلنســانية، وقــد اســتقطب هــذا املفهــوم اهتمــام كثــر مــن الباحثــن نظــراًي وتطبيقيًــا، فقــد 
اســتخدم هــذا املفهــوم علــى يــد »بــراون« )١٩80( Brown ابلتطبيــق يف خمتلــف اجملــاالت األكادمييــة 

حيــث توصــل إىل الــدور املهــم ملــا وراء املعرفــة يف التعلــم الفعــال« ) حممــود، ٢0١٢؛٢0٢(. 

هــذا وقــد تناولــت األدبيــات الربويــة املعاصــرة، العربيــة واألجنبيــة العديــد مــن تعريفــات مصطلــح مــا وراء 
املعرفــة ”Metacognition “ ومنهــا تعريــف سوانســون )Swanson,1996( لــــ )مــا وراء املعرفــة( 
أبهنا: ”تعبر يشــر إىل وعى الفرد وقدراته على الرقابة، وتعديل وتنظيم أعماله املعرفية ابلنســبة إىل التعلم“. 

كمــا عرفهــا جابــر )١٩٩8( أبهنــا »قــدرة الفــرد علــى مراجعــة وتنظيــم عمليــات تفكــره، حبيــث يســتطيع 
تكييــف ســلوكه القرائــي يف موقــف معــن ليتــاءم مــع غرضــه، والتنبــؤ ابألفــكار الرئيســة يف الســياق، ومتييزهــا، 
الفهــم، وتغيــر اســراتيجياته حــن ال يتحقــق  للتأكــد مــن حــدوث  القــراءة املســتمرة؛  وحتديدهــا، ومراقبــة 
الفهــم«، ويعــرف« بوريــش« مــا وراء املعرفــة أبهنــا »العمليــات العقليــة الــي يســتخدمها املتعلــم لفهــم واســتدعاء 

 .) Borich, 2004, 297( »حمتــوى التعلــم

بينمــا يــرى »عزيــز« أن مفهــوم مــا وراء املعرفــة يعــي عمليــات حتكــم عليــا، وظيفتهــا التخطيــط 
واملراقبــة والتقــومي ألداء الفــرد يف حــل املشــكلة، كمــا أهنــا أحــد مكــوانت األداء الذكــي ملعاجلــة املعلومــات 

)عزيــز، ٢004، 80٩(.

وعرفهــا لرنــر ) Lerner,2003 ( أبهنــا:  القــدرة علــى تيســر التعلــم بعمــل ضبــط وتوجيــه لعمليــات 
التفكــر اخلاصــة ابلفــرد.

أمهية التفكري ما وراء املعريف يف التعلم:

حظــي التفكــر مــا وراء املعــريف ابهتمــام كبــر يف الســنوات األخــرة؛ ملــا لــه مــن أمهيــة يف حتســن 
طريقــة تفكــر املتعلمــن، حيــث يزيــد مــن وعــي املتعلمــن ملــا يدرســونه، فالطالــب املفكــر تفكــراً مــا وراء 
معــريفٍّ يقــوم أبدوار عــدة يف وقــت واحــد عندمــا يواجــه مشــكلة، أو يف أثنــاء املوقــف التعليمــي، حيــث 
يقــوم بــدور مولــد لألفــكار، وخمطــط، وانقــد، ومراقــب ملــدى التقــدم، ومدعــم لفكــرة معينــة، وموجــه 
ملســلك معــن، ومنظــم خلطــوات احلــل، ويضــع أمامــه خيــارات متعــددة، ويقيــم كًا منهــا، وخيتــار مــا 

يــراه األفضــل، وبذلــك يكــون مفكــرًا منتًجــا. 

ويشر جراهام )Graham,1997( أن املتعلمن ذوي التفكر ما وراء املعريف يستخدمون 
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اســراتيجيات االكتشــاف، فيكتشــفون مــا حيتاجــون أن يتعلمــوه، وعندهــا يتوصلــون إىل معرفــة 
أكثــر عمًقــا، وأحســن أداًء؛ ألن االســراتيجيات مــا وراء املعرفيــة تســمح هلــم أن خيططــوا، ويتحكمــوا، 
ويقيمــوا تعلمهــم. كمــا يذكــر واالش وميللــر )Wallach &Miller,1998( أن فهــم الفــرد وتفكــره 

الواعــي آلليــات مــا يفعلــه، يــؤدي إىل تقليــل الوقــت واجلهــد الازمــن إلجنــاز األهــداف.

ويوضــح كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick, 2001( أمهيــة التفكــر مــا وراء املعــريف وفاعليتــه 
يف العمليــة الربويــة، الــذي يســعى إىل حتقيــق أهــداف عــدة منهــا: متكــن املتعلمــن مــن تطويــر خطــة 
عمل يف أذهاهنم لفرة من الزمن، مث التأمل فيها، وتقييمها عند إكماهلا، كما ُيســهل عملية إصدار 
األحــكام املؤقتــة، ومقارنــة وتقييــم اســتعداد املتعلــم للقيــام أبنشــطة أخــرى، وجيعــل املتعلــم أكثــر إدراكاً 
ألفعالــه، ومــن مث أتثرهــا يف اآلخريــن، وىف البيئــة الــي يعيــش فيهــا، ومُيكــن املتعلمــن مــن مراقبــة اخلطــط 

يف أثنــاء تنفيذهــا مــع الوعــى إبمكانيــة إجــراء التصحيــح الــازم. 

كما أورد الشــربيي و الطناوي )2006( بعض جوانب األمهية الربوية للتفكر ما وراء املعريف 
مثــل: تنميــة القــدرة لــدى املتعلــم علــى االنتقــاء، والتجديــد، واالبتــكار، ومواجهــة الكــم املعــريف املتســارع 
املدعــم تكنولوجيًــا، ومتكــن املتعلــم مــن توليــد األفــكار اإلبداعيــة، والوعــي أبســاليب املعاجلــة الدماغيــة، 
وتنميــة التفكــر الناقــد، والتفكــر االبتــكاري، نتيجــة لوعــى املتعلــم ابســراتيجيات التعامــل مــع املعرفــة، 
وقدرتــه علــى اســتخدامها يف مواقــف التعلــم املختلفــة، ومســاعدة املتعلمــن يف التحكــم يف تفكرهــم، 
وحتســن أســاليبهم يف القــراءة، واســتذكار املعلومــات، وحتســن القــدرة العامــة علــى االســتيعاب لديهــم، 

مــن خــال إجــراء التعديــات الازمــة يف ضــوء املواضيــع واملفــردات.

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة :

يشــر أورمــرود )Ormrod,1998( إىل أن اســتخدام االســراتيجيات املختلفــة تــؤدي إىل بنيــة 
املعــى العميــق، والفهــم املتنامــي واملتطــور مــع تطــور املعلومــات وتدفقهــا تدرجييــاً، حيــث تســاعد الفــرد علــى 
مجع املعلومات، وإنشــاء البنية املعرفية النشــطة، وهذه االســراتيجيات نوعان؛ إحدامها: اســراتيجيات معرفية 
تركــز علــى التجهيــز املعــريف للمعلومــات، مثــل: التلخيــص، والتوســيع والتنظيــم، وأخــذ املاحظــات اجلانبيــة، 

ومعينــات الذاكــرة، وأخــرى تركــز علــى اإلشــراف علــى مــا مت مــن عمليــات.

وتُعــد اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة مــن اســراتيجيات التعلــم الــي تقــوم علــى منــط مــن التدريــس يتيــح 
للمتعلم اســتخدام قدراته اخلاصة يف حتســن تعلم مســتقل، وتســمح له بتحمل املســئولية الذاتية لتعلمه، وهى 

عبــارة عــن إجــراءات يقــوم هبــا املتعلــم للمعرفــة ابألنشــطة، والعمليــات الذهنيــة، وأســاليب التعلــم، والتحكــم 
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الــذايت الــي يســتخدمها قبــل وأثنــاء وبعــد التعلــم للتذكــر والفهــم والتخطيــط واإلدارة وحــل املشــكات، 
وابقــي العمليــات املعرفيــة األخــرى )Henson & Eller,1999 ؛ اإلمــام،2001(.

ويشــر الســيد )٢00٢( إىل اختــاف اســراتيجيات التعلــم املعرفيــة عــن اســراتيجيات التعلــم مــا وراء 
املعرفية من حيث إن االســراتيجيات املعرفية تســتخدم يف مســاعدة املتعلم للوصول إىل هدف معن، وأيًضا 
مســاعدته يف عمليــة معاجلــة املعلومــات، بينمــا اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة تســتخدم للتحقــق مــن ضمــان 

الوصــول إىل اهلــدف املنشــود، ويســتخدمها املتعلــم عندمــا خيطــط، أو يراقــب أو يُقــوم عمليــة تعلمــه.

 ولقــد تعــددت وتنوعــت تعريفــات اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الــي قدمهــا الربويــون: حيــث عرفتهــا 
البنــا ) ٢008( أبهنــا »جمموعــة اخلطــوات واملمارســات الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الفصــل الدراســي؛ مــن أجــل 
توجيــه ســلوك التاميــذ إىل الوعــى بعملياهتــم املعرفيــة، وتفكرهــم، وذلــك قبــل وأثنــاء وبعــد الدراســة؛ مبــا ميكنهــم 

مــن تنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة والتحصيــل يف الرايضيــات«.

كما عرف كلٌّ من هينســون وإيلر )Henson & Eller, 1999( اســراتيجيات ما وراء املعرفة 
أبهنــا: ”جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي يقــوم هبــا املتعلــم للمعرفــة ابألنشــطة والعمليــات الذهنيــة، وأســاليب التعلــم 
الــذايت الــي تســتخدم قبــل وأثنــاء وبعــد التعلــم؛ للتذكــر والفهــم والتخطيــط واإلدارة وحــل املشــكات وابقــي 

العمليــات املعرفيــة األخــرى“.

وتعرفهــا عطيفــي )٢0١١( أبهنــا ”جمموعــة مــن اخلطــوات الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الفصــل الدراســي 
والــي تســاعد التاميــذ علــى تنظيــم ومراقبــة أدائهــم، ومراجعــة معارفهــم وأفكارهــم، والوعــي ابإلجــراءات إلجنــاز 

مهمــة حمــددة أو لتحقيــق نتيجــة معينــة. 

ويعرفهــا كلٌّ مــن بيومــي و اجلنــدي )٢0١٣ ( أبهنــا : جمموعــة مــن اخلطــوات وتتابــع خمطــط لــه مــن 
األفعــال الــي يتبعهــا املعلــم داخــل الصــف الدراســي، مــن أجــل إرشــاد التاميــذ حنــو قــراءة املســألة الرايضيــة 
اللفظيــة قــراءة متأنيــة، وفهــم واســتدعاء االســراتيجيات املعرفيــة للتفكــر يف إجــراءات احلــل، وتوجيههــم حنــو 
الوعــي واإلدراك بعمليــات تفكرهــم، ومســاعدهتم علــى مراقبــة وضبــط وتنظيــم إجراءاهتــم ذاتيًــا مــن خــال 
التدريــب علــى طــرح التســاؤالت الذاتيــة علــى أنفســهم، ومراجعــة أفكارهــم، والوعــي والتدقيــق يف اإلجــراءات 
علــى  مــن صحــة حلوهلــم وإجراءاهتــم واحلكــم  والتأكــد  اللفظيــة وتقوميهــا  الرايضيــة  املشــكلة  املتطلبــة حلــل 

معقوليتهــا.

 وابستقراء التعريفات السابقة السراتيجيات ما وراء املعرفة نستخلص ما يلي: 
● أن اسراتيجيات ما وراء املعرفة متكن الطالب من إجراء عملية التقومي الذايت بصفة مستمرة. 

● أهنــا تســاعد الطالــب علــي القيــام بــدور إجيــايب يف مجــع املعلومــات وتنظيمهــا وتكاملهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا 
أثنــاء قيامهــم بعمليــة التعلــم. 
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● تساعد الطالب علي االنتقال من مستوي التعلم الكمي إىل مستوي التعلم النوعي.

أمهية التدريس ابستخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة:   

املعرفــة يف:)جــروان، ١٩٩٩؛  وراء  مــا  اســراتيجيات  ابســتخدام  التدريــس  يســهم  أن  ميكــن 
 ) Harris, 1988 ؛Lin et al, 2005 ١٩٩8؛  األعســر، 

▪ تطوير العمليات العقلية لدى املتعلم، ومنو مهاراته املعرفية؛ وابلتايل حتسن تعلمه. 

▪ تنمية قدرة املتعلم على التفكر يف الشيء الذى تعلمه، وزايدة قدرته على التحكم فيه. 

▪ مساعدة املتعلم على القيام بدور إجيايب يف مجع املعلومات، وتنظيمها ومتابعتها.

▪ تنمية القدرة على التفكر الناقد، والتفكر التباعدي. 

▪ تنمية مهارات التفكر االبتكاري، والقدرة على حل املشكات، وفهم أفضل للرايضيات.

▪ تنمية اجلوانب الوجدانية املتعلقة ابلوعي، واالجتاه وبناء املعتقدات اإلجيابية لدى املتعلم.

▪ حتقق تعلم أفضل، من خال زايدة قدرة املتعلم على التفكر بطرق أفضل. 

▪ حتقق إجراءات التقومي الذايت بصفة مستمرة. 

▪ جتعل التلميذ أكثر وعًيا بعمليات تفكره، وتكسبه القدرة على التحكم فيه.

▪ متنح التلميذ فرصة اكتشاف أخطائه، ومن مث العمل على ضبط تعلمه.

وقــد تعــددت وتنوعــت اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، فقــد أشــار كوســتا )Costa, 1991( إىل 
الكثر من هذه االسراتيجيات الي تشمل : التخطيط – توليد األسئلة – التلخيص – االختيار القصدي 
الواعــي – التقــومي مبعايــر متعــددة – إعطــاء الثقــة والتقديــر – عــدم قبــول مــن املتعلمــن كلمــة ”ال أســتطيع“ 
– إعــادة صياغــة األفــكار – صياغــة ســلوكيات التاميــذ يف صــورة إجرائيــة – توضيــح املصطلحــات – لعــب 
األدوار واحملــاكاة – كتابــة التقاريــر واملذكــرات اليوميــة – القولبــة أو املعلــم كنمــوذج )النمذجــة( – تنظيــم 

األفــكار.

كمــا أشــار هبلــول ) ٢004( إىل أن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة تشــمل إحــدى وثاثــن اســراتيجية 
خمتلفــة منهــا:  K.W.L )أعــرف – أريــد ان أعــرف – تعلمــت( – التســاؤل الــذايت – املنظمــات الســابقة 
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– خطــة مــا قبــل القــراءة – التفكــر بصــوت عــال – النمذجــة – التعلــم التعــاوين – التلخيــص – 
 )PARTS( للفهــم القرائــي – دراســة النــص القرائــي بتمعــن SNiPs – التدريــس الوســيط للنــص القرائــي
– إطــارات فهــم القصــة –PRSR للفهــم القرائــي – جتميــع املعلومــات – تنشــيط املعرفــة الســابقة – 
عاقات الســؤال واجلواب –  تنبَّأ، حدد، أضف، دون – العصف الذهي – التدريس التباديل – البنائية- 
عمــل األشــكال التوضيحيــة – اقــرأ، اســأل نفســك، أعــد الصياغــة - REAP  للفهــم القرائــي – متعــددة 

املســارات للفهــم – اســتخاص االســتنتاجات.

وســوف يعــرض البحــث احلــايل لبعــض مــن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة الــي تنــاول الرانمــج التدريــيب 
مهــارات تدريســها بشــيء مــن التفصيــل:

*اسرتاتيجية التساؤل الذايت: 

تعتمــد اســراتيجية التســاؤل الــذايت علــى قيــام املتعلــم بتوجيــه جمموعــة مــن األســئلة لنفســه أثنــاء معاجلــة 
املعلومــات، ممــا جيعلــه أكثــر اندماًجــا مــع املعلومــات الــي يتعلمهــا وأكثــر وعيًــا بتفكــره، فهــذه األســئلة تيســر 
الفهــم، وتشــجع الطــاب علــى التوقــف والتفكــر يف العناصــر املهمــة الــي يتعلموهنــا، كمــا أن الطــاب حــن 
يبدئــون يف اســتخدام األســئلة يصبحــون أكثــر شــعورًا ابملســئولية عــن تعلمهــم ويقومــون بــدور أكثــر فاعليــة 

.)Darling, et. al., 1999,163  كوســتا، ١٩٩8، ٦٩؛(

ويشــر أبــو رايش ) ٢00٣( إىل أن اســراتيجية التســاؤل تعتمــد علــى توقــف املتعلمــن بشــكل دوري 
لتوجيــه أســئلة ألنفســهم مــن أجــل احلصــول علــى نتائــج، ومنهــا مــا قــد يصــل إىل طــرح أســئلة تركيبيــة مثــل: 
)كيــف ترتبــط هــذه الفكــرة ابلفكــرة الــي انقشــها الكاتــب يف الفصــل الســابق ؟(، أو أســئلة تطبيقيــة مثــل: 
)كيــف ميكــن تطبيــق هــذه املعلومــات يف احلصــص الدراســية ؟(، وميكــن أن أتخــذ هــذه االســراتيجية طريقــة 

طــرح املعلــم األســئلة علــى املتعلمــن، أو أن يطــرح املتعلــم علــى نفســه عــدًدا مــن األســئلة.

ويشــر بوهــي )Buehi, 2009( إىل أن هــذه االســراتيجية تســاهم يف تنميــة مســتوى األســئلة الــي 
يطرحهــا املتعلــم علــى امتــداد خــرات تعلمــه، خاصــة إذا بدأهــا املتعلــم يطــرح أســئلة مســتمدة مــن مســتوايت 

)بلــوم( ألهنــا هبــذا تقــدم مفاتيــح املراقبــة والقيــاس مبكــرًا.

وقــد أشــر إىل أهنــا مجلــة التســاؤالت املخطــط هلــا، والــي يطرحهــا املتعلــم قبــل أو أثنــاء أو بعــد موقــف 
التعلــم؛ لاســتعام االســتفهامي املوجــه لذاتــه عــن التغــر احلــادث يف عناصــر البيئــة اخلارجيــة والعمليــات 

الداخليــة الــي يشــملها موقــف التعلــم )ســعيدة و ســامل، ٢0١٢(.
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وقــد أشــارت بعــض أدبيــات الربيــة )حممــد، ٢00٥، ١٩٣؛ كوســتا، ١٩٩8, ٦٥  ؛ حممــد، ٢00٦، ٢0؛ حممــود ، 
٢0١٢، ٢0٦؛ Makill & Pedrgsal,1997 (  إىل بعــض أهــم خصائــص اســراتيجية التســاؤل الــذايت منهــا: 

- تقوم على إجيابية املتعلم، فاألسئلة الي يسأهلا ختلق بناًء انفعالًيا، ودافًعا معرفًيا، ويصبح أكثر شعورًا ابملسئولية عن تعلمه.

- تساعد املتعلم على صياغة أسئلته حول املوضوع، وجتعله قادرًا على التحاور، وعرض خراته واحتياجاته املعرفية.

- تزيد من فهم املتعلم للموضوع وتطلق طاقته حنو العمل اجلماعي. 

- تساؤالت املتعلم تكشف عن منط تفكره.

- تقوي شعور املتعلم ابلفاعلية الذاتية وقوة الشخصية، وتشعره ابلتحكم الذايت.

وتتضمــن هــذه االســراتيجية )مســعود، ٢004؛ عبــد الوهــاب، ٢00٥؛ King,1994( نوعــن 
مــن األســئلة:

1- األســئلة املوجهــة: وهــي عبــارة عــن رؤوس أســئلة حيددهــا املعلــم، ويكملهــا الطــاب، ويولــدون أســئلة 
أخــرى مشــاهبة مثــل: ملــاذا نــدرس هــذا املوضــوع ..؟ مــاذا حيــدث لــو...؟ مــا األســباب أو النتائــج غــر املعلنــة 

...؟ مــا نقــاط الرابــط بــن األســباب والنتائــج ...؟ مــا اهلــدف مــن...؟. 

2- األســئلة غــري املوجهــة ) املفتوحــة(: وهــي األســئلة الــي يصيغهــا املتعلــم أثنــاء عمليــة التعلــم أو قبلهــا أو 
بعدهــا، حبيــث تعينــه علــى فهــم املــادة املتعلمــة، وإدراك املغــزى منهــا والتفكــر فيهــا. 

*اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع:

»تقــوم اســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع علــى أســاس مشــاركة املتعلمــن لبعضهــم البعــض يف الكشــف 
عــن أفكارهــم احلقيقيــة غــر املرئيــة، حــى يروهــا ويدركوهــا، ممــا يــزود املتعلمــن بفــرص ملراقبــة عملياهتــم التفكريــة، 
وأثنــاء ذلــك يتــم بنــاء معرفتهــم علــى حنــو نشــط، ويشــاركوهنا، وحيــددون بنيتهــا، ويفســرون فيهــا املعرفــة اجلديــدة، 

وحيدثــون تكامــًا بينهــا وبــن املعرفــة املســبقة« )لطــف هللا وعبــد امللــك،٢008 ،١4١(. 

وقــد عرفهــا ســعيدة وســامل )٢0١٢( أبهنــا: احلديــث الــذايت املعلــن )املســموع( الــذي يعــر فيــه الفــرد 
عــن أفــكاره احلاليــة، واملعاجلــة أثنــاء املوقــف، والــذي يستكشــف ويوجــه بــه الفــرد أداءاتــه اخلارجيــة وعملياتــه 

الداخليــة.  

 Discourse and Cognition وتعتمد اسراتيجية التفكر بصوت مرتفع على نظرية احملادثة واملعرفة
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، حيث تؤمن هذه النظرية بوجود عاقة قوية بن كل من اللغة واملنطق، حيث إن االثنن يقودان إىل تنمية 
القــدرة علــى التحليــل والتفكــر االســتداليل واالســتنباطي وحــل املشــكات، وكذلــك الوصــول إىل االســتنتاجات 
القائمــة علــى املعرفــة، كمــا أن احملادثــة هــي الطريــق الوحيــد أمــام التاميــذ ملمارســة عمليــات التفكــر، وهــي الطريقــة 

.)Rugen & Hart,1994,20-23( الــي يتــم هبــا تنميــة مهــارات التفكــر لــدى الطــاب

وأشــار أبــو رايش )٢00٦( أن »فيجوتســكى«  أعــرب عــن اســتخدام املتعلــم للغــة للتوجيــه الــذايت والوعــي 
ملــا يقــرأ، كمــا أشــار كل مــن ماكيــون و جنتلوتشــى  )Mackeown & Gentilucci, 2007(  إىل أن 
التحســن القرائي مرهون ابســتخدام الفرد الســراتيجيات ما وراء معرفية مناســبة، ووجد أن من هذه االســراتيجيات 
التفكــر بصــوت مرتفــع، وظيفتهــا تنميــة مراقبــة الفهــم، ابإلضافــة إىل توظيــف اســراتيجيات القــراءة، وقــد اصطلــح 
علــى تســميتها اســراتيجيات إصاحيــة، ولعلهــا تنمــو لــدى املتعلــم الــذي مل يطــور اســراتيجيات التنظيــم الــذايت بعــد، 
أو مل تتحــول إىل األتوماتيكيــة يف االســتخدام، ولعــل طبيعــة النهايــة املفتوحــة هلــذه االســراتيجية  مفيــدة يف التعلــم، 
ألهنــا تعتــر منهًجــا غــر مباشــر، فهــي تتطلــب أن يتوقــف املتعلــم ويكتشــف الفقــرة بعــد مــرور زمــن معــن مــن قراءتــه، 

وحيــدد مــدى تقدمــه يف الفهــم؛ ولينتقــل املعــى ويرتكــز يف بــؤرة الوعــي، وبذلــك تتحــول إىل عمليــة علنيــة شــعورية.

العمــودي،  ؛   Kucan & Beck ,1997; Pranch,2001; Lau,2006 ( أشــار ولقــد 
٢0١١ ( ألهــم فوائــد هــذه االســراتيجية أبهنــا: 

١- طريقة متهيدية إلمتام الفهم كعملية معرفية مرتبطة ابلبحث القرائي.

٢- تنمية قدرة الطاب على التعلم الذايت.

٣- أداة فعالــة ميكــن مــن خاهلــا التعــرف علــى املعرفــة املســبقة لــدى الطــاب، وعــرض وإبــراز عمليــات الفهــم 
أثنــاء قــراءة نــص أو مشــكلة. 

4- تقلل من ظاهرة النسيان الي قد حتدث عندما حياول املتعلم مجع املعلومات يف هناية النشاط.

٥- توجه الفرد حنو التفاعل االجتماعي.

*اسرتاتيجية النمذجة:

يقصــد ابلنمذجــة: عمليــة تبســيط وتقليــد حلــدث أو ظاهــرة نــود فهمهــا بطريقــة أفضــل، فهــي تفتــح 
اجملــال لتقليــد ميكانيكيــة حــدوث الظاهــرة وارتباطهــا بظواهــر أخــرى داخــل الســياق الــذي تتــم فيــه، وهــي 
أحــد أشــكال التعلــم ابملاحظــة حيــث ياحــظ األشــخاص أنفســهم وهــم يتبعــون ســلوًكا مــا بطريقــة انجحــة, 
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مث يقلــدون الســلوك املســتهدف، وتســمح النمذجــة الذاتيــة ابســتخدام الفيديــو أن يــرى األشــخاص 
.) Dowrick & Biggs, 1983( أنفســهم انجحــن، ويتصرفــوا بطريقــة الئقــة، ويــؤدوا مهــام جديــدة

وتعتر اســراتيجية النمذجة من االســراتيجيات املهمة الي تعمل على تنمية املهارات ما وراء املعرفية، 
ومعرفــة مــا وراء املعرفــة، وتعــد النمذجــة مــن االســراتيجيات الــي تؤثــر يف عــدد كبــر مــن الطــاب؛ إذ يقــوم 
املعلــم بنمذجــة تفكــره وتوضيحــه أثنــاء التخطيــط وحــل املشــكات، وتقــومي احلــل ومراجعتــه أمــام طابــه ومــن 
مث ميكــن للمتعلــم ادراك وإدارة عمليــات تفكــره، فاملعلــم الــذي لديــه وعــي ابلتفكــر يســاعد طابــه علــى تنميــة 

الوعــي بتفكــره ) الكحكــي، ٢00٦، ٦-٧ (.

ويشــر جــروان )١٩٩٩( إيل أن التعلــم ابلقــدوة رمبــا يكــون مــن أجنــح أســاليب التعلــم، وأكثرهــا فاعليــة 
عندمــا يقــرن إبيضاحــات أو تعليقــات يقدمهــا النمــوذج أو القــدوة )املعلــم( يف أثنــاء قيامــه ابلعمــل. وقــد اقــرح  

)Wilen-Philips,1999( خطــوات النمذجــة فيمــا يلــي: 

١- تقــدمي املهــارة: ويف هــذه املرحلــة تقــدم املهــارة للتاميــذ بواســطة املعلــم مباشــرة، مــن خــال مــادة تعليميــة 
مقــروءة يُعدهــا املعلــم، وتتضمــن تعريــف املهــارة وأمهيتهــا، وعمليــات التفكــر املتضمنــة فيهــا، وتوضيحهــا أبمثلــة 

مطابقــة وأخــرى غــر مطابقــة. 

٢- النمذجــة بواســطة املعلــم: يقــدم املعلــم منوذًجــا للعمليــات العقليــة املتضمنــة يف املهــارة، فاملعلــم يفكــر ويوجــه 
نفســه بصــوت عــال أمــام التاميــذ؛ لــروا كيــف تســتخدم املهــارة؟ كمــا يقــدم منوذًجــا لعمليــة التفكــر مــن خــال 

التعبــر اللفظــي عمــا يــدور يف رأســه. 

٣- النمذجــة بواســطة املتعلــم: يقــوم هنــا كل تلميــذ بنمذجــة املهــارة مثــل املعلــم متاًمــا، ولكــن علــي مثــال آخــر، 
مث يقــارن عملياتــه بعمليــات زميــل جمــاور لــه، حبيــث يعــر كل منهمــا لآخــر عمــا يــدور يف ذهنــه، وبذلــك 
يصبــح التاميــذ مدركــن لعمليــات تفكرهــم، ويتأكــد املعلــم مــن فهــم التاميــذ لعمليــة التفكــر أبن يطلــب 

منهــم أن يوضحــوا كيــف توصلــوا للحــل.

وميكــن اعتبــار تقنيــة التدريــس ابســتخدام الفيديــو أبهنــا منحــى تدريســي يقــوم علــى عــرض مقاطــع مســجلة 
ابلفيديو للمهارات الرايضية أو الســلوكيات املراد تدريســها أو تعليمها للطلبة ومن مث العمل على هتيئة الفرص 

)Rayner & Sigafoos, 2009( الكافية لتأدية ما مت مشاهدته أو عرضه يف تلك املقاطع

ويتضمن هذا النوع من التدريس طريقتن مها: النمذجة ابلفيديو، واحلث ابلفيديو.

أوال: النمذجة ابلفيديو: تعتر هذه الطريقة جوهر التدريس بتقنية )VBI( وهي األسلوب األكثر 
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انتشــاراً، وتتضمــن توضيــح املهــارات املــراد تعليمهــا للطلبــة ابســتخدام عــروض مســجلة ابلفيديــو, 
وتتطلــب أن يقــوم الطالــب مبشــاهدة عــرض الفيديــو، حبيــث يقــوم فيــه النمــوذج بتأديــة الســلوكيات أو 
املهــارات املطلــوب تعليمهــا، ومــن مث العمــل علــى تقليدهــا متامــا كمــا شــوهدت حتــت إشــراف املــدرس 

.)Bellini & Akullian, 2007( أو الوالديــن أو غرهــم، وبعــد ذلــك بشــكل مســتقل

اثنيــاً: احلــث ابلفيديــو: خيتلــف هــذا األســلوب عــن أســلوب النمذجــة ابلفيديــو مــن حيــث كيفيــة إعــداد 
املقطــع املصــور، وكيفيــة عرضــه علــى الطالــب، حيــث يقــوم املعلــم بتســجيل مقطــع الفيديــو لــكل خطــوة مــن 
خطوات أتدية املهارة بعد حتليلها بشــكل مســتقل. ويرتب املعلم مقاطع اخلطوات بصورة متسلســلة ومتتابعة 
لتعــرض بشــيء مــن التفصيــل والرتيــب أليًــا وأتديــة كل خطــوة مــن اخلطــوات وابلتــايل أتديــة املهــارة كاملــة. 
أي أن هــذا األســلوب يعتمــد علــى تعليــم كل مهــارة علــى شــكل خطــوات متسلســلة هبــدف الوصــول إىل 
املهــارة الكليــة، بعكــس أســلوب النمذجــة ابلفيديــو والــذي يعتمــد علــى عــرض املهــارة كاملــة بكافــة خطواهتــا 

.)Malone et.al, 2006( املتسلســلة قبــل الطلــب مــن املتعلــم القيــام بعمليــة التقليــد

:)K.W.L.H( اسرتاتيجية*

تُعــد اســراتيجية )K.W.L.H( إحــدى اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة املتوافقــة مــع مبــادئ نظريــة 
التعلــم املســتند علــى خصائــص الدمــاغ الــي تعمــل علــى تكويــن تشــابكات ووصــات عصبيــة نشــطة مُتكــن 
الطالــب مــن حتقيــق الوظيفــة الطبيعيــة والفطريــة لألعصــاب؛ وهــى التعلــم مــن خــال اإلدراك اجلزئــي والكلــي 
للمعرفــة املقدمــة لــه، األمــر الــذي يســاعد علــى تيســر تطــور منــو الدمــاغ وهــذا بــدوره يعمــل علــى حتقيــق تعلــم 
جيــد يف االجتــاه النمائــي الطبيعــي واليقظــة العقليــة لــدى الطــاب، خاصــة وأن هــذه االســراتيجية يطبقهــا 
الطــاب قبــل وأثنــاء وبعــد مواقــف التعليــم والتعلــم املختلفــة، وهــى تعتمــد يف جوهرهــا علــى عمليــة االســتجواب 
الــذايت للطالــب، والــي يســتخدمها ليتحقــق مــن حجــم ونــوع وطبيعــة املعرفــة لديــه، واألســلوب املائــم ملوقــف 

.)Jensen, 2012( التعلــم الــذي هــو بصــدد تعلمــه

إن هــذا االســتجواب هــو جوهــر عمليــات مــا وراء املعرفــة، والــي متكــن الطالــب مــن رصــد التغــرات يف 
حالتــه الداخليــة ويف بنيتــه املعرفيــة، ومــن متابعــة التغــرات، والتحكــم يف اجتاههــا يف الوجهــة الــي حتقــق األداء 
الناجــح، كمــا متكنــه مــن الوقــوف علــى أخطائــه إذا مل يكــن أداؤه انجًحــا، يف كيفيــة أن حيــدد اجلوانــب الــي 

مل حتقــق لــه النجــاح املرجــو )ســعيدة و ســامل، 2007(.

 )K.W.L.H( ومــن مراجعــة مبــادئ نظريــة التعلــم املســتند إىل خصائــص الدمــاغ جنــد أن اســراتيجية
تعمــل علــى حتقيــق عــدة مبــادئ مــن هــذه النظريــة وابألخــص املبــادئ التاليــة: )الجهــوري،2012، 19(.
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● املبــدأ الثالــث: الــذي ينــص علــى: أن البحــث عــن املعــى يعتــر فطــراًي، والــذى يعــى أن الطالــب مدفــوع 
فطــراًي للبحــث عــن معــاىن ومضامــن املعرفــة؛ حــى يســتطيع هبــا إدراك متثيــات الواقــع يف ذهنــه، ويرتبــط هــذا 

املبــدأ برفــع دافعيــة التعليــم والتعلــم الــي تعمــل اســراتيجية )K.W.L.H( علــى حتقيقهــا.

● املبــدأ الرابــع: الــذى ينــص علــى: البحــث عــن املعــى مــن خــال األمنــاط، مبعــى إجيــاد أمنــاط تنتظــم هبــا 
املنبهــات احمليطــة ابلطالــب، والــي قــد تتبــدى يف اكتشــاف الطالــب ألمنــاط املقــارانت، والرتيبــات املنطقيــة 
والوظيفيــة، وقواعــد حســاب املعــادالت الفيزايئيــة، والعديــد مــن األمنــاط املختلفــة، وتعــود القــدرة علــى إجيــاد 
هــذه األمنــاط إىل القــدرة علــى التصنيــف )جوهــر التنميــط(، وبذلــك يبــي الطالــب منــاذج عقليــة لألمنــاط 

 .)K.W.L.H( ويطورهــا، وهــذا لــب عمــل اســراتيجية

● املبــدأ الســادس: الــذي ينــص علــى: أن الدمــاغ يعــاجل األجــزاء والكليــات بصــورة متزامنــة، مبعــى أن 
عمليــات التفكــر الــي يســتخدمها الطالــب ابســراتيجية )K.W.L.H( تعمــل علــى تكامــل أداء النصفــن 
الكرويــن للمــخ، وعليــه فــإن املــخ يعمــل بصــورة حتليليــة )اجلانــب األيســر(، وبصــورة مشوليــة كليــة )اجلانــب 
األميــن(، أي أن الدمــاغ يعمــل بنصفيــه بصــورة متزامنــة، كمــا يعمــل علــى تنشــيط املعرفــة الســابقة، وجعلهــا 

حمــور ارتــكاز؛ لربطهــا ابملعلومــات اجلديــدة املقصــودة. 

الذهــي،  العصــف  تتضمــن  تدريســية  ”اســراتيجية  أهنــا  إىل   )Perez, 2008( بريــز  وأشــار 
والتصنيــف، وإاثرة التســاؤالت الذاتيــة، والقــراءة املوجهــة؛ حيــث حيــدد الطالــب فيهــا مــا يعرفــه مــن معلومــات 
حــول املوضــوع، مث يكتــب مــا يريــد معرفتــه عــن هــذا املوضــوع، ويف النهايــة يبحــث عــن إجــاابت لألســئلة الــي 

قــام بوضعهــا، وذلــك بتصميــم الطالــب جــدواًل ذاتيًــا ومنظًمــا بصــراًي حــول املوضــوع“.

أي أن اســراتيجية )K.W.L.H( هلــا خطــوات متسلســلة، تتــدرج مــن املعرفــة البســيطة واخلــرة 
الســابقة، إىل مســتوايت متقدمــة يف التفكــر واملعرفــة، وبذلــك ميكــن اســتخدامها مــع مجيــع طــاب مبختلــف 

مســتوايهتم.

 NCREL,وتشــر األدبيات الربوية )ســعيدة و ســامل، ٢00٧؛ العليان، ٢00٥؛ عزيز، ٢00٥؛
1995؛ Ogle,1978 ( إىل أن:

خطــوة  وهــي   )What I Know?( والتســاؤل:   )Know( علــى كلمــة  للداللــة   )K( احلــرف   ▪
ســابقة. وبيــاانت  معلومــات  مــن  يعرفونــه  مــا  اســتدعاء  علــى  الطــاب  يســاعد  وأســلوب  اســتطاعية، 

 ،)What we want to find out?) :والتساؤل )Want( للداللة على كلمة )W( احلرف ▪
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وىف هــذه اخلطــوة يزيــد املعلــم مــن دافعيــة الطــاب للتعلــم، ويســاعدهم علــى تقريــر وحتديــد مــا يرغبــون يف تعلمــه 
عــن موضــوع بعينــه، ابإلضافــة إىل حتديــد مــا يبحثــون عنــه، ويرغبــون يف اكتشــافه.

▪ احلــرف )L( للداللــة علــى كلمــة )Learned( والتســاؤل: )?What we learned(، وهــو 
ســؤال تقوميــي لبيــان مــدى اإلفــادة مــن موضــوع الدراســة، ويســتهدف مســاعدة الطــاب علــى حتديــد مــا 

تعلمــوه ابلفعــل عــن هــذا املوضــوع.

  )How can I Learn more?(:والتســاؤل )How( للداللــة علــى كلمــة )H( احلــرف ▪
وتســتهدف هــذه اخلطــوة، مســاعدة الطــاب يف احلصــول علــى مزيــد مــن التعلــم، واالكتشــاف والبحــث 

يف مصــادر أخــرى، وتنمــي معلوماهتــم، وتعمــق خراهتــم عــن هــذا املوضــوع. 

هــي:  أساســية  خبطــوات  ترتبــط   )K.W.L.H( اســراتيجية  اســتخدام  أن  ســبق  ممــا  وياحــظ 
التخطيــط، واملراقبــة والتحكــم، والتقــومي مــن خــال جمموعــة مــن التســاؤالت الذاتيــة حــول املعرفــة الســابقة 
واملقصــودة والاحقــة للطالــب مــن حيــث االجتاهــات واخلــرات واملعرفــة، األمــر الــذي يعمــل علــى تعميــق الفهــم 

العلمــي وتنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة.

 مهارات حل املشكلة الرايضية:

يُعــد حــل املشــكات الرايضيــة مــن أهــم األهــداف الــي تســعى العمليــة التعليميــة والربويــة إىل حتقيقهــا، 
حيــث تســعى إىل تنميــة األداء والقــدرات العقليــة لــدى املتعلمــن. وقــد أشــارت البنــا وأدم )٢008( إىل 
أن حــل املشــكات نشــاط عقلــي حيــوي الكثــر مــن املهــارات والعمليــات العقليــة املتداخلــة مثــل التصــور، 
والتذكــر، والتخيــل، والتجريــد، والتعميــم، والتحليــل، والركيــب، وســرعة البديهــة، واالســتبصار، ابإلضافــة إىل 
توظيــف املعلومــات واملهــارات والقــدرات والعمليــات املختلفــة عنــد مواجهــة الفــرد ملشــكلة مــا، حمــاواًل التغلــب 

علــى الصعــوابت الــي حتــول دون الوصــول إىل حــل ذلــك املوقــف.

وأشار حليبة )٢00٩( إىل أن طريقة املشكات الرايضية يرز من خاهلا دور التلميذ كعامل أساس 
يف العمليــة التعليميــة ابعتبارهــا هتيــئ لــه الفرصــة املائمــة إلبــداع أنــواع النشــاط العقلــي املوجهــة حنــو دراســة 

مشــكلة معينــة، كمــا أن هــذه الطريقــة ميكــن اســتخدامها يف خمتلــف املراحــل التعليميــة.

كمــا أن هنــاك عناصــر مشــركة يف حــل املشــكات الرايضيــة وهــي املعرفــة الســابقة للطلبــة، واإلاثرة 
والدافعيــة لديهــم، وأن تكــون املشــكلة غــر مألوفــة؛ ألهنــا لــو كانــت مؤلفــة لديهــم تعتــر نوًعــا مــن التدريــب، 
وليســت مشــكلة فعليــة، كمــا أن هنــاك العديــد مــن اخلطــوات واملراحــل حلــل املشــكات ويعتمــد جنــاح 
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هذه الطريقة على التدرج املنطقي يف إتباع هذه اخلطوات )غباين، ٢004(.

وأكــد ذلــك مارزانــو و بكريــج )٢000( بقوهلمــا: إن حــل املشــكات يتمثــل يف جمموعــة مــن اخلطــوات 
املنظمــة الــي يســر عليهــا الفــرد هبــدف الوصــول إىل حــل املشــكلة وهــي عمليــة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 
كيــف أختطــى هــذه العقبــة ؟ كيــف أحقــق هــديف يف هــذه الظــروف ؟ كيــف أصــل إىل طريقــة تتفــق مــع هــذه 

الظــروف ؟. 

»إن تعلــم مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة ميثــل كيفيــة التصــدي ملهــام جديــدة وغــر مألوفــة عندمــا ال 
تكــون طــرق احلــل املناســبة غــر معروفــة، كمــا أهنــا عمليــة يكتشــف هبــا املتعلــم مــدى مناســبة املبــادئ الــي ســبق 

أن تعلمهــا والــي يســتطيع تطبيقهــا للوصــول إىل حــل املوقــف اجلديــد« )مــى، ٢00٥، ٧١(.

كمــا أن عمليــة حــل املشــكات الرايضيــة »متثــل نوًعــا مــن التعلــم ذي مرتبــة عاليــة أكثــر تعقيــًدا مــن 
تعلــم املفاهيــم والقواعــد واملبــادئ، حيــث إن كاًّ منهــا – املفاهيــم والقواعــد واملبــادئ – تعــد متطلبــات قبليــة 
حلــل املشــكات الرايضيــة؛ وذلــك ألن املتعلــم حيــاول عنــد حــل املشــكات أن ينتقــي ويســتخدم القواعــد الــي 
ســبق أن تعلمهــا كــي يتوصــل إىل احللــول املناســبة للمشــكات الرايضيــة املختلفــة« ) بــل، ٢00١، 84(.

وتتضــح أمهيــة حــل املشــكات يف املناهــج احلديثــة مــن خــال الكتــاابت العديــدة واملقــاالت والبحــوث 
الكثــرة الــي تــدور حــول هــذا املوضــوع احليــوي الــذي أصبــح هدفًــا لكثــر مــن املؤمتــرات وشــغل كثــرًا مــن 
الربويــن واملتخصصــن يف تطويــر املناهــج، ويُعــد تقريــر اجمللــس القومــي ملعلمــي الرايضيــات ابلــوالايت املتحــدة 
)National Council of Teachers of Mathematics )NCTM اخلــاص مبعايــر 
الرايضيــات املدرســية مــن أهــم التقاريــر والواثئــق الــي أشــارت بوضــوح إىل مــا ينبغــي أن تكــون عليــه صــورة تعليــم 
الرايضيــات، حيــث حــدد التقريــر مخســة أهــداف رئيســة لتعليــم الرايضيــات، مــن بينهــا: تنميــة قــدرة املتعلــم 
علــى حــل املشــكات الرايضيــة، ويف ضــوء تلــك األهــداف اقــرح التقريــر ثاثــة قوائــم مــن املعايــر، كل منهــا 
تصــف مــا ينبغــي توافــره يف منهــج الرايضيــات، وقــد تصــدرت كل قائمــة مــن تلــك القوائــم أربعــُة معايــر، أمههــا: 
الرايضيــات بوصفهــا عمليــة حــل املشــكات Mathematics as a problem solving فحــل 

.)NCTM,2000 ؛NCTM, 1989, 23-76( املشــكات هــو جوهــر وروح الرايضيــات

الرايضيــة  املشــكلة  حــل  مهــارات  تناولــت  الــي  الربويــة  األدبيــات  مــن  العديــد  مراجعــة  ضــوء  ويف 
بيومــي  وأدم،٢008؛  البنــا  عطيفــي،٢0١١؛  ٢00٦؛  الكحكــي،  هريــدي،٢00٧؛  ٢00٥؛  )مــى، 
؛   Nolan,2000 ؛  عكاشــة،٢0١٢  ١4٣4؛  الســرحاين،  الثبيــي،١4٣٢؛  واجلنــدي،٢0١٣؛ 
املهــارات  علــى  احلــايل  البحــث  اســتقر  فقــد   )  Hamza&Griffith,2000  ؛  Perez,2008
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اخلمــس التاليــة كمهــارات حلــل املشــكلة الرايضيــة، والــي مت قياســها مــن خــال اختبــار حــل املشــكلة 
الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة الــذي أُعــد لذلــك: 

▪ مهــارة فهــم املشــكلة وحتديــد بياانهتــا: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى حتديــد املعطيــات واملطلــوب 
يف املشــكلة، وحتديــد املعلومــات الذائــدة الــي ال حتتاجهــا يف حــل املشــكلة، واملعلومــات الناقصــة 

الــي حتتاجهــا يف احلــل.

▪ مهــارة ترمجــة البيــاانت وفــرض الفــروض: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى صياغــة عناصــر املشــكلة 
بصــورة رمزيــة إلبــراز العاقــات املتضمنــة هبــا.

▪ مهــارة وضــع خطــة احلــل وتكويــن املعادلــة املســتخدمة: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى صياغــة 
معادلــة للحــل صياغــة منطقيــة ســليمة، وحتديــد وترتيــب خطــوات احلــل.

العمليــات  قــدرة الطالبــة علــى اجــراء  ▪ مهــارة تنفيــذ خطــة حــل املعادلــة املكونــة: ويقصــد هبــا 
النهائــي. احلــل  إىل  للوصــول  بطريقــة صحيحــة  اخلطــوات  يف  املتضمنــة  احلســابية 

▪ مهــارة إجيــاد كل مطلــوب يف املشــكلة ومراجعــة احلــل: ويقصــد هبــا قــدرة الطالبــة علــى التحقــق مــن 
صحــة كل خطــوة مــن خطــوات احلــل، وإجيــاد احلــل النهائــي، والتحقــق مــن صحتــه لــكل مطلــوب 

يف املشــكلة. 

خطوات البحث وإعداد أدواته ومواده التعليمية:

لإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة ابخلطوات واإلجراءات التالية:

أواًل : إعداد قائمة بعض مهارات استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات 
وبطاقة مالحظتها:

قامــت الباحثــة إبعــداد قائمــة ببعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات 
وبطاقــة ماحظتهــا وفــق اخلطــوات التاليــة:

أ– االســتعانة ابخللفيــة النظريــة للبحــث، والدراســات الســابقة، واألدب الربــوي الــذي تنــاول مهــارات تدريــس 
الرايضيــات، كذلــك الــذي تنــاول اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس.

ب- يف ضوء املصادر السابقة قامت الباحثة حبصر وجتميع جمموعة من مهارات استخدام اسراتيجيات 
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ما وراء املعرفة، مت وضعها يف اســتبانة مشلت قائمة مبدئية تقع يف )٣( مهارات رئيســة تندرج أســفلها )40( 
مهــارة فرعيــة، هــذا وقــد مت عــرض االســتبانة ابلقائمــة يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة احملكمــن ألدوات 
البحــث مــن خــراء تعليــم الرايضيــات وخــراء علــم النفــس الربــوي، للحكــم علــى مــدى صاحيتهــا وســامتها 
العلميــة ومناســبتها لتحديــد مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، وقــد أرســلت االســتبانة 
للمحكمــن مصحوبــة خبطــاب تعريــف ابهلــدف منهــا، واملطلــوب مــن احملكمــن إبــداء رأيهــم فيــه، هــذا ويف 
ضــوء آراء احملكمــن مت حــذف )4( مهــارات فرعيــة؛ لتشــاهبها مــع غرهــا مــن املهــارات، أو أهنــا تتطلــب نفــس 
الســلوك، كمــا مت تعديــل صياغــة بعــض املهــارات؛ حــى متثــل مهــارة إجرائيــة ميكــن قياســها لتصبــح املهــارات 

الفرعيــة )٣٦( مهــارة.

ج– بعــد تعديــل قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات ويف 
ضــوء آراء وتعديــات احملكمــن ألدوات البحــث أصبحــت القائمــة النهائيــة حتــوي )٣( مهــارات رئيســة هــي:

▪ التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

▪ تنفيذ استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات.

▪ تقومي استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة.

وينــدرج أســفل هــذه املهــارات الثــاث الرئيســة )36( مهــارة فرعيــة إجرائيــة، اتفــق اخلــراء احملكمــون 
ألدوات البحــث علــى ســامتها ومناســبتها للمعلمــات وقابليتهــا للقيــاس.

د– بعد حتديد القائمة النهائية لبعض مهارات استخدام اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات، 
قامت الباحثة بتحويلها إىل بطاقة ماحظة وذلك عن طريق:

١- حتديــد نظــام العامــات كأحــد أنظمــة ماحظــة ســلوك التدريــس داخــل الفصــل وهــو يهتــم مبســتوى األداء 
الــذي يصــدر مــن املعلمــة، وقــد مت اســتخدام أوزان التقديــر )٣، ٢، ١، 0( لتقابــل مســتوايت أداء املعلمــات 
للمهــارات )مرتفــع – متوســط – ضعيــف – مل تقــم ابملهــارة( وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة للبطاقــة )١08( 

درجــة والدرجــة الصغــرى )صفــر( درجــة.

٢- مت عــرض بطاقــة املاحظــة يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة  اخلــراء احملكمــن ألدوات البحــث؛ للحكــم 
علــى مــدى صاحيتهــا وســامتها العلميــة ومناســبتها للحكــم علــى أداء معلمــات الرايضيــات لبعــض مهــارات 
اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، مصحوبــة خبطــاب تعريــف يوضــح عنــوان البحــث، واهلــدف مــن 
البطاقــة، وصــورة مــن قائمــة املهــارات الــي مت التوصــل إليهــا واملطلــوب مــن احملكمــن إبــداء الــرأي حولــه، هــذا 
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وقــد جــاءت آراء احملكمــن لتؤكــد مشــول البطاقــة وســامتها العلميــة، مــع تعديــل صياغــة بعــض العبــارات؛ 
لتصبــح إجرائيــة للحكــم علــى أداء معلمــات الرايضيــات.

٣- بعــد التأكــد مــن صاحيــة البطاقــة مــن خــال اخلــراء احملكمــن ألدوات البحــث، قامــت الباحثــة بعمليــة 
التطبيق االستطاعي للبطاقة هبدف حساب ثبات البطاقة وصدقها الذايت وزمن تطبيقها، وقد مت استخدام 
طريقــة اتفــاق املاحظــن يف حســاب ثبــات البطاقــة لســهولتها وشــيوعها، وقــد قامــت الباحثــة مــع زميلــة هلــا 
مباحظــة ســلوك وأداء مخســة مــن معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة، وقــد مت حســاب معامــل الثبــات 
مــن خــال إجيــاد نســبة االتفــاق ابســتخدام معادلــة ”كوبــر“ ”Cooper“ حلســاب نســبة االتفــاق، وقــد 
جــاءت معامــات االتفــاق بــن املاحظتــن علــى البطاقــة حمصــورة بــن ) 0.8١ – 0.8٥ ( وهــي معامــات 
اتفــاق مرتفعــة، األمــر الــذي يؤكــد علــى ثبــات البطاقــة وقدرهتــا علــى قيــاس أداء معلمــات الرايضيــات لبعــض 
مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، هــذا وقــد اتفقــت املاحظتــان مــع 

آراء احملكمــن يف أن زمــن ماحظــة )4( حصــص لــكل معلمــة هــو زمــن كاٍف لتطبيــق البطاقــة.

4- يف ضــوء التطبيــق االســتطاعي وحتكيــم البطاقــة أصبحــت البطاقــة يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن صفحــة 
البيــاانت والتعليمــات وإرشــادات للماحظــة الــي تســتخدم البطاقــة، كذلــك حتتــوي علــى )٣( حمــاور رئيســة 
تنــدرج أســفلها )٣٦( مهــارة إجرائيــة لقيــاس أداء املعلمــات لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؛ ومــن مث يكــون متــت اإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث، وجتهيــز 

أداة القيــاس الازمــة لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث.

اثنًيا: بناء الربانمج التدرييب املقرتح:

العربيــة  املتوســطة ابململكــة  الرايضيــات ابملرحلــة  املقــرح إلكســاب معلمــات  التدريــيب  الرانمــج  أُعــد 
الســعودية بعض مهارات اســتخدام اســراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريســهن للرايضيات؛ لتصبحن قادرات 
علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكات الرايضيــة لــدى طالباهتــن، وقــد قامــت الباحثــة ببنــاء الرانمــج التدريــيب 

املقــرح وفــق اخلطــوات التاليــة:

أ – االسرشــاد ابخللفيــة النظريــة للبحــث واألدب الربــوي الــذي تنــاول مهــارات تدريــس الرايضيــات، والــذي 
تنــاول اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف التدريــس ومهــارات اســتخدامها، وكذلــك بنــاء الرامــج 

التدريبيــة.

ب - حتديد أسس بناء الرانمج: يف ضوء األدبيات الي رجعت إليها الباحثة يف موضوع تدريب املعلمات 
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واســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ومهاراهتــا وطبيعــة طالبــات املرحلــة املتوســطة -مت وضــع جمموعــة أســس الرانمــج 
وهي:

-  التدريــب علــى اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة قــدرة ُمتعلَّمــة ومرتبطــة مبهــارات ســلوكية ميكــن أن 
تُعلَّــم وتكتســب.

-  التدريب طريقة جيدة لتحسن نتاجات التعلم.

-  تطبيــق املعلمــات ملهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن يســاعد الطالبــات علــى 
تطويــر فهــم أوســع.

-  تســاعد مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، علــى تطويــر تعليــم الرايضيــات مــن جمــرد تلقــي 
معــارف إىل اكتســاب وإتقــان مهــارات.

-  أن تكون األنشطة التدريبية مناسبة لبيئة تعلم املعلمات املتدرابت.

-  أن تراعي األنشطة مناسبة األدوات والتجهيزات املتاحة ابملدارس موضوع التطبيق.

-  ميكن تصميم أنشطة تشارك فيها مجيع املعلمات مع مراعاة الفروق الفردية.

ت– حتديــد أهــداف الرانمــج التدريــيب املقــرح: يف ضــوء قائمــة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة الــي حتتاجهــا معلمــات الرايضيــات يف تدريســهن واملطلــوب اكســاهبا هلــن.

د– حتديــد خطــة الرانمــج التدريــيب املقــرح وزمــن تنفيــذه: والــذي مشــل )40( ســاعة تدريــب مقســمة علــى 
)10( أايم تدريبيــة بواقــع )4( ســاعات تدريبيــة كل يــوم، تنقســم إىل حماضــرة عــن موضــوع اليــوم التدريــيب 

وورشــي عمــل.

هـ- حتديد مرتكزات وقواعد عمل الرانمج التدرييب وكانت كالتايل:

الركيز على ورش العمل )اجللسات التدريبية(.  -

التمركز حول املشاركة )املعلمة( وليس املدربة.  -

الركيز على استخدام اسراتيجيات تدريبية مناسبة.  -

التكامل بن موضوعات الرانمج.  -
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واملهــارات  التدريبيــة  املمارســات  يف  التفكــر  علــى  املشــاركات  حُتفــز  أتمليــة  أنشــطة  اســتخدام   -
يكتســبنها. الــي  واملعــارف 

تطبيق أفكار التدريب.  -

التقومي املستمر لنتاج املشاركات وإنتاج اجملموعات.  -

الركيز على تنفيذ املهارات املكتسبة عند التدريس لطالباهتن.  -

كيفية االستفادة من التدريب يف تطوير ونقل املمارسات التدريسية داخل الفصول الدراسية.  -

ث– وضع احملتوى العلمي للرانمج التدرييب املقرح والذي مشل املوضوعات التالية:

● التهيئة لتنفيذ الرانمج.

● اسراتيجيات ما وراء املعرفة: مفهومها وأمهيتها ودورها يف عملية التعلم.

● التخطيط إلدماج اسراتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس.

● اسراتيجية التساؤل الذايت.

● اسراتيجية النمذجة.

● اسراتيجية التفكر بصوت عال.

.K.W.L.H اسراتيجية ●

● مهارات حل املشكات الرايضية.

● األسئلة الصفية وتنويع املثرات وإدارة الصف.

● املصادر التعليمية وإدارة وقت التعلم.

● التقومي األصيل والواجبات املنزلية.

التدريــب، واإلجــراءات  أســاليب  أحــدث  مــع  تتماشــى  والــي  للرانمــج  التدريــب  أســاليب  ج– مت حتديــد 
واألنشــطة التدريبيــة املصاحبــة للرانمــج، وكذلــك األدوات والوســائل التعليميــة الــي حيتاجهــا الرانمــج املقــرح، 
وأســاليب التقــومي املتبعــة. كمــا مت االســتعانة ابســتبانة مــن إعــداد الباحثــة يف اســتطاع رأي املعلمــات 
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املتــدرابت يف مــدى اســتفادهتن مــن الرانمــج التدريــيب املقــرح ومــدى ماءمــة مــكان التدريــب وحمتــواه، 
وفــرة تنفيــذ التدريــب، وأســاليب التدريــب املتبعــة واألنشــطة التدريبيــة املســتخدمة.

ح- التحقــق مــن ســامة الرانمــج التدريــيب املقــرح: للتأكــد مــن ســامة وصــدق احملتــوى العلمــي 
للرانمــج التدريــيب املقــرح، مت عرضــه علــى جمموعــة اخلــراء احملكمــن ألدوات البحــث مــن أســاتذة تعليــم 
الرايضيــات، وأســاتذة علــم النفــس الربــوي، وبعــض مشــرفات الرايضيــات، وكذلــك بعــض املعلمــات 

مــن ذوات اخلــرة الكبــرة بتعليــم الرايضيــات، لاسرشــاد آبرائهم/هــن يف النقــاط التاليــة:

- وضوح أهداف الرانمج ومدى مشوله جلوانب التدريب املرجوة منه.

- سامة ودقة املادة العلمية املقدمة يف الرانمج.

- ماءمة مستوى املادة العلمية واألنشطة وأساليب التدريب والتقومي للمعلمات وملوضوع التدريب.

ويف ضــوء آراء احملكمــن مت إجــراء التعديــات الازمــة أصبــح الرانمــج يف صورتــه النهائيــة صاحلًــا 
للتطبيــق؛ إلكســاب معلمــات الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة ابململكــة العربيــة الســعودية بعــض مهــارات 
اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات، وبذلــك يكــون قــد مت اإلجابــة عــن 

الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث.

اثلثًا: بناء اختبار حل املشكلة الرايضية:

ملــا كانــت تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة أحــد متغــرات البحــث، قامــت الباحثــة إبعــداد اختبــار 
حــل املشــكلة الرايضيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة وفــق جمموعــة مــن اخلطــوات نوجزهــا فيمــا يلــي:

أ  - حتديــد اهلــدف مــن االختبــار: هــدف االختبــار إيل قيــاس منــو بعــض مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة 
لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف الثــاين املتوســط، واحلكــم علــي أثــر الرانمــج التدريــيب الــذي تلقتــه املعلمــات 

يف تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

ــار: مــن خــال رجــوع الباحثــة إيل أدبيــات الربيــة والدراســات  ــد املهــارات الــيت يقيســها االختب ب- حتدي
الســابقة يف جمــال حــل املشــكلة الرايضيــة، والرجــوع إيل جمموعــة مــن اختبــارات حــل املشــكات الرايضيــة، 
وحتليــل حمتــوي كتــب رايضيــات املرحلــة املتوســطة، قامــت الباحــث بتحديــد املهــارات اخلمــس التاليــة وهــي:

▪ فهم املشكلة وحتديد بياانهتا )املعطى – املطلوب(.
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▪ ترمجة البياانت وفرض الفروض.

▪ وضع خطة احلل وتكوين املعادلة املستخدمة.

▪ تنفيذ خطة حل املعادلة املكونة.

▪ إجياد كل مطلوب يف املشكلة ومراجعة احلل.

ت -إعداد الصورة األولية لالختبار:

قامــت الباحــث بصياغــة مفــردات االختبــار يف ضــوء الدراســة النظريــة ألدبيــات البحــث واالطــاع علــي 
االختبــارات الــي أعــدت يف جمــال حــل املشــكلة الرايضيــة وحتليــل حمتــوى كتــب الرايضيــات املدرســية ابملرحلتــن 
االبتدائية واملتوســطة، وقد جاء االختبار يف صورة مخس مشــكات رئيســة، يندرج أســفل كل مشــكلة مخس 
مفــردات، متثــل كلُّ مفــردة منهــا مهــارة مــن مهــارات االختبــار اخلمــس، وقــد مت إعــداد الصــورة األوليــة لاختبــار 
والــي روعــي فيهــا: مناســبة مفــردات االختبــار لتعريــف املشــكلة الرايضيــة، مناســبة األســئلة ملســتوى الطالبــات، 
وضــوح أســئلة كل مهــارة مــن مهــارات االختبــار ووجــود مثــال ملشــكلة توضــح للطالبــة طريقــة التعامــل وحــل 

مشــكات االختبــار، مناســبة املفــردة للمهــارة الــي تنــدرج أســفلها.

هــذا وقــد مت إعــداد جــدول مواصفــات مبدئــي يوضــح مهــارات االختبــار وأرقــام املفــردات الــي تنتمــي 
لــكل مهــارة، وقــد بلغــت املفــردات يف الصــورة األوليــة )٢٥( مفــردة. كمــا مت تقديــر درجتــن لــكل مفــردة مــن 
مفــردات االختبــار عنــد اإلجابــة الصحيحــة املكتملــة، ودرجــة واحــدة عنــد اجــراء خطــوات صحيحــة مــع عــدم 
الوصــول للحــل الصحيــح مكتمــا، وصفــر لإلجابــة اخلطــأ أو املروكــة، وبذلــك كانــت الدرجــة الكليــة لاختبــار 

)٥0( درجــة، وقــد مت وضــع مفتــاح لتصحيــح االختبــار.

ث - صدق االختبار : مت التأكد من صدق االختبار عن طريق:

  صدق احملكمني :

للتحقــق مــن صــدق االختبــار مت عرضــه يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة اخلــراء احملكمــن ألدوات 
البحــث مــن أســاتذة تعليــم الرايضيــات وبعــض مشــرفات ومعلمــات الرايضيــات، مصحــواًب مبقدمــة توضــح 
اهلــدف مــن البحــث والتعريــف اإلجرائــي حلــل املشــكات الرايضيــة، واملهــارات الــي يقيســها االختبــار والصــورة 
األوليــة جلــدول املواصفــات، وطلــب منهــم إبــداء الــرأي حــول جــودة االختبــار، وحتقيقــه لشــروط االختبــار 

اجليــد، هــذا وقــد أجريــت بعــض التعديــات يف صياغــة بعــض املفــردات وذلــك يف ضــوء آراء احملكمــن، 
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وأصبحت مفردات االختبار موزعة على مهاراته كما يوضحها جدول )١(.

جدول )1(

مواصفات اختبار حل املشكالت الرايضية موزعة بني مهاراته وأرقام املفردات اليت تقيسها ودرجاهتا

درجة املهارةعددهاأرقام املفرداتالبعد

١٥١0، ٦، ١١، ١٦، ٢١املهارة األوىل

٢٥١0، ٧،١٢، ١٧، ٢٢املهارة الثانية

٣٥١0، 8، ١٣، ١8، ٢٣املهارة الثالثة

4٥١0، ٩، ١4، ١٩، ١4املهارة الرابعة

٥٥١0، ١0، ١٥، ٢0، ٢٥املهارة اخلامسة

الدرجة الكلية =٢٥٥0اجملموع الكلي ملفردات االختبار

هــذا وقــد مت عــرض االختبــار مــرة أخــرى بعــد إجــراء التعديــات علــى الســادة احملكمــن الذيــن أمجعــوا علــي أنــه 
يقيــس فعــًا مــا وضــع لقياســه، ومــن مث مت التوصــل إيل الصــورة شــبه النهائيــة لاختبــار وأصبــح جاهــزاً للتطبيــق 

االستطاعي.

- الصــدق الــذايت : مت حســـاب الصـــدق الذاتـــي عـــن طريــق حســاب اجلــذر الربيعــي ملعامــل الثبــات والــذي 
بلــغ  ) 0.٩4( وهــو معامــل صــدق جيــد.

ج- ثبــات االختبــار : مت حســاب ثبــات االختبــار بتطبيقــه علــي جمموعــة اســتطاعية مــن طالبــات الصــف 
الثــاين املتوســط، وابســتخدام معادلــة »الفــا كــرو نبــاخ » للثبــات، بلــغ معامــل ثبــات االختبــار )0.8٦( ممــا 

يشــر إيل أن االختبــار ذو ثبــات مرتفــع، ويائــم أغــراض البحــث.

ح- حتليل مفردات االختبار: بعد التطبيق االستطاعي لاختبار مت حتليل مفرداته للحصول علي:

- معامات السـهولة والصـعوبة لكل مفـردة من مفردات االختبار، والي تراوحت بن ]0.٢ – 0.٩[ وهي 
معامات ســهولة وصعوبة مناســبة.

- معامــات التمييــز لــكل مفــردة، وقــد مت حســاب معامــات التمييــز لــكل مفــردة مــن مفــردات اختبــار حــل 
املشــكات الرايضيــة وقــد وجــد أهنــا تــراوح بــن ]0.٢4- 0.٧٥[ وهــذه القيــم مقبولــة ومناســبة، وتعــد دليــًا 
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علي أن االختبار يستطيع التمييز.

خ- زمــن االختبــار: مــن خــال التجربــة االســتطاعية لاختبــار مت حتديــد زمــن اإلجابــة عــن االختبــار )٥0( 
دقيقــة، وإبضافــة ١0 دقائــق للتعليمــات العامــة يكــون الزمــن الكلــي)٦0( دقيقــة.

وهبــذا يكــون االختبــار صاحلًــا لاســتخدام والتطبيــق علــى جمموعــة طالبــات البحــث، لقيــاس مــدى منــو 
مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة احملــددة حبــدود البحــث، واإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث.

رابًعا: التطبيق القبلي ألدوات البحث:

    مت التطبيــق القبلــي ألدوات البحــث علــى مرحلتــن: متثلــت املرحلــة األوىل يف تطبيــق بطاقــة ماحظــة 
مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات علــى جمموعــة البحــث املختــارة 
مــن معلمــات الرايضيــات الــايت يقمــن ابلتدريــس للصــف الثــاين املتوســط والــايت مت تقســيمهن إىل نصفــن؛ 
األول جتريــيب والثــاين ضابــط، واملرحلــة الثانيــة متثلــت يف تطبيــق اختبــار حــل املشــكات الرايضيــة علــى اجملموعــة 
املختــارة مــن طالبــات الصــف الثــاين املتوســط، وهــن مــن طالبــات جمموعــة املعلمــات املختــارة بنصفيهــا التجريــيب 

والضابــط، وفيمــا يلــي اإلجــراءات الــي مت اتباعهــا يف التطبيــق القبلــي:

أ– التطبيق القبلي جملموعة املعلمات:

مت تطبيــق بطاقــة ماحظــة معلمــات الرايضيــات لبعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
يف تدريــس الرايضيــات علــى جمموعــة البحــث املختــارة،  والــايت يقمــن بتدريــس الرايضيــات للصــف الثــاين 
املتوســط، وذلــك قبــل تنفيــذ الرانمــج التدريــيب املقــرح؛ وذلــك هبــدف التأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن مســتوى معلمــات اجلــزء التجريــيب واجلــزء الضابــط، وكذلــك حتديــد مســتوى مهــارات 
جمموعــة املعلمــات التجريبيــة قبــل تنفيــذ الرانمــج، وذلــك مــن خــال إشــراف الباحثــة وابالســتعانة بفريــق 
عمــل مــن بعــض الزميــات واحملاضــرات مــن ختصــص املناهــج وطــرق تدريــس الرايضيــات وبعــض املشــرفات 
الربــوايت، وذلــك بعــد تدريبهــن علــى كيفيــة املاحظــة، والتوجيــه بضــرورة ماحظــة كل معلمــة )4( حصــص، 
وهــو زمــن تطبيــق البطاقــة، كذلــك مراعــاة عــدم توجيــه أي تعليمــات للمعلمــات قبــل بــدء التدريــس وعــدم 

التدخــل أثنــاء التدريــس.

ب-التطبيق القبلي للطالبات:

مت تكليــف جمموعــة معلمــات البحــث بتطبيــق اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة علــى جمموعــة طالبــات 
البحــث، هبــدف التأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف نتائــج اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة 
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بــن طالبــات جــزء املعلمــات التجريــيب واألخــر الضابــط؛ قبــل تدريــس املعلمــات هلــن عقــب تنفيــذ 
الرانمــج التدريــيب املقــرح يف البحــث وقيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة.

خامًسا: تنفيذ الربانمج التدرييب املقرتح:

مت تنفيــذ الرانمــج التدريــيب املقــرح جلــزء املعلمــات التجريــيب األســبوع األول والثــاين مــن بدايــة الفصــل 
الدراســي الثاين لعام ١4٣٧/١4٣٦ه، واســتغرق تنفيذه )40( ســاعة تدريبية على مدار )١0( أايم، بواقع 
ــا، وعقــب االنتهــاء مــن تنفيــذ الرانمــج مت توجيــه املعلمــات املتــدرابت إىل ضــرورة تطبيــق  أربــع ســاعات يومًي
مــا اكتســبنه يف الرانمــج التدريــيب مــن بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريســهن 

للرايضيــات لطالباهتــن.
سادًسا: التطبيق البعدي ألدوات البحث:

مت التطبيق البعدي على جمموعي املعلمات والطالبات وفق اإلجراءات التالية:

أ–  التطبيق البعدي للمعلمات :

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ الرانمــج التدريــيب، وابالســتعانة بفريــق العمــل الــذي ســبق االســتعانة بــه يف 
التطبيــق القبلــي لبطاقــة املاحظــة، مت تطبيــق بطاقــة ماحظــة أداء معلمــات الرايضيــات ملهــارات اســتخدام 
بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، علــى جمموعــة معلمــات البحــث جبزئهــا التجريــيب 
وكذلــك الضابــط، والــايت ســبق تطبيــق بطاقــة املاحظــة عليهــن قبــل تنفيــذ الرانمــج التدريــيب، وبنفــس قواعــد 

وزمــن تطبيــق بطاقــة املاحظــة.

ب–  التطبيق البعدي للطالبات:

- يف هنايــة الفصــل الدراســي الثــاين للعــام الدراســي ١4٣٧/١4٣٦هـــ مت تكليــف معلمــات جمموعــة البحــث 
اجلــزء التجريــيب وكذلــك الضابــط بتطبيــق اختبــار حــل املشــكلة الرايضيــة؛ بعــد االنتهــاء مــن تدريــس موضوعــات 

الرايضيــات للفصــل الدراســي الثــاين ورصــد النتائــج لتحليلهــا.

نتائج البحث:

أوال: ابلنسبة لإلجابة عن السؤال الثالث:

لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث والــذي نصــه« مــا فاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف 
إكســاب معلمــات الرايضيــات– جمموعــة البحــث– بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
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يف تدريس الرايضيات ؟«.

أ – مت استخدام معادلة الكسب املعدل »لباك« "Blake"  واجلدول )٢( يوضح النتائج.

       جدول )2( نسبة بالك لفاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية بعض مهارات استخدام اسرتاتيجيات ما 
وراء املعرفة

                                  
البياانت

اجملموعة
نسبة الكسب املعدلالنهاية العظمى للبطاقةاملتوسط البعدياملتوسط القبلي

جزء املعلمات التجرييب
٣4.١٢8٩.4٣١08١.٢٦ن = ٢4

ويتضح من اجلدول )٢( أن نســبة الكســب املعدل جملموعة املعلمات الايت خضعن للرانمج التدرييب 
املقــرح هــو ) ١.٢٦( وهــى أعلــى مــن النســبة الــي حددهــا ”بــاك“ ”Blake” بـــ )١.٢( لوصــول الفاعليــة 
إىل احلــد األقصــى، ممــا يــدل علــى فاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف إكســاب جمموعــة املعلمــات التجريبيــة  
بعــض مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، األمــر الــذي يعــود إىل حمتــوى 
الرانمــج، واســراتيجيات التدريــب املســتخدمة، كمــا تعــددت أنــواع التقــومي يف الرانمــج، كذلــك اجلــدة النســبية 

ملوضــوع الرانمــج زاد مــن رغبــة املعلمــات لإلفــادة مــن مضمونــه.

ب–  كذلــك مت اســتخدام اختبــار ”ت“  حلســاب الفــرق بــن متوســطي درجــات املعلمــات جمموعــي 
البحــث يف التطبيــق البعــدي لبطاقــة املاحظــة، وكذلــك حســاب حجــم األثــر ومســتواه ابســتخدام 

معادلــة حجــم األثــر ” لــكارل ”  واجلــدول )٣( يوضــح النتائــج.

جدول )3( قيمة “ت” بني متوسطي درجات املعلمات جمموعة البحث ) اجلزء التجرييب - اجلزء الضابط( يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة

        البياانت
حجم األثر ونوعهمستوى الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالدرجة النهائية للبطاقةعدد املعلماتاجملموعات

ن١ = ن٢جزء املعلمات التجرييب
٢4 =١08

8٩.4٣٩.١٥
٢0.٣٥0.0١٥.٩4

مرتفع ٣4.4٧٩.٢٣جزء املعلمات الضابط

يوضــح اجلــدول )٣( وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.0١( لصــاحل جــزء 
جمموعــة املعلمــات التجريــيب يف التطبيــق البعــدي لبطاقــة ماحظــة أداء املعلمــات لبعــض مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات، وحبجــم أثــر مرتفــع بلــغ )٥.٩4( وهــي أعلــى مــن النســبة 
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الــي حددهــا ”كارل“ بـــ )0.8( لألثــر املرتفــع، األمــر الــذي يرجــع إىل الرانمــج التدريــيب املقــرح 
الــذي تلقتــه معلمــات اجلــزء التجريــيب مــن جمموعــة البحــث، وبذلــك متــت اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث 

مــن أســئلة البحــث.

اثنيا: ابلنسبة لإلجابة عن السؤال الرابع:

ــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث والــذي نصــه ” مــا أثــر الرانمــج التدريــيب املقــرح  لإلجاب
علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالبــات املعلمــات املتــدرابت ابلرانمــج التدريــيب املقــرح؟“، 
مت اســتخدام اختبار ”ت“، وكذلك حســاب حجم األثر ومســتواه ابســتخدام معادلة ”كارل“ لكل مهارة 

فرعيــة علــى حــده وملهــارة حــل املشــكلة الرايضيــة الكليــة، واجلــدول )4( يوضــح النتائــج.

جدول )4( قيمة “ت” بني متوسطي درجات جمموعة طالبات البحث ) اجلزء التجرييب – اجلزء الضابط( يف 
التطبيق البعدي الختبار حل املشكلة الرايضية ولكل مهارة فرعية على حده

البياانت

مهارات حل املشكالت

 اجملموعات

ن1=ن2=140
حجم األثر ونوعهمستوى الداللةقيمة “ت”االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالدرجة النهائية

اجلزء التجرييباملهارة األوىل
١0

٧,٦٣١,٩٢
١٧.١80.0١

٢.00

مرتفع ٣,8٥١,8٩اجلزء الضابط

اجلزء التجرييباملهارة الثانية
١0

8,4٢١,٣٣
٢٣.٦٦0.0١

٢.٥٢

مرتفع 4.١٦١,٦٩اجلزء الضابط

اجلزء التجرييباملهارة الثالثة
١0

٧,8٦١,٢٢
٢4.٩٧0.0١

٢.٦٢

مرتفع 4,١١١,4٣اجلزء الضابط

اجلزء التجرييباملهارة الرابعة
١0

٧.٥٥١.8٧
١٧.٢٦0.0١

٢.4١

مرتفع ٣.٦٣١.٦٢اجلزء الضابط

اجلزء التجرييباملهارة اخلامسة
١0

٧.٩١١.4٧
١٧.٦٦0.0١

٢.٦0

مرتفع ٣.8٥١.٥٦اجلزء الضابط

اجلزء التجرييبمهارة حل املشكات الكلية
٥0

٣٩.٣٦٧.٧٩
٢0.٧80.0١

٢.4١

مرتفع ١٩.٦١8.١٩اجلزء الضابط
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يوضــح اجلــدول )4( وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.01 ( لصــاحل جــزء 
الطالبــات التجريــيب يف التطبيــق البعــدي الختبــار حــل املشــكات الرايضيــة ككل، ولــكل مهــارة مــن مهاراتــه 
علــى حــده ، وحبجــم أثــر مرتفــع بلــغ )2.00( للمهــارة األوىل و)2.52( للمهــارة الثانيــة وبلــغ )2.62( 
للمهــارة الثالثــة وكان )2.41( للمهــارة الرابعــة و)2.60( للمهــارة اخلامســة وجــاء حبجــم أثــر )2.41( 
جملمــوع مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة ككل، األمــر الــذي ميكــن إرجاعــه إىل أثــر الرانمــج التدريــيب املقــرح 
يف إكســاب معلمــات الرايضيــات لتلــك اجملموعــة مــن الطالبــات مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات؛ األمــر الــذي ســاعد املعلمــات علــى توظيــف هــذه املهــارات يف تدريســهن 
للرايضيــات، األمــر الــذي كان لــه األثــر يف زايدة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن، وبذلــك متــت 

االجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث.

توصيات البحث ومقرتحاته:

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه نتائــج البحــث مــن فاعليــة الرانمــج التدريــيب يف إكســاب معلمــات 
الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة مهــارات اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس 
الرايضيــات، كذلــك األثــر اإلجيــايب يف تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدى طالباهتــن، فإنــه 

ميكــن تقــدمي التوصيــات التاليــة:

١. تدريــب معلمــات الرايضيــات ابملراحــل التعليميــة املختلفــة علــى مهــارات اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة يف تدريســهن للرايضيــات.

٢. ضــرورة االهتمــام ابلتنميــة املهنيــة ملعلمــات الرايضيــات أثنــاء العمــل علــى توظيــف واســتخدام النمــاذج 
التدريســية واالســراتيجيات التدريســية الــي تعتمــد علــى نظريــة مــا وراء املعرفــة.

٣. إعــادة صياغــة بعــض مــن أنشــطة الكتــب الدراســية وفــق نظريــة مــا وراء املعرفــة، وتدعيمهــا ابلعديــد مــن 
االســراتيجيات املتنوعــة بشــكل يســاعد علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة لــدي املتعلمــن.

4. إعــداد دليــل ملعلمــة الرايضيــات يوضــح هلــا كيفيــة اســتثمار اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة لــدى الطالبــات 
أثنــاء تدريســهن ملوضوعــات الرايضيــات.

٥. إعطــاء الطالبــات احلريــة والوقــت الــكايف، وإاتحــة الفــرص هلــن ملمارســة أنشــطة اســراتيجيات مــا وراء 
املعرفــة أثنــاء التعلــم.

٦. ضرورة تدريب معلمات الرايضيات على أساليب تقومي مهارات حل املشكلة الرايضية لدى 
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الطالبات يف املراحل الدراسية املختلفة.

الــذكاءات  البيئــة التعليميــة املناســبة؛ إليقــاظ وتنميــة  ٧. تدريــب معلمــات الرايضيــات علــى كيفيــة توفــر 
طالباهتــن. لــدى  املتعــددة 

8. اإلفــادة أبدوات البحــث احلــايل ســواء قائمــة املهــارات أو بطاقــة املاحظــة أو اختبــار حــل املشــكات 
الرايضيــة، وكذلــك الرانمــج التدريــيب مــع جمموعــات أخــرى مــن املعلمــات والطالبــات؛ ممــا قــد يقــدم دعمــا 

للنتائــج الــي مت التوصــل إليهــا يف البحــث.

ويف ضوء نتائج البحث احلايل تقرتح الباحثة ما يلي من حبوث مستقبلية:

١. إجــراء بعــض البحــوث املماثلــة للبحــث احلــايل علــى معلمــات الرايضيــات ابملرحلتــن االبتدائيــة والثانويــة 
الســتقصاء فاعليــة الرانمــج املقــرح.

٢. إجــراء بعــض البحــوث حــول فاعليــة التدريــس ابســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة للطالبــات ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة.

٣. إعداد برانمج يف الرايضيات وفق اسراتيجيات ما وراء املعرفة لطالبات كليات الربية.

4. إجــراء حبــث لفاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف تنميــة بعــض أنــواع التفكــر لــدي الطالبــات مثــل التفكــر 
اإلبداعــي والتفكــر الرايضــي.

٥. تصميــم أنشــطة إثراءيــه يف ضــوء اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، وقيــاس أثرهــا يف تنميــة مهــارات حــل 
التعليميــة املختلفــة. الطالبــات ابملراحــل  لــدى  التفكــر والتحصيــل،  أنــواع  املشــكات وبعــض 

٦. إعــداد برانمــج لتدريــب معلمــات الرايضيــات علــى مهــارات تقــومي مهــارات حــل املشــكلة الرايضيــة وبعــض 
أنــواع التفكــر لــدى طالباهتــن.

٧. تقنــن اختبــارات حلــل املشــكات الرايضيــة وبعــض أنــواع التفكــر، تناســب طالبــات املراحــل التعليميــة 
املختلفــة، تســتعن هبــا معلمــات ومشــرفات الرايضيــات وطالبــات البحــث العلمــي.
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- احلــداد، عبــد الكــرمي ســليم. )٢0١٣(. ”أثــر اســراتيجية قائمــة علــى مــا وراء املعرفــة يف حتســن االســتيعاب القرائــي 
لــدى طــاب الصــف الثامــن األساســي“، جملــة العلــوم الربويــة والنفســية، اجمللــد )١4(، العــدد )٣(، ســبتمر.

- الســاعدي، عمــار طعمــه جاســم. )٢0١١(. ”أثــر اســتخدام اســراتيجية التعلــم املتمركــز حــول املشــكلة يف حتصيــل 
مــادة الرايضيــات لــدى طــاب الصــف اخلامــس العلمــي واجتاههــم حنوهــا“، جملــة جامعــة األنبــار للعلــوم اإلنســانية، 

أيلــول.

  Analytical الســرحاين، حممــد بــن فاهــد ســامل. )١4٣4(. ”فاعليــة اســتخدام قواعــد تقديــر األداء التحليليــة -
املرحلــة  طــاب  لــدى  الرايضيــات  تعلــم  أثــر  وبقــاء  الدراســي  التحصيــل  يف  الرايضيــة  املشــكلة  حلــل   Rubrics

املتوســطة“، رســالة دكتــوراه، كليــة الربيــة - جامعــة أم القــرى.

- الســلمى، تركــي بــن محيــد ســعيدان. )١4٣4(. ”درجــة إســهام معلمــي الرايضيــات يف تنميــة مهــارات حــل املشــكلة 
الرايضيــة لــدى طــاب املرحلــة االبتدائيــة“، رســالة ماجســتر، كليــة الربيــة - جامعــة أم القــرى.

- الســيد، أمحــد جابــر أمحــد. )٢00٢(. ”تنميــة بعــض مهــارات مــا وراء املعرفــة لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة الربيــة 
بســوهاج“، دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس، اجلمعيــة املصريــة للمناهــج وطــرق التدريــس، العــدد )٧٧(،  ينايــر. 

- الشــربيي، فــوزى و الطنــاوي، عفــت. )٢00٦(. اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة بــن النظريــة والتطبيــق، املكتبــة 
العصريــة للنشــر والتوزيــع، املنصــورة، مصــر.

- الشــهري، حممــد بــن ردعــان بــن علــى. )١4٢8(. ”اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تدريــس الرايضيــات 
لتنميــة مهــارات حــل املشــكلة واختــزال القلــق الرايضــي لــدى طــاب الكليــة التقنيــة أبهبــا“، رســالة ماجســتر، كليــة 

الربيــة جامعــة - امللــك خالــد.
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- الشــهري، حممــد بــن علــى عوضــه. )٢0١٢(. ”مــدى ممارســة معلــم الرايضيــات الســراتيجيات مــا وراء املعرفــة أثنــاء 
تدريــس املشــكلة الرايضيــة“، دراســات عربيــة يف الربيــة وعلــم النفــس، العــدد )٢٦(، اجلــزء )١(، يونيــو.

- العليــان، فهــد. ) ٢00٥(. ”اســراتيجية )K.W.L( يف تدريــس القــراءة مفهومهــا: إجراءاهتــا و فوائدهــا“، جملــة 
كليــات املعلمــن، اجمللــد )٥(، العــدد )١(.

- العمــودي، هالــة ســعيد. )٢00١(. »فاعليــة اســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع يف تنميــة التفكــر االســتداليل 
والتحصيــل يف العلــوم واالجتــاه حنــو العمــل التعــاوين لــدى تلميــذات املرحلــة املتوســطة ابململكــة العربيــة الســعودية«، جملــة 

دراســات يف املناهــج واإلشــراف الربــوي، اجمللــد )٣(، العــدد )١(، ينايــر.

- الكحكــي، خالــد مصطفــى. )٢00٦(. »الفعاليــة النســبية لبعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تنميــة مهــارات 
الرهــان اهلندســي واختــزال قلقــه لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة«، رســالة ماجســتر، كليــة الربيــة- جامعــة الزقازيــق.

- بــدر، بثينــة حممــد. )٢00٦(. »أثــر التدريــب علــى اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تنميــة أســاليب التفكــر لــدى 
طالبــات قســم الرايضيــات يف كليــة الربيــة مبكــة املكرمــة«، جملــة مســتقبل الربيــة العربيــة، اجمللــد )١٢(، العــدد )4١(.

- بــل، فريدريــك. )٢00١(. طــرق تدريــس الرايضيــات، اجلــزء الثــاين، ترمجــة: حممــد املفــي وممــدوح ســليمان، ط)4(، 
الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة.

- هبلــول، إبراهيــم أمحــد. )٢004(. ”اجتاهــات حديثــة يف اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف تعليــم القــراءة“، جملــة 
القــراءة واملعرفــة، اجلمعيــة املصريــة للقــراءة واملعرفــة، العــدد )٣0(، ينايــر.

- بيومــي، ايســر عبــد الرحيــم و اجلنــدي، حســن عــوض. )٢0١٣(. ”أثــر التدريــب علــى بعــض اســراتيجيات مــا 
وراء املعرفــة علــى تنميــة القــدرة علــى حــل املســألة الرايضيــة اللفظيــة لــدى تاميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي، حتســن 

اجتاهاهتــم حنوهــا“، جملــة تربــوايت الرايضيــات، اجمللــد )١٦(، ج )١(، ينايــر.

- جابــر، جابــر عبــد احلميــد. )١٩٩8(. التدريــس والتعليــم: ”األســس النظريــة- االســراتيجيات والفاعليــة، سلســلة 
املراجــع يف الربيــة وعلــم النفــس، دار الفكــر العــريب، القاهــرة.

- جابــر، جابــر عبــد احلميــد. )١٩٩٩(. اســراتيجيات التدريــس والتعليــم، سلســلة املراجــع يف الربيــة وعلــم النفــس، 
دار الفكــر العــريب، القاهــرة. 

- جروان، فتحي عبد الرمحن )١٩٩٩(. تعليم التفكر: مفاهيم وتطبيقات، دار الكتاب اجلامعي، العن، اإلمارات 
العربيــة املتحدة.
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- حامــد، حممــد أبــو الفتــوح وأخــرون. )٢0١٢(. ”أثــر املناهــج املطــورة يف الرايضيــات والعلــوم الطبيعيــة علــى تنميــة 
التحصيــل والتفكــر وحــل املشــكات لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة“، دراســات عربيــة يف الربيــة وعلــم النفــس، العــدد 

)٢٦(، اجلــزء )٢(، يونيــو.

- حســب هللا، حممــد عبــد احلليــم حممــد. )٢00٥(. ”فاعليــة برانمــج مقــرح قائــم علــى اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
يف تنميــة مهــارات تدريــس حــل املشــكات الرايضيــة لــدى الطالبــات املعلمــات بكليــة املعلمــن ابلبيضــاء“، رســالة 

دكتــوراه، كليــة الربيــة بدميــاط – جامعــة املنصــورة.

- حليبــه، ســعد حممــد. )٢00٩(. ”فاعليــة طريقــة حــل املشــكات يف تنميــة مهــارات االســتماع الناقــد لــدى التاميــذ 
املعاقــن بصــرايً مبــدارس النــور االعداديــة“، املؤمتــر العلمــي احلــادي والعشــرون، تطويــر املناهــج الدراســية بــن األصالــة 
واملعاصــرة، اجلمعيــة املصريــة للمناهــج وطــرق التدريــس، اجمللــد )٣(، ٢8-٢٩ يوليــو، دار الضيافــة، جامعــة عــن مشــس. 

- زيــدان، نــدى فتــاح. )٢00٩(. ”أثــر برانمــج تعليمــي يف تنميــة اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة لــدى طلبــة جامعــة 
املوصــل“، دراســات موصليــة، العــدد )٢4(، أاير.

اســراتيجية  مــن  ابســتخدام كل  املعرفــة  وراء  مــا  تنميــة   .)٢00٧( إبراهيــم.  ســيد  ســامل،  و  أمــاين  ســعيدة،   -
األطفــال. لــدى  التحصيــل  علــى  وأثــره  ابهلــدف  االلتــزام  دافعيــة  وبرانمــج  املعدلــة   )K.W.L.H(

- ســعيدة، أمــاين و ســامل، ســيد إبراهيــم. )٢0١٢(. ”أثــر التفاعــل بــن فاعليــة الــذات األكادمييــة وكل مــن : مراقبــة 
الفهــم والتحصيــل األكادميــي لــدى طالبــات اجلامعــة“، دراســات عربيــة يف علــم النفــس، اجمللــد )١١(، العــدد )4(، 

أكتوبــر.

الثانويــة  املرحلــة  مــن  األول  التاميــذ ابلصــف  وعــى  بــن  القــوى، مصطفــى حممــد. )٢00٦(. ”العاقــة  عبــد   -
ابلعمليــات“ مــا وراء املعرفيــة، ”املصاحبــة حلــل املشــكلة الرايضيــة وأدائهــم فيهــا“، جملــة تربــوايت الرايضيــات، اجلمعيــة 

املصريــة لربــوايت الرايضيــات، اجمللــد )٩(، نوفمــر.

- عبــد الوهــاب، فاطمــة حممــد. )٢00٥(. ”فاعليــة اســتخدام بعــض اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف حتصيــل الفيــزايء 
وتنميــة التفكــر التأملــي واالجتــاه حنــو اســتخدامها لــدى طــاب الصــف الثــاين الثانــوي األزهــري“، جملــة الربيــة العلميــة، 

اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة، اجمللــد )8(، العــدد )4(، ديســمر.

- عطيفــي، زينــب حممــد كامــل. )٢0١١(. أثــر اســتخدام اســراتيجية مقرحــة معينــة علــى قــراءة املســائل اللفظيــة 

الرايضيــة علــى تنميــة مهــارات حــل املســائل اللفظيــة لــدى تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة وعلــى تعديــل االجتــاه حنــو املســألة 
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اللفظية لديهم، مؤمتر الربية واجملتمع ”احلاضر واملستقبل“، جامعة جرش، ٢٩-٣١ مارس.

- عكاشــه، حممــود فتحــي و ضحــا، إميــان صــاح حممــد. )٢0١٢(. ”فاعليــة برانمــج تدريــيب يف تنميــة مهــارات مــا 

وراء املعرفــة يف ســياق تعــاوين علــى ســلوك حــل املشــكلة لــدى عينــة مــن طــاب الصــف األول الثانــوي“، اجمللــة العربيــة 

لتطويــر التفــوق، العــدد )٥(.

- غباين، عمر. )٢004(. تطبيقات مبتكرة يف تعليم التفكر، جهينة للنشر والتوزيع، األردن. 

- كوستا. )١٩٩8(. التعليم من أجل التفكر، ترمجة: صفاء األعسر، دار قباء النشر والتوزيع، القاهرة. 

- لطــف هللا، انديــة و عبــد امللــك، لويــس. )٢008(. »مقــرح يف البيئــة والصحــة وتدريســه ابســتخدام اســراتيجية 

التفكــر التشــاركي لتنميــة التحصيــل والتفكــر الناقــد واملســؤولية البيئيــة لطــاب الشــعب األدبيــة بكليــات الربيــة«، 

اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة، املؤمتــر العلمــي الثــاين عشــر، التنميــة العلميــة والواقــع اجملتمعــي: التأثــر والتأثــر، دار 

الضيافــة جامعــة عــن مشــس.
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امللخص:

يهــدف البحــث احلــايل إىل بنــاء برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
أعضــاء  لــدى  املهنيــة  ابلكفــاايت  قائمــة  إعــداد  مت  البحــث  أهــداف  ولتحقيــق   ،  STEMوالرايضيــات
هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM والــي بلغــت )٥8( كفايــة مهنيــة موزعــة علــى ســتة متطلبــات وهــي: التمركــز حــول 
اخلرة املفاهيمية املتكاملة و حتقيق التكامل بن جماالت S( STEM العلوم، Tالتكنولوجيا، E اهلندسة 
M الرايضيــات(، وتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين واجليــل القــادم، اكتســاب الطــاب املعرفــة العلميــة 
األساســية للعلــوم املعاصــرة، وتطبيــق املعرفــة ابلرايضيــات والعلــوم والتصميــم اهلندســي وتنميــة مهــارات العمــل 
واإلنتــاج والتنميــة املســتدامة. ومــن خــال تطبيــق اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة علــى عينــة مــن الكليــات 
العلميــة بلــغ قوامهــا )4٥( عضــوا يف كليــات: الطــب، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، واهلندســة، والعلــوم جبامعــة 
بيشــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن درجــة احتيــاج أعضــاء هيئــة التدريــس عينــة البحــث جــاءت بدرجــة كبــرة جــداً 
يف مجيــع الكفــاايت، ويف ضــوء نتائــج قائمــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة مت إعــداد برانمــج 
تدريــيب مقــرح وتقييمــه وفــق اســتمارة تقييــم معــدة لذلــك، كمــا مت تقــدمي جمموعــة مــن التوصيــات واملقرحــات. 

الكلمات املفتاحية: الكفاايت املهنية – برانمج تدرييب مقرح – متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية 
STEM واهلندسة والرايضيات
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 Abstract                                                                                                           

The aim of the current research is to establish a program for the develop-

ment of professional competencies among the faculty members of the scientif-

ic faculties of Bisha University in light of the requirements of the entrance of 

integration between science, technology, engineering and mathematics. Sci-

ence, Technology, Engineering and Mathematics )STEM), which reached )58) 

professional competencies divided into six requirements: Concentration on 

integrated conceptual experience and integration between the fields of STEM 

(S Science, T Technology, E Engineering M Mathematics) The twenty-first 

century and the next generation, students acquire basic scientific knowledge 

of contemporary science, apply knowledge of mathematics, science, engineer-

ing design, work skills, production and sustainable development. Through the 

application of the questionnaire of training needs on a sample of scientific 

colleges, it reached )45) members in the faculties of: medicine, applied med-

ical sciences, engineering and science at the University of Bisha. The results 

showed that the degree of need of faculty members in the research sample 

was very large and large in all competencies. In view of the results of the list 

of training needs of professional competencies, a proposed training program 

was prepared and evaluated according to an evaluation form prepared for this 

purpose.

 Keywords: Professional competencies - Proposed training program - In-

tegration requirements between science, technology, engineering and mathe-

matic
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برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بني 
العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات STEM   لدى أعضاء هيئة التدريس 

ابلكليات العلمية جبامعة بيشة 
مقدمة:

يف ظــل التطــورات الســريعة يف كافــة اجملــاالت ومــن أمههــا جــودة التعليــم يف مجيــع املراحــل التعليميــة 
بصفــة عامــة والتعليــم اجلامعــي بصفــة خاصــة الرتباطــه بتطــور أي جمتمــع ؛ كان البــد مــن  تعزيــز مكانــة عضــو 
هيئــة التدريــس، وتطويــره مهنيــاً؛ ملســايرة هــذا التطــور وهــذه النهضــة املعرفيــة والتقنيــة اهلائلــة، ويعــد مدخــل 
STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات -مــن االجتاهــات العامليــة يف تصميــم املناهــج؛ 
ألمهيتــه يف تطويــر ممارســات الطــاب لاســتقصاء وتشــجيعهم علــى التفكــر العلمــي واالبداعــي والناقــد ، 
وتطبيــق األنشــطة العمليــة، واخلــرة املوجهــة، والبحــث التجريــيب املعملــي، والتقــومي الواقعــي املســتند علــى األداء، 
وهــو مــن املســتجدات احلديثــة الــي يوصــى بتضمينهــا يف الرامــج التعليميــة؛ متاشــًيا مــع اخلطــط التطويريــة لــوزارة 

التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية. 

ومــن خــال مــا نصــت عليــه بنــود وثيقــة سياســة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية يف مادهتــا )١0١( 
علــى “هتيئــة ســائر الطــاب للعمــل يف مياديــن احليــاة مبســتوى الئــق”، أي: الركيــز علــى طبيعــة أتهيــل 
املتعلــم، وبلغــة العصــر إعــداد الطالــب املثقــف علمًيــا، وهــو أحــد النواتــج املســتهدفة ابالســراتيجيات الوطنيــة 
لتطويــر التعليــم ورفــع مســتوى اســتعداد الطــاب للحيــاة وســوق العمــل )مشــروع امللــك عبــد هللا لتطويــر 
التعليم،١4٣١هـــ، ٢٣(؛ أصبحــت اآلن اجلامعــات مطالبــة بتوفــر تعليــم وممارســات تدريســية تربــط املتعلــم 
ببيئته وتســاعده وتؤهله للعمل املســتقبلي واملنافســة يف ســوق العمل واملشــاركة يف التنمية املســتدامة يف اجملتمع 

مبــا حيقــق أهــداف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية)٢0٣0(.  

ويف ضــوء معايــر اجلــودة واالعتمــاد أصبــح إلزامــاً علــى اجلامعــات الســعودية إعــداد برامــج وخطــط متميــزة 
وفــق املتغــرات املتســارعة؛ وإن اصــاح وحتديــث وتطويــر التعليــم يتطلــب معلمــاً وحماضــراً متطــوراً يف إعــداده 
وتدريبــه وتنميــة مهاراتــه املهنيــة؛ كونــه أحــد املدخــات اهلامــة يف العمليــة التعليميــة، وتنميــة الكفــاايت املهنيــة 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يؤثــر بشــكل مباشــر علــى مســتوى الطالــب اجلامعــي الــذي يعتــر حمــور وعصــب 

العمليــة الربويــة، وذلــك ملســايرة التســارع يف املعرفــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتكامــل املعرفــة ووحدهتــا.

وقــد أشــار رضــوان )٢0١4، ٢( يف دراســته إىل أن جنــاح عمليــة التعليــم والتعلــم يف اجلامعــة متوقــف 
علــى مــدى توفــر الكفــاايت واملهــارات والقــدرات الازمــة ملهنــة التدريــس اجلامعــي، حيــث أثبتــت الكثــر مــن 
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الدراســات علــى ضــرورة إعــداد األســاتذة علــى برامــج متعلقــة ابلكفــاايت املتطلبــة هلــذه املهنــة خاصــة بعــد 
املاحظــة امليدانيــة لنقــاط الضعــف والقصــور يف املمارســات التدريســية لألســاتذة. 

خــال  مــن     STEM توجــه تبنــت  الــي  واملشــروعات  الدراســات  بعــض  اســتقراء  خــال  ومــن 
تنظيــم حمتــوى الدراســة حــول مواقــف تعليميــة تزيــل احلواجــز بــن اجملــاالت األربعــة )العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات( عنــد تدريســها؛ فــإن مدخــل STEM يُعــد مــن املداخــل الــي ثبــت فاعليتهــا يف إكســاِب 
املتعلمــن العديــد مــن جوانــب التعلــم املختلفــة؛ مثــل دراســة كل مــن: البيــز )٢0١٧(؛ واملالكــي )٢0١8(؛ 
والزبيدي)٢0١٧(؛ وسليمان )٢0١٧(.  كما أشار  أيضاً كل من السعيد والغرقي )٢0١٥( يف دراستهما 
إىل أن توجــه التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات ظهــر نتيجــة أن املعلومــات االقتصاديــة للقــرن 
احلــادي والعشــرين أنتجــت وظائــَف ال تتطلــب فقــط التعليــم اجلامعــي، ولكــن أيضــاً تتطلــب القــدر الــكايف مــن 
اخلرة يف مجيع اجملاالت األربعة ملدخل STEM، ومن هنا بدأ التعلم مبدخل STEM  يف االنتشار يف 
مجيــع مراحــل التعليــم العــام واجلامعــي، ويف مقدمتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي أكــدت علــى أن التعلــم 
هبــذا املدخــل ضــرورة لنجــاح الطــاب يف املســتقبل؛ فهــو الــذي جيعــل التعلــم أكثــر ارتباطــاً وصاحيــة للطــاب. 

كمــا أكــدت دراســة رزق )٢0١٥( أمهيــة اســتخدام مدخــل STEM يف تعلــم العلــوم؛ لتنميــة مهــارات 
القــرن احلــادي والعشــرين، ومهــارات اختــاذ القــرار مــن خــال دراســة بعــض املقــررات لطــاب كليــة الربيــة. ومــن 
املشروعات الي أشار اليها ديوغريت )Daugherty, 2009( مشروع The Infinity Project  وهذا 
   )Southern Methodist University ( SMU املشــروع مشــرك بــن جامعــة جنــوب ميثوديســت
 Engineering :ويطبــق منهــج بعنــوان  Texas Instruments وشــركة تكســاس لألجهــزة واملعــدات
Our Digital  ملــدة عــام لطــاب املرحلــة الثانويــة العليــا، ومت تصميــم املــواد التعليميــة للمنهــج متضمنــة أدوات 
معمليــة وأجهــزة، وكتيبــات، وأدلــة معلــم، وبرامــج كمبيوتريــة، ويتــم تدريــب املدرســن ابجلامعــة علــى تدريــس هــذا 

النــوع مــن املنهــج مــع الركيــز علــى املهــارات املعمليــة، واســتخدام األجهــزة والرامــج.

وقــد أهتمــت العديــد مــن املؤمتــرات الــي ُعقــدت هبــذا املدخــل كان مــن أمههــا: مؤمتــر قمــة دعــم جمــاالت 
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM يونيــو ٢008 ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واملؤمتــر العــريب 
األول لعلوم الربوت املتخصص يف جمال العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات ٢0١٣ابألردن، واملؤمتر الدويل 
الســنوي اخلامــس للتعليــم التقــي حتــت شــعار »مســتقبلنا يف املــواد العلميــة«، ٢0١4م، مبعهــد التكنولوجيــا 
التطبيقيــة أببــو ظــيب، ومؤمتــر التميّــز يف تعليــم وتعلــم العلــوم والرايضيــات األول: توجــه العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

والرايضيــات STEM -٢0١٥ م – جامعــة امللــك ســعود الرايض)البيــز، ٢0١٧، ٢8(.  
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وقــد أشــار التقريــر اخلــاص إبجنــاز الشــراكات بــن اجلامعــات والصناعــة إىل أن عــدد الطــاب اجلامعيــن 
الذيــن يدرســون موضوعــات العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات يف اململكــة املتحــدة أخــذ يف االزدايد، 
وركــزت التوصيــات علــى دور التعليــم العــايل يف هتيئــة الظــروف الازمــة لابتــكار، وأن تــؤدى اجلامعــات دورا 
حيــوايً يف تزويــد األفــراد ابملهــارات الازمــة للعمــل واحليــاة، ابإلضافــة إىل دورهــا احلاســم يف جمــال االبتــكار 

وتطويــر البنيــة التحتيــة للبحــوث )الراصــد الــدويل، ١4٣٣، ٧٩(. 

وممــا ســبق يتضــح أنــه مــن الضــروري امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة ملتطلبــات التكامــل بــن 
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، وأنــه األســاس يف تنميــة قدراهتــم املهنيــة، إال أن واقــع نتائــج 
الدراســات والبحــوث اخلاصــة أبعضــاء هيئــة التدريــس مل تؤكــد درجــة توافرهــا علــى وجــه اخلصــوص، حيــث 
اقتصــرت معظــم الدراســات والبحــوث علــى الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابلتخصــص واملرتبطــة ابلتدريــس الصفــي 
ومل تتطــرق للكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل STEM؛ مثــل دراســة كل مــن: آل كاســي وحيــي 
)٢0١4(؛ والــي اهتمــت بتنميــة مهــارات تقــومي نواتــج تعلــم العلــوم لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة الربيــة، 
ودراســة آل كاســي ومتــام وحيــي )٢0١٥(؛ والــي ركــزت علــى تقــدمي برانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات اســتخدام 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة امللــك خالــد؛ لذلــك فــإن هنــاك 
حاجــة ملحــة لتقــدمي برانمــج تدريــيب نوعــي لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة بيشــة 
يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM ، وهــذا مــا ســعى 

إليــه البحــث احلــايل. 

مشكلة البحث:
مــن خــال خــرة الباحــث العمليــة يف جمــال التطويــر واجلــودة جبامعــة بيشــة، الحــظ أن الرامــج التدريبيــة 
فيمــا يتعلــق ابلتنميــة املهنيــة واملبــادرات املنبثقــة مــن اخلطــة االســراتيجية للجامعــة ٢0٢٢ ختلــو مــن االهتمــام 
ابلتوجــه العاملــي احلديــث يف إعــداد املناهــج وتدريســها، ومنهــا مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات- STEM  كنظــام متعــدد التخصصات-يعتمــد علــى وحــدة املعرفــة يف ختصــص واحــد وإعــداد 
اخلرجيــن وفــق التوجهــات احلديثــة علــى املســتوى الــدويل واحمللــي ورؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية )٢0٣0( ، 
وخاصــة أن العديــد مــن الــدول املتقدمــة تبنــت هــذا املدخــل؛ منهــا اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة وكنــدا 

وســنغافورة واســراليا. 

كمــا أوصــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث أبمهيــة إعــداد برامــج تدريبيــة يف جمــال التنميــة املهنيــة 
واملمارســات التدريســية يف ضــوء مدخــل التكامــل STEM؛ ومنهــا دراســة  احلكمــي )١4٣٢ه(، ودراســة 
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ســليمان )٢0١٧(، ودراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥(، ودراســة غــامن )٢0١٢(، ودراســة مــراد )٢0١4(، 
وهــذا مــا أشــارت إليــه أيضــاً نتيجــة الدراســة االســتطاعية الــي قــام هبــا الباحــث مــن خــال )املقابلــة( املقننــة 
علــى عينــة قوامهــا )١٥( عضــو هيئــة تدريــس ابلكليــات العلميــة؛ للكشــف عــن مــدى إملامهــم وامتاكهــم 
للكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM ، حيــث 
أشــارت إىل تــدين مســتوى املعرفــة واإلملــام هبــذا املدخــل)STEM(، وأهنــم حباجــة إىل برامــج تدريبيــة لتنميــة 
هــذه الكفــاايت، وهــو مــا ســبق وأكدتــه نتائــج دراســة الدوســري)٢0١٥(؛ والــي كشــفت واقــع جتربــة اململكــة 
العربيــة الســعودية يف تعليــم STEM  يف ضــوء التجــارب العامليــة يف هــذا اجملــال؛ وهــو وجــود فجــوات تــراوح 
ما بن عالية ومتوســطة من حيث غياب السياســات والتشــريعات التعليمية واخلطط الوطنية يف هذا اإلطار.

ومــن انحيــة أخــرى؛ هنــاك نــدرة يف البحــوث والدراســات الســابقة – يف حــدود علــم الباحــث - والــي 
تناولــت برامــج للتنميــة املهنيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس عامــة 
والكليــات العلميــة خاصــة ملناســبة هــذا التوجــه STEM لتخصصاهتــم، األمــر الــذي دعــا إىل البحــث عــن 
»كيفيــة بنــاء برانمــج تدريــيب لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة 

بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟«.

وعلى ذلك حاول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

ما متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة الرايضيات STEM؟. ١

مــا الكفــاايت املهنيــة الازمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات . ٢
مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات STEM؟

مــا درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة . ٣
جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

مــا صــورة الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف ضــوء . 4
والرايضيــات STEM؟ واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل  متطلبــات مدخــل 
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أهداف البحث: 
تتمثل أهداف البحث احلايل يف النقاط التالية:

١ ..STEM حتديد متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضات

إعــداد قائمــة ابلكفــاايت املهنيــة الازمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف . ٢
.STEM ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

تعــرف درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات . ٣
العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات 

 .STEM

إعــداد برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة . 4
.STEM جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

أهمية البحث:
تلخصت أمهية البحث احلايل يف اآليت:

١. يــزود القائمــن علــى تنظيــم برامــج تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة برانمــج مصمــم ومعــد خصيصــاً 
يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؛ مــن خــال 

احتياجاهتــم الفعليــة.

٢.أنــه حماولــة ملواكبــة االجتاهــات العامليــة املعاصــرة يف جمــال التطويــر املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة جبامعــة بيشــة لتفعيــل اســتخدام متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات 

STEM يف تصميــم وتدريســهم للمقــررات العلميــة. 

٣. ارتباطــه برؤيــة اململكــة ٢0٣0 ممــا يفيــد يف حتقيــق األهــداف العامــة للرؤيــة فيمــا يتعلــق ابلتنميــة املســتدامة 
وتلبيــة اخلطــط التنمويــة واملرتبطــة ابحتياجــات ســوق العمــل.  
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حدود البحث:

أقتصر البحث احلايل على احلدود اآلتية: 

▪ احلــدود املكانيــة: الكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة )الطــب – الطبيــة التطبيقيــة – اهلندســة – 
العلــوم(. 

▪ احلدود الزمانية: العام األكادميي ١4٣8 / ١4٣٩ هـ 
▪ احلــدود البشــرية: عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة )الطــب – الطبيــة التطبيقيــة 

– اهلندسة – العلوم( يف كل التخصصات العلمية هبذه الكليات. 

▪ احلــدود املوضوعيــة: اســتخدام اســتبانة لتحديــد درجــة االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس )عينــة البحــث( لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لديهــم يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 

 .)STEM( والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

مصطلحات البحث:

1- الكفاايت املهنية:

عــرف احلكمــي )١4٣٢ه، ٩( الكفــاءة املهنيــة أبهنــا: جمموعــة القــدرات ومــا يســفر عنهــا مــن املعــارف 
واملهــارات واالجتاهــات الــي ميتلكهــا وميارســها األســتاذ اجلامعــي، ومتكنــه مــن أداء عملــه وأدواره ومســؤولياته، 

وياحظهــا ويقيمهــا طابــه، وميكــن أن يكــون هلــا أتثــر مباشــر أو غــر مباشــر علــى العمليــة التعليميــة.   

وتعــرف الكفــاايت املهنيــة يف البحــث احلــايل إجرائيــاً أبهنــا: جمموعــة مــن القــدرات واملمارســات الــي 
ميارســها عضــو هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة ومــا تتضمنــه مــن معــارف ومعلومــات واجتاهــات جبامعــة 
بيشــة )الطــب والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، واهلندســة والعلــوم( يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات STEM ومتكنــه مــن أداء عملــه وأدواره ومســؤولياته التدريســية، وميكــن أن يكــون هلــا 

أتثــر مباشــر أو غــر مباشــر علــى العمليــة التعليميــة وعلــى مســتوى الطــاب.  

2- الربانمج التدرييب: 

عــرف كل مــن: األكلــيب وصــاحل )٢0١4، ١4( التدريــب أبنــه: نشــاط إنســاين منظــم ومقصــود جيــري 
وفــق خطــوات وإجــراءات علميــة وعمليــة منظمــة ومرابطــة، مــن خــال توظيــف األدوات واملــواد ووســائط 
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التقنيــة املناســبة لــكل موقــف تدريــيب؛ بقصــد زايدة اخلــرات املعرفيــة، والقــدرات املهاريــة، وتنميــة االجتاهــات 
والقيم اإلجيابية لدى املتدربن بشــكل مســتمر؛ مما يســاعدهم على تطبيق اخلرات التدريبية وممارســتها عملياً 
يف إجنــاز مهامهــم، وزايدة جــودة إنتاجهــم، ومبــا حيقــق أهدافهــم مــع االقتصــاد يف الوقــت واجلهــد والتكاليــف.

ويعــرف الباحــث الرانمــج التدريــيب يف البحــث احلــايل إجرائيــاً أبنــه: منظومــة متكاملــة تشــمل جمموعــة من 
األهــداف احملــددة واملصاغــة بصــور إجرائيــة، وحمتــوى ملوضوعــات حمــددة، وخطــوات إجرائيــة متتابعــة، تتمثــل 
يف جمموعــة مــن االســراتيجيات، واألســاليب، واألنشــطة اهلادفــة واملخططــة واملنظمــة وأســاليب تقــومي لتنميــة 
الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة )الطــب – اهلندســة – العلــوم 
الطبيــة التطبيقيــة – العلــوم( يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات مــن تصميــم 

الباحث. 

 :)STEM( 4- متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

عرفــت البيــز )٢0١٧، ٩( متطلبــات مدخــل التكامــل STEM أبهنــا: البنيــة األساســية الــي تتضمــن 
املعــارف واملهــارات واملمارســات التعليميــة األساســية املبنيــة منطقيــاً بشــكل متسلســل، وتســهم يف حتقيــق 
التكامــل بــن جمــاالت العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، وربطهــا بتطبيقــات العــامل الواقعــي إلعــداد أجيــال 

متنــورة يف تلــك اجملــاالت.  

ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً أبهنــا: األساســيات الــي يقــوم عليهــا فلســفة التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات STEM للتحــول مــن املنهــج التقليــدي إىل منهــج متكامــل اخلــرات مــن خــال تغيــر 
رؤيــة التدريــس  مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة حبيــث يكــون واقعيــاً ؛ وتغيــر 
طــرق التدريــس حبيــث يتحــول الطــاب إىل االنغمــاس يف املعرفــة العلميــة واملهــارات والعــادات العقليــة وتغيــر 
رؤيــة وأهــداف التعليــم لتحقيــق فهــم العلــوم وتطبيقاهتــا التكنولوجيــة جلميــع  الطــاب املتعلمــن ، ومت حتديدهــا  
 STEM يف ســتة متطلبــات وهــي: التمركــز حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة وحتقيــق التكامــل بــن جمــاالت
)S العلــوم، T التقنيــة، E اهلندســة، وM الرايضيــات(، وتنميــة املهــارات الازمــة للقــرن احلــادي والعشــرين 
واجليــل القــادم، واكتســاب الطــاب املعرفــة العمليــة األساســية للعلــوم املعاصــرة، وتطبيــق املعرفــة ابلرايضيــات 

والعلــوم والتصميــم اهلندســي، وتنميــة مهــارات العمــل واإلنتــاج والتنميــة املســتدامة(. 
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● اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أواًل: اإلطار النظري: 

تضمــن اإلطــار النظــري حموريــن مهــا: الكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM؛ والرامــج التدريبيــة وأمهيتهــا يف التنميــة املهنيــة بصفــة عامــة وألعضــاء هيئــة التدريــس 

ابجلامعــة بصفــة خاصــة؛ وذلــك علــى النحــو اآليت: 

STEM 1-  الكفاايت املهنية ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

يعــد التعليــم القائــم علــى الكفــاايت مــن العوامــل الرئيســة الــي تســاعد يف التوجــه حنــو التعليــم الفــردي 
الذي يركز على الطالب )Personalized , Student – centered Education(  إذ يوفر 
مرونــة يف الطريقــة الــي ميكــن أن حيصــل هبــا الطالــب علــى الوحــدات الدراســية املكتســبة ، ويتصــف هــذا النــوع 
مــن التعليــم ابلعديــد مــن الصفــات مــن أمههــا: مراعــاة القــدرات واملســتوايت املختلفــة للتعلــم لــكل طالــب 
وتوفــر فــرص تعلــم وإتقــان املهــارات وفــق الســرعة املناســبة لــكل طالــب، وارتباطــه مبهــارات الطالــب الواقعيــة 
املكتســبة ال االفراضيــة، ممــا جعــل أصحــاب العمــل والقطاعــات اخلاصــة ينــادون أبمهيــة التعليــم القائــم علــى 

الكفــاايت )مركــز التميــز يف التعلــم والتعليــم، ٢0١8، ٣(.

وعلــى الرغــم مــن تقــارب الــدول املتقدمــة يف الدوافــع املؤديــة لتبــى نظــام الكفــاايت، إال أهنــا كانــت 
متفاوتــة يف حتديــد نقطــة ارتــكاز الكفــاايت الــي اعتمــد عليهــا نظامهــا التعليمــي حتــت مظلــة عامــة كــرى 
مبســمى كفــاايت القــرن احلــادي والعشــرين ، وهــذا مــا يشــر إىل تعــدد منــاذج تطبيــق التعليــم القائــم علــى 
الكفــاايت وتنوعهــا حبســب احتيــاج النظــام التعليمــي يف كل دولــة، ففــي ســنغافورة كان مــن دوافــع التحــول إىل 
نظــام التعليــم القائــم علــى الكفــاايت: العوملــة، التغــرات الدميوغرافيــة، والتطــور التكنولوجــي، ويف كنــدا كانــت 
الدوافــع التطــورات الســريعة والاحمــدودة يف العصــر احلديــث ســواء التقنيــة أم الفكريــة، ودفــع عجلــة اإلنتــاج 
احمللــي مــن خــال ختريــج طــاب قادريــن وجبــدارة علــى القيــام ابملهــام والوظائــف املطروحــة مســتقبا، وقادريــن 
علــى منافســة ابقــي شــعوب العــامل ؛ ويف اســراليا كانــت الدوافــع ارتفــاع نســبة بطالــة الشــباب، والنزعــة إىل 
االســتمرار يف التعليــم مــا بعــد الثانــوي، واحلاجــة إىل إعــداد االســرالين إىل العيــش والعمــل بنجــاح يف القــرن 
احلــادي والعشــرين ؛ أمــا الدوافــع يف واليــة  نيوهاشــر كانــت حتســن جــودة التعليــم، توفــر أدوات تقييــم فعالــة، 
تلبيــة احتياجــات التعليــم يف القــرن احلــادي والعشــرين، مراعــاة القــدرات واملســتوايت املختلفــة لــكل طالــب 

)مركــز التميــز يف التعلــم والتعليــم، ٢0١8، ٧-8( . 
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وميكن تلخيص الكفاايت يف الدول الي تناوهلا التقرير كما هو مبن ابجلدول )١( 

جدول )1( 

الكفاايت يف الدول اليت تناوهلا التقرير )مركز التميز يف التعلم والتعليم، 2018، 9( 

نيو هاشراسرتالياكنداسنغافورة

كفاايت القرن احلادي والعشرين

)مهارات الثقافة املدنية والوعي العاملي وتعدد الثقافات، 

والتفكر النقدى واالبتكاري(

الكفاايت االجتماعية والعاطفية

)الوعي الذايت، اإلدارة الذاتية، الوعي االجتماعي، إدارة 

العاقات، اختاذ القرار الصائب(

كفاايت القرن احلادي 

والعشرين

)االبتكار واإلبداع ورايدة 

األعمال والتفكر الناقد 

والتعاون واالتصال والتواصل(

املهارات األكادميية األساسية

)القراءة والكتابة، والرايضيات، 

والعلوم الطبيعية واالجتماعية، 

واملواطنة، واالقتصاد واألعمال، 

والربية الصحية والرايضية والتقنية 

والفنون(

الكفاايت العامة، أولوايت 

عر املناهج

الكفاايت األساسية

)الرايضيات، الفنون، اللغة 

اإلجنليزية، العلوم(

كفاايت ممارسات الدراسة 

والعمل

)التواصل، اإلبداع، التعاون، 

التوجيه الذايت(

يتضح مما سبق ما يلي: 

تتفــق معظــم الــدول املتقدمــة يف أن التعليــم القائــم علــى الكفــاايت التعليميــة أصبــح ضــرورة إلعــداد أجيــال - 
املســتقبل، وتنميــة مهــارات خاصــة، ومنهــا مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين، والكفــاايت األكادمييــة، 

والكفــاايت األساســية، والكفــاايت العامــة، والكفــاايت االجتماعيــة والوجدانيــة.  

القائــم علــى -  التعليــم  التدريــس ابجلامعــة مــن فلســفة  ميكــن صياغــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة 
الكفــاايت، ومــن مث متطلبــات التكامــل STEM للســعي حنــو إعــداد أجيــال متنــورة علميــاً وتقنيــاً 

املســتقبل.  حليــاة 

ومــن خــال التقريــر الصــادر مــن املركــز الوطــي إلحصــاءات التعليــم )NCES,2003( بــوزارة التعليــم 
األمريكيــة؛ أصبــح إنتــاج أعــداد كافيــة مــن اخلرجيــن الذيــن يتــم إعدادهــم ملهــن العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة 
والرايضيــات )STEM( أولويــة وطنيــة يف الــوالايت املتحــدة، وهــذا يشــر إىل أمهيــة وقيمــة التعليــم والتعلــم 

  .)Daugherty,2009( STEM القائــم علــى مدخــل التكامــل

 National Governor Association, 2009; ( وقــد أشــار بعــض املهتمــن ومنهــم
وســليمان،  وغــامن، ٢0١١؛  National Center for Education Statistics, 2013؛ 
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أن  إىل  والزبيــدي، ٢0١٧(  واملالكــي، ٢0١8؛  البيــز، ٢0١٧؛  والغرقــي، ٢0١٥؛  والســعيد  ٢0١٧؛ 
مدخــل STEM  يعتمــد يف تصميــم حمتــواه الدراســي علــى التعلــم  املتمركــز حــول املتعلــم، وحــل املشــكات، 
واالكتشــاف والتطبيــق املكثــف لألنشــطة العلميــة، ويتــم فيــه حتديــد املشــكات الواقعيــة مــن خــال تضمينــه 
للمفاهيــم الكــرى الــي تقــوم علــى تكامــل مفاهيــم العلــوم والتكنولوجيــا والتصميــم اهلندســي والرايضيــات 
بطريقــة وظيفيــة؛ األمــر الــذي يدعــو إىل االهتمــام بــه واالســتفادة منــه يف املراحــل التعليميــة املختلفــة وخاصــة 
املرحلــة اجلامعيــة، وإىل أمهيتــه يف تطويــر املناهــج الدراســية مــن جوانــب متعــددة؛ مــن أمههــا: زايدة جــودة 
التعليــم وحتقيــق مهــارات التعلــم مــدى احليــاة. وحتقيــق الربيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع، واالرتقــاء 
ابملهــارات يف مــواد العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات أصبــح أمــرا حامســاً لبنــاء قــوى عاملــة مبتكــرة 
ومتنوعــة وتنافســية، وهــذا مــا نســعى مــن خالــه يف املرحلــة اجلامعيــة وانعكاســاته علــى خرجيــي املســتقبل. 

مــن  للتحــول   STEM التكامــل  مدخــل  وفــق  املناهــج  وتطويــر  إعــداد  متطلبــات  وتتمثــل 
املنهــج التقليــدي إىل منهــج متكامــل اخلــرات، وثــري ابملشــاريع التعليميــة؛ يف ثاثــة حمــاور رئيســة هــي 

 :)٢0١8 املالكــي،  ٢0١٢؛  غــامن،  )Stephanie, 2008؛ 

تغير رؤية تدريس العلوم، والرايضيات حسب احتياجات تدريس العلوم والرايضيات، . ١

 تغير طريقة تدريس العلوم والرايضيات، حبيث ينهمك الطالب يف املعرفة العلمية.٢. 

تغيــر رؤيــة وأهــداف التعليــم، حبيــث تســعى إىل حتقيــق فهــم العلــوم، والرايضيــات وتطبيقاهتمــا التقنيــة مــن . ٣
قبــل اجلميــع، وليــس لفئــة مــن الصفــوة العلميــة فقــط. 

ويتضــح ممــا ســبق أن طبيعــة ومتطلبــات )STEM( ميكــن أن تســهم بدرجــة كبــرة يف تدريــس مجيــع 
املــواد العلميــة بصــورة تكامليــة وتوظيفهــا يف حيــاة الطالــب اجلامعــي بشــكل تطبيقــي؛ الرتبــاط اجملــاالت األربعــة 
)العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، الرايضيــات( ببعضهــا البعــض، واملســاعدة يف وحــدة املعرفــة وتكاملهــا، وإزالــة 
احلواجــز بينهــم والتخصصــات املختلفــة كانعــكاس للتطــورات والتقــدم يف العصــر احلــايل؛ وهــذا مــا مت مراعاتــه 

يف إعــداد الرانمــج التدريــيب املقــرح. 

2- الربامج التدريبية والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس:  

يُعــد التدريــب أداة التنميــة ووســيلتها، كمــا أنــه األداة الــي إذا ُأحِســن اســتثمارها وتوظيفهــا متكنــت مــن 
حتقيــق الكفــاءة والكفايــة يف األداء واإلنتــاج اجملتمعــي، وقــد أظهــرت نتائــج أحبــاث عديــدة أن للتدريــب دوراً 
أساســياً يف منــو الثقافــة واحلضــارة عامــة، بوصفــه أســاس كل تعلــم وأداة كل تطويــر وتنميــة للعنصــر البشــري، 
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ومــن مث تقــدم اجملتمــع وبنائــه، وأن جــودة الرانمــج التدريــيب هــو مــدى ماءمتــه لتلبيــة رغبــات املســتفيدين 
وقدرتــه علــى ســد احتياجاهتــم مــن جهــة، ومــدى تطابقــه مــع املواصفــات املعتمــدة ومعايــر األداء الصحيحــة 
مــن جهــة أخــرى، وقــد يعــر عــن جــودة الرانمــج التدريــيب: بقدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات املســتفيدين أبقــل 
جهــد ومــال ووقــت. ويف ضــوء مــا تقــدم فــإن جــودة برامــج التدريــب تعــي التميــز يف تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة 
بكفــاءة وفاعليــة، حبيــث تنفــذ الرامــج بشــكل يضمــن حتقيــق أهدافهــا بطريقــة صحيحــة تكــون صادقــة وخاليــة 
مــن األخطــاء. تكــون ذات جــودة عاليــة وأبقــل كلفــة حتقــق رغبــات املســتفيدين منهــا )األكلــيب وصــاحل، 

.)4٢، ٣0١4

ونتيجــة للــدور البــارز لعضــو هيئــة التدريــس ابجلامعــة يف العمليــة التعليميــة كانــت احلاجــة إىل االهتمــام 
والعنايــة برامــج التدريــب أثنــاء اخلدمــة بصــورة واضحــة، لكــي حتقــق النمــو املهــي؛ وأحــد أهــداف هــذا البحــث 
هــو تنميــة النمــو املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة بيشــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابســتخدام مدخــل التكامــل 
التخصصــات  العلميــة يف  العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM يف تدريــس املوضوعــات  بــن 

املختلفــة للكليــات العلميــة ابجلامعــة. 

وعلى املســتوى احمللي عملت كل من وزارة التعليم ابلتعاون مع مشــروع امللك عبدهللا بن عبد العزيز لتطوير 
التعليــم وشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة علــى إعــداد وبنــاء برانمــج لتطويــر معلمــي ومعلمــات الرايضيــات 
مهنيــاً؛ هبــدف إحــداث نقلــة نوعيــة يف مهــارات التدريــس، وتغيــر قناعــات املعلمــن ليكــون تعليمهــم متمركــزا 
ًحــول الطالــب، وكانــت فلســفة بنــاء الرانمــج يف ضــوء االحتيــاج وحتليــل مســتفيض لاحتياجــات العلميــة 
واملهنيــة للمعلمــن، ومــن أهــم األســس الربويــة والنظريــة الــي مت بنــاء الرانمــج عليهــا التوجهــات  احلديثــة يف 
 Productive ، PISA ،االستقصاء العلمي،  دورة التعلم اخلماسية ،  STEM التعليم والتعلم مثل
TIMSS ، , CRA، والتــدرج يف التطويــر املهــي للمعلمــن مــن خــال مســتوايت ثاثــة هــي: بنــاء 

األســس العلميــة والربويــة، مث التطبيــق واملمارســة وتبــى منهجيــة التدريــس املتمايز)مســان، ٢0١٥، ٢٣(. 

ويف دراســة مقدمــة ملؤمتــر التميــز البحثــي جبامعــة امللــك ســعود لــكل مــن: احمليســن وخجــا )٢0١٥، 
٣4-٣١( قدمــت برامــج التنميــة املهنيــة ملعلمــي العلــوم يف ضــوء متطلبــات STEM واســتندت 

علــى أربعــة أبعــاد هــي: 

أواًل: التطويــر املهــين كنظــام: ويتضمــن وضــع السياســات واخلطــط علــى مســتوى الدولــة الــي تدعــم حتقيــق 
هنــج STEM ومــن ذلــك:

ختصيــص امليزانيــات الكافيــة لدعــم وحتقيــق متطلبــات هــذا االجتــاه، ووضــع اخلطــط الزمنيــة طويلــة املــدى، 
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وحتديــد الفئــات املســتهدفة، وحتديــد سياســات احلوافــز واملكافئــات ونظــام الرقــي الوظيفــي.

اثنيــا: التطويــر املهــين يف اجملــال املعــريف: ويتضمــن حتديــد االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة الــي ســيتم بنــاء 
برامــج التنميــة املهنيــة يف ضوئهــا ومــن أمههــا: حتديــد املعــارف واخلــرات التخصصيــة يف إطــار الغــاايت الكــرى 
لتعليــم STEM، وحتديــد املعــارف واخلــرات التدريســية لتعليــم STEM، وتطويــر احلقائــب التعليميــة 
والنشــاطات املهنيــة اخلاصــة بنهــج STEM، وتوفــر املؤلفــات والكتــب العلميــة واألحبــاث العلميــة والنشــرات 

التعريفيــة يف جمــال TEMS وإاتحتهــا وتســهيل وصــول املعلمــن إليهــا لدعــم النمــو املهــي الــذايت.

اثلثــاً: اســرتاتيجيات التطويــر املهــين جملــال STEM: ويوضــح هــذا اجلانــب اســراتيجيات ومامــح تنفيــذ 
برامــج التطويــر املهــي لتعليــم STEM ومــن أمههــا: أن تكــون برامــج التنميــة املهنيــة طويلــة املــدى ومســتمرة، 
وأن تبــدأ الرامــج ابلركيــز علــى تنميــة وتعزيــز وعــي وإدراك املعلمــن ملدخــل STEM وأمهيتــه، والتنويــع يف 
اســراتيجيات تطبيــق الرامــج لتمكــن املعلمــن مــن بنــاء معارفهــم وفقــا ألمنــاط تعلمهــم وخراهتــم الســابقة، 
كالعصــف الذهــي، واالســتقصاء، وحــل املشــكات، والتعلــم التفاعلــي، حيــث إهنــا حتقــق تفاعــل املعلمــن، 
وتعمــق فهمهــم للنتائــج الــي يِصلــون إليهــا، وتوفــر الفــرص للمعلمــن للتعلــم والنمــو الــذايت مــن خــال ممارســات 
التأمــل املهــي، والقيــام ابلبحــوث اإلجرائيــة، وتدريــب األقــران، وبنــاء ملفــات اإلجنــاز، وتوســيع ودمــج التقنيــة 
لتســهيل تواصــل املعلمــن مــع بعضهــم، ومــع اخلــراء مــن داخــل وخــارج املدرســة، ومــن خــال جمتمعــات التعلــم 
املهــي التخصصيــة، لتحقيــق تبــادل اخلــرات، واســتمرار النمــو املهــي خــارج نطــاق املــكان والزمــان لليــوم 

الدراســي.

رابعــاً: الدعــم واملســاندة للتطويــر املهــين يف جمــال STEM: ويتضمــن هــذا اجلانــب توفــر متطلبــات 
الدعــم واملســاندة لضمــان حتقــق أهــداف هنــج STEM، ومــن أمههــا: توفــر الدعــم املــادي واملعنــوي الــكايف 
مــن وزارة التعليــم واإلدارات العليــا علــى مســتوى املنطقــة، ودعــم مؤسســات اجملتمــع احمللــي والــدويل، وإســهامها 

.STEM ومشــاركتها يف تطويــر املعلمــن وفــق هنــج

وعليــه يتضــح أمهيــة التطويــر املهــي يف أثنــاء اخلدمــة هبــدف الرفــع مــن أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، 
وتطويــر معارفهــم، ومهاراهتــم لتحقيــق األهــداف الربويــة للعمليــة التعليميــة، وخاصــة تدريبهــم وفــق احتياجاهتــم 
الي يرغبون التدريب عليها، ، ويف الرانمج التدرييب املقرح يف هذا البحث مت االعتماد على التدريب القائم 
علــى االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة بصفــة عامــة، واحتياجاهتــم التدريبيــة لتنميــة 
كفايتهــم املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بيــت العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM  بصفــة 

خاصــة، وهــذا مــا مت مراعاتــه يف البحــث احلــايل. 
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اثنياً: الدراسات والبحوث السابقة: 

مت تقسيم الدراسات السابقة يف حمورين رئيسين مها:

احملــور األول: دراســات اهتمــت ابلكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل بــني العلوم والتقنية 
STEM واهلندسة والرايضيات

يف ضــوء التعــرُّف علــى الدراســات والبحــوث الــي اهتمــت ابلكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات التكامــل 
بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM اســتهدفت دراســة احلكمــي )١4٢٣هـــ( إعــداد معيــار 
للكفــاءات املهنيــة املتطلبــة لألســتاذ اجلامعــي، ومعرفــة أكثــر الكفــاءات املهنيــة تفضيــًا لــدى األســتاذ اجلامعــي 
مــن وجهــة نظــر الطــاب جبامعــة أم القــرى، والكشــف عــن املتغــرات الــي ميكــن أن يكــون هلــا أتثــر يف 
األحــكام الصــادرة مــن الطــاب علــى الكفــاءة املهنيــة املتطلبــة ملعلمهــم، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )٢١0( 
طــاب مــن طــاب كليــي الربيــة والعلــوم. واســتخدمت يف الدراســة قائمــة الكفــاءات املهنيــة واملشــتملة علــى 
املهنيــة  الكفــاءات  التاليــة: متحــورت  النتائــج  التوصــل إىل  )٦( كفــاءات رئيســة و)٧٥( كفــاءة فرعيــة، مت 
املتطلبــة لألســتاذ اجلامعــي مــن وجهــة نظــر الطــاب حــول ســت كفــاءات رئيســية هــي )الشــخصية، واإلعــداد 
للمحاضــرة وتنفيذهــا، والعاقــات اإلنســانية، واألنشــطة والتقــومي، والتمكــن العلمــي والنمــو املهــي، وأســاليب 
املتطلبــة لألســتاذ  املهنيــة  للكفــاءات  اجلامعــة  تفضيــل طــاب  فــروق يف درجــات  والتعزيــز(، وجــود  احلفــز 
اجلامعــي، ومتيــل مجيعهــا إىل ضــرورة توافــر متطلبــات قائمــة الكفــاءات لألســتاذ اجلامعــي، توجــد فــروق بــن 
طــاب الكليــات النظريــة والكليــات العمليــة يف متوســطات درجــات تفضيــل الكفــاءات املهنيــة )اإلعــداد 
للمحاضــرة وتنفيذهــا، وأســاليب احلفــز والتعزيــز( لصــاحل الكليــات العمليــة، كمــا مل توجــد فــروق بــن وجهــات 

نظــر طــاب املســتوى األول واألخــر ابجلامعــة يف درجــة تفضيــل الكفــاءات املهنيــة لألســتاذ اجلامعــي.  

وهدفــت دراســة جنلــة ومحــدان )٢0١١( إىل حتديــد متطلبــات الكفــاءة املهنيــة ملعلمــي العلــوم ابلتعليــم 
يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم ، وقيــاس فاعليــة الرانمــج التدريــيب املقــرح يف تنميــة التحصيــل 
املعــريف و تنميــة األداء املهــي ويف تنميــة اجتــاه معلمــي العلــوم مبدينــة حلــوان مبصــر، واشــتملت أدوات الدراســة 
علــى: اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة، واختبــار التحصيــل املعــريف يف الكفــاءة املهنيــة ، وبطاقــة التقييــم الــذايت 
لــألداء املهــي ملعلــم العلــوم ، ومقيــاس اجتــاه معلمــي العلــوم حنــو تطبيــق املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم ، 
واشــتملت العينــة علــى )٢٥( معلمــاً للعلــوم، وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة مــا يلــي: مت حتديــد ثاثــة متطلبــات 
رئيســة ملعلــم العلــوم يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم وهــي: التحصيــل املعــريف للمحتــوى املعــريف يف 
الكفــاءة املهنيــة، واألداء املهــي ملعلــم العلــوم يف ضــوء املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم، واجتــاه معلمــي العلــوم 
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حنــو تطبيــق املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم، أمــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي العلــوم أثنــاء اخلدمــة يف ضــوء 
علــم، املتعلــم، املــوارد البشــرية واملاديــة 

ُ
املســتوايت املعياريــة جلــودة التعليــم هــي علــى الرتيــب: الرؤيــة والرســالة، امل

للمؤسســة، املشــاركة اجملتمعــي، جمــال احلوكمــة والقيــادة، املنهــج الدراســي، املنــاخ الربــوي، ضمــان اجلــودة.

يف حــن قدمــت دراســة غــامن )٢0١١( رؤيــة مقرحــة لتطبيــق مناهــج STEM  للتعلــم املســتمر مــدى 
احليــاة مــن خــال حتديــد عــدة أبعــاد مهمــة جيــب مراعاهتــا عنــد إدخــال مناهــج STEM  يف املدرســة الثانويــة 
مــن حيــث أســس تصميــم املناهــج ، وأســس تقــومي املناهــج، والتحــدايت الــي تواجهنــا لتطبيــق املناهــج يف 
املدرســة الثانويــة املصريــة ومــن أهــم أســس التصميــم: االســتناد علــى معايــر قوميــة لتكامــل العلــوم والرايضيــات، 
وربطهمــا بتطبيقاهتمــا التكنولوجيــة يف املدرســة الثانويــة، وتدريــس قاعــدة مفاهيميــة علميــة رايضيــة متكاملــة مــع 
تطبيقاهتــا التكنولوجيــة، وتصميــم أنشــطة عمليــة تطبيقيــة تعتمــد علــى الفعــل والتفكــر، واعتمــاد املناهــج علــى 

التعلــم اإللكــروين واســتخدام الرامــج احلاســوبية. 

التعــرف علــى جمــاالت اإلفــادة مــن نظــام  وقــدم والكــر )Walker,2012( دراســة هدفــت إىل 
STEM يف العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي كمــا يتصورهــا أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة كاليفورنيــا 
ودرجــة أمهيتهــا، ودرجــة توظيفهــا يف العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي، حيــث كان أداة الدراســة عبــارة عــن 
استبانة، ومتثلت عينة الدراسة يف )٣٧8( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة من املدرسن واألساتذة 
املســاعدين واألســاتذة مــن اجلنســن موزعــن علــى مجيــع كليــات اجلامعــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن 
مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس لديهــم إجيابيــة مرتفعــة عــن أمهيــة نظــام STEM يف العمليــة التعليميــة والبحــث 
العلمــي، وإىل عــدم وجــود فــروق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف تصوراهتــم حنــو أمهيــة اخلدمــات الــي يقدمهــا 
نظــام STEM يف البحــث العلمــي والعمليــة التعليميــة يعــزى ملتغــر )اجلنــس، املرتبــة العلميــة، الكليــة(. ودرجــة 

توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لنظــام STEM قليلــة يف البحــث العلمــي والعمليــة التعليميــة.

واســتهدفت دراســة رضــوان )٢0١4( الكشــف عــن مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس اجلامعــي 
جبامعــة جيجــل للكفــاايت املهنيــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة )طلبــة جامعــة جيجــل أمنوذجــاً(، ومعرفــة مواطــن 
الضعف يف اجلوانب األدائية لألساتذة اجلامعين فيما خيص الكفاايت )التدريسية، التكنولوجية، االنسانية، 
التقومييــة(، ومت تطبيــق أدوات البحــث )بطاقــة املاحظــة ، واملقابلــة ، واســتبيان ، والســجات الواثئقيــة ، 
وأســاليب التحليــل الكمــي والكيفــي ، وتوصلــت اىل العديــد مــن النتائــج مــن أمههــا  ميــارس أعضــاء هيئــة 
التدريــس جبامعــة جيجــل للكفــاايت ) املهنيــة والتدريســية واإلنســانية بدرجــة عاليــة والكفــاايت التكنولوجيــة 

والتقومييــة بدرجــة متوســطة(.
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وهدفــت دراســة رزق )٢0١٥( إىل اســتخدام مدخــل  STEMالتكاملــي لتعلــم العلــوم يف تنميــة 
مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين، ومهــارات اختــاذ القــرار يف مقــرر الربيــة البيئيــة لطــاب الفرقــة األوىل بكليــة 
الربيــة مجيــع الشــعب العلميــة واألدبيــة، وطبقــت أدوات الدراســة )مقيــاس اختــاذ القــرار وبطاقــة ماحظــة 
مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين( علــى عينــة قوامهــا )٦٣( طالبــا وطالبــة، وأســفرت عــن العديــد مــن النتائــج 
مــن أمههــا: وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات الطــاب يف بطاقــة ماحظــة مهــارات القــرن 

احلــادي والعشــرين، ومقيــاس مهــارات اختــاذ القــرار لصــاحل األداء البعــدي. 

ويف دراســة الرويلــي )٢0١٥( مت حتديــد قائمــة مبعايــر مدخــل STEM   وبنــاء وحــدة تكامليــة وفــق 
معايــر مدخــل STEM , وإعــداد برانمــج تدريســي وفــق منهــج )INTEL( املســتند علــى املشــروعات 
ويف ضــوء مدخــل STEM، ومت اســتخدام حتليــل احملتــوى لعينــة مــن مقــررات الفيــزايء املطــورة ، وتوصلــت 
الدِّراســة إىل أن حتليــل احملتــوى وفــق معايــر العلــوم للجيــل القــادم )NGSS( أشــار إىل أن املفاهيــم الشــاملة 
حظيــت علــى املرتبــة األوىل بنســبة ٣٣٪، بينمــا حمــوري: فهــم طبيعــة العلــوم املرتبطــة ابملمارســات واملفاهيــم 
الشــاملة وتوقعــات أداء الطلبــة ألنشــطة العلــوم واهلندســة احتلتــا املرتبــة الثانيــة بنســبة )٢١٪ (. ويف ضــوء 
نتائــج البحــث مت التوصــل للعديــد مــن التوصيــات؛ مــن أمههــا: تبــي التصــور املقــرح، وإعــادة تقييمــه ومراجعتــه 
وتطويــره مــن قبــل جلنــة متخصصــة وتقــومي حمتــوى مناهــج الرايضيــات والعلــوم، وحتليلهــا يف ضــوء معايــر العلــوم 
للجيــل القــادم للتعــرف علــى واقــع هــذا احملتــوى ومــدى حاجتــه للتطويــر، وإعــادة تطويــر وبنــاء حمتــوى مناهــج 
العلــوم يف املرحلــة الثانويــة، وابألخــص مــا يتعلــق بتضمينهــا احملتــوى التقــي؛ مــن خــال تطبيــق آليــات الدمــج 
أو الوحدات املســتقلة، وإقرار معاير العلوم للجيل القادم NGSS يف املســتقبل القريب وإدراجه يف اخلطة 

الدراســية ملراحــل منهــج STEM وفــق آليــة تعتمــد التتابــع والتكامــل واالســتمرار ملكــوانت هــذا املنهــج.

  STEMيف حــن اهتمــت دراســة اخلبــي )٢0١٦( بتحديــد فاعليــة برانمــج إثرائــي قائــم علــى مدخلــي
والربيــة املســتدامة علــى تنميــة مهــارات حــل املشــكات لــدى موهــوابت املرحلــة االبتدائيــة جبــده، وقــد تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )٣٥( تلميــذة موهوبــة يف الصفــن اخلامــس والســادس االبتدائــي، ومت تطبيــق مقيــاس 
مهــارات حــل املشــكات، والــذي تكــون مــن )8( مفــردات موزعــة علــى )٦( مهــارات هــي: حتديــد املشــكلة، 
مجــع البيــاانت الــي هلــا عاقــة ابملشــكلة، حتليــل املشــكلة، التخطيــط، التوصــل حلــل املشــكلة، التأمــل يف احلــل، 
وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة للرانمــج اإلثرائــي املقــرح علــى أداء الطالبــات يف القيــاس البعــدي خلمــس مــن 
مهــارات حــل املشــكات الســت الــي مت حتديدهــا، أمــا مهــارة التأمــل يف احلــل فقــد أظهــرت النتائــج عــدم 

فاعليــة الرانمــج علــى تنميتهــا.

واســتهدفت دراســة إمساعيــل )٢0١٧( قيــاس أثــر أنشــطة إثرائيــة يف الكيميــاء قائمــة علــى مدخــل العلــوم 
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والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات )STEM( يف تنميــة الوعــي ابملهــن العلميــة وامليــول املهنيــة لطــاب 
املرحلــة الثانويــة ذوي اســراتيجيات التعلــم العميــق والســطحي  وبلغــت عينــة البحــث )4٣( طالبــاً مــن املرحلــة 
الثانوية، ومت تطبيق مقياس اســراتيجيات التعلم )العميق، الســطحي(، ومقياس الوعي ابملهن العلمية وامليول 
املهنيــة، وتوصلــت الدراســة اىل العديــد مــن النتائــج مــن أمههــا: حــدوث منــو واضــح يف مســتوى امليــول املهنيــة 
ككل وأبعادهــا الفرعيــة للطــاب جمموعــة البحــث ككل، وذوي اســراتيجيات التعلــم )العميــق ، والســطحي( 

الذيــن درســوا األنشــطة اإلجرائيــة.

واقرحــت دراســة الزبيــدي )٢0١٧( اســراتيجية قائمــة علــى مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتكنولوجيــا 
واهلندســة والرايضيــات STEM، وذلــك هبــدف تنميــة مهــارات التفكــر عــايل الرتبــة والتحصيــل الدراســي 
لــدى الطــاب، وأشــارت النتائــج اىل وجــود فــرق دال إحصائيًــا بــن متوســطي درجــات طــاب اجملموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــاري: مهــارات التفكــر عــايل الرُّتبــة والتحصيــل يف العلــوم لصــاحل 
اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أشــارت النتائــج ايضــاً إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيًــا بــن درجــات 
طــاب اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكــر عــايل الرُّتبــة، والتحصيــل الدراســي.

واســتهدفت دراســة البيــز)٢0١٧( التعــرف علــى مــدى توافــر متطلبــات STEM  يف كتــب العلــوم 
للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة ، واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال بنــاء 
قائمــة مبتطلبــات  STEM الــازم توافرهــا يف كتــب العلــوم للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة، وحتويلهــا 
اىل بطاقــة حتليــل احملتــوى )١٢( كتــاابً جبزأيهــا األول والثــاين لكتــايب )الطالــب – النشــاط(، وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إىل أن النســبة املئويــة لتوافــر متطلبــات STEM  للصفــوف العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة بلغــت  

)٢4 ٪( بدرجــة توافــر منخفضــة؛ توزعــت بنســب متفاوتــة علــى )٦( متطلبــات رئيســية. 

يف حــن هدفــت دراســة نوليــس )Knowles,2017( إىل الكشــف عــن مــدى أتثــر التطــور املهــي 
للمعلمن وتنفيذ الدروس ابســتخدام العلوم املتكاملة والتكنولوجيا واهلندســة والرايضيات )STEM( على 
الكفــاءة الذاتيــة للمعلمــن، وأظهــرت النتائــج مــدى أتثــر التطويــر املهــي TRAILS للمجموعــة التجريبيــة 
وخاصــة فيمــا يتعلــق ابلكفــاءة الذاتيــة للمعلــم واالجتاهــات حنــو التدريــس ابســتخدام STEM لــدى املعلــم؛ 

وتــراوح حجــم التأثــر بــن صغــر ومتوســط وكبــر.

كمــا هدفــت دراســة املالكــي )٢0١8( إىل تعــرف مــدى فاعليــة تدريــس مفاهيــم العلــوم بوحــدة األنظمــة 
البيئيــة؛ وفــق مدخــل STEM يف تنميــة مهــارات البحــث العلمــي مبعايــر أمنــوذج Intel ISEF لــدى 
طــاب الصــف اخلامــس االبتدائــي يف جــدة، وذلــك للوقــوف علــى مــدى وفــاء تعليــم مناهــج العلــوم ابملرحلــة 
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االبتدائيــة؛ ابلطموحــات الوطنيــة يف إكســاب الطــاب مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين؛ وخباصــة مهــارات 
البحــث العلمــي، ومت اتبــاع التصميــم شــبه التجريــيب جملموعتــن )جتريبيــة وضابطــة( أجــري عليهمــا القيــاس القبلــي 
والبعــدي ابســتخدام اختبــار مهــارات البحــث وفــق معايــر مســابقة Intel ISEF. حيــث درس طــاب 
اجملموعــة التجريبيــة )٣0 طالبــا( وحــدة األنظمــة البيئيــة ابســتخدام دليــل املعلــم مبدخــل STEM لتنميــة 
مهــارات البحــث وفــق معايــر انتــل أيســفIntel ISEF ، بينمــا درس طــاب اجملموعــة الضابطــة )٣0 
طالــب( وحــدة األنظمــة البيئيــة ابألســاليب التدريســية املعتــادة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )α≥0.0٥( بــن متوســطي درجــات طــاب اجملموعــة التجريبيــة وطــاب اجملموعــة 
الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث العلمي وفق معاير مســابقة Intel ISEF، لصاحل 

اجملموعــة التجريبيــة. 

احملور الثاين: دراسات اهتمت ابلربامج التدريبية والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 

تناولــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الرامــج التدريبيــة ودورهــا يف تنميــة العديــد مــن املمارســات 
التدريســية واجلوانــب املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــات واملعلمــن ابلتعليــم العــام بصفــة عامــة؛ 
ومنهــا دراســة الشــهراين )٢0١٢( والــي هدفــت إىل تعــرف فعاليــة برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة مهــارات األداء 
التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات والتقنيــة 
)SMT(، ولتحقيــق هــذا اهلــدف مت تصميــم برانمــج تدريــيب حيتــوي علــى متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 
والرايضيــات والتقنيــة الواجــب توفرهــا يف مهــارات األداء التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة، وقيــاس 
فعاليتــه يف تنميــة مهــارات األداء التدريســي، وقــد أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.0١( بــن متوســطي درجــات معلمــي الفيــزايء يف متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات 
والتقنيــة يف كل مــن التطبيقــن القبلــي والبعــدي لبطاقــة املاحظــة لصــاحل التطبيــق البعــدي، كمــا أســفرت النتائــج 
عــن فاعليــة الرانمــج التدريــيب يف تنميــة مهــارات األداء التدريســي ملعلمــي الفيــزايء ابلصــف األول الثانــوي يف 

ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والرايضيــات والتقنيــة.

كمــا هدفــت دراســة حيــي)٢0١٣( إىل تعــرف فاعليــة برانمــج تدريــيب مقــرح قائــم علــى معايــر اجلــودة 
لتنميــة مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف حمــاوره الثاثــة )التخطيــط – التنفيــذ – التقــومي( لــدى الطــاب املعلمــن 
ختصــص العلــوم ابلتعليــم االبتدائــي بكليــات الربيــة يف مصــر، ومت تطبيــق بطاقــة ماحظــة علــى عينــة البحــث 
وكان قوامهــا )١0( طــاب مــن الســنة الثالثــة يف التدريــب امليــداين، وأشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة لصــاحل التطبيــق البعــدي، وفاعليــة الرانمــج التدريــيب يف تنميــة مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف ضــوء 
معايــر اجلــودة املتمثلــة يف املعايــر األكادمييــة املرجعيــة – قطــاع كليــات الربيــة )مواصفــات اخلريــج العامــة 
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والتخصصيــة(-، وقدمــت الدراســة عــدًدا مــن التوصيــات مــن أمههــا: ضــرورة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة 
الفعليــة مــن الرامــج التدريبيــة الــي هتتــم بتنميــة مهــارات اســراتيجيات التدريــس الفعــال والتعلــم املتمركــز حــول 

الطالــب. 

وهدفــت دراســة الغامــدي )١4٣4هـــ( إىل إعــداد برانمــج تدريــيب مقــرح للنمــو املهــي ملعلمــي العلــوم 
ابملرحلــة املتوســطة يف ضــوء املعايــر العامليــة ومتطلبــات مناهــج العلــوم املطــورة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)٢٧( معلمــاً للعلــوم ابملرحلــة املتوســطة مت اختيارهــم قصــدايً مــن مدينــة مكــة املكرمــة التعليميــة، ومت اســتخدام 
اختبــار حتصيلــي  وأشــارت النتائــج إىل مــا يلــي: قدمــت الدراســة معايــر مقرحــة للنمــو املهــي ملعلــي العلــوم 
ابملرحلــة املتوســطة، وتكونــت مــن تســعة معايــر أساســية حتتــوي علــى)١٢4( مؤشــراً فرعيــاً، وتوصلــت الدراســة 
أيضــا ملتطلبــات تدريــس مناهــج العلــوم املطــورة، وتكونــت مــن ســتة متطلبــات أساســية حتتــوي علــى)٥٧( 
عبــارة فرعيــة، كمــا أشــارت النتائــج إىل فاعليــة احلقيبــة التدريبيــة الــي مت اعدادهــا يف ضــوء متطلبــات العلــوم 
املطــورة يف حتســن النمــو املهــي ملعلمــي العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف جمــال التقــومي يف مناهــج العلــوم املطــورة 

وحبجــم أثــر كبــر.

يف حــن اهتمــت دراســة مــراد )٢0١4( بتقــدمي تصــور مقــرح لرانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات التدريــس 
لــدى معلمــات الفيــزايء ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء مبــادئ ومتطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM مبدينــة حائــل ابململكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
التحليلــي وبلغــت قــوام عينــة الدراســة )٣0( معلمــة، وتوصلــت الدراســة إىل بنــاء التصــور املقــرح يف ضــوء 

 .STEM احتياجاهتــن التدريبيــة يف ضــوء مدخــل

وهدفــت دراســة  آل كاســي و حيــى )٢0١4( إىل تعــرف فعاليــة برانمــج تدريــيب مقــرح لتنميــة مهــارات 
املتــدرج  األداء  مقاييــس  واســتخدام  تصميــم  امللــك خالــد – يف  الربيــة – جامعــة  بكليــة  املعلــم  الطالــب 
)Rubrics( لتقــومي نواتــج تعلــم العلــوم، وتكونــت عينــة البحــث مــن )٢0( طالبــاً معلمــاً امللتحقــن برانمــج 
الدبلــوم الربــوي ومــن خــال اســتبانة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة لبنــاء الرانمــج التدريــيب مت بنــاء الرانمــج 
التدريــيب وقيــاس فاعليتــه مــن خــال اختبــاٍر يف اجلوانــب املعرفيــة وبطاقــة ماحظــة لقيــاس اجلــاب األدائــي 

وأظهــرت النتائــج فعاليــة الرانمــج لصــاحل التطبيــق البعــدي. 

ويف دراســة أخــرى قــام هبــا كل مــن آل كاســي ومتــام وحيــى )٢0١٥( اســتهدفت حتديــد احتياجــات 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف جمــاالت التعليــم والتعلــم الفعــال، ونشــر الوعــي بــن أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة 
امللــك خالــد؛ أبمهيــة هــذه الرامــج، ومــن مث تقــدمي تصــور مقــرح لرانمــج تدريــيب لتنميــة مهــارات أعضــاء 



برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بني..........

٢8٢

هيئــة التدريــس يف التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، وحتديــد 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب، ومت إعــداد اســتبانة تضــم جمموعــة مــن األســئلة 
والعبــارات بغيــة الوصــول إىل معلومــات مــن عينــة الدراســة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لبنــاء الرانمــج 
التدريــيب املقــرح يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، ومت التوصــل إىل حتديــد قائمــة مبعايــر اجلــودة الشــاملة يف 
اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب. ومت تطبيــق قائمــة االحتياجــات وذلــك علــى عينــة 
مكونــة مــن )١٦١( مــن أعضــاء اهليئــة التدريســية يف بعــض الكليــات النظريــة: الربيــة – العلــوم اإلداريــة – 
العلــوم اإلنســانية، وبعــض الكليــات العلميــة: كليــة الطــب– العلــوم التطبيقيــة– العلــوم، ويف ضــوء نتائــج قائمــة 
االحتياجــات التدريبيــة الــي اســتهدفت حتديــد اســراتيجيات التعليــم والتعلــم الفعــال املتمركــز حــول الطالــب يف 

ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، قــام الباحثــون بتصميــم برانمــج تدريــيب لتلبيــة تلــك االحتياجــات.

واهتمــت دراســة العبــد الكــرمي )٢0١٥( ابلتعــرف علــى مــدى ممارســات معلمــات العلــوم الســراتيجيات 
علــى  لاســتدالل    STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  توجــه  التعلــم يف  أجــل  مــن  التقــومي 
احتياجاهتــن للتطويــر املهــي والتعــرف علــى الفــروق بــن ممارســة معلمــات العلــوم الســراتيجيات التقــومي مــن 
أجل التعلم املختلفة حســب متغر املرحلة الي تدرســها وســنوات اخلرة ومتوســط عدد الطالبات يف الصف، 
وابســتخدام املنهــج الوصفــي واســتخدام اســتبانة وتطبيقهــا علــى عينــة مــن )٢4( معلمــة الكرونيــا، وأظهــرت 
النتائــج وجــود ضعــف يف اســتعانة معلمــات العلــوم ابلتقنيــة يف تطبيــق اســراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعلــم 
وأن أكثــر االحتياجــات تركــز يف اســراتيجية حتديــد أهــداف التعلــم وحمــكات النجــاح مــع الطالبــات وكذلــك 

التقــومي الــذايت. 

ويف ذات الســياق اهتمــت دراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥( ابلتطويــر املهــي ملعلمــي العلــوم يف ضــوء 
ــر املهــي  ــال التطويــ ــاء الضــــوء علــــى جمــ اجتــاه تكامــل العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، وإلقــ
ملعلمي العلــــوم يف ضــــوء اجتاه تكامــــل العلــــوم والتقنيــــة واهلندســــة والرايضيــــات STEM، كاجتـــاه معاصـــر يف 
تعليـــم وتعلـــم العلـــوم. واتبــع الباحثـــان املنهــج الوصفـــي التحليلـــي مـــن خــال اســـتقراء وحتليــل األدبيــات ذات 
الصلـة بتكامـل العلـوم والتقنيـة واهلندسـة والرايضيـات STEM، وخلـصت الدراسة إلـى تقـدمي تصـور آللية 
التطويـــر املهنـــي ملعلمـــي العلـــوم يف ضـــوء اجتاه تكامـــل STEM. واســـتند التصـــور إلـــى أربعـــة مبـــادئ أساســـية 
هــي: التطويـــر املهــي ملعلمــي العلـــوم كنظـــام، وتطويـــر حمتــوى املعرفــة، واســـراتيجيات التطويـــر املعــي لتعلـــم 

STEM، ودعـــم ومســـاندة التطويـــر املهــي.

واســتهدفت دراســة ســليمان )٢0١٧( معرفة درجة املمارســات التدريســية لدى معلمي العلوم ابملرحلة 
الثانوية يف ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا واهلندســة والرايضيات STEM، وعاقتها مبتغرات التخصص 
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العلمــي وعــدد ســنوات اخلــرة التدريســية وعــدد الــدورات التدريبيــة، وبتطبيــق أدوات البحــث )قائمــة األســس 
املعياريــة وبطاقــة املاحظــة الصفيــة للممارســات التدريســية( علــى جمموعــة مــن معلمــي العلــوم بلــغ قوامهــا 
)4١( معلمــاً و٣٢ معلمــة، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن اخنفــاض املمارســات التدريســية ملعلمــي العلــوم 
ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء مدخــل STEM  كمــا أن اختــاف اجلنــس وعــدد ســنوات اخلــرة التدريســية  ال 

يــؤدي دوراً فاعــًا يف هــذه املمارســات التدريســية لــدى معلمــي العلــوم يف ضــوء مدخــل اخلــرة. 
مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة؛ أمكــن اســتخالص جمموعــة مــن املؤشــرات الــيت ميكــن 

االســتفادة منهــا يف حتقيــق أهــداف الدِّراســة احلاليــة، وتتمثــل فيمــا يلــي:

- أشــارت معظــم البحــوث والدراســات الســابقة إىل أمهيــة مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM يف التعليــم العــام بصفــة عامــة، وندرهتــا يف املســتوى اجلامعــي علــى وجــه اخلصــوص 
وأساســًيا  تربــواًي  هدفًــا  ذلــك  يعــد  ســابقة، حيــث  وحبــوث  دراســات  مــن  عليــه  االطــاع  مــا مت  يف ضــوء 
لتدريــس العلــوم يف مراحــل التعليــم املختلفــة قبــل اجلامعــي مثــل دراســة كل مــن )املالكــي، ٢0١8؛ امساعيــل، 
٢0١٧؛ الزبيدي، ٢0١٧(، ويف املســتوى اجلامعي مثل دراســة رزق )٢0١٥( لطاب كلية الربية ودراســة 
والكــر)Walker,2012( ألعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة كاليفورنيــا ، وعــدم وجــود دراســات تربــط بــن 
الكفــاايت املهنيــة ومتطلبــات STEM ، حيــث اكتفــت ابلكفــاايت النوعيــة فقــط مثــل آل كاســي ومتــام 
وحيــى )٢0١٥( والــي اســتهدفت حتديــد احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس يف جمــاالت التعليــم والتعلــم 

الفعــال، وبنــاء برانمــج تدريــيب يف ضــوء تلــك االحتياجــات. 

 STEM اهتمــت بعــض الدراســات بتقــدمي برامــج تدريبيــة متنوعــة وإثرائيــة قائمــة علــى مدخــل التكامــل -
والتطوير املهي للمعلمن واملعلمات يف العلوم والرايضيات مثل دراسة مراد )٢0١4( لتنمية مهارات األداء 
التدريســي ملعلمــات الفيــزايء، ابملرحلــة الثانويــة يف ضــوء STEM ودراســة اخلبــي )٢0١٦( لتنميــة مهــارات 
ملعلمــي  املهــي  للنمــو  الغامــدي )١4٣4(  ودراســة  االبتدائيــة،  املرحلــة  موهــوابت  لــدى  املشــكات  حــل 
العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف ضــوء املعايــر العامليــة ومتطلبــات مناهــج العلــوم املطــورة، ودراســة احمليســن وخجــا 
)٢0١٥(،  ودراسة الرويلي )٢0١٦(. ودراسة حيى )٢0١٣( لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي يف ضوء 
معايــر اجلــودة )األكادمييــة والتخصصيــة( لــدى الطــاب املعلمــن، ودراســة أل كاســي وحيــى )٢0١4( لتنميــة 
مهــارات الطالــب املعلــم بكليــة الربيــة يف تصميــم واســتخدام مقاييــس األداء املتــدرج )Rubrics( لتقــومي 
نواتــج تعلــم العلــوم، ســاهم يف االســتفادة منهــا يف كيفيــة التطويــر املهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة. 
ودراســة نوليــس )Knowles,2017( كشــفت مــدى أتثــر التطــور املهــي للمعلمــن وتنفيــذ الــدروس 
ابســتخدام العلــوم املتكاملــة والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات )STEM( علــى الكفــاءة الذاتيــة 
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للمعلمــن وثقتهــم لتدريــس مواضيــع حمــددة يف العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات.

- تبنــت معظــم البحــوث والدراســات الســابقة املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتفاد البحــث احلــايل مــن هــذه 
الدراســات والبحــوث يف ضــرورة االهتمــام بتوظيــف مدخــل STEM يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي، وضــرورة 
البحــث والدراســة يف بنــاء برامــج تطويريــة لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف ضــوء هــذا 
املدخــل – حيــث نــدرة وقلــة األحبــاث يف هــذا اجملــال- ممــا ســاهم يف تدعيــم البحــث احلــايل يف جمــال تصميــم 
الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة.   

منهج البحث:- 
اســتخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف مســح األدبيات والدراســات الســابقة اخلاصة مبوضوع 
البحــث، وصــف النتائــج وحتليلهــا، وحتديــد متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 
والرايضيــات STEM، وحتديــد وتوصيــف الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة يف اجلامعــة يف ضــوء هــذه املتطلبــات، وتصميــم الرانمــج يف ضــوء االحتياجــات الفعليــة لتنميــة 
 STEM الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

وتقــدمي التوصيــات واملقرحــات. 

مجتمع وعينة البحث: - 

مشــل جمتمــع البحــث مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس املنتســبن للكليــات العلميــة )الطــب – اهلندســة 
– العلــوم – العلــوم الطبيــة التطبيقيــة( جبامعــة بيشــة والبالــغ عددهــم )١00( عضــو هيئــة تدريــس يف العــام 
التدريبيــة ألعضــاء  بتوزيــع االســتبانة )درجــة االحتياجــات  الباحــث  األكادميــي ١4٣8/ ١4٣٩هـــ، وقــام 
هيئــة التدريــس( علــى مجيــع أفــراد عينــة البحــث والــي بلــغ قوامهــا )48(، وحصــل علــى عــدد )4٥( اســتبانة 
صحيحــة، أي مــا نســبته )٩4 ٪( مــن إمجــايل االســتباانت املوزعــة علــى عينــة البحــث وفيمــا يلــي توزيــع ألفــراد 

عينــة البحــث حســب متغراهتــا كمــا يف جــدول )٢(: 
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جدول )2( 
STEM توزيع العينة حسب الكلية وحسب احلصول على دورات تدريبية يف ال

النسبةالعددالكليةم
احلصول على دورات تدريبية يف 

STEM التكامل

ال يوجد11,11%5الطب١

ال يوجد11,11%5العلوم الطبية التطبيقية٢

ال يوجد22,23%10اهلندسة٣

ال يوجد55.55%25العلوم4

ال يوجد 100%45اجملموع

أدوات ومواد البحث. - 

قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن . ١
العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات.

اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة . ٢
.STEM بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة . ٣
 .STEM بيشــة يف ضوء متطلبات مدخل التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات

 اســتمارة تقييــم الرانمــج التدريــيب املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الكليــات 4. 
.STEM العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات
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إجراءات البحث: - 

 STEM أواًل: حتديد متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

مت حتديد متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندســة والرايضيات STEM من خال االطاع 
علــى األدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة ومت عرضهــا علــى جمموعــة مــن اخلــراء يف جمــال الربيــة وعلــم 
النفــس واملناهــج وطــرق التدريــس وذلــك مــن أجــل حتديــد الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة هبــا وحتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة يف جمــال الكفــاايت املهنيــة لتصميــم الرانمــج التدريــيب املقــرح ومتثلــت املتطلبــات يف اآليت جــدول)٣(، 

ملحــق )١(.
جدول )3( 

  STEMمتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

عدد الكفاايت املتطلب م

١
التمركز حول اخلرة املفاهيمية املتكاملة. 

١0

٢
 .)Mوالرايضيات ،Eواهلندسة ،Tالعلوم، التقنيةS( STEM حتقيق التكامل بن جماالت

٩

٣
تنمية املهارات الازمة للقرن احلادي والعشرين.

١٢

4
اكتساب الطاب املعرفة العملية األساسية للعلوم املعاصرة. 

٩

تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي.٥

٦
تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية املستدامة.

١0

                      
٥8اجملموع 

وبذلك متت اإلجابة عن السؤال األول. 



د. مسفر بن خفري سين القرين

٢8٧

اثنيــاً: إعــداد قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
:STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــني  التكامــل  متطلبــات 

أعــد الباحــث قائمــة الصــورة األوليــة لقائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة 
يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، اعتمــاداً علــى األدبيــات والدراســات 
الســابقة، وأمكــن حتديــد ســتة أبعــاد لقائمــة متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة اهلندســة والرايضيــات 
)STEM(، والكفــاايت املرتبطــة؛ هبــا وللتأكــد مــن صــدق قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
الباحــث  قــام  العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات  بــن  التكامــل  العلميــة يف ضــوء متطلبــات  ابلكليــات 
بعرضهــا يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس هبــدف 
التعــرف علــى مــدى مناســبة جمــاالت القائمــة ملوضــوع البحــث. ومــدى مناســبة الكفــاايت املندرجــة حتــت 
كل متطلــب. و مــدى وضــوح الكفــاايت املندرجــة حتــت كل متطلــب.، وقــد حظيــت القائمــة مبوافقــة أكثــر 
مــن )8٥ ٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن املاحظــات حــول جمــاالت 
الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
واهلندســة والرايضيــات مــن حــذف أو إضافــة أو تعديــل بعــض الفقــرات، ويف ضــوء آراء احملكمــن ُأجريــت 
التعديــات، وتوصــل الباحــث إىل قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM، مكونــة مــن )٥8( كفايــة مقســمة 

علــى ســتة متطلبــات ملحــق رقــم )٢(. 

اثلثــاً: اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــني  التكامــل  مدخــل  متطلبــات  ضــوء  يف  بيشــة  جبامعــة  العلميــة 

:  STEMوالرايضيــات

مت إعــداد اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
والرايضيــات  واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل  مدخــل  متطلبــات  ضــوء  يف  بيشــة  جبامعــة  العلميــة 

التــايل:   النحــو  الــي مت إعدادهــا يف أواًل وذلــك علــى  القائمــة  STEM يف ضــوء 

اهلــدف مــن االســتبانة: حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس - 
ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

  .STEM والرايضيــات 

الصــورة األوليــة لالســتبانة: مت تصميــم وبنــاء أداة البحــث )االســتبانة( علــى جمموعــة مــن املصــادر - 
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واخلــرات املختلفــة ومنهــا: قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات األدبيــات الربويــة الدراســات الســابقة. 
وخــرة الباحــث يف جمــال التطويــر واجلــودة ومدخــل STEM، ومراجعــة مفــردات وأهــداف الــدورات 
الربويــة املقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة، وممــا ســبق مت التوصــل إىل اســتبانة االحتياجــات 
التدريبيــة للكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء 

  .STEM متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

حتديــد صــدق االســتبانة: للتأكــد مــن صــدق أداة البحــث )االســتبانة( قــام الباحــث بعرضهــا علــى - 
جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم وتقنيــات التعليــم، وقــد حظيــت 
االســتبانة مبوافقــة أكثــر مــن )80٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن 
املاحظــات حــول جمــاالت االســتبانة وفقراهتــا مــن حــذف أو إضافــة أو تعديــل بعــض الفقــرات، وكان 

الغــرض مــن التحكيــم إبــداء الــرأي حــول:

مدى مناسبة جماالت االستبانة ملوضوع البحث.- 

مدى وضوح الكفاايت املندرجة حتت كل متطلب. - 

مدى مناسبة االحتياج التدرييب املندرجة حتت كل متطلب.- 

تقدير درجات احلاجة لكل احتياج تدرييب. - 

ومت حســاب االتســاق الداخلــي لــكل متطلــب مــن املتطلبــات الســتة لاســتبانة، وذلــك حبســاب معامــل 
االرتبــاط بــن كل فقــرة والدرجــة الكليــة للبعــد لــدى املفحوصــن )ن = 30(، واجلــدول )4( التــايل يوضــح 

ذلــك:
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جدول )4( 
نتائج االتساق الداخلي للمتطلبات الستة لالستبيان

الفقرات

األبعاد
123456789101112

0,٥٣**0,٧٣**0,٧٧**0,٦8**0.80**0,80**0,٧0**0,٧٥**0,8٢**0,٧٩**املتطلب 1

0,٧4**0,٦٥**0,٧٦**0,٧٢**0,٧0**0,٧٣**0,٧8**0,٧٥**املتطلب 2

0,٥٥**0,٦٦**0,٥١**0,٦4**0,٧0**0,٦8**0,٦٧**0,٧4**0,٥٢**0,٦٧**0,٧4**0,٥٧**املتطلب 3

0,٦٩**0,٧٢**0,٦١**0,٧4**0,8١**0,8٢**0,٧٣**0,٧٧**0,٦٦**املتطلب 4

0,80**0,٦١**0,٥٧**0,٧٥**0,8١**0,8٣**0,٦٣**0,٧٥**املتطلب 5

0,٧0**0,٧4**0,8٢**0,٧٦**0,8٢**0,٦8**0,٦٦**0,٧0**0,٧٧**0,80**املتطلب 6

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )4( وجــود ارتباطــات دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0,0١ بــن كل 
فقــرة والدرجــة الكليــة للمتطلــب الــذي تنتمــي إليــه، وتراوحــت قيــم معامــات االرتبــاط مــا بــن )٥٣,0: 
0,8٢( يف املتطلــب األول و )0,٦٥ : 0,٧8( يف املتطلــب الثــاين، و )0,٥١: 0,٧4( يف املتطلــب 
الثالــث. و)0,٦١: 0,8٢( يف املتطلــب الرابــع، و)0,٦١: 0,8١( يف املتطلــب اخلامــس، و)٦٦,0 : 

0,8٢( يف املتطلــب  الســادس؛ ممــا يشــر إىل حتقــق االتســاق الداخلــي لاســتبانة.

- ثبــات االســتبانة: مت اســتخدام معامــات ألفــا – كرونبــاخ للتحقــق مــن ثبــات االســتبيان لــكل 
متطلــب مــن متطلبــات االســتبانة والدرجــة الكليــة لاســتبانة لــدى املفحوصــن )ن = ٣0( واجلــدول 

)٥( التــايل يوضــح هــذه النتائــج:
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جدول )5( 
معامالت الثبات لكل متطلب واملتطلبات ككل

عدد الفقراتمعامل ألفااالبعاد

0,٩١١0املتطلب١

0,8٧8املتطلب ٢

0,8٦١٢املتطلب ٣

0,8٩٩املتطلب 4

0,8٧8املتطلب ٥

0,٩١١0املتطلب ٦

0,٩٣٥8االستبيان ككل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )٥( حتقــق ثبــات االســتبيان لــكل متطلــب ولاســتبيان ككل ممــا يــدل ذلــك 
علــى ثبــات أداة البحــث )االســتبانة( وأهنــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، ملحــق )٢( 

تطبيــق االســتبانة: بعــد التأكــد مــن صــدق أداة البحــث وثباهتــا، مت توزيــع االســتبانة علــى عينــة - 
هيئــة  يوضــح ألعضــاء  علــى خطــاب  االســتبانة  تشــتمل  أن  روعــي  وقــد  إلكرونيــاً،  البحــث 
التدريــس )عينــة البحــث( اهلــدف منهــا ومكوانهتــا وطريقــة االســتجابة لعباراهتــا، حيــث طلــب 
منهــم حتديــد درجــة االحتيــاج التدريــيب ابختيــار البديــل املناســب مــن بــن البدائــل الثــاث مقابــل 
كل عبــارة، كمــا طلــب منهــم كتابــة البيــاانت العامــة املرتبطــة مبتغــرات البحــث املتمثلــة يف: 
الدرجــة العلميــة، والتخصــص، وعــدد ســنوات اخلــرة يف التدريــس، والــدورات التدريبيــة يف جمــال 

.STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

تصحيــح االســتبانة: مت حتديــد درجــة االحتيــاج يف ضــوء متوســط التقديــرات )املتوســط املرجــح( - 
كمــا يلــي:

إذا كانت قيم املتوسطات تراوح ما بن )صفر إىل أقل من 0,٧٥( يكون: ال يوجد احتياج.- 

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )0,٧٥ إىل أقــل مــن ١,٥0( يكــون: هنــاك احتيــاج إىل - 
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حــد مــا.

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )١,٥0 إىل أقــل مــن ٢,٢٥( يكــون: هنــاك احتيــاج بدرجــة - 
كبــرة.

إذا كانــت قيــم املتوســطات تــراوح مــا بــن )٢,٢٥ إىل أقــل مــن ٣( يكــون هنــاك احتيــاج بدرجــة كبــرة - 
جــداً.

رابعــاً: إعــداد الربانمــج التدريــيب املقــرتح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــني العلــوم والتقنيــة واهلندســة 

STEM والرايضيــات 

يف ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ونتائــج االحتياجــات التدريبيــة، مت تصميــم الرانمــج 
التدرييب املقرح لتنمية الكفاايت املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات 

STEM؛ وفــق خطــوات التصميــم العــام للرامــج التدريبيــة علــى النحــو االيت:

اهلدف العام من الرانمج. . ١

األهداف اخلاصة للرانمج.. ٢

حمتوى الرانمج.. ٣

أ - إعداد حمتوى الربانمج التدرييب.

ب - التحقق من صدق حمتوى الربانمج.

ه- حتديد حمتوى الوحدات التدريبية يف صورته النهائية: 

إعداد استمارة تقييم الرانمج التدرييب.. ١

اهلدف العام للرانمج التدرييب املقرح. . ٢

يهــدف الرانمــج التدريــيب املقــرح إىل: "تنميــة الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم 
والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة "
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1- األهداف اخلاصة للربانمج املقرتح. 

مت حتديــد أهــداف إجرائيــة للرانمــج التدريــيب حيــث متــت صياغــة أهــداف ســلوكية إجرائيــة خاصــة بــكل 
موضــوع مــن موضوعــات وحــدات الرانمــج تصــف نتائــج التعلــم املتوقعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد دراســة 
كل موضــوع مــن وحــدات الرانمــج، وقــد روعــي عنــد صياغتــه لألهــداف شــروط اهلــدف اإلجرائــي اجليــد، 
وأن تعمــل علــى حتقيــق األهــداف العامــة لتدريــس الرانمــج، ومتثيلهــا جملــاالت األهــداف الثــاث املعــريف، 
املهــاري، الوجــداين وإمكانيــة حتققهــا فعليــاً، واتســاقها مــع عناصــر املنظومــة التدريســية املتمثلــة يف: احملتــوى، 
االســراتيجية التعليميــة، التقــومي. ومت عــرض اســتمارة التحكيــم لقائمــة األهــداف علــى جمموعــة مــن الســادة 
احملكمــن، املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم، ومبراعــاة مــا اقرحــه احملكمــون مــن 

تعديــات أصبحــت األهــداف مناســبة بشــكلها النهائــي كمــا يلــي:  
بعــد االنتهــاء مــن دراســة الربانمــج ينبغــي ان يكــون عضــو هيئــة ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة قــادراً 

علــى أن: 

- يتعرف على كيفية صياغة املفاهيم العلمية بصورة تكاملية.

- يدير مناقشات الكتشاف املبادئ العلمية والرايضية للمفاهيم.

- يصمم تطبيقات تقنية للمبادئ العلمية والرايضية واهلندسية الي تعلمها الطاب.

- يناقش الطاب حول التكامل بن العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. 

- يتعــرف علــى طــرق مســاعدة الطــاب علــى اقــراح احللــول للمشــكات ذات الصلــة ابلعلــوم والرايضيــات 
والتكنولوجيــا واهلندســة.

- يعدد أساليب توجيه الطاب للقيام أبنشطة تتكامل فيها العلوم والرايضيات والتكنولوجيا واهلندسة. 

- يعدد أساليب الطاب على إدراك الصلة بن العلوم والرايضيات والتكنولوجيا واهلندسة.

- يتعــرف علــى أســاليب تدريــب الطــاب علــى القيــام ابألعمــال التقنيــة واســتخدام املعلومــات الــي تســاعدهم 
مــن العلــوم والرايضيــات واهلندســة.

.STEM يتقن اساليب تدريب الطاب على تطبيق العلوم املختلفة يف ضوء -

 STEM يعــدد اســراتيجيات تدريســية لعــرض موضوعــات املقــرر بصــورة تكامليــة جتمــع بــن جمــاالت -
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)العلــوم والتقنيــات واهلندســة والرايضيــات(.

.STEM ينظم احملتوى العلمي مبواقف تؤكد التكامل بن -

-  يرز تكاملية ممارسات العلوم واهلندسة والرايضيات يف سياق الفكرة 

.STEM يدعم املقرر مبوضوعات العلوم التقنية املعاصرة ذات الصلة مبجاالت -

 STEM يضمن موضوعات املقرر قضااي علمية جمتمعية ذات الصلة مبجاالت -

 يرز تكاملية جماالت STEM يف التطبيقات احلياتية.

.STEM ينظم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت -

.STEM يصمم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت -

- يصمم مواقف ابستخدامٍ STEM يف تنمية مهارات التفكر الناقد.

- ينظم موضوعات املقرر مواقف تسهم يف تنمية العمل التعاوين اجلماعي.

- يوظف أساليب تنمية مهارات االتصال الفعال الشفهي واملكتوب.

- يستخدم أساليب التدريب على أساليب حل املشكات العلمية.

- يتعرف على كيفية تنمية مهارة تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات والتقنية.

- يتعرف على طرق حتديد العاقة بن الفروض واملشكلة واملسلمات الي تقوم عليها.

- يوضح كيفية تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات والتقنية.

- يصمم مواقف تتطلب تفسر الظاهرة تفسراً مقنعاً.

-  يستخلص النتائج واآلاثر املرتبة على الظاهرة العلمية.

- يوظــف أمنــاط املناقشــات مــع الطــاب الكتشــاف الذاتيــة واملوضوعيــة إزاء وجهــات النظــر لقضيــة أو 
مشــكلة مــا.

- يستخدم أساليب حتديد املتناقضات يف األقوال الي تتواتر مبوضوع احملاضرة 
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- يتعرف أساليب تشجيع الطاب على ممارسة التفكر العلمي.

- يعدد أساليب توجيه الطاب بربط التفسرات ابلظاهرة املدروسة.

- يوظف أساليب تقومي النتائج النهائية للظاهرة.

- يتقن أساليب تدريب الطاب على كيفية اختاذ القرارات املناسبة.

- يبتكر أنشطة وخرات ترتبط مبوضوعات العلوم.

- يعرض املادة العلمية أبساليب خمتلفة وفقا لطبيعة املوقف واملتعلمن.

- يوظف مصادر التعلم املختلفة ال كتساب املعرفة األساسية للعلوم املعاصرة.

- يتعرف كيفية بناء تصميمات هندسية حلل املشكات العلمية.

- ينظم حمتوى املقرر ملمارسة التخطيط بصورة علمية.

- حيلل البياانت مث تفسرها وفق التصميم املقرح.

- يدير النقاشات وأسئلة تثر التفكر لتحديد أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح.

- يوظف أساليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي.

- مييز بن استخدام أساليب التقومي الذايت.

- يتعرف أساليب تنمية مهارات حتديد وتعريف املشكات القابلة للحل وتوليد حلول جديدة.

- يتعرف أساليب تطبيق مبادئ وممارسات وعمليات اهلندسة يف مواقف جديدة.

- يستخدم أساليب تنمية القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج لدى املتعلمن.

- يصمم مواقف حياتية لاستفادة من املعرفة املنتجة يف حياة أفراد اجملتمع.

- ينظم املوضوعات لبيان العاقة املتبادلة بن العلم وتطبيقاته االقتصادية.

- يستخدم أساليب معاجلة املشكات االقتصادية.

- يوجه املتعلمن لتنمية ميوهلم العلمية والتقنية واهلندسية والرايضية.
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- يربط بن التدريس يف اجلامعة مبواقع اخلرة واإلنتاج التكنولوجي.

- يتعرف أساليب توجيه الطاب إبنشاء عاقة ابخلراء يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

- يصمم أنشطة تدريبية وحبثية ذات صلة ابجملتمع احمللي.

- يرز دور التكامل يف توفر الفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة للمهن العلمية.

- يوجه الطاب حنو التفكر يف االلتحاق ابملهن العلمية يف املستقبل.

2- حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح. 

أ- إعداد حمتوى الربانمج التدرييب:

يعتــر حتديــد وإعــداد حمتــوى الرانمــج التدريــيب  )اخلطــوة التاليــة ( مــن املرحلــة األوىل اخلاصــة مبرحلــة 
)التصميــم( يف النمــوذج املتبــع، حيــث مت حتليــل حمتــوى موضوعــات وحــدات الرانمــج و حتديــد املفاهيــم الــي 
تتضمنهــا املوضوعــات مــن قبــل احملكمــن، وبعــد القيــام بصياغــة األهــداف العامــة للرانمــج التدريــيب واألهــداف 
إعــادة صياغــة  مت  املقــرح،  التدريــيب  الرانمــج  وحــدات  موضوعــات  مــن  موضــوع  بــكل  اخلاصــة  التعليميــة 
موضوعــات الرانمــج التدريــيب املقــرح مســتعينا مبصــادر ومراجــع متنوعــة ومواقــع إلكرونيــة خاصــة مبوضوعــات 
وحدات الرانمج  – وحدات نســقية حبيث تشــتمل كل وحدة تدريبية على األهداف – احملتوى التعليمي- 
األنشــطة – معلومــات إثرائيــة – التدريبــات )التقــومي( متضمنــاً صــورًا جاهــزة مت احلصــول عليهــا مــن اإلنرنــت، 
وروابــط خاصــة ببعــض األنشــطة، وروابــط ملقاطــع فيديــو تعليميــة جاهــزة )YouTube( مت احلصــول عليهــا 

مــن اإلنرنــت ومرتبطــة مبوضوعــات الرانمــج التدريــيب.  

ب- التحقق من صدق حمتوى الربانمج:

مــن املتخصصــن األكادمييــن والربويــن يف  الرانمــج مت عرضــه علــى جمموعــة  مــن صــدق  للتحقــق 
ختصــص العلــوم الطبيعيــة والعلــوم العامــة وتقنيــات التعليــم، وذلــك هبــدف اســتطاع رأي احملكمــن يف احملتــوى 
العلمــي لوحــدات الرانمــج التدريــيب املقــرح وفــق اســتمارة أعدهــا الباحــث لتقــومي احملتــوى، وقــد اتفــق معظــم 
احملكمــن علــى مناســبة احملتــوى املقــدم يف الرانمــج التدريــيب، واقــرح البعــض اآلخــر إجــراء بعــض التعديــات. 

وقــد قــام الباحــث بعمــل التعديــات الــي اقرحهــا احملكمــون. 
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ت- حتديد حمتوى الوحدات التدريبية يف صورته النهائية: 

بعــد التحقــق مــن صــدق احملتــوى الــذي تطلــب مراعــاة مــا أوصــى بــه احملكمــون مــن ماحظــات وبعــد 
مراجعــة احملتــوى لغــوايً وإمائيــاً، أصبــح احملتــوى يف صورتــه النهائيــة وجاهــزاً لتنظيمــه ملحــق )٣(، وهبــذا متــت 
اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص علــى: مــا صــورة تصميــم الرانمــج املقــرح لتنميــة 
 STEM الكفــاايت املهنيــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة؟ 

4- إعداد استمارة تقييم الربانمج التدرييب املقرتح 

اهلــدف مــن هــذه االســتمارة: هــو تقييــم للرانمــج املقــرح لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM وعرضهــا 
علــى املختصــن، للتأكــد مــن صاحيتهــا يف تصميــم الرانمــج التدريــيب املقــرح هبــذا البحــث، وإلعــداد قائمــة 

ابملعايــر الربويــة والفنيــة الــازم توفرهــا يف تصميــم الرانمــج التدريــيب؛ قــام الباحــث ابخلطــوات التاليــة:

الرامــج -  الربويــة والفنيــة لتصميــم  املعايــر  تناولــت  الــي  بعــض األدبيــات والدراســات  االطــاع علــى 
التدريبيــة. 

إعــداد قائمــة مبدئيــة ابملعايــر الربويــة والفنيــة، وصياغــة املعايــر ومؤشــراهتا، حيــث احتــوت القائمــة علــى - 
)١0( معايــر، وتضمنــت)٣٥( مؤشــرا، ومت تقســيمها إىل مؤشــرات تربويــة )٢0 مؤشــراً(، ومؤشــرات 

فنيــة )١٥( مؤشــراً.

عــرض قائمــة املعايــر الربويــة والفنيــة واملؤشــرات املرتبطــة هبــا علــى احملكمــن، للحصــول علــى آرائهــم - 
وماحظاهتــم حــول القائمــة ملحــق )4(. 

إجــراء التعديــات الازمــة وفــق ماحظــات وآراء احملكمــن علــى قائمــة املعايــر الربويــة والفنيــة للرامــج - 
التدريبيــة، مــن إعــادة الصياغــة أو احلــذف لبعــض املؤشــرات وتغيــر ترتيبهــا، وبذلــك أصبحــت القائمــة 
تتضمــن )١0( معايــر تربويــة وفنيــة، وتضمنــت ٣0مؤشــرا، قســمت إىل )٢0( مؤشــرا تربــواي، و )١٥( 

مؤشــرا فنيــا.

االسرشاد ابملؤشرات املرتبطة ابملعاير الربوية والفنية أثناء عملية التصميم التعليمي للرانمج.- 

وبذلك مت إعداد استمارة تقييم الرانمج املقرح يف صورهتا النهائية، ملحق )4(.- 
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نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا متطلبــات مدخــل التكامــل بــني العلــوم - 
والتقنيــة واهلندســة الرايضيــاتSTEM  ؟

أســفرت إجــراءات البحــث – كمــا ســبق اإلشــارة إىل ذلــك – إىل حتديــد ســتة متطلبــات ملدخــل 
يلــي:  فيمــا  ومتثلــت   ،STEM والرايضيــات واهلندســة  والتقنيــة  العلــوم  بــن  التكامــل 

- املتطلب األول: املتطلب األول: التمركز حول اخلرة املفاهيمية املتكاملة. - 

 - ، Eواهلندســة ، Tالعلــوم، والتقنيــةS( STEM املتطلــب الثــاين: حتقيــق التكامــل بــن جمــاالت -
.)M والرايضيــات

- املتطلب الثالث: تنمية املهارات الازمة للقرن احلادي والعشرين.- 

- املتطلب الرابع: اكتساب الطاب املعرفة العملية األساسية للعلوم املعاصرة. - 

- املتطلب اخلامس: تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي.- 

- املتطلب السادس: تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية املستدامة.- 

وقــد أشــارت النتائــج الــواردة يف جــدول )4( الســابق إىل ارتفــاع األمهيــة النســبية لتلــك الكفــاايت يف 
ضــوء هــذه املتطلبــات كمــا أشــارت دراســة البيــز )١4٣8(، وأن املتطلبــات الــي وضعــت هلــا كفــاايت متثــل 
احتياجــات فعليــة ويعــزو الباحــث اىل أمهيــة إعــداد برانمــج خــاص ألعضــاء هيئــة التدريــس لتنميــة الكفــاايت 
املهنيــة لــد يهــم يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM  ملــا هلــا مــن 
أمهيــة خاصــة يف تغيــر الرؤيــة وأهــداف التعليــم وتصميــم مناهــج تكامليــة، وهــذا مــا أكــده األدب الربــوي مثــل 

دراســة والكــر )Walker,2012(، ومل تتطــرق إليــه الدراســات الســابقة علــى وجــه اخلصــوص. 

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة - 
التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــني العلــوم 

والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

أعــد الباحــث الصــورة األوليــة للكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات اعتمــاداً علــى األدبيــات والدراســات الســابقة، 
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 )STEM( وأمكــن حتديــد ســتة أبعــاد لقائمــة متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة اهلندســة والرايضيــات
والكفــاايت املرتبطــة هبــا، وللتأكــد مــن صــدق قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات 
العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات، ومت عرضهــا يف صورهتــا األوليــة 
علــى جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس، وقــد حظيــت القائمــة مبوافقــة أكثــر 
مــن )8٥ ٪( مــن احملكمــن علــى جماالهتــا وفقراهتــا، وكانــت لديهــم العديــد مــن املاحظــات حــول جمــاالت 
الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة 
ُأجريــت  الفقــرات طبقــا آلراء احملكمــن،  بعــض  تعديــل  أو  أو إضافــة  مــن حــذف  واهلندســة والرايضيــات 
التعديــات وتوصــل الباحــث إىل قائمــة الكفــاايت املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة يف ضــوء 
متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات )٥8( كفايــة مقســمة علــى ســتة متطلبــات 

جــدول )٦(  



د. مسفر بن خفري سين القرين

٢٩٩

جدول )6( 

الكفاايت املهنية ألعضاء هيئة التدريس ابلكليات العلمية يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية 
واهلندسة والرايضيات

الكفاايتاملتطلب

األول: التمركز حول اخلربة املفاهيمية املتكاملة

 يقدم املفاهيم العلمية يف سياق متكامل.. ١

 حيرص على تنمية وعي الطاب ابملفاهيم واملعارف الرئيسة املرتبطة مبدخل التكامل بن . ٢

العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.

 يدير املناقشات الكتشاف املبادئ العلمية والرايضية للمفاهيم.. ٣

 يصمم تطبيقات تقنية للمبادئ العلمية والرايضية واهلندسية الي تعلمها الطاب.. 4

 يناقش الطاب حول التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.. ٥

 يساعد الطاب على اقراح احللول للمشكات ذات الصلة ابلعلوم والرايضيات . ٦

والتقنية واهلندسة.

 يوجه الطاب للقيام أبنشطة تتكامل فيها العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة.. ٧

 يوجه الطاب إىل إدراك الصلة بن العلوم والرايضيات والتقنية واهلندسة.. 8

 يدرب الطاب على القيام ابألعمال التقنية واستخدام املعلومات الي تساعدهم من . ٩

العلوم والرايضيات واهلندسة.

١0 ..STEM يدرب الطاب على تطبيق العلوم املختلفة يف ضوء 
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الكفاايتاملتطلب

S( STEM الثاين: حتقيق التكامل بني جماالت

العلوم، T التقنية، Eاهلندسة، Mالرايضيات(

 يستخدم اسراتيجيات تدريسية لعرض موضوعات املقرر بصورة تكاملية جتمع بن . ١

جماالت STEM )العلوم والتقنيات واهلندسة والرايضيات(.

٢ ..STEM دعم احملتوى العلمي مبواقف تؤكد التكامل بن 

 يوضح أمهية دور التقنية يف تقدم العلوم.. ٣

 يرز تكاملية ممارسات العلوم واهلندسة والرايضيات يف سياق الفكرة.. 4

٥ ..STEM يدعم املقرر مبوضوعات العلوم التقنية املعاصرة ذات الصلة مبجاالت 

٦ ..STEM يضمن موضوعات املقرر قضااي علمية جمتمعية ذات الصلة مبجاالت 

 يرز تكاملية جماالت STEM يف التطبيقات احلياتية.. ٧

 تنظيم حمتوى املقرر يف صورة وحدات تعليمية قائمة على املشروعات املرتبطة مبجاالت . 8

.STEM
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الكفاايتاملتطلب

الثالث: تنمية مهارات القرن احلادي 

والعشرين واجليل القادم

 يصمم مواقف ابستخدامٍ STEM يف تنمية مهارات التفكر الناقد.. ١

 يضمن املقرر مواقف تسهم يف تنمية األبداع.٢. 

 يضمن موضوعات املقرر مواقف تسهم يف تنمية العمل التعاوين اجلماعي.. ٣

- يستخدم أساليب تنمية مهارات االتصال الفعال الشفهي واملكتوب.. 4

 يوظف أساليب التدريب حلل املشكات العلمية.. ٥

 يدرب الطاب على طرق حتديد العاقة بن الفروض واملشكلة واملسلمات الي تقوم . ٦

عليها

 يكسب الطاب مهارة تفسر حدوث بعض الظواهر العلمية ابستخدام الرايضيات . ٧

والتقنية

 ينمي مهارات طرح األسئلة لدى الطاب لتحديد مدى اتفاق النتائج الي توصل إليها . 8

العامل مع الفروض املقرحة.

 يصمم مواقف تتطلب تفسر الظاهرة تفسراً مقنعاً.. ٩

 يستخلص النتائج واآلاثر املرتبة على الظاهرة العلمية.. ١0

 يوظف أمناط املناقشات مع الطاب الكتشاف الذاتية واملوضوعية إزاء وجهات النظر . ١١

لقضية أو مشكلة ما.

 يستخدم أساليب حتديد املتناقضات يف األقوال الي تتواتر مبوضوع احملاضرة.. ١٢
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الكفاايتاملتطلب

الرابع: اكتساب الطالب املعرفة العلمية األساسية 

للعلوم

يدرب الطاب على كيفية بناء مناذج لتصور الظاهرة موضع الدراسة.. ١

يستخدم أساليب تشجيع الطاب على ممارسة التفكر العلمي.. ٢

حيلل البياانت قبل تفسر الظاهرة بدقة.. ٣

يوظف أساليب توجيه الطاب بربط التفسرات ابلظاهرة املدروسة.. 4

يستخدم أساليب تقومي النتائج النهائية للظاهرة.. ٥

يدرب الطاب على كيفية اختاذ القرارات املناسبة.. ٦

يبتكر أنشطة وخرات ترتبط مبوضوعات العلوم.. ٧

يعرض املادة العلمية أبساليب خمتلفة وفقا لطبيعة املوقف واملتعلمن.. 8

يوظف مصادر التعلم املختلفة ال كتساب املعرفة األساسية للعلوم املعاصرة.. ٩

اخلامس: تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم 

والتصميم اهلندسي

يبي تصميمات هندسية حلل املشكات العلمية.. ١

ينظم حمتوى املقرر ملمارسة التخطيط بصورة علمية.. ٢

حيلل البياانت مث يفسرها وفق التصميم املقرح.. ٣

يدير النقاشات وأسئلة تثر التفكر لتحديد أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح.. 4

يستخدم أساليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي.. ٥

يستخدم اساليب التقومي الذايت.. ٦

يستخدم أساليب لتنمية مهارات حتديد وتعريف املشكات القابلة للحل وتوليد حلول . ٧

جديدة.

يطبق مبادئ وممارسات وعمليات اهلندسة يف مواقف جديدة.. 8
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الكفاايتاملتطلب

السادس: تنمية مهارات العمل واإلنتاج والتنمية 

املستدامة

يستخدم أساليب تنمية القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج لدى املتعلمن.. ١

يصمم مواقف حياتية لاستفادة من املعرفة املنتجة يف حياة أفراد اجملتمع.. ٢

ينظم املوضوعات لبيان العاقة املتبادلة بن العلم وتطبيقاته االقتصادية.. ٣

يستخدم أساليب معاجلة املشكات االقتصادية.. 4

يوجه املتعلمن لتنمية ميوهلم العلمية والتقنية واهلندسية والرايضية.. ٥

يربط التدريس يف اجلامعة مبواقع اخلرة واإلنتاج التكنولوجي.. ٦

يستخدم أساليب توجيه الطاب إبنشاء عاقة ابخلراء يف جمال العلوم والتكنولوجيا.. ٧

يصمم أنشطة تدريبية وحبثية ذات صلة ابجملتمع احمللي.. 8

يرز دور التكامل يف توفر الفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة للمهن العلمية.. ٩

يوجه الطاب حنو التفكر يف االلتحاق ابملهن العلمية يف املستقبل.. ١0
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النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا درجــة االحتياجــات التدريبيــة مــن الكفــاايت املهنيــة - 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات مدخــل التكامــل بــن 

العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

تشــر النتائــج يف اجلــداول )٥(، )٦(، )٧(، )8(، )٩(، )١0( إىل وجــود فــروق دالــة بــن تكــرارات 
االســتجاابت علــى كل عبــارة حيــث كانــت قيــم ) كا٢(  دالــة لــكل العبــارات وكانــت الفــروق لصــاحل اســتجابة 
)كبــرة( ممــا يشــر اىل ارتفــاع األمهيــة النســبية لتلــك املهــارات املتضمنــة يف القائمــة، ويوضــح اجلــدول )٧( 

الرتيــب النســيب لــكل عبــارة مقارنــة بعبــارات البعــد الــذى تنتمــى اليــه. 
جدول )7( 

درجة االحتياج للمتطلب األول »التمركز حول اخلربة املفاهيمية املتكاملة«

الكفاية

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة١٢١١٥٧٢0,88٢,٢٢

درجة كبرة٢٢١١٧٦١0,80٢,٢٩

درجة كبرة٣٢0١8٦١0,80٢,٢٧

درجة كبرة4١٦٢١٧١0,8٧٢,١٦

درجة كبرة جدا٧٩٢,٣١,٥٢٢١٦٦١0

درجة كبرة٦١٩١٩٥٢0,8٢٢,٢١

درجة كبرة٧١٢,٢4,٧١٧٢٣4١0

درجة كبرة٧٦٢,٣١,8٢١١8٥١0

درجة كبرة٦٥٢,٣٦,٩٢0٢١400

درجة كبرة00,١0١٥١٥١٥00,8٣٢

درجة كبرة0,٧٩٢,٢4املتطلب ككل
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يتضــح مــن اجلــدول )٧( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب األول )التمركــز 
حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة( جــاءت كبــرة ماعــدا كفايــة )٥( »يناقــش الطــاب حــول التكامــل بــن 
العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرايضيــات« حيــث جــاءت بدرجــة كبيــة جــداً؛ ممــا يؤكــد أن الكفــاايت 
املرتبطــة هبــذا املتطلــب حباجــة إىل تدريــب فعلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة ملــا تتميــز بــه مــن 
ضــرورة فهــم العلــوم والرايضيــات وتطبيقاهتــا يف اهلندســة والتقنيــة وذلــك مــن خــال تنظيــم بنيــة حمتــوى املقــررات 
الدراســية بصــورة تكامليــة والتمركــز حــول اخلــرة املفاهيميــة املتكاملــة، وتنميــة طــرق التفكــر ومــن أمههــا التفكــر 
  STEMالناقــد واإلبداعــي والتفكــر العلمــي، وأيضــاً مــن خــال األنشــطة التكامليــة الــي جتمــع بــن جمــاالت

وتعتمــد علــى البحــث واالكتشــاف كمــا تؤكــده دراســة البيــز )٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩ه(.  
جدول )8( 

»STEM درجة االحتياج للمتطلب الثاين »حتقيق التكامل بني جماالت

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة جدًا٧٣٢,٢٩,١٢0١8٧00

درجة كبرة٢١٧١٧١١00,80٢,١٣

درجة كبرة جدًا44,٧0٢,٣٢٥١٥٥00

درجة كبرة4١٩١٥١١00,8١٢,١8

درجة كبرة ٧٥٢,١8,٥١٧١٩٩00

درجة كبرة٧٥١,٩٣,٦١0٢٣١١١0

درجة كبرة٧١١,٩٣,٧١0٢٢١٣00

درجة كبرة٧٦١,٩8,8١١٢٣١0١0

0,٧٥املتطلب ككل درجة كبرة٢,١٣ 
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 يتضــح مــن جــدول )8( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الثــاين )حتقيــق 

الكفايــة )١( »يســتخدم اســراتيجيات  بــن جمــاالت STEM( جــاءت بدرجــة كبــرة ماعــدا  التكامــل 

تدريســية لعــرض موضوعــات املقــرر بصــورة تكامليــة جتمــع بــن جمــاالت STEM »، والكفايــة )٣( »يوضــح 

أمهيــة دور التقنيــة يف تقــدم العلــوم«؛ فقــد جــاء االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــًدا، وهــذا مــا يتفــق مــع األدب 

الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة البيــز )٢0١٧(، ودراســة ســليمان )٢0١٧(، ودراســة املالكــي 

)١4٣٩(، حيث أن إن التعلم القائم على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها توفر أنشــطة ومشــروعات 

تعليميــة تقــوم علــى التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات؛ مــن أجــل مســاعدة املتعلــم علــى إاثرة 

تفكــره واكتســابه املعرفــة العلميــة وتطبيقهــا يف مواقــف أخــرى هبــدف حــل مــا يواجهــه مــن مواقــف وحتــدايت 

يف العــامل احلقيقــي. 
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جدول )9( 

درجة االحتياج للمتطلب الثالث »تنمية مهارات القرن الـ 21 واجليل القادم«

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة٧٦١,٩١,١٩٢٥٩٢0

درجة كبرة جدًا٦١٢,٣8,٢٢0٢٢٣00

درجة كبرة٧٦٢,٢0,٣١٣٢٥٥٢0

درجة كبرة4٢٣٣٢٢0,8٧٢,٢٢

درجة كبرة جدا4٢,٧٧٢,٥٢4١٧٣١0

درجة كبرة جدا4٢,٧٢٢,٦٢٢٢0٣00

درجة كبرة جدا٦٢٢,٢٧,٧١8٢١٦00

درجة كبرة جدا٦0٢,٣١,8١٧٢٥٣00

درجة كبرة٧٥١,٩8,٩١١٢٣١0١0

درجة كبرة١0١٦٢١٥٣0,8٦٢,١١

درجة كبرة٧٢١,٩8,١١١0٢٥٩١0

درجة كبرة84,٧١١,١٢8٢٢١٥00

درجة كبرة0,٧٣٢,١٧املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )٩( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الثالــث 
)تنميــة مهــارات القــرن الـــ ٢١ واجليــل القــادم( جــاءت بدرجــة كبــرة ماعــدا الكفــاايت )٢( و )٥( 
و )٦( و )٧( و )8(، فقــد كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــًدا »يضمــن املقــرر مواقــف تســهم يف 
تنميــة اإلبــداع، ويوظــف أســاليب التدريــب حلــل املشــكات العلميــة، و يســتخدم أســاليب حتديــد 
املتناقضــات يف األقــوال الــي تتواتــر مبوضــوع احملاضــرة درجــة االحتيــاج كبــرة جــداً، وهــذا مــا يتفــق 
مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة العبدالكــرمي )٢0١٥(، ودراســة ســليمان ) 
٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩(، حيــث إن التعلــم القائــم علــى STEM  يقــوم علــى فلســفة 
مؤداهــا توفــر أنشــطة ومشــروعات تعليميــة تقــوم علــى التكامــل بــن العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة 
والرايضيــات مــن أجــل مســاعدة املتعلــم علــى ااثرة تفكــره واكتســابه املعرفــة العلميــة وتطبيقهــا يف 
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مواقــف أخــرى هبــدف حــل مــا يواجهــه مــن مواقــف وحتــدايت يف العــامل احلقيقــي. 

جدول )10( 

درجة االحتياج للمتطلب الرابع »اكتساب الطالب املعرفة العلمية األساسية للعلوم«

الكفاية 

درجة االحتياج

درجة االحتياجمتوسط التقديراتاالحنراف املعياري بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة٦8٢,١8,١١٥٢٣٧00

درجة كبرة جدًا4٧,٦٦٢,٢٢٥١٦400

درجة كبرة جدًا4٢,٧١٢,٣٢4١٧٣١0

درجة كبرة٧١٢,٢4,4١٧٢٣4١0

درجة كبرة ٧٧٢,٢٢,٥١٧٢٣٣٢0

درجة كبرة جدا40,٦٢٢,٦٢١٢١٣00

درجة كبرة جدا٦١٢,٣٦,٧١٩٢٣٣00

درجة كبرة جدا4٢,٦٢٢,8٢٢٢0٣00

درجة كبرة جدًا٦٧٢,٣٣,٩١٩٢٣٢١0

درجة كبرة جدًا0,٦8٢,٣4املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )١0( أن درجــة احتياجــات  الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الرابــع )اكتســاب 
الطالــب املعرفــة العلميــة األساســية للعلــوم جــاءت بدرجــة كبــرة جــداً  ماعــدا الكفــاايت )١( و )4( و)٥( 
»يــدرب الطــاب علــى كيفيــة بنــاء منــاذج لتصــور الظاهــرة موضــع الدراســة، و يوظــف أســاليب توجيــه الطــاب 
بربــط التفســرات ابلظاهــرة املدروســة، يســتخدم أســاليب تقــومي النتائــج النهائيــة للظاهــرة » فقــد جــاء االحتيــاج 
هلــا بدرجــة كبــرة، وهــذا مــا يتفــق مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: دراســة البيــز )٢0١٧(، 
  STEM ودراســة ســليمان )٢0١٧( ودراســة املالكــي )١4٣٩(، حيــث إن مــن مــررات األخــذ مبدخــل
اكتســاب الطــاب أمناطًــا خمتلفــة مــن التفكــر، ومــن أمههــا التفكــر الفراغــي الــذي يؤكــد علــى التخيــل ثاثــي 

األبعــاد.
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 جدول )11( 

درجة االحتياج للمتطلب اخلامس »تطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم والتصميم اهلندسي«

الكفاية 

درجة االحتياج
االحنراف 
املعياري

متوسط 
التقديرات

درجة االحتياج بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال أحتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة0٢,٩4٢,١١٦١8٧40

درجة كبرة جدًا٧٢٢,٢٧,٢١٩١٩٧00

درجة كبرة جدًا٣٢0١٧٦٢0,8٥٢,٢٢

درجة كبرة4١٩٢04١٢0,80٢,٢4

درجة كبرة ٥١8٢04٣0,8٦٢,١8

درجة كبرة جدا٧١٢,٢4,٦١8٢0٧00

درجة كبرة جدا٧١٢,٣٣,٧٢0٢١٣١0

درجة كبرة جدا٩٢٢,١0,8١8١٦8٣0

درجة كبرة 0,8١٢,٢0املتطلب ككل

يتضــح مــن جــدول )١١( أن درجــة احتياجــات  الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب اخلامس)تطبيــق 
املعرفــة ابلرايضيــات والعلــوم والتصميــم اهلندســي( جــاءت بدرجــة كبــرة  ماعــدا الكفــاايت )١( و ) 4 ( و 
)٥(، »يبــي تصميمــات هندســية حلــل املشــكات العلميــة و يديــر النقاشــات، وأســئلة تثــر التفكــر لتحديــد 
أوجه القوة والضعف يف التصميم املقرح و  يســتخدم أســاليب ختطيط احملاضرة للتوصل للتصميم النهائي«؛ 
حيــث كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــداً، هــذا مــا يتفــق مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة مثــل: 
دراســة العبدالكــرمي )٢0١٥(، ودراســة البيــز )٢0٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩ه(، حيــث إن التعلــم القائــم 
على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها أن الدراســة هبذا املدخل تركز على معاجلة مشــكات من الواقع 

أو حــل بعــض الصعــوابت اهلندســية.
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جدول )12( 

درجة االحتياج للمتطلب السادس »تنمية مهارات العمل واالنتاج والتنمية املستدامة«

الكفاية 

درجة االحتياج
االحنراف 
املعياري

متوسط 
التقديرات

درجة االحتياج بدرجة كبرة جدًا

)التقدير= ٣(

بدرجة كبرة

)التقدير=٢(

إىل حد ما

)التقدير=١(

ال احتاجها

)التقدير=صفر(

درجة كبرة١١8١٧٩١0,8٢٢,١٦

درجة كبرة٧٥٢,١٣,٢١٥٢٢٧١0

درجة كبرة ٧4٢,١8,٣١٧١٩٩00

درجة كبرة04,4١٧١4١٣١0,88٢

٥٢١١8٦00,٧١٢,٣٣
درجة كبرة 

جدًا

٦٢٥١4٦00,٧٢٢,4٢
درجة كبرة 

جدا

درجة كبرة ٧٢٢,١8,٧١٦٢١800

8٢٣١٧٥00,٦٩٢,40
درجة كبرة 

جدا

٩٢4١٣٧١0,8٣٢,٣٣
درجة كبرة 

جدا

١0٢٢٢0٣00,٦٣٢,4٢
درجة كبرة 

جدا

0,٧٥٢,٢٦املتطلب ككل
درجة كبرة 

جدا
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يتضــح مــن جــدول )١٢( أن درجــة احتياجــات الكفــاايت املهنيــة املرتبطــة ابملتطلــب الســادس »تنميــة 
مهــارات العمــل واالنتــاج والتنميــة املســتدامة »جــاءت بدرجــة كبــرة للكفــاايت )١، ٢، ٣، 4، ٧( 
»يســتخدم أســاليب تنميــة القــدرة علــى أداء مهمــة أو ابتــكار منتــج لــدى املتعلمــن - يصمــم مواقــف 
حياتيــة لاســتفادة مــن املعرفــة املنتجــة يف حيــاة أفــراد اجملتمــع- ينظــم املوضوعــات لبيــان العاقــة املتبادلــة 
بن العلم وتطبيقاته االقتصادية- يســتخدم أســاليب معاجلة املشــكات االقتصادية- يوجه املتعلمن 
لتنميــة ميوهلــم العلميــة والتقنيــة واهلندســية والرايضيــة- يربــط التدريــس يف اجلامعــة مبواقــع اخلــرة واإلنتــاج 
التكنولوجــي، أمــا الكفــاايت )٥( و)٦( و)8(  »يســتخدم أســاليب توجيــه الطــاب إبنشــاء عاقــة 
ابخلــراء يف جمــال العلــوم والتقنيــة- يصمــم أنشــطة تدريبيــة وحبثيــة ذات صلــة ابجملتمــع احمللــي-  يــرز دور 
التكامــل يف توفــر الفــرص الوظيفيــة املســتقبلية املتاحــة للمهــن العلميــة- يوجــه الطــاب حنــو التفكــر 
يف االلتحــاق ابملهــن العلميــة يف املســتقبل«؛ فقــد كان االحتيــاج هلــا بدرجــة كبــرة جــداً،  هــذا مــا يتفــق 
مــع األدب الربــوي والدراســات الســابقة؛ مثــل: دراســة اخلبــي )٢0١٦(، ودراســة البيــز )٢0١٧(، 
ودراســة ســليمان )٢0١٧(، ودراســة املالكــي )١4٣٩(، ودراســة احمليســن وخجــا )٢0١٥(، حيــث 
إن التعلم القائم على STEM  يقوم على فلســفة مؤداها ضرورة اكســاب  املمارســات املتخصصة 
لتعليــم STEM  وتعميــق فهــم املفاهيــم العلميــة واألفــكار األساســية جملــاالت العلــوم األربعــة؛ العلــوم 

والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الرابــع: مــا صــورة الربانمــج املقــرتح لتنميــة الكفــاايت - 
املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة بيشــة يف ضــوء متطلبــات 

مدخــل التكامــل بــني العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات STEM؟

مت بنــاء وتصميــم برانمــج لتنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ابلكليــات العلميــة جبامعــة 
بيشة )الطب – العلوم الطبية التطبيقية – اهلندسة – العلوم( يف ضوء متطلبات STEM، وقد مت إعداد 

الرانمــج وفــق اخلطــوات التالية: 

١ ..STEM حتديد متطلبات التكامل بن العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات

متطلبــات . ٢ ضــوء  يف  العلميــة  ابلكليــات  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الازمــة  املهنيــة  الكفــاايت  حتديــد 
.STEM

حتديــد درجــة االحتياجــات الفعليــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكفــاايت املهنيــة الازمــة هلــم يف ضــوء . ٣
.STEM متطلبــات

اختيار الوحدات التدريبية املناسبة وحمتواها العلمي املناسب ملحق )٣(.. 4

تقييــم الرانمــج وفــق اســتمارة التقييــم مــن النواحــي الفنيــة والنواحــي الربويــة وأصبــح الرانمــج يف صورتــه . ٥
النهائيــة كمــا موضــح مبلحــق )4(. 
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التوصيات: 	 

يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج؛ يوصي البحث مبا يلي: 

ضــرورة وضــع خطــط تدريبيــة يف ضــوء متطلبــات التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة واهلندســة والرايضيــات . ١

STEM يف كل ختصــص علمــي مــن الكليــات العلميــة. 

أثنــاء اخلدمــة؛ ملســايرة . ٢ ضــرورة تنميــة الكفــاايت املهنيــة مــن خــال اســتخدام أســاليب التدريــب يف 

املهــي.  التطويــر  الســريعة يف جمــال  التطــورات 

تنميــة كفــاايت أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــة يف ضــوء احتياجاهتــم الفعليــة وخاصــة فيمــا يتعلــق مبعايــر . ٣

اجلــودة الشــاملة. 

إعــادة النظــر يف برامــج إعــداد اخلرجيــن، حبيــث تتضمــن برامــج تدريبيــة مســتقبلية لإلعــداد للحيــاة مــن . 4

خــال التنميــة املســتدامة. 

العــام . ٥ التعليــم  ضــرورة إعــداد خريطــة حبثيــة توضــح مســتوايت اســتخدام مدخــل STEM مبراحــل 

اجلامعــي.  والتعليــم 

املقرتحات:	 

يقرتح البحث احلايل إجراء البحوث التالية: 

تقــومي برامــج إعــداد خرجيــي جامعــة بيشــة ابلكليــات العلميــة يف ضــوء مدخــل التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة . ١

 .STEM والرايضيــات  واهلندســة 

٢ . .STEM فعالية الرانمج التدرييب املقرح يف تنمية مهارات البحث العلمي يف ضوء األوملبياد الدولية يف جمال
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تصــور مقــرح لوحــدة يف التخصــص العلمــي ابســتخدام منحــي STEM التكامــل بــن العلــوم والتقنيــة . ٣

واهلندســة والرايضيــات. 

تنظيــم حمتــوى املقــررات العلميــة وفــق مدخــل STEM لتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى طــاب . 4

اجلامعة. 

تصميــم أنشــطة إثرائيــة ابســتخدام مدخــل STEM لتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى طــاب . ٥
العلميــة.  الكليــات 
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Abstract

Study Title: The degree possessing the habits of the mind among high 

school students from the perspectives of physics teachers in Riyadh city. 

Researcher: Ebtesam bint Ebrahim bin Mohamed Al-Ajlan.

The study aimed to examine the degree to which high school students 

possess the habits of the mind from the perspectives of physics teachers in 

Riyadh city, through responding to the following research questions:

• What is the degree of possessing the habits of the mind among high school 

students in Riyadh city?

• Do the responses of physics teachers vary in terms of the degree of pos-

sessing habits of the mind among high school students in Riyadh city 

according to (The qualification – The experience)?

To achieve the objectives of this study, the descriptive approach was used, 

and a questionnaire was constructed and verified for validity and stability. 

The questionnaire was electronically distributed to the study population using 

Google website (www.google.com). The study revealed the following find-

ings:

The mean responses of the study population about the degree of possess-

ing the habits of the mind among high school students in Riyadh city ranged 

from 2.274 to 2.513. In addition, the total degree of possessing the habits of the 

mind among high school students in Riyadh city, from the perspective of phys-

ics teachers, was high. Mutual Thinking was the most common habit among 

high school students with mean of 2.513, followed by perseverance habit with 

a mean 2.384, followed by flexible thinking habit with a mean of 2.274, fol-

lowed by questioning and problem posing habit with a mean of 2.252. 
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There are no statistically significant differences at the level of signifi-

cance )0.05) between the mean responses of physics teachers in the degree 

of possessing the habits of the mind among high school students (questioning 

and posing problems - flexible thinking - mutual thinking - perseverance) ac-

cording to scientific qualifications.

There are no statistically significant differences at the level of signifi-

cance )0.05) between the average responses of physics teachers in the degree 

of possessing the habits of the mind among high school students (question-

ing and posing problems - flexible thinking - mutual thinking - perseverance) 

according to the experience. There are statistically significant differences at 

the level of (0.05) for the (flexible thinking) habit which is attributed to the 

experience variable among female teachers who have less than five years of 

experience, and female teachers who have more than 5 years of experience 

and less than 10 years.

Based on the findings of this study, the researcher recommends the 

following:

Providing secondary school physics teachers with training courses about 

introducing the habits of the mind and how to develop them. Assisting teach-

ers on how to provide an attractive classroom environment that contribute 

to the development of mind. Conducting a study to measure the degree of 

possessing the habits of the mind among high school students using tests and 

measurements applied to the students. As well as, constructing a proposed 

vision for the unit that combines the architecture theory with the brain-based 

learning to develop the habits of mind.
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ملخص الدراسة

هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة 

نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض، وذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى أســئلة البحــث اآلتيــة:

- مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات 

الفيــزايء؟

- هــل ختتلــف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض 

لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة (؟

ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة؛ مت اســِتْخدام املنهــج الوصفــي، وبنــاء اســتبانة مت التحقــق مــن صدقهــا 

وثباهتــا وتطبيقهــا علــى )4٦٦( معلمــة ومت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى جمتمــع الدراســة ابالســتعانة مبوقــع 

جوجــل )www.google.com(. وقــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج اآلتيــة:

- تراوحــت متوســطات اســتجاابت مفــردات جمتمــع الدراســة لدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة 

لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بــن )٢.٢٧4– 

٢.٥١٣(، وقــد كانــت درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن 

وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بدرجــة كبــرة، وكانــت عــادة التفكــر التبــاديل هــي األكــر امتــاكاً 

لــدى الطالبــات حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٥١٣، وتليهــا عــادة املثابــرة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٣84، 

وتليهــا عــادة التفكــر مبرونــة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٧4، وتليهــا عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات حيــث 

بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٥٢.

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة التســاؤل 
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وطــرح املشــكات - عــادة التفكــر مبرونــة - عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة(، والــي تعــزى إىل املؤهــل 

العلمــي.

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة التســاؤل 

وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة( والــي تعــزى إىل اخلــرة بينمــا توجــد فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( لعــادة )التفكــر مبرونــة( والــي تعــزى إىل اخلــرة بــن املعلمــات 

الــايت خرهتــن أقــل مــن مخــس ســنوات، واملعلمــات الــايت خرهتــن أكثــر مــن مخــس ســنوات وأقــل مــن 10 

ســنوات.

وتوصي الباحثة بناًء عىل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :

تزويــد معلــات الفيزيــاء يف املرحلــة الثانويــة بــدورات تدريبيــة للتعريــف بعــادات العقــل وكيفيــة 

ــادات العقــل وتقــرتح  ــة ع ــة تســهم يف تنمي ــة جاذب ــة صفي ــر بيئ ــم عــىل توف ــا، ومســاعدة املعل تنميته

اجــراء دراســة لقيــاس درجــة امتــالك الطالبــات لعــادات العقــل باســتخدام اختبــارات ومقاييــس تطبــق 

عــىل الطالبــات وبنــاء تصــور مقــرتح لوحــدة تعليميــة تدمــج بــن النظريــة البنائيــة والتعلــم املســتند اىل 

الدمــاغ لتنميــة عــادات العقــل. 
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املقدمة:

يشــهد العصــر احلــايل تغــرات ســريعة ومتاحقــة يف شــى جمــاالت احليــاة؛ وذلــك نتيجــة للتقــدم    
التقــي والتوســع املعــريف، فقــد قامــت املؤسســات الربويــة مبحــاوالت عديــدة لتطويــر العمليــة التعليميــة وفــق 

العصــر ومتطلباتــه.  هــذا  ملواكبــة خصائــص  املعاصــرة؛  االجتاهــات  أحــدث 

فقــد اندى الربويــون بضــرورة التدريــس مــن أجــل تنميــة التفكــر، الــذي أضحــى يف هــذا العصــر هدفاً    
عامــاً مــن أهــداف الربيــة يف كثــر مــن دول العــامل، وحّقــاً لــكل فــرد مــن أفــراد اجملتمــع، )البكــر، ٢008م، 4١(. 

فإكســاب املتعلمــن مهــارات التفكــر حيقــق هلــم الفهــم العميــق للمعرفــة والبنــاء عليهــا وتوظيفهــا،    
املتعلــم  يســتطيع  وحــى  )فتــح هللا،٢008، ٧٣(.  واالســتظهار،  واحلفــظ  التلقــن  أســلوب  عــن  ويبعدهــم 
اســتخدام مهــارات التفكــر فــإن هنــاك عــدداً مــن املتغــرات اهلامــة الــي هلــا عاقــة ابجلوانــب العقليــة واملعرفيــة 
للتفكــر كعــادات العقــل، فممارســتها عمليــة ضروريــة جــداً الســتخدام مهــارات التفكــر املختلفــة، )فاطمــة 

عبــد الوهــاب، ٢00٧، ١4(. 

فعــادات العقــل جتعــل الطــاب أكثــر تركيــزاً واســتقالية وحتمــًا للمســؤولية، ومتنحهــم لغــة واضحــة لتنميــة 
تعلُّمهــم العقلــي والوجــداين ذي املعــى، وتســمح هلــم بقيــادة تعلُّمهــم، وتســاعدهم علــى اختــاذ قــرارات صائبــة 
وإصــدار أحــكام ســليمة، ابإلضافــة إىل مســاعدهتم يف تنظيــم عمليــات التفكــر، ورفــع مســتوى مهــارات 

التفكــر وحتســينها، )البعلــي، ٢0١٣،٩٩(.

وقــد أشــار كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2000:54( إىل أن إمهــال اســتخدام عــادات 
العقــل؛ يســبب الكثــر مــن القصــور يف نتائــج العمليــة التعليميــة، فالعــادات العقليــة ليســت امتــاك املعلومــات؛ 
بــل هــي معرفــة كيفيــة العمــل عليهــا واســتخدامها _أيضــًا_، فهــي منــط مــن الســلوكيات الذكيــة تقــود املتعلــم 
إىل إنتــاج املعرفــة، أو إعــادة إنتاجهــا علــى منــط ســابق. وقــد ظهــر االهتمــام ابلعــادات العقليــة مــن خــال عــدد 
مــن املشــاريع الربويــة الــي اعتمــدت عــادات العقــل كأســاس للتطويــر الربــوي. فقــد دعــا مشــروع »التعليــم 
اهلــادف لتطويــر القــدرة علــى االبتــكار« الــذي أطلقــه الرئيــس األمريكــي ابراك أوابمــا عــام )٢0١0(، إىل 
رفــع قــدرات الطــاب يف جمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والرايضيــات، والعمــل علــى تنميــة املهــارات والقــدرات 
العقليــة املختلفــة، وعــادات العقــل  )مــازن،٢0١١، ٦٣(، كمــا حــدد مشــروع الثقافــة العلميــة أو تعليــم العلــوم 
 American Association( ملؤسســة التقــدم العلمــي األمريكيــة )لــكل األمريكيــن عــام )١٩٩٣م
for the Advancement of Science )AAAS(, Protect,2061, 1993( عــدداً 

مــن العــادات العقليــة الــي يركــز تعليــم العلــوم علــى تنميتهــا، )فتــح هللا، ٢0١١، ١٦٢(.  
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مشكلة الدراسة: 

أوصــت بعــض الدراســات وأكــدت علــى أمهيــة اســتخدام عــادات العقــل وضــرورة امتاكهــا لــدى طلبــة 

التعليــم العــام كدراســة ســعيد )٢00٦(، والــي هدفــت إىل تقصــي أثــر اســتخدام اســراتيجية »حلــْل – اســأْل 

- اســتقِص« )A-A-I( علــى تنميــة عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي يف مــادة الكيميــاء، 

ودراســة عبدالوهاب )٢00٧( الي هدفت إىل حتديد فعالية اســتخدام خرائط التفكر يف حتصيل الكيمياء، 

وتنميــة بعــض مهــارات التفكــر، وعــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف احلــادي عشــر بســلطنة عمــان، ودراســة 

برمجــان )Bergman,2007( الــي هدفــت إىل التعــرُّف علــى أثــر برانمــج تدريــيب ملعلمــي العلــوم يف تنميــة 

عــادات العقــل لــدى طاهبــم ضمــن برانمــج جامعــة أيــوا إلعــداد معلمــي العلــوم ابملرحلــة الثانويــة، ودراســة 

حســام الديــن )٢008( الــي هدفــت إىل قيــاس فاعليــة اســراتيجية »البدايــة – االســتجابة - التقــومي« يف 

تنميــة التحصيــل، وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف األول اإلعــدادي يف مــادة العلــوم، ودراســة عمــران 

) ٢008( الــي اســتهدفت قيــاس فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة بعــض عــادات العقــل، والتحصيــل لــدى 

تاميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، كما قامت صري )٢0١0( بدراســة هدفت إىل اســتقصاء 

أثــر اســتخدام اســراتيجية تدريــس قائمــة علــى تفعيــل عــادات العقــل يف اكتســاب املعرفــة واملمارســات الغذائيــة 

لــدى طــاب الصــف العاشــر األساســي يف فلســطن، وأجــرى فتــح هللا )٢0١١( دراســة هدفــت إىل حتديــد 

فعاليــة منــوذج أبعــاد التعلُّــم ملارزانــو يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ 

الصــف الســادس االبتدائــي مبدينــة عنيــزة ابململكــة العربيــة الســعودية؛ ودراســة صــادق )٢0١٢( الــي هتــدف 

إىل التعــرف علــى أثــر التدريــس ابســتخدام منــوذج »8W’s« االســتقصائي يف التحصيــل، وبعــض عــادات 

العقــل، واالجتاهــات حنــو مــادة العلــوم لــدى طــاب الصــف الســابع األساســي؛ ودراســة خلــف )٢0١٢( الــي 

هدفــت إىل حتديــد فاعليــة وحــدة مطــورة ابســتخدام أمنــوذج التصميــم العكســي يف تنميــة الفهــم يف العلــوم، 

وعــادات العقــل لــدى تلميــذات املرحلــة اإلعداديــة؛ ودراســة اجلفــري )٢0١٢( الــي هدفــت إىل الكشــف 

عــن أثــر اســتخدام غرائــب صــور ورســوم األفــكار اإلبداعيــة لتدريــس بعــض موضوعــات العلــوم علــى تنميــة 

التحصيــل املعــريف وبعــض العــادات العقليــة لطالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة مكــة املكرمــة، ودراســة 
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العــزب )٢0١٢( الــي هتــدف إىل حتديــد فاعليــة برانمــج مقــرح قائــم علــى االســتقصاء يف العلــوم؛ لتنميــة 

بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الشــعب العلميــة بكليــات الربيــة، ودراســة العياصــرة)٢0١٢( والــي هدفــت 

إىل الكشــف عــن عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة، والتعــرف علــى الفروقــات يف 

عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة وفقــاً ملتغــر املســتوى الدراســي، والتحصيــل، ودراســة 

العيطــان )٢0١٢( الــي هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة منــوذج أبعــاد التعلُّــم يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن 

األساســي عــادات العقــل، ودراســة البعلــي )٢0١٣( الــي هدفــت إىل التعــرف علــى فاعليــة وحــدة مقرحــة 

يف العلــوم وفــق منظــور كوســتا وكاليــك لعــادات العقــل يف تنميــة التفكــر التحليلــي، وامليــول العلميــة لــدى 

تاميــذ الصــف األول املتوســط ابململكــة العربيــة الســعودية، ودراســة عمــر )٢0١٣( الــي هدفــت إىل تنميــة 

املفاهيــم العلميــة وعــادت العقــل لــدى طالبــات معلمــات رايض األطفــال ابســتخدام برانمــج مقــرح قائــم علــى 

شــبكات التواصــل االجتماعــي، ودراســة حســن )٢0١٣( الــي اســتهدفت معرفــة فاعليــة املعمــل االفراضــي 

يف تصويــب التصــورات اخلاطئــة لبعــض املفاهيــم العلميــة، وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى تلميــذات الصــف 

التفكــر يف  التعــرف علــى فاعليــة خرائــط  الــي هدفــت إىل  العتيــيب )٢0١٣(  الثــاين اإلعــدادي، ودراســة 

تنميــة عــادات العقــل، ومفهــوم الــذات األكادميــي لــدى طالبــات قســم األحيــاء بكليــة الربيــة، ودراســة القــرين 

)٢0١٥( الي هدفت إىل معرفة أثر اســتخدام اســراتيجية التعلِم املســتنِد إىل  الدماغ يف تدريس العلوم على 

تنميــة تفكــٍر عــايل الرتبــة، وبعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الثــاين املتوســط ذوي أمنــاط الســيطرة 

الدماغيــة املختلفــة. 

وقد تبن للباحثة أن درجة امتاك الطالبات لعادات العقل مل حتظ ابهتمام الدارســن؛ وهي من األشــياء 

اهلامــة الــي جيــب حتديدهــا وقياســها والبنــاء عليهــا حيــث إن هنــاك نــدرة يف الدراســات الــي أجريــت لقيــاس درجــة 

امتــاك عــادات العقــل لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة خاصــة علــى املســتوى احمللــي - علــى حــد علــم الباحثــة - إذ 

ال توجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط؛ وهــي دراســة )الزهــراين، ٢0١٦(، ومــن هــذا  املنطلــق جــاءت هــذه الدراســة 

للتعــرف علــى درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء. 
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أسئلة الدراسة:

مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات . ١

الفيــزايء؟

هــل ختتلــف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض . ٢

لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة (؟ 

أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إىل: 

الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لـ)عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات، - 
وعــادة التفكــر مبرونــة، وعــادة التفكــر التبــاديل، وعــادة املثابــرة(.

الكشــف عــن اختــاف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة - 
الــرايض لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة(. 

أمهية الدراسة: 

قد تسهم يف التعرف على درجة امتاك طالبات املرحلة الثانوية لبعض عادات العقل.- 

قــد تســهم يف تعريــف معلمــات الفيــزايء ببعــض العــادات العقليــة، وأمهيــة تنميتهــا لــدى طالبــات املرحلــة - 
الثانويــة. 

قد تفيد يف إعداد وبناء مقياس يف جمال عادات العقل يف العلوم.- 

مكــن أن تفتــح هــذه الدراســة آفاقــاً جديــدة للباحثــن يف جمــال املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم إلجــراء - 
دراســات أخــرى يف مراحــل تعليميــة خمتلفــة يف مــواد العلــوم. 

تعــد اســتجابة لاجتاهــات العامليــة واحملليــة الــي تنــادي ابلتعليــم؛ مــن أجــل تنميــة عــادات العقــل، والــي - 
ــة ملواجهــة كل مــا هــو جديــد يف عصــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي. أصبحــت ضــرورة ُملحَّ
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حدود الدراسة:

أواًل: احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى أربــع مــن العــادات العقليــة التابعــة لنمــوذج كوســتا 
وكاليــك، املتمثلــة يف: )عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات، وعــادة التفكــر مبرونــة، وعــادة التفكــر التبــاديل، 

وعــادة املثابــرة(.

اثنياً: احلدود البشرية:  معلمات الفيزايء مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية.

اثلثاً: احلدود الزمانية:  طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من عام ١4٣8هـ/١4٣٩هـ.

رابعاً: احلدود املكانية: املدارس الثانوية مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:

عادات العقل 

عرَّفها بركنز )Perkins,2003:2-7( أبهنا: منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل أفعال؛ 

وتتكــون نتيجــة الســتجابة الفــرد إىل أمنــاط معينــة مــن املشــكات، والتســاؤالت شــريطة أن تكــون حلــول 

املشــكات أو إجــاابت التســاؤالت حباجــة إىل تفكــر، وحبــث، وأتمــل.

يف حــن يــرى كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2008,15-16;2009.1-7( أهنــا: 

أمنــاط األداء العقلــي الثابــت، واملســتمر يف العمــل؛ مــن أجــل التوصــل إىل ســلوك ذكــي وعقــاين ملواجهــة 

مواقــف احليــاة املختلفــة.

وتُعرف إجرائياً يف هذه الدراسة أبهنا: أمناط األداءات العقلية الي تسلكها طالبات املرحلة الثانوية مبدينة 

الــرايض يف أثنــاء قيامهــم مبهــام وأنشــطة التعلــم املختلفــة يف منهــج الفيــزايء، وتتمثــل يف: )عــادة التســاؤل وطــرح 

 املشــكات، وعادة التفكر مبرونة، وعادة التفكر التباديل، وعادة املثابرة(، وتقاس من خال االســتبانة الي 

أعدهتا الباحثة، و جتيب عليها معلمات الفيزايء مبدينة الرايض.
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اإلطار النظري :

مفهوم عادات العقل:

يعرفهــا كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2000:7-8( أبهنــا »عمليــة تطويريــة متتابعــة 
ــا يف  تــؤدي إىل إنتــاج األفــكار وحــل املشــكات، وتتضمــن ميــواًل واجتاهــاٍت وقيمــاً، ممــا جيعــل املتعلــم انتقائًي
تصرفاتــه العقليــة، كمــا تســاعده علــى إجيــاد تفضيــات خمتلفــة«. كمــا يعرفاهنــا أبهنــا »منــط مــن األداءات الذكيــة 

للمتعلِّــم تقــوده إىل أفعــال إنتاجيــة، وهــي تتكــون مــن عمليــات معرفيــة ومهــارات تفكــر«.

إىل  املتعلــم  يقــود  الذكيــة  الســلوكيات  مــن  أهنــا: »منــط   )Perkins,2003:2-7( بركنــز ويــرى 
أفعــال، وهــي تتكــون نتيجــة الســتجابة الفــرد إىل أمنــاط معينــة مــن املشــكات، والتســاؤالت شــريطة أن تكــون 

حلــول املشــكات، أو إجــاابت التســاؤالت حباجــة إىل تفكــر وحبــث وأتمــل«.

وعرَّفهــا مــازن )٢0١١، ٦٦( أبهنــا: »اجتــاه عقلــي لــدى الفــرد يعطــي مســة واضحــة لنمــط ســلوكياته، 
ويقــوم هــذا االجتــاه علــى اســتخدام الفــرد للخــرات الســابقة واالســتفادة منهــا؛ للوصــول إىل حتقيــق اهلــدف 
املطلوب، أي: أهنا تتضمن دوام الفرد الســتخدام اجتاهاته العلمية إزاء كل املواقف الي تواجهه يف حياته«.

ــارات  ــارة عــن كلٍّ مركــب مــن امله ــا: »عب ــت )2009، 151-150( بأنه ــا قطامــي، و ثاب وقــد وصفه

ــة  ــة وامليــول، وهــي تعنــي تفضيــل منــط مــن األداءات الذهني واملواقــف والتلميحــات والتجــارب املاضي

عــىل غــره، لــذا فهــي تعنــي ضمنيــاً صنــع اختيــارات حــول أي األمنــاط ينبغــي اســتخدامه يف وقــت معــن، 

كــا أنهــا تتضمــن حساســية نحــو التلميحــات الســياقية ملوقــف مــا، مــا يوحــي بــأن هــذا الظــرف هــو 

الوقــت املناســب الــذي يكــون اســتخدام هــذا النمــط فيــه مفيــداً ».

ويتضــح ممــا ســبق أن عــادات العقــل عمليــات تطويريــة متتابعــة ينشــأ عنهــا منــط مــن الســلوك يظهــر يف 
وقــت معــن عنــد حــل املشــكات، أو حتقيــق األهــداف، أو اإلجابــة علــى التســاؤالت. 

تصنيفات عادات العقل:

 حظيــت عــادات العقــل ابهتمــام كبــر حيــث تناولــت األدبيــات الربويــة بعضــا منهــا، علــى النحــو التــايل 
)مارزانــو وآخــرون، ١٩٩٩, ١8١-١8٣؛ احلارثــي، ٢00٢،٣٣-4١؛ قطامــي وأميمــة عمــور، ٢00٥، 
١0٣-١١4؛ نوفــل،٢008، ٦8-٩0(: حيــث قســمها دانيالــز )Daniels,1994( إىل أربعــة أقســام 

هــي: 
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.Open-Minded ١-التفتح العقلي

.Fair-Minded ٢-العدالة العقلية

.Independent-Minded ٣-االستقال العقلي

.Inquiring or critical Attitude 4-االجتاه االستقصائي أو االجتاه النقدي

وتصنيــف مارزانــو )Marzano,2000( حيــث صنــف مارزانــو عــادات العقــل؛ الــي يطلــق عليهــا 
عــادات العقــل املنتجــة، واملتمثلــة يف البعــد اخلامــس لنمــوذج أبعــاد التعلُّــم -إىل:

  . Self-Regulation ١-التنظيم الذايت

.Critical Thinking ٢-التفكر الناقد

.Creative Thinking ٣-التفكر اإلبداعي

كماقســم هــرل Hyerles,1999( Hyerles( عــادات العقــل إىل ثاثــة أقســام رئيســة يتفــرع 
منهــا عــدد مــن العــادات العقليــة الفرعيــة علــى النحــو اآليت:

.Thinking Processes Maps ١-خرائط عمليات التفكر

.Brain Storming ٢-العصف الذهي

  .Graphic Organizers ٣-منظمات الرسوم

كمــا قــدم جيزيــل Jaisle,2000( Jaisl( تصنيفــاً جديــداً لعــادات العقــل والتفكــر يف املؤمتــر الربــوي 
الــذي عقــد يف جامعــة مينيســوات األمريكيــة، وحــدد فيــه عشــر عــادات تفكــر ضروريــة خلــراء املعرفــة اليــوم 

وغــداً، متثلــت يف: 

.Complementary Thinking )١-التفكر املتمم )املكمل

.Connected Seeing )٢-الرؤية املرتبطة )املتصلة

.Collaborative Teamwork ٣-العمل اجلماعي

.Constructing Meaning 4-بناء املعى
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.Conceptual Clarity ٥-وضوح املفاهيم

.Effectively Communicating ٦-التواصل بفعالية

.Courageous Action ٧-العمل الشجاع

.Caring Empathy 8-االعتناء العاطفي

.Conversational Reflection ٩-احلوار التأملي

.Continuous Learning ١0-التعلُّم املستمر

كمــا صنــف ســتيفن كــويف )Stephen Covey,2000( العــادات الســبع ألكثــر النــاس فاعليــة، 
إىل:

 -.Be Proactive ًالعادة األوىل: كن مبادراً وسبَّاقا

 -.Begin with the End In Mind العادة الثانية: ابدأ واهلدف واضح يف عقلك

 -.Put First Things First )العادة الثالثة: حتديد األولوايت )ابدأ ابألهم قبل املهم

 -Think- win/ win العادة الرابعة: فكر يف املصلحة املشركة للطرفن

 - Seek First to Understand, العادة اخلامسة: افهم اآلخرين أواًل، مث اطلب منهم أن يفهموك
Then to be Understood

 -.Synergize )العادة السادسة: اعمل مع اجلماعة )التعاضد

 - Sharpen The Saw.)العادة السابعة: اشحذ املنشار )التجديد

ووضــع ســايز ومايــر Sizer & Meier )2007( تصنيفــاً لعــادات العقــل يتكــون مــن مثــاين عــادات 
هي: 

.Perspective ١-التعبر عن وجهات النظر

.Analysis ٢-التحليل

.Imagination ٣-التخيل
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.Empathy 4-التعاطف

.Communication ٥-التواصل

.Commitment ٦-االلتزام

.Humility ٧-التواضع

 .Joy 8-البهجة أو االستمتاع

وقــدم كل مــن كوســتا وكليــك Costa & Kallick ســتة عشــر ســلوكاً ذكيــاً تعــر عــن عــادات 
العقــل، وهــو التصنيــف املســتخدم يف هــذه الدراســة، وتتمثــل يف العــادات العقليــة اآلتيــة:

:)Costs & Kallick,2008:15-85; Costs & Kallick, 2009: 8-13(

املثابــرة Persisting: وتعــي االلتــزام ابملهمــة الــي يقــوم عليهــا الفــرد حلــن اكتماهلــا، وعــدم االستســام . ١
أمــام الصعــوابت، والقــدرة علــى حتليــل املشــكات، واســتخدام إســراتيجيات متنوعــة؛ حللهــا بطريقــة 

منظمــة ومنهجيــة. 

التحكــم ابلتهــور )االندفــاع( Managing Impulsivity: وهــي تعــي التــأين واإلصغــاء والتفكــر . ٢
قبــل بــدء مهمــة أو احلكــم علــى فقــرة، بــل فهــم التوجيهــات وتطويــر طــرق التعامــل، والنظــر للبدائــل حــى 
نفهــم أبعــاد املشــكلة، حيــث يعطــي املعلــم طابــه وقتــاً للتفكــر وأتجيــل إعطــاء أحــكام فوريــة إىل أن 

يتــم تفهــم املشــكلة متامــاً.

٣ . :Listening With Understanding and Empathy بتفهــم وتعاطــف اإلصغــاء 
وتعــي االســتماع لآخريــن، واحــرام أفكارهــم، والتجــاوب معهــم بطريقــة ســليمة ومائمــة، وتظهــر لــدى 
الطــاب يف إعــادة صياغــة مــا قالــه زماؤهــم، والتعديــل إبضافــة ماحظاهتــم، مث تقديرهــا وتقــدمي أمثلــة 

عليهــا.

التفكــر مبرونــة Thinking Flexibly: وتعــي قــدرة املتعلــم علــى تغيــر األفــكار ووجهــات النظــر . 4
واآلراء واملواقــف عنــد التعــرض ملعلومــات جديــدة ودقيقــة وحامســة حــى وإن تعارضــت هــذه املعلومــات 
مع املعتقدات الراســخة، إضافة إىل معاجلة املشــكات أبكثر من طريقة، والنظر إىل األشــياء من أكثر 

مــن زاويــة، ودراســة املوضوعــات مــن أبعادهــا املختلفــة. 
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٥ . :)Thinking about Thinking )Metacognition( )التفكر يف التفكر )ما وراء املعرفة
وتعــي قــدرة الطالــب علــى ختطيــط إســراتيجية أو مهــارات تفكــر ميارســها ويقــوِّم جودهتــا، كمــا تعــي قــدرة 
املتعلــم علــى ذكــر اخلطــوات الازمــة خلطــة عملــه، ووصــف مــا يعــرف، ومــا حيتــاج إىل معرفتــه، والقــدرة 

علــى تقــومي كفــاءة خطتــه، وشــرح خطــوات تفكــره.

قــدرة . ٦ وتعــي   :Striving for Accuracy and Precision الدقــة أجــل  مــن  االجتهــاد 
الطالــب علــى العمــل املتواصــل إبتقــان، وتفحــص ومراجعــة املعلومــات للتأكــد مــن صحتهــا، ومراجعــة 

وتفحــص مــا مت إجنــازه؛ للتأكــد مــن الوصــول ملســتوى حمــدد مــن املقاييــس واملعايــر املوضوعــة.

التســاؤل وطــرح املشــكات Questioning and Posing Problems: وتشــر إىل قــدرة . ٧
الطالــب علــى طــرح أســئلة وتوليــد عــدد مــن البدائــل؛ حلــل املشــكات عندمــا حتــدث، أو عندمــا تعــرض 
عليــه مــن خــال احلصــول علــى معلومــات مــن مصــادر متعــددة، والقــدرة علــى اختــاذ القــرار، كمــا تعــي 

وعــي الظواهــر املوجــودة مــن حولــه بشــكل متعمــق، ومعرفــة أســباهبا ومــا حييــط هبــا مــن معلومــات.

8 . :Applying Past Knowledge to New Situation تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة
وتعــي اســرجاع خمــزون املعــارف والتجــارب الســابقة؛ لتكــون مصــادر بيــاانت لدعــم موقــف أو مشــكلة، أي قــدرة املتعلــم 

على االســتفادة من اخلرات والتجارب الســابقة يف حل ما يواجهه من مشــكات مشــاهبة.

٩ . :Thinking and Communicating with Clarity Precision التفكر والتواصل بوضوح ودقة
لغــة دقيقــة يف وصــف األعمــال، وحتديــد الصفــات، ومتييــز  التفكــر، واســتخدام  التعبــر بوضــوح ودقــة عــن  وتعــي 
التشــاهبات واالختافــات، واســتخدام مصطلحــات حمــددة، والبعــد عــن اإلفــراط يف التعميمــات، ودعــم الفرضيــات 

ببيــاانت مقبولــة، وابآليت يصنــع الطالــب قــراراً أكثــر مشوليــة مــن خــال القــراءة اجليــدة للموقــف.

١0 . :Gathering Date Through All Senses مجــع البيــاانت ابســتخدام مجيــع احلــواس
وهــي اســتخدام الطالــب املســارات احلســية املتاحــة بيقظــة الســتيعاب كل مــا حييــط بــه يف بيئتــه، فكلمــا 
زاد عــدد احلــواس العاملــة علــى ذلــك ازداد التعلُّــم، فمعظــم التعلُّــم اللغــوي والثقــايف يشــتق مــن البيئــة مــن 
خــال ماحظــة األشــياء واســتيعاهبا ابحلــواس؛ لــذا علــى املعلــم أن خيطــط للنشــاط حبيــث تتــاح أكــر 

الفــرص الســتخدام مجيــع احلــواس.

وتعــي . ١١  :Creating – Imagining – Innovating التجديــد   – التخيــل   – اإلبــداع 
التفكــر أبســاليب غــر منطيــة، وحتريــر إمــكاانت اإلبــداع، وممارســة التفكــر األصيــل، وتقمــص املتعلــم 
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لــألدوار واحللــول البديلــة، والبحــث عــن الطاقــة الفكريــة، وتصــور نفســه يف أدوار خمتلفــة ومواقــف 
متنوعــة.

١٢ . :Responding With Wonderment and Awe )االستجابة بدهشة )االستمتاع يف التعلُّم
تعــي أن يكــون هــدف التعلُّــم املتعــة واحلماســة واالنبهــار حنــو احملتــوى، وممارســة مهــارات التفكــر حبــب واســتمتاع، 
والشــعور ابلدهشــة واالبتهــاج؛ لوجــود القــدرة علــى حــل املشــكات، واالســتمتاع إبجيــاد احللــول، ومواصلــة التعلُّــم 

مــدى احليــاة، والشــعور ابحلماســة واحملبــة جتــاه التعلُّــم، والتقصــي، واإلتقــان.    

اإلقــدام علــى خماطــر مســؤولة Taking Responsible Risks: وهــي االنطــاق يف جتــارب . ١٣
وأســاليب تفكــر جديــدة؛ بســبب التجريــب واختبــار فرضيــات مــن خــال خــرات ســابقة، واســتغال 
الفــرص؛ ملواجهــة التحــدي الــذي تفرضــه عمليــة حــل املشــكات، واملعلــم يف ذلــك يوفــر بيئــة آمنــة 

لطابــه، ويتقبــل مجيــع أفكارهــم حيــال خــرات الســابقن، ورؤيتهــم ووجهــات نظرهــم حوهلــا.

إجيــاد الدعابــة )التفكــر مبــرح( Finding Humor: وتعــي تقــدمي منــاذج مــن الســلوكيات تدعــو إىل . ١4
الســرور واملتعــة والدعابــة، والبحــث عمــا هــو متغــر وغــر متوقــع، فالدعابــة حتــرر طاقــات الفــرد، وترفــه 
عــن النفــس، والتعلُّــم قــد أييت مــن خــال املفارقــات والثغــرات، وامتــاك القــدرة علــى البهجــة والســرور.

التفكــر التبــاديل Thinking Interdependently: ويعــي قــدرة الفــرد علــى تريــر األفــكار، . ١٥
واختبــار مــدى صاحيــة إســراتيجيات احللــول، وتقبــل التغذيــة الراجعــة، والتفاعــل، والتعــاون، والعمــل 

ضمــن جمموعــات، واملســامهة يف املهــام املوكلــة للمجموعــة.

١٦ . :Remaining Open to Continuous Learning االستعداد الدائم للتعلُّم املستمر
يعــي التعلُّــم املســتمر، وامتــاك الثقــة، وحــب االســتطاع، والبحــث املتواصــل وراء املشــكات علــى أهنــا 

ظــروف مثينــة للتعلُّــم؛ مــن أجــل حتســن هــذا التعلُّــم، واالرتقــاء وحتســن الــذات.

ذكــر كلٌّ مــن )كوســتا وكاليــك، 2003أ:37-21؛ وقطامــي وعمــور، ٢00٥؛ وفتــح هللا،٢0١١؛ 
وصــري،٢0١0؛ و العــزب، ٢0١٢؛ وهــال، ٢0١٣( اخلصائــص املميــزة للفــرد الــذي يتصــف بعــادات 

العقــل الــي مت تناوهلــا يف هــذه الدراســة، وهــي أربــع عــادات:
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اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التفكري مبرونة:

القدرة على تغير أفكاره عند تقدمي بياانت إضافية.  	 

النظر إىل املشكلة من جوانبها املختلفة.	 

التفكر بطريقة غر تقليدية، وجديدة.     	 

االهتمام بوجهات النظر األخرى.   	 

الطاقة يف احلديث والتكيف مع املواقف املختلفة.	 

اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التفكري التباديل:

مشاركة اآلخرين تفكرهم وإجنازهم. 	 

تطوير أفكار اآلخرين، والتفاعل معهم.	 

جتنب الوحدة واالهتمام ابلتعاون كمكافأة ذهنية تطور األفكار.	 

االنفتاح الذهي على أفكار اآلخرين وما لديهم من بدائل.	 

التعاطف مع اآلخرين يف قيادهتم.	 

اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التساؤل وطرح املشكالت:

البحث عن املشكات ملمارسة الرايضة الذهنية.	 

إجياد حلول للمشكات الي تظهر وطرح أسئلة دقيقة.	 

سد الفجوة بن سلسلتن بطرح سؤال.	 

التمييز بن املوجود واملمكن.	 

توليد أسئلة خمتلفة.	 
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اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة املثابرة:    

االستمرار ابلعمل.     . ١

مواصلة العمل والتفكر للوصول ملرحلة عمل الواجب.  . ٢

اإلصرار على اهلدف.   . ٣

االستمرار  ابحلركة ابجتاه اهلدف مهما أخطأ. . 4

امتاك إسراتيجيات هائلة يف املعاجلة. ٥

تبيِّ فكرة أنه يستطيع أداء املهمة مهما كانت، واهلجوم بداًل من الدفاع.  . ٦

وقــد مت االســتفادة مــن اخلصائــص املميــزة للفــرد املتصــف بعــادات العقــل يف بنــاء االســتبانة للكشــف عــن 
درجــة توافرهــا لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء . 

منهج الدراسة وإجراءاهتا

منهج الدراسة:

مــن أجــل حتقيــق أهــداف الدراســة مت اســتخدام املنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى دراســة الواقــع ملعرفــة 

مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء.

جمتمع الدراسة:

 يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات الفيــزايء للمرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض خــال الفصــل 

الدراســي الثــاين للعــام )١4٣8ه/١4٣٩ه( والبالــغ عددهــن )4٩٣( معلمــة.
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جدول )1(: توزيع جمتمع الدراسة على مكاتب التعليم مبدينة الرايض

اجملموعاجلنوبالنهضةالبديعةالغربالوسطاحلرسالشمالالروايبالشفامكتب التعليم

عدد معلمات الفيزايء الثاين 
4٣٩٣8٥٧4٩٢٧٦٦٧٥484٩٣اثنوي

ونظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة؛ فقــد اتبعــت الباحثــة أســلوب احلصــر الشــامل مــن خــال تطبيــق 

أداة الدراســة علــى كامــل جمتمــع الدراســة، وبعــد التطبيــق امليــداين حصلــت الباحثــة علــى )4٦٦( اســتجابة 

صاحلــة للتحليــل اإلحصائــي، واســتبعاد )٢٧( اســتبانة لعــدم اكتماهلــا، وقــد مت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى 

.)www.google.com( جمتمــع الدراســة ابالســتعانة مبوقــع جوجــل

خصائص جمتمع الدراسة:

تتمثــل خصائــص جمتمــع الدراســة يف )املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات اخلــرة(، ويف ضــوء هذيــن املتغريــن 

ميكــن حتديــد خصائــص جمتمــع الدراســة علــى النحــو اآليت: 

جدول )2(: توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

النسبةالتكراراملؤهل العلمي

10.5%50بكالوريوس غري تربوي

79.8%371بكالوريوس تربوي

9.7%45دراسات عليا

100%466اجملموع
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جدول )3(: توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

النسبةالتكرارعدد سنوات اخلربة

13 %61أقل من 5 سنوات

35%163من 5 إىل أقل من 10 سنوات

20.2%94من 10 إىل أقل من 15 سنة

31.8%15148 سنة فأكثر

100%466اجملموع

أداة الدراسة وإجراءاهتا:

لتحقيــق هــدف هــذه الدراســة املتمثــل يف الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات    
املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض؛ مت بنــاء 
أداة الدراســة املتمثلــة يف االســتبانة، وقامــت الباحثــة بتصميمهــا وإعدادهــا؛ لتقيــس مــا 

ُوضعــت لقياســه، وفيمــا أييت توضيــٌح خلطــوات إعدادهــا:
خطوات إعداد االستبانة وضبطها: 

قامــت الباحثــة بصياغــة أوليــة لعبــارات االســتبانة؛ وذلــك بعــد االطــاع علــى األدبيــات والدراســات 
العتيــيب )٢0١٣(، ودراســة   الدراســة كدراســة عبدالوهــاب )٢00٧(، ودراســة  املتعلقــة مبشــكلة  الســابقة 

القــرين ) ٢0١٥(، ودراســة الزهــراين )٢0١٦ (، وتكونــت االســتبانة مــن جزأيــن، مهــا: 

اجلــزء األول: تعليمــات االســتبانة، أوضحــت الباحثــة فيهــا اهلــدف مــن االســتبانة، كمــا تناولــت بعــض . ١
مصطلحــات الدراســة، والبيــاانت األساســية املتعلقــة مبجتمــع الدراســة، وتشــمل )املؤهــل العلمــي، عــدد 

ســنوات اخلــرة(.

اجلــزء الثــاين: يتكــون مــن أربعــة أبعــاد للعــادات العقليــة، مت اختيارهــا حســب تصنيــف كوســتا وكاليــك، . ٢
وهــي علــى النحــو اآليت:

العادة األوىل: التساؤل وطرح املشكالت: وتكونت من ١0 عبارات، وأخذت األرقام من )١- ١0 - 
يف االستبانة(. 



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٣٩

العــادة الثانيــة: التفكــري مبرونــة: وتكونــت مــن 8 عبــارات، وأخــذت األرقــام مــن )١١- ١8 يف - 
االســتبانة(.

العــادة الثالثــة: التفكــري التبــاديل: وتكونــت مــن 8 عبــارات، وأخــذت األرقــام مــن )١٩- ٢٦ يف - 
االســتبانة(. 

العادة الرابعة: املثابرة: وتكونت من 8 عبارات، وأخذت األرقام من )٢٧- ٣4 يف االستبانة(. - 

الصدق الظاهري لالستبانة: 

مت عــرض االســتبانة بصورهتــا األوليــة )ملحــق1( علــى جمموعــة مــن اخلــراء واملختصــن يف املناهــج    
وطــرق التدريــس ؛ وذلــك ملعرفــة آرائهــم واقراحاهتــم حــول مناســبة كل عبــارة لقيــاس العــادة احملــددة، ودقــة 
الصياغــة، وســامتها اللغويــة، ومــدى وضوحهــا، ومتثيلهــا بدقــة للجوانــب الــي تقيســها. ومت التعديــل بنــاء علــى 

آراء احملكَّمــن علــى النحــو اآليت:

التعديل على صياغة العادة األوىل الفقرة )٥(.- 

حذف العبارة )١١( يف العادة الثانية لتداخلها مع الفقرة )١٥(.- 

استبدال نون النسوة بتاء التأنيث.- 

ربط العبارات ابلفيزايء بداًل من العلوم.- 

صدق االتساق الداخلي لالستبانة:

مت التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخلــي لاســتبانة، وذلــك مــن خــال حســاب معامــات ارتبــاط   
برســون بــن كل عبــارة مــن عبــارات كلِّ بُعــٍد ابلدرجــة الكليــة للُبعــد، وحســاب معامــات ارتبــاط أبعــاد 

االســتبانة والدرجــة الكليــة لاســتبانة.
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جدول )4(: معامالت االرتباط بني درجات كلِّ عبارة من عبارات البعد األول ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارة معامل االرتباطالعبارة 

1**0,٥١١6**0,٧44

2**0,٥٧87** 0,٣0٢

3**0,٥808**0,٥8١

4**0,٥٣٦9** 0,٦0٦

5**0,٥٩٧10**0,٦٧١

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,0١(

يتضــح مــن جــدول )4( أن قيــم معامــالت االرتبــاط بــن درجــة العبــارة، والدرجــة الكليــة للبُعــد 

ــي وجــود درجــة  ــة، مــا يعن ــم موجب ــا قي ــة )0,01( وجميعه ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي األول دال

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد األول.

جدول )5(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الثاين ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0,٥406**0,٦0٣

2**0,4٣٧7**0,40٦

3**0,٥٣٣8**0,٥0٥

4**0,٥٢٦

5**0,٦٥٦

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(               
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ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )5( أن قي

ــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة  ــاً عنــد مســتوى الدالل ــة إحصائي الثــاين دال

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الثــاين.

جدول )6(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الثالث ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0,٥١86**0,٦٢٣

2**0,٦٥٦7**0,٦0٦

3**0,٥888**0,٦١٥

4**0,١٦8

5**0,٧0٩
** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(      

ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )6( أن قي

الثالــث دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة 

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الثالــث.
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جدول )7(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الرابع ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارة معامل االرتباطالعبارة

1**0,٧007**0,٥٩4

2**0,٦٩٧8**0,٥٦٥

3**0,٦٩١

4**0,٧٣٢

5**0,٦٦١

6**0,٦٦٧

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(           

ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )7( أن قي

الرابــع دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة 

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الرابــع.

جدول )8(: معامالت االرتباط بني أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل االرتباطاملحور

**0.749 عادة التساؤل وطرح املشكالت.

**0.736عادة التفكر مبرونة.

**0.704عادة التفكر التباديل.

**0.843عادة املثابرة.

**ارتباط دال عند مستوى 0,01
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يتضــح مــن جــدول )8( أن قيــم معامــالت االرتبــاط بــن أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة 

دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة عاليــة 

مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات االســتبانة 

ككل.

وقد مت تدريج مستوى اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة على النحو اآليت:

 قيمة املتوسط احلسايب  وزنه  التدرج 

 من 1 إىل 1.66 1 ضعيفة 

 من 1.67 إىل 2.33 2 متوسطة 

 من 2.34 إىل 3 3 كبرية 

حساب معامل ثبات االستبانة: - 

مت حســاب ثبات االســتبانة ابالعتماد على بياانت عينة اســتطاعية من جمتمع الدراســة وخارج عينتها 
قوامها )٣0( اســتجابة، وحســاب معامل ألفا كرونباخ، وبلغ معامل ثبات االســتبانة )0.84٩(، وهذا يدل 
علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، كمــا تراوحــت معامــات الثبــات ألبعــاد االســتبانة بــن 

)0.٦٧٥-0.8٧٥( وهــي قيــُم ثبــاٍت مقبولــة. 

اجلدول )9(: يوضح »قيم معامل ألفا كرونباخ« لالستبانة )ن=30(

معامل الثباتعدد الفقراتأبعاد الدراسةترتيب البعد

١00,8١٧عادة التساؤل وطرح املشكاتالبعد األول

80,٦٧٥عادة التفكر مبرونةالبعد الثاين

80,٧٦٩عادة التفكر التباديلالبعد الثالث

80,8٧٥عادة املثابرةالبعد الرابع

340,849الثبات العام ألداة الدراسة
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إجراءات تطبيق الدراسة ومجع البياانت:

قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة مــن جمتمــع الدراســة، فتواصلــت مــع مشــرفات الفيــزايء 

يف مجيــع املكاتــب التابعــة إلدارة تعليــم الــرايض لتوزيــع االســتبانة وتطبيقهــا علــى جمتمــع الدراســة، وذلــك 

ابالســتعانة مبوقــع جوجــل )www.google.com(، حيــث مت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى جمتمــع 

اســتكمال مجــع  اســتجابة، وبعــد  للتحليــل )4٦٦(  املعــادة والصاحلــة  الدراســة، وبلــغ عــدد االســتجاابت 

االســتجاابت متــت مراجعتهــا وتدقيقهــا، مث إجــراء التحليــل اإلحصائــي هلــا.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

عــرض بيــاانت الدراســة ومناقشــة نتائجهــا وفقــاً لتســاؤالت الدراســة، وابالعتمــاد علــى اســتجاابت 

مفــردات جمتمــع الدراســة احلاليــة:

عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول:. 1

مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات 

الفيــزايء مبدينــة الــرايض ؟

مت حســاب التكرارات والنســب املئوية واملتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية والرتب الســتجاابت 

مفــردات جمتمــع الدراســة حنــو البعــد اخلــاص بدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادة التســاؤل وطــرح 

املشــكات مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض، وجــاءت النتائــج كمــا أييت:
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جدول )10(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التساؤل وطرح املشكالت

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

درجة االمتالكا

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

يطرحن األسئلة يف الوقت املناسب.1
1063591ك

متوسطة 2.2280,419
%22.8770.2 

يطرحن أسئلة تساعد على حل املشكات.2
923740ك

متوسطة2.1970,398
%19.780.30

يطرحن أسئلة تثر التفكر العلمي. 3
1153510ك

متوسطة2.2460,431
%24.775.30

يستطعن صياغة السؤال صياغة جيدة.4
793870ك

متوسطة2.1690.375
%17830

5
يطرحن أسئلة للتمييز بن أوجه الشبه 

واالختاف. 

1603060ك
كبرية2.3430.475

%34.365.70

يطرحن أسئلة للربط بن املوضوعات العلمية. 6
1253410ك

متوسطة2.2680.443
%26.873.20

يتجننب طرح األسئلة على معلمتهن. 7
644020ك

متوسطة2.1370.344
%13.786.30
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رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

درجة االمتالكا

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

يستفسرن عن كيفية عمل االخراعات العلمية.8
1663000ك

كبرية2.3560,479
%35.664.40

9

يطرحن أسئلة خمتلفة من حيث املستوى 

املعريف. 

1273390ك

متوسطة2.2720,445
%27.372.70

10
يطرحن أسئلة استيضاحية متكنهن من مجع 

معلومات ذات صلة مبضمون املشكلة.

1423240ك
متوسطة2.3040.460

%30.569.50

مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١0( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٢٥٢( وبدرجــة متوســطة، 

وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة التســاؤل وطــرح املشــكات بــن )٢.١٣٧ – ٢.٣4٣(، وقــد 

توفــرت مجيــع العبــارات بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء 

مبدينــة الــرايض مــا عــدا العبــارة )٥,8( فقــد توفــرت بدرجــة كبــرة وابلنســبة لعــادة التفكــر مبرونــة جــاءت النتائــج 

كمــا أييت:
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جدول )11(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التفكري مبرونة

رقم 

العبارة
العبارات

ت 
رارا

لتك
ا

ب
نس

وال

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

1
التفكري أبكثر من طريقة لفهم املسائل 

الفيزايئية املعقدة.

1053610ك
متوسطة2.2250.418

%22.577.50 

2
يغرين رأيهن عندما يقدَّم هلن تفسرٌي 

علميٌّ مقنع.

923740ك
كبرية2.6150.486

%19.780.30

3
يقرأن الكتب اليت حتتوي على 

موضوعات علمية متنوعة.

40213213ك
متوسطة2.0850.280

%8.645.745.7

4

يفكرن يف بدائل أخرى حلل 

املشكالت اليت تواجههن.

534130ك

متوسطة2.1130.317
%11.488.60

5
يبحثن عن أفكار جديدة حلل أنشطة 

مادة الفيزايء.

673990ك
متوسطة2.1430.351

%14.485.60

6

ينظرن إىل املشكالت العلمية من 

زواايها املختلفة.

604060ك

متوسطة2.1280.335
%12.987.10

7

يفضلن احللول اليت تقدمها معلمة 

الفيزايء، وال يفكرن يف بدائل أخرى.

2032630ك

كبرية2.4350.496
%43.656.40

8

يظهرن االهتمام ابإلجابة عن أسئلة 

الفيزايء اليت هلا إجاابت حمددة.

2092570ك

كبرية2.4480.497
%44.855.20
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مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١١( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٢٧4( وبدرجــة متوســطة، 
وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة التفكــر مبرونــة بــن )2.085 – 2.615(، وقــد توفــرت مجيــع 
العبــارات بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض مــا 

عــدا العبــارة )٢،٧،8(؛ فقــد توفــرت بدرجــة كبــرة.

وابلنسبة لعادة التفكر التباديل جاءت النتائج كما أييت:

جدول )12(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التفكري التباديل

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا
درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

1
تفضل الطالبات العمل يف جمموعات عند 

إجراء األنشطة.

3131530ك
كبرية2.6710.470

%67.232.80 

2
2132530كاحرتام آراء زميالهتن يف الصف. 

كبرية2.4570.498
%45.754.30

3

ينجزن التجارب العلمية مبفردهن بسرعة 

أكثر من إجنازها مع اجملموعة.

813850ك

متوسطة2.1730.379
%17.482.60

4
تزداد قدرة الطالبات على التفكري يف حل 

املشكالت 

2761900ك
كبرية2.5920.491

%59.240.800

5

االستماع لوجهات نظر زميالهتن أثناء حل 

متارين مادة الفيزايء.

2372290ك

كبرية2.5080.500
%50.949.10
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رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

6
1742920كيعملن على إبراز وجهات نظر األخرايت. 

كبرية2.3730.484
%37.362.70

7
1742920كحيتفلن ابلنجاح املشرتك.

كبرية2.7660.423
%37.362.70

8
2632030كيتعاطفن مع األخرايت أثناء قيادهتن.

كبرية2.5640.496
%56.443.60

مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١٢( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٥١٣( وبدرجــة كبــرة، 

وتراوحــت متوســطات عبــارات بُعــد عــادِة التفكــر التبــاديل بــن )٢.١٧٣ - ٢.٧٦٦(، وقــد توفــرت مجيــع 

العبــارات بدرجــة كبــرة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض مــا عــدا 

العبــارة )٣(؛ فقــد توفــرت بدرجــة متوســطة. 
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وابلنسبة لعادة املثابرة جاءت النتائج كما أييت:
جدول )13(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 

الثانوية لعادة املثابرة

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

االلتزام خبطوات التجربة عند إجراء جتارب الفيزايء.1
2791870ك

كبرية2.5980.490
%59.940.10 

إعادة إجراء التجربة عند حدوث مشكلة ما.2
2721940ك

كبرية2.5830.493
%58.441.60

3
1163500كحتليل املشكلة إىل عناصرها األساسية.

متوسطة2.2480.432
%24.975.10

4
1003660كاقرتاح طرق بديلة حلل املشكلة.

متوسطة2.2140.410
%21.578.50

استثمار خرباهتن السابقة حلل املشكالت.5
1832830ك

كبرية2.3690.483
%39.360.70

اإلجابة على مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.6

1832830ك

كبرية2.3920.488
%39.360.70

ترديد أقوال تدل على مثابرهتن. 7
1603600ك

كبرية2.3430.475
%34.365.70

املواظبة وعدم الرتاجع أبدًا، وإعادة الكرة بال ملل. 8
1513150ك

متوسطة2.3240.468
%32.467.60
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وبدرجــة   )٢.٣84( للبعــد  العــام  املتوســط  أن  يتضــح   )١٣( جــدول  بيــاانت  حتليــل  خــال  مــن 

متوســطة، وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة املثابــرة بــن )٢.٢١4– ٢.٥٩8(، وقــد توفــرت العبــارات 

)١،٢،٥،٦،٧( بدرجــة كبــرة، والعبــارات )٣،4،8( بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن 

وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض أمــا ابلنســبة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة جــاءت 

النتائــج كمــا أييت:

جدول )14(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة االمتالك لعادات العقل

عدد الفقراتالعادات
املتوسط احلسايب 

العام
االحنراف 

املعياري العام
الرتتيب

درجة 
االمتالك

متوسطة١0٢.٢٥٢0.٢4٧4عادة التساؤل وطرح املشكالت.

متوسطة8٢.٢٧40.٢0٥٣عادة التفكري مبرونة.

كبرية8٢.٥١٣0,٢٦٧١عادة التفكري التباديل.

كبرية8٢.٣840,٣١0٢عادة املثابرة.

كبرية-0 ,٣4٢.٣٥٦١٩٦الدرجة الكلية ألبعاد الدراسة.

ومــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١4( يتضــح أن املتوســط العــام )٢.٣٥٦( وبدرجــة 
كبــرة، وتراوحــت متوســطات اســتجاابت جمتمــع الدراســة لدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة 
الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بــن 
)٢.٢٧4– ٢.٥١٣(، وقــد كانــت درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف 
هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بدرجــة كبــرة، وكانــت عــادة التفكــر 
التبــاديل هــي األكــر امتــاكاً لــدى الطالبــات، حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٥١٣، وتليهــا عــادة املثابــرة 
حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٣84، وتليهــا عــادة التفكــر مبرونــة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٧4، 

وتليهــا عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٥٢.



»درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية لعادات العقل من وجهة نظر معلمات الفيزايء مبدينة الرايض«
٣٥٢

 تتفــق نتائــج هــذه الدراســة جزئيــاً مــع دراســة العياصــرة ) ٢0١٢(  ودراســة الزهــراين )٢0١٥( حيــث 

إن كا الدراســتن تشــر إىل أن درجة امتاك الطلبة  لعادة التســاؤل وطرح املشــكات وعادة التفكر مبرونة 

وعــادة املثابــرة جــاءت بدرجــة كبــرة

إجابــة الســؤال الثــاين: "هــل توجــد فــروق دالــة بــني إجــاابت أفــراد اجملتمــع تعــزى إىل اختــالف 

متغــريات الدراســة )املؤهــل العلمــي، اخلــربة (؟"

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال؛ فقــد مت اســتخدام اختبــار الاابرامــري كروســكال واليــس للتعــرف علــى 
داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن إجــاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة 
الــرايض لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل العلمــي(. ومت اســتخدام اختبــار الاابرامــري كروســكال واليــس 

لنفــس الغــرض مــع متغــر )اخلــرة(، وفيمــا أييت عــرض لنتائــج تلــك االختبــارات:

الفــروق بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة . ١
الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل العلمــي جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح يف جــدول 

)١٥( اآليت: 



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
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جدول ) 15(: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بني 
متوسطات استجاابت معلمات الفيزايء يف درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض 

لعادات العقل ابختالف )املؤهل العلمي(

كا2متوسط الرتبالعدداملؤهل العلمياملتغريات
مستوى 
الداللة

عادة التساؤل وطرح املشكالت.

49227.88 بكالوريوس غري تربوي

1.5450.462 371236.91بكالوريوس تربوي

46211.98دراسات عليا

عادة التفكري مبرونة.

49257.15بكالوريوس غري تربوي

1.8630.394 371229.99بكالوريوس تربوي

46236.60دراسات عليا

عادة التفكري التباديل.

49233.66بكالوريوس غري تربوي

2.4490.294 371237.08بكالوريوس تربوي

46204.48دراسات عليا

عادة املثابرة.

49251.59بكالوريوس غري تربوي

5.8920.056 371236.46بكالوريوس تربوي

46190.39دراسات عليا

إمجايل عادات العقل يف هذه الدراسة. 

49244.5بكالوريوس غري تربوي

3.0520.217 371236.09بكالوريوس تربوي

46201.40دراسات عليا

* دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.05( 
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يتبن من جدول )١٥( السابق ما أييت: 

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل 

املؤهــل العلمــي، حيــث جــاءت قيمــة )كا٢( للمجمــوع الكلــي الســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة 

امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )٣.0٥٢(، وهــي غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى داللــة )0.0٥(.

- كمــا تبــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات 

اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة 

التســاؤل وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر مبرونــة - عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة ( والــي تعــزى 

إىل املؤهــل العلمــي.

وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء 

يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل العلمــي، 

أبن هنالــك عوامــل مؤثــرة يشــرك فيهــا مجيــع معلمــات الفيــزايء ابختــاف مؤهاهتــن العلميــة تؤثــر علــى الطالبــة 

ومــدى اكتســاهبا لعــادات العقــل كاملقــرر الدراســي، والبيئــة التعليميــة، واملهــارات املقــرر إكســاهبا للطالبــات، 

وطريقــة التقــومي املســتخدمة.



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٥٥

- الفــروق بــني متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــالك طالبــات 
املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل والــيت تعــزى إىل اخلــربة حيــث جــاءت 

نتائــج االختبــار كمــا يف  الجــدول اآليت: 
جدول ) 15 (: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بني 

متوسطات إجاابت معلمات الفيزايء يف درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض لعادات 
العقل ابختالف )اخلربة(

العدداخلربةاملتغريات
متوسط 
الرتب

كا2
مستوى 
الداللة

عادة التساؤل وطرح 
املشكالت.

61250.55أقل من مخس سنوات. 

3.9120.271

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات. 

163254.46

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94232.04

148217.53أكثر من 15 سنة.

عادة التفكري مبرونة.

61270.40أقل من مخس سنوات.

9.5020.023

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163213.00

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94230.43

148242.82أكثر من 15 سنة.

عادة التفكري التباديل.

61195.11أقل من مخس سنوات.

5.9200.116

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163237.14 

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94242.36

148239.69أكثر من 15 سنة.



»درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية لعادات العقل من وجهة نظر معلمات الفيزايء مبدينة الرايض«
٣٥٦

العدداخلربةاملتغريات
متوسط 
الرتب

كا2
مستوى 
الداللة

عادة املثابرة.

61237.16أقل من مخس سنوات.

2.1340.545

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163243.23

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94218.73

148230.66أكثر من 15 سنة.

إمجايل عادات العقل يف 
هذه الدراسة.

61230.74أقل من مخس سنوات.

0.3580.949

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163238.49

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94232.10

148230.03أكثر من 15 سنة.

* دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(.

 يتبن من جدول )١٥( السابق ما أييت:

اســتجاابت  متوســطات  بــن   )0.0٥( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل 
)اخلــرة (، حيــث جــاءت قيمــة )مربــع كاي( للمجمــوع الكلــي الســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة 
امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )0.٣٥8(، وهــي غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى داللــة )0.0٥(.

-  كمــا تبــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات 
اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة 

التســاؤل وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة (، والــي تعــزى إىل اخلــرة.



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٥٧

- بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 
معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات )التفكــر مبرونــة(، والــي 
تعــزى إىل اخلــرة بــن املعلمــات الــايت خرهتــن أقــل مــن مخــس ســنوات، واملعلمــات الــايت خرهتــن أكثــر مــن 

مخــس ســنوات وأقــل مــن ١0 ســنوات.

وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء 
يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل واخلــرة، 
أبن هنالــك عوامــل مؤثــرة يشــرك فيهــا مجيــع معلمــات الفيــزايء ابختــاف خرهتــن التدريســية، والــي تؤثــر علــى 
الطالبــة، ومــدى اكتســاهبا لعــادات العقــل كاملقــرر الدراســي، والبيئــة التعليميــة، واملهــارات املقــرر إكســاهبا 

للطالبــات، والتقــومي املســتخدم.

اثنياً: التوصيات

بناًء على النتائج الي توصلت إليها الباحثة يف هذه الدراسة، ميكن تقدمي عدد من التوصيات:

تزويــد معلمــات الفيــزايء يف املرحلــة الثانويــة بــدورات تدريبيــة هتــدف إىل التعريــف - 
بعــادات العقــل وكيفيــة تنميتهــا. 

مساعدة املعلم على توفر بيئة صفية جاذبة تسهم يف تنمية عادات العقل.- 

توفــر أدلــة للمعلمــات لتوضيــح اخلطــوات واالجــراءات الازمــة لتنميــة عــادات العقــل - 
لــدى الطالبــات .

املقرتحات: 

إجــراء دراســة لقيــاس درجــة امتــاك الطالبــات لعــادات العقــل ابســتخدام اختبــارات ومقاييــس تطبــق - 
علــى الطالبــات.

بنــاء تصــور مقــرح لوحــدة تعليميــة يف مقــرر الفيــزايء يدمــج فيهــا بــن النظريــة البنائيــة والتعلــم املســتند إىل - 
الدمــاغ لتنميــة عــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي .

 -.STEM  إجراء دراسة لتنمية عادات العقل ابستخدام مدخل تكامل العلوم
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املراجع:                            

البعلــي، إبراهيــم عبدالعزيــز حممــد. )٢0١٣(. فعاليــة وحــدة مقرحــة يف العلــوم وفــق منظــور كوســتا وكاليــك - 
لعــادات العقــل يف تنميــة التفكــر التحليلــي وامليــول العلميــة لــدى تاميــذ الصــف األول املتوســط ابململكــة العربيــة 
الســعودية. جملــة الربيــة العلميــة، اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة. العــدد )٥(، اجمللــد )١٦(، ســبتمر٢0١٣، 

ص ص٩٣-١٣٥.

البكر، رشيد النوري. )٢008م(. تنمية التفكر من خال املنهج املدرسي. ط٣. الرايض: مكتبة الرشد.- 

اجلفــري، مســاح حســن صــاحل. )٢0١٢(. أثــر اســتخدام غرائــب صــور ورســوم األفــكار اإلبداعيــة لتدريــس مقــرر - 
العلــوم يف تنميــة التحصيــل وبعــض عــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة مكــة املكرمــة. 

رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

احلارثي، إبراهيم  أمحد.)٢00٢(. العادات العقلية وتنميتها لدى التاميذ. الرايض: مكتبة الشقري.- 

حســام الديــن، ليلــى عبــدهللا .)٢008(.فاعليــة اســراتيجية »البداية-االســتجابة-التقومي« يف تنميــة التحصيــل - 
وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف األول  االعــدادي يف مــادة العلــوم. اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة«. املؤمتــر 

العلمــي الثــاين عشــر »الربيــة العلميــة والواقــع اجملتمعــي: التأثــر والتأثــر. يوليــو، ص ص.١-٣٩.

حســن، هالــة إبراهيــم حممــد. )٢0١٣(. فاعليــة اســتخدام املعمــل االفراضــي يف تدريــس العلــوم علــى تصويــب - 
التصــورات اخلطــأ لبعــض املفاهيــم العلميــة وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. 

رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة ســوهاج.

خلــف، أمحــد مصطفــى عــوض. )٢0١٢(. وحــدة مطــورة يف ضــوء أمنــوذج التصميــم العكســي لتنميــة الفهــم يف - 
العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة »دراســة جتريبيــة«. جملــة كليــة الربيــة، جامعــة املنصــورة، 

العــدد )80(، اجلــزء )١(، يوليــو. ص ص١٦٥-١٩٦.

الزهــراين، صــاحل حممــد عيظــة. )٢0١٦(. درجــة امتــاك طــاب املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر - 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة مبحافظــة جــدة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

ســعيد، أميــن حبيــب. )٢00٦(. أثــر اســتخدام اســراتيجية )حلــْل- اســأْل- اســتقِص( علــى تنميــة - 
عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي مــن خــال مــادة الكيميــاء. املؤمتــر العلمــي العاشــر، 
»الربيــة العلميــة حتــدايت احلاضــر ورؤى املســتقبل«، اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة، جملــد )٢(، ص 
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صــادق، منــر موســى. )٢0١١(. التفاعــل بــن التعلــم املبــي علــى االســتقصاء ومســتوى الــذكاء يف التحصيــل - 
وبعــض عــادات العقــل واالجتــاه حنــو العلــوم لتاميــذ الصــف الســابع األساســي. جملــة الربيــة العلميــة، اجلمعيــة 

املصريــة للربيــة العلميــة. العــدد )4(، اجمللــد )١4(، أكتوبــر٢0١١، ص ص١8٥-٢4٢.

صري، رانية حســن حممد. )٢0١0(. أثر اســتخدام اســراتيجية قائمة على تفعيل عادات العقل يف اكتســاب - 
طلبــة الصــف العاشــر يف فلســطن للمعرفــة واملمارســة الغذائيــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الدراســات 

العليــا، اجلامعــة األردنيــة.

عبدالوهــاب، فاطمــة حممــد. )٢00٧(. فعاليــة اســتخدام خرائــط التفكــر يف حتصيــل الكيميــاء وتنميــة بعــض - 
مهارات التفكر وعادات العقل لدى الطالبات ابلصف احلادي عشــر بســلطنة عمان. سلســلة دراســات عربية 

يف الربيــة وعلــم النفــس. اجمللــد )١(، العــدد )٢(، مــارس، ص ص.١0-٧0.

العتيــيب، وضحــى حبــاب. )٢0١٣(. فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة عــادات العقــل ومفهــوم الــذات األكادميــي - 
لــدى طالبــات قســم األحيــاء بكليــة الربيــة. جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الربويــة والنفســية. العــدد )١(، اجمللــد 

)٥(، يناير، ص ص١8٧-٢٥0.

العزب، إميان صابر عبدالقادر. )٢0١٢(. برانمج مقرح قائم على االستقصاء يف العلوم لتنمية بعض عادات - 
العقل لدى طاب الشــعب العلمية بكليات الربية. رســالة دكتوراه غر منشــورة. كلية الربية، جامعة بنها.

عمــر، عاصــم حممــد. )٢0١٣(. برانمــج مقــرح يف الربيــة العلميــة قائــم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي - 
لتنميــة املفاهيــم العلميــة وعــادات العقــل لــدى الطالبــات معلمــات رايض األطفــال. دراســات عربيــة يف الربيــة 

وعلــم النفــس. العــدد )40(، اجلــزء )١(، أغســطس٢0١٣. ص ص ١٩٣- ٢٧0.

عمــران، ابتهــال حممــد. )٢008(. فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة بعــض عــادات العقــل والتحصيــل لــدى - 
تاميــذ الصــف األول اإلعــدادي يف مــادة العلــوم. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة البنــات، جامعــة عــن 

مشــس.

العيطــان، شــروق منصــور. )٢0١٢(. فعاليــة منــوذج أبعــاد التعلــم يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن األساســي - 
لعــادات العقــل ومهــارات عمليــات العلــم واالجتاهــات حنــو العلــوم. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، 

جامعــة الرمــوك.
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العياصــرة، حممــد انيــف .)٢0١٢(.عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة .جملــة العلــوم - 
.عــدد)٣(. الربويــة 

فتــح هللا، منــدور عبــد الســام. )٢008م(. تنميــة مهــارات التفكــر اإلطــار النظــري والتطبيــق العملــي. الــرايض: - 
دار النشــر الــدويل. 

فتــح هللا، منــدور عبدالســام. )٢0١١(. فعاليــة أبعــاد التعلــم ملارزانــو، يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف - 
العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، مبدينــة عنيــزة ابململكــة العربيــة الســعودية. اجمللــة 

الربويــة، الكويــت. العــدد )٩8(، اجمللــد )٢٥(، اجلــزء )١(، مــارس٢0١١. ص ص١4٥-١٩٩.

القــرين، مســفر خفــر ســي. )٢0١٥(. أثــر اســتخدام اســراتيجية التعلــم املســتند إىل الدمــاغ يف تدريــس العلــوم - 
علــى تنميــة التفكــر عــايل الرتبــة وبعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الثــاين املتوســط ذوي أمنــاط الســيطرة 

الدماغيــة املختلفــة. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

قطامــي، يوســف واثبــت، فــدوى. )٢00٩(. عــادات العقــل لطفــل الروضــة، النظريــة والتطبيــق. عمــان: ديبونــو - 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

قطامــي، يوســف وعمــور، أميمــة حممــد. )٢00٥(. عــادات العقــل والتفكــر، النظريــة والتطبيــق. عمــان: دار - 
الفكــر للنشــر والتوزيــع.

كوســتا، آرثــر وكاليــك، بينــا.)٢00٣أ(. استكشــاف وتقصــي عــادات العقــل. ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة، - 
اململكــة العربيــة الســعودية. الدمــام: دار الكتــاب الربــوي للنشــر والتوزيــع.

مارزانــو وآخــرون.)١٩٩٩(. أبعــاد التعلــم، .تقــومي األداء ابســتخدام منــوذج أبعــاد التعلــم ،ترمجــة صفــاء األعســر - 
وآخريــن. القاهــرة: دار قبــاء للطباعــة والنشــر.

مــازن، حســام الديــن حممــد. )٢0١١(. عــادات العقــل واســراتيجيات تفعيلهــا يف تعليــم وتعلُّــم العلــوم والربيــة - 
العلميــة فكــر جيــد لواقــع جديــد. املؤمتــر العلمــي اخلامــس عشــر. اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة. ص ص.٦٣-

.8٧

نوفــل، حممــد بكــر.)٢008(. تطبيقــات عمليــة يف تنميــة التفكــر ابســتخدام عــادات العقــل. عمــان: دار املســر - 
للنشــر والتوزيــع والطباعــة.

هال، ســامية حســنن عبدالرمحن. )٢0١٣(. فاعلية اســراتيجية قائمة على قبعات التفكر الســت يف حتصيل - 
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الرايضيــات وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي. جملــة دراســات عربيــة يف الربيــة 
وعلــم النفــس. العــدد )44(، اجلــزء )١(، ديســمر٢0١٣، ص ص١٢٥-١٦8.
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ملخص الدراسة: 

هدفت الدراســة إىل التعرف على معوقات توظيف اإلنتاج الفي لطاب قســم الربية الفنية من وجهة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب جبامعــة أم القرى،وتكّونــت عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس _ 
وعددهــم)١٣( عضــًوا_ وطــاب القســم _وعددهــم )١٣0( طالًبا_،وبلــغ إمجــايل عــدد أفــراد العينــة )١4٣(، 
ومتثلــت أداة الدراســة يف اســتبانة مــن إعــداد الباحــث يف صــورة معوقــات ومقرحــات يف أربعــة جمــاالت بواقــع 
أربعــن فقــرة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة أنــه ال توجــد فروق ذات داللة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
)0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة حــول مــدى توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم 
الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، كمــا اّتضــح أّن هنــاك تباينًــا يف اســتجاابت كل 
من أعضاء هيئة التدريس والــــطاب يف نـــطاق املـــعوقات واحلـــلول املقـــرحة لكل من فـــقرات جمـــال التكالـــيف 
املـــالية الـــي كان مـــتوسطها احلـســــــايب ) 0.4٥( ابحنراف )0.٩١(، واملزاولة الفنية مبتوسط )0.٩٢( واحنراف 
ــتوسط ) ٢٥.0(  )0.٩٦( واملشــاركات الفنيــة مبتوســط )0.٥٣( واحنــراف )١.0٣(، وحـــفظ العمــل الـــفي مبـ

واحنــراف )0.80(. 

أمَّا فيما يتعّلق ابلتوصيات، فكانت على النحو اآليت:

ضــرورة العمــل علــى معاجلــة املعوقــات الــي حتــول دون توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب وأعضــاء هيئــة . ١
التدريــس يف أقســام الربيــة الفنيــة.

 ضــرورة اإلفــادة مــن احللــول املقرحــة الــي حددهتــا الدراســة يف آليــة توظيــف اإلنتــاج الفــي  أبقســام ٢. 
الربيــة الفنيــة.

 إعداد دليل إجرائي آللية توظيف اإلنتاج الفي للطاب أبقسام الربية الفنية.٣. 

  اإلســراع يف عمــل منصــة لعــرض اإلنتــاج الفــي لــكل األقســام الفنيــة ابجلامعــات وعمــل مــزادات دوريــة 4. 
لبيعها.

الكلمات املفتاحية: 

معوقات- توظيف – اإلنتاج الفي.



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٦٥

Abstract

The aim of this study was to identify the obstacles of utilizing the artworks 

of Art Education Department’s students from the perspective of faculty 

members and students at the University of Umm Al-Qura. It covered a sample 

of (143) participants; (13) faculty members and (130) students. It adopted a 

questionnaire comprising (4) domains (a total of 40 items) on the obstacles 

and solutions as the tool of data collection. It concluded that there were no 

significant differences at the level of (0.05) among the arithmetic means of the 

participants in terms of utilizing the artworks of Art Education Department’s 

students from the perspective of faculty members and students. Additionally, 

there were no significant differences in the responses of the faculty members 

and students in terms of the obstacles and solutions: financial cost (M= 0.45, 

SD= 0.91), technical practice (M= 0.92, SD= 0.96), arts contribution (M= 

0.53, SD=1.03), and artwork preservation (M = 0.25, SD= 0.80). 

The study recommended:

1. Addressing the obstacles that hinder utilizing the artworks of students and 

faculty members in the departments of art education.

2. Making use of the proposed solutions regarding the mechanism of utilizing 

artworks in the departments of art education. 

3. Developing a procedural manual for the mechanism of utilizing artworks 

in the departments of art education. 

4. Providing a platform to display the artworks of the departments of art 

education at the various universities and putting them for auction.

Keywords: Obstacles- Utilizing- Artwork
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مقدمة الدراسة:

منــذ انطــاق قســم الربيــة الفنيــة عــام ١٣٩٦هـــ جبامعــة أم القــرى ) موقــع جامعــة أم القــرى اإللكــروين 
٢0١8(، وهــو مســتمر يف حتقيــق أهدافــه وختريــج دفعــات مــن الطــاب خلدمــة الوطــن وتدريــس مــادة الربيــة 
يــدرك جيــًدا كثــرة املقــررات العمليــة مقارنــة  الفنيــة، وال شــك يف أن املطلــع علــى مفــردات مــواد القســم، 
ابملقررات النظرية، وذلك هبدف صقل موهبة املنتســبن إىل القســم وتزويدهم ابملعارف واملســتجدات املتعّلقة 
ابلتخصــص؛ لــذا فــإنَّ اخلطــة الدراســّية للقســم بواقــع )١٣4(ســاعة، وحجــم املقــررات العمليــة يصــل إىل )٢١( 
مقــررًا، هلــا متطلبــات ومشــاريع يــراوح إنتاجهــا الفــي مــن )٣( إىل )٦( مشــاريع حســب املقــرر، ومــا يســعى 
إىل حتقيقــه مــن أهــداف، ويف حــال أخــذان متوســط األعمــال وهــو )4( مشــاريع، فــإنَّ جممــل اإلنتــاج الفــي 

خــال دراســة الطالــب يصــل إىل )84( مشــروًعا.

ويف هناية كل فصل دراســي يقوم الطاب بتســليم اإلنتاج الفي يف كل مقرر إىل عضو هيئة التدريس، 
للتقييــم والتقــومي، فيجتمــع ابلورشــة أو املعمــل مــا يزيــد عــن مئــة منتــج مبختلــف التقنيــات واخلامــات، ويف أغلــب 
األحيــان ال يعــود الطــاب الســتام منتجاهتــم، وقــد حيفــظ بعضهــا للمشــاركة يف معــارض القســم أو لتزيــن 
مرافــق اجلامعــة، وابلتــايل حيــدث تكــدس لألعمــال، ومــن مَثَّ حيــدث فـَْقــد كبــر هلــذا اإلنتــاج الفــي الــذي بُــذل 

فيــه جهــد مــادي وزمــي مــن قبــل الطالــب، وجهــد ذهــي مبتابعــة وإشــراف مــن عضــو هيئــة التدريــس.

يذكــر ) قــزاز، ٢0١١ ص ٢٢(:« أنَّ اإلنتــاج الفــي ميــدان لتنميــة الشــخصية املتكاملــة فهــو يتطلــب 
الفــي  اإلنتــاج  خــال  مــن  الطالــب  ويكتســب  والتعبــر،  والعمــل  والتخيّــل  واإلحســاس  والتفكــر  اإلدراك 
املهــارات األساســية والتقنيــات الفنيــة، ويتعــرف علــى أجبــدايت أســس التصميــم وعناصــره، ممــا يســاعد علــى 
منــو احلساســية البصريــة والثقافــة التشــكيلية لصياغــة إنتاجــه الفــي أبســلوب مبتكــر وابســتخدام اخلامــات 

املتنوعــة والتعامــل مــع األدوات الفنيــة املختلفــة«.

مشكلة الدراسة:

مــن خــال عمــل الباحــث كعضــو هيئــة تدريــس وختصصــه يف جمــال مناهــج وطــرق تدريــس الربيــة الفنيــة، 
الحــظ وجــود وفــرة يف إنتــاج طــاب القســم، نتيجــة لطبيعــة املقــررات العمليــة، ووجــود عــدد مــن املشــاريع 
خــال الفصــل الدراســي حســب احتيــاج كل مقــرر، حيــث تتضمــن اخلطــة الدراســية للطالــب عــدد )١٣4( 
ســاعة تشــمل مقــررات عمليــة مــع نظراهتــا مــن املقــررات النظريــة، وبنهايــة الفصــل الدراســي جيتمــع ابملعامــل 
مــا ال يقــل عــن )١000( مشــروع متثــل جممــل اإلنتــاج ابملقــررات، وال شــك يف أنَّ هــذه املشــاريع قــد كّلفــت 
الطالــب أو القســم أمــوااًل لتوفــر خاماهتــا وأدواهتــا الازمــة، انهيــك عــن الوقــت املبــذول يف تنفيذهــا، وبعــد أن 
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يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتقييــم اإلنتــاج الفــي للطالــب ينتهــي هــذا اجلهــد الكبــر مــع حجــم اإلنفــاق 
املــايل والوقــت بتحقــق جنــاح الطالــب يف املقــرر أو إخفاقــه، وقــد حيتفــظ عضــو هيئــة التدريــس ابألعمــال املميــزة؛ 

للمشــاركة مبعــارض عامــة، أو خاصــة ابلقســم، أو لتزيــن مرافــق الكليــة، أو أهنــا تعــاد إىل الطــاب.

وقد حتفظ األعمال وختزن لفرة زمنية بعدها يضيق املعمل أو الورشة، فيتخلص منها  إبتافها.

 حيــدث هــذا اإلنتــاج الفــي بشــكل متواصــل يف كل فصــل دراســي، مــن هنــا كان لزاًمــا علينــا النظــر يف 
توظيــف هــذه األعمــال مبــا خيــدم مجيــع األطــراف ابلقســم، وحيقــق رافــًدا ماليًّــا مثمــرًا للطــاب والقســم، خاصــة 
وأنــه - علــى حــد علــم الباحــث- ال توجــد دراســات قامــت ابلبحــث حتديــًدا يف حمــور توظيــف اإلنتــاج الفــي، 
بــل اقتصــرت علــى اإلنتــاج فقــط وحتســينه وجتويــد خمرجاتــه، ماعــدا دراســة )ماجــدة، العجمــي ٢00٣( الــي 
اهتمــت ابإلعــداد لإلنتــاج الفــي، هبــدف توظيفــه للبيــع، دون وضــع تصــّور أو خطــوات ملــا بعــد مرحلــة اإلنتــاج.

 أسئلة الدراسة:

 حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس اآليت:
- مــا معوقــات توظيــف اإلنتــاج الفــين لطــالب قســم الرتبيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــالب جبامعــة أم القــرى؟

وينبثق منه األسئلة اآلتية:

مــا املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . ١
التدريــس والطــاب؟

مــا معوقــات مزاولــة اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس . ٢
والطــاب؟

مــا معوقــات توظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء . ٣
هيئــة التدريس والطاب؟

مــا معوقــات حفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس . 4
والطــاب؟

ما احللول املالية املقرحة لتوظيف اإلنتاج الفي لطاب قسم الربية الفنية من وجهة نظر أعضاء . ٥
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هيئة التدريس والطاب؟. ١

مــا احللــول املقرحــة ملزاولــة اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . ٢
والطــاب؟ التدريــس 

مــا احللــول املقرحــة للمشــاركة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة ابملعــارض الفنيــة مــن . ٣
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟

مــا احللــول املقرحــة حلفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة . 4
التدريــس والطــاب؟ 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن . ٥
متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة  تعــزى إىل النــوع؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن . ٦
متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة  تعــزى إىل اجملــال؟

أهداف الدراسة:

التوصل إىل أهم املعوقات الي متنع االستفادة من توظيف اإلنتاج الفي لطاب قسم الربية الفنية .. ١

للطــاب خــال . ٢ الفــي  اإلنتــاج  مــن  املاليــة  لاســتفادة  املناســبة  املقرحــة  احللــول  بعــض  إىل  التوصــل 
ابلقســم. دراســتهم 

الكشف عن الفروق بن اجتاهات عينة الدراسة إن وجدت تعزى إىل متغري: ) النوع، واجملال (.. ٣

اقراح آلية لتسويق األعمال وتنشيط التفاعل بن املستفيدين والطاب .. 4

إبراز دور املعارض العامة واخلاصة يف تفعيل وإجناح مقرح ملنفذ بيع اإلنتاج الفي .. ٥

أمهية الدراسة:

قد تسهم هذه الدراسة يف لفت نظر املسؤولن ابألقسام الفنية إىل االستفادة من اإلنتاج الفي . ١
للطاب  وتوظيفه بشكل أفضل يف تدريس مقررات القسم .

قد تسهم هذه الدراسة يف جزء من نتائجها يف تقدمي بعض احللول املقرحة للتغلب على معوقات . ٢
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االستفادة من اإلنتاج الفي .. ١

تستهدف الدراسة احلالية الطاب وأعضاء هيئة التدريس أبقسام الربية الفنية من خال تفعيل . ٢
احللول املقرحة وجتنب املعوقات.

االستفادة من اإلنتاج الفي أبقسام الربية الفنية مبا يعود ابلنفع املايل إىل كل من الطاب واألقسام .. ٣

الوقوف على املعوقات الي متنع االستفادة من اإلنتاج الفي للطاب من وجهة نظر أعضاء هيئة . 4
التدريس والطاب .

حمددات الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على احلدود اآلتية :

الفصل الدراسي األول للعام ٣8-١4٣٩هـ.. ١

أعضاء هيئة التدريس والطاب بقسم الربية الفنية يف جامعة أم القرى.. ٢

حصــر أهــم املعوقــات يف توظيــف اإلنتــاج الفــي الــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، واقــراح . ٣
بعض احللول لطاب املستوى )٣( إىل )٧(، وقد مت استبعاد طاب املستوى )١-٢(؛ لقلة خرهتم، 
ومراعــاًة لعــدم متكنهــم مــن احلكــم الدقيــق يف اســتجابتهم، وكذلــك مت اســتبعاد طــاب املســتوى )8(؛ 

لعــدم تواجدهــم بشــكل مســتمر بســبب انشــغاهلم ابلربيــة العمليــة.

التعريف ابملصطلحات:

1- معوقات: 

جاء يف )معجم املعاين اجلامع، ٢0١8(: َمُعوق: )اسم( - َمُعوق : اسم املفعول من عاَق - ُمعوَّق: 
)اســم( - اســم مفعــول مــن عــوََّق - ذو عاَهــة َجَســديَّة أو عقليَّــة - ُمعــوَّق: )اســم( - ُمعــوَّق : اســم املفعــول 

مــن َعــوََّق - ُمعــوِّق: )اســم( -  اســم فاعــل مــن عــوََّق .ُمعــوِّق: )اســم( -  ُمعــوِّق : فاعــل مــن َعــوََّق.

واملقصــود ابملعوِّقــات يف هــذا البحــث: كل مــا يعــرض الطــاب ومينعهــم مــن االســتفادة وتوظيــف 
إنتاجهــم الفــي خــال دراســتهم ابلقســم  يف املقــررات العمليــة.
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2- توظيف:

جــاء يف )معجــم املعــاين اجلامــع ،٢0١8 ( :- َتوظيــف: )اســم( - مصــدر َوظَـّـَف - تـَْوِظيــُف - 
توظيــف املــال: ) االقتصــاد ( تثمــر املــال وتنميتــه توظيــف املــال يف املشــاريع االقتصاديـّـة،  توظيــف: )اســم(-  
توظيــف : مصــدر َوظَّــَف-  َوظَّــَف: )فعــل(- وظَّــَف يوظِّــف ، توظيًفــا ، فهــو ُموظِّــف ، واملفعــول ُموظَّــف .

واملقصود ابلتوظيف يف هذا البحث: اســتغال مجيع اإلمكاانت البشــرية واملادية لاســتفادة من األعمال 
الفنية من خال املشــاركة هبا يف املعارض وتســويقها ابلطرق احلديثة واالنتفاع بعوائدها .

3- اإلنتاج الفين:

        جاء يف )معجم املعاين اجلامع ،٢0١8 (: اِنتاج: )اسم( - تولُّد الّشيء من الّشيء - اإلنْتاُج اأَلَديبُّ 
: الِكتــاابُت اأَلَدبِيَّــُة َواِبِْتكارَاهُتــا - مراقبــة اإلنتــاج: عمليّــة إجــراء االختبــارات والقياســات الازمــة للتَّحقُّــق مــن 
مطابقــة املنتجــات للمواصفــات احملــدَّدة هلــا يف التصميمــات، نوعيّــة اإلنتــاج: املنتجــات الــي تكــون مطابقــة 

للشــروط واملواصفــات التقنيّــة والعلميّــة والصحيّــة، وســائل اإلنتــاج: العمــل، واألدوات، واآلالت .

ّ : عمــل  فــَـيّنّ: )اســم(:  اســم منســوب إىل فَــّن - عمــل فــّيّ راٍق، الوســط الفــّيّ : جمتمــع الفنَّانــن ، َعَمــٌل فــيِّ
ّ : حــاِذق يف حرفتــه، عامــل / ُمستشــار فــّيّ - فــّي األســنان: فــيِّ يصنــع اجلســور  تصويــرّي أو تشــكيلّي، فــيِّ
أو األســنان الصناعيّــة ومــا إليهــا وفًقــا للقياســات الــي أيخذهــا طبيــب األســنان-  فُــِيّ: )اســم( - فُــِيّ : مجــع 

ِفنَــاُء .

واملقصــود ابإلنتــاج الفــين يف هــذا البحــث: كل مــا ينتجــه الطــاب مــن مشــاريع جبميــع املقــررات العمليــة 
بقســم الربيــة الفنيــة خــال فــرة دراســتهم ابلقســم .

اإلطار النظري: 

1 - االجتاه التنظيمي يف الرتبية الفنية:

 )Discipline Based Art Education( وهــي اختصــار_ )DBAE( منــذ انطــاق نظريــة
_، والباحثــون يطلقــون عليهــا حمليّــا )االجتــاه التنظيمــي(، يذكــر )قــزاز ،٢0١١،ص١٩( أنــه: مت تطويرهــا يف 
األســاس بواســطة جمموعــة مــن أســاتذة الفــن الغربيــن، لتناســب نقــل املعرفــة واخلــرات الفنيــة إىل الطــاب يف 
ــن املتعلــم مــن التعــرض لتشــكيلة متنوعــة مــن  التعليــم العــام، وكان يُتوقــع مــن هــذا االجتــاه _ يف البدايــة_ أن ميكِّ
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املعــارف واخلــرات يف جمموعــة مــن العلــوم املختلفــة مــن خــال حمتــوى الفــن، وهــي تركــز علــى أربعــة مياديــن 
معرفيــة هلــا عاقــة وثيقــة ابلفــن، وهــي:

١ .. Art Making  إنتاج األعمال الفنية

٢ ..Art Criticism نقد األعمال الفنية

٣ ..Art History دراسة اتريخ الفن والفنانن

4 . . Aesthetic دراسة علم اجلمال والتذوق الفي

ويــرى الباحــث أّن هــذه النظريــة تتميــز بشــمولية العمليــة الفنيــة، حيــث متــر مبراحــل العمــل الفــي مــن 
الفكــرة إىل اإلنتــاج، مث املرحلــة األخــرة ،وهــي التــذوق والنقــد الفــي بعــد خــروج العمــل الفــي إىل الســاحة 

الفنيــة، وبذلــك يكــون قــد حتقــق األمــر مــن تنفيــذ العمــل الفــي .

أ – إنتاج األعمال الفنية: 

يف هــذا احملــور يشــمل اإلنتــاج الفــي  كمــا تــراه )ســرية، صدقــي،١٩٩٢،ص٢-٣( علــى بعديــن، مهــا 
:« تعبــري وابتــكاري، فمــن خــال البعــد التعبــري ينتــج الطالــب أعمــااًل فنيــة حتــوي قيًمــا تعبريــة خياليــة ممــا 
يســاعد الطــاب علــى التعبــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم بصــورة ماديــة حمسوســة، حيــث حيــدد املعلــم املوضــوع 
ويناقشــه مــع الطــاب كمحــور يبــي عليــه الطالــب فكــرة، مث يبــدأ يف املمارســة فيكتســب مهــارات خمتلفــة مــن 
خــال مزاولــة الفــن، ويهــدف البعــد االبتــكاري إىل متكــن الطالــب مــن مواجهــة املشــكات املرتبطــة ابملمارســة 
التشــكيلية مــن خــال فهــم القيــم والعناصــر واألســس، فتتحســن لديــه املهــارات اخلاصــة ابســتخدام األدوات 

واخلامــات، فيصــل مــن خــال التجريــب إىل االبتــكار ».

كمــا أنَّ تعــدد املســتوايت ابملقــررات العمليــة يصقــل مهــارة الطالــب، وحيســن مــن مســتواه يف املمارســة؛ 
ألنَّــه مــن خــال التجريــب يكتشــف طرقًــا وأســاليب خمتلفــة للتعامــل مــع األدوات واخلامــات .

ب- أمهية اإلنتاج الفين:

الشــك يف أن جممــل مــا يطــرح يف املقــررات العمليــة ابلقســم يهتــم يف ختــام املقــرر ابإلنتــاج الفــي للطالــب مــن 
انحيــة االلتــزام ابملعايــر والقيــم الفنيــة، الــي يســعى عضــو هيئــة التدريــس مــن خاهلــا إىل الوصــول ابلطــاب إىل 
مرحلــة االبتــكار يف املســتوى املتقــدم مــن املقــرر. وقــد عرض)قــزاز ،٢0١١، ص٢٣-٢4( ملخًصــا لذلــك 

فيمــا خيــص الطالــب علــى النحــو اآليت:
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يدرك الطالب التنوع يف الصور الفنية ابإلنتاج الفي .. ١

يشكل صورة مطابقة ملا يدركه وما يتخيله .. ٢

يتعلم الطالب كيف خيطط أفكاره أواًل.. ٣

يعر عن فكرته وآرائه ومشاعره بطريقة مادية حمسوسة .. 4

ينظم األشكال بفاعلية يف منتجه الفي.. ٥

يدرك من خال اإلنتاج الفي عاقة اجلزء ابلكل يف العمل الفي .. ٦

ينتقل يف اإلنتاج الفي من هدف إىل آخر مبرونة وبتوجيه من املعلم .. ٧

يتمكن الطالب من اإلملام ابحلرف واملهن الفنية والتقاليد اخلاصة ابألساليب واملهارات واخلامات . 8
واألدوات.

يطور مهارته الشخصية الازمة الكتساب مبادئ احلرفة الفنية ابملمارسة واملثابرة .. ٩

يكتسب اخلرة من خال اتريخ الفن والتعرف على أعمال الفنانن ومصادر إهلامهم.. ١0

ويضيــف الباحــث أن اإلنتــاج الفــي هــو املرحلــة األخــرة مــن ترمجــة مشــاعر الفنــان واندماجــه مــع   
األدوات واخلامــات، والــي تســهم يف إخــراج العمــل الفــي بطابــع الفنــان وملســاته اخلاصــة، معــرًا عــن حالــة 

 . لديــه  الداخلــي  الشــعور 

جـ - املمارسات وإنتاج العمل الفين:

تعــد املمارســة الفنيــة رافــًدا قــواًي لعمليــة اإلنتــاج الفــي، فهــي تصقــل بشــكل كبــر خــرات الطــاب 
وتزيــد مــن إنتاجهــم، ولذلــك جنــد يف كل مقــرر عملــي ابلقســم قــد يصــل الســقف األعلــى لإلنتــاج إىل ســتة 
مشــاريع ابلفصــل الدراســي، وال تقــل عــن ثاثــة أعمــال كحــد أدىن، ويكــون عضــو هيئــة التدريــس متابًعــا 
لــكل مراحــل اإلنتــاج الطــايب، ُمقدًِّمــا االستشــارات الفنيــة والتوجيهــات العمليــة؛ بغيــة الوصــول إىل منتــج فــي 
ملتــزم بعناصــر العمــل الفــي ومتوافــق مــن الناحيــة اجلماليــة، وال يغفــل عــن اجلانــب النفعــي يف بعــض األحيــان، 
ويف هــذا الســياق تقــول )زينــب، علــي ،٢008، ص ١88-١8٩(: فاملمارســة الفنيــة تقتضــي أن ميــر الفــرد 

ابملراحــل اآلتّيــة:
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الدافع أو املثري: الذي يدفع الفنان إىل أن يكون إنتاجه الفي من تعايشه وتعامله مع اجملتمع . 1
واألشياء من حوله ومواقف اإلاثرة الي حترك الفنان للتعامل معها.

وسيلة التعبري أو التنفيذ: وهي اختيار اخلامات واألدوات اخلاصة بتنفيذ العمل الفي وجتسيده، . 2
وهي كثرة، وكل عمل في له اخلامات الي تناسبه حى يصبح له كيان ملموس .

عملية التشكيل أو الصياغة: وتتضمن ثاث خطوات مير هبا الفنان، وهي:. 3
أ- ابتكار الرموز واألشــكال: وهي اخلطوة األوىل بعد اختيار اخلامات واألدوات املناســبة ملنتجه، حيث تُوجد الرموز 
واألشــكال الي تتفق مع أحاسيســه وانفعاالته لترز مشــاعره من خال رموز وأشــكال خاصة به يف بعض األحيان .

ب- تنظيــم الرمــوز واألشــكال: وهــي اخلطــوة الثانيــة الــي يتــم فيهــا تنظيــم الرمــوز واألشــكال وترتيبهــا وتنســيقها، وهــي 
حتــدد معــى املنتــج الفــي وتكســبه األحاســيس والشــعور الــي تنعكــس علــى املتــذوق الفــي .

ت- كيفيــة األداء: أثنــاء عمليــة التنظيــم وابتــكار الرمــوز واألشــكال تظهــر عمليــة األداء، وهــي املهــارة الــي يتعامــل هبــا 
الفنــان مــع املنتــج الفــي؛ إلخراجــه وفــق القواعــد والقيــم الفنيــة .

د- رصيد اخلربة اجلمايل وأثره على اإلنتاج الفين:

مــن خــال عمليــة املمارســة الفنيــة حيــدث اإلنتــاج الفــي، ويكتســب الفنــان خــرات مراكمــة حتســن مــن 
أدائــه، فيزيــد اإلنتــاج لديــه وتصقــل مواهبــه وخيــّط لنفســه مســارًا يُعــرف بــه يف الوســط الفــي مــن خــال شــرحية 
املتذوقــن ابجملتمــع، تقــول )زينــب، علــي ،٢008،ص١٩0(:«يســبق العمــل الفــي فــرة ســابقة مــن التهيئــة 
الذهنيــة الــي يعيشــها الفــرد ) املنتــج للعمــل الفــي ( وهــي مبثابــة فــرة حضانــة تتفاعــل فيهــا األفعــال واملــدركات، 

وتعــدل كل منهــا األخــرى قبــل أن يتحقــق يف التجربــة الواقعيــة، منهــا: 

االستغراق اجلمايل يف املشاهدة والتأمل.	 

حتويل املعاين الي تولدت من املشاهدة والتأمل .	 

الرمجة والربط بن األحاسيس واجلوانب املعرفية .	 

ففــي العمــل الفــي يتــم إعــادة تنظيــم املــادة تنظيًمــا حيقــق يف النهايــة رضــا ولــذة مجاليــة، فالتنظيــم والتأليــف 
بــن عناصــر املوضــوع مهــا أهــم عوامــل إحــداث الطابــع اجلمــايل ألي خــرة، ومهــا يف اخلــرة اجلماليــة أوضــح 

مــن أي خــرة أخــرى« .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣٧4

ت - واقع اإلنتاج الفين يف قسم الرتبية الفنية:

ابلنظــر إىل مــا حيــدث يف قســم الربيــة الفنيــة _ ومــن خــال عمــل الباحــث _ ،كثــرًا مــا ناحــظ 
كميــة اهلــدر الــي حتــدث خــال الفصــول الدراســّية لطاقــة الطــاب املاليــة والبدنيــة، حيــث ينتهــي اإلنتــاج 
الفــي بعــد التقييــم، إمــا حبفــظ املتميــز مــن األعمــال، أو إرجاعهــا إىل الطــاب، أو ختزينهــا ابملعامــل والــورش 
إىل أن تتكــّدس، فتدعــو احلاجــة إىل التخلــص منهــا مــن خــال إعطــاء احلريــة للطالــب الرجتــاع أعمالــه وقــد 
يكــون ختــرج، وابلتــايل ال يســتلم عملــه فيتلــف ، كمــا أن معظــم األعمــال املميــزة قــد تُقــدم كهــدااي يف بعــض 
املناســبات، أو تُزيــن هبــا أروقــة الكليــة أو األقســام مــن دون الرجــوع إىل صاحــب العمــل - يف كثــر مــن 

األحيــان- لصعوبــة التواصــل معــه.

إضافــة إىل أن القســم يعتمــد الطــرق التقليديــة يف كثــر مــن املقــررات العلميــة، علــى الرغــم  مــن وجــود 
بدائــل تقنيــة كثــرة تســهم يف حفــظ الوقــت واجلهــد، وتــرك مســاحة كبــرة للطالــب يف املمارســة والتغيــر والتنويــع 
والراجــع مــن خــال برامــج عديــدة ختــدم الكثــر مــن املقــررات كمــا يف أجهــزة احلفــر الثاثــي األبعــاد والطابعــات 
ثاثيــة األبعــاد وأجهــزة القــص ابلليــزر والــي تقــوم بــكل األوامــر الــي ترســل إليهــا، و مهــارة التعامــل مــع هــذه 
األجهــزة تــدل علــى قــوة املســتخدم ومتّكنــه، وتزيــد مــن آفــاق االبتــكار والتجديــد لديــه، حبيــث تنقــل اإلنتــاج 

الفــي إىل مرحلــة متقدمــة مــن اإلبــداع والتميّــز .

ج - معوقات توظيف اإلنتاج الفين:

مــن وجهــة نظــر الباحــث _ خــال مــا قــام بــه مــن اســتطاع _، ُصنفــت عوائــق توظيــف اإلنتــاج الفــي 
إىل أربعــة جمــاالت علــى النحــو اآليت:

١- التكاليــف املاليــة: حيــث لوِحــظ كثــرة اهلــدر يف جممــل اإلنتــاج الفــي بقســم الربيــة الفنيــة، وعــدم النظــر إىل 
توظيفه بطريقة تســهم يف حتســن جودة املخرجات وتوظيفها كعائد مايل ينتفع به الطالب والقســم من خال 
إطــاق منصــة إلكرونيــة لعــرض األعمــال وبيعهــا واملشــاركة هبــا يف املعــارض واملؤمتــرات، وكذلــك عمليــة توثيــق 
اإلنتــاج الفــي وحفــظ حقــوق امللكيــة للطــاب. وتــرز املعوقــات املاليــة كأهــم نقطــة حالــت دون حتقيــق ذلــك، 
حيــث إن التكاليــف املاليــة الــي يتحملهــا الطالــب - خــال دراســته ابلقســم -مبلــغ  مبتوســط مخســة اآلف 
رايل يصــرف علــى اخلامــات واألدوات خــال الفصــل الدراســي الواحــد_ حســب اســتطاع قــام الباحــث بــه 
_  وتعــد هــذه تكلفــة عاليــة جــًدا مقارنــًة ابملكافــأة الشــهرية الــي حيصــل عليهــا الطالــب. ومجيــع مــا ينتــج ابملقــرر 
يشــرف عليــه عضــو هيئــة التدريــس، ممــا يعــي أّن أغلــب األعمــال تكــون فــوق املتوســط، وهلــا قيمــة ســوقية لــو مت 

عرضهــا وبيعهــا. كمــا تعــد األنظمــة واللوائــح املاليــة ابجلامعــة عائقــا كبــرا حيــول دون االســتفادة منهــا .
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٢- اإلنتاج واملزاولة الفنية: تشــمل خطة الطالب ابلقســم على )١٣4( ســاعة تســتحوذ فيها املواد العملية 
علــى حصــة كبــرة بواقــع )٢١( ســاعة، متوســط مــا ينتجــه الطالــب ابملقــرر )4( ســاعات، ويبلــغ إمجــايل عــدد 
طــاب القســم )١٩0( طالبًــا، فيكــون هنــاك غــزارة يف اإلنتــاج الفــي وتكــدس يف املعامــل والــورش، فقــد يزيــد 
إنتــاج الطالــب عــن )٩0( منتًجــا فنيًّــا خمتلفــة اخلامــات واألدوات واملضامــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الوفــرة 
اإلنتاجيّــة إال أهنــا ال توظّــف وال تســتثمر كمصــدر دخــل مــايل للطالــب، الــذي ينتهــي دوره فقــط مبرحلــة منــح 

الدرجــة وجتــاوز املقــرر .

٣- املشــاركات الفنيــة: جممــل اإلنتــاج الفــي ابلقســم _ إذا مل يعــد إىل الطالــب _فقــد يســتفاد منــه يف تزيــن 
مرافــق الكليــة واألقســام، أو كانــت هنــاك فعاليــة أو مناســبة فيتــم إهــداء بعــض اإلنتــاج إىل الــزوار، وقــد تتكــّدس 
املعامــل إبنتــاج الطلبــة، فيتخلــص مــن اإلنتــاج القــدمي بطريقــة اإلتــاف، وهــذا يعــد هــدرًا كبــرًا، وينعكــس أبثــر 

ســليب مباشــر علــى دافعيــة الطــاب.

4- حفــظ األعمــال الفنيــة: مل يؤخــذ بعــن االعتبــار _عنــد تصميــم مرافــق القســم _ االحتيــاج الفعلــي مــن 
معامــل وقاعــات وورش تدريــب، فلــم جتهــز غــرف للتخزيــن أو صــاالت للعرض،ممــا  جيعــل إنتــاج الطــاب 
ُعرضــة للتلــف أو الضيــاع أو الكســر، ابإلضافــة إىل معــاانة الطالــب يف جلــب أعمالــه وأخذهــا معــه يف كل 
لقــاء، ممــا جيعلهــا أكثــر ُعرضــة للمشــكات، الــي حيتــاج معهــا الطالــب إىل إعــادة تنفيــذ املشــروع مــرة أخــرى.

2- الدراسات السابقة:

تبــّن مــن خــال اطّــاع الباحــث علــى األدبيــات يف التخصــص أن هنــاك عــدًدا قليــًا مــن الدراســات 
الســابقة املرتبطــة مبوضــوع البحــث، وغالبيتهــا تبحــث يف اتريــخ الربيــة الفنيــة أو النقــد الفــي أو علــم اجلمــال، 
وأنَّ قليــًا منهــا اســتعرض اإلنتــاج الفــي  بوصفــه جــزًءا مــن االجتــاه التنظيمــي )DBAE(. وقــد توقفــت 
الدراســات عنــد اإلنتــاج فقــط بوصفــه خمرًجــا طبيعيًّــا للممارســة الفنيــة، وتوظيفــه كناحيــة مجاليــة أو نفعيــة فقــط 
مــن دون االلتفــات إىل ضــرورة االســتفادة منــه يف جمــال التســويق واملبيعــات، وفيمــا يلــي نســتعرض بعًضــا مــن 

هــذه الدراســات:

أ- دراســة )العمــرو، 2002(: هدفــت الدراســة _ مــن خــال القيــاس التجريــيب _ إىل الوقــوف علــى مــدى 
فاعليــة اســتخدام اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس الربيــة الفنيــة علــى تنميــة مهــارات اإلنتــاج الفــي لــدى 
طاب املرحلة املتوســطة، وذلك مقارنة بطرق التدريس الســائدة يف املدرســة، واســتخدم الباحث املنهج شــبه 

التجريــيب، حيــث اهتمــت الدراســة ابلركيــز علــى العمــل اجلماعــي يف اإلنتــاج الفــي لتجويــد املنتــج 
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واإلكثــار منــه، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أّن تفعيــل اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس مــادة الربيــة الفنيــة 
يف املرحلــة اإلعداديــة تســهم وبشــكل جــدي يف وصــول املعلومــات اخلاصــة مبنهــج املــادة إىل الطــاب، وتؤكــد 
علــى االســتخدام الفعــال هلــذه املعلومــات، وتنمــي قــدرة الطــاب يف االســتفادة مــن هــذه املــادة خــارج إطــار 
املؤسســة التعليميــة  فتنشــئ جيــًا جديــًدا مــن متذوقــي الفــن، والفنانــن، واملمارســن للفــن، نظــرًا ملــا توفــره مــن 
فرصــة للطالــب لتبــادل األدوار بينــه وبــن املعلــم، وتركــز الدراســة علــى العمــل التعــاوين، وهــذه نقطــة اتفــاق مــع 

البحــث احلــايل .

ب- دراســة )اليامــي، 2002(: ركــزت الدراســة علــى بيــان مــدى توافــق املقــررات العلميــة مــع طبيعــة طالبــة 
قســم الربيــة الفنيــة بكليــة الربيــة جبامعــة امللــك ســعود، وتناولــت ذلــك مــن النواحــي اجلســمية واالجتماعيــة 
والتنفيذيــة، ومــدى توافــر العوامــل الفنيــة ابلقســم. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وهدفــت 
إىل التعــرف علــى املشــكات الــي تواجــه الطالبــة يف تلبيــة متطلبــات املقــررات العلميــة، مــع حتديــد املقــررات 
الــي ال تناســب وضــع الطالبــة، ومــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق بــن أفــراد العينــة، وتوافــق مجيــع 
املقــررات مــع القــدرات اجلســمية للطالبــة مــا عــدا مقــرر أشــغال الصياغــة واملينــا، وتوافــق مجيــع املقــررات مــع 
التنشــئة األســرية واألوضــاع االجتماعيــة. وتبــن أن هــذه الدراســة تدعــم البحــث احلــايل يف الركيــز علــى اإلنتــاج 

الفــي للطــاب .

ت- دراســة )العجمــي، 2003(: هدفــت الدراســة إىل إلقــاء الضــوء علــى التطــور التارخيــي ملشــغوالت 
اجللــود واســتحداث معاجلــات كيميائيــة تشــكيلية للخامــات، إلنتــاج أعمــال فنيــة مرحبــة، واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي التارخيــي، ومــن أهــم نتائــج البحــث: تصنيــف املعلومــات اخلاصــة عــن فــن حتنيــط وحفــظ جلــود 

احليــوان، وحــل كثــر مــن املشــكات االقتصاديــة عنــد شــراء خامــة اجللــد. 

   وترتبــط هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف رؤيــة توظيــف املنتــج، لكّنهــا مل تطــرح أي تصــّور بعــد 
اإلنتــاج، وهــذا مــا يتميــز بــه البحــث احلــايل.

ث- دراســة )ســويدان، 2004(: هدفــت الدراســة إىل وضــع تصــور مقــرح حلقيبــة تعليميــة تنمــي مهــارات 
ميســرات تعليــم اإلانث علــى إنتــاج أعمــال فنيــة مــن خامــات البيئــة وإكســاب املتــدرابت مهــارات اإلنتــاج 
الفي، واســتخدمت الباحثة املنهج التجرييب، وتتمثل أمهية هذه الدراســة يف تطوير الرامج التدريبية وتوظيف 
خامــات البيئــة إلنتــاج أعمــال فنيــة، ومــن أهــم نتائجهــا: ضــرورة بنــاء حقائــب تدريبيــة تطــور قــدرات املتدربــن.

 خيتلــف البحــث احلــايل عــن هــذه الدراســة يف نــوع العينــة، غــر أنــه يتفــق معهــا يف ضــرورة االهتمــام 
ابإلنتــاج الفــي .
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ج- دراســة )ضباشــة، 2006(: هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن طبيعــة العاقــة بــن بعــض العوامــل 
النفســية املرتبطــة بدافعيــة إالجنــاز، واملتمثلــة يف مســتوى الطمــوح األكادميــي ابملســتوايت املرتفعــة مــن القــدرة 
علــى اإلنتــاج االبتــكاري لــدى طــاب الفــن التشــكيلي مــن اجلنســن. كمــا ســعت للوقــوف علــى األســباب 
الــي تزيــد مــن دافعيــة اإلنتــاج الفــي والعوامــل الــي تســبب العــزوف عنــد اجلنســن. واســتخدم الباحــث املنهــج 
شــبه التجريــيب، الــذي كشــف عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن أفــراد العينــة عنــد مســتوى القلــق مــن حيــث 

القــدرة علــى اإلنتــاج االبتــكاري.

تتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف وفــرة اإلنتــاج الفــي للطــاب، غــر أنــه جتاوزهــا يف آليــة 
االســتفادة مــن اإلنتــاج الفــي .

ح- دراســة )علــي، 2008(: هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى كيفيــة توظيــف بعــض اخلــرات اجلماليــة 
لــدى طالبــات الفرقــة الثانيــة، شــعبة االقتصــاد املنــزيل بكليــة الربيــة جامعــة البنــات ابلــرايض؛ يف إنتــاج بعــض 
األعمــال الفنيــة الــي تصلــح لتجميــل كليتهــن، ولتحقيــق هــذا اهلــدف اســتخدمت املنهــج شــبه التجريــيب الــذي 
كشــف عــن متكــن الطالبــات مــن إنتــاج بعــض األعمــال الفنيــة الــي تصلــح لتجميــل الكليــة مــع تعليقهــا 

ووضعهــا يف أماكنهــا احملــددة.

تتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل يف أمهيــة توظيــف اإلنتــاج الفــي، لكنهــا اقتصــرت علــى تزيــن 
الكليــة فقــط.

خ- دراســة أرمســرتونج )Armstrong, 2013(: هدفــت الدراســة إىل قيــاس أثــر التدريــب يف 
الفنيــة،  الربيــة  التنظيمــي يف  الطــاب، واهتمــت ابالجتــاه  املعلمــن واســتجاابت  الفــن علــى  إنتــاج  طريقــة 
وتطويــر منــوذج االســتقصاء يف اإلنتــاج الفــي، واســتخدمت املنهــج شــبه التجريــيب، ومــن أهــم نتائجهــا: إســناد 
التوصيــات ألنــواِع أســئلِة املعلــم إىل بنيــة الســلوكيات املوجــودة يف تقاريــر الفنانــن لعملهــم، وهــذه الســلوكيات 
مدرجــة _أيًضــا _ يف التسلســل اهلرمــي للعمليــات الفكريــة املرتبطــة ابلتفكــر اإلنتاجــي، وأّن أســئلة املعلــم الــي 
توجه اهتمام الطالبات إىل املوارد الغنية ابملعلومات أو احملفزات البصرية ميكن أن تسهل _أيًضا _العمليات 

العمليــة الــي تســهم يف إنتــاج الفــن اإلبداعــي الناجــح.

.) DBAE( تتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف توظيف النظرية احلديثة للربية الفنية

د- دراسة قولد بريج )Goldberg, 2013(: حبثت هذه الدراسة أتثر التعليم وراء املعريف على 
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تطويــر مهــارات مــا وراء املعرفــة واإلنتــاج الفــي لطــاب الصــف الثالــث، ومت حتليــل ومقارنــة أداء مهــام فنيــة 
حمــددة للطــاب يف فصلــن مــن الصــف الثالــث يف مدرســة ريفيــة يف جنــوب شــرق الــوالايت املتحــدة. ومشلــت 
العينــة جمموعتــن: إحدامهــا: فئــة للتدريــس علــى مــدار الســنة يف اســراتيجيات التفكــر وراء املعــريف، واألخــرى 
ابلطريقــة التقليديــة، واســتخدمت الدراســة منهــج التحليــل املقــارن، وكشــفت النتائــج أنــه مــن خــال التعــاون 
بــن معلمــي الصفــوف ومعلمــي الفنــون لتشــجيع التفكــر وراء املعــريف، ميكــن أن يتأثــر تعلــم الطــاب يف كل 
مــن الفصــل الدراســي العــادي وفئــة الفــن. واهتمــت الدراســة ابإلنتــاج الفــي وهــي تتفــق يف ذلــك مــع البحــث 

احلــايل مــع اختــاف العينــة .

ذ- دراســة ســربات )Spratt, 2013(: هدفــت الدراســة إىل التأكيــد علــى ضــرورة االهتمــام ابملعطيــات 
احلديثــة والتطــور التكنولوجــي يف العمليــة الفنيــة. ويف مجيــع مراحــل عمليــة صنــع الفــن تــؤدي املشــاعر الفرديــة 
دورًا حامًســا: فهــي توفــر حوافــز قويــة للعمــل وتوجيــه عمليــات التفكــر واإلنتــاج، وتســاعد يف حتقيــق اإلجنــاز 
قــد  الــي  املعرفــة  مــن  نــوع  هــي  للشــعور  املباشــرة  التجربــة  إن  للمشــاعر، حــى  شــديدة  وتطويــر حساســية 
يســتخدمها الفنــان إلضفــاء أشــكال وصــور ذات معــى للحيــاة. ويتحقــق ذلــك مــن خــال التنفيــذ ، والتــوازي 
بــن األشــكال والصــور، والتاعــب ابلســياق. كمــا اهتمــت الدراســة بتوظيــف التقنيــة يف اإلنتــاج واالهتمــام 
بثقافــة الصــورة بوصفهــا لغــة بديلــة. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومــن نتائجهــا: توفــر 
التعليــم الفــي القائــم علــى االنضبــاط منوذًجــا يدعــم اإلنتــاج اإلبداعــي يف الفــن مــع دراســة اترخييــة ونقديــة 
ومجاليــة، ويســاعد تضمــن DBAE يف الدراســة األوليــة والثانويــة علــى ضمــان حصــول مجيــع الطــاب علــى 
معرفــة القــراءة والكتابــة البصريــة الازمــة للفهــم وأتديــة دور يف خلــق صــور قويــة للتواصــل احلديــث. وتتفــق هــذه 

الدراســة مــع البحــث احلــايل يف جانــب االهتمــام ابلفــن بوصفهــا لغــة بصريــة عامليــة .

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، نظــرًا ملناســبته ملوضــوع الدراســة، حيــث يقــف علــى 
الظاهــرة كمــا هــي يف جمتمعهــا، وحيللهــا، ويفســر النتائــج بغيــة الوصــول إىل حلــوٍل هلــا.

جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراســة من مجيع أعضاء هيئة التدريس والطاب بقســم الربية الفنية جبامعة أم القرى، 
والبالغ عددهم )١٣( عضًوا و )١٩0( طالًبا، يف الفصل الدراسي األول للعام ١4٣8-١4٣٩هـ.

عينة الدراسة:
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تكونــت عينــة البحــث مــن )١٣( عضــو هيئــة تدريــس و )١٣0( طالبًــا مــن قســم الربيــة الفنيــة جبامعــة 

أم القــرى .

 أداة الدراسة :

قام الباحث ببناء أداة البحث املتمثلة يف االستبانة على النحو اآليت :

مثــل:  الدراســة،  الصلــة مبوضــوع  الســابقة ذات  األدبيــات والدراســات  بعــض  االطّــاع علــى  بعــد   -

)ســويدان، ٢004( )علــي، ٢008( )صدقــي، ١٩٩٢( )العمــرو، ٢00٢( )اليامــي، ٢00٢( )العجمــي، 

 )Armstrong, 2013( )Spratt, 2013( )Goldberg, 2013( )٢00٢00٣( )ضباشة، ٦

مت إعــداد االســتبانة يف ضــوء اخلطــوات اآلتيــة:

اهلدف من االستبانة: 

متثّــل يف حتديــد درجــة معوقــات توظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، ومــن مثّ الوصــول إىل احللــول املقرحــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب.

صياغة مفردات االستبانة: 

صّمــم الباحــث االســتبانة يف صورهتــا األوليــة يف أربعــة معوقــات ابجملــاالت اآلتيــة: التكاليــف املاليــة، واإلنتــاج 

الفــي، واملشــاركة الفنيــة، وحفــظ العمــل. وتضمنــت )٣٥( مفــردة. ومت بنــاء حلــول مقرحــة مقابــل كل معــوق 

متوقــع لــكل مفــردة كمعاجلــة متوقعــة. وقــد مت وضــع جمموعــة مــن املفــردات تــدور حوهلــا أبعــاد االســتبانة يف 

صــورة جدليــة ختتلــف حوهلــا وجهــات النظــر وفــق مقيــاس متــدرج مخاســي بدرجــة موافقــة: ) كبــرة جــًدا ، كبــرة 

، متوســطة ، ضعيفــة ، ضعيفــة جــًدا(، وقــد روعــي يف صياغــة هــذه العبــارات الدقــة والشــمولية والوضــوح، 
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جدول ) 1 (

 يوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت اخلماسي

قيمة املتوسط احلسايبوزنهالتدريج

 أقل من ١١،80ضعيفة جًدا

١،80 إىل أقل من ٢ضعيفة
٢،٦0

٢،٦0 إىل أقل من ٣متوسطة
٣،40

٣،40 إىل أقل من 4كبرة
4،٢0

4،٢0 فأكثر٥كبرة جًدا

صدق االستبانة وثباهتا:

للتأكــد مــن صــدق األداة مت عرضهــا يف صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن للتحقــق مــن صــدق 
العبــارات وســامتها ووضوحهــا، ومــن مثَّ األخــذ بوجهــات نظــر احملكمــن الــي كان مــن أبرزهــا إضافــة )٥( 

فقــرات جديــدة إىل االســتبانة مــع تغــر صياغــة بعــض العبــارات .    

وحلســاب الثبــات:- مت تطبيــق االســتبانة يف صورهتــا األوليــة علــى عينــة اســتطاعية مــن خــارج عينــة الدراســة 
بلــغ عددهــا )٢0 ( طالًبــا و)٥( أعضــاء ممــن تعاقــدوا مــع القســم ، وحبســاب قيمــة ألفاكرونبــاخ كان الثبــات 

عاليًــا .

وحلســاب الزمــن: مت قيــاس الزمــن ووجــد أنــه يــراوح بــن ) ٢٥-٣٥( دقيقــة ابإلضافــة إىل قــراءة التعليمــات 
اخلاصــة هبــا .

الصورة النهاية لالستبانة:

بلــغ عــدد حمــاور االســتبيان )8( حمــاور، وعــدد الفقــرات يف صورهتــا النهائيــة )40( فقــرة بعــد األخــذ 
ابقراحــات احملكمــن وتوصياهتــم .
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تطبيق أداة الدراسة:

بعــد إعــداد األداة بصورهتــا النهائيــة مت توزيعهــا علــى عينــة الدراســة مــن  أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 
بقســم الربيــة الفنيــة جبامعــة أم القــرى. 

األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة:

 اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة: معامــل ألفاكرونبــاخ، والتكــرارات، والنســب املئويــة، 
واملتوســطات، واختبــار ت T test، وحتليــل التبايــن املصاحــب،  ومت اســتخدام هــذه األســاليب مــن خــال 

. ) SPSS( برانمــج احلــزم اإلحصائيــة االجتماعيــة

نتائج الدراسة وتفسريها:

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 
قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 
املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى التكاليــف املاليــة، 

وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
جدول )  2 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة )أعضاء هيئة تدريس و الطالب( يف 
املعوقات لتوظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية جملال معوقات التكاليف املالية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبرة جًدا4.٢٦.٩8أسعار اخلامات واملواد مكلفة ماليًّا و تتجاوز ميزانية الطالب.١٢

كبرة4.0٦.٩٧ال تتوافر مجيع املواد واخلامات مبدينة مكة املكرمة. ٢٣

٣٥3D. كبرة٣.٧0١.١0عدم االعتماد يف اإلنتاج على التقنية واالجهزة اللوحية وطابعات

كبرة٣.٦٩١.٣٣ال يوفر القسم اخلامات واألدوات للمشاريع. 4١

كبرة٣.٥٩١.١٥ال توجد بدائل ملتطلبات املقرر واخلامات الرخيصة ال تعطي نتائج مقبولة.٥4

اجملال 

ككل
٣.8٦
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ) ٢( أن فقــرات جمــال املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم 
الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا وكبــرة مبتوســط 
)٣.8٦(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط )4.٢٦( وأقــل 
العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )4( مبتوســط)٣.٥٩( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 
املعوقــات املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطــاب كبــرة إىل اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال حيــث تامــس واقــع التكاليــف املاليــة 

ابلقســم، والرتفــاع أســعار اخلامــات واألدوات الفنيــة ، وكوهنــا مســتهلكة ومعرضــة للتلــف .

شكل )1(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال التكاليف املالية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )١( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن 
الطــاب كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ إلدراك أعضــاء هيئــة التدريــس للمعــاانة الــي يقــع 
الفــي  الــي يدفعوهنــا لتوفــر اخلامــات واألدوات لإلنتــاج  فيهــا الطــاب مــن حيــث املصاريــف والتكاليــف 

ملتطلبــات املقــررات العمليــة.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا معوقــات املزاولــة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة 
الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املزاولــة الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا 

يف اجلــدول اآليت:
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جدول )  3 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية جملال معوقات املزاولة الفنية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبيرة3.911.12كثرة المواد العملية في الفصل الدراسي وزيادة عدد المشاريع عن أربعة.16

كبيرة3.421.26عدم مناسبة المعامل والورش للمقرر.27

متوسطة3.321.23الجزء النظري غير كاٍف للفهم وال توجد خطة زمنية لتنفيذ المشاريع.38

متوسطة3.271.27عدم االلتزام بتنفيذ المشاريع داخل القسم.49

متوسطة3.101.36قلة األعمال الجماعية وعدم توزيع األدوار فيها. 510

3.40المجال ككل

يتضح من اجلدول رقم ) ٣( أن فقرات جمال املزاولة الفنية لتوظيف اإلنتاج الفي لطاب قســم الربية 

الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة إىل متوســطة مبتوســط )40.٣(، 

وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٦( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.٩١( وأقــل العبــارات متوســطًا 

العبــارة )١0( مبتوســط)٣.١0( وبدرجــة متوســطة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة املزاولــة الفنيــة 

لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة إىل 

متوســطة؛ إىل تقــارب اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال، حيــث إن حجــم املقــررات العمليــة 

مقارنــًة ابملقــررات النظريــة كبــر، وكذلــك قــد يتطلــب أكثــر مــن أربعــة مشــاريع يف بعــض املقــررات؛ ليؤكــد عضــو 

هيئــة التدريــس علــى بعــض املهــارات يف املزاولــة الفنيــة للطالــب .
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شكل)2(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال املزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٢( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ إلدراك أعضــاء هيئــة التدريــس ابلصعــوابت الــي تواجههــم 

مــع الطــاب أثنــاء مزاولــة اإلنتــاج الفــي ملقاربــة فقــرات اجملــال للواقــع الــذي ميــر بــه الطــاب   .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا معوقــات توظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج الفــي 

لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت 

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املشــاركات 

الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
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جدول )  4 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية جملال معوقات املشاركات الفنية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبيرة3.811.12ال توجد منصة تعريفية للفعاليات والمسابقات أو دليل تسويقي إلنتاج الطالب113

كبيرة3.731.29يقوم القسم نيابة عن الطالب بالمشاركة بإنتاجه. 214

كبيرة3.601.32ال يتبنى القسم خطة لتوظيف المناسبات واالحتفاالت كمواضيع للمقررات. 312

كبيرة3.561.19ال يشارك الطالب في معرض القسم وال في المناسبات الوطنية. 411

كبيرة3.411.44ال يمنح الطالب الفائز مكافاة من الجامعة أو درجات إضافية515

3.62المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( أن فقــرات جمــال معوقــات املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي 

لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط 

)٣.٦٢(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )١٣( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.8١( وأقــل 

العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )١٥( مبتوســط)٣.4١( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 

املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب كبــرة؛ إىل  اتفــاق مجيــع أفــراد العينــة علــى مجيــع فقــرات اجملــال، حيــث إن حتفيــز الطــاب علــى 

املشــاركة يف املعارض واملؤمترات وإقامة معرض دوري للقســم ضعيف جًدا، وال توجد وســيلة إعانية لتعريف 

الطــاب هبــا، كمــا أنــه ال توجــد مكافــآت ماليــة للطــاب املشــاركن أو الفائزيــن وعــدم ختصيــص درجــات ملثــل 

هــذه املشــاركات يف ختصــص املقــرر الــذي يشــارك بــه الطالــب .
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شكل)3(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال معوقات املزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٣( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ لعــدم إقامــة القســم للمعــرض الــدوري، وقلــة معرفــة الطــاب 

ابملعــارض واملؤمتــرات وانعــدام مشــاركتهم هبــا، وعــدم توافــر دعــم للطالــب املشــارك ســواًء  كان بتوفــر اخلامــات 

الي حيتاجها لتنفيذ العمل أو بتوفر اخلامات واألدوات الي قد تســهم بشــكل كبر يف زايدة الدافعية عنده.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الرابــع: مــا معوقــات حفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم الربيــة 

الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات 

احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى حفــظ األعمــال، وكانــت النتائــج 

كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣8٧

جدول )  5 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية جملال  معوقات حفظ األعمال

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبيرة4.11.94ال تعاد المشاريع إلى الطالب مباشرة بنهاية الفصل الدراسي.118

كبيرة4.061.16تتلف المشاريع عادة بعد تجميعها لفترة أربعة فصول دراسية. 220

كبيرة3.97.96يحتفظ القسم باألعمال المميزة فقط.317

كبيرة3.971.07ال تتم أرشفة إلكترونية إلنتاج الطالب. 419

كبيرة3.811.15يحتفظ القسم بكل اإلنتاج الخاص بالطالب. 516

3.98المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٥( أن فقــرات جمــال معوقــات حفــظ األعمــال لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣.٩8(، 

وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )١8( بدرجــة كبــرة مبتوســط )4.٣١(، وأقــل العبــارات 

الســبب يف كــون درجــة حفــظ  الباحــث  ويعــزو  مبتوســط)٣.8١( وبدرجــة كبــرة.  العبــارة )١٦(  متوســطًا 

األعمــال لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 

كبــرة؛ ألن هــذا اجملــال ميثــل عائًقــا كبــرًا لإلنتــاج الفــي، ذلــك الفتقــار القســم ملخــازن خاصــة حبفــظ اإلنتــاج، 

مــع تعــذر ذلــك لكثــرة اإلنتــاج الفــي، وكذلــك عــدم اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف اإلنتــاج واألرشــفة واحلفــظ .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣88

شكل)4( 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف معوقات اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال معوقات حفظ األعمال

يتضــح مــن الشــكل رقــم )4( فــارق االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى هبــذا اجملــال، وقــد يلجــأ الكثــر منهــم لتوثيــق إنتاجــه إىل التصويــر ابجلــوال وحفظــه ضمــن 

ملــف الصــور، وقــد يقــوم مــن يعجــب ببعــض اإلنتــاج الفــي بتوثيــق مراحــل اإلنتــاج، وهــذا يســهم بشــكل كبــر 

يف نقــل املعرفــة للغــر أو الشــرح والتبســيط للطــاب لكيفيــة إنتــاج تلــك األعمــال .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال اخلامــس: مــا احللــول املقرحــة للتكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج 

الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 

مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى التكاليــف 

املاليــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣8٩

جدول )  6 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول التكاليف املالية اإلنتاج الفين 
لطالب قسم الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة للتكاليف املالية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبرة جًدا4.٣٧.8٦تقدمي إرشادات للطاب يف املقرر لنوع اخلامات املناسبة للمشروع.١٢4

كبرة جًدا4.٣4.8٣ختصيص مندوب للقسم للشراء ابجلملة وتوزيع التكاليف على الطاب٢٢٥

كبرة جًدا4.٣٢.٩٧دعم الطاب مبخصص مايل للخامات من صندوق الطالب.٣٢٢

كبرة جًدا4.٣0١.0١يقوم القسم بتوفر مجيع اخلامات واملواد اخلاصة ابملشاريع الطابية.4٢١

كبرة جًدا4.٢١.٩٥ختصيص مساحة ابلكلية للمكتبات املتخصصة جمااًن لتوفر اخلامات.٥٢٣

4.٣١اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٦( أن فقــرات جمــال حلــول التكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط 

)4.٣١( وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢4( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط )4.٣٧( وأقــل 

العبــارات متوســطًا العبــارة رقــم )٢٣( مبتوســط)4.٣١( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة 

احللــول املقرحــة للتكاليــف املاليــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة جــًدا؛ ألن املعاجلــات املطروحــة ســوف تســهم بشــكل كبــر يف املســاعدة علــى 

االســتفادة مــن غــزارة اإلنتــاج الفــي ودعــم الطــاب ماليًّــا لتطويــر اإلمــكاانت وتوفــر األدوات واخلامــات الازمــة 

لتنفيــذ متطلبــات املقــررات العمليــة.



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣٩0

شكل)5( 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 

الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للتكاليف املالية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٥( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا بنفــس املــدى يف هــذا اجملــال، وهــذا يعكــس ضــرورة األخــذ ابحللــول املقرحــة ملعاجلــة هــذا اجملــال، 

واالســتفادة مــن إنتــاج القســم حيــث ترتقــي األعمــال إىل درجــة عاليــة مــن االحرافيــة والتنــوع، وتســهم يف دعــم 

الســاحة الفنيــة، وتــرز الــدور القــوي الــذي يقدمــه القســم إىل طــاب التخصــص .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الســادس: مــا احللــول املقرحــة للمزاولــة الفنيــة ابإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 

املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املزاولــة الفنيــة، وكانــت 

النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:



د. عبدهللا بن مشرف حممد الشاعر
٣٩١

جدول ) 7 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف املزاولة الفنية لإلنتاج الفين لطالب قسم 
الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة للمزاولة الفنية

ترتيب 
العبارة

رقم 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتالعبارة

كبرة4.44.٧٣توزيع مواد العملي والنظري بشكل متوازن يف اخلطة الدراسية.١٢٦

كبرة4.٣٧.88تطوير املعامل والورش وتوفر األجهزة التعليمية املناسبة لكل معمل.٢٢٧

كبرة4.٣٥.8٢التزام مجيع األعضاء بوضع جدول زمي لتنفيذ املشاريع. ٣٢8

كبرة4.٣١.8٥وضع خطة فصلية لتنفيذ العمل اجلماعي واختيار مواقع التنفيذ داخل اجلامعة.4٣0

كبرة4.٢0.٩0إلزام مجيع الطاب بتنفيذ املشاريع داخل القسم وترك املعامل مفتوحة للطاب.٥٢٩

4.٣٣اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٧( أن فقــرات جمــال  حلــول املزاولــة الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 
قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة مبتوســط )٣٣.4(، 
وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٢٦( بدرجــة كبــرة مبتوســط )4.44( وأقــل العبــارات 
متوســطًا العبــارة رقــم )٢٩( مبتوســط)4.٢0( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف كــون درجــة احللــول 
املقرحــة للمزاولــة الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــاب كبــرة؛ إىل أن املعاجلــات املطروحــة ســوف تنعكــس علــى تطويــر األداء وتســهيل عمليــة 

اإلنتــاج مبــا يســاعد بشــكل فّعــال يف جتويــد املخرجــات وحتســن املنتــج .



معوقات توظيف اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب .........
٣٩٢

شكل )6(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للمزاولة الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٦( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن 

الطــاب كانــوا بنفــس املــدى يف هــذا اجملــال، وهــذا يعكــس تقــارب االتفــاق علــى أن احللــول املقرحــة ســوف 

تســهم بدرجــة كبــرة يف حتســن جــودة املزاولــة الفنيــة ابلقســم، ودعــم الطــاب، وتطويــر املقــررات العلميــة  .

ــة عــن الســؤال الســابع: مــا احللــول املقرحــة لتوظيــف املشــاركات الفنيــة ابإلنتــاج  النتائــج املتعلقــة ابإلجاب

الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 

مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى املشــاركات 

الفنيــة، وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
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٣٩٣

جدول ) 8 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول املشاركات الفنية لإلنتاج الفين 
لطالب قسم الرتبية الفنية جملال  احللول املقرتحة للمشاركات الفنية

ترتيب 
الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةالعبارة

كبرة جًدا4.٢4.8٧تسهيل مشاركة الطاب دوليًّا يف املعارض والفعاليات العاملية.١٣٥

كبرة جًدا4.٢٣.٩٧توفر مكافأة من صندوق الطالب للمشاركن الفائزين ابملراكز العشرة األوىل.٢٣4

كبرة4.١٣.٩٣إدراج مجيع املناسبات يف خطط املقررات لاستفادة من اإلنتاج واملشاركة به.٣٣٢

كبرة4.١١١.04إضافة مقرر ميداين لزايرة املعارض واملتاحف وحث الطاب على املشاركة.4٣١

كبرة4.0٩.٩٩عمل تطبيق يعرف منه الفعاليات واملناسبات وتسهيل املشاركة هبا.٥٣٣

4.١٦اجملال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن فقــرات جمــال حلــول املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا إىل كبــرة 

مبتوســط )4.١٦(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )٣٥( بدرجــة كبــرة مبتوســط )٢4.4( 

وأقل العبارات متوســطًا العبارة )٣٣( مبتوســط)4.0٩( وبدرجة كبرة. ويعزو الباحث الســبب يف كون درجة 

احللــول املقرحــة للمشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة؛ إىل إســهام احللــول املقرحــة يف فتــح مشــاركة عامليــة للطــاب، ودعــم صنــدوق 

الطالــب هلــذه املبــادرة، وكذلــك اســتثمار املناســبات الدوريــة ضمــن املشــاريع املطروحــة يف املقــررات العلميــة.
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شكل )7(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب جملال احللول املقرتحة للمشاركات الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )٧( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، حيــث إن الطــاب 

كانــوا أقــل يف املــدى هبــذا اجملــال، وهــذا يعكــس عــدم ممارســة الطــاب لفقــرات اجملــال مــع أمهيتهــا وضرورهتــا 

لتطويــر برامــج القســم، وربــط التنظــر مــع الواقــع، وفتــح أفــق أبعــد وأوســع للطــاب للمشــاركة العامليــة واالطّــاع 

علــى جتــارب اآلخريــن.

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال الثامــن: مــا احللــول املقرحــة حلفــظ األعمــال الفنيــة لطــاب قســم 

الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب 

املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول حفــظ األعمــال الفنيــة، 

وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
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جدول ) 9 (

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول حفظ العمل لإلنتاج الفين لطالب 
قسم الرتبية الفنية جملال احللول املقرتحة حلفظ األعمال الفنية

الدرجة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراترقم العبارةترتيب العبارة

كبرة جًدا4.٣٦.80توفر خمزن خاص ابلقسم  حلفظ األعمال خال الفصل الدراسي. 140

كبرة جًدا4.٢٧.8٥عمل  تطبيق لتسويق إنتاج الطاب وتوزيع املقابل املايل بطريقة نظامية. 2٣٩

كبرة جًدا4.٢١.٩٦توثيق مجيع األعمال وأرشفتها  من خال التصوير الثابت واملتحرك.3٣٦

كبرة4.١8.٩٦إعادة األعمال مباشرة للطاب يف هناية الفصل الدراسي.4٣٧

كبرة4.١4.٩0عمل نسخ مطبوعة لألعمال املميزة.5٣8

4.٢٣المجال ككل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٩( أن فقــرات جمــال حلــول املشــاركات الفنيــة لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب 

قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كانــت بدرجــة كبــرة جــًدا إىل كبــرة 

مبتوســط )4.٢٣(، وكانــت أعلــى العبــارات يف هــذا احملــور العبــارة رقــم )40( بدرجــة كبــرة جــًدا مبتوســط 

)4.٣٦( وأقــل العبــارات متوســطًا العبــارة )٣8( مبتوســط)4.١4( وبدرجــة كبــرة. ويعــزو الباحــث الســبب يف 

كــون درجــة احللــول املقرحــة حلفــظ العمــل لتوظيــف اإلنتــاج الفــي لطــاب قســم الربيــة الفنيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب كبــرة جــًدا؛ إىل إســهام احللــول املقرحــة يف توثيــق مجيــع األعمــال، وحفــظ 

حقــوق امللكيــة، واستنســاخ اإلنتــاج املميــز وتســويقه .
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شكل )8(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة يف حلول اإلنتاج الفين لطالب قسم الرتبية 
الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب احللول املقرتحة حلفظ األعمال الفنية

يتضــح مــن الشــكل رقــم )8( تقــارب االتفــاق بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حيــث إن الطــاب 

كانــوا بنفــس املــدى هبــذا اجملــال، وهــذا يعكــس اهتمــام اجلميــع مبقرحــات هــذا اجملــال، إلســهامه الفّعــال يف 

حفــظ احلقــوق، واالهتمــام إبنتــاج الطــاب واحملافظــة عليــه .

النتائــج املتعلقــة ابإلجابــة عــن الســؤال التاســع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 

)0.٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل متغــر النــوع؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم 

الباحــث اختبــار )T.test( بعــد التأكــد مــن التجانــس بــن أفــراد العينــة )أعضــاء و طــااب (، وكانــت النتائــج 

كمــا يف اجلــدول اآليت:
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جدول ) 10 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى النوع

عدد النوعاجملالم
املعلمن

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
مستوى الداللةقيمة فاملعياري

معوقات التكاليف املالية١

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.١٥.4٦

١.٦0.٢0

١٣0٣.8٣.٧4طالب

معوقات املزاولة الفنية٢

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.00.8٢

.٦٩.40

١٣0٣.٣٥.٧٦طالب

معوقات املشاركات الفنية٣
 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٢٦.٧8

٢.٥٦.١١

١٣0طالب
٣.٥٦

.٩٣

معوقات حفظ العمل4

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.4٦.٥٣

٢.4٦.١١

١٣0٣.٩4.8١طالب

حلول التكاليف املالية٥

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٥8.4٩

.8٩.٣4

١٣04.٢8.٧٧طالب

حلول املزاولة الفنية٦

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٦4.44

٢.٧٣.١0

١٣04.٣0.٧٢طالب

حلول املشاركات٧

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٧٥.4٣

4.8٧.0٢

١٣04.١0.٧٧طالب

حلول حفظ العمل8

 عضو هيئة

تدريس
١٣4.٦4.44

4.٧٥.0٣

١٣04.١٩.80طالب
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )١0( أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت كلٍّ مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــاب يف نطــاق اجملــاالت مــن )١-٦(، بينمــا كانــت هنــاك داللــة لوجــود فــروق يف اســتجاابت 

أفــراد العينــة يف اجملالــن:       )٧-8(، ومهــا: ) احللــول املقرحــة للمشــاركات( حيــث كانــت قيمــة ف 

)4.8٧(، و)احللــول املقرحــة يف حفــظ العمــل(  كانــت قيمــة ف)4.٧٥( ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل 

قلــة خــرة الطــاب يف هذيــن اجملالــن، وعــدم وجــود خطــة ملــا بعــد إنتــاج األعمــال مــن خــال توظيفهــا مبــا يعــود 

ابملنفعــة املاليــة إىل الطــاب والقســم .

النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال العاشر:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.٥( بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد    

العينــة تعــزى  إىل اجملــال؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 

والرتــب إلجــاابت أفــراد العينــة حــول مــدى اجملــال، وجــاءت النتائــج كمــا يف اجلــدول اآليت:
جدول )  11 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى اجملال

االحنراف املعيارياملتوسطاجملالالفقرة

الفقرة )١(
٣.8٦.٧٣معوقات التكاليف املالية

4.٣١.٧٥احللول املقرحة للتكاليف املالية

الفقرة )٢(
٣.40.٧8معوقات املزاولة الفنية

4.٣٣.٧١احللول املقرحة للمزاولة الفنية

الفقرة )٣(
٣.٦٢.٩4معوقات  املشاركات الفنية

4.١٦.٧٧احللول املقرحة للمشاركات الفنية

الفقرة )4(
٣.٩8.80معوقات حفظ العمل الفي

4.٢٣.٧8احللول املقرحة حلفظ العمل الفي
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جدول )  12 (

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى اجملال

المتوسطالمجالالفقرة
 االنحراف

المعياري
التباين

الفقرة )1(
معوقات التكاليف المالية

-.45-.91.00
الحلول المقترحة للتكاليف المالية

 الفقرة

)2(

معوقات المزاولة الفنية
-.92-.96.00

الحلول المقترحة للمزاولة الفنية
 الفقرة

)3(

معوقات  المشاركات الفنية
-.53-1.03.00

الحلول المقترحة للمشاركات الفنية
 الفقرة

)4(

معوقات حفظ العمل الفني
-.25-.80.00

الحلول المقترحة لحفظ العمل الفني

يتضح من اجلدولن رقم )١١- ١٢( أنه ال يوجد تباين يف استجاابت كلٍّ من أعضاء هيئة التدريس 
والطــاب يف نطــاق املعوقــات واحللــول املقرحــة لــكلٍّ مــن فقــرات جمــال التكاليــف املاليــة، حيــث كان املتوســط 
) 0.4٥( ابحنــراف )0.٩١ (، واملزاولــة الفنيــة مبتوســط )0.٩٢( واحنــراف )0.٩٦ (، واملشــاركات الفنيــة 

مبتوســط )0.٥٣( واحنــراف )١.0٣(، وحفــظ العمــل الفــي مبتوســط ) 0.٢٥( واحنــراف )0.80( .
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امللخص:

هدفت الدراســة اىل التعرف على درجة ممارســة قائدات مؤسســات رايض اإلطفال مبدينة مكة املكرمة 
للقيــادة االســراجتية مــن وجهــة نظروكيالــت الروضــات احلكوميــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،اســتخدمت 
الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي واســتخدمت االســتبانة آداة للدراســة ومت تطبيقهــا علــى مجيــع أفــراد جمتمــع 

الدراســة  حملدوديــة عددهــن والبالــغ )٧٣(وكيلــة..

وأسفرت نتائج حتليل بياانت الدراسة عن مايلي :

 أن درجة ممارسات قائدات مؤسسات رايض اإلطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراجتية 
مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط العــام جلميــع جماالــت الدراســة )٩٣،4( وإبحنــراف معيــاري )٣4٥،0(، ممــا 
أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة حــول 
درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال للقيــادة االســراجتية يف جمــايل تطويــر رأس املــال البشــري 
والتأكيــد علــى املمارســات اأخلالقيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي وكانــت الفــروق لصــاحل القائــدات االلــي 
حيملــن درجــة البكالوريــوس  . كمــا أنــه التوجــد فــروق ذات داللــة إحيصائيــة بــن اســتجاابت جمتمــع الدراســة 
حــول درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض اإلطفــال للقيــادة االســراجتية  لــكل جمــال تعــزى  لعــدد ســنوات 
اخلــرة ويف ضــوء انتائــج الــي إســفرت عنهــا الدراســة أقدمــت الباحثــة بعــض التوصيــــات  واملقرحاتلدراســات  

مســتقبلية.
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Abstract:

The purpose of the study was to identify the degree of practicing strate-

gic leadership among the leaders of kindergartens institutions in the city of 

Makkah Al Mukarramah from the point of view of the Deputy Directors of 

the governmental kindergartens. To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the descriptive method, The questionnaire was used as a tool 

for collecting data from the study populations . The study was applied to the 

whole population for its small size, which is the total of )37 ) Deputy Director.

After analyzing the data, the results of the study revealed the following:

The degree of practicing strategic leadership among the kindergarten 

leaders from the point of view of the Deputy Director was very high , The 

mean of the total score was (4.31) with a standard deviation of (0.54 )and the 

values of the arithmetic averages

was(4.381) for the field of strategic direction and ranked first in the rank-

ing (4.37) for the field of promotion of organizational culture and came in 

second place (4.35) for the field of emphasis in ethical practices ranked third 

and (4,22) for the field of development of human capital in the fourth rank 

and (4.21) for the field of investment and competitiveness in the fifth place. In 

light of the results of the study, the researcher recommended several recom-

mendations to strengthen the practice of strategic leadership and recommend-

ed future studies to complement the scientific effort of the current study.
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املقدمة:

يشــهد العــامل املعاصــر العديــد مــن التغــرات املتســارعة يف شــى اجملــاالت ويواجــه العديــد مــن التحــدايت 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة والــي بدورهــا تؤثــر علــى خمتلــف جمــاالت العمــل التنظيمــي يف 
املؤسســات وتفــرض عليهــا التكيــف والتفاعــل معهــا لضمــان جناحهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة األنشــطة الــي 

متارســها.

وتعد املؤسســات التعليمية من أهم مؤسســات اجملتمع ابعتبارها املصدر الرئيس الذي ميده ابحتياجاته 
مــن الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة أتهيــًا عاليــاً، ولكــي تســتطيع حتقيــق هــذا اهلــدف البــد هلــا مــن حتقيــق امليــزة 
التنافســية ليــس فقــط علــى املســتوى احمللــي، بــل علــى املســتوى العاملــي أيضــاً ولــن يتأتــى هلــا ذلــك مــا مل توظــف 
القيــادة االســراتيجية الفاعلــة الــي تســتطيع قيــادة التغيــر وضمــان جــودة خمرجــات هــذه املؤسســات ابلصــورة 

احملققــة ألهــداف اجملتمــع. 

 ، املثــال  ســبيل  علــى  انظــر  املتقدمــة،  الــدول  يف  ُأجريــت  الــي  الدراســات  بعــض  أكدتــه  مــا  وهــذا 
)دراســةHITT et. al , 2009 350 ( والي أكدت على أمهية القيادة االســراتيجية ودورها الواضح 
يف تنفيــذ اســراتيجيات املنظمــة العامــة والتعليميــة، وذلــك مــن خــال جمموعــة مــن االدوار املتفاعلــة منهــا : 
حتديد االجتاه االسراتيجي للمنظمة، إدارة موارد املنظمة بفعالية، وتنمية رأس املال البشرى فيها، واستغال 
الكفــاايت اجلوهريــة فيهــا، واســتخدام انظمــة رقابيــة فاعلــة، وتعزيــز املمارســات األخاقيــة فيهــا، وعلــى الرغــم 
مــن امهيــة القيــادة االســراتيجية يف مرحلــة رايض االطفــال ابلنســبة مليــدان االدارة الربويــة عمومــاً. االّ أنــه ومــن 
خــال تنقيــب الباحثــة يف املصــادر التقليديــة وااللكرونيــة، الحظــت إن هــذا املوضــوع مل ينــل حظــاً وافــراً مــن 
البحــث والدراســة حمليــاً، وعربيــاً، األمــر الــذي حــدا ابلباحثــة وشــجعها علــى جعلــه حمــوراً لدراســتها احلاليــة علّهــا 
تكــون مبثابــة نقطــة االنطــاق إىل العديــد مــن الدراســات املســتقبلية الــي تتنــاول دور القيــادة االســراتيجية يف 
جتويــد خمرجــات العمليــة الربويــة يف خمتلــف مســتوايهتا مبــا فيهــا  مرحلــة رايض االطفــال وتطويرهــا حنــو االفضــل 

لتواكــب تطلعــات قيادتنــا احلكيمــة وابلتــايل حنقــق اهــداف ومطالــب الرؤيــة الطموحــة لبــادان ) ٢0٣0 (.

ويف ضوء ما سبق أمكن للباحثة حتديد السؤال الرئيسي للدراسة يف اآليت:

السؤال الرئيسي:

مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن 
وجهــة نظــر وكيــات الروضــة احلكوميــة .
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االسئلة الفرعية :-

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتحديــد االجتــاه االســراتيجي مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة.

● درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتطويــر راس املــال البشــري مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتعزيــز املمارســات االخاقيــة مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية بن استجاابت أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي، وسنوات اخلرة 

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يلى :-

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتحديد االجتاه االسراتيجي من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية.

للقيــادة 	  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  االطفــال  رايض  مؤسســات  قائــدات  ممارســة  درجــة  علــى  التعــرف 
االســراتيجية واملرتبطــة ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظــر وكيــات 

. احلكوميــة  الروضــات 

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتطوير راس املال البشري من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية.

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة ابحلافظة على الثقافة التنظيمية من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية .
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التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتعزيز املمارسات االخاقية من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية .

الكشــف عمــا اذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــه احصائيــة بــن اســتجاابت افــراد العينــة تعــزى للمؤهــل 	 
العلمــي وســنوات اخلــرة؟

امهية الدراسة : تتمثل أمهية الدراسة فيما يلى :-

تكمــن أمهيــة الدراســة يف أمهيــة القيــادة االســراتيجية ومــا حتتلــه مــن مكانــة رئيســة يف جنــاح املؤسســات 	 
وحتقيــق أهدافهــا وميزهتــا التنافســية

إثــراء جمــال الدراســة ) اإلدارة الربويــة ( مبعلومــات ومعــارف جديــدة حــول القيــادة االســراتيجية مــن 	 
حيــث ممارســتها يف مؤسســات رايض االطفــال .

الغاليــة ابألســس واملبــادئ 	  بــادان  قائــدات رايض االطفــال يف  الدراســة يف زايدة وعــى  قــد تســهم  
.. االطفــال  رايض  مؤسســات  يف  االســراتيجية  القيــادة  ملمارســة  الازمــة  واملهــارات 

قــد تســهم نتائــج الدراســة يف توجيــه نظــر املســؤولن يف وزارة التعليــم إىل االهتمــام مبمارســة القيــادة 	 
االســراتيجية مــن قبــل مجيــع قائــدي مؤسســات التعليــم يف اململكــة مبــا يواكــب اهــداف ومطالــب رؤيــة 

اململكــة ) ٢0٣0 (.

يتوقــع ان تثــر  الدراســة اهتمــام الباحثــن لطــرق املوضــوع مــن جوانــب اخــرى مهمــة مل تشــملها حــدود 	 
هــذه الدراســة ..

حدود الدراسة :

احلــدود املوضوعيــة : اقتصــرت علــى التعــرف علــى درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال يف 	 
مدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

احلــدود البشــرية :اقتصــرت الدراســة علــى مجيــع وكيــات الروضــات احلكوميــة مبؤسســات رايض األطفــال 	 
احلكوميــة .
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جـ - احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مجيع مؤسسات رايض االطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة 
دون قراها .

مصطلحات الدراسة :

القيادة االسرتاتيجية 

تعــرف أبهنــا القــدرة علــى التوقــع والتصــور، واحلفــاظ علــى املرونــة، ومتكــن اآلخريــن إلحــداث تغيــر 
 )Ireland&Hitt1999:63( للمنظمــة مــن شــأنه خلــق مســتقبل حيــوي  اســراتيجي 

بشــكل  والتفكــر  املرونــة،  وإبقــاء  والتصــور،  التوقــع  علــى  الشــخص  قــدرة  أبهنــا  أيضــاً  وتعــرف 
واالزدهــار  للنمــو  قابــل  مســتقبل  ســتخلق  الــي  التغــرات  لبــدء  اآلخريــن  مــع  والعمــل  اســراتيجي 

)Lee&Chen,2007:1028 (

وتــرى الباحثــة أبن القيــادة االســراتيجية متثــل العمليــات الــي يتوقــع أن تلجــأ إليهــا قائــدات مؤسســات 
رايض االطفــال بغيــة حتقيــق رؤيــة اســراتيجية واضحــة ومفهومــة مــن خــال حتديــد االجتــاه االســراتيجي 
ملؤسســات رايض االطفــال، والعمــل علــى اســتغال القــدرات املتاحــة فيهــا واحملافظــة عليهــا، وتطويــر الثقافــة 
التنظيميــة فيهــا، عــاوة علــى تعزيــز املمارســات االخاقيــة الــي حتقــق اجلــودة يف األداء وابلتــايل تقــود بنجــاح اىل 
حتقيــق االهــداف املســتقبلية الــي تنشــد حتقيقهــا مؤسســات رايض االطفــال يف بــادان الغاليــة وفــاًء ألهــداف 

ومطالــب رؤيتهــا الطموحــة ) ٢0٣0 ( .

اإلطار النظري للدراسة :

يتكون االطار النظري للدراسة من :-

مفهوم القيادة االسراتيجية .	 

أمهية القيادة االسراتيجية للمؤسسات الربوية	 

خصائص القيادة االسراتيجية  .	 

أدوار القيادة االسراتيجية يف املؤسسات الربوية	 
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وفيما يلى تفصيل ذلك :-

مفهوم القيادة االسرتاتيجية:

يعتــر مفهــوم القيــادة االســراتيجية مــن املفاهيــم احلديثــة نســبياً يف األدبيــات الربويــة، ذلــك ان اجلــذور 
األوىل هلــذا املفهــوم قــد اختــذت مــن اجملــال العســكري، إالّ انــه ســرعان مــا حظــا ابألمهيــة  يف جمــال العمــل ، 
ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود اىل التغــرات املتســارعة الــي اتســمت هبــا حياتنــا املعاصــرة، خاصــة بفعــل مؤثــرات 
العوملــة وحتدايهتــا والــي تتطلــب املزيــد مــن االدوار االســراتيجية والفاعلــة الــي يتوقــع ان تضطلــع هبــا املؤسســات 
املتغــرات  تلــك  مــع  التفاعــل  أجــل  مــن  وأمناطهــا،  الربويــة مبختلــف مســتوايهتا  عــام واملؤسســات  بشــكل 

والتحــدايت ومتكــن ابنائنــا الطــاب مــن التفاعــل االمثــل معهــا.

وميثــل مصطلــح القيــادة االســراتيجية املصطلــح اجلوهــري هلــذه الدراســة وهــو كغــره مــن املصطلحــات 
الربويــة احلديثــة الــي تباينــت وجهــات نظــر املهتمــن بــه حــول حتديــد مفهومــه، وفيمــا يلــي بعــض التعاريــف 

للقيــادة االســراتيجية:

تشــر القيــادة االســراتيجية إىل القــدرة علــى رســم وتوضيــح رؤيــة اســراتيجية للشــركة أو أحــد قطاعاهتــا - 
مــع حتفيــز اآلخريــن علــى العمــل يف ظــل هــذه الرؤيــة. )شــارليز هــل، جارديــث جونــز ٧٣,٢008(

تعــرف القيــادة االســراتيجية علــى أهنــا حتديــد أيــن تتجــه املؤسســة، وكيــف يتــم اتبــاع التوجــه االســراتيجي - 
والوصول إليه. وهذا يعي أو خيص اهتمام القادة ابلتخطيط االســراتيجي طويل األمد واتباع أســاليب 
تســير تفتــح البــاب أمــام مشــاركة اآلخريــن. فعندمــا يهتــم القــادة هبــذا النــوع مــن التســير: حتليــل، ختطيــط، 

)Terry&Allan2010,p22(.تنفيذ، مراقبة وتقييم. ففي هذه احلالة يعترون اسراتيجيون

 إن القيــادة االســراتيجية هــي املســؤولة عــن جنــاح املؤسســة أو فشــلها، والقــادة االســراتيجيون هــم - 
املســؤولون عــن حتقيــق التــوازن االســراتيجي بــن التطلعــات واحلاجــات، كمــا أهنــم املســؤولون عــن التميــز 
واملنافســة وهــم الذيــن يتولــون التخطيــط االســراتيجي، والتفكــر االســراتيجي هبــدف تطويــر املؤسســات 
فالقيــادة االســراتيجية توجــد عندمــا يفكــر األفــراد، ويفعلــون، ويؤثــرون يف اآلخريــن بطرائــق تشــجع علــى 

امليــزة التنافســية املســتدامة للمؤسســة.)الزغيب٢0١0،,ص٣8(
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أهمية القيادة االستراتيجية:

) Hirsechi & Jones , 2008 , 15-17(  يف ضــوء مــا أشــار إليــه كل مــن هرشــي وجونــس
فانــه ميكــن حتديــد أمهيــة القيــادة االســراتيجية يف النقــاط التاليــة :-

أ - بنــاء اســراتيجية حتقــق النجــاح واالزدهــار علــى املــدى الطويــل، حيــث أن القيــادة االســراتيجية ترتبــط 
بنجــاح املؤسســات يف أعماهلــا وحتقيــق أهدافهــا، أمــا فقــدان القيــادة االســراتيجية جيعــل املؤسســات تفتقــد 

الركيــز علــى املــدى الطويــل .

ب - القــدرة علــى التعامــل مــع نوعيــات خمتلفــة مــن األعضــاء داخــل وخــارج املؤسســة، والتنســيق مــع جهــات 
مل يكــن بينهــا تفاعــل مــن قبــل.

إن القيــادة االســراتيجية تعــزز االلتــزام واملشــاركة وتؤكــد النمــوذج االخاقــي يف العاقــات املؤسســية الداخليــة، 
كما اهنا مبثابة املمثل للمؤسســة واملفاوض عنها يف التعامل مع اهليئات واملؤسســات اخلارجية ذات الصلة .

ت- الرصد والفهم الواعي واملســتنر للبيئة املؤسســية الداخلية واخلارجية – احمللية والدولية – من أجل اختاذ 
قرارات رشــيدة حول جدوى االنشــطة واملمارســات الربوية للمؤسســة التعليمية.

ث- االهلــام يف بنــاء رؤيــة ورســالة املؤسســة الربويــة وخلــق وعــي اســراتيجي وعمليــات متجــددة وحيويــة مــن 
اجــل ضمــان االنســان االســراتيجي يف املؤسســة الربويــة .

ج- تدبــر وادارة املــوارد املؤسســية الضروريــة ) املاليــة، واملاديــة والبشــرية ( كجــزء جوهــري مــن عمليــة تغيــر 
اســراتيجي حقيقــي ومتكامــل .

ح - زايدة وترقيــة راس املــال البشــري واملعــريف واالجتماعــي داخــل املؤسســة الربويــة بطريقــة اكثــر إنصافــاً 
ذلــك، إن القيــادة االســراتيجية تســعي للركيــز علــى املــوارد احليويــة الــي مــن االرجــح أن حتــدث فروفــاً يف 

ضمــان النجــاح املســتقبلي املســتمر ..

خ – تنفيــذ اخلطــط االســراتيجية املؤسســية املوضوعــة وفقــاً للمعايــر املتفــق عليهــا، حيــث تؤكــد الدراســات 
وجــود إجيابيــة وتبادليــة بــن تبــي القيــادة االســراتيجية وتنفيــذ اعمــال املؤسســة وأهدافهــا .

د – بناء ثقافة تنظيمية فعالة تتميز ابملرونة والقدرة على مواجهة التغير وإدارته لتحقيق أهداف املؤسسة .

ذ – حتقيــق اســتدامة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســة، حيــث أثبتــت بعــض الدراســات أمهيــة القيــادة االســراتيجية 
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يف منظمــات اجلــودة الشــاملة .

خصائص القيادة االسرتاتيجية: 

يف ضــوء مــا حــدده ) بيابيــا Pisapia 2009 ( فــإن أهــم خصائــص القيــادة االســراتيجية تتلخــص 
يف اآليت :-

أ – ضــرورة امتــاك القائــد للصفــات القياديــة الثمانيــة املرتبطــة ابلقائــد الناجــح وهــى : التطلــع، التكيــف، 
االجنــذاب، احلــزم، قــوة الشــخصية، الثقــة، االرتبــاط والكفــاءة .

ب – إمكانية تطبيق القائد لعمليات صنع القرار األساسية وإدارة االتصال والتحضر وإدارة الصراع .

جـ - تنفيذ القائد  للوظائف الرئيسية بفاعلية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة .

د – امتــاك القائــد فكــر اســراتيجي، يشــجعه علــى توظيــف العمليــات الفكريــة املتقدمــة املتمثلــة يف العمليــات 
االداريــة املرابطــة الــي متكنــه مــن االحســاس بكافــة التغــرات الــي تواجــه املؤسســة وســبل مواجهتهــا .

أدوار القيادة االسرتاتيجية: 

لقــد وردت العديــد مــن االســهامات مــن قبــل الباحثــن يف جمــال حتديــد األدوار أو املمارســات الرئيســية 
للقيــادة االســراتيجية، لعــل مــن أبرزهــا : 

واألدوار  التفاعليــة  األدوار  مهــا  عنصريــن  علــى  اشــتمل  الــذي   )Mintoeberg منــــوذج)1993 
املعلوماتية  ومنــوذج)Mason, 1986( اشتمل على مخسة ممارسات متثلت يف تطوير رؤية اسراجتية ،حتديد 
) Hassn1998&Hagher (1املوارد والعاقات ،صياغة األهداف التنظيمية ،والتنفيذ والرقابة ومنــوذج

اشتمل على مخسة ممارسات أساسية هي : )تطوير املقدرات اجلوهرية وتطوير رأس املال البشري، االستخدام 
الفاعــل للثقافــة اجلديــدة والتصــرف االســراتيجي املناســب وتطويــر تراكيــب تنظيميــة وثقافــة جديــدة تتناســب مــع 
املوقف )جاب ٢004:٣٩-4٧ ( إال أن) منوذج Hitt el.al 2003( أعتر االمشل واالحدث، لذلك 

تبنتــه الباحثــة، ويشــمل النمــوذج مــا يلــي: 

أ – حتديد االجتاه االسرتاتيجي Determing Stratigic direction، يتضمن :

التحديــد االســراتيجي تطويــر رؤيــة طويلــة االمــد للهــدف االســراتيجي للمؤسســة متتــد لفــرة علــى االقــل 
من مخس اىل عشــر ســنوات مســتقبلية .
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 Exploiting and mentaning coreعليهــا واحملافظــة  القــدرات  اســتغالل   - ب 
:competence 

ينبغــي علــى القيــادة االســراتيجية أن تســتغل كافــة مقدراهتــا بشــكل أمثــل، واملقــدرات اجلوهريــة تتمثــل 
عــادة يف االنشــطة الوظيفيــة للمؤسســة .

:Developing Human capital جـ - تطوير رأس املال البشري

 يشر رأس املال البشري اىل املعرفة واملهارات الي ميتلكها العاملن يف املؤسسة.

 Sustaining an effective organizationد – احملافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة
:culture

 مــن املعــروف أن أيــة منظمــة أو مؤسســة تتكــون ثقافتهــا مــن جمموعــة مــن القيــم الــي تشــرك يف توظيفهــا 
مجيــع مكــوانت املنظمــة وتلعــب ابلتــايل دوراً رئيســاً يف تطويــر وتعزيــز ثقافتهــا .

: Emphasizes ethical practices هـ - الرتكيز على املمارسات االخالقية

التنفيذيــن املســؤولية الشــخصية يف تطويــر وتقويــة املمارســات االخاقيــة يف احنــاء  يتحمــل الرؤســاء 
املؤسســة، إذ ينبغــي أن يوضحــوا ابســتمرار أبن الســلوك االخاقــي هــو اجلــزء احملــوري لرؤيــة ورســالة وأهــداف 
املؤسســة. وممكــن للرؤســاء تعزيــز الســلوك االخاقــي عــن طريــق نظــام املكافــآت، والتقييــم، واالجــراءات 

والسياســات .

الدراسات السابقة :

علــى الرغــم مــن أمهيــة موضــوع القيــادة االســراتيجية يف ميــدان اإلدارة الربويــة وأمهيــة مرحلــة رايض 
االطفــال، إالّ انــه مل ينــل حظــاً وافــراً مــن البحــث والدراســة لتلــك املرحلــة علــى املســتوى احمللــي، حيــث الحظــت 
الباحثــة نــدرة الدراســات الــي تتعلــق ابلقيــادة االســراتيجية يف املؤسســات الربويــة بشــكل عــام وعــدم توافرهــا 
يف مرحلــة رايض االطفــال بشــكل خــاص يف اململكــة، ممــا جعلهــا تســتند اىل الدراســات املتعلقــة ابلقيــادة 
االســراتيجية يف املؤسســات االخــرى حمليــا ويف املنطقــة العربيــة واالجنبيــة اثنــاء اســتعراضها للدراســات الســابقة 

..
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وفيما يلى استعراض هلذه الدراسات :-

أواًل : الدراسات املباشرة :

التنظيمــي«، -  والتعلــم  االســراتيجية  »القيــادة  بعنــوان:   )2005(Vera & Crossan دراســة 
والــي هدفــت اىل إلقــاء نظــرة علــى عمليــات التعلــم التنظيمــي ومســتوايته لوصــف كيفيــة أتثــر القيــادة 

االســراتيجية يف كل عنصــر مــن عناصــر نظــام التعليــم .

واســتخدام الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي وطبقــا االســتبانة الــي اعداهــا هلــذا الغــرض وطبقاهــا علــى - 
عينــة مــن مديــري املــدارس املتوســطة يف واليــة كاليفورنيــا يف الــوالايت املتحــدة االمريكيــة قوامهــا ) ٥٦٢ ( 

مديــراً ومديــرة بنســبة ١٥٪ مــن اجملتمــع الكلــى البالــغ ) ١١٢4 ( مديــراً ومديــرة .

ومــن اهــم مــا توصلــت اليــه مــن نتائــج إن القيــادة االســراتيجية تشــجع الثقافــة املفتوحــة، النظــم املرنــة، - 
وتتطلــع للبيئــة اخلارجيــة مــع الركيــز علــى البيئــة الداخليــة .

دراســة Yasin , Malmuz )2006( هدفــت اىل التعــرف عمــا اذا كانــت هنــاك عاقــة دالــة بــن - 
اســتخدام القــادة إلجــراءات القيــادة االســراتيجية وجناحهــم كمــا يــدرك ذلــك اتباعهــم .

ومــن خــال عينــة عشــوائية طبقــت علــى ) ١٢4 ( أســتاذاً جامعيــاً، ) ٢٢ ( عميــداً مــن جامعــة فلوريــدا - 
االطلســية، وجامعة بوترا املاليزية، وجامعة التكنولوجيا املاليزية، وكانت االســتجابة على ) ٧٧ ( ســؤااًل 
يف اســتبانة القيــادة االســراتيجية والــي طــورت اعتمــاداً علــى نظريــة بيســابيا ) Pisapia ( للقيــادة 

االســراتيجية .

وتوصلت الدراســة اىل ان القادة الناجحن يســتخدمون جمموعة اوســع من اســراتيجيات القيادة مقارنة - 
ابلقــادة األقــل جناحــاً .

ووجــدت أيضــاً أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن سلســلة إجــراءات العمــل املســتخدمة مــن قبــل - 
العمــداء الناجحــن يف جامعــات ماليــزاي وامريــكا وسلســلة إجــراءات العمــل املســتخدمة مــن العمــداء 

االقــل جناحــاً يف جامعــات ماليــزاي وأمريــكا .

دراســة الســرحان)٢0١٢(  والــي هدفــت اىل التعــرف علــى درجــة ممارســة القــادة االكادمييــن للقيــادة - 
االســراتيجية وعاقتهــا ابألداء الوظيفــي لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة آل البيــت ابألردن. 
واســتخدمت املنهــج الوصفــي موظفــة االســتبانة جلمــع البيــاانت والــي طبقــت علــى عينــة مــن اعضــاء هيئــة 
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التدريــس مكونــة مــن ) ٢١١ ( عضــو .

وقــد توصلــت الدراســة اىل أن هنــاك قصــور يف تدريــب القــادة األكادمييــن جبامعــة آل البيــت علــى أبعــاد 
القيــادة االســراتيجية وتفعيــل الرامــج التدريبيــة هلــم .

اثنياً : الدراسات غري املباشرة:

دراســة املربــع )٢008( الــي هدفــت إىل التعــرف علــى دور القيــادة االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة - 
التنظيميــة يف األجهــزة األمنيــة بوجــه عــام واملديريــة العامــة للجــوازات واملديريــة العامــة للدفــاع املــدين بوجــه 
خــاص. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي املقــارن مــن خــال املســح االجتماعــي للعينــة، 

واُســتخدمت االســتبانة أداة للدراســة .

وتوصلت الدراسة اىل بعض النتائج من أمهها :

إن ممارســة القيــادة االســراتيجية املشــاركة يف املديريــة العامــة للجــوازات كان بدرجــة متوســطة، ووجــود - 
منــط الثقافــة احملافظــة يف املديريــة العامــة للجــوازات بدرجــة متوســطة، ووجــود ارتبــاط طــردي متوســط بــن 
القيــادة االســراتيجية املشــاركة وبــن منــط الثقافــة احملافظــة، وارتبــاط طــردي قــوي بــن القيــادة االســراتيجية 
املشــاركة وبــن كل مــن الثقافــة املرنــة ومســامهة القيــادة االســراتيجية املشــاركة يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة 
الســائدة يف املديريــة العامــة للجــوازات بدرجــة متوســطة، ووجــود معوقــات تنظيميــة مهمــة حتــد مــن فاعليــة 
دور القيــادات االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف املديريــة العامــة للجــوازات واملديريــة 

العامــة للدفــاع املــدين بدرجــة عاليــة .

للقيــادة -  الــي ميكــن  اهــم املمارســات  التعــرف علــى  العزيــز )٢0١0( والــي هدفــت اىل  دراســة عبــد 
االســراتيجية إتباعهــا يف الشــركات الدوليــة لصباغــة املنســوجات وحتديــد مــدي مســامهتها يف تنميــة 

التنافســية . قدراهتــا 

كمــا هدفــت اىل منــوذج مقــرح ميكــن تطبيقــه لــزايدة فعاليــة القيــادة االســراتيجية وأتثــر ذلــك علــى - 
القــدرات التنافســية للشــركات الدوليــة لصباغــة املنســوجات .

وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أمههــا : توجــد فــروق معنويــة بــن الشــركات حمــل الدراســة فيمــا - 
يتعلــق بقــدرة القائــد علــى تكويــن البنــاء االســراتيجي.

كما توجد فروق معنوية بن الشركات حمل الدراسة فيما يتعلق بقدرة القائد على إدارة التغير .- 
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دراســة املعاضيــدى والطائــي )٢0١١( والــي هدفــت اىل قيــاس وحتليــل العاقــة االرتباطيــة واألثــر بــن - 
ممارســة القيــادة االســراتيجية واملتمثلــة يف اآليت : ) بنــاء قــدرات ديناميــة جوهريــة، وبنــاء هيــكل وثقافــة 
منظميــه جديــدة ( بوصفهــا متغــرات مســتقلة، ) واملرونــة االســراتيجية ( بوصفهــا متغــر اتبعــاُ ملواجهــة 
لبقائهــا، فضــا عــن  التغــرات البيئيــة الــي تشــهدها املنظمــات يف إطــار ممارســتها ألعماهلــا، وســعياً 
اكتشــاف مقدار التباين يف أتثر املمارســات املشــار إليها يف تعزيز املرونة االســراتيجية للمنظمة .وتؤثر 
معنــوايً يف املرونــة االســراتيجية. ويف ضــوء ذلــك مث تقــدمي بعــض املقرحــات الــي مــن شــأهنا أن تســهم 
يف توجيــه أنظــار القيــادات االســراتيجية يف املنظمــات املختلفــة للتعــرف علــى أدوار تلــك املمارســات 
والبحــث عــن اهــم اآلليــات والوســائل الــي متكنهــا مــن اعتمادهــا كوهنــا اداة مهمــة يف حتقيــق املرونــة 

االســراتيجية .

دراســة )اخلطيــب )٢0١٥( والــي هدفــت اىل التعــرف علــى مهــارات القيــادة االســراتيجية وعاقتهــا - 
ابدراه االزمــات، واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث قــام لباحــث ابســتخدام طريقــة احلصــر 
الشــامل جلميــع املوظفــن مــن مســمي وظيفــي رئيــس قســم فأعلــى، حيــث مشلــت الدراســة مجيــع اهليئــات 
احملليــة الكــرى يف حمافظــات غــزة : إجباليــا، غــزة، ديــر البلــح، خــان يونــس، رفــح ( املوظفــن البالــغ 
عددهــم ) ٢١١ ( موظفــاً عــن مســمي رئيــس قســم فاعــل، واســتخدم الباحــث االســتبانة أداة جلمــع 

البيــاانت ..

وتوصلــت الدراســة اىل وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة مــن قبــل أفــراد جمتمــع الدراســة فيمــا خيــص 
مهــارات القيــادة االســراتيجية ) املهــارات الذاتيــة، املهــارات الفنيــة، املهــارات الفكريــة، املهــارات االداريــة ( .

وجــاءت درجــة املوافقــة علــى مجيــع جمــاالت مهــارات القيــادة االســراتيجية مــن قبــل أفــراد جمتمــع الدراســة 
بوزن نسيب ) ٧١.٥٥٪ ( .

كمــا اظهــرت نتائــج الدراســة وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة علــى فقــرات إدارة االزمــات، ووجــود عاقــة 
اجيابيــة بــن توفــر مهــارات القيــادة وادارة االزمــات يف اهليئــات احملليــة مبحافظــات غــزة، وانــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوي الداللــة بــن متوســطات اســتجابة املبحوثــن حــول عاقــة مهــارات القيــادة 
االســراتيجية وإدارة االزمــات يف اهليئــات احملليــة مبحافظــات غــزة تعــزي للمتغــرات : ) اجلنــس، اهليئــة احملليــة 
الــي يعمــل هبــا املســتجيب، ســنوات اخلدمــة، املســمى الوظيفــي ( مــا عــدا متغــر العمــر، وكانــت الفــروق لصــاحل 
االفــراد مــن الذيــن اعمارهــم اقــل مــن ) ٣0 ( ســنة، ومتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل الذيــن مؤهلهــم العلمــي 

دبلــوم متوســط فأقــل.
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التعليق على الدراسات السابقة :

 من حيث املوضوع : تناولت الدراسات السابقة موضوع القيادة االسراتيجية وأمهيتها وامناطها 	 
وخصائصها وادورها .

من حيث الزمان : مجيع الدراسات السابقة حديثة نسبياً، فقد مت إجراؤها يف الفرة من ) ٢00٥ 	 
اىل ٢0١٥ ( .

من حيث املكان : تنوعت أماكن تطبيق الدراسات، فمنها احمللية، ومنها العربية واالسامية 	 
واالجنبية .

من حيث املنهج : اعتمدت مجيع الدراسات السابقة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة 	 
جلمع البياانت .

من حيث العينات : تكونت عينات الدراسات السابقة من العاملن يف املؤسسات احلكومية العامة 	 
ومؤسسات التعليم العام واجلامعى : ) املديرون، قادة املدارس، املعلمن، اعضاء هيئة التدريب يف 

اجلامعات ( .

من حيث استفادة الباحثة منها :	 

   استفادت الباحثة من الدراسات السابقة :

صياغة مشكلة الدراسة .	 

مجع مادة االطار النظري .	 

جـ - اختيار وتصميم أداة الدراسة ) االستبانة ( .

د – مناقشة وتفسر نتائج الدراسة .

هـ - مقارنة نتائج دراسة الباحثة بنتائج الدراسات السابقة .
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ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

تناولــت هــذه الدراســة القيــادة االســراتيجية وممارســتها يف مؤسســات رايض االطفــال يف مدينــة مكــة 
املكرمــة، ولعلهــا – حســب علــم الباحثــة – االوىل يف موضوعهــا علــى مســتوى اململكــة إذ مل تكــن علــى 
مســتوي العــامل العــريب. إذ مل جتــد ايــة دراســة عــن القيــادة االســراتيجية يف مرحلــة رايض األطفــال حمليــاً واقليميــاً 

مــن خــال حبثهــا وتنقيبهــا يف مصــادر املعلومــات التقليديــة وااللكرونيــة .

منهجية الدراسة وإجراءاهتا :

منهجية الدراسة :- اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ملناسبته ألغراض الدراسة .

جمتمع الدراسة وعينتها :

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع وكيــات الروضــات احلكوميــة لــرايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة والبالــغ 
عددهــن للعــام ١4٣٩) ٣٧ ( وكيلــة حســب إحصائيــة اإلدارة العامــة للتعليــم مبنطقــة مكــة املكرمــة .

ونظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة فقــد عمــدت الباحثــة علــى تطبيــق الدراســة علــى مجيــع أفــراد جمتمــع 
الدراســة وبلــغ عــدد االســتباانت املســرجعة )٢٧( اســتبانة كمــا هــو موضــح ابجلــدول رقــم ) 0١ ( 

جدول رقم ) 01 (

يوضح للتوزيع التكراري للمعلومات األولية لمجتمع الدراسة الكلية من وكيالت الروضات الحكومية ) 27 = ن ( :

اجملموع الكليفئات اخلاصية :اخلصائص :
٪ت ١ - املؤهل العلمي

--١ / دبلوم 
٢١٦٥٩.٣ / بكالوريوس 
٣١١40.٧ / فوق البكالوريوس 

٢٧١00.0اجملموع الكلي
--١ / من ٣ سنوات فأقل٢ - فئات سنوات اخلرة

٢٦٢٢.٢ / من 4 – ٦ سنوات 
٣١0٣٧.0 / من ٧ – ٩ سنوات 
4١١40.٧ / من ١0 سنوات فأكثر 
٢٧١00.0اجملموع الكلي 
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ابلنظر للجدول )١( الذي يوضح خصائص جمتمع الدراســة ) حســب املؤهل العلمي وســنوات اخلرة 
( جنــد أن غالبيــة جمتمــع الدراســة)٥٩.٣( حيملــن درجــة البكالوريــوس والبالــغ عددهــن)١٦( وكيلــة يف حــن بلــغ 

عــدد مــن حيملــن مؤهــل أعلــى مــن البكالوريــوس) ٧.40(

 كمــا يتضــح أن نســبة 40.٧(( مــن أفــراد جمتمــع الدراســة واملبالــغ عددهــن)١١( وكيلــة خرهتــن يف 
العمــل مــن عشــرة ســنوات فأكثــر بينمــا بلــغ عــدد الوكيــات الــايت ســنوات خرهتــن يف العمــل مــن)٧-٩(  
ســنوات )١0( وكيات وبنســبة. ) ٣٧.0( وعدد )٦( وكيات ممن تراوحت ســنوات خرهتن يف العمل بن 

)٦-4 ( وبنســبة بلغــت )٢٢.٢(.وهــي أقــل نســبة يف عــدد ســنوات اخلــرة .

أداة الدراسة :-

جلمــع البيــاانت الازمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة ،مت تصميــم االســتبانة بعــد مراجعــة األدب النظــري 
ذي العاقــة مبجــال الدراســة، واالطــاع علــى الدراســات الســابقة احملليــة والعربيــة واألجنبيــة، وذلــك يف ضــوء 

مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا ومنهجهــا .وتكونــت األداة مــن جزأيــن رئيســين :

اجلــزء االول :  اشــتمل علــى البيــاانت األوليــة ألفــراد جمتمــع  الدراســة مــن الوكيــات ابلروضــات احلكوميــة 
مبدينــة مكــة املكرمــة .

امــا اجلــزء الثــاين : وتضمــن حمــور الدراســة الرئيــس، وهــو القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة 
املكرمــة واشــتمل علــى مخســة جمــاالت رئيســة كمــا يلــى :-

اجملــال االول : ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
) بتحديــد االجتــاه االســراتيجي ( واشــتمل علــى )٦( ســتة عبــارات .

اجملــال الثــاين: ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة ) 
ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا ( واشــتمل علــى )4( اربعــة عبــارات.

اجملــال الثالــث : ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
بـ ) تطوير رأس املال البشــري (، وتضمن )٥( عبارات.

اجملــال الرابــع: ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
بـــ ) تعزيــز الثقــة التنظيميــة ( واشــتمل علــى ) ٥ ( مخــس عبــارات .

املكرمــة  مبكــة  االطفــال  لقائــدات رايض  االســراتيجية  القيــادة  ممارســات  ويتضمــن   : اخلامــس  اجملــال 
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واملتعلقــة بـــ ) تعزيــز املمارســات األخاقيــة ( واشــتمل علــى ) ٣ ( ثاثــة عبــارات .

واصبح اجملموع الكلى لعبارات األداة ) ٢٣ ( عبارة ..

وقــد مت اعتمــاد مقيــاس ليكــرت اخلماســي للتعبــر عــن اســتجاابت جمتمــع الدراســة عــن درجــة ممارســات 
قائــدات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مبجاالهتــا وعباراهتــا الــواردة يف االســتبانة. 
حبيــث تكــون درجــة املمارســة ) كبــرة جــداً ( إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب 4.٢0 فأعلــى، ) كبــرة ( 
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــراوح بــن ٣.40 وأقــل مــن 4.٢0 وبدرجــة ) متوســطة( إذا كانــت قيمــة 
املتوســط احلســايب تــراوح بــن ٢.٦0 اىل أقــل مــن ٣.40، وبدرجــة ) ضعيفــة ( إذا كانــت قيمــة املتوســط 
احلســايب تــراوح بــن ١.80 اىل اقــل مــن ٢.٦0 .وبدرجــة )ضعيفــة جــداً (اذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب 

مــن ١ اىل اقــل مــن ١.80 انظــر اجلــدول رقــم ) ٢ (.

جدول رقم )0٢(

يوضح استجابة جمتمع الدراسة لدرجة ممارسة مديرات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة من القيادة االسراتيجية 
يف جماالهتا املختلفة وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي

النسبةاملتوسطدرجة املمارسة

كبرة جدًا

كبرة

متوسطة.

ضعيفة.

ضعيفة جداً.

٥ - 4.٢0

 > - ٣.40
 4.٢0

 > - ٢.٦0
٣.40

 > - ١.80
٢.٦0

  ١.80> -١

84٪ فأعلى

٦8٪ ملا اقل من ٪84

٥٢٪ ملا اقل من ٦8٪

٣٦٪ ملا اقل من ٥٢٪

اقل من ٣٦٪
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صدق األداة :

وللتحقــق مــن صــدق اداة الدراســة ) االســتبانة ( مث عرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوى 
اخلــرة واالختصــاص إلبــداء الــرأي يف فقــرات األداة ومــدى انتمائهــا اىل جماهلــا، وســامة الصياغــة يف اللغــة .

وبنــاًء علــى مــا ابــدوه مــن ملحوظــات علميــة مث تعديــل فقــرات األداة بشــكلها النهائي.وللتأكــد مــن 
صــدق االتســاق الداخلــي مت اســتخدام معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل جمــال مــن جمــاالت األداة وعاقتــه 
ابلدرجــة الكليــة للمجــاالت وبــن كل عبــارة مــن عبــارات جمــاالت األداة والدرجــة الكليــة لــكل جمــال علــى 

حــدة .كمــا هــو موضــح يف جــدول )٣(.
جدول رقم )٣(

يوضح نتائج قيم الصدق االرتباطي* لبنود جماالت أداة الدراسة

: ) N=جملتمع الدراسة الكلية من وكيات الروضات احلكومية ) ٢٧

مسلسل 
عبارات

اجملال
ارتباط درجات عبارات اجملال مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

اجملال1
اجملاالت

الكلي6
اجملال2

اجملاالت

الكلي6
اجملال3

اجملاالت

الكلي6
اجملال4

اجملاالت

الكلي6
اجملال5

اجملاالت

الكلي6

١**0.٧00**0.٥٩١**0.٧٩٦**0.٦8٧**0.8٢4**0.8٩٥**0.٩٣٧**0.٩٣8**0.848**0.80٣

٢**0.8٩4**0.8٣0**0.٦٩٢**0.٥4٩**0.8٥١**0.٧٧0**0.٩٢0**0.848**0.٩0١**0.٧٢0

٣**0.8٣٣**0.٦٦٩**0.٧٧٥**0.٥4٩**0.٧8٩**0.٧٢٣**0.٩0٥**0.٧٥٢**0.٩0٧**0.8٥٩

4**0.8٩4**0.٧٥٦**0.٧8٦**0.8٥٩**0.٧١٣**0.٥٦٩**0.8٩٥**0.8٥8--

٥**0.8٧٣**0.8٩١--**0.٧١٦**0.٦٣١**0.٩4٢**0.٩0٧--

٦**0.8٩٢**0.8٩٩--------
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مسلسل 
عبارات

اجملال
ارتباط درجات عبارات اجملال مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

0.٩١٢**0.٧88**-0.٧84**-0.٧٩٩**-0.٦٦١**--اجملال١

0.8٣٦**0.٧٢٦**-0.٧٢٩**-0.٧٢٥**----اجملال٢

0.٩١4**0.٧٦4**-0.80٦**------اجملال٣

0.٩٣١**0.8٢8**--------اجملال4

0.8٩٥**---------اجملال٥

اجملاالت 
----------الكلية٦

ابلنظــر للجــدول أعــاه ياحــظ وجــود ارتبــاط عــايل بــن درجــة كل جمــال مــن جمــاالت األداة والدرجــة 

الكليــة للمجــاالت وبــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات جمــاالت األداة والدرجــة الكليــة لــكل جمــال مــن جمــاالت 

يــدل علــى متتعهــا بصــدق داخلــي  ممــا  العبــارات دااًل إحصائيــاً  األداة حيــث أن معامــل االرتبــاط جلميــع 

،وإمكانيــة تطبيقهــا لقيــاس مــا صممــت ألجلــه.

ثبات أداة الدراسة:

 ) Alpha , cronbach ( مت التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــال اختبــار معامــل ألفاكرونبــاخ

جملــاالت االســتبانة حيــث بلغــت ) 0.٩٦4(وهــى نســبة عاليــة تؤكــد موثوقيــة االســتبانة، حبيــث ميكــن االعتمــاد علــى 

نتائجهــا يف التحليــل والتفســر واملناقشــة. انظــر اجلــدول رقــم )04(
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جدول رقم ) 04(

املوضح لقيم ثبات جماالت أداة الدراسة واحملسوبة بطريقة ) آلفا كرونباخ ( جملتمع الدراسة الكلي من وكيات 
:) N=الروضات احلكومية ) ٢٧

جماالت أداة الدراسة :
عدد 
البنود

قيمة معامل 
آلفا كرونباخ

١ – اجملال األول : درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال املرتبطة بتحديد االجتاه 
االسراتيجي .

٦0.٩٢١

٢ – اجملال الثاين : درجة ممارسات قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبطة ابستثمار 
القدرات التنافسية واحملافظة عليها .

40.٧٥٣

٣٥0.8١٩ –  اجملال الثالث : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال املرتبطة بتطوير رأس املال البشري .

4 –  اجملال الرابع : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبطة بتعزيز الثقافة 
التنظيمية .

٥0.٩٥١

٥ -   اجملال اخلامس : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابلتأكيد 
على املمارسات األخاقية .

٣0.8٥٥

٦٢٣0.٩٦4 – الثبات الكلي للدرجة الكلية ملمارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( إن معامــات الثبــات حملــاور أداة الدراســة مرتفعــة وتتمتــع بقيــم ثبــات 
عاليــة، حيــث بلــغ معامــل الثبــات الكلــي لــألداة )0.٩٦( ممــا يــدل علــى صاحيــة األداة للتطبيــق. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  

 ُعرضت نتائج الدراسة وفقاً لتسلسل أسئلتها كما يلي:

 الســؤال األول والــذي نصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة الكلــي 

مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة ممارســة قائــدات 
مؤسســات رايض األطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي 
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كمــا هــو موضــح يف جــدول رقــم ) 0٥ (.

جدول رقم ) ٥ (

املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال 
مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتحديد االجتاه االسراتيجي من وجهة نظر جمتمع الدراسة الكلية 

من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا 
املعيارية تصاعدايً ) ٢٧ = ن ( :

العبارات :
المتوسط

الحسابي

نسبة

متوسط

االنحراف

المعياري

ترتيب 
العبارات

درجة

الممارسة**

للكلللمجال1 

01 - تضع قائدات رياض األطفال رؤية 
إستراتجية في ضوء تحليل البيئة الداخلية 

والخارجية للروضة.

كبيرة جدًا4.4488.80.506103

05 - تحفز قائدات رياض األطفال 
منسوباتها على تقديم المبادرات االبتكارية 

واألفكار اإلبداعية.

كبيرة جدًا4.4488.80.641204

04 - تساعد قائدات رياض األطفال 
منسوباتها على فهم واستيعاب الرؤية 
االستراتيجية للروضة وسبل تحقيقها.

كبيرة جدًا4.4488.80.698305

06 - تعزز قائدات رياض األطفال 
الثقة لدى منسوباتها بقدرتهن على تحقيق 

األهداف االستراتيجية .

كبيرة جدًا4.3887.60.740408

03 - ٌتشرك قائدات رياض األطفال 
اإلداريات والمعلمات في وضع وتطوير 

الرؤية االستراتيجية للروضة.

كبيرة جدًا4.3386.60.784511
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العبارات :
المتوسط

الحسابي

نسبة

متوسط

االنحراف

المعياري

ترتيب 
العبارات

درجة

الممارسة**

02 - تحرص قائدات رياض األطفال على 
االستفادة من تجارب المؤسسات المحلية 
والدولية الناجحة في تحديد التوجهات 

المستقبلية للروضة.

كبيرة جدًا4.2284.40.801619

1 - معدل درجة المجال األول لممارسة 
قائدات مؤسسات رياض األطفال المرتبط 

بتحديد االتجاه االستراتيجي .

كبيرة جدًا4.37787.50.595-1

يتبن من اجلدول رقم ) ٥( أن املتوســطات احلســابية  الســتجابة جمتمع الدراســة من وكيات الروضات 

احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي تراوحــت بــن ٢٢,4 

- 4,44 ومبتوســط عــام بلــغ 4,٣8. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر »بدرجــة كبــرة جــدًا“. 

حصلــت العبــارة ) رقــم ١ ( ونّصهــا: ” تضــع قائــدات رايض األطفــال رؤيــة اســراتيجية يف ضــوء حتليــل 

البيئــة الداخليــة واخلارجيــة للروضــة( علــى املرتبــة األوىل.

وحصلــت العبــارة ) رقــم ٥ ( والــي نّصهــا« حتفــز قائــدات رايض األطفــال منســوابهتا علــى تقــدمي 

الثانيــة.  ملرتبــة  االبداعيــة«   واألفــكار  االبتكاريــة  املبــادرات 

بينمــا حصلــت العبــارة ) رقــم ٢ ( والــي نصهــا: ” حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى االســتفادة مــن 

جتــارب املؤسســات احملليــة والدوليــة الناجحــة يف حتديــد التوجهــات املســتقبلية للروضــة« علــى املرتبــة األخــرة 

يف اجملــال.

وقــد يُعــزى حصــول العبــارة رقــم) ١ ( علــى املرتبــة األوىل حلــرص القائــدات علــى وضــع رؤيــة اســراتيجية وفقــاً 
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للبيئــة الداخليــة واخلارجيــة ادراكاً منهــن أبمهيــة الرؤيــة يف رســم اخلطــط واالســراتيجيات احملققــة ألهــداف الروضــة 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اخلطيــب. والــي توصلــت اىل وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة مــن ِقبــل أفــراد جمتمــع 

الدراسة فيما خيص مهارات القيادة االسراتيجية يف مجيع جماالهتا بينما  اختلفت مع دراسة عبدالعزيز)٢0١0(

والــي أشــارت اىل أن هنــاك فــروق بــن الشــركات حمــل الدراســة فيمــا يتعلــق بتكويــن البنــاء االســراتيجي. 

وقــد يعــزى حصــول العبــارة ) رقــم ٢ ( علــى املرتبــة األخــرة رمبــا لعــدم توفــر الفــرص املناســبة لقائــدات 

رايض األطفــال حلضــور الــدورات واملؤمتــرات الــي تتيــح هلــن االســتفادة مــن التجــارب األخــرى فــي المجــال 

ســواًء المحليــة منهــا أو اإلقليميــة أو العالميــة وتبــادل الخبــرات مــع منســوبي المؤسســات 

ذات العالقــة .. 

الســؤال الثــاين والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة 

للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة 

الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟ 

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 

واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 

ابســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا. كمــا هــو موّضــح يف اجلــدول )جــدول رقــم) 0٦ ((
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جدول رقم )0٦(

يبن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابستثمار القدرات التنافسية واحملافظة عليها من وجهة 
نظر جمتمع الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها 

:) N=املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٢٧

العبارات :
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب العبارات

درجة

املمارسة**

للكلللمجال٢

١0 - تعمل قائدات رايض األطفال على توفر املناخ التنظيمي 
املائم الذي يعزز االنتماء إىل الروضة لدى املنسوابت 

كبرة جدًا٦٦٩١١٢.00.٣08٦.4

0٧ - حترص قائدات رايض األطفال على احلفاظ على 
املنسوابت ذوات اخلرات والقدرات العالية .

كبرة جدًا٧٢4٢١٣.00.٣08٦.4

08 - حترص قائدة رايض األطفال على توافر الكوادر الوظيفية 
الي متتلك املؤهات العلمية واملهنية العالية .

كبرة جدًا٢٢84.40.80١٣٢0.4

0٩ - تركز قائدات رايض األطفال على املنسوابت ذوات 
املؤهات واملهارات العالية يف حتقيق أهداف الروضة وجتويد 

خمرجاهتا .
كبرة4.0480.80.8084٢٢

٢ – معدل درجة اجملال الثاين ملمارسة قائدات رايض األطفال 
للقيادة االسراتيجية املرتبط ابستثمار القدرات التنافسية واحملافظة 

عليها.
كبرة جدًا٥-٥٧١.٣0.٢١٣84.4

يتبــن مــن اجلــدول رقــم )٦( أن املتوســطات احلســابية  إلســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابســتثمار القــدرات التنافســية 
واحملافظــة عليهــا تراوحــت بــن 4,04 - 4,٣ ومبتوســط عــام بلــغ 4,٢١. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال 
علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً( ماعــدا العبــارة )رقــم٩( فقــط الــي حصلــت علــى تقديــر« بدرجــة كبــرة“. 

وجــاءت يف املرتبــة ) 4( للمحــور
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املنــاخ  العبــارة ) رقــم ١0 ( والــي نّصهــا: » تعمــل قائــدات رايض األطفــال علــى توفــر  حصلــت 
التنظيمــي املائــم الــذي يعــزز االنتمــاء إىل الروضــة لــدى املنســوابت » علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال، ومبتوســط 

حســايب )٣.4(

وحصلــت العبــارة ) رقــم ٧ ( والــي نصهــا: » حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى احلفــاظ علــى 
املنســوابت ذوات اخلــرات والقــدرات العاليــة » علــى املرتبــة الثانيــة يف اجملــال مبتوســط )٣.4( .

وحصلــت العبــارة رقــم )8( والــي نصهــا: »حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى توافــر الكــوادر الوظيفيــة 
الــي متتلــك املؤهــات العلميــة واملهنيــة العاليــة« علــى املرتبــة الثالثــة ابلنســبة للمحــور مبتوســط حســايب )٢٢.4(   
بينمــا حصلــت العبــارة ) رقــم ٩ ( والــي نّصهــا: » ترّكــز قائــدات رايض األطفــال علــى املنســوابت ذوات 
املؤهــات واملهــارات العاليــة يف حتقيــق أهــداف الروضــة وجتويــد خمرجاهتــا » علــى املرتبــة األخــرة يف اجملــال رمبــا 

يفســر ذلــك اىل حــرص القائــدات علــى حتقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن منســوابهتا. 

وقــد يُعــزى حصــول العبــارة ) رقــم ١0 ( يف اجملــال علــى املرتبــة األوىل إدراكاً مــن قائــدات الروضــات 
أبمهيــة املنــاخ التنظيمــي كونــه يســاعد علــى توفــر البيئــة احملّفــزة علــى األداء والعطــاء اجليّــد، والــذي بــدوره 

ينعكــس علــى والء منســوابت الروضــة وانتمائهــن إليهــا.

الســؤال الثالــث والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر رأس املــال البشــري مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة مــن 

وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 
لدرجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر 
رأس املــال البشــري مــن وجهــة نظــر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، كمــا هــو موّضــح 

يف جــدول )0٧(                                                                                                                      
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جدول رقم ) 0٧(

يبن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات 
رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتطوير رأس املال البشري من وجهة نظر 

جمتمع الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية 
:) N=ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٢٧

العبارات :
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب العبارات

درجة

املمارسة**

للكلللمجال٣ 

١٣ - تشجع قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
لالتحاق بدورات تدريبية لتحسن أدائهن 

وتطوير خراهتن .
كبرة جدًا٦٣٦١0٦.٢0.4.4١88

١١ - تساعد قائدات رايض األطفال  منسوابهتا 
على تطوير مهاراهتن بشكل دائم .

كبرة جدًا٦٧٩٢١0.٣٣8٦.٦0.4

١٢ - تعقد قائدات رايض األطفال اجتماعات 
ولقاءات دورية لطرح ومناقشة األفكار اإلبداعية 

مع منسوابهتا  .
كبرة جدًا٥٩4٣١٥.٢٦8٥.٢0.4

١٥ - تكافئ قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
احلاصات على تقديرات عالية يف نتائج تقومي 

أدائهن السنوي.
كبرة٧٧04٢١.00.١٥8٣.4

١4 - تستخدم القائدة رايض األطفال احلوافز 
املادية واملعنوية للمحافظة على منسوابهتا 

املتميزات  .
كبرة٩١٧٥٢٣.٦0.٣.٩٣٧8

٣ - معدل درجة اجملال الثالث ملمارسة قائدات 
رايض األطفال املرتبط بتطوير رأس املال البشري 

.
كبرة جدًا4-٥٥٥.٣0.٢١٥84.4
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وكيــات  مــن  الدراســة  جمتمــع  احلســابية  الســتجابة  املتوســطات  أن   )0٧( رقــم  اجلــدول  مــن  يتبــن 
الروضــات احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر رأس املــال 
البشــري تراوحــت بــن ٣.٩٣ - 4.4١ ومبتوســط عــام بلــغ 4,٢٢. وحصلــت ثــاث عبــارات يف اجملــال علــى 
تقديــر »بدرجــة كبــرة جــداً« وهــم العبــارات رقــم ) ١١، ١٢، ١٣( بينمــا حصلــت العبارتــن ) رقــم ١4، ١٥ 
( على تقدير« بدرجة كبرة ». حصلت العبارة ) رقم ١٣ ( والي نّصها: »تشجع قائدات رايض األطفال 

منســوابهتا لالتحــاق بــدورات تدريبيــة لتحســن أدائهــن وتطويــر خراهتــن« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال.

وحصلــت العبــارة ) رقــم ١١ ( والــي نّصهــا: )تســاعد قائــدات رايض األطفــال  منســوابهتا علــى تطويــر 
مهاراهتــن بشــكل دائــم( علــى املرتبــة الثانيــة يف اجملــال.

بينمــا حصلــت العبارتــن) رقــم ١٥، ١4 ( علــى املرتبتــن األخرتــن علــى التــوايل ممــا يعطــي مؤشــراً اىل 
أن هنــاك حاجــة اىل تقــدمي املزيــد مــن احلوافــز ملنســوابت الروضــة خاصــة ملــن يظهــرن متيــزاً يف االدء

الســؤال الرابــع والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة 

مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 
واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 
ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، 

كمــا هــو موّضــح يف اجلــدول رقــم ) 08 (.

يتبــن مــن جــدول رقــم )8( أن املتوســطات احلســابية  الســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة واملرتبطــة ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة تراوحــت بــن ٢٦.4 

- 4.٥٢ ومبتوســط عــام بلــغ 4,٣٧. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر »بدرجــة كبــرة جــدًا“. 
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جدول رقم ) 08 (

يبّن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابحملافظة على الثقافة التنظيمية من وجهة نظر جمتمع 

الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً 
:) N=واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٢٧

العبارات :

 

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري

درجةترتيب العبارات

املمارسة** للكلللمجال4

١٩ - تشجع قائدات  رايض األطفال منسوابهتا على 
التعاون والتواصل املستمر والعمل بروح الفريق.

كبرة جدًا٦4٣١0٢.٥٢٩0.40.4

١٧ - هتتم قائدات رايض األطفال أبن تسود 
عاقات الود واالحرام بن منسوابت الروضة .

كبرة جدًا٧٩٧٢0٧.٢0.4.4١88

٢0 - تُقوم قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
مبوضوعية اتمة وبعيداً عن االعتبارات الشخصية. 

كبرة جدًا٧4٢٣0٩.40.٣٧8٧.4

١8 - حترص قائدات رايض األطفال على حتقيق 
مبدأ املساواة يف التعامل بن منسوابت الروضة  .

كبرة جدًا٩١٢4١4.00.٣08٦.4

١٦ - هتيئ قائدات رايض األطفال ملنسوابهتا املناخ 
االجتماعي والنفسي الذي يسمح هلن حبرية التعبر 

وإبداء الرأي  . 
كبرة جدًا٧٦4٥١٧.٢٦8٥.٢0.4

4 – معدل درجة اجملال الرابع ملمارسة قائدات رايض 
األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبط بتعزيز الثقافة 

التنظيمية .
كبرة جدًا٢-٧١0.40.٣٧08٧.4

حصلــت العبــارة ) رقــم ١٩ ( والــي نّصهــا: » تشــجع قائــدات  رايض األطفــال منســوابهتا علــى التعــاون 
والتواصــل املســتمر والعمــل بــروح الفريــق« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال..

وحصــول مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(، يــدل علــى ارتفــاع مســتوى الثقافــة 
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التنظيميــة مبؤسســات رايض األطفــال وقــد يُعــزى إىل حــرص واهتمــام قائــدات رايض األطفــال بتعزيــز الثقافــة 

التنظيميــة لــدى منســوابهتا وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة املربــع  )٢008(والــي اشــارت اىل أن ممارســة 

القيــادة االســراتيجية يف املديريــة العامــة للجــوازات كانــت بدرجــة متوســطة وأن هنــاك معوقــات تنظيميــة حتــد 

مــن فعاليــة دور القيــادات االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة يف املديريــة العامــة للجــوازات والدفــاع 

املــدين.

الســؤال اخلامــس والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 

املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتعزيز املمارســات األخاقيــة مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة مــن 

وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 

واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 

بتعزيز املمارســات األخاقيــة مــن وجهــة نظــر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، كمــا 

هــو موّضــح يف اجلــدول رقــم ) 0٩ (.
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جدول رقم ) 0٩ (

يبّن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتعزيز املمارسات األخاقية من وجهة نظر جمتمع 

الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً 
:) N=واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٢٧

العبارات :

 

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري

درجةترتيب العبارات

املمارسة**
للمجال 

٥
للكل

٢١ - تؤكد قائدات رايض األطفال على التزام 
منسوابهتا ابملعاير األخاقية عند اضطاعهن 

مبهامهن .
كبرة جدًا٥0٦١0١.٥٦٩١.٢0.4

٢٣ - تشجع قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
على املمارسات األخاقية وتكافئ امللتزمات هبا.

كبرة جدًا٧١٢٢١٦.٢٦8٥.٢0.4

٢٢ - توفر قائدات رايض األطفال ملنسوابهتا مدونة 
خاصة توضح معاير السلوك األخاقي الذي ينبغي 

االلتزام هبا داخل الروضة .
كبرة جدًا٦4١٣١8.٢٢84.40.4

٥ - معدل درجة اجملال اخلامس ملمارسة قائدات 
رايض األطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبط ابلتأكيد 

على املمارسات األخاقية  .
كبرة جدًا٥٥١٣.٣4٦8٦.٩0.4

اجلــدول رقــم )٩( يُبــن أن املتوســطات احلســابية  إلســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســة قائــدات الروضــة واملرتبطــة بتعزيز املمارســات األخاقيــة تراوحــت بــن ٢٢.4 - 

4.٥٦ ومبتوســط عــام بلــغ 4,٣٥. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(

 حصلــت العبــارة ) رقــم ٢١ ( والــي نّصهــا: »تؤكــد قائــدات رايض األطفــال علــى التــزام منســوابهتا 
ابملعايــر األخاقيــة عنــد اضطاعهــن مبهامهــن« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال.

وحصــول مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(، يــدل علــى إميــان قائــدات رايض 
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األطفــال أبمهيــة تعزيز املمارســات األخاقيــة لــدى منســوابهتن، ملــا لألخــاق مــن أمهيــة كوهنــا منبثقــة مــن 
الشــريعة اإلســامية و ابعتبارهــا املوّجــه األساســي للســلوك وخباصــة يف مرحلــة رايض األطفــال الــي تعتــر أهــم 

مرحلــة يف بنــاء شــخصية الطفــل وحياتــه املســتقبلية. 

جدول رقم ) ١0 (

يّبن املتوسطات احلسابية الكلية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة واملرتبطة مبجاالت القيادة االسراتيجية الكلية من وجهة نظر جمتمع الدراسة الكلي من 
وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية 

 :)N=تصاعدايً ) ٢٧

معدل عام درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال 
للقيادة االسراتيجية املرتبطة :

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب اجملال

درجة

املمارسة**

 لكل للمجاالت    

كبرة جدًا١4.٣٧٧8٧.٥0.٥٩٥١ - مبجال حتديد االجتاه االسراتيجي .

كبرة جدًا44.٣٧08٧.40.٧١0٢ – مبجال تعزيز الثقافة التنظيمية .

كبرة جدًا٥4.٣4٦8٦.٩0.٥٥١٣ - مبجال التأكيد على املمارسات األخاقية  .

كبرة جدًا٣4.٢١٥84.٣0.٥٥٥4 - مبجال تطوير رأس املال البشري .

كبرة جدًا٢4.٢١٣84.٣0.٥٧١٥ – مبجال استثمار القدرات التنافسية واحملافظة عليها.

كبرة جدًا-٦4.٣088٦.٢0.٥4٣ - ابجملاالت الكلية .

يتضح من اجلدول أعاه أن درجة ممارســة قائدات رايض األطفال مبكة املكرمة لللقيادة االســراتيجية 

مــن وجهــة نظــر الوكيــات« كبــرة جــداً«، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للدرجــة الكليــة ) 4.٣١ ( ابحنــراف 

معيــاري ) 0.٥4(. وكانــت قيــم املتوســطات احلســابية للمجــاالت علــى التــوايل : ) 4.٣8 ( جملــال حتديــد 

االجتــاه االســراتيجي يف املرتبــة األوىل و ) 4.٣٧ ( جملــال تعزيــز الثقافــة التنظيميــة يف املرتبــة الثانيــة. و ) ٣٥.4 

( جملــال التأكيــد علــى املمارســات األخاقيــة يف املرتبــة الثالثــة و )4.٢٢( جملــال تطويــر رأس احملــال البشــري يف 
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املرتبــة الرابعــة و ) 4.٢١( جملــال اســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا يف املرتبــة اخلامســة. 

وقد تُعزى النتيجة العالية إىل إدراك قائدات مؤسســات رايض األطفال ألمهية القيادة االســراتيجية يف 

العصــر الراهــن وفاعليتهــا يف حتقيــق أهــداف املؤسســات ابإلضافــة إىل توجهــات الدولــة الســامية يف االهتمــام 

مبرحلــة رايض األطفــال وابلتــايل إىل حتقيــق رؤيــة  ٢0٣0. 

الســؤال الســادس والــذي نّصــه: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ) a ≤ 0.0٥ ( بــن 

متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة يف اجملــاالت الكليــة لدرجــة 

ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية تعــزى للمؤهــل العلمــي، فئــات 

ســنوات اخلــرة؟ .

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب الفــروق يف املتوســطات الكليــة ملعــدالت جمــاالت ممارســة قائــدات مؤسســات 

رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن وجهــة نظــر أفــراد جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات 

رايض األطفــال حســب املؤهــل العلمــي وســنوات اخلــرة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم ) ١١ ( واجلــدول رقــم )١٢( 

علــى التــوايل.
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جدول رقم ) ١١ (

يوضح نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة ) Independent – Samples T Test( للفروق يف 
املتوسطات الكلية ملعدالت جماالت ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 

:) N=من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة الكلي من وكيات رايض األطفال حسب املؤهل العلمي) ٢٧

معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة

اإلسراتيجية 

املرتبطة :

 

املؤهل 

العلمي

ن
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

قيمة

االختبار

مستوى

داللته

االحنراف

املعياري

اختبار 

Levene’s

لتجانس 

التباين
قيمة

اختبار

) ت (

درجة

احلرية

مستوى

الداللة

متوسط

االختاف

ونسبته

١ - مبجال 

حتديد

االجتاه 

االسراتيجي .

 

١٦4.٥١0٩0.٢0.٦٣١بكالوريوس

0.٩٢٢
0.٣4٦

غ. د
١.4٣٩٢٥

0.١٦٣

غ. د

0.٣٢8

٪ ٦.٦
فوق 

البكالوريوس
١١4.١8٢8٣.٦0.٥0٣

٢– مبجال 

استثمار القدرات 

التنافسية 

واحملافظة عليها.

 

١٦4.٢٩٧8٥.٩0.٦٢١بكالوريوس

١.٧٧٢
0.١٩٥

غ. د
0.٩١٩٢٥

0.٣٦٧

غ. د

0.٢0٦

٪ 4.١
فوق 

البكالوريوس
١١4.0٩١8١.80.4٩١
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٣- مبجال 

تطوير رأس 

املال البشري .

 

١٦4.٣8٧8٧.٧0.٥٢4بكالوريوس

0.١١4
0.٧٣8

غ. د
٢.0٧١٢٥0.0٥

0.4٢٣

٪ 8.٥
فوق 

البكالوريوس
١١٣.٩٦4٧٩.٣0.٥٢0

4 – مبجال 

تعزيز

الثقافة التنظيمية 

.

 

١٦4.٥٢٥٩0.٥0.٧44بكالوريوس

0.48٩
0.4٩١

غ. د
١.٣٩0٢٥

0.١٧٧

غ. د

0.٣80

٪ ٧.٦
فوق 

البكالوريوس
١١4.١4٥8٢.٩0.٦٢0

٥ - مبجال 

التأكيد على 

املمارسات 

األخاقية  .

 

١٦4.٥٢١٩0.40.٥44بكالوريوس

0.٧٩8
0.٣80

غ. د
٢.١٢٣٢٥0.0٥

0.4٣0

٪ 8.٦ فوق 

البكالوريوس
١١4.0٩١8١.80.4٧4

٦ - ابجملاالت 

الكلية .

 

١٦4.4٥١8٩.00.٥٥٢بكالوريوس

0.٩08
0.٣٥0

غ. د
١.٧١٩٢٥

0.0٩8

غ. د

0.٣٥٢

٪ ٧.0
فوق 

البكالوريوس
١١4.0٩٩8٢.00.4٧٧

يتضــح مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول رقــم )١١(، أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابة 
جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية يف جمايل ) تطوير رأس املال 
البشــري، و التأكيــد علــى املمارســات األخاقيــة( تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل فئــة مــن حيملــن درجــة 
البكالوريــوس وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اخلطيــب مــن حيــث أن درجــة ممارســات القيــادة االســراتيجية 

وعاقتهــا إبدارات األزمــات كانــت لصــاحل الذيــن مؤهلهــم العلمــي دبلــوم فأقــل.  
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جدول رقم ) ١٢ (

يبن نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه )One- way ANOVA ( للفروق يف املتوسطات الكلية 
ملعدالت جماالت ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية من وجهة نظر 

:) N=أفراد جمتمع الدراسة الكلي من وكيات رايض األطفال حسب فئات سنوات اخلرة ) ٢٧
معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

١ - مبجال حتديد

االجتاه 

االسراتيجي .

بن 

اجملموعات
0.١4٦٢0.0٧٣0.١٩4

0.8٢٥

غ. د
0.١٢٩

0.8٧٩

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.44488.٩0.٦4٧

مع 

اجملموعات
٩.0٥٣٢40.٣٧٧

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.4٣٣88.٧0.٥04

٩.٢00٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.٢888٥.80.٦٣4
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

٢ – مبجال 

استثمار

القدرات التنافسية

واحملافظة عليها.

بن 

اجملموعات
0.٢8٩٢0.١4٥0.4٢٥

0.٦٥٩

غ. د
١.00٩

0.٣٧٩

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.٣٣٣8٦.٧0.4٣8

مع 

اجملموعات
8.١٧4٢40.٣4١

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.٢٧٥8٥.٥0.٥٩٥

8.4٦٣٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.0٩١8١.80.٦٣٥

٣ - مبجال تطوير

رأس املال 

البشري .

بن 

اجملموعات
0.8٧0٢0.4٣٥١.4٦٦

0.٢٥١

غ. د
0.١٥8

0.8٥4

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.40088.00.٥٦٦

مع 

اجملموعات
٧.١٢4٢40.٢٩٧

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.٣408٦.80.٥٥0

٧.٩٩4٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.00080.00.٥٢٩
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

4 – مبجال تعزيز

الثقافة التنظيمية .

بن 

اجملموعات
0.٥40٢0.٢٧00.٥١٦

0.٦0٣

غ. د
٢.٥4٧

0.0٩٩

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.٥00٩0.00.٥48

مع 

اجملموعات
١٢.٥٥٦٢4

0.٥٢٣
ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.4808٩.٦0.٦48

١٣.0٩٦٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.٢0084.00.8٥٣

٥ - مبجال 

التأكيد على

املمارسات 

األخاقية  .

بن 

اجملموعات
0.٥٧٦٢0.٢880.٩4٦

0.40٢

غ. د
0.٢٩٥

0.٧4٧

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.٢٧88٥.٦0.4٩١

مع 

اجملموعات
٧.٣0٩٢40.٣0٥

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.٥٣٣٩0.٧0.٥4٩

٧.88٥٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.٢١٢84.٢0.٥8٣
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

٦ - ابجملاالت 

الكلية .

بن 

اجملموعات
0.٣٩٣٢0.١٩٧0.٦٥0

0.٥٣١

غ. د
0.0٧4

0.٩٢٩

غ. د

ف٢ / من 

 ٣ – ٦

سنوات

٦4.40٦88.١0.٥١٥

مع 

اجملموعات
٧.٢٥٩٢40.٣0٢

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

١04.40٩88.٢0.٥٢4

٧.٦٥٢٢٦اجملموع

ف4 / 

من١0 

سنوات 

فأكثر

١١4.١٦٢8٣.٢0.٥8٩

ويتضــح مــن اجلــدول )١٢( إن قيــم اختبــار ) ن ( جلميــع جمــاالت الدراســة غــر دالــة إحصائيــاً، أى 
ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد أي مســتوى مــن املســتوايت االحصائيــة املعروفــة بــن متوســطات 
كل جمــال حســب فئــات ســنوات اخلــرة. ممــا يشــر إىل أن جمتمــع الدراســة متفــق حــول درجــة ممارســة القيــادة 

االســراتيجية مــن ِقَبــل قائــدات رايض األطفــال بغــض النظــر عــن ســنوات اخلــرة.
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ملخص لنتائج الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

• أَن درجة ممارســات قائدات مؤسســات رايض األطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة للقيادة االســراتيجية 
مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط العــام جلميــع جمــاالت الدراســة )4,٣٩( وابحنــراف معيــاري )0,٥4٣(  ووفقــاً 

ملقيــاس الدراســة فــإن ذلــك املتوســط يشــر إىل درجــة ممارســة) كبــرة جــداً (

• وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة  حــول درجــة ممارســة 
قائــدات مؤسســات رايض األطفــال للقيــادة االســراتيجية يف جمــايل ) تطويــر رأس املــال البشــري، والتأكيــد 
علــى املمارســات األخاقيــة( تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي. وكانــت الفــروق لصــاحل فئــة القائــدات الــايت حيملــن 

درجــة البكالوريــوس .

• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد أي مســتوى مــن املســتوايت اإلحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجاابت جمتمــع الدراســة حــول درجــة ممارســات قائــدات مؤسســات رايض االطفــال للقيــادة االســراتيجية 

لــكل جمــال تعــزى لعــدد ســنوات اخلــرة. 

التوصيــات :

يف ضوء ما اسفرت عنه نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة مبا يلي:

أن تعّزز وزارة التعليم ممارسات القيادة االسراتيجية لدى القيادات اإلدارية مبختلف مستوايهتا يف . ١

املؤسسات التعليمية من خال عقد الدورات التدريبية يف جماالت. القيادة االسراتيجية ملا هلا من 

مردود إجيايب على خمرجات العملية الربوية.

لكي تعزز قائدات رايض األطفال ممارساهتن للقيادة االسراتيجية ينبغي أن حيرصن على استثمار . ٢

قدرات منسوابهتن التنافسية و حيافظن عليها وذلك من خال الركيز على املنسوابت ذوات 

املؤهات واملهارات العالية لتحقيق أهداف الروضة وجتويد خمرجاهتا .

ينبغي لقائدات مؤسسات رايض االطفال ابلتعاون مع ادارة التعليم زايدة الدعم واحلوافز املادية . ٣
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واملعنوية للمحافظة على منسوابهتن املتميزات حيث أظهرت نتائج الدراسة لدرجة ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض االطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبطة مبحور تطوير رأس املال البشري حصول 

العبارتن ) ١4,١٥( املرتبطة ابحلوافز والدعم املادي على املرتبتن االخرة يف احملور.

مقرتحات لدراسات مستقبلية: 

بناًء على نتائج الدراسة تقرح الباحثة أجراء عدد من الدراسات:

إجراء دراسة عن أساليب تعزيز ممارسة القيادة االسراتيجية إببعادها املختلفة لدى قائدات . ١

مؤسسات رايض االطفال. 

إجراء دراسة مماثلة لقياس درجة ممارسة القيادة االسراتيجية لدى القائدات يف مراحل التعليم العام . ٢
ويف مؤسسات التعليم العايل وسبل تعزيزها.

إجراء دراسة عن القيادة االسراتيجية وارتباطها بتحقيق بعض املتغرات الي مل تتناوهلا  الدراسة.. ٣
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املراجع:

أواًل :املراجع العربية: 

	 جــالب ،احســان دهش،)2004(«التوافــق بــن اســرتاتيجيات التكيــف ومارســات القيــادة االســرتاتيجية وإثرهــا يف 

خدمة الزبون »أطروحة دكتوراه غر منشورة يف ادارة االعال، الجامعة املستنرصية ،العراق. 

ــة  ــات، دراس ــإدارة االزم ــا ب ــرتاتيجية وعالقته ــادة االس ــارات القي ــر، )2015(. مه ــن عم ــد حس ــب، محم 	 الخطي

ــة  ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــزة، رس ــة غ ــطينية يف محافظ ــة الفلس ــات املحلي ــىل الهيئ ــة ع ميداني

ــطن  ــزة، فلس ــر، غ األزه

ــاألداء  ــا ب ــادة االســرتاتيجية وعالقته ــن للقي ــدان )2012( درجــة مارســة القــادة األكادميي ــل ري  	 الرسحــان ،هدي

الوظيفــي لــدى أعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة آِل البيــت يف األردن ،جامعــة آِل البيــت: األردن. بحــث 

ماجســتر منشــور.

 	 شــارلز هــل، جارديــث جونــز، تعريــف ومراجعــة محمــد ســيد أحمــد عبــد املتعــال، إســاعيل عــي بســيوين، 

ــاض 2008 ، ص73. ــرش ، الري ــخ للن ــل، دار املري اإلدارة االســرتاتيجية مدخــل متكام

 	عبــد العزيــز، أحمــد عزمــي زيك، )2010(. القيــادة االســرتاتيجية وعالقتهــا بخدمــة الزبــون، دراســة تحليلــه إلداء 

عينــة مــن مديــري املصــارف األهليــة، مجلــة كليــة اإلدارة واالقتصــاد، الجامعــة املســتنرصية، العــدد )59(.

	 محمــد بــن الزغبــي، ).)2010 دور القيــادات االســرتاتيجية يف تطويــر املنظــات األمنيــة واملدنيــة يف الجمهوريــة 

العربيــة الســورية، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، قســم العلــوم اإلداريــة، جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم األمنيــة، الريــاض، ص 38.
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أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

 امللخص

املتكاملــة يف  القصــة ابالســراتيجيات  أثــر تدريــس  الكشــف عــن  الدراســة إىل   هدفــت هــذه 
تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة يف ضــوء جنســهم. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن أطفــال شــعبتن مــن شــعب مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، 
توزعــوا يف جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة )ن=٢8(، واألخــرى ضابطــة )ن=٢٦(. ولتحقيــق غــاايت 
الدراســة مت تطويــر اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي، ووظــف حتليــل التبايــن 
الثنائــي املتعــدد (Two-way MANOVA( لإلجابــة عــن األســئلة؛ فأظهــرت النتائــج أن 
تدريــس القصــة ابالســراتيجيات املتكاملــة كان فاعــًا يف تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر 
اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة بغــض النظــر عــن جنســهم. وخلصــت الدراســة، يف ضــوء 
نتائجهــا، إىل مجلــة مــن االقراحــات والتطبيقــات يف جمــال تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر 

لــدى أطفــال الروضــة، وذلــك بتوظيــف أســاليب تدريــس مبتكــرة ومائمــة هلــؤالء األطفــال.

الكلمــات املفتاحيــة: تدريــس القصــة، اســراتيجيات التدريــس، مهــارات التحــدث، مهــارات 
التفكــر اإلبداعــي، مرحلــة الروضــة
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Abstract

- This study aimed at investigating the effect of story 
teaching by integrated strategies in developing speaking 
and creative thinking skills of kindergarten children in light 
of their gender. The study sample consisted of two KG٢ 
children sections, one of them served as the experimental 
group )N=٢8(, and the other as the control group )N=٢٦(. 
For the purpose of the study, a Speaking and Creative 
Thinking Skills Test was developed, and Two-Way 
MANOVA was utilized. Results of the study showed the 
effectiveness of story teaching by the integrated strategies 
on developing speaking and creative thinking skills of 
KG٢ children regardless of their gender. In light of the 
results of the study, implications for developing language 
and thinking skills of kindergarten children by employing 
innovative teaching strategies were introduced.

- Keywords: story teaching, teaching strategies, 
speaking skills, creative thinking skills, kindergarten

-  



أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

أثر تدريس القصة ابالسرتاتيجيات املتكاملة يف تنمية مهارات التحدث

ومهارات التفكري اإلبداعي لدى أطفال الروضة 

مقدمة الدراسة

 تعــدُّ تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر مــن األهــداف الربويــة املهمــة الــي يســعى 
املنهــاج إىل حتقيقهــا لــدى طلبــة الصفــوف الدراســية يف مراحــل التعليــم املختلفــة؛ وذلــك ملــا 
هلــذه املهــارات مــن ارتبــاط وثيــق بقــدرة الطلبــة علــى الفهــم واالســتيعاب حــال اســتقبال اللغــة 
) Language perception ( اســتماعا و/أو قــراءة، وقدرهتــم علــى اإلفهــام والتعبــر حــال 
إنتــاج اللغــة)Language perception( حتــداث و/أو كتابــة، وابلتــايل ملــا هلــا مــن دور كبــر يف 
جنــاح عمليــة التواصــل اللغــوي الفكــري، وأثــر ابلــغ يف تعلّــم الطلبــة وحتصيلهــم يف ســائر املــواد الدراســية 
األخــرى. وعليــه، فقــد أصبــح االهتمــام بتنميــة هــذه املهــارات بــدءا مــن مرحلــة الروضــة ضــرورة ملحــة؛ 

وذلــك ملــا هلــذه املرحلــة مــن دور مهــم يف إعــداد األطفــال للمراحــل التعليميــة التاليــة.

ومتتاز العاقة بن املهارات اللغوية ومهارات التفكر أبهنا عاقة تكاملية قوية، وإّن االهتمام 
بتنمية أحد قطيب هذه العاقة ال بّد من أن يازمه اهتمام بتنمية قطبها اآلخر؛ إذ ابللغة يفّكر 
wells,2006,Irmsher,1996,piag-( الطفــل وهبــا يفهــم مــا يفّكــر فيــه ويعــّر عنــه

et,1967(. ويف احلقيقــة، فــإّن كاًّ مــن املهــارات اللغويــة )االســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة( 
Meaning Construction pro-( معــى بنــاء  عمليــة  إالّ  هــي – يف حقيقتهــا –  مــا 

cess( تتطلّــب – كــي تتــمَّ – توظيــف العديــد مــن مهــارات التفكــر، وبقــدر مــا تكــون املهــارات 
اللغويــة ومهــارات التفكــر متقّدمــة يف مســتوى منّوهــا لــدى األطفــال، بقــدر مــا تكــون هــذه العمليــة 
 ,Park ;2006 ,Lukens انجــزة وانضجــة لديهــم )النغريهــر، ٢00٢؛ غــامن، ١٩٩٥؛
1999(. وإذا كان األطفــال هــم صّنــاع املعــى )Meaning Makers( – علــى حــّد تعبــر 
ڤايجوتســكي – الذيــن يفّكــرون ابللغــة املتمثلــة ابلــكام الداخلــي )Inner Speech( ، والذيــن 
 ,Wells( عّمــا يفّكــرون فيــه )Quter Speech( يعــّرون ابللغــة املتمثلــة ابلــكام اخلارجــي
2006(؛ فحــريٌّ بنــا أن هنتــّم بتنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر لــدى أولئــك األطفــال بــدءا 
مــن مرحلــة الروضــة، وذلــك ملــا لــكّل منهمــا )املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر( مــن إســهامات 

جليلــة يف جمــال تعلــم األطفــال يف املراحــل التعليميــة الاحقــة.
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ولكــي يتمكــن الطفــل مــن الــكام اخلارجــي ونقــل أحاسيســه ومشــاعره وخراتــه ومطالبــه ورغباتــه 
إىل اآلخريــن ممــن يتفاعــل معهــم، يتوجــب عليــه إتقــان واحــدة مــن املهــارات اللغويــة األكثــر شــيوعا، 
وهــي مهــارة التحــدث. وترتبــط مهــارة التحــدث ارتباطــا وثيقــا ابلتفكــر اإلبداعــي لتضمنهــا مهارتــن 
أساســيتن - ال ختلــوان مــن بعــض مهــارات التفكــر اإلبداعــي كالطاقــة واألصالــة واملرونــة، مهــا: 
)١( التحليــل: وفيــه يعــود الطفــل إىل رصيــده اللغــوي يبحــث عــن األلفــاظ أو الوحــدات الــي متكنــه 
مــن التحــدث والتعبــر عــن املعــاين الــي دارت يف ذهنــه. )٢( الركيــب: وفيــه يؤلــف الطفــل مــن هــذه 

الوحــدات أو األلفــاظ مجلــة أو عبــارة تشــكل بنــاء متكامــا حمــدد املعــى )الناشــف، ٢00٧(.

 ومــا مــن شــك أن تنــاول مهــارات اللغــة مجيعهــا يف مراحــل الطفولــة املبكــرة أمــر مهــم وضــروري، 
إال إن مهــارة التحــدث أتخــذ أمهيــة خاصــة لــدى األطفــال يف هــذه املراحــل ملــا فيهــا مــن مشــاركة 
تــدور حوهلــم، وإســهام يف منوهــم االجتماعــي، ومعاجلــة لبعــض حــاالت  الــي  إجيابيــة ابألحاديــث 
أو االنطــواء لديهــم، وتعويــد علــى احــرام اآلخريــن وآرائهــم. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك  اخلجــل 
أثــر بــّن ملهــارة التحــدث  يف النمــو اللغــوي لألطفــال؛ إذ تعودهــم علــى إجــادة النطــق والتعبــر عــن 
أنفســهم بلغــة ســليمة، ومتكنهــم مــن الســيطرة علــى عمليــات التفكــر وتتابعهــا وتسلســلها، وتســاعدهم 
انتقــاء األلفــاظ واجلمــل والراكيــب  علــى اإلملــام ابلفكــرة وعرضهــا بوضــوح، وتنمــي قدرهتــم علــى 
املعــرة عــن األفــكار، وتعــزز ســيطرهتم علــى تركيــب اجلمــل شــفواي والربــط بينهــا، وتكســبهم آداب 
احلديــث واللباقــة االجتماعيــة، ومتكنهــم مــن التنغيــم واســتخدام الصــوت املعــر عــن مضمــون احلديــث، 
وتعدهــم ملواقــف املســتقبل الــي تتطلــب الطاقــة واالرجتــال، وجتعلهــم قادريــن علــى اســتخدام اإلشــارات 
والرمــوز وقســمات الوجــه والنظــرات واحلــركات والســكنات ليؤثــروا يف مســتمعيهم )احملمــدي، ٢0١٣؛ 

الطحــان، ٢008؛ العيســوي، وموســى، والشــيزاوي، ٢00٥(.

وتتكــون مهــارة التحــدث مــن مهــارات فرعيــة متكاملــة ومرابطــة، منهــا: )١( املهــارات املتعلقــة 
ابألصــوات ومثاهلــا: صحــة النطــق، وإخــراج احلــروف مــن خمارجهــا الصحيحــة، والطاقــة يف نطــق 
الكلمــات واجلمــل نطقــا خاليــا مــن التلعثــم والــردد والراجــع، واســتخدام التنغيــم املناســب يف نطــق 
اجلمــل واألســاليب، والقــدرة علــى حمــاكاة األصــوات وتقليدهــا. )٢( املهــارات املتعلقــة بدقــة الضبــط 
ومثاهلــا: ضبــط الكلمــات املنطوقــة ضبطــا صحيحــا ابســتخدام مجــل مركبــة تركيبــا ســليما مــن حيــث 
بنيــة الكلمــات وحركــة أواخرهــا. )٣( املهــارات املتعلقــة ابلكلمــات ومثاهلــا: اختيــار الكلمــات املناســبة، 
والتنويــع يف اســتخدام الكلمــات، وعــدم التكــرار، وانتقــاء الكلمــات العربيــة الفصيحــة. )4( املهــارات 
املتعلقــة مبســتوى الســياق ومثاهلــا: اختيــار التعبــرات املناســبة للمواقــف املائمــة بــن الكلمــات واجلمــل، 
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واســتخدام أدوات الربــط املناســبة، وترابــط العبــارات وانســجامها وعــدم تفككهــا، والتشــويق 
والتأثــر يف املســتمعن، ومراعــاة املواقــف، والتعبــر بصــورة ميســرة. )٥( املهــارات املتعلقــة ابألفــكار 
ومثاهلــا: اختيــار األفــكار واجلمــل املائمــة، وترابطهــا، ومتاســكها، وتسلســلها، واتســاقها، وصحتهــا، 
وإبرازهــا للموضــوع. )٦( املهــارات املتعلقــة ابحملتــوى ومثاهلــا: الدقــة يف التمهيــد واإلجيــاز، ووضــوح 
للشــرح  األمثلــة  واســتعمال  والراهــن،  واحلجــج  األدلــة  وتقــدمي  إليــه،  األفــكار  وانتمــاء  املوضــوع 
والتفســر، والربــط بــن األســباب والنتائــج، والركيــز علــى املوضــوع األساســي. )مكاحلــي، ٢0١٥؛ 

احملمــدي،٢0١٣؛ خصاونــة والعــكل، ٢0١٢؛ عبــد احلليــم، ٢0١١؛ حافــظ، ٢00١(.

وملــا كان إنتــاج اللغــة حتــداث أو كتابــة عمليــة تواصــل فكــري إبداعــي تتطلــب إعمــال الفكــر 
والغــوص يف الذاكــرة واســتدعاء مــا حتتويــة مــن رمــوز وصــور خياليــة ترتبــط ابملفــردات واملفاهيــم واملعــاين، 
وجــب أن يكــون التخيــل العمــود الفقــري لــكل عمــل إبداعــي، وميكــن أن يكــون األطفــال مبدعــن 
إذا مــا وجــه خياهلــم توجيهــا مدروســا ومت اســتغاله ليكــون منتجــا. واإلبــداع عبــارة عــن مهــارات ميكــن 

.)Lindqvist, 2003( .اكتســاهبا والتــدرب عليهــا وتنميتهــا

الــذي هــو نشــاط عقلــي هــادف يقــود للتوصــل  وتعــد تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي، 
تتقــادم  معرفــة  ليســت   - املهــارات   - ألهنــا  وضــروري  مهــم  أمــر  أصيلــة؛  نواتــج  أو  حلــول  إىل 
ويطمســها الزمــن بــل يســتطيع الفــرد الــذي ميتلكهــا اكتســاب املعرفــة وأنواعهــا املختلفــة واســتدالهلا 
أىن شــاء. وقــد أشــار عــدد مــن الدارســن والربويــن )حســن، ٢00٧؛ ســعادة، ٢00٦؛ زيتــون، 
٢00٣؛ Dentonisd, n.d( إىل أن التفكــر اإلبداعــي يتكــون مــن عــدد مــن املهــارات، منهــا: 
)١( الطاقــة Fluency: وتتمثــل ابالســتجابة ملثــر معــن يف إنتــاج عــدد كبــر مــن األفــكار أو 
البدائــل أو املشــكات املفتوحــة النهايــة أو االســتعماالت أو املرادفــات. وتكــون الطاقــة علــى أنــواع، 
منهــا: طاقــة األشــكال، والكلمــات، واملعــاين والتداعــي، والطاقــة اللفظيــة والفكريــة. )٢( األصالــة

 Originality: وتتمثــل ابجلــدة والتفــرد وإنتــاج أفــكار وحلــول ومقرحــات جديــدة غــر مألوفــة. 
)٣( املرونــة Flexabiliy: وتتمثــل يف رؤيــة املوقــف أو املشــكلة مــن زوااي خمتلفــة إبنتــاج أفــكار 
جديــدة عــن طريــق حتويــل اجتــاه التفكــر وفــق مــا يتطلبــه املوقــف أو املثــر. واملرونــة قــد تكــون تلقائيــة أو 
تكيفيــة. )4( اإلفاضــة  )توســيع األفــكار( Elaboration: وتتمثــل يف إضافــة تفصيــات جديــدة 
ومتنوعــة تســهم يف حتســن األفــكار البســيطة أو االســتجابة العاديــة وتطويرهــا أو إجــراء تغيــرات عليهــا 
 :Sensitivity to Problems فائدهتــا. )٥( احلساســية للمشــكات وجتميلهــا أو جتويــد 
وتتمثــل يف حتديــد جوانــب النقــص والعيــوب يف املوقــف أو البيئــة أو األشــياء والعــادات أو النظــم، أو 
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رؤيــة املشــكات متهيــدا إلضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال تعديــات وحتســينات علــى املوقــف 
موضــوع املشــكلة. )٦( التخيــل Imagination:  ويتمثــل يف تصــور اخلطــط والنتائــج والعواقــب 
دون األخــذ ابالعتبــار االرتباطــات املنطقيــة  أو  بساســة وحريــة  وانطاقهــا  وانســياهبا  واألفــكار 
  :Complexity الواقعيــة لألفــكار. والتخيــل هــو أعلــى مســتوايت اإلبــداع وأندرهــا. )٧( التعقيــد
املتغــرات  مــع  املعقــدة، والتعامــل  املشــكات واألفــكار  البدائــل ومعاجلــة  البحــث عــن  ويتمثــل يف 
Risk- الطارئــة، وجلــب النظــام للحــاالت املعقــدة، وتطويــر اخلطــط برتيــب منطقــي. )8( املخاطــرة

Taking: وتتمثــل يف إظهــار درجــة عاليــة مــن االســتعداد الختــاذ الفــرص والتعامــل مــع احلــاالت 
غــر املنظمــة، والدفــاع عــن األفــكار، والتوقــع أو التخمــن، واخلــوض يف التجــارب، ووضــع اخلطــط 

موضــع التنفيــذ.

ويــكاد جُيمــع الربويــون، املنظــرون واملمارســون والباحثــون، علــى مــا يف القصــة مــن طاقــات تربويــة 
هائلــة، حيُســن اســتثمارها إىل أقصــى احلــدود يف ســياق تعليــم الّصغــار والكبــار علــى حــدٍّ ســواء )أمحــد، 
٢0١٧؛ عبدالــكايف، ٢004؛ بقاعــي، ٢00٣؛ عبدالوهــاب، ٢00٢أ و ب؛ حــاوة، ٢00١؛ 
 Haven, 2007; Perrow; 2007; Canizares, سليم، ٢00١؛ طعيمة، ٢00١ب؛
2000(. وتتمثّــل الطاقــات الربويــة للقصــة أبهنــا طاقــات: عقليــة معرفيــة، وعاطفيــة وجدانيــة، ومهاريــة 
حركيــة، ولغويــة فكريــة؛ يتــآزر مــا يف القصــة مــن عناصــر - املــكان، والزمــان، والفكــرة، واملغــزى، 
جتــذب   - واللغــة  واألســلوب،  واخليــال،  واحلــّل،  والعقــدة،  واألحــداث،  واحلــوار،  والشــخصيات، 
املتعلمــن وخباصــة األطفــال إليهــا يف تنميتهــا لديهــم، حــى غــدت القصــة - حبــّق - وســيلة مــن وســائل 
متكامــا )معرفيــا ووجدانيــا ومهــاراي( )عبدالــكايف، 2004؛ بقاعــي،  تربيــة اإلنســان بوصفــه كاّ 
 Remenyi, 2005; Houston, 1997; McEwan ٢00٣؛ طعيمــة، ٢00١ب؛
and Egan, 1995; Leitch, 1986(. هــذا، وإّن القصــة لتتوافــر – يف حــّد ذاهتــا – علــى 
كثــر مــن الفضائــل الربويــة، فكيــف إذا اجتمــع للقصــة، إىل جانــب مــا تتوافــر عليــه مــن فضائــل تربويــة، 

أســاليب مبتكــرة لتدريســها؟!

املشــريف،  فتتمثّــل يف )أمحــد، ٢0١٧؛ عبــد احلليــم، ٢0١١؛  للقصــة  الربويــة  الفضائــل  أمــا 
١٩٩٦؛  حســن،  ٢00٢ب؛  عبدالوهــاب،  ٢00٣؛  بقاعــي،  ٢004؛  عبدالــكايف،  ٢00٥؛ 
 Haven, 2007; Perrow; 2007; Remenyi, الشاروين، ١٩٩٣؛ مسك، ١٩8٦؛
;2005(: )١( تربيتها قلوب األطفال ووجداهنم وهتذيب أذواقهم وتنمية ميوهلم واجتاهاهتم، وذلك 
مبــا تزودهــم بــه مــن قيــم نبيلــة ومثــل عليــا وســلوكات حســنة. )٢( زايدهتــا معــارف األطفــال وتوســيع 

مداركهــم وتنميــة ذواكرهــم وتقويــة حافظاهتــم، وذلــك مبــا تقدمــه هلــم مــن خــرات وجتــارب 
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ومعلومــات وحقائــق. )٣( بنائهــا لغــة األطفــال وطبعهــم علــى حســن االســتماع والفهــم وتعليمهــم 
إجــادة الــكام والتعبــر، وذلــك مبــا تتيحــه هلــم مــن تنميــة ثروهتــم اللفظيــة وتعلــم النطــق الصحيــح 
وأمنــاط الركيــب وأســاليب الــكام واحلــوار. )4( توســيعها خيــال األطفــال، وذلــك مبــا حتملهــم عليــه 
مــن ختيّــل شــخصياهتا وحماكاهتــا والتفاعــل معهــا ومــن فــرص التوقّــف والتفكــر والتأمــل يف مواقــف 
تلــك الشــخصيات ويف جممــل معــاين القصــة وحوادثهــا. )٥( إاتحتهــا الفرصــة أمــام األطفــال للتــدّرب 
علــى التعبــر عــن أنفســهم ومشــاعرهم وأفكارهــم، وإكســاهبم اجلــرأة والشــجاعة يف مواجهــة اجلمهــور، 

وتعليمهــم حســن اإللقــاء والســرد ومهــارات التمثيــل ولعــب الــدور واألداء احلركــي.

 )Pillips, 2008; Drabble, مثــل  وذلــك  منهــا،  ابلعديــد  الربــوي  األدب  فقــد حفــل  القصــة  تدريــس  اســراتيجيات  وأّمــا 
 2006; Norfolk, Stenson and Williams, 2006; Whiteson, 2006; Collins and Cooper, 2005;
 Community Health Services, 2003; Simmons, 2001; Dodson, 2000; Cooke, 1997; Roney,
 ،)Story Reading-Aloud and Discussion( ومناقشــتها  القصــة  قــراءة  اســراتيجية   :1996; Stucky, 1995;
 ،)Story-Drawing Strategy( القصــة  رســم  واســراتيجية   ، )Storytelling Strategy( القصــة  حكايــة  واســراتيجية 
واســراتيجية خريطــة القصــة )Story Map(، واســراتيجية هــرم القصــة )Story Pyramid(، واســراتيجية متثيــل القصــة عــن طريــق 
لعــب الــدور)Role-Playing Strategy(. وقــد أجــري العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــي تناولــت هــذه االســراتيجيات وكشــفت 
عــن أثرهــا اإلجيــايب يف تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر لــدى املتعلمــن مــن طلبــة صفــوف املراحــل الدراســية املختلفــة وخباصــة االبتدائيــة 
 )Smogorzewska, 2008; Dujmovic, 2006; Siegel, 2006; Hickman, Durodola and Vaughn,
 2004; Isbell, 2002; Fizzano, 2000; Kim, 1999; Garvin and Walter, 1991; Lyle, 1996; Peck,
(Fowler and Davis, 1985; Reutzel, 1985; Galda, 1982; Beck and Mckeown, 1981 ;1989. وبينما 
مثّلــت »اســراتيجية قــراءة القصــة ومناقشــتها« طريقــة التعليــم العاديــة يف معظــم تلــك الدراســات والبحــوث، حظيــت اســراتيجيات حكايــة 
القصــة ولعــب الــدور وخريطــة القصــة بنصيــب األســد منهــا، ونــدرت الدراســات والبحــوث الــي تناولــت اســراتيجيي رســم القصــة وهــرم القصــة«.

وعلــى وجــه التمثيــل، فلقــد عملــت »اســراتيجية قــراءة القصــة ومناقشــتها« علــى حتســن معرفــة 
املفــردات وبنــاء القامــوس اللغــوي وتنميــة االســتيعاب احلــريف والتفكــر االســتنتاجي لــدى متعلمــي 
 )Hickman, Durodola and األوىل  االبتدائيــة  الصفــوف  طلبــة  مــن  اإلجنليزيــة  اللغــة 
)Vaughn, 2004; Garvin and Walter, 1991. كمــا ثبتــت فعاليــة »اســراتيجية 
حكايــة القصــة« يف تنميــة مهــارات التحــدث والتفكــر الناقــد لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، ويف زايدة 
الثــروة اللفظيــة وتنميــة القــدرة علــى التخيّــل والتفكــر واإلســهاب لــدى طلبــة الصــف األول االبتدائــي، 
ويف حتســن القــدرة الكتابيــة للطلبــة الذيــن شــاركوا يف عمليــة الســرد، ويف تعزيــز مهــارات التفكــر العليــا 
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مــن تطبيــق ومقارنــة وحــّل مشــكات، ويف تنميــة مهــارات االســتماع واســتخدام لغــة الباغــة 
 )Dujmovic, 2006; Isbell, 2002; Kim, 1999; Peck, واجملــاز يف الــكام
)1989. هذا، وكشفت جمموعة من الدراسات والبحوث عّما لتمثيل القصة بتوظيف »اسراتيجية 
لعــب الــدور« مــن أثــر متميّــز يف تنميــة مهــارات التحــدث والفهــم ويف توظيــف مهــارات األداء احلركــي 
 .)Fizzano, 2000; Lyle, 1996; Galda, 1982 املعــّر )نصــر والعبــادي، 2005؛

وبينمــا برهــن عــدد مــن الدراســات والبحــوث علــى مــا »الســراتيجية خريطــة القصــة« مــن أثــر فاعــل يف فهــم تركيبهــا 
ومعرفــة عناصرهــا )املــكان، والزمــان، والشــخوص، واحلــوادث، واحلبكــة، واحلــّل( عــن طريــق مــا تقّدمــه هــذه االســراتيجية للقصــة 
 ،)Fowler and Davis, 1985; Reutzel, 1985; Beck and Mckeown, 1981) مــن متثيــل بصــري
كشــف بعــض الدراســات عــن فاعليــة »اســراتيجية رســم القصــة« يف تنميــة مهــارات الفهــم والتخيّــل والتفكــر اإلبداعــي والرابــط 
والتماســك وجــّدة األفــكار واإلســهاب عندمــا يتحــدث الطلبــة عــن رســوماهتم )Siegel, 2006(، كمــا بّينــت دراســات 
قليلــة جــّدا فاعليــة »اســراتيجية هــرم القصــة« يف فهــم تركيبهــا ومعرفــة مشــكلتها وحّلهــا والوقــوف علــى جممــل فكرهتــا ومغزاهــا 

.)Smogorzewska,2008) والقــدرة علــى تقييمهــا

 وابلنتيجــة، فإنــه ملــا وجــد الباحثــان وفــرة يف البحــوث والدراســات األجنبيــة – ونــدرة يف مثياهتــا 
العربيــة - الــي تناولــت اســراتيجيات تدريــس القصــة حماولــة الكشــف عــن أثرهــا يف تنميــة مهــارات 
ا كان أغلب تلك البحوث والدراســات قد أجري على 

ّ
التحدث ومهارات التفكر اإلبداعي، وإنه مل

غــر أطفــال مرحلــة الروضــة مســتهدفا الكشــف عــن أثــر واحــدة أو اثنتــن مــن اســراتيجيات تدريــس 
القصــة يف تنميــة بعــض املهــارات اللغويــة و/أو مهــارات التفكــر لــدى متعلمــي الصفــوف الدراســية 
املختلفــة؛ فقــد محــا نفســيهما علــى توليــف »االســراتيجيات املتكاملــة« املتضمنــة اســراتيجيات 
)حكايــة القصــة، ورســم القصــة، وهــرم القصــة، ومتثيــل القصــة بلعــب الــدور(، ووظفاهــا يف تدريــس 
جمموعــة مــن القصــص ألطفــال مرحلــة الروضــة يف حماولــة منهمــا الكشــف عــن أثرهــا لديهــم يف تنميــة 
مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي؛ وذلــك ملــا هلــذه املرحلــة وهــذه املهــارات مــن دور ابلــغ 

يف تعلــم الطلبــة يف املراحــل الاحقــة ويف ســائر املــواد الدراســية.
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نبعــت مشــكلة هــذه الدراســة مــن ضعــف املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر لــدى متعلمــي 
اللغــة العربيــة مــن أبنائهــا يف مراحــل التعليــم املختلفــة )مــارون، ٢008؛ نصــرات، ٢00٦؛ العيســوي، 
جمــاور،  ٢000؛  البجــة،  ٢00١أ؛  طعيمــة،  ٢008؛  الطحــان،  ٢00٥؛  والشــيزاوي،  وموســى، 
٢000أ و ب؛ وايل، ١٩٩8؛ عصــر، ٢00١؛ شــحاتة، ٢008(؛ األمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى 
قدرهتــم يف الفهــم واالســتيعاب وقدرهتــم يف اإلفهــام والتعبــر، وذلــك ملــا تتطلبــه كلٌّ مــن عمليــي فهــم 
اللغة )language Comprehension ( وإنتاجها )language Production ( من 

متّكــن يف كّل مــن املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــر.

إن التمكــن مــن مهــارات التحــدث ومــا تتمضمنــه مــن تفكــر إبداعــي مــن لــوازم عمليــة إنتــاج 
اللغــة. ولعــّل ضعــف أبنــاء العربيــة يف مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي يرجــع – يف بعــض 
أســبابه – إىل عــدم االهتمــام بتنميــة هــذه املهــارات لديهــم بــدءا مــن مرحلــة الروضــة؛ وذلــك ملــا هلــذه 

املرحلــة مــن دور كبــر يف بنــاء شــخصية الطفــل وإعــداده للمراحــل التعليميــة التاليــة.

وانطاقــا مــن أمهيــة مرحلــة الروضــة ومــا كشــفه كثــر مــن الدراســات والبحــوث مــن أّن التعليــم فيهــا 
ال يتــّم وفــق منهجيــة ســليمة )عبدالوهــاب، ٢00٢أ و ب؛ الناشــف، ١٩٩٧؛ شــحاتة، ١٩٩٢؛ 
حســان، ١٩88(، واســتنادا إىل مــا أكدتــه حبــوث املؤمتــرات والنــدوات وتقاريرهــا اخلتاميــة مــن ضــرورة 
العنايــة أبطفــال هــذه املرحلــة وتطويــر اجلوانــب اإلجيابيــة يف شــخصياهتم وتنميــة قدراهتــم ومهاراهتــم 
وصــوال هبــم إىل اإلجنــاز واإلنتــاج والفاعليــة واإلبــداع )اجمللــس القومــي لألمومــة والطفولــة، ١٩٩٢؛ 
مــرزوق، ١٩٩١؛ عبدالكــرمي، ١٩٩0؛ مركــز دراســات الطفولــة، ١٩٩0؛ الزيــي، ١٩8٩(؛ فقــد 
ابتــت احلاجــة ماّســة إىل اســراتيجيات تدريــس حديثــة، ميكــن توظيفهــا يف تنميــة مهــارات التحــدث 

ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال هــذه املرحلــة.

وأتسيســا علــى مــا تقــّدم، انبثقــت فكــرة الدراســة احلاليــة الــي حاولــت التصــدي ملشــكلتها مــن 
خــال اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس اآليت: كيــف ميكــن تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر 
اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة؟ ومــن أجــل ذلــك، بــدأ التفكــر يف القصــة الــي تعــّد واحــدة مــن 
األســاليب الفّعالــة الــي ميكــن توظيفهــا يف تعليــم فنــون اللغــة وتنميــة مهــارات التفكــر، وذلــك وفقــا ملــا 

قــرره وأشــار إليــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــي ُعرضــت آنفــا.

 ويف احلقيقة، فإنه ملا وجد الباحثان أّن تركيز معظم الدراسات والبحوث العربية قد انصّب 
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علــى بيــان مــا للقّصــة نفســها مــن أمهيــة ودور يف تربيــة األطفــال )العرينــان، ٢0١٥؛ الــركات، 
٢008؛ الشــوارب، ٢00٧؛ رواشــدة والــركات، ٢00٧؛ علــي، ٢00٦؛ نصــر، ٢00٦؛ هبلــول 
وأمحــد، ٢00٣؛ املومــي، ٢00٣؛ عبدالرحيــم، ٢00١؛ حســن، ١٩٩٦؛ الشــاروين، ١٩٩٣؛ 
زاين، ١٩٩٣؛ عويــس، ١٩88(؛ فقــد محــا نفســيهما علــى توليــف اســراتيجيات متكاملــة لتدريــس 
التفكــر اإلبداعــي  التحــدث ومهــارات  تنميــة مهــارات  الروضــة مــن أجــل  القّصــة ألطفــال مرحلــة 

لديهــم، وحــاوال الكشــف عــن أثرهــا يف ذلــك.

أسئلة الدراسة

 هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر اســراتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين يف 

ضــوء جنســهم. ولتحقيــق هــذا اهلــدف، فقــد ســعت الدراســة إىل اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:

بــن ١.   ،)0.0٥  =  a( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــا،  داّل  فــرق  يوجــد  . هــل 
متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، 
ومهــارات التفكــر اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل اســراتيجية تدريــس القصــة )االســراتيجيات املتكاملــة / 

واملناقشــة(؟ القــراءة 

 هــل يوجــد فــرق داّل إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة )a = 0.0٥(، بــن متوســطي عامــة ٢. 
الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــر 

اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل جنســهم )ذكــور / إانث(؟

 هــل توجــد فــروق دالّــة إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة )a = 0.0٥(، بــن متوســطات ٣. 
عامة الكسب ألطفال مرحلة الروضة يف كّل من )مهارات التحدث، ومهارات التفكر اإلبداعي(؛ 
تعــزى إىل التفاعــل بــن اســراتيجيات تدريــس القصــة وجنســهم )االســراتيجيات املتكاملــة ذكــور / 

االســراتيجيات املتكاملــة إانث / القــراءة واملناقشــة ذكــور / القــراءة واملناقشــة إانث(؟



أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

أمهية الدراسة

أتيت أمهية هذه الدراسة من جوانب عّدة:

 املوضــوع الــذي تعاجلــه وهــو تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي؛ بوصفــه ١. 
مــن أهــم األهــداف الــي تســعى الربيــة احلديثــة إىل حتقيقهــا عــر املناهــج الدراســية ملراحــل التعليــم 
املختلفــة بــدءا مــن مرحلــة الروضــة، ومــا يرتــب علــى ذلــك مــن تعديــات جوهريــة يف شــخصيات 

األطفــال ويف تعلمهــم.

 االســراتيجيات املتكاملــة يف تدريــس القصــة، وحماولــة الكشــف عــن أثرهــا يف تنميــة مهــارات ٢. 
تتيــح  عمليــة  منهجيــة  عــر  الروضــة،  مرحلــة  أطفــال  لــدى  اإلبداعــي  التفكــر  ومهــارات  التحــدث 
ملعلمــات هــذه املرحلــة اإلفــادة ممـّـا توظفــه تلــك االســراتيجيات مــن تطبيقــات متعــددة. ابإلضافــة إىل 

مــا للقصــة مــن أمهيــة وفاعلّيــة يف تعليــم األطفــال وتعلمهــم.

 عينــة الدراســة املتمثّلــة أبطفــال مرحلــة الروضــة الذيــن هــم أحــوج مــا يكــون إىل تربيــة قائمــة ٣. 
علــى أســس علميــة صحيحــة، تناســب ميوهلــم واجتاهاهتــم وتقــّدر طاقاهتــم وقدراهتــم وتنمــي مهاراهتــم 
واســتعداداهتم، وتبــي شــخصياهتم مبــا ميكنهــم مــن حتقيــق ذواهتــم والتفاعــل مــع مــن حوهلــم تفاعــا إجيابيــا 

مثمــرا، بعيــدا عــن النمطيــة والتكــرار واقــرااب مــن اإلبداعيــة واالبتــكار.

 حماولــة تزويــد املهتمــن بربيــة األطفــال مبقيــاس يتســم بقــدر معقــول مــن املوضوعيــة، ميكــن 4. 
توظيفــه يف الوقــوف علــى مســتوى منــّو مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال 

مرحلــة الروضــة.

مصطلحات الدراسة

 لقد قامت الدراسة على املصطلحات اآلتية:

 اســراتيجية تدريــس القصــة: هــي مــا توظفــه املعلمــة مــن إجــراءات ذات خطــوات حمــّددة، ١. 
يف تدريــس االثنــي عشــرة قصــة – موضــوع الدراســة – ألطفــال جمموعتهــا؛ وتقســم يف هــذه الدراســة 
إىل: »االســراتيجيات املتكاملــة« الــي وّلفهــا الباحثــان مــن األدب والدراســات الســابقة ودّرســت هبــا 
اجملموعــة التجريبيــة، و«القــراءة واملناقشــة« الــي متثّــل التعليــم املعتــاد ودّرســت هبــا اجملموعــة الضابطــة.

 مهارات التحدث: هي التمكن من إفهام اللغة والتعبر عنها وإنتاجها، وهي ممثّلة يف ٢. 
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هذه الدراسة ابملهارات اآلتية:. ١

-  صحــة النطــق: نطــق الكلمــات الــواردة يف احلديــث نطقــا صحيحــا إبخــراج أصــوات حروفهــا 
مــن خمارجهــا الصحيحــة مــع مراعــاة »أل الشمســية و »أل القمريــة«، ودومنــا قلــب بــن أصــوات 

الكلمــات أو إبــدال بعضهــا أو حذفــه أو زايدة بعــض األصــوات.

-  دقّــة الضبــط: ضبــط الكلمــات الــواردة يف احلديــث مــن حيــث بنيتهــا )قواعــد الصــرف(، 
وحركــة أواخرهــا )قواعــد النحــو(.

- الطاقــة اللفظيــة: نطــق الكلمــات واجلمــل الــواردة يف احلديــث بســرعة مناســبة دومنــا تلعثــم أو 
تــردد أو توقــف، مــع مراعــاة أماكــن الفصــل والوصــل.

تــدل  مناســبة  لفظيــة  ربــط  الــواردة يف احلديــث أبدوات  اجلمــل  ربــط  الرابــط والتماســك:    -
علــى طبيعــة العاقــات بــن تلــك اجلمــل، ونظــم أفــكار احلديــث ومضامينــه وحبكهــا علــى حنــو حيّقــق 

تسلســلها واتســاقها وانســجامها مــن الناحيــة الدالليــة.

-  وظيفية األداء: انتماء أفكار احلديث ومضامينه الواردة فيه إىل موضوعه، مع تلوين الصوت 
وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية وحسب الشخصيات واملواقف واألحداث.  

٣. مهــارات التفكــر اإلبداعــي: هــي األنشــطة العقليــة اهلادفــة الــي تقــود للتوصــل إىل حلــول أو 
نواتــج أصيلــة. وهــي ممثّلــة يف هــذه الدراســة ابملهــارات اآلتيــة:

- طاقــة األفــكار: إنتــاج أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار اســتجابة ملثــر مــا حــول موضــوع مــا 
يف زمــن حمــّدد.

عــن غرهــا  متّيزهــا  الــي  املوضــوع وفرادهتــا  املنتجــة حــول  األفــكار  األفــكار: جــّدة  أصالــة   -
وإبداعيتهــا.

- مرونــة األفــكار: تنــوّع األفــكار املنتجــة حــول املوضــوع وعــدم احنصارهــا يف صنــف واحــد أو 
فئــة واحــدة.

- توسيع األفكار: بسط األفكار املنتجة حول املوضوع إبضافة أفكار وتفصيات جديدة. 

4. مرحلة الروضة: هي حقبة زمنية تعليمية تربوية تسبق مرحلة التعليم األساسي، وتعى 
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بتوفــر بيئــة تعليميــة تربويــة مائمــة للنمــو املتكامــل لألطفــال مــا بــن 4-٦ ســنوات مــن العمــر، 
وتســهم يف إعــداد األطفــال وهتيئتهــم للمرحلــة التعليميــة التاليــة.

٥. أطفــال مرحلــة الروضــة: هــم الذيــن يتعلمــون يف املســتوى التمهيــدي الثــاين وتــراوح أعمارهــم 
ما بن ٥-٦ سنوات يف إحدى املؤسسات الربوية يف مدينة إربد - األردن.  

حمددات الدراسة

 متثّلت حمددات الدراسة ابقتصارها على:

١. عينــة مقصــودة مــن أطفــال مرحلــة الروضــة الذكــور واإلانث يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، 
تراوحــت أعمارهــم مــا بــن ٥-٦ ســنوات، وكانــوا يدرســون يف مؤسســة تربويــة اتبعــة إلدارة التعليــم 
اخلــاص يف مديريــة الربيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد األوىل؛ وذلــك لســهولة الوصــول إليهــم وتعــاون تلــك 

املؤسســة مــع الباحثــن وتوافرهــا علــى مــا يتطلبــه تنفيــذ الدراســة مــن مــواد.

٢.  توظيــف اســراتيجيتن لتدريــس القصــة - دون غرمهــا مــن االســراتيجيات - يف تعليــم 
القصــص موضــوع الدراســة ألطفاهلــا، أّوهلمــا »االســراتيجيات املتكاملــة« الــي وّلفهــا الباحثــان مــن 
األدب والدراســات الســابقة ومّت توظيفهــا يف تدريــس القصــص ألطفــال اجملموعــة التجريبيــة، واثنيهمــا 
»القــراءة واملناقشــة« الــي متثــل اســراتيجية التعليــم املعتــاد ومّت توظيفهــا يف تدريــس القصــص نفســها 
أثــر اســراتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة  ألطفــال اجملموعــة الضابطــة؛ وذلــك كلــه للكشــف عــن 

مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة.

الضبــط، والطاقــة  النطــق، ودقّــة  الفرعيــة: صحــة  مــن خــال مهاراهتــا  التحــدث  ٣. مهــارة 
اللفظيــة، والرابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء؛ ومهــارة التفكــر اإلبداعــي مــن خــال مهاراتــه الفرعيــة: 

طاقــة األفــكار، وأصالتهــا، ومرونتهــا، وتوســيعها.

4.  تعليــم اثنــي عشــرة قصــة لألطفــال موضــوع الدراســة علــى مــدى شــهر ونصــف )٦ أســابيع(، 
بواقــع قصتــن يف األســبوع لــكّل منهمــا جلســة مدهتــا ٣٥ دقيقــة.
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منهجية الدراسة

عينة الدراسة

تكّونــت عينــة الدراســة مــن أطفــال شــعبتن مــن شــعب مرحلــة الروضــة الذيــن تراوحــت أعمارهــم 
مــا بــن ٥-٦ ســنوات، وكانــوا يف املســتوى التمهيــدي الثــاين يف إحــدى املؤسســات الربويــة، التابعــة 
إلدارة التعليــم اخلــاص يف مديريــة الربيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد األوىل. أّمــا املؤسســة املذكــورة، فقــد مّت 
اختيارهــا بشــكل مقصــود؛ وذلــك لتوافرهــا علــى الشــعب واملــواد الــي يتطلبهــا تنفيــذ الدراســة، ابإلضافــة 
إىل تعاوهنــا مــع الباحثــن. وأمــا شــعبتا املســتوى املذكــور، فقــد اختــرات ابلطريقــة العشــوائية البســيطة 
)القرعــة( مــن بــن مخــس شــعب للمســتوى نفســه يف املؤسســة املذكــورة، مثّ اختــرت ابلطريقــة نفســها 
إحــدى الشــعبتن لتمثّــل اجملموعــة التجريبيــة الــي ُعّلمــت القصــص ابالســراتيجيات املتكاملــة، يف حــن 
مثّلــت الشــعبة األخــرى اجملموعــة الضابطــة الــي عّلمــت القصــص نفســها ابلقــراءة واملناقشــة. ويوّضــح 

اجلــدول ١ توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب متغراهتــا.

اجلدول ١

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغراهتا

اجلنس
اسرتاتيجية تدريس القصة

اجملموع
القراءة واملناقشةاالسرتاتيجيات املتكاملة

131427ذكور

151227إانث

282654اجملموع

منهج الدراسة وتصميمها

 اعُتمد املنهج شــبه التجرييب هلذه الدراســة؛ ذلك إن اختيار عينة الدراســة كان مقصودا ويتعذر 
معــه التوزيــع العشــوائي ألفرادهــا. وقــد كان تصميــم هــذه الدراســة هــو التصميــم شــبه- التجريــيب القائــم 
علــى االختبــار القبلــي - البعــدي؛ ذلــك أّن األطفــال املشــاركن فيهــا كانــوا يف شــعبتن - مثّلــت 
إحدامهــا اجملموعــة التجريبيــة الــي عّلمــت ابالســراتيجيات املتكاملــة، يف حــن مثّلــت األخــرى اجملموعــة 
الضابطــة الــي عّلمــت ابلقــراءة واملناقشــة ـ ومل خُيتــاروا أفــرادا ليوّزعــوا علــى املعاجلتــن )االســراتيجيات 
املتكاملــة، القــراءة واملناقشــة(، وإمنــا اختــرت املعاجلتــان عشــوائيا للمجموعتــن )التجريبيــة، الضابطــة(، 
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وجلسوا مجيعا »الختبار مهارات التحدث ومهارات التفكر اإلبداعي« قبل التعليم وبعده.

 وقد اشتملت هذه الدراسة على املتغرات اآلتية:

أوال: املتغريات املستقلة، وهي:

١. اسراتيجية تدريس القصة، وهلا مستواين، مها: االسراتيجيات املتكاملة، والقراءة واملناقشة

٢. اجلنس، وله مستواين، مها: ذكور، وإانث

اثنيا: املتغريات التابعة، وهي:

٢. مهارات التفكر اإلبداعي  ١. مهارات التحدث  

إعداد مواد الدراسة وأداهتا

مواد الدراسة

 لقد وظّفت يف تنفيذ هذه الدراسة املواد اآلتية:

١. قصــص التدريــس والتدريــب: مّت اختيــار ١4 قصــة مــن جمموعــة قصصيــة مكّونــة مــن )٣0 
قصــة(، صــادرة عــن دار املنهــل للنشــر والتوزيــع يف عمــان – األردن عــام ٢00٦ إبشــراف جلنــة تطويــر 
مهــارات القــراءة. وتتألّــف كلُّ واحــدة مــن القصــص املختــارة مــن )١٢ صفحة(مــن القطــع الصغــر 
غــر الغــاف األمامــي واخللفــي. أمــا الصفحــة األوىل لــكّل قصــة فتحمــل عنواهنــا مــع صــورة ملّونــة 
معــّرة عــن مضموهنــا، وأمــا الصفحــات مــن الثانيــة حــى التاســعة فتشــتمل علــى القصــة حبيــث يكــون 
النــص اخلــاص بــكّل مقطــع منهــا )٣ – ٥ مجــل مكتوبــة خبــط ملــّون كبــر احلجــم( علــى صفحــة مــن 
الصفحــات ذوات األرقــام الزوجيــة )٢، 4، ٦، 8( وتكــون علــى كّل مــن الصفحــات الفرديــة )٣، 
٥، ٧، ٩( املقابلــة صــورٌة ملّونــة معــرة عــن مضمــون ذلــك املقطــع. وأمــا الصفحــات مــن العاشــرة حــى 
الثانيــة عشــرة مــن كّل قصــة فتشــتمل علــى ثاثــة أنشــطة عليهــا، تتنــوّع – يف الغالــب - مــا بــن طلــب: 
تلويــن بعــض الرســومات ذات الصلــة ابلقصــة، ووصــل كلمــات أو عبــارات مبــا يناســبها، ومــلء فراغــات 

مبــا يائمهــا، واختيــار اإلجابــة املناســبة ألســئلة علــى القصــة، وإعــادة ترتيــب أحــداث القصــة.

 هــذا، وحتمــل األربــَع العْشــرَة قصــة الــي اختــرت لتكــون موضــوع التدريــس والتدريــب العناويــن 
واملغــازي اآلتيــة )جلنــة تطويــر مهــارات القــراءة، ٢00٦(: »النملــة وحبــة القمــح« ومغزاهــا التعــاون، 
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و»الــدّب والســمكة« ومغزاهــا عاقبــة اخليانــة، و»الدجاجــة والثعلــب« ومغزاهــا التفكــر قبــل 
الفعــل، و»العصفــور الذكــي« ومغزاهــا حســن التصــرف، و»األرنبــان اجلائعــان« ومغزاهــا الصداقــة 
وفــاء، و»الكبشــان والذئــب« ومغزاهــا االحتــاد قــوة، و»األســد والثعلــب« ومغزاهــا الــذكاء والغبــاء، 
و»القنفــذ واخللــد« ومغزاهــا عاقبــة الظلــم، و»الببغــاء واألرنــب« ومغزاهــا التفكــر ال التقليــد، و»الدببــة 
الثاثــة« ومغزاهــا الوفــاء ابلعهــد، و»األفعــى والنســر« ومغزاهــا عاقبــة الطمــع، و»الغــراب واخللــد« 
ومغزاهــا االســتماع للنصيحــة، و»القنفــذ والثعلــب« ومغزاهــا يف التــأين الســامة ويف العجلــة الندامــة، 

و»احلمامــة والثعلــب« ومغزاهــا ال تطلــب مــا ال تســتطيع.

 وقــد كانــت القصــص املختــارة مجيعهــا مــن قصــص احليــوان؛ ألّن األطفــال يقبلــون بشــغف كبــر 
علــى القصــص الــي جتــري علــى ألســنة احليــواانت وتقــوم فيهــا احليــواانت ابألدوار الرئيســة، ورمبــا يعــود 
ذلــك إىل الســهولة الــي جيدهــا األطفــال يف تقمــص أدوار احليــواانت وســعادهتم يف تكويــن صداقــات 
مــع بعضهــا، وإىل الدهشــة الــي تعريهــم وهــم يواجهــون احليــواانت يف القصــص تســلك ســلوكا إنســانيا 
وتتصــرف بــذكاء وتنطــق ابحلكمــة واملوعظــة )أمحــد، ٢0١٧؛ مســك، ١٩8٦(. وعلــى الرغــم ممـّـا أشــار 
إليــه بعــض الدراســات مــن أّن أغلــب القصــص الــي اجتذبــت األطفــال الصغــار حــى ســّن عشــر ســنوات هــي قصــص 
احليــوان )مســك، ١٩8٦؛ اهليــي، ١٩8٢(، فقــد مّت عــرض القصــص املختــارة مجيعهــا علــى ثاثــة مــن 
املتخصصــن يف أدب األطفــال للحكــم علــى مــدى ماءمــة كّل منهــا لألطفــال موضــوع الدراســة مــن 

حيــث اللغــة واملضمــون واملغــزى؛ فحكمــوا مجيعــا بذلــك.

 وابلنتيجــة، فقــد مّت توظيــف قصــة »القنفــذ والثعلــب« يف تدريــب معلمــة اجملموعــة التجريبيــة علــى 
تدريســها وفــق خطــوات »االســراتيجيات املتكاملــة«، كمــا مّت توظيــف قصــة »احلمامــة والثعلــب« يف 
التأكــد مــن إجــادة معلمــة اجملموعــة الضابطــة تدريســها وفــق خطــوات »أالقــراءة واملناقشــة«؛ لتقــوم 
كلٌّ مــن املعلمتــن - بعــد ذلــك - بتدريــس كّل مــن االثنــي عشــرة قصــة الباقيــة ألطفــال جمموعتهــا 

ابســراتيجية تدريــس القصــة اخلــاص هبــا.

معــاوين  قبــل  مــن  واألشــرطة  التســجيل  جهــاز  توظيــف  مّت  واألشــرطة:  التســجيل  جهــاز    .٢
الباحثــن يف تنفيــذ »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي«، وابلتحديــد يف تســجيل 
القصــص الــي حكاهــا األطفــال اســتجابة للنشــاط األول مــن االختبــار واجلمــل الــي أنتجوهــا اســتجابة 
لنشــاطه الثــاين، وقــد كان ذلــك مــع كّل مــن العينــة االســتطاعية وعينــة الدراســة. وقــد عــاود املعــاوانن 
توظيــف جهــاز التســجيل واألشــرطة يف االســتماع لقصــص األطفــال ومجلهــم مــن أجــل تقييــم أداء 

األطفــال يف االختبــار وفقــا لقائمــة التقييــم اخلاصــة بــكّل مــن نشــاطيه.
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٣. قطــع الكرتــون واألقــام: وظّفــت معلمــة اجملموعــة التجريبيــة قطــع الكرتــون املقــّوى واألقــام 
امللّونــة يف تنفيــذ خطــويت »االســراتيجيات املتكاملــة« الثالثــة )املتعلقــة برســم مقاطــع مــن القصــة( 
والرابعــة )املتعّلقــة هبــرم القصــة( مــع أطفــال جمموعتهــا. ووظّفــت معلمــة اجملموعــة التجريبيــة مثــل هــذه 
املــواد يف تنفيــذ خطــوة » القــراءة واملناقشــة« اخلامســة )املتعّلقــة أبنشــطة القصــة( مــع أطفــال جمموعتهــا. 

أداة الدراسة

 يعــّد »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« )انظــر امللحــق أ( هــو األداة 
الرئيســة يف هــذه الدراســة، وهــو اختبــار شــفوي وظّــف فيهــا لقيــاس مســتوى منــّو مهــارة التحــدث 
ومهاراهتا الفرعية ومهارة التفكر اإلبداعي ومهاراهتا الفرعية لدى أطفال عينة الدراسة يف اجملموعتن 

التجريبيــة والضابطــة. ويتكــون هــذا االختبــار مــن النشــاطن اآلتيــن:

النشــاط األول: عنوانــه »قّصــي املفّضلــة« والزمــن املخصــص لــه ٣ دقائــق، ويطلــب فيــه إىل كّل 
واحــد مــن أطفــال عينــة الدراســة أن حيكــي قصتــه املفّضلــة مــن القصــص الــي تعلمهــا - بعــد أن يذكــر 
عنواهنا - مع تنبيهه إىل تطبيق ما تعلمه من مهارات التحدث وقواعد احلكاية، وذلك على مســمع 
معاونــن اثنــن )ذكــر وأنثــى مــن طلبــة الدراســات العليــا يف جامعــة الرمــوك( يقومــان بتســجيل القصــة 
احملكيــة مــن الطفــل علــى جهــاز تســجيل خــاص. ويســتهدف هــذا النشــاط قيــاس مســتوى منــّو مهــارة 
التحــدث لــدى أطفــال العينــة، وذلــك مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة )صّحــة النطــق، ودقّــة الضبــط، 
والطاقــة اللفظيــة، والرابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء( ومؤشــرات األداء الســلوكية الدالــة علــى 
كّل مهــارة. وبعــد االنتهــاء مــن تســجيل القصــص املفّضلــة احملكيــة مــن مجيــع أطفــال عينــة الدراســة، 
يعــاود املعــاوانن االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل القصــص الــي حكاهــا األطفــال قصــة تلــو أخــرى، 
ويقومــان بتقييــم مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية الدالــة علــى كّل منهــا، وذلــك 

كلــه يف ضــوء »قائمــة تقييــم مهــارات التحــدث« )انظــر امللحــق ج( الــي أعــّدت هلــذا الغــرض.

النشــاط الثــاين: عنوانــه »أحــبُّ أن أكــون« والزمــن املخصــص لــه ٣ دقائــق أيضــا، ويطلــب فيــه 
إىل كّل واحــد مــن أطفــال العينــة أن يســتمع إىل اجلملتــن اآلتيتــن: »أحــبُّ أن أكــون مسكــة؛ كــي 
أغــوص حتــت املــاء، وأكتشــف مــا يف األعمــاق«، و »أحــّب أن أكــون زرافــة؛ كــي أصــل إىل الرفــوف 
العاليــة، وأقــوم بتنظيفهــا«، مثّ أن أييت مبــا يســتطيعه مــن اجلمــل علــى غرارمهــا، مــع تنبيهــه إىل أن يبــدأ 
كّل مجلــة ينتجهــا بعبــارة »أحــّب أن أكــون«، وذلــك علــى مســمع املعاونــن اللذيــن يقومــان بتســجيل 
اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل علــى جهــاز التســجيل. ويســتهدف هــذا النشــاط قيــاس مســتوى منــّو مهــارة 
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التفكر اإلبداعي من خال مهاراهتا الفرعية )طاقة األفكار، وأصالتها، ومرونتها، وتوسيعها( 
ومؤشــرات األداء الســلوكية الدالــة علــى كّل مهــارة. وبعــد االنتهــاء مــن تســجيل اجلمــل املنتجــة مــن 
مجيــع أطفــال عينــة الدراســة، يعــاود املعــاوانن االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل جمموعــة اجلمــل الــي 
أنتجهــا كّل طفــل، ويقومــان بتقييــم مهــارة التفكــر اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية 
الدالــة علــى كّل منهــا، وذلــك كلــه يف ضــوء »قائمــة تقييــم مهــارات التفكــر اإلبداعــي« )انظــر امللحــق 

د( الــي أعــّدت هلــذا الغــرض.

بناء االختبار

 مّت بناء »اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكر اإلبداعي« وفق اخلطوات اآلتية:

١. حتديــد املهــارة املمثّلــة املائمــة املســتهَدف قياســها ابالختبــار لــدى كلٍّ مــن أطفــال عينــة 
الدراســة، حبيــث تكــون مهــارة »التحــدث« مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة »التفكــر اإلبداعــي« 
بعــض  واستشــارة  الســابق  الربــوي  األدب  إىل  الرجــوع  بعــد  وذلــك  الفرعيــة،  مهاراهتــا  خــال  مــن 

املتخصصــن.

٢.  حتديــد مخــس مهــارات فرعيــة ملهــارة التحــدث، هــي: صحــة النطــق، ودقــة األداء، والطاقــة 
اللفظيــة، والرابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء؛ وأربــع مهــارات فرعيــة ملهــارة التفكــر اإلبداعــي، هــي: 

طاقــة األفــكار، وأصالتهــا، ومرونتهــا، وتوســيعها.

٣.  حتديــد مؤشــري أداء ســلوكين لــكلٍّ مــن مهــارات التحــدث الفرعيــة؛ وذلــك لقيــاس أداء 
األطفــال موضــوع الدراســة يف النشــاط األول مــن االختبــار وفــق هــذه املؤشــرات.

4. حتديــد املقصــود بــكلٍّ مــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة؛ وذلــك لقيــاس أداء األطفــال 
موضــوع الدراســة يف النشــاط الثــاين مــن االختبــار وفــق ذلــك.

٥.  إعــداد قائمــة املهــارات املســتهدف قياســها ابالختبــار، حبيــث تشــتمل علــى مهــارة التحــدث 
ومهاراهتا الفرعية واملؤشــرات الســلوكية الدالة على كّل منها، وعلى مهارة التفكر اإلبداعي ومهاراهتا 

الفرعيــة مــع املقصــود بــكّل منهــا )انظــر امللحــق ب(..

٦.  بنــاء نشــاطي »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« حبيــث يقيــس أوهلمــا 
مســتوى منــّو مهــارة التحــدث لــدى أطفــال عينــة الدراســة، مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات 
الســلوكية الدالــة علــى كّل مهــارة؛ وحبيــث يقيــس اثنيهمــا مســتوى منــّو مهــارة التفكــر اإلبداعــي لــدى 
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األطفال أنفسهم، من خال مهاراهتا الفرعية ويف ضوء املقصود بكل مهارة.

صدق االختبار

مّت توزيــع »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« وقائمــة مهــارات التحــدث 
اخلــرة  أهــل  مــن  عشــر حمكمــا  علــى مخســة  بــه  قياســها  املســتهدف  اإلبداعــي  التفكــر  ومهــارات 
واالختصــاص يف جمــاالت مناهــج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها والطفولــة وعلــم النفــس الربــوي 

والربيــة االبتدائيــة والقيــاس والتقــومي؛ وذلــك لغــاايت حتكيــم اآليت:

١.  ماءمة نشاطي االختبار ألطفال مرحلة الروضة يف املستوى التمهيدي الثاين.

٢. مناسبة املهارات اللغوية ومهارات التفكر املستهدف قياسها ابالختبار لألطفال أنفسهم.

٣.  مدى متثيل املهارات الفرعية ملهارة التحدث وداللة املؤشــرات الســلوكية احملدَّدة لكّل مهارة 
فرعيــة عليها.

4. مــدى متثيــل املهــارات الفرعيــة ملهــارة التفكــر اإلبداعــي وداللــة املقصــود بــكّل مهــارة فرعيــة 
عليهــا.

٥.  مــدى قيــاس االختبــار مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــر اإلبداعــي ومهاراهتــا 
الفرعية املســتهدف قياســها به.

 وقــد دلّــت اســتجاابت احملكمــن علــى صــدق االختبــار؛ إذ حكــم ثاثــة عشــر منهــم علــى 
ماءمــة نشــاطيه لألطفــال موضــوع الدراســة، وعلــى مناســبة املهــارات املســتهدف قياســها بــه ألولئــك 
األطفال، وعلى صحة متثيل املهارات الفرعية ملهارة التحدث وصحة داللة املؤشــرات الســلوكية على 
تلــك املهــارات، وعلــى صّحــة متثيــل املهــارات الفرعيــة ملهــارة التفكــر اإلبداعــي وصحــة داللــة املقصــود 
بــكل مهــارة فرعيــة عليهــا، وعلــى قيــاس نشــاط االختبــار األول للمهــارات اللغويــة الــي وضــع لقياســها 
وقيــاس نشــاط االختبــار الثــاين ملهــارات التفكــر الــي وضــع لقياســها. هــذا، وقــد أبــدى بعــض احملكمــن 

حتفظهــم – علــى الرغــم مــن موافقتهــم – علــى مهــارة »دقــة الضبــط«. 
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ثبات االختبار

 طّبــق »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكراإلبداعــي« - حســب إجــراءات تطبيقــه - 
علــى عينــة اســتطاعية مــن أطفــال مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، قوامهــا )٦ ذكــور و 
٦ إانث( اختــروا عشــوائيا مــن شــعبتن أخريــن غــر شــعبي عينــة الدراســة يف املؤسســة الربويــة ذاهتــا؛ 

للغــاايت اآلتيــة:

١.  حتديد الزمن املناسب لاختبار

٢. فحص مدى وضوح املطلوب أداؤه من األطفال يف نشاطي االختبار.

٣. حساب معامل ثبات االختبار

 وقــد مّت تصحيــح االختبــار - حســب إجــراءات تصحيحــه - ويف ضــوء حتليــل نتائــج العينــة 
االســتطاعية، تبــّن أّن الزمــن املناســب لــه هــو )٦ دقائــق( بواقــع )٣ دقائــق( لــكلٍّ مــن نشــاطيه، وأّن 
املطلــوب أداؤه مــن األطفــال يف نشــاطي االختبــار واضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض، وأّن معامــل ثبــات 
مــا بــن املصّححــْن – كمــا مّت حســابه ابســتخدام معادلــة )عــدد مــرات االتفــاق / عــدد املــرات الكلــي 
× ١00٪( – بلــغ )0.8٣( للمهــارات اللغويــة و )0.٧٥( ملهــارات التفكــر؛ األمــر الــذي يــدّل علــى 

أّن االختبــار اثبــت وقابــل للتطبيــق علــى أطفــال عينــة الدراســة.

تطبيق االختبار

مّت تطبيــق »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« القبلــي والبعــدي علــى 
يومــن لــكّل منهمــا وحبيــث خُيتــر نصــف أطفــال كّل مــن اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف كّل يــوم، 

وذلــك وفــق اخلطــوات اآلتيــة:

١. جتميــع أطفــال اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة مــع معلمتيهمــا يف قاعــة واحــدة، حبيــث جتلــس 
كلُّ معلمة مع أطفال شــعبتها يف قســم منها.

٢.  جلــوس معــاويَن الباحثــن )املعــاون واملعاونــة( يف غرفــة خاصــة وأمامهمــا جهــاز التســجيل 
وأشــرطته.
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٣. الطلــب إىل معلمــي اجملموعتــن أن ُتدخــل كلٌّ منهمــا - ابلتنــاوب - واحــدا مــن أطفــال 
شــعبتها إىل غرفــة املعاونــن، وهكــذا حــى انتهــاء أطفــال اجملموعتــن مجيعهــم يف يومــّي االختبــار.

4. ســؤال املعــاون األول الطفــل الــذي يدخــل الغرفــة عــن امســه وتســجيله يف كشــف خــاص، مثّ 
الطلــب إليــه أن حيكــي قصتــه املفضلــة مــن القصــص الــي تعّلمهــا مــع مراعــاة مهــارات التحــدث وقواعــد 

احلكايــة، وتشــغيل جهــاز التســجيل مــع بــدء الطفــل ذكــر عنــوان القصــة وإيقافــه بعــد )٣ دقائــق(.

٥. طلب املعاون الثاين من الطفل أن يستمع إىل اجلملتن اآلتيتن: 

-  أحبُّ أن أكون مسكًة؛ كي أغوص حتت املاء، وأكتشَف ما يف األعماق. 

-  أحّب أن أكون زرافة؛ كي أصَل إىل الرفوف العالية، وأقوَم بتنظيفها.

مثّ الطلــب إليــه أن يعطــي مــا يســتطيعه مــن اجلمــل علــى غرارمهــا، مــع تنبيهــه إىل أن يبــدأ كّل 
مجلــة أييت هبــا بعبــارة »أحــبُّ أن أكــون«، وتشــغيل جهــاز التســجيل مــع بــدء الطفــل إنتــاج اجلمــل 

وإيقافــه بعــد )٣ دقائــق(.

تصحيح االختبار

 مّت تصحيح »اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكر اإلبداعي« وفق ما أييت:

١. أعــّدت »قائمــة تقييــم مهــارات التحــدث« لتقييــم اســتجاابت األطفــال عينــة الدراســة علــى 
النشــاط األول مــن االختبــار. وقــد اشــتملت القائمــة علــى املهــارات الفرعيــة للتحــدث وعلــى مؤشــرين 
ســلوكين لــكّل مهــارة فرعيــة، وعلــى تدريــج سداســي حبيــث تــراوح الدرجــة الــي ميكــن أن يعطيهــا كّل 
مــن املعاونــن )املصححــن( لــكل مؤشــر ســلوكي مــا بــن )0 – ٥(حســب املعادلــة اآلتيــة: درجــة 
املؤشــر = )عــدد مــرات األداء الصحيــح / العــدد الكلــي ملطلوبــه( × ٥. وعلــى ذلــك، تكــون العامــة 
القصــوى ملهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة )٥0 عامــة(، يف حــن تكــون العامــة الدنيــا هلــا )0 
عامــة(. ويف حــال اختــاف املعاونــن يف تقديــر العامــة الكليــة الســتجابة كّل طفــل علــى النشــاط 

األول مــن االختبــار، يؤخــذ متوســط تقديريهمــا.

٢.  أعّدت »قائمة تقييم مهارات التفكر اإلبداعي« لتقييم استجاابت األطفال عينة الدراسة 
علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار. وقــد اشــتملت القائمــة علــى املهــارات الفرعيــة للتفكــر اإلبداعــي 

مــع توضيــح املقصــود بــكّل منهــا، وعلــى أمثلــة مــن االســتجاابت احملتملــة املمكنــة مــن األطفــال كــي 
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يسرشــد هبــا املعــاوانن )املصححــان(. هــذا، وقــد ُحــّدد عــدد األفــكار اجلديــدة املتنوعــة املوّســعة 
الــي ميكــن أن ينتجهــا األطفــال يف )٣ دقائــق( حــول موضــوع »أحــّب أن أكــون« خبمــس أفــكار، 
وأُعطيــت لــكّل فكــرة منهــا )١0 عامــات(، حبيــث تكــون العامــة القصــوى الــي ميكــن أن مينحهــا كّل 
مــن املعاونــن ملهــارة التفكــر اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة  )٥0 عامــة(، مــع تنبيــه املعاونــن إىل مراعــاة 

مــا أييت عنــد تقييــم اســتجاابت األطفــال علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار:

أ. متنــح العامــة الكليــة )٥0( إذا اشــتملت اســتجابة الطفــل علــى مخــس أفــكار أو أكثــر، حبيــث 
تكــون مجيعهــا جديــدة متنوعــة موّســعة حــول موضــوع »أحــّب أن أكــون«، وحبيــث تكــون اجلملــة 
املعــرة عــن كّل فكــرة منهــا مكتملــة األركان الثاثــة املطلوبــة )أحــّب أن أكــون كــذا ...؛ كــي كــذا ...، 
و كــذا ...(، علــى أن يكــون الركــن األول حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع مثياتــه يف ابقــي اجلمــل 
الــي ينتجهــا الطفــل، وعلــى أن يكــون الركــن الثــاين حمققــا للجــّدة عنــد النظــر إليــه مــع مراعــاة مــا يربطــه 
ابلركــن األول، وعلــى أن يكــون الركــن الثالــث حمققــا لتوســعة الركــن الثــاين؛ فتســتحّق بذلــك اجلملــة 

العامــات العشــر املخصصــة هلــا كاملــة.

ب. متنــح مــن العامــات العشــر املخصصــة لــكّل فكــرة ســتُّ عامــات، إذا اشــتملت اجلملــة 
املعــرة عــن الفكــرة علــى الركنــن األول والثــاين فقــط، وكان األول حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع 
مثياتــه يف ابقــي اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل والثــاين حمققــا للجــّدة عنــد النظــر إليــه مــع مراعــاة مــا يربطــه 

ابلركــن األول.

ج. متنــح مــن العامــات العشــر املخصصــة لــكّل فكــرة عامتــان فقــط، إذا اشــتملت اجلملــة 
املعــرة عــن الفكــرة علــى الركــن األول فقــط، وكان حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع مثياتــه يف ابقــي 

اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل.

د.  متنح العامة صفر إذا مل تشتمل استجابة الطفل على أية فكرة أو جزء من فكرة.

هـ.  يؤخــذ متوســط تقديــري املعاونــن )املصححــن( حــال اختافهمــا يف تقديــر العامــة الكليــة 
الســتجابة كّل طفــل علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار.

٣. عــاود املعــاوانن )املصححــان( االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل اســتجاابت األطفــال  
ــــــ عينــة الدراســة يف اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة ـــــــ لنشــاطي االختبــار، موظّفــن »قائمــة تقييــم 
مهــارات التحــدث« يف تقييــم اســتجاابت األطفــال علــى النشــاط األول، و«قائمــة تقييــم مهــارات 
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التفكــر اإلبداعــي« يف تقييــم اســتجاابهتم علــى النشــاط الثــاين، ورصــدا العامــات املتحّصلــة يف 
االختباريــن القبلــي والبعــدي ألطفــال كّل مــن جمموعــي الدراســة يف كشــف خــاص. 

خطوات تطبيق الدراسة

 لقد نّفذت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

القصــة وأســاليبه ومناذجــه  املتعلقــة بطرائــق تدريــس  الســابقة  ١.  مراجعــة األدب والدراســات 
واســراتيجياته، وتوليــف اســراتيجية تدريــس القصــة األوىل )الســراتيجيات املتكاملــة(، والتحّقــق مــن 
اســراتيجية تدريــس القصــة الثانيــة )القــراءة واملناقشــة( املوظفــن يف هــذه الدراســة، مــن ذلــك األدب 

وتلــك الدراســات.

قصتــن  إىل  الدراســة، ابإلضافــة  التدريــس ألطفــال جمموعــي  موضــوع  القصــص  اختيــار   .٢
أخريــن لتدريــب معلمــة اجملموعــة التجريبيــة علــى تدريــس إحدامهــا ابالســراتيجيات املتكاملــة، ومتابعــة 
معلمــة اجملموعــة الضابطــة يف تدريــس األخــرى ابلقــراءة واملناقشــة، والتحّقــق مــن مــدى ماءمــة مجيــع 
القصــص - موضــوع التدريــس والتدريــب - مــن حيــث اللغــة واملضمــون ألطفــال الروضــة يف املســتوى 

التمهيــدي الثــاين.

٣. تصميــم »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« بعــد حتديــد مهاراهتــا 
الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية الدالــة علــى كلٍّ منهــا، والتحّقــق مــن صــدق هــذا االختبــار وثباتــه كمــا 

مــّر بيانــه.

4. مقابلــة مديــر املؤسســة الربويــة، وتوضيــح هــدف الدراســة لــه ومــا يتطلبــه تنفيذهــا مــن تعــاون، 
واحلصول على إذن منه بتنفيذ الدراســة يف املؤسســة املذكورة.

٥. توظيف الطريقة العشــوائية البســيطة )القرعة(؛ يف اختيار شــعبتن من مخس شــعب ألطفال 
الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، وابلطريقــة نفســها اختــرت إحدامهــا لتمثّــل اجملموعــة التجريبيــة 
ـــــــ الــي تــدّرس القصــص موضــوع الدراســة ابالســراتيجيات املتكاملــة - واختــرت األخــرى لتمثّــل 

اجملموعــة الضابطــة - الــي تــدّرس القصــص نفســها ابلقــراءة واملناقشــة.

٦. االجتماع مبعلمي اجملموعتن التجريبية والضابطة، وتوضيح هدف الدراســة -ابإلضافة إىل 
إجــراءات تطبيــق »اختبــار مهــارات التحــث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي - هلمــا؛ إذ طبــق االختبــار 

علــى عينــة اســتطاعية مــن ١٢ طفــا اختــروا مــن شــعبتن أخريــن غــر شــعبي الدراســة.
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٧. عقــد ورشــة عمــل ملعلمــة اجملموعــة التجريبيــة، درّبــت فيهــا - بتوظيــف قصــة »القنفــذ 
وفــق  جمموعتهــا  ألطفــال  الدراســة  موضــوع  القصــص  مــن  تدريــس كلٍّ  علــى   - والثعلــب« 
خطــوات »االســراتيجيات املتكاملــة« )انظــر امللحــق ه( الــذي يكامــل مــا بــن اســراتيجيات: 
حكايــة القصــة )Storytelling(، ورســم القصــة (Story-drawing(، وهــرم القصــة 

 .)Role-Playing( ولعــب الــدور ،)Story pyramid(

8.   عقــد ورشــة عمــل ملعلمــة اجملموعــة الضابطــة، مّت التأّكــد فيهــا ـــــــ بتوظيــف قصــة »احلمامــة 
والثعلب« ـــــ من إجادهتا تدريَس كلٍّ من القصص موضوع الدراســة ألطفال جمموعتها وفق خطوات 
»القراءة واملناقشــة« )انظر امللحق و( الذي يقوم على: قراءة القصة، ومناقشــتها، وتنفيذ أنشــطتها.

٩. حتديــد اخلطــة الزمنيــة الازمــة لتنفيــذ الدراســة، علــى أن تكــون مــّدة التدريــس ســتة أســابيع يف 
الفصــل الدراســي األول، بواقــع جلســتن مــّدة كّل منهمــا )٣٥ دقيقــة(، حبيــث تكــوانن يومــي اإلثنــن 
واألربعــاء مــن كّل أســبوع لــكّل واحــدة مــن جمموعــي الدراســة، وحبيــث ينّفــذ يف كّل جلســة تدريــُس 
إحــدى القصــص االثنــي عشــرة ألطفــال كّل مــن اجملموعتــن حســبما تتطلبــه خطــوات تدريــس القصــة 
املعتمــد لــكّل منهمــا )االســراتيجيات املتكاملــة للمجموعــة التجريبيــة، والقــراءة واملناقشــة للمجموعــة 

الضابطــة(.

١0. تطبيــق االختبــار القبلــي علــى عينــة الدراســة - أطفــال اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة - 
وذلــك ابلتعــاون مــع معلمــي اجملموعتــن وحســب إجــراءات تطبيــق االختبــار الــي ســبق ذكرهــا؛ للتأكــد 
مــن تكافــؤ أطفــال اجملموعتــن يف مســتوى منــّو مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــر 

اإلبداعــي وماراهتــا الفرعيــة لديهــم.

١١. الطلــب إىل معلمــي اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة أن تبــدأ كلٌّ منهمــا بتدريــس كّل مــن 
القصــص االثنــي عشــرة ألطفــال جمموعتهــا ابســراتيجية تدريــس القصــة املعينــة لتلــك اجملموعــة وحســب 

اخلطــة الزمنيــة احملــددة.

١٢. تطبيــق االختبــار البعــدي علــى عينــة الدراســة - أطفــال اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة - 
وذلــك ابلتعــاون مــع معلمــي اجملموعتــن وحســب إجــراءات تطبيــق االختبــار الــي مت حتديدهــا.

١٣. تصحيــح »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي« القبلــي والبعــدي حســب 
إجــراءات تصحيــح هــذا االختبــار الــي مت حتديدهــا، ورصــد عامــات األطفــال - عينــة الدراســة - لــكّل 
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مــن متغــري مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــر اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة، 
وحســاب عامــة الكســب لــكّل )عامــة االختبــار البعــدي - عامــة االختبــار القبلــي( الــي حصــل 
عليهــا الطفــل عــن أدائــه يف النشــاط األول مــن االختبــار، وهــو النشــاط الــذي يقيــس مقــدار منــّو مهــارة 
التحــدث مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة - لــدى األطفــال موضــوع الدراســة نتيجــة ملــا تعّرضــوا لــه مــن 
معاجلــة )اســراتيجية تدريــس القصــة( ، وإفــراغ ذلــك كلّــه يف جــدول خــاص متهيــدا إلجــراء التحليــات 

اإلحصائيــة والكشــف عــن النتائــج.

نتائج الدراسة

واإلانث،  والذكــور  والضابطــة،  )التجريبيــة  الدراســة  جمموعــات  تكافــؤ  مــن  التأكــد  بعــد 
وجمموعــات التفاعــل( يف مســتوى منــّو )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــر اإلبداعــي( لديهــم 
علــى عامــات االختبــار القبلــي، كمــا تبــّن ذلــك النتائــج املعروضــة يف اجلــدول ٢، والتحّقــق مــن 
الداللــة االحصائيــة لارتبــاط بــن مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي علــى عامــة 
الكســب، كمــا تبــّن ذلــك النتائــج املعروضــة يف اجلــدول ٣؛ ُوظّــف – يف حتليــل البيــاانت بعــد مجعهــا 
واســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية للمجموعات – حتليل التباين الثنائي املتعدد  
)TOW - WAY MANOVA( ؛ لفحــص داللــة الفــروق بــن املتوســطات، واإلجابــة 

عــن أســئلة الدراســة.

اجلدول ٢

نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد للمتغرين املستقلن وما بينهما من تفاعل  على عامة االختبار 
القبلي

األحادياملتعدد
مصدر 
التباين

قيمة 
درجات قيمة فولكس

احلرية
مستوى 
درجات جمموع املربعاتاملتغري التابعالداللة

قيمة متوسط املربعاتاحلرية
ف

مستوى 
الداللة

0.٩٦0.٩٢٢0.40االسرتاتيجية
40.٣٣١40.٣٣0.٩40.٣4التحدث
٥.١٩١٥.١٩0.0٦0.80التفكري

0.٩٦0.٩٩٢0.٣8اجلنس
٣٧.08١٣٧.080.8٦0.٣٦التحدث
١0.48١١0.480.١٣0.٧٢التفكري

0.٩٣١.٩4٢0.١٥التفاعل
١٧0.٦٦١١٧0.٦٦٣.٩٦0.0٦التحدث
٩٢.٥8١٩٢.٥8١.١٥0.٢٩التفكري
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اجلدول ٣

معامل ارتباط برسون بن مهارات التحدث ومهارات التفكر اإلبداعي على عامة الكسب
الداللة اإلحصائيةنالتفكري اإلبداعياملتغري

0.٦٦٧٥40.000*التحدث
)0.01 = α( دال عند مستوى الداللة*

نتائج السؤال األول

الداللــة      عنــد مســتوى  داّل إحصائيــا،  فــرق  يوجــد  هــو: »هــل  األول،  الدراســة  ســؤال  كان 
)a = 0.0٥(، بــن متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل 
القصــة  تدريــس  اســراتيجية  إىل  يعــزى  اإلبداعــي(؛  التفكــر  ومهــارات  التحــدث،  )مهــارات  مــن 
)االســراتيجيات  املتكاملــة / القــراءة واملناقشــة(؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحســبت متوســطات 
عامــة الكســب ألطفــال اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة، وكانــت كمــا هــو مبــن يف اجلــدول 4.

اجلدول 4  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

لعامة الكسب لكّل من )مهارات التحدث، ومهارات التفكر اإلبداعي( حسب اجملموعة 
واجلنس

املهاراتاجملموعة

اجلنس
الكلي

إانثذكور

االحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسط

التجريبية
٥.٣8٩.00٦.٣٣٣.٥٢٥.8٩٦.٥٣التحدث

٦.١٥8.4٥4.٦٦٥.4٩٥.٣٥٦.٩٣التفكري

الضابطة
0.00٦.٢0١.٦٦٣.8٩0.٧٧٥.٢٣التحدث

0.٧١٦.١٥0.8٣٥.١٥0.٧٦٥.٦0التفكري

الكلـــــــــي
٢.٥٩8.0١4.٢٦4.٣٢٣.4٣٦.4٢التحدث

٣.٣٣٧.٧٢٢.٩٦٥.٥٩٣.١٥٦.٦8التفكري
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يظهــر مــن النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 أنّــه بينمــا بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال 
التحــدث )8٩.٥(  املتكاملــة - يف مهــارات  ُعّلمــت ابالســراتيجيات  الــي  التجريبيــة -  اجملموعــة 
ابحنــراف معيــاري قــدره )٦.٥٣(، بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة الضابطــة – الــي 
عّلمــت ابلقــراءة واملناقشــة - يف املهــارات ذاهتــا )0.٧٧( ابحنــراف معيــاري قــدره )٥.٢٣(. وبينمــا بلــغ 
متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي )٥.٣٥( ابحنــراف 
معيــاري قــدره )٦.٩٣(، بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة الضابطــة يف املهــارات ذاهتــا 
)0.٧٦( ابحنــراف معيــاري قــدره )٥.٦0(. ولتحديــد داللــة الفــرق بــن متوســطي عامــة الكســب 
للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة؛ وظــف حتليــل التبايــن الثنائــي وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح يف 

اجلــدول ٥.

اجلدول ٥

نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد للمتغرين املستقلن وما بينهما من تفاعل على عامة الكسب

األحادياملتعدد

درجات قيمة فقيمة ولكسمصدر التباين
احلرية

مستوى 
الداللة

درجات جمموع املربعاتاملتغري التابع
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى قيمة ف
الداللة

االسرتاتيجية
0.8٣٥.0١٢0.0١١

٣٣8.٦٢١٣٣8.٦٢٩.٣40.004التحدث

٢88.٢١١٢88.٢١٦.٩80.0١١التفكري

اجلنس
0.٩٦0.٩4٢0.٣٩٧

٢٢.٩٣١٢٢.٩٣0.٦٣0.4٣التحدث

٦.٢٧١٦.٢٧0.١٥0.٦٩التفكري

التفاعل
0.٩٩0.١١٢0.8٩٩

١.٧٣١١.٧٣0.0٥0.8٣التحدث

8.٦٥١8.٦٥0.٢١0.٦٥التفكري

ويتبــّن مــن نتائــج حتليــل التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول ٥ وجــود فــرق داّل إحصائيــا بــن 
 ،)0.0٥ = a(  متوســطي عامــة الكســب للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، عنــد مســتوى الداللــة
يعزى إىل متغر اجملموعة ]ولكس المبدا = 0.8٣، ف )٢، 4٩( = ٥.0١[، وقد كان هذا الفرق 
داالّ لصــاحل أطفــال اجملموعــة التجريبيــة يف كّل مــن مهــارات التحــدث  ]ف )١، ٥٣( = ٩.٣4[، 

ومهــارات التفكــر اإلبداعــي ]ف )١، ٥٣( = ٦.٩8[.
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نتائج السؤال الثاين

أّمــا ســؤال الدراســة الثــاين، فــكان: »هــل يوجــد فــرق داّل إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة       
)a = 0.0٥(، بــن متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن 

)مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــر اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل جنســهم )ذكــور / إانث(؟

 وابلرجــوع إىل النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 يتبــّن أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال 
الذكــور يف مهــارات التحــدث بلــغ )٢.٥٩( ابحنــراف معيــاري قــدره )8.0١(، يف حــن بلــغ متوســط 
عامــة الكســب لألطفــال اإلانث يف املهــارات ذاهتــا )4.٢٦( ابحنــراف معيــاري قــدره )4.٣٢(. كمــا 
يتبــن أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال الذكــور يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي بلــغ )٣.٣٣( 
ابحنراف معياري قدره )٧.٧٢(، يف حن بلغ متوســط عامة الكســب لألطفال اإلانث يف املهارات 

ذاهتــا )٢.٩٦( ابحنــراف معيــاري قــدره )٥.٥٩(.

ويظهــر مــن نتائــج حتليــل التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول ٥ عــدم وجــود فــرق داّل 
إحصائيــا بــن متوســطي عامــة الكســب جملموعــي األطفــال مــن الذكــور واإلانث، عنــد مســتوى 
الداللــة )a = 0.0٥(، يعــزى إىل املتغــر املســتقل الثــاين وهــو اجلنــس ]ولكــس المبــدا = 0.٩٦، ف 
)٢، 4٩( = 0.٩4[، وذلــك ال يف مهــارات التحــدث ]ف )١، ٥٣( = 0.٦٣[، وال يف مهــارات 

التفكــر اإلبداعــي ]ف )١، ٥٣( = ١٥.0[. 

نتائج السؤال الثالث

كان ســؤال الدراســة الثالــث، هــو: »هــل توجــد فــروق دالّــة إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة  
مــن )مهــارات  الروضــة يف كّل  الكســب ألطفــال مرحلــة  بــن متوســطات عامــة   ،)0.0٥ = a(
التحــدث، ومهــارات التفكــر اإلبداعــي(؛ تعــزى إىل التفاعــل بــن اســراتيجية تدريــس القصــة وجنســهم 
)االســراتيجيات املتكاملــة ذكــور /االســراتيجيات املتكاملــة إانث /القــراءة واملناقشــة ذكــور /القــراءة 

واملناقشــة إانث(؟

 يّتضــح مــن النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال الذكــور يف 
اجملموعــة التجريبيــة - الــي ُعّلمــت القصــص ابالســراتيجيات املتكاملــة - يف مهــارات التحــدث بلــغ 
)٥.٣8( ابحنــراف معيــاري قــدره )٩.00(، يف حــن بلــغ متوســط عامــة الكســب إلانث اجملموعــة 
نفســها يف املهــارت ذاهتــا )٦.٣٣( ابحنــراف معيــاري قــدره )٣.٥٢(. وبلــغ متوســط عامــة الكســب 
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واملناقشــة - يف  ابلقــراءة  القصــص  ُعّلمــت  الــي  الضابطــة –  اجملموعــة  الذكــور يف  لألطفــال 
مهــارات التحــدث )0.00( ابحنــراف معيــاري قــدره )٦.٢0(، يف حــن بلــغ متوســط عامــة الكســب 
إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات ذاهتــا )١.٦٦( ابحنــراف معيــاري قــدره )٣.8٩(. كمــا يتضــح مــن 
النتائــج املعروضــة يف اجلــدول نفســه أّن متوســط عامــة الكســب لذكــور اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات 
التفكــر اإلبداعــي بلــغ )٦.١٥( ابحنــراف معيــاري قــدره )8.4٥(، يف حــن بلــغ متوســط عامــة 
الكســب إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات ذاهتــا )4.٦٦( ابحنــراف معيــاري قــدره )٥.4٩(. وبلــغ 
متوســط عامــة الكســب لذكــور اجملموعــة الضابطــة يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي )0.٧١( ابحنــراف 
معيــاري قــدره )٦.١٥(، يف حــن بلــغ متوســط عامــة الكســب إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات 

ذاهتــا )0.8٣( ابحنــراف معيــاري قــدره )٥.١٥(.

ومع أّن النتائج أعاه تشر إىل وجود فروق ظاهرية بن متوسطات عامة الكسب جملموعات 
التفاعــل يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــر اإلبداعــي(، فــإّن مطالعــة نتائــج حتليــل 
التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول ٥ تظهــر أّن هــذه الفــروق غــر دالــة إحصائيــا ]ولكــس 
التحــدث ]ف )١، ٥٣( =  المبــدا = 0.٩٩، ف )٢، 4٩( = 0.١١[، وذلــك ال يف مهــارة 

0.0٥[، وال يف مهارة التفكر اإلبداعي ]ف )١، ٥٣( = ٢١.0[. 

مناقشة النتائج

 لقــد برهنــت نتائــج الســؤال األول علــى فاعليــة »االســراتيجيات املتكاملــة« يف تدريــس القصــص 
ألطفــال مرحلــة الروضــة يف اجملموعــة التجريبيــة، وقــد أثبتــت هــذه النتائــج فاعليــة هــذه االســراتيجية 
يف تنميــة كّل مــن مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أولئــك األطفــال. ودلّــت 
النتائــج نفســها علــى أّن »االســراتيجيات املتكاملــة« – الــذي ُدّرســت بــه القصــص ألطفــال اجملموعــة 
لــدى  التفكــر اإلبداعــي  التحــدث ومهــارات  تنميــة مهــارات  التجريبيــة – كان أفضــل بكثــر، يف 
أطفــال مرحلــة الروضــة، مــن اســراتيجية التدريــس املعتــادة املتمثلــة »ابلقــراءة واملناقشــة« الــذي دّرســت 
بــه القصــص نفســها ألطفــال اجملموعــة الضابطــة. وميكــن عــزو هــذه النتائــج إىل مــا توافــرت عليــه 
»االســراتيجيات املتكاملــة« مــن اســراتيجيات متنوعــة، أاتحــت لألطفــال فــرص املشــاركة الفاعلــة يف 
األنشــطة التعليمية-التعلميــة، عــر تعليــم منتظــم هــادف موّجــه وتعلــم نشــط مثمــر بّنــاء. وابإلمجــال، 

فــإّن نتائــج هــذا الســؤال ميكــن تفســرها مبــا أييت:

١. ما توافرت عليه »االسراتيجيات املتكاملة« من اسراتيجيات متنوعة )حكاية القصة، 
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ورســم القصــة، وهــرم القصــة، ومتثيــل القصــة( دفعــت – مــن انحيــة - األطفــال علــى املشــاركة 
وأخرجتهم من روتن االســراتيجية املعتادة ومحلتهم على اإلنتاج واإلبداع اللغوي والفكري، وجعلت 
– مــن انحيــة أخــرى – هــذا االســراتيجية جديــدة مثــرة الهتمــام الطلبــة عامــا علــى تشــويقهم وزايدة 

دافعيتهــم للتعلــم.

٢. مــا أاتحتــه »االســراتيجيات املتكاملــة« لألطفــال مــن فــرص االســتماع إىل حكايــة القصــة 
مــن املعلمــة، وممارســة حكايتهــا والتــدرب علــى ذلــك وتلقــي التغذيــة الراجعــة املناســبة اخلاصــة بتجويــد 
مهارات احلكاية، وهي فرص من شأهنا أن تسهم يف تنمية مهارات التحدث لدى أولئك األطفال.

التخيليــة  طاقاهتــم  فــرص إلطــاق  مــن  لألطفــال  املتكاملــة«  وّفرتــه »االســراتيجيات  مــا    .٣
والفكريــة، وذلــك ابلتعبــر رمســا عــن بعــض مقاطــع القصــة عــر اســراتيجية »رســم القصــة«، وابلتمثيــل 
البصــري للقصــة وفهــم تركيبهــا عــر اســراتيجية »هــرم القصــة«، وهــي فــرص مــن شــأهنا أن تســهم يف 

تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أولئــك األطفــال.

4.  مــا قّدمتــه »االســراتيجيات املتكاملــة« لألطفــال مــن فــرص يف لعــب أدوار شــخصيات 
القصــص الــي تعلموهــا ومتثيلهــا، وهــي فــرص مــن شــأهنا أن تكــون قــد أســهمت يف تنميــة مهــارات 
التحــدث عــر مــا يــدور مــن حــوار بــن الشــخصيات، ومهاراهتــم الفكريــة عــر فهــم تلــك الشــخصيات 

ومــا متــّر بــه مــن مواقــف خمتلفــة، ومهاراهتــم األدائيــة احلركيــة.

يف  املتكاملــة«  »االســراتيجيات  فعاليــة  علــى  الّدالــة  الســؤال  هــذا  نتائــج  وأتيت  هــذا، 
لترهــن  الروضــة،  مرحلــة  أطفــال  لــدى  اإلبداعــي  التفكــر  ومهــارات  التحــدث  مهــارات  تنميــة 
تعلــم  جمــال  يف  والبحــوث  الدراســات  إليهــا  خلصــت  الــي  النظريــة  األســس  صحــة  علــى 
خــال                                                                        مــن  يتعلّــم  الطفــل  أّن  مفادهــا  والــي  العمــر،  مــن  والســابعة  الثالثــة  بــن  فيمــا  األطفــال 
)Morrison, 2008; Church, 2006(:  )١( التقليــد واحملــاكاة واملمارســة والتدريــب 
وهــو مــا أاتحتــه اســراتيجية »حكايــة القصــة«، و )٢( توظيــف اخليــال ألنــه مّيــال إىل متابعــة اخليــال 
املرتبــط ببيئتــه ووقائــع حياتــه وهــو مــا أاتحتــه اســراتيجية »رســم القصــة«، و )٣( التمثيــل البصــري ألنــه 
يتعلــم مــن احملســوس إىل اجملــّرد وهــو مــا أاتحتــه اســراتيجية »هــرم القصــة«، و )4( األداء احلركــي ألنــه 
ــال إىل كثــرة احلركــة وســرعة التنقــل مــن موقــف إىل آخــر وســرعة التأثــر واالنفعــال وهــو مــا أاتحتــه  مّي

الــدور«. »لعــب  اســراتيجية 

أّما نتائج السؤال الثاين، فتدّل – من انحية - على أنّه ال أفضلية جلنس دون آخر   
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يف مســتوى منــّو مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي  لديهــم، وتــدّل – مــن انحيــة 
أخــرى - علــى أّن »االســراتيجيات املتكاملــة« قــد أفــادت بقــدر متقــارب يف تنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى كّل مــن ذكــور اجملموعــة التجريبيــة وإانثهــا. وميكــن عــزو ذلــك إىل 
تشــابه ظــروف التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال، ابإلضافــة إىل تشــابه البيئــة الربويــة الــي حفلــت 
أبنشــطة تعليمية-تعلميــة مل تفــرق بــن ذكــر وأنثــى وأاتحــت املشــاركة الفاعلــة للجميــع. هــذا، وبينمــا 
ميكــن تفســر مــا كشــفته نتائــج هــذا الســؤال  – مــن كــون األطفــال اإلانث أفضــل قليــا مــن األطفــال 
الذكــور يف مســتوى منــّو مهــارات التحــدث – مبــا لــإلانث مــن أفضليــة يف اكتســاب املهــارات اللغويــة 
وتعلمهــا وخباصــة التحــدث كمــا أشــار إىل ذلــك بعــض الدراســات )Cobb, 2006(، فإنــه ميكــن 
تفســر مــا كشــفته النتائــج نفســها – مــن كــون األطفــال الذكــور أفضــل قليــا مــن األطفــال اإلانث 
يف مســتوى منــّو مهــارات التفكــر – مبــا للذكــور مــن أفضليــة يف اكتســاب مهــارات التفكــر وتعلمهــا 

وخباصــة التفكــر اإلبداعــي كمــا أشــارت إىل ذلــك دراســات أخــرى )املشــريف، ٢00٥(.

 أمــا نتائــج الســؤال الثالــث، فتــأيت لتؤّكــد فاعليــة »االســراتيجيات املتكاملــة« يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة مــن كا اجلنســن. هــي تــدّل علــى 
األساس النظري السليم الذي مّت االستناد إليه يف توليف هذه االسراتيجيات، حبيث مل يكن متحّيزا 
جلنــس دون آخــر وأفادمهــا معــا يف تنميــة مهــارات التحــدث والتفكــر اإلبداعــي. يضــاف إىل هــذا، 
أّن كاّ مــن الذكــور واإلانث قــد تعاملــوا مــع دروس القصــص الــي نّفــذت هبــذه االســراتيجية يف ظــّل 
أجــواء تعليميــة- تعلميــة واحــدة، وشــاركوا يف املناشــط مجيعهــا الــي تطّلبتهــا اســراتيجياته ابلقــدر نفســه 
مــن االهتمــام واحلماســة والدافعيــة. وعلــى ذلــك، فإنــه ميكــن تفســر نتائــج هــذا الســؤال مبــا توافــرت 
عليــه »االســراتيجيات املتكاملــة« مــن اســراتيجيات متنوعــة مل ترتبــط حمتــوايت أنشــطتها التعليميــة-

التعلميــة جبنــس دون غــره، ومتيّــزت كلهــا بطبيعــة عامــة قابلــة للتنفيــذ مــن كّل مــن الذكــور واإلانث علــى 
حــّد ســواء. يضــاف إىل هــذا، أّن املــادة التعليمية-التعلميــة الــي نّفــذت دروســها »ابالســراتيجيات 
املتكاملــة« كانــت جمموعــة مــن قصــص احليــوان احملّببــة إىل نفــوس األطفــال، واملائمــة هلــم مــن حيــث 
شــخصياهتا ومواقفهــا وحوادثهــا وأفكارهــا ومغازيهــا ولغتهــا وأســلوهبا وخياهلــا وجممــل عناصرهــا؛ األمــر 
الــذي جعــل األطفــال يقبلــون عليهــا بشــغف ويتفاعلــون معهــا ومــع االســراتيجية الــذي ُدّرســوها هبــا 

ابلقــدر نفســه مــن االهتمــام واحلماســة والدافعيــة.

 وخاصــة القــول، فــإّن نتائــج هــذه الدراســة - الــي جــاءت متفقــة مــع نتائــج جــّل الدراســات الــي 
تناولــت اســراتيجيات تدريــس القصــة - تعــي أنــه مــن املمكــن تنميــة، وبدرجــة عاليــة مــن الفعاليــة، 
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مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، إذا مّت ذلــك مــن 
خــال مــادة تعليميــة جاذبــة )القصــص( ابســراتيجيات تدريــس مناســبة )الســراتيجيات املتكاملــة(؛ 
األمــر الــذي يدعــو الباحثــن والدارســن إىل بــذل مزيــد مــن االهتمــام بتطويــر أســاليب تدريــس جديــدة 

مبتكــرة تراعــي خصائــص األطفــال وحتّســن تعلمهــم وجتعلــه ذا معــى.

تطبيقات النتائج

 ُعنيــت هــذه الدراســة ابلكشــف عــن أثــر اســراتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة. وقــد برهنــت نتائجهــا علــى مــدى فعاليــة 
»االســراتيجيات املتكاملــة«، الــي مّت توليفهــا يف الدراســة، وعلــى أثرهــا الكبــر يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى األطفــال موضــوع الدراســة. ويف ضــوء هــذه النتائــج، 
خيلُــص الباحثــان إىل أنــه مــن املمكــن تنميــة تلــك املهــارات لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، وذلــك بتقــدمي 
 )Comprehensible( قابلــة للفهــم )Meaningful( مــادة تعليميــة جاذبــة ذات معــى
تشــبع احلاجــات وتلــيب االهتمامــات وهــي القصــة، ابســراتيجيات تدريــس مائمــة مناســبة تُراعــي 

اخلصائــص النمائيــة ألولئــك األطفــال وتوظّــف أســس تعلمهــم.

 أّمــا تطبيقــات نتائــج الدراســة الــي ميكــن تقدميهــا ملعلمــات أطفــال مرحلــة الروضــة، فتتمثّــل 
اآلتيــة: ابلتوصيــات 

١. االهتمــام بتنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي ألطفــال مرحلــة الروضــة 
عــن طريــق تعليمهــم القصــص ابســراتيجيات تدريــس مناســبة حتثهــم علــى اإلنتــاج واإلبــداع اللغــوي 
والفكــري؛ وذلــك ملــا لــكّل منهمــا )مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي( مــن أثــر ابلــغ يف 

تعلــم أولئــك األطفــال يف ســائر املــواد الدراســية يف املراحــل التعليميــة الاحقــة.

٢.  اعتمــاد »االســراتيجيات املتكاملــة« يف تنفيــذ دروس القصــص وتعليمهــا ألطفــال مرحلــة 
الروضــة، بوصفــه بديــا فاعــا الســراتيجية تعليــم القصــص املعتــادة املتمثلــة بـــِ »القــراءة واملناقشــة«، 
اإلبداعــي  التفكــر  التحــدث ومهــارات  مهــارات  تنميــة  الــدروس  تلــك  تســتهدف  وخباصــة عندمــا 

ألولئــك األطفــال.

٣.  اإلفــادة مــن »االســراتيجيات املتكاملــة« حــال توظيفهــا يف تنفيــذ دروس القصــص وتعليمهــا 
ألطفــال مرحلــة الروضــة، بوصفهــا أداة تشــخيص ملســتوايت منــّو أولئــك األطفــال يف مهــارات التحــدث 
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)صحــة النطــق، ودقــة الضبــط، والطاقــة اللفظيــة، والرابــط والتماســك، ووظيفــة األداء( ويف 
مهــارات التفكــر اإلبداعــي )طاقــة األفــكار، وأصالــة األفــكار، ومرونــة األفــكار، وتوســيع األفــكار(؛ 
هــذه  فيهــا  تشــركهم  الــي  التعلميّــة  التعليميــة -  املناشــط  األطفــال يف  أداء  مراقبــة  بوســاطة  وذلــك 
االســراتيجيات ومتابعــة ذلــك األداء وأخــذ ملحوظــات حولــه، عــن طريــق توظيــف قائمــي تقييــم التحــدث 

والتفكــر اإلبداعــي.

وأّما املقرحات الي ميكن تقدميها للباحثن والدارسن بناء على النتائج، فتتمّثل ابآليت:

١  العنايــة بتطويــر املزيــد مــن اســراتيجيات التدريــس املبتكــرة اخلاصــة بتنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة.

٢. االهتمــام ببنــاء املزيــد مــن املقاييــس واالختبــارات الكاشــفة عــن مســتوايت منــّو أطفــال مرحلــة 
الروضــة يف املهــارات اللغويــة مجيعهــا ومهــارات التفكــر أبنواعــه املختلفــة.

التدريــس  اســراتيجيات  أثــر  عــن  تكشــف  الــي  والبحــوث  الدراســات  مــن  املزيــد  إجــراء   .٣
املختلفــة يف تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، مــع 
الركيــز علــى مهــارات تفكــر أخــرى كالفهــم والتفكــر الناقــد، وتنــاول متغــرات أخــرى غــر اجلنــس. 
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أوال: املراجع العربيـة

أبــو معــال، عبدالفتــاح. )١٩88(. أدب األطفــال: دراســة وتطبيــق. عّمــان: دار الشــروق للنشــر 
والتوزيــع.

أمحــد، مســر عبدالوهــاب. )٢0١٧(. قصــص وحــكاايت األطفــال وتطبيقاهتاالعمليــة. ط٣، عّمــان: 
دار املســرة للنشــر والتوزيع والطباعة.

البجــة، عبدالفتــاح حســن. )٢000(. أصــول تدريــس العربيــة بــني النظريــة واملمارســة: املرحلــة 
األساســية الدنيــا. عّمــان: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

الــركات، علــي. )٢008(. توظيــف اســراتيجية التدريــس ابلقصــة يف توفــر بيئــة صفيــة داعمــة لتنميــة 
املهــارات اللغويــة لــدى األطفــال. اجمللــة األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة، 4)٣(، ١8٩-٢0٣.

بقاعــي، إميــان. )٢00٣(. قصــص األطفــال: ماهيتهــا، اختيارهــا، كيــف نرويهــا. بــروت: دار 
اللبنــاين. الفكــر 

هبلــول، إبراهيــم و أمحــد، مسيــة. )٢00٣(. فعاليــة اســتخدام كّل مــن قــّص القصــص واللعــب 
اللغــوي واللعــب التمثيلــي يف تنميــة االســتعداد للقــراءة لــدى أطفــال الــرايض: دراســة جتريبيــة 

مقارنــة. كليــة الربيــة بدميــاط، جامعــة املنصــورة.

حافــظ، وحيــد الســيد. )٢00١(. بنــاء منهــج يف اللغــة العربيــة لتاميــذ مرحلــة اإلعــداد املهــي مبــدارس 
الربيــة الفكريــة، رســالة دكتــوراة غــري منشــورة، كليــة الربيــة - جامعــة الزقازيــق.

حّســان، حســن حممــد. )١٩88(. »دراســة تقومييــة لربانمــج إعــداد معلمــة دار احلضانــة بكليــة 
الرتبيــة يف جامعــة املنصــورة«. املؤمتــر الســنوي األول للطفــل املصــري، تنشــئته ورعايتــه ٢٥-٢8 
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مارس ١٩8٩، القاهرة: مركز دراسات الطفولة، جامعة عن مشس.

حسن، اثئر. )٢00٧(. الشامل يف مهارات التفكري. عمان:  دار ديبونو.

حســن، كمــال الديــن. )١٩٩٦(. مدخــل قصــص وحــكاايت أطفــال مــا قبــل املدرســة. القاهــرة: 
كليــة رايض األطفــال.

اجتماعــي.  نفســي  مدخــل  األطفــال:  أدب  إىل  مدخــل   .)٢00١( الســيد.  حممــد  حــاوة، 
الدوليــة. حــورس  مؤسســة  اإلســكندرية: 

تنميــة مهــارات  املســرحية يف  الدرامــا  فاعليــة  إميــان. )٢0١٢(.  خصاونــة، جنــوى، والعــكل، 
لــدى طالبــات املرحلــة االبتدائيــة. اجمللــة الدوليــة الرتبويــة املتخصــص. ١)4(،  الشــفوية  احملادثــة 

.٢0١-٦8٢

رواشــدة، إبراهيــم، والــركات، علــي. )٢00٧(. فعاليــة تدريــس العلــوم ابســتخدام األســلوب 
الثالــث األساســي. دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،  القصصــي يف تعلّــم تامــذة الصــف 

.4١-٢  ،١٢١

القــراءة  مهــارات  تنميــة  يف  القصصــي  املدخــل  دور   .)١٩٩٣( عبدالتــواب.  ماجــدة  زاين، 
الصامتــة والســلوك القيمــي لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة. رســالة دكتــوراة غــري منشــورة، كليــة 

الربيــة – جامعــة طنطــا.

زيتــون، حســن. )٢00٣(. تعليــم التفكــري: رؤيــة تطبيقيــة يف تنميــة العقــول املفكــرة. سلســلة 
أصــول التدريــس، الكتــاب اخلامــس. القاهــرة: عــامل الكتــب.

الزيي، اندية سليم. )١٩8٩(. »استخدام اجلماعات الصغرية يف تنمية القدرات 
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اإلبداعيــة لألطفــال«. املؤمتــر الســنوي الثــاين للطفــل املصــري، تنشــئته ورعايتــه ٢٥-٢8 مــارس 
١٩8٩، القاهــرة: مركــز دراســات الطفولــة، جامعــة عــن مشــس.

ســعادة، جــودت. ) ٢00٦ (. تدريــس مهــارات التفكــري مــع مئــات األمثلــة التطبيقيــة. 
الشــروق. عمــان: دار 

سليم، مرمي. )٢00١(. أدب الطفل وثقافته. بروت: دار النهضة العربية.

مســك، حممــد صــاحل. )١٩8٦(. فــن التدريــس للرتبيــة اللغويــة وانطباعاهتــا املســلكية وأمناطهــا 
العمليــة. القاهــرة: مكتبــة األجنلــو املصريــة.

الشــاروين، يعقــوب. )١٩٩٣(. دور القصــة يف حيــاة طفــل الروضــة. القاهــرة: اجمللــس القومــي 
للطفولــة.

شحاتة، حسن. )١٩٩٢(. قراءات األطفال. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.

شــحاتة، حســن. )٢008(. تعليــم اللغــة العربيــة بــني النظريــة والتطبيــق. الطبعــة ٧، القاهــرة: 
الــدار املصريــة اللبنانيــة.

الشــوارب، أســيل. )٢00٧(. »أثــر برانمــج مقــرتح لتعليــم التفكــري يف حتســني مســتوى احلــوار 
الصفــي ومســتوى األفــكار لــدى أطفــال الروضــة«. مؤمتــر كليــة الربيــة الســابع ٢٣-٢٥ تشــرين 

األول ٢00٧، إربــد – األردن: جامعــة الرمــوك.

الطحــان، طاهــرة. )٢008(. مهــارات االســتماع والتحــدث يف الطفولــة املبكــرة. ط٢، عمــان: 
دار الفكــر للنشــر والتوزيــع.
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طعيمــة، رشــدي أمحــد. )٢00١ أ(. أدب األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة: النظريــة والتطبيــق 
)مفهومــه وأمهيتــه، أتليفــه وإخراجــه، حتليلــه وتقوميــه(. القاهــرة: دار الفكــر العــريب.

طعيمــة، رشــدي أمحــد. )٢00١ ب(. مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة ابلتعليــم األساســي. القاهــرة: 
دار الفكــر العــريب.

عبــد احلليــم، زينــب. )٢0١١(. فعاليــة برانمــج تدريــيب قائــم علــى قصــص وحــكاايت األطفــال لتنميــة 
بعــض مهــارات التحــدث لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة ذوي صعــوابت التعلــم. رســالة ماجســتري غــري 

منشــورة، كليــة الربيــة، جامعــة بنهــا.

األطفــال، ج٢. مجهوريــة مصــر  لــرايض  القصصــي  النشــاط  جــوزال. )٢00١(.  الرحيــم،  عبــد 
األطفــال. إدارة رايض  والتعليــم،  الربيــة  وزارة  العربيــة، 

عبــد الــكايف، إمساعيــل عبدالفتــاح. )٢004( القصــص وحــكاايت الطفولــة: دراســة علميــة وحتليليــة 
ونقدية. اإلســكندرية: مركز اإلســكندرية للكتاب.

عبدالكــرمي، جمــدي. )١٩٩0(. »أثــر مراحــل رايض األطفــال علــى تنميــة الســلوك االبتــكاري لــدى 
طفــل مــا قبــل املدرســة ابلريــف واملدينــة«. املؤمتــر العلمــي األول )حنــو تصــور أمثــل لــرايض األطفــال(، 

كلية الربية النوعية ببورسعيد، ٢٢-٢4 ديسمر ١٩٩0.

عبدالوهــاب، مســر. )٢00٢ أ(. حبــوث ودراســات يف اللغــة العربيــة، ج١: قضــااي معاصــرة يف 
املناهــج وطــرق التدريــس يف مرحلــة رايض األطفــال واملرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة. »قيــاس بعــض 

قــدرات اإلبــداع مــن خــال األداء اللغــوي ألطفــال مرحلــة الــرايض«، ١٣-٥٦.

عبدالوهاب، مسر. )٢00٢ب(. حبوث ودراسات يف اللغة العربية، ج٢: قضااي معاصرة يف 
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املناهــج وطــرق التدريــس يف املرحلتــن الثانويــة واجلامعيــة. »تنميــة مهــارات شــعبة رايض األطفــال يف 
كتابــة القصــة املوجهــة لطفــل مــا قبــل املدرســة«، ٢0١-٢٦0.

عصــر، حســي عبدالبــاري. )٢00١(. تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة االبتدائيــة. اإلســكندرية: 
الــدار اجلامعيــة للطباعــة والنشــر.

العرينــان، هديــل. )٢0١٥(. فاعليــة اســتخدام القصــة اإللكرونيــة يف تنميــة بعــض املهــارات اللغويــة 
لــدى طفــل الروضــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الربيــة - جامعــة أم القــرى.

علي، سعيد عبد املعز. )٢00٦(. القصة وأثرها يف تربية الطفل. القاهرة: عامل الكتب.

عويــس، عفــاف أمحــد. )١٩88(. تنميــة القــدرات اإلبداعيــة األطفــال عــن طريــق النشــاط الدرامــي 
اخلــّاق. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة البنــات – جامعــة عــن مشــس.

العيســوي، مجــال، وموســى، حممــد، والشــيزاوي، عبدالغفــار. )٢00٥(. طــرق تدريــس اللغــة العربيــة 
مبرحلــة التعليــم األساســي بــني النظريــة والتطبيــق. العــن: دار الكتــاب اجلامعــي.

غــامن، حممــود. )١٩٩٥(. التفكــري عنــد األطفــال: تطــوره وطــرق تعليمــه. عّمــان: دار الفكــر للنشــر 
والتوزيع.

الفريــق الوطــي ملبحــث اللغــة العربيــة. )٢00٥(. اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة واخلاصــة )اللغــة 
العربيــة( ملرحلــيت التعليــم األساســي والثانــوي. عمــان: وزارة الربيــة والتعليــم.

النغريهــر، جــون. )٢00٢(. تعليــم مهــارات التفكــري: تدريبــات عمليــة ألوليــاء األمــور واملعلمــني 
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املالحق  

امللحق ) أ (

»اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي«

العالمة: 50 الزمن: 3 دقائق   النشاط األول: »قّصيت املفّضلة«  

احــِك / احكــي لنــا قصتــك املفضلــة مــن القصــص الــي تعلمتهــا بعــد أن تذكــر / 	 
تذكــري عنواهنــا، مراعيــا تطبيــق مــا تعلمتــه مــن مهــارات التحــدث وقواعــد حكايــة 

القصــة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: 50  الزمن: 3 دقائق   النشاط الثاين: »أحبُّ أن أكون«  

اســتمع / اســتمعي إىل اجلملتن اآلتيتن، مثّ أعِط / أعطي ما تســتطيعه / تســتطيعينه 	 
مــن اجلمــل علــى مثاهلمــا، حبيــث تبــدأ / تبدأيــن كّل مجلــة بعبــارة »أحــبُّ أن أكــون«.

• أحّب أن أكون مسكة؛ كي أغطس حتت املاء، وأكتشف ما يف األعماق.	

• أحّب أن أكون زرافة؛ كي أصل إىل الرفوف العالية، وأقوم بتنظيفها.	

التسجيل	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



د.عماد توفيق السعدي و د.خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء

امللحق )ب(

»قائمة مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي«

مهارات التحدث 
املؤشرات السلوكيةاملهارات الفرعية

١. صحة النطــــــق

نطق الكلمات الواردة يف احلديث نطقا صحيحا إبخراج أصوات حروفها من    -
خمارجها الصحيحة مع مراعاة ”أل الشمسية“ و ”أل القمرية“. 
نطق الكلمات الواردة يف احلديث نطقا صحيحا دومنا قلب بن أصواهتا أو إبدال    -
أو حذف بعضها أو زايدة بعض األصوات.

٢. دقة الضبـــــــــــــط
ضبط بنية الكلمات الواردة يف احلديث ضبطا صحيحا )قواعد الصرف(.  -
ضبط أواخر الكلمات الواردة يف احلديث ابحلركة املناسبة )قواعد النحو(.  -

٣. الطاقة اللفظيــة
نطق الكلمات واجلمل الواردة يف احلديث بسرعة مناسبة دومنا تلعثم أو تردد أو    -

توقف. 
نطق اجلمل الواردة يف احلديث مع مراعاة أماكن الفصل والوصل.  -

4. الرابط والتماســــــك

ربط اجلمل الواردة يف احلديث أبدوات ربط لفظية مناسبة تدل على طبيعة   -
العاقات بن تلك اجلمل. 
نظم أفكار احلديث ومضامينه وحبكها على حنو حيّقق تسلسلها واتساقها   -
وانسجامها من الناحية الداللية.

٥. وظيفيـــة األداء
انتماء أفكار احلديث ومضامينه الواردة فيه إىل موضوعه.   -

تلوين الصوت وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية وحسب الشخصيات    -
واملواقف واألحداث.

مهارات التفكري اإلبداعي
دالالهتا املقصودةاملهارات الفرعية

إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار استجابة ملثر ما حول موضوع ما يف زمن  طاقـــــة األفـــــكــــــار  -
حمّدد.

جّدة األفكار املنتجة حول املوضوع وفرادهتا الي متّيزها عن غرها وإبداعيتها.أصالـــــة األفـــــكــــــار  -

تنوّع األفكار املنتجة حول املوضوع وعدم احنصارها يف صنف واحد أو فئة مرونـــــة األفـــــكـــــــار  -
واحدة.

بسط األفكار املنتجة حول املوضوع إبضافة أفكار وتفصيات جديدة.توسيـــع األفــــــكـــــــار  -



أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

امللحق )ج(

»قائمة تقييم مهارات التحدث«

املؤشرات السلوكيةاملهارات الفرعية
التدريج

012345

١. صحة النطــــــق

نطق الكلمات الواردة يف حكاية الطفل نطقا صحيحا 
إبخراج أصوات حروفها من خمارجها الصحيحة مع 

مراعاة ”أل الشمسية“ و ”أل القمرية“.
نطق الكلمات الواردة يف احلكاية نطقا صحيحا دومنا 
قلب بن أصواهتا أو إبدال أو حذف بعضها أو زايدة 

بعض األصوات.

٢. دقة الضبـــــــــــط

ضبط بنية الكلمات الواردة يف احلكاية ضبطا صحيحا 
)قواعد الصرف(.

ضبط أواخر الكلمات الواردة يف احلكاية ابحلركة املناسبة 
)قواعد النحو(.

٣. الطالقة اللفظيـــة

نطق الكلمات واجلمل الواردة يف احلكاية بسرعة مناسبة 
دومنا تلعثم أو تردد أو توقف. 

نطق اجلمل الواردة يف احلكاية مع مراعـــاة أماكـــن الفصل 
والوصل.

4.الرتابط والتماسك

ربط اجلمل الواردة يف احلكاية أبدوات ربط لفظية مناسبة 
تدل على طبيعة العاقات بن تلك اجلمل. 

نظم أفكار احلكاية ومضامينها وحبكها على حنو حيّقق 
تسلسلها واتساقها وانسجامها من الناحية الداللية.

٥. وظيفيـــة األداء

انتماء أفكار حكاية الطفل ومضامينها الواردة فيها إىل 
موضوعها. 

تلوين الصوت وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية 
وحسب الشخصيات واملواقف واألحداث.

درجة املؤشر = )عدد مرات األداء الصحيح / العدد الكلي ملطلوبه( × 5
50العالمة الكلية

 



د.عماد توفيق السعدي و د.خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء

امللحق ) د (»قائمة تقييم مهارات التفكري اإلبداعي«

أمثلة على االستجاابت احملتملة املمكنة من األطفالدالالهتا املقصودةاملهارات الفرعية

طالقـــــة 
األفـــــكــــــار

إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار 
استجابة ملثر ما حول موضوع ”أحّب 

أن أكون“ يف ٣ دقائق.

- أحّب أن أكون أســدا؛ ألخيف من يقف يف طريقي، وأدافع 
عــن الضعفاء.

- أحّب أن أكون غيمة؛ كي أنزل املطر، وختضّر األرض.

- أحّب أن أكون عصفورا؛ كي أطر حمّلقا، وأكتشف العامل.

- أحّب أن أكون قلما؛ ألكتب ما أريد، وأرسم ما أحب.
- أحّب أن أكون حنلة؛ كي أنتقل من زهرة إىل زهرة، وأصنع 
العسل.
- أحب أن أكون أرنبا؛ ألقفز فوق احلواجز.

- أحبُّ أن أكون قمحة؛ كي أصبح رغيفا، وأيكلي 
الضعفاء.

أصالـــــة 
األفـــــكــــــار

جّدة األفكار املنتجة حول املوضوع 
وفرادهتا الي متّيزها عن غرها 

وإبداعيتها.

مرونـــــة 
األفـــــكـــــــار

تنوّع األفكار املنتجة حول املوضوع 
وعدم احنصارها يف صنف واحد أو 

فئة واحدة.

توسيـــع 
األفــــــكـــــــار

بسط األفكار املنتجة حول املوضوع 
إبضافة أفكار وتفصيات جديدة.

مفتاح التقييم
١0   x عدد األفكار اجلديدة املتنوعة املوسعة حول املوضوع    = ١. العامة الكلية  

 ١0     x ٥ أفكار      =   
٥0  =                

وذلك حبيث تكون اجلملة املعّرة عن كّل فكرة منها مكتملة األركان الثاثة كما يف أمثلة االستجاابت احملتملة أعاه، وعلى 
أن حيقق ركنها األول التنوع والثاين اجلّدة والثالث التوسعة؛ لتستحق فكرة تلك اجلملة العامات العشر املخّصصة هلا كاملة. 

٢. إذا اشتملت استجابة الطفل على أكثر من ٥ أفكار حبيث تكون اجلملة املعرة عن كّل منها حمققة للشروط املطلوبة 
فإنه يعطى العامة الكلية ٥0، وإذا مل تشتمل استجابة الطفل على أية فكرة أو جزء من فكرة فإنه يعطى العامة صفرا.

٣. إذا اشــتملت اجلملــة املعــّرة عــن فكــرة مــن األفــكار الــواردة يف اســتجابة الطفــل علــى الركنــن األول والثــاين فقــط وكان كّل 
منهما حمققا شــرطه فإنه يعطى ٦ عامات وليس ١0 على تلك الفكرة. وإذا اشــتملت اجلملة املعّرة عن فكرة من األفكار 

الــواردة يف اســتجابة الطفــل علــى الركــن األول فقــط وكان حمققــا شــرطه فإنــه يعطــى عامتــن علــى تلــك الفكــرة. 
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