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م عن كلية 1987/هـ1408لوم التربوية الصادرة عام لمجلة الع اً امتدادم، 2005/ه1425م تأسست في جامعة طيبة عا
م محمد بن سعود اإلسالمية؛ بمرسو جامعتي الملك عبد العزيز واإلمام  عيالملك عبد العزيز قبل اندماج فر  فرع جامعة -ة التربي

ومجلس  ةمة، تصدر عن كلية التربي، تخصصية، محكَّ نصف سنويةمجلة  يم، وه2004/هـ1424 لكي في جامعة طيبة عامم
  النشر العلمي بجامعة طيبة.

  
ها، وتوفير مع وضع التوصيات المقترحة لحل ة،لتربية، ودراسة مشكالته التربويعلوم افي فكر الدعم  إلىتهدف المجلة 
  لنشر البحوث التربوية األصيلة.ز يالمجال العلمي المم

  
وتعنى بنشر البحوث التربوية األصيلة، سواء النظرية أو التطبيقية الميدانية المهنية، وكذا تقارير المؤتمرات التربوية المحلية 

لين بالحقل ملخصات الرسائل الجامعية الهادفة. وهي موجهة للمشتغو والعربية والعالمية، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة، 
  جليزية.نحوث للنشر باللغتين العربية واإلختصاص. وتقبل البسين وٕاداريين وصناع قرار وأهل االتربوي من أكاديميين ومدر 

  
ور صد ،كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بدعم من و التربويةجامعة طيبة للعلوم مجلة هيئة تحرير  أقرت
(نصف كمجلة  ؛) مرتين في العام2تصدر (كانت بعد أن ، م2015 نيسان عاممن  بدءاً  عام؛في ال مرات ثالث) 3( المجلة
نظام االشتراك، ومعارض الكتب اإلهداء، و  هذه المجلة عن طريق ويتم توزيع م.2014عام  منذ تأسيسها حتى نهاية سنوية)،

  ها الجامعة.فيالتي تشارك 
التالية:  ةفهرستها ضمن قواعد البيانات العلمي تمتالتربوية، وقد  بحوثالتسعى المجلة لتكون مجلة دولية في مجال نشر 

على معامل التأثير العربي  2016ة عام ، وقد حصلت المجل Google Scholarالمنهل، دار المنظومة التربوية،، دار المعرفة
Arab impact factor 2016   نات العلمية التاليةعلى فهرستها ضمن قواعد البيا والعمل جارٍ . ) 0.68(بقيمة:  

EBSCO, SCOPUS, THOMSON REUTRES (ISI) ERIC, ULRICHS WeB  

  
 

التربوية، لتكون ضمن أشهر قواعد في الدراسات  مةأن تكون مجلة علمية، ذات ريادة في مجال األبحاث العلمية المحكَّ 
  بيانات المؤسسات والجمعيات العلمية العالمية.

  
 
  ها.ونشر  البحوثلقبول  المهنية العالميةلعلمية المحكمة في المجاالت التربوية والنفسية، وفق المعايير ا البحوثنشر 

  
 

المجلة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى 
  وتطورها. المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم المجتمعات البحوثنشر 
 ليزية.البحوث التربوية باللغتين العربية واإلنجوعالميًا لنشر ، اً ة حاجة الباحثين محليًا، وٕاقليميبيتل 
 والدراسات التربوية والنفسية. البحوثفي مجال  ُمحكمة علمية ةاإلسهام في إيجاد مرجعي 
  المجالت العلمية المصنفة عالميًا ( ناديدخول المجلةISI (.في العلوم التربوية 
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  "طيبة للعلوم التربوية مجلة جامعة  "

  

  رئيس هيئة التحرير
  (المبنى الدائري) -بة جامعة طي
  المملكة العربية السعودية –المدينة المنورة 

  مركز النشر العلمي
  
 

  
  )8618888-14-00966هاتف (

  )5366رئيس هيئة التحرير (تحويله: 
  

  )5365( سكرتير التحرير التنفيذيتحويله: 
  

  

  jtues@taibahu.edu.sa: لكترونيد اإلـالبري
  

  http://www.taibahu.edu.sa:  لكترونيالموقع اإل
  

 



 ط
 

 

  

تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان امعة طيبة، و مجلة علمية محكمة، تصدر عن ج مجلة العلوم التربوية
 االلتزام بأخالقيات البحث العلميمع  ،العالم لنشر إنتاجهم العلمي الذي يتصف باألصالة والجدة، في مجال العلوم التربوية

  والمنهجية العلمية.
البحوث  ليزية، وتشمل:نجاإلو العربية بل للنشر بوتقالتي لم يسبق نشرها،  ةالعلميوالدراسات  البحوثوتقوم المجلة بنشر 

 المميزة،الرسائل العلمية  ستخلصاتوتقارير المؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وم التطبيقية والنظرية، ،لةياألص
  .وصى بنشرهاالم
  
  

 
  

 

)، مع سيرة ذاتية للباحث/للباحثين، إن كانت pdfإرسال البحث حسب الشروط الفنية بصيغة (وورد)، وبصيغة ( .1
 لهم.لمجلة هي األولى له/ل /مراسلتهممراسلته

)، وتتم مراسلة المجلة على http://www.taibahu.edu.saيتم تقديم البحوث إلكترونيًا من خالل موقع المجلة اإللكتروني ( .2
 ).jtues@taibahu.edu.saبريدها اإللكتروني (

واآلخر باللغة ) كلمة، 200( علىملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية ال يزيد عدد كلماته  ونيعد الباحث/الباحث .3
 .) كلمة400( على يزيد مة وال) كل300يقل عدد كلماته عن (اإلنجليزية ال 

على خمس كلمات، تعبر عن  تزيدال  )Keywordsكلمات مفتاحية (، لخصين: العربي، واإلنجليزيالم يلي كًال من .4
  محاور البحث بدقة.

 .كلمة آالف) ثمانية 8000( –بأي حال  -البحث المقدم للنشر عدد كلمات  يتجاوز يجب أالّ  .5

) سم، والمسافة بين األسطر 3) سم، واأليمن واأليسر (4.2أبعاد جميع هوامش الصفحة: األعلى واألسفل ( تكون .6
 مفردة.

 (Times New Roman))، وباللغة اإلنجليزية 14بحجم () Simplified Arabicيكون نوع الخط في المتن باللغة العربية ( .7
 ).Bold( ط غامقبخ)، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين 12بحجم (

 Times New) )، وباللغة اإلنجليزية11بحجم () Simplified Arabicول باللغة العربية (ايكون نوع الخط في الجد .8

Roman) ) ( بخط غامق)، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين 9بحجمBold.( 

الجداول في  اء في متن البحث، أوسو ، )Arabic ...3 -2 -1تخدام األرقام العربية (باس ونالباحث يلتزم الباحث/ .9
 أو غيرها. مراجع، وال تقبل األرقام الهنديةالفي  واألشكال، أو

ثم الملخص اإلنجليزي،  من صفحة الملخص العربي ابتداءً يكون الترقيم لصفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة،  .10
 التي تتضمن المراجع.حتى آخر صفحة من صفحات البحث 

في متن البحث سواء بشكل صريح، أو بأي إشارة تكشف عن هويته/هويتهم، وٕانما  ثينالباحث/الباحب عدم إيراد اسم يج .11
 م/األسماء.الساحث، أو الباحثين) بدًال من تستخدم كلمة (البا



 ي
 

نجليزية، وتتضمن عنوان محتوياتها باللغتين العربية واإل كتبتُ صفحة مستقلة عن البحث،  ونيضع الباحث/الباحث .12
ة التي ينتمي إليها كل الباحث أو الباحثين المشاركين، وتخصصات كل منهم، ودرجاتهم العلمية، والمؤسس البحث، واسم

ثم تتبع هذه الصفحة بصفحات البحث، بدءًا بالصفحة األولى حيث يكتب  هم باللغة العربية واللغة اإلنجليزية،باحث من
 اللذين يكتب كل منهما في صفحة مستقلة، ثم كامل البحث. ،نجليزيث فقط، متبوعًا بالملخصين العربي واإلعنوان البح

 

 

 الجودة في الفكرة واألسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من األخطاء اللغوية والنحوية. .1

 أو عربيًا أو عالميًا. محلياً ، هااإلسهام في تنمية الفكر التربوي وتطبيقاته وتطوير  .2

يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم ، منه ومن جميع الباحثين المشاركينيقدم الباحث الرئيس تعهدًا موقعًا  .3
 ث/الباحثينأو االعتذار للباح جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة، ولن يقدم للنشر في للنشر،

 وذلك وفق النموذج المعتمد في المجلة. ن،على رأي المحكمي لعدم قبول البحث بناءً 

 :يينظم البحث وفق التال .4

ومتغيراته، مقدمة تبدأ بعرض طبيعة البحث، ومدى الحاجة إليه ومسوغاته  ون: يورد الباحث/الباحثالبحوث التطبيقية  .أ
عينته، وأدواته، وٕاجراءات تنفيذه، والمعالجات اإلحصائية وتساؤالته، ثم مجتمع البحث، و  لتهيلي ذلك استعراض مشك

 أو كيفية تحليل بياناته، ثم تعرض نتائج البحث ومناقشتها، والتوصيات المنبثقة عنها.

أدبيات  مع بيانللفكرة المركزية التي يناقشها البحث، التمهيد  فيها يتممقدمة  ثونيورد الباحث/الباحالبحوث النظرية:   .ب
جة من يقسم البحث إلى أقسام على در و  البحث،منهجية عرض تُ ثم  ه،يته، وٕاضافته العلمية إلى مجالمالبحث، وأه

م البحث الفكرة المركزية للبحث. ثم يخت عرض في كل منها فكرة محددة تكون جزءًا منتُ الترابط فيما بينها، بحيث 
 أهم النتائج التي خلص إليها البحث. تتضمنبخالصة شاملة 

 .لوب التوثيق المعتمد في المجلةـأس تباعبا ،ـثع في نهاية البحــــة المراجمــــقائع ضــــتو  :وثـوعين من البحفي كال الن  .ج

ان حسب الالزم)، وال يفرد لها عنو سواء في المقدمة أو اإلطار النظري (ب ،تدمج في متن البحثالدراسات السابقة   .د
 بأي حال من األحوال.تقل مس

إن  –دره ــاله، ومصعــون لكل منها عنوانه أــرقيمًا متسلسًال مستقًال لكل منها، ويكفي المتن ت ترقم الجداول واألشكال .5
 أسفله. –وجد 

االهتمام بتفسير نتائج البحث طبقًا لواقع المجتمع والعينة والقوى والعوامل التي تؤثر فيها، والمقارنة مع الدراسات  .6
 إن وجدت. -السابقة

 هو نظام جمعية علم النفس األمريكية، اإلصدار الســـــــادس: لةالمج التوثيق المعتمد في نظام .7

Edition th6-American Psychological Association )APA(  
بتوثيق المقاالت المنشورة في الدوريات العربية الواردة في قائمة المراجع العربية، وفقًا للنظام  ونيلتزم الباحث/الباحث .8

  التالي:
األخير للمؤلف األول، وفقًا ألسلوب  االسمهجائيًا حسب بة ترتيبًا ع العربية في نهاية البحث، مرتراجتوضع قائمة بالم  .أ

 التوثيق المعتمد في المجلة.

 ترجمة جميع المراجع العربية وتضمينها في قائمة المراجع االنجليزية.  .ب

  



 ك
 

 

، وفق ترتيبها ترجمتها تمتلعربية التي المراجع ا تتضمنقائمة بالمراجع األجنبية،  قائمة المراجع العربية، ليت  .ج
 الهجائي (باللغة اإلنجليزية) حسب االسم األخير للمؤلف األول، وفقًا ألسلوب التوثيق المعتمد في المجلة.

أو أسماء  اسم المؤلف،في قائمة المراجع (التي تشمل  الة المنشورة باللغة العربية الواردةمقإذا كانت بيانات ال  .د
فتكتب  فيها، تم نشرهاالتي ن المقالة، وبيانات الدورية) موجودة باللغة اإلنجليزية في أصل الدورية المؤلفين، وعنوا

. وٕاذا لم توجد فيقوم الباحث البحثبعد عنوان ) بين قوسين in Arabicمع إضافة كلمة ( ،كما هي في قائمة المراجع
 بترجمتها.

  
  اجع العربية:وفيما يلي مثال على ترجمة بيانات المر            

 ،العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة اليرموك .)2015( العمري، نبيلة.
  .360-349، )3( 10 مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.

Al-Omari, N. (2015). Relationship between Job Satisfaction and Professional Performance amongst 

Academic Staff at Yarmouk University, Jordan, (in Arabic). Taibah University Journal -

Educational Sciences. 10 (3), 349-360. 

، Minnesotaثال ذلك: جامعة منيسوتا مألصلية بجوار المكتوب بالعربية، المصطلحات أو األسماء األجنبية ا تتم كتابة .9
  ،Saint-Étienne، في مدينة سانتإتيان Tokogawa)، حكومة توكوجاوا ,Kubow 1997(و كوبوفي دراسة 

 .UNICEFاليونيسيف 

  
 

 
 
حتى تنطبق عليه شروط  ؛قبولهعدم االعتذار عن أو  ،متقرير أهليته للتحكيل ث،هيئة التحرير بالفحص األولي للبحتقوم  .1

 ر.شالن

وال يجوز نشره في أي منفذ آخر ورقيًا أو إلكترونيًا دون إذن  ،تؤول كل حقوق النشر للمجلة في حالة قبول البحث للنشر .2
 كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.

عند النشر وفقًا  لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات النشر لألبحاث المقدمة للمجلة حسب معاييرها، وترتب البحوث .3
 ية.عتبارات فنال

  .راض الضبط اللغوي ومنهج التحريرألغأو تعيد صياغتها  جمل والعباراتتحتفظ المجلة بحقها في أن تختزل بعض ال .4
  .دون إبداء األسباببذلك لغ أصحابها يب ن؛على تقارير المحكميًء البحوث غير المقبولة للنشر بنا .5
) 2، وكذا (منه ة مستلةعشر خمس  )15، و(همبحثبحثه/فيه  من العدد المنشور تاننسخ) 2( ثينالباح/لباحثلُيهدى  .6

 .)CD(قرص ُمدَمج  شكلنسختان من العدد في 

 تها.وسياس المجلةالباحثين، وال تعبر عن رؤية البحوث المنشورة تعبر عن رأي الباحث/جميع  .7



 ل
 

 



 م
 

 

  احملتويات
  

   

 س  ن محمد زهّيد الغامديد. علي بأ.  كلمة ھيئة التحرير  

 البحوث العلمية باللغة العربية  

ــــــــعل   ديــــــــل دويـــــــد جميــــــــي بـــن محـــمــ
ــ ــ ــــــيـــاء خبهـــ ــ ــــــالــــري صـــ ــ ــــميـــراهــــــح إبــ ــ ــ ــ ــ   ـــ

 امعاتجـــــــــة البصرية بقـــــاــــــــــــــذوي اإلع البــــــم الطـــتعليلنية قــــات التـــــاجــــــــــيـــاالحت
  173  المملكة العربية السعودية

واقع العدالة التنظيمية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   ريفشــــر العـــد فهد الفـــيـي فهـــعل
 191  دينالمتعاق

 207  تية لدى طلبة كلية عجلون الجامعيةجتماعي وعالقته بالفاعلية الذاالذكاء اال  اتـعمار عبد اهللا محمود الفريح

ــ ــ ــتامـ ــثـ ـــ ــ ـــ ــمــ ــ ــال أحـ ــ ـــ ــ ـــ ــد الســ ــ ـــ ــ ــقــ ـــ ــ ـــ ــ   اــ
ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــنمـ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــــال حــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــ   زامــــــ

ــأروى ع ــبــ ـــ ـــد العـ ــ ــــزيـ ــ ـــ ـــز العـ ــ ــنــ   زيـ
 227  واقع التمكين اإلداري للموارد البشرية لدى اإلدارة العامة للتعليم في مدينة الرياض

ــــحــدالل م ــمــ ــــمد حــ ـــ ــ ــ ــ ــراد الجـ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ ــ   245  لمدارس المعززة للصحة بالمدينة المنورةدور القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة ا  دةـ

ــود جمعــــة ــ  مهارات ما وراء المعرفةالتحصيل وتنمية  على الذاتي التساؤل استخدام استراتيجية ثرأ  ارسفــــسالم بني " "محمـ
  263  طلدى طالب الصف الثاني المتوس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنيةنحو واالتجاه 

درجة وعي طلبة كليات التربية في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء   ريـــــــــسر الدو ـــارد ناصـعلي بن طــــ
  281  المعرفي

  295  ريبيةالتد نمعايير اختيار وكيالت الكليات في الجامعات السعودية واحتياجاته  يفاطمة بنت عبد العزيز التويجر 

للفهم الرياضي في االستدالل  )Pirie and Kieren(أثر استخدام نموذج بيري وكيرين   بــيـــطــــــــــــــــــلخد امــــــــــــــــد أحمـــــــمح
  313  وخفض العبء المعرفي لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن المنطقي
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  هيئة التحرير رئيس كلمة 

  ، وبعد،الحمد هللا، والصالة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين

فإن الرسالة التي تحملها هذه المجلة تنطلق من مبدأ أصيل يقوم على نشر المعرفة والمعلومة الهادفة، إيمانًا منها بأن 
االهتمام بالبحث العلمي وتشجيع إنشاء مراكزه ومؤسساته يسهم بال شك في تقدم الشعوب ورقيها. وقد ال نجافي الحقيقة إذا 

  هو المقياس الحقيقي الزدهار األمم وتقدمها.اعتبرنا أن التقدم العلمي 

وحرصًا من المجلة على مواكبة مستجدات العصر، فإنها تولي عناية فائقة لنشر البحوث التي تواكب هذه المستجدات 
  وتوائم روح العصر أيضًا.

  أما البحوث التي اشتمل عليها هذا العدد فهي:

واقع العدالة التنظيمية بجامعة البصرية بجامعات المملكة العربية السعودية.  االحتياجات التقنية لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة
الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين. الذكاء االجتماعي وعالقته بالفاعلية الذاتية لدى طلبة كلية عجلون 

ليم في مدينة الرياض. دور القيادة المدرسية في تطبيق الجامعية. واقع التمكين اإلداري للموارد البشرية لدى اإلدارة العامة للتع
مبادرة المدارس المعززة للصحة بالمدينة المنورة. أثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على التحصيل وتنمية مهارات ما وراء 

رجة وعي طلبة كليات التربية المعرفة واالتجاه نحو مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالب الصف الثاني المتوسط. د
في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء المعرفي. معايير اختيار وكيالت الكليات في الجامعات السعودية واحتياجاتهن 

للفهم الرياضي في االستدالل المنطقي وخفض العبء المعرفي  (Pirie and Kieren)التدريبية. أثر استخدام نموذج بيري وكيرين 
  لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن.

وفي الختام، إننا إذ نطمح في أن تحتل مجلتنا مكانتها الالئقة بين سائر المجالت العالمية المرموقة لنود التأكيد للقراء الكرام 
  على أن هاجسنا الدائم هو إثراء المعرفة اإلنسانية وخدمة العلم وأهل العلم.

أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير لثلٍة من  –فحات العدد الثاني من المجلد الثاني عشر ونحن نقلب ص –ويطيب لنا 
  الباحثين األجالء الذين يرفدون المجلة ببحوثهم القيمة، لتظل مجلتنا منارة هادية ونبعًا ثرًا يفيض بالخير والعطاء.

  والحمد هللا أوًال وآخرًا.
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  24/4/2016ُقبل بتاريخ:    3/1/2016ُعدل بتاريخ:  12/4/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
ة. بجامعات المملكة العربية السعودي ذوي اإلعاقة البصرية الطالب تعليملاالحتياجات التقنية استهدفت الدراسة تحديد 
الوصفي المسحي في تحديد تلك االحتياجات، وذلك عن طريق تطبيق استبانة مكونة من  جوقد اعتمد الباحثان المنه

) طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة البصرية في ثالث جامعات سعودية في الفصل 37) فقرة جرى توزيعها على (56(
سة إلى نتائج أبرزها: االحتياج . وبتحليل استجابات الطلبة (عينة الدراسة)، توصلت الدرا2012الدراسي األول من العام 

الشديد لجميع التجهيزات التقنية الخاصة بالطالب ذوي اإلعاقة البصرية على مستوى البنية التحتية للجامعات التي 
في المكتبات.  أجريت الدراسة فيها، وضعف الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وعدم وجود مصادر للمعلومات خاصة بهم

د نقص حاد في أعضاء هيئة تدريس هؤالء الطالب، وعدم توافر فنيين مؤهلين وأخصائيين ذوي ومن ذلك أيضًا وجو 
خبرة للتعامل معهم، فضًال عن قلة تقديم الحوافز لهؤالء الفنيين واالخصائيين. وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصى بتوفير 

 ني أعضاء هيئة التدريس واألخصائيياالحتياجات التقنية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية، وسد النقص الحاصل ف
  .بالسرعة الممكنة

  .االحتياجات التقنية، اإلعاقة البصرية، التجهيزات التقنية، ذوو االحتياجات الخاصةكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

االحتياجات الخاصة اهتمامًا بالغًا في السنوات  ونال ذو 
تناع بأن ذوي األخيرة، ويرجع هذا االهتمام إلى زيادة االق

لهم الحق ، كغيرهم من أفراد المجتمعة، االحتياجات الخاص
واعتبارهم  م،في الحياة وفي النمو بأقصى قدراتهم وطاقاته

ادة فجزءًا من الثروة البشرية، مما يحتم تنمية هذه الثروة واال
هذا العصر يتصف  أن ذلكمنها إلى أقصى حد ممكن، 

جال لمجاالت ومن بينها المبالنمو والتطور الهائل في كافة ا
كبير في تطور فروع العلم المعرفي، وللتقنية الحديثة أثر 

ونموها من خالل المساعدة في الوصول إلى مصادر 
وسرعة انتقال المعلومات دون عناء بتقلص حاجز ة، المعرف

من الزمن والمكان بين المجتمعات واألفراد، فأصبح 
منه في الحياة العامة  ادةفمواكبة هذا التطور واإلالضروري 

بل  ،والخاصة من خالل التفاعل اإليجابي مع هذه التقنيات
والعمل على تطويرها وتذليلها في خدمة تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة بصفة العموم، وفئة المعاقين بصريًا 

) مليون 35بصفة الخصوص، فعلى مستوى العالم يوجد (
انتشارهم  ) ألف ضعيف بصر، وزادت نسبة120و( كفيف
العالم الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية في  (80%) إلى

 يشكلون بصرياً قين خاصة وان المعو ، )2002(الحديدي، 

 اشتركوا في وٕان األفراد من متجانسة غير فئة بينهم فيما

  ). 2014 ،البصرية (فرحات المشكالت من المعاناة
 فأهمية التعليم لم تعد اليوم محل جدل، فقد أثبتت

التجارب الدولية المعاصرة  بما ال يدع مجاًال للشك أن 
أساس التقدم الحقيقي للدول هو التعليم، وأن الدول التي 

لذا  ،من بوابة التعليم أحرزتهأحرزت شوطًا كبيرًا في التقدم 
فمن الطبيعي أن يكون للتحويالت والتغيرات العالمية 

 م،ع العالالتعليمية في شتى بقا انعكاساتها على العملية
 باعتباره نظامًا اجتماعيًا فرعيًا داخل إطار المنظومة

وذلك ألن واقع ثورة االتصاالت قد  ،المجتمعية الشاملة
 حواجز الزمن والمكان، كما فرضت نوعية جديدة من تخطى

التقنية المتطورة التي تحتاج إلى نوعية معينة من العمالة 
، ليم المستمرالقادرة على التحول المهني في إطار التع



 

   ذوي اإلعاقة البصرية بجامعات المملكة العربية السعوديةالطالب تعليملاالحتياجات التقنية

 

  174 

األمر الذي دعا إلى االستعداد بالدراسات والتوقعات 
وما تتطلب من إصالحات  ية،والمستقبل للتغيرات الحادثة

لمواجهة هذه  بهدف إعداد مواطنيها ملة،تعليمية جذرية وشا
كما نصت  ،التحديات ومواكبة ثورة المعلومات والتقنية

وقررت  يم،التعل ذوي االعاقة في على أحقيةاتفاقيات دولية 
 حقوق اإلنسان بكامل التمتعفي  اقةاإلع ذوي ألشخاصا حق

  ).2014 ،تمييز (االمم المتحدة دون األساسية والحريات
من  اهتماماً  وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن هناك

 الدراسات قبل الباحثين بذوي اإلعاقة البصرية، فتوجد بعض
جوانب اإلعاقة  واألجنبية التي درست بعض العربية

اإلعاقة دون  البصرية أو تعرضت إلحدى مشكالت
 التقني دراسات محور اإلعداداألخرى. فقد تناولت بعض ال

 بسلوكيات التي اهتمت) 2002السالم ( دراسة مثل للمكتبات
وحاولت  المعرفة، مصادر عن كيفية البحث في المكفوفين
 ديملتق المخصصة للمكتبات الراهن الوضع على الوقوف
 تواجه التي المشكالت أبرز ورصد الفئة، لهذه الخدمات
 ومدى المملكة العربية السعودية، في المكفوفين مكتبات
 الحد ومدى المستهدفة، للفئات الحقيقية لالحتياجات تلبيتها
) 2002زغلول ( دراسة وكذلك وتطويرها، المشكالت تلك من

المعاقين  بللطال المدرسية المكتبة لتطوير نموذجاً  وهي تعد
 هذا مستلزمات بصريًا في مرحلة التعليم العام وتحديد

 التعليمية للخدمات التقني اإلعداد محور وفي. التطوير
 ملحم بوالشرايري وأ دراسة وجدت دراسات مثل اإللكترونية

 بالمكفوفين الخاصة الحديثة التقنيات واقع ) حول2005(
 يميةالتعل المجاالت في المستخدمة البصر وضعاف

 الحديثة بهذه التقنيات التعريف إلى هدفت وقد واألكاديمية،
 الخاصة الحديثة التقنيات عرض أهم وكذلك المساعدة،
 قدراتهم لتنمية التي تستخدمالبصر  وضعاف بالمكفوفين
 بأدوار القيام من وتمكينهم المجتمع في الستيعابهم وتأهيلهم
) أن 2009( الزكري وتؤكد دراسة. طبيعيين كأفراد خالقة
أو بصرية أو جسمية  المتنوعة سواًء كانت سمعية اتاإلعاق

 مواصلة عن الطلبة من كثيراً  أو عقلية أو غيرها تمنع
 ليس والتعلُّم التدريس مناخ أن والسبب الجامعية؛ دراساتهم

 المؤتمرات بعض أوصت كما .الطلبة هؤالء لمثل مهيأً 
 التعليم مناهج يرتطو  بضرورة واإلقليمية الدولية والندوات

 التطور من واالستفادة التعليم خدمة في التقنية وتوظيف
 يفيد بما استخدامه وتسهيل الدولي، المستوى على التقني

الشامل مثل  ويحقق اندماجهم اإلعاقة، ذوي األشخاص
المنعقد في  العربي اإلقليم-الدولي التأهيل منظمة مؤتمر

 استراتيجية شراكات ) الذي تبنى2009نوفمبر  12 - 11دبي (
 في والدراسات األبحاث لتطوير برامج إيجاد إلى تهدف
 لإلعاقة الثالث الدولي وجاء المؤتمر اإلعاقة، مجال

 الخليجية الجمعية ، وملتقى(2009) الرياض – والتأهيل
 اإلعاقة. لذوي المساعدة التقنية ) عن2009( التاسع لإلعاقة

 واقع عن دراسات إجراء أهمية إلى دعت األسباب هذه كل
 لتعليم في الجامعات التقنية واالحتياجات التقنية توظيف
  .)2009، الخليفهالبصرية ( اإلعاقة ذوي

حاسة البصر من أهم حواس اإلنسان، وقناة وتعد 
أن ارة من العالم الخارجي، فيالحظ رئيسية الستقبال اإلش

) تقريبًا مما يتعلمه اإلنسان من معارف ومهارات 85%(
عن طريق حاسة البصر، وفي اللغة العربية ألفاظ  يأتي

لشخص الذي فقد بصره، فهناك كثيرة تستخدم للداللة على ا
تدل على فقد البصر بصورة أو بأخرى ومنها:  ألفاظ

إال ، األعمى، األعمه، األكمة، الضرير، الكفيف، العاجز
أن اإلعاقة البصرية مصطلح عام يشير إلى درجات 

 ين البصري، وقد تختلف تعريفات ذو متفاوتة من الفقدا
اإلعاقة البصرية وتصنيفاتهم وفق زاوية الرؤية نحو اإلعاقة 
البصرية، فهي حالة عجز أو ضعف في الجهاز البصري 
تعيق أو تغير أنماط النمو عند اإلنسان، وتصنف منظمة 
الصحة العالمية اإلعاقة البصرية إلى أربعة أنواع هي: 

ي حالة يكون نظر الشخص فيها إعاقة بصرية شديدة، وه
على مستوى محدود، وٕاعاقة بصرية شديدة جدًا وهي حالة 
يرى فيها الشخص بصعوبة بالغة، وشبه العمى وهي حالة 
اضطراب بصري، والعمى وهي حالة فقدان القدرات البصرية 

يمكن تصنيفها إلى كف البصر  كما)، 2002(الحديدي، 
ر الجزئي أو ضعاف الكلي، والبصر القانوني، وكف البص

بصرية أخرى. وتحدد التعريفات القانونية  كالتالبصر، ومش
مدى أهلية المعاقين بصريًا للحصول على الحقوق 
والضمانات المدنية التي يكفلها لهم القانون كمواطنين: 
كالخدمات الطبية، التأهيلية، واالجتماعية، والتسهيالت 

ينقسم المعاقون التعليمية، والتشغيلية. وفي هذا اإلطار 
بصريًا إلى فئتين، العميان: ويعد الشخص أعمى إذا ما 

) 200/  20كانت حدة إبصاره المركزية تساوى أو تقل عن (
وذلك بعد محاوالت  نين،) مترًا في أقوى العي6/60(و قدمًا أ

تحسينها أو إجراء التصحيحات الطبية الممكنة باستخدام 
أو المبصرون  النظارات أو العدسات. وضعاف البصر

جزئيًا: وهم أولئك الذين يعانون من إعاقة بصرية ال تمكنهم 
من استخدام أبصارهم بفاعلية تامة في األحوال العادية، ولذا 
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فهم بحاجة إلى تجهيزات بصرية خاصة تمكنهم من 
االعتماد على أنفسهم وقراءة المواد المطبوعة، وغالبًا ما 

) مترًا 20/ 6أي  70/ 20يمتلكون حدة إبصار تتراوح بين (
) مترًا في العين األفضل بعد 6/60أي  20/200أو (

حتى في حال استعمال النظارة الطبية  التصحيح أو
  ).1997(سيسالم، 

وتعني ا، وأما التقنية فهي كلمة شائعة بلفظ تكنولوجي
التطبيقات العلمية للعلم والمعرفة في جميع المجاالت، أو 

ي يستخدمها الناس في بعبارة أخرى كل الطرق الت
اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وٕاشباع رغباتهم. 

ت، ويرتبط المفهوم الشائع لتقنيات التعليم باألجهزة واآلال
ويغيب عن الذهن الجوانب غير الملموسة في التقنية، وهي 
العمليات والنظم والمهام المعقدة التي ينبغي تخطيطها، 

صول على النتائج المرغوبة، ومن هنا وٕادارتها وتقويمها، للح
يأتي تعريف التقنية بأنها التطبيق المنظم للمعرفة العملية 

وتوفر قاعدة ق، التي تقدم إطارات معرفية لدعم التطبي
معرفية حول كيفية التعرف على المشكالت التعليمية وحلها. 
وفي ظل التطور التقني والتكنولوجي في العصر الحالي فقد 

ف الحاسوب للمعوقين بصريًا في حل مشكلة أمكن توظي
االتصال اللغوي بشكل أكثر فاعلية من الطرق التقليدية في 

). وقد 2007، االتصال مثل طريقة برايل (سويدان والجزار
استثمر التعليم هذا التقدم بطريقة موازية في وسائله، 
فظهرت االستفادة من هذه التقنيات داخل المؤسسات 

)، ولكن األمر األكثر جدوى هو 2013 ية،أبود(التعليمية 
تأسيس تعليم متكامل معتمد على هذه التقنيات، وهو ما 

إذ أضحى هذا النمط من التعليم ي، يسمى بالتعليم اإللكترون
يوازي ويدعم التعليم المعتاد.  سيةضرورة ملحة وركيزة أسا

ولم يغفل هذا التطور التقني الهائل ذوي االحتياجات 
 ،(Saleh and Kamal, 2009)ن ة المكفوفيالخاصة وخاص

ولذلك تظهر أهمية إدخال تعديالت على البرامج واألجهزة 
ادة منها فتساعد الكفيف على التعامل معها بكفاءة عالية واإل

 حتي يتمكن ، (Kamal et al., 2009)ممكن ربأقصى قد

النفس وممارسة  على االعتماد من قونالمعا األشخاص
األشخاص  على االعتماد وتقليلة، استقالليب اليومية حياتهم

  .)2013 ،مهامهم (القاسمي ألداء بهم المحيطين
 التعليمية التقنيات استخدام الدراسات أهمية أكدت وقد

 المساعدة التقنية للمنتجات المكفوفين واستخدام للمكفوفين،
 االتصاالت وتدعيم. كيرزويل النصوص قراءة نظام مثل

 منتجات خالل من آلياً  الصوت يزتم خالل من والتعليم

 المطلوب التعلم النص، لدعم مع ومتزامنة مكلفة غير
 مركز وقد صمم ،(Wald and Bain, 2008)التعليم  وأسلوب
 البصر فاقدي األطفال أدوات التأهيل إعادة هندسة بحوث

 األلعاب على قائم حاسوب برامج تصميم على التي تعتمد
 صوتية أوامر على تعتمد حيثب األوساط، متعددة التربوية
 Auditory“وحدة  األدوات هذه ومن. الكفيف بها يسترشد

Arcade” تساعد بالحاسوب تتصل مستقلة وحدة وهي 
 وحل واللمس االستكشاف على القدرة تنمية على الكفيف

 اليماني،( السمعية القدرة تنمية جانب إلى المشكالت
2005.(  

 لتلبية خصيصاً  المعدة تالتقنيا من الناطقة البرامج وتعد
 كانت سواء المختلفة الحياة مجاالت في المكفوفين حاجات

 المهام في والكتابة، أو القراءة كما التعليمية، المهام في
 الترفيهية والمجاالت والحركة التنقل مجال في أو العملية
 ). وتعتمد2014والعييد،  الشايعاليومية ( الحياة ومهارات
 اآللي، لذا الحاسب استخدام على ساساً أ الناطقة البرامج
 الستخدام الكفيف مهارة رفع إلى االهتمام توجيه يجب

 مع والتعامل المعلومات على للحصول اآللي الحاسب
 البرامج على تعديالت إدخال أهمية تظهر اإلنترنت، ولذلك

 عالية بكفاءة معها التعامل على الكفيف لتساعد واألجهزة
 أن ، إذ)2005 الموسى،(ممكن  قدر بأقصى منها واإلفادة
 ذا إنساناً  منه سيجعل التقنية استخدام على المعاق قدرة عدم

 من االستفادة عدم في وٕاعاقته األصلية إعاقته إعاقتين،
 ).1999 الموسى،( الحديثة التقنية معطيات

 الملك جامعة تجربة )2009( الحمد دراسة وقد قدمت
 عن الخاصة، اجاتاالحتي ذوي خدمات تطوير في سعود
 ومنح البصرية اإلعاقة لذوي المساعدة التقنية تفعيل طريق

 لذوي) ICDL( اآللي الحاسب لقيادة الدولية الرخصة
 الدراسة وهدفت معتمد، مركز خالل من البصرية اإلعاقة

 التقنية تفعيل في سعود الملك جامعة تجربة عرض إلى
 تطويع برنامج ضمن  البصرية اإلعاقة لذوي المساعدة
 الفرعية البرامج أحد الخاصة، االحتياجات لذوي التقنية
 وعرض الخاصة، االحتياجات ذوي خدمات تطوير لبرنامج
 اآللي الحاسب لقيادة الدولية الرخصة مع الجامعة اتفاقية
 مركز خالل من البصرية اإلعاقة لذوي الرخصة هذه لمنح
  .معتمد

المعلومات إن التطورات الجارية في مجال تكنولوجيا 
(IT)  في تزايد وكذلك نطاق التقنيات المساعدة المحمولة

القائمة على تكنولوجيا المعلومات لتسهيل االستقالل 
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ويجري توجيه  والسالمة وتحسين نوعية الحياة للمكفوفين.
األبحاث في صنع الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة 

القنوات المحمولة التي يمكن الوصول إليها عبر اللمس و 
ويعرض البحث االبتكار في مجال  .الحسية السمعية

التكنولوجيا المساعدة المتنقلة لضعاف البصر، ويسلط 
الضوء على الحاجة للتعاون الناجح بين الخبرة الطبية، وعلم 
الحاسوب، ومستخدمي المجال لتحقيق كامل الفوائد 
المحتملة لهذه التقنيات، مع التركيز على البحوث التي 

ريت لجعل الهواتف المحمولة في متناول فاقدي البصر، أج
ثم مناقشة التطبيقات المساعدة المبتكرة المصممة لضعاف 
البصر التي يتم تسليمها إما عن طريق األجهزة الرئيسية 

مثل   ويمكن استخدامها أثناء وجودهم في مجال الحركة
ضمن البيئة التي قد تكون وٕاما في جزء  الهواتف المحمولة،

في الحكومة مثل وسائل النقل العام، أو ضمن ما قد يكون 
  مستخدمًا في الحركة مثل المنازل الذكية. 

) إلى التعرف على 2009( القحطاني دراسة وهدفت
 الخليج دول في المكفوفين لدى اإلنترنت استخدام معوقات

 أثناء المكفوفون يواجهها التي العوائق معرفة من خالل
 تقلل التي المشكالت أهم تحديد وكذلك اإلنترنت، استخدام

  الخليج. دول في لإلنترنت استخدامهم من
 عما إلى الكشف )2009( الخشرمي دراسة كما سعت

 غالبًا من البصرية اإلعاقات ذوي من األشخاص كافة يواجه
 لهم تقدم التي والبيانات األرقام مع التعامل في مشكالت

 ورقياً  لهم قدمت سواء بيانية، أشكال أو جداول شكل على
 إلى أن الفئة هذه تعليم على القائمون ويذهب إلكترونيًا، أو

 أعمالهم وتعيق الطالب التي تستوقف الصعوبات أكثر
 من تأتي التي الرقمية البيانات تفسير كيفية هي األكاديمية

 للشخص بياناتها من واإلفادة أشكال أو جداول خالل
 الرقمية الجداول أن فينالمكفو  معلمو الطلبة ويرى. الكفيف

 الطالب تعليم في لهم كبيراً  تحدياً  تشكل أصبحت واألشكال
 لحل التوصل إجراءات مرت وقد. البصرية اإلعاقة ذوي
 إال مراحل، عدة في الغربي العالم دول في المشكلة لهذه
 تجعل التي والقوانين األنظمة بظهور وتطورت تسارعت أنها
 اإللكترونية المعلومات من اإلفادة الكفيف الشخص حق من

  .المبصرين األشخاص مع الحقوق في بصورة متساوية
 مهارات"وعنوانها:  )2009النصار ( وقد هدفت دراسة

 المتدربين إكساب إلى" اآلمن والتحرك البيئة على التعرف

بصريًا،  المعوقين وتنقل لحركة األساسية المهارات بعض
 ما تطبيق على وبكفاءة قادراً  التدريب بنهاية المتدرب ليكون

 المرشد مع التحرك مهارات المحدود، التحرك مهارات :يأتي

 مألوفة بيئات في العصا باستخدام التحرك المبصر، مهارات

   .مألوفة وغير
 التي هدفت إلى )2009يوسف ( دراسة ومن ذلك

 يعانون الذين األشخاص لتمكين التكنولوجية الوسائل استخدام

واإلبصار والكالم، إذ  والتعلم اإلدراك وىمست على إعاقات من
 على القدرة مستوى على تحدث التي اإلعاقات أصبحت

 تزال ال حين في هذه، أيامنا انتشارًا في أكثر والتعلم اإلدراك

 كبيرة ومصاعب عقبات تشكل والكالمية البصرية اإلعاقات

 المساعدة التقنية الوسائل ظهور أن غير أصحابها، حياة في
 بالشكل استخدامهاذا ما تم إ وخاصة المجال، اهذ في

 إيجاد المعاناة وبداية هذه انتهاء قرب يعني قد الصحيح،

 تماماً  والعيش المجتمع في لالندماج للمعاقين بالنسبة الطريق

  ن.الناس العاديي بقية مثل
 توضيح تأثير فهدفت إلى) 2009( الزكري دراسة وأما

وغيرها في  وعقلية وجسمية وبصرية سمعية المتنوعة، اإلعاقة
 الجامعية؛ ألن دراساتهم مواصلة من الطلبة من كثير منع
 هو وهذا الطلبة، هؤالء لمثل مهيأً  ليس والتعلُّم التدريس مناخ

 المؤسسات وخاصةً  العالي، التعليم مؤسسات من كثير حال

 الرغم وعلى .تدريسية أو بحثية جامعات كانت سواء التقليدية

 يكون قد بعد عن التعليم نمط أن إال السائدة يةالوضع هذه من

 استخدام بسبب الطلبة من النوع هذا احتياجات لتلبية أكثر مهيأً 
 عند لإلعاقات نوع من أكثر تناسب قد ومتنوعة متعددة تقنيات

 التقنيات أمثلة ومن الخاصة، االحتياجات ذوي الطلبة

 مطبوعال التفاعلي الكتاب بعد عن التعليم في المستخدمة

 السمعية والتقنيات عالية، عقلية تفاعلية بطريقة المصمم
 والمؤثرات البصرية السمعية والتقنيات البصرية والتقنيات

 وتقنية البصرية، السمعية والمؤثرات السمعية والمؤثرات المرئية

 المرئي وغيرها. وهذا االتصال والمعلومات وتقنيات الحاسوب

 عن العالي مؤسسات التعليم ؤهلي التقنيات استخدام في التنوع

وعليه  ،الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة متطلبات لتلبية بعد
 ومساعدتهم الجامعية دراساتهم مواصلة إمكانية لهم فإنه يوفر

 على قادرين تجعلهم وعلمية حياتية مهارات اكتساب على

 الوطنية التنمية في واإلسهام العمل سوق في االنخراط
 التعليم مؤسسات تنجح وحتى الحاصلة، همإعاقات متجاوزين

 اإلعاقات لذوي جامعية دراسية برامج توفير في بعد عن العالي

 له معين تعليمي نموذج إعداد يتطلب األمر فإن الخاصة

 هذا مدخالت أهم ومن .المحددة ومخرجاته وعملياته مدخالته

 قبل ما مرحلة في الطلبة لهؤالء المهاري التأهيل البرنامج
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 الكتابة مهارات لهم يوفر أن يجب الذي العام امعة التعليمالج
   .الجامعية للدراسة الكافية والقراءة

 (Jirasak et al., 2007) ينوآخر  جريساك دراسة كما أكدت
 المهام من اليوم اإلنترنت على المعلومات إلى الوصول أن

 اإلعاقة، لذوي بالنسبة ذلك فعل على القدرة ولكن العادية،
 أجل ومن للغاية،ة محدود البصرية اإلعاقة ذوي وخاصة
 استعراض برامج تنفيذ تم المستخدمين، من الفئة هذه خدمة
 في بصرياً  المعاقين احتياجات دراسة تمت وقد. خاصة
 على مستعرض ُنفذ ثم للمكفوفين، ساسيةأ تأهيل مدرسة
 ويمكن. اكسبلورار ميكروسوفت لبرنامج األدوات سطر هيئة
 خالل من المستخدم مع التفاعل من البرنامج السطر هذا

 التعرف تقنية إلى نص من التحويل تستخدم التي الواجهة
 هذا مزايا ومن. للجهاز سلفاً  تعريفها تم التي الصوت على

 هرمية بنية في الصفحة محتويات ترتيب السطر إمكانية
 عرضها طريقة حسب الصفحة محتويات بين العالقة تظهر

 اقتراحات وكذلك ،xml المستخدم معرف باستخدام قوالب
 المستخدمين خبرات رفع الموقع بهدف وقارئ للموقع
   .األدوات سطر تطوير كيفية ومناقشة

 واقع حول )2005(ملحم  بوأو الشرايري  دراسة واهتمت
 البصر وضعاف بالمكفوفين الخاصة الحديثة التقنيات

 لتعريفبا واألكاديمية التعليمية المجاالت في المستخدمة
 استعراض وكذلك الخاصة، المساعدة الحديثة بهذه التقنيات

 البصر وضعاف بالمكفوفين الخاصة الحديثة التقنيات أهم
 المجتمع، في الستيعابهم وتأهيلهم قدراتهم لتنمية المستخدمة
 ومناقشة طبيعيين، كأفراد خالقة بـأدوار القيام من وتمكينهم
 وضعاف المكفوفين حياة في التقنيات لتلك الفعال التأثير
. بالنفس الثقة وزرع استقالليتهم تحقيق في ودورها البصر
 التقنيات لتمويل مصادر توفير بضرورة الدراسة وأوصت
 تشجيع وكذلك الرسمية الجهات قبل من وتسويقها الحديثة
 وتطوير وٕانتاج تصميم في للمساهمة والتفكير اإلبداع
 حث وأخيراً  العصر، تتغيرا لمواكبة جديدة مكيفة تقنيات

 والدافعية المبادرة روح على البصر وضعاف المكفوفين
 تحقيق في منهاواإلفادة  الحديثة التقنيات الستخدام الذاتية
  .استقالليتهم في الفعالة والمساهمة ذاتهم

 برنامج فاعلية دراسة حول )2005وأجرى اليماني (
 مجبرا خالل من الكفيف للطفل السمع تربية في مقترح

 هدفت والتي الذاتي، للتعلم كوسيلة الموسيقية الكومبيوتر
 باستخدام الكفيف للطفل السمع تربية في برنامج إعداد إلى

 تحصيل مدى قياس الموسيقية، وأيضاً  الحاسوب برامج

 مدى وقياس المقترح البرنامج خالل من للمفاهيم الطفل
 برامجل الكفيف الطفل استخدام السمعي، ومدى التميز تنمية

 النتائج من لمجموعة الدراسة توصلت وقد. ذاتيا التدريب
 تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام أهمية تأكيد أهمها

 المسؤولين تعاون بأهمية الدراسة أوصت للمكفوفين، كما
 إنتاج في المتخصصة والشركات الخاصة التربية عن

 متعل في المكفوفين تساعد التي الناطقة التعليمية البرامج
 ثقافة بنشر االهتمام وكذلك المختلفة، الدراسية المواد

 تعليمي كوسيط بأهميتها وتعريفهم المجتمع بين الحاسوب
 المعرفة مصادر أهم كأحد استخدامه نحو الوعي وتنمية
   .الحديثة

 المساعدة التقنية دور) 2005عبيدات وعيادات ( ووصف
 هاماتوٕاس الخاصة االحتياجات ذوي تدريس في) الحاسوب(

 وقد. هذه الفئة تدريس في المحسوبة التعليمية البرمجيات
 وكمية نوعية زيادة أهمها توصيات إلى الدراسة توصلت
 الخاصة االحتياجات ذوي تعليم في المستخدمة التقنية
 على والتركيز للمكفوفين التربوية الحاسوبية البرامج وتوفير

  .المساعدة قنيةالت األدوات على إنجازها يعتمد التي الوظائف
 إلى هدفت دراسة ),Gray 2003( جري أجرى كما
 اآللي الحاسب استخدام في المهارية القدرات على التعرف
 بالمرحلة بصرياً  معاًقا طالباً ) 27( من مكونة عينة لدى

 األمريكية، المتحدة الواليات في تكساس بوالية الثانوية
 وقد لبحثه، كأداة الشخصية المقابلة فيها الباحث استخدم
 للحاسب المكفوفين الطالب استخدام النتائج أن أوضحت

 بعض الدراسي، كما تنقصهم الجانب على يركز لم اآللي
 الكلمات معالج برنامج استخدام مثل األساسية المهارات
  .اإلنترنت على البيانات قواعد في البحث ومهارة

 في المكفوفين سلوكيات على )2002السالم ( وتعرف
 الراهن الوضع على والوقوف المعرفة مصادر عن البحث

 ورصد الفئة، لهذه الخدمات لتقديم المخصصة للمكتبات
 المملكة في المكفوفين مكتبات تواجه التي المشكالت أبرز
 ومدى المستهدفة للفئات الحقيقية لالحتياجات تلبيتها ومدى
 محاولة في األفضل نحو وتطويرها المشكالت تلك من الحد
 في الدراسة أهمية وتكمن. لهم البشرية التنمية على للعمل
 مساعدة تهدف إلى صادقة حقائق إلبراز علمية محاولة أنها

 على الدراسة مجال ويقتصر الرسالة، تحقيق على المكفوفين
 والمكفوفون كلياً  ذلك المكفوفون في بما البصرية اإلعاقة
 مملكةال في المكتبات جميع الجغرافي النطاق وشمل جزئيًا،
 خالل من الالزمة البيانات تجميع تم السعودية، وقد العربية
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 أن الدراسة نتائج وأثبتت. الغرض لهذا صممت استبانة
 المخصصة المكتبات إلى المنتمين المستفيدين أغلبية

 ثم فئة المدرسين فئة الطلبة، يليهم فئة منللمكفوفين هم 
هو تنمية  المكتبة الرتياد األساسي السبب وأن الموظفين،

 سياسة في النظر بضرورة الدراسة تية، كما أوصتذا ثقافية
 والعمل للمكفوفين الخاصة المكتبات في المقتنيات تنمية
 بشكل التقنية وتوظيف بها للعاملين دورات إعداد على
 تقديم في المشاركة إلى الخاص القطاع ودعوة أفضل

 ينصالح مواطنين ليكونوا وٕاعدادهم للمعوقين الخدمات
  ومجتمعهم. وأسرهم أنفسهم ينفعون
 المكتبة نموذجًا لتطوير) 2002( زغلول وضعت كما 

 هذا مستلزمات وتحديد المكفوفين، للطالب المدرسية
 التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة واعتمدت التطوير،

 البيانات جمع إلى تهدف قائمة من الدراسة أداة تكونت وقد
 ووضع المشكلة واقع لتحديد تبات،المك وٕامكانات واقع حول
 عينة للطالب المدرسية بالمكتبات الخاص التطوير نموذج
 المعوقين تعليم مدارس من عدداً  الباحثة واختارت الدراسة،
 أداة لتطبيق مدينة القاهرة في الثالث التعليم بمراحل بصرياً 
 أن الدراسة نتائج أهم من وكان مكتباتها، على البحث

 واالهتمام الرعاية من مزيد إلى يحتاجون ياً بصر  المعوقين
  .تعلمهم وأساليب طرق مجال في
  

 الدراسة: مشكلة

 تحديات خاص بشكل العربي أجمع والمجتمع العالم يواجه

 الميادين شتى في السريعة التطورات نتيجة ومتسارعة متزايدة
 الربع خالل العالم شهدها وقد والتقني، العلمي الميدان وتحديداً 

 بتسارع استمرارها ومن المتوقع الماضي، القرن من خيراأل
 مناحي جميع والتقني المسيطر على العلمي التقدم وهذا كبير.

 توظيف تم التعليم فقد وأساليب طرق أدى إلى تجدد الحياة
 يسمى ما فظهر التعليم، مجال في الحاسب اآللي

 للطلبة تعليمية يوفر فرصاً  الذي التعليمي بالحاسوب
 الصم مثل الخاصة االحتياجات يين، وكذلك لذويالعاد

 حركياً  والمعوقين البصر، وضعاف والمكفوفين والبكم،
 التعليمي الحاسوب يوفر حيث ذهنياً  المعوقين إلى إضافة
 وخزنها المعلومات إلدخال فرصة الفئات هذه لمثل

 يوفر كما بها، الالزمة العمليات بعض وٕاجراء واسترجاعها،
 وخاصة الطالب بها يقوم التي العمليات تائجن لمعرفة فرصة
بعناية، ويؤدي هذا  المعدة التعليمية البرامج بعض في

 في رئيسياً  دوراً  بنتائجه الطالب وٕاعالم الفوري التعزيز

  .)2005التعلم (القمش، واإلمام،  عمليات فاعلية
 البحث الطالب على توجب التقني التغير سرعة كما أن

 اإلمكانيات وتحديد المعلومات لتوظيف المتنوعة الطرق عن
تعلمهم  مسؤولية وتحمل فيها والتحكم للمعلومة، التطبيقية

عصر التقنية  ففي مجتمعهم، في مؤثرين يكونوا كي
 من البد فإنه لذا حياتهم، طوال التعلم ستستمر عملية

 تزايد ومع معهم، والتفاعل معلوماتهم في اآلخرين مشاركة
 التعليمية الخاصة االحتياجات ذوي خدمات في التوسع
 فقد السعودية العربية المملكة في بعض جامعات وقبولهم
 التعليم في المساعدة العوامل أهم من التقنية استخدام أصبح

 .البصرية اإلعاقة ذوي تعليم وخصوصاً 

  
 الدراسة مشكلة تتبلور تأسيسًا على ما سبقأسئلة الدراسة: 

   :السؤال الرئيس اآلتي في
الحتياجات الرئيسة من االجهزة والتطبيقات لتقنيات ما ا

بجامعات التعليم الالزمة لتعليم ذوي اإلعاقة البصرية 
؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس المملكة العربية السعودية

  :األسئلة اآلتية
 والمعامل الدراسية والقاعات للمباني التحتية البنيةما  .1

 امعاتج البصرية في اإلعاقة ذويالطالب لتعليم 
  العربية؟ المملكة

 في) وفنيون تدريس هيئة أعضاء( البشرية ما اإلمكانات .2
 ذويالب الطلتعليم  السعودية العربية المملكة جامعات
  البصرية؟ اإلعاقة

 الورقية( المعلومات ومصادر للمكتبات التقني ما اإلعداد .3
 السعودية العربية المملكة جامعات في) واإللكترونية

  البصرية؟ اإلعاقة ذويالب الط لتعليم
 القبول( اإللكترونية التعليمية للخدمات التقني ما اإلعداد .4

 اإلعاقة ذويالب الط لتعليم )الطالب وشؤون والتسجيل
  السعودية؟ العربية المملكة جامعات في البصرية

  
  التعرف على: إلى الحالية الدراسة تهدفالدراسة:  أهداف

  
لتعليم  والمعامل الدراسية والقاعات للمباني التحتية البنية .1

 المملكة جامعات البصرية في اإلعاقة ذوي الطالب
  العربية.

 في) وفنيون تدريس هيئة أعضاء( البشرية اإلمكانات .2
 ذوي لتعليم الطالب السعودية العربية المملكة جامعات
  البصرية. اإلعاقة
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 (الورقية المعلومات ومصادر للمكتبات التقني اإلعداد .3
 السعودية العربية المملكة جامعات في )واإللكترونية

  البصرية. اإلعاقة الطالب ذوي لتعليم
 (القبول اإللكترونية التعليمية للخدمات التقني اإلعداد .4

 اإلعاقة الطالب ذوي لتعليم )الطالب وشؤون والتسجيل
  السعودية. العربية المملكة جامعات في البصرية

  
  :الدراسة أهمية

عامًال  يعدالتعليم والتعلم إن استخدام التقنيات في 
ة، ومن هنا تنبع اهمية أساسيًا في نجاح العملية التعليمي

الدراسة للعاملين في مجال التعليم وواضعي المناهج 
التعليمية لتوظيف التقنيات في مجال التعليم لذوي 

، بل تولدت قناعة عند معظم دول االحتياجات الخاصة
ا التقليدية لم تعد بظروفها العالم مفادها أن التربية بمؤسساته

الحالية قادرة على القيام بمسؤولياتها في تلبية االحتياجات 
االجتماعية والفردية واالستجابة لمتطلبات خطط التنمية 

)، ومن ثم فإن استخدام التقنيات 2002الوطنية (عليمات، 
في التعليم سيساعد على توصيل المادة التعليمية عبر 

ي يستطيع المساعدة في حل مشكلة وسيط تعليمي إلكترون
التعليم. وٕاذا كان األمر كذلك بالنسبة للطالب العاديين فإن 
األمر يصبح أكثر أهمية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

اإلعاقة البصرية. ويمكن تلخيص أهمية الدراسة  ووومنهم ذ
  بما يأتي:

الب ذوي الط تحديد االحتياجات التقنية الالزمة لتعليم .1
الجامعات السعودية من حيث  البصرية فياقة اإلع

اني والقاعات الدراسية والمعامل البنية التحتية للمب
احتياجات ذوي اإلعاقة البصرية في جامعات م لتوائ

تحديد  نحوالمملكة العربية السعودية مما يفتح المجال 
الب ذوي الطمواصفات خاصة تتالءم مع احتياجات 

المملكة العربية اإلعاقة البصرية في جامعات 
  السعودية.

تحديد احتياجات توظيف التقنية الالزمة ألعضاء هيئة  .2
التدريس والفنيين مما سيؤدي إلى تحسن مؤكد في 

ذوي اإلعاقة ليم العملية التعليمية سيؤثر ايجابًا في تع
  البصرية.

التعرف على االحتياجات التقنية الالزمة للمكتبات  .3
ية مما سيعطي صورة والمصادر التعليمية اإللكترون

كاملة لما يجب أن يتم تحديثه لالستفادة القصوى من 
هذه المصادر وتطويرها بطريقة تخدم العملية التعليمية 

  الب ذوي اإلعاقة البصرية.لطل
التعرف على احتياجات الخدمات التعليمية التقنية التي  .4

فتح المجال لتحديد مواصفات خاصة  فيستساعد 
ذوي اإلعاقة البصرية في  تتالءم مع احتياجات

  جامعات المملكة العربية السعودية.
  
  الدراسة: حدود

 الفصل خالل الدراسة أداة طبقت: الزمنية الحدود
  .2012 عام من األول الدراسي

 الطالب من عينة على الدراسة طبقت: المكانية الحدود
 الملك وجامعة سعود الملك جامعة في البصرية اإلعاقة ذوي
  .اإلسالمية والجامعة العزيز عبد

  
  ة:مصطلحات الدراس
: التقنية تعني التطبيقات العلمية للعلم ةالتقني االحتياجات

والمعرفة في جميع المجاالت، أو كل الطرق التي يستخدمها 
الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وٕاشباع 

 أنواع جميع بأنهاكذلك وتعرف )، 1997(سيسالم،  رغباتهم

 في المعلومات وتخزين ونقل تشغيل في المستخدمة تكنولوجياال

 ووسائل اآللية الحسابات وتشمل تكنولوجيات الكتروني شكل

  .)2013 ،أبودية( الربط وشبكات االتصال
 التي التقنية والوسائل األدوات وتعرف إجرائيًا بأنها كل

بها  االستعانة البصرية اإلعاقة للطالب ذوي يمكن
  التعلم. من تمكنهمل واستخدامها

  
  اإلعاقة البصرية:

تعرف بأنها حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام 
 أدائه ونموه فيالبصر بفاعلية مما يؤثر سلبًا 

بأنها حالة الشخص الذي كذلك وتعرف  ،) 2002(الحديدي،
فتكون الرؤية لديه محدودة أو عنده ت يعاني من مشكال

 في حدةًا انخفاض البصر فصعوبة في الرؤية. ويعتبر ك

 الحركة أو اليومية حياته ممارسة عن الفرديق تع لدرجة الرؤية

  .)2014 ،(فرحات بحرية
وتعرف إجرائيًا بأنها حالة الشخص الذي يعاني من 
مشكالت في الرؤية لدرجة تعيق ممارسة األنشطة التعليمية 

  بصورة فعالة. 
جرائيًا : وتعرف إجامعات المملكة العربية السعودية

بأنها جامعات المملكة العربية السعودية التي تقبل ذوي 
  طالبها. ناإلعاقة البصرية بي
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  :الدراسة وٕاجراءاتها منهج
 المنهج استخدم فقد وأهدافها الدراسة طبيعة ضوء في
 ،)المسحية والمقارنة الدراسة( الدراسة هذه في الوصفي
قة عينة الدراسة من ذوي االعا آراء الستطالع وذلك

 البصرية باالعتماد على أداة الدراسة المحكمة من قبل عدد
 السعودية الجامعات ببعض التدريس هيئة أعضاء من

 وتقنية اآللي الحاسب مجال من كلٍ  في والمتخصصين
 معرفتهم بحكم الخاصة، التربية ومجال المعلومات

 اإلعاقة ذوي تعليم في الالزمة التقنية باالحتياجات
  .ريةـــالبص
  

  الدراسة: ينةع
 ذوي والطالبات الطالب من الدراسة عينة تكونت
 جامعات من عدد في قبولهم تم الذين البصرية اإلعاقة
 السعودية والذين لديهم ضعف في االبصار، العربية المملكة

الملك عبد العزيز جامعة وهي: جامعة الملك سعود و 
لبة وطا طالباً  )45( العينة بلغت . وقداإلسالمية والجامعة

 العدد ليصبح المكتملة غير االستبانات استبعاد تمبينما 
  .وطالبة ) طالباً 37( النهائي
  
  :الدراسة أداة

 في التقنية االحتياجات ورصد لتحديد استبانة استخدمت
 العربية المملكة بجامعات البصرية اإلعاقة ذوي تعليم

  :حيث من الدراسة موضع العينة نظر وجهة من السعودية
  والمعامل. الدراسية والقاعات للمباني التحتية البنية .1
  والفنيين. التدريس هيئة ألعضاء التقني اإلعداد .2
 التعليمية والمصادر للمكتبات التقني اإلعداد .3

  اإللكترونية.
 البيئة لتحديد التعليمية للخدمات التقني اإلعداد .4

  اإللكترونية. التعليمية
 حول التربوي األدب مراجعة بعد األداة إعداد تم وقد

 بصفة البصرية اإلعاقة ذوي تعليم في التقنية االحتياجات
 البصرية اإلعاقة ذوي تعليم في التقنية عامة، واالحتياجات

 محاور حددت خاصة، ثم بصفة السعودية الجامعات في
 الصورة في االستبانة فقرات صياغة الدراسة، وتم اهتمام
 باستخدام راسةالد أداة صدق من التحقق لها، ثم األولية

  المحتوى، ومن ثباتها على النحو اآلتي: صدق
الظاهري  الصدق أعتمد :" "Validityاالستبانة صدق

 هيئة أعضاء على تسعة من بعرضها لالستبانة وذلك
من المختصين في مجال تقنيات التعليم وتعليم  التدريس

 السعودية الجامعات من ذوي االحتياجات الخاصة في عدد
 مالحظات على االستبانة، وبناء صالحية على للحكم

 إلى الشكل والوصول الالزمة التعديالت عمل تم المحكمين
 أربعة تضم االستبانة أصبحت بحيث لالستبانة، النهائي

 للمباني التحتية بالبنية المختص األول محاور، المحور
 فقرة،) 13( على ويحتوي والمعامل الدراسية والقاعات
 هيئة ألعضاء التقني باإلعداد تعلقالم الثاني والمحور
 الثالث والمحور فقرات،) 10( علي ويحتوي والفنيين التدريس
 التعليمية والمصادر للمكتبات التقني باإلعداد ويختص

 الرابع والمحور فقرة،) 21( على ويحتوي اإللكترونية
 البيئة لتحديد التعليمية للخدمات التقني باإلعداد ويختص
 جامعات في البصرية اإلعاقة لذوي ترونيةااللك التعليمية
 وبذلك. فقرة) 12( على ويحتوي السعودية، العربية المملكة
 وبناء. األربعة المحاور في فقرة) 56( على األداة تشتمل
الفقرات،  من محتوى عدد عدل المحكمين مالحظات على

 فقرة) 56( تضم االستبانة وأصبحت ولم يتم حذف أي فقرة،
األربعة  المحاور الفقرات هذه تغطيو  هائيالن شكلها في

 الفقرات من فقرة كل أعطيت وقد. باألداة الخاصة
 متدرجاً  وزناً  األربعة محاورها في االستبانة في المستخدمة

 على للحصول" خمسة اختيارات من المتدرج ليكرت أسلوب"
   عينة الدراسة. استجابات

  
 ثبات من للتحققو :"Reliability"االستبانة  ثبات
 مكونه على عينة األولية صورتها في تطبيقها تم االستبانة

الطالب  من - خارج عينة الدراسة -  فرداً ) 21( من
 وتم والطالبات المقبولين والمقبوالت في الجامعات السعودية،

 االتساق لقياس وذلك بيرسون، ارتباط معامل استخدام
 الكلية جةوالدر  البنود بين" Internal Consistency" الداخلي
 كما للثبات كرونباخ ألفا ومعامل، إليها تنتمي التي للمحاور
 درجة على االستبانة أن يتبين حيث ،)1( الجدول يوضحها
  الثبات. من مقبولة
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  )1( الجدول
  الدراسة أداة ثبات معامل

 معامل الفا ةمحاور االستبان

 0.92 البنية التحتية للمباني والقاعات الدراسية والمعامل

 0.96 نياإلعداد التقني ألعضاء هيئة التدريس والفني

 0.98 لكترونيةإلاإلعداد التقني للمكتبات والمصادر التعليمية ا

 0.93لكترونية لذوي اإلعاقة اإلعداد التقني للخدمات التعليمية لتحديد البيئة التعليمية اإل

 0.94 األداة ككل

  
  :وتفسيرها الدراسة نتائج

) إليجاد األوساط الحسابية SPSS( برنامج د علىاعتم
واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لتحقيق 

 معيار الباحث أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها، واعتمد
ومناقشتها  الحالية الدراسة نتائج عرض في التالي الحكم

  وتفسيرها.

 للمباني تيةالتح البنية األول الذي نصه: ما السؤال نتائج
 اإلعاقة ذويالطالب  لتعليم والمعامل الدراسية والقاعات
العربية؟ ولإلجابة عن هذا  المملكة جامعات في البصرية

السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 لبنود البنية التحتية للمباني والقاعات الدراسية والمعامل،

  .)2( لالجدو  يوضحها كما النتائج وكانت
  

  )2( الجدول
  التحتية البنية احتياجات على العينة أفراد الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

درجة 
  الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم  رةقـــــالف الحسابي

 1.30 0.618 جدا ضعيفة
 إلعاقةالمباني الجامعية مجهزة بشكل يسهل استخدامها لذوي ا

 ةالبصرية وفق المواصفات العالمي
1 9 

  7  2 يوجد في المباني أجهزة خدمات حاسوبية لذوي اإلعاقة البصرية  1.41 0.644 جدا ضعيفة
  8 3 توجد خريطة سمعية إلكترونية توضح مواقع مباني الجامعة 1.35 0.633 جدا ضعيفة
  12  4 ني الجامعةتوجد خريطة برايل توضح مواقع مبا 1.24 0.495 جدا ضعيفة
  13  5 برايلأبواب القاعات والممرات مجهزة بطريقة 1.19  0.397 جدا ضعيفة

  11  6 تجهيزات المباني مثل المصاعد مجهزة بطريقة برايل 3.00  0.527  متوسطة

 1.43  0.647 جدا ضعيفة
توجد تجهيزات معملية يمكن لذوي اإلعاقة البصرية استخدامها 

 بسهولة
7  6  

 1.46 0.650 جدا ضعيفة
توجد معامل مجهزة ببرامج حاسوبية ناطقة خاصة بذوي اإلعاقة 

 البصرية
8  5  

 1.49 0.692 جدا ضعيفة
 اإلعاقة ذووتوجد أرضيات خاصة داخل الجامعة ليتمكن

 ةالبصرية من التحرك اآلمن بسهول
9  2  

 3.19 0.616 متوسطة
يوجد مركز رياضي يحتوي قاعات ومالعب ُمصممة خصيصًا 

 ي اإلعاقة البصريةلذو 
10 10  

 1.49 0.692 جدا ضعيفة
قاعات متعددة األغراض لذوي علىيوجد مركز ترفيهي يحتوي

 اإلعاقة البصرية
11  3  
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درجة 
  الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم  رةقـــــالف الحسابي

  1.57  0.689 جدا ضعيفة
توجد ورش تدريب ُمزودة باألجهزة كافة، وبأحدث الوسائل 

اقة واألساليب التقنية لتقديم المادة التعليمية والتدريبية لذوي اإلع
 البصرية

12  4  

توجد اللوحات اإلرشادية البارزة، واألسهم الدالة على األقسام،   1.51 0.731 جدا ضعيفة
 وكيفية الوصول اآلمن إلى األماكن

13  1  

 

 لبنود الحسابية المتوسطات أن) 2( الجدول من يتضح
 لتعليم والمعامل الدراسية للمباني التحتية البينة احتياجات

 -1.19( بين انحصرت البصرية عاقةالطالب ذوي اإل
 اآلتي: النحو على توزيعها وجاء )3.19

 من أقل حسابية متوسطات عدد البنود التي حققت إن  -
بندًا من أصل ثالثة عشر بندًا،  هي أحد عشر )3.00(

 من بنود هذا المحور بنداً  عشر أحد أن الواضح ومن
 عيفةوض ضعيفة بين عليها الموافقة درجة والتي تراوحت

 التجهيزات الشديد لوجود االحتياج يعني مما جدا
باقي  البصرية، كما جاءت اإلعاقة بذوي الخاصة

وذلك على مستوى  هذا االحتياج، النتائج لتؤكد
 الجامعات التي أجريت الدراسة عليها.

 وينص) فأكثر 3( حسابية متوسطات فقط حققا بندان  -
 لمصاعدا مثل المباني تجهيزات على هذان البندان

عليها  الموافقة درجة جاءت وقد ،برايل بطريقة مجهزة
 قاعات يحتوي رياضي مركز انه يوجد "بمتوسطة" حيث

 ."البصرية اإلعاقة لذوي خصيصاً  ُمصممة ومالعب

 توافر أو وجود من التأكد عدم كما ان ذلك يعني
المالعب، وٕان  أو المصاعد في سواء المناسبة التجهيزات

ك سعود قد خطت خطوات في مجال كانت جامعة المل
التجهيزات، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من 

) ودراسة الزكري 2005) والشرايري وأبوملحم (2002زغلول (
ات تياجبينت عدم تهيئة مناخ التعلم لذوي االح) التي 2009(

الخاصة في كثير من مؤسسات التعليم العالي، وعلى 
التقنيات الحديثة ومستلزماتها  ضرورة توفير مصادر لتمويل

 لهم كبرامج الحاسوب الخاصة بالمكفوفين.

 اإلمكانات ينص على: ما الذي الثاني السؤال وأما نتائج
 المملكة جامعات في) وفنيون تدريس هيئة أعضاء( البشرية
البصرية؟  اإلعاقة ذوي لتعليم الطالب السعودية العربية

متوسطات الحسابية ال فتمت اإلجابة عنه من خالل حساب
واالنحرافات المعيارية لبنود المحور الثاني لالستبانة المتمثل 
في اإلعداد التقني ألعضاء هيئة التدريس والفنيين 

الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت (اإلمكانات البشرية)،
)3(.  

  
  )3جدول (ال

  ةنة على احتياجات اإلمكانات البشريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العي

 الموافقة درجة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم قــــــرةالف  الحسابي

 ذويخبرة لتدريس ويوجد أعضاء هيئة تدريس مؤهلون وذو   3.95 0.664 عالية
 اإلعاقة البصرية

1 8  

 2.11 0.669 ضعيفة
وي ذ تدريسيس لتتوافر برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدر 

 اإلعاقة البصرية
2 5  

 4.38 0.681 جدا عالية
توجد حوافز وظيفية ألعضاء هيئة التدريس العاملين في 

 مجال تدريس ذوي اإلعاقة البصرية
3  6  

 3.30  0.845 متوسطة
خبرة للتعامل مع ذوي اإلعاقة ويتوافر فنيون مؤهلون وذو 

 البصرية
4  2  
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 الموافقة درجة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم قــــــرةالف  الحسابي

  1  5 ةفنيين لتدريب ذوي اإلعاقة البصرية للتوجد برامج تدريبي 1.81 0.877 ضعيفة
 ضعيفة

0.614 2.11 
ي مجال تدريب ذوي توجد حوافز وظيفية للفنيين العاملين ف

 ةاإلعاقة البصري
6  10  

 جدا ضعيفة
0.731 1.51 

لفئة يجهل الفنيون واختصاصيو المعلومات احتياجات هذه ا
 تفيما يتعلق بخدمات المعلوما

7  4  

 1.65 0.676 اجد ضعيفة
وجيه للمكفوفين في يتولى موظف مختص اإلرشاد والت

 ةقطاعات الجامع
8  7  

 1.76 0.760 جدا ضعيفة
فنين الذين يتعاملون مع هذه تتوفر برامج تدريب وتأهيل ال

 ةالفئ
9  3  

 2.19 0.616 ضعيفة
تتوفر برامج تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس الذين 

  9  10 ةئيتعاملون مع هذه الف

  
) أن المتوسطات الحسابية لبنود 3تضح من الجدول (يو 

 ،)4.38 -1.51احتياجات اإلمكانات البشرية انحصرت بين (
  ي:توتوزيعها على النحو اآل

حققت متوسطات حسابية من أصل عشرة بنود  سبعة  -
بين  عليها الموافقة درجة جاءت وقد) 3.00أقل من (

 اتوافرهمما يدل على عدم ضعيفة وضعيفة جدا، 
ن و يجهل الفني :لها، والبنود هيواالحتياج الشديد 

المعلومات احتياجات هذه الفئة فيما يتعلق  واختصاصيو
يتولى ، و )1.51بخدمات المعلومات بمتوسط حسابي (

موظف مختص اإلرشاد والتوجيه للمكفوفين في 
فر اتتو ، و )1.65قطاعات الجامعة بمتوسط حسابي (

لذين يتعاملون مع هذه ن ايبرامج تدريب وتأهيل الفني
توجد برامج تدريبية ، و )1.76الفئة بمتوسط حسابي (

ن لتدريب ذوي اإلعاقة البصرية بمتوسط حسابي يللفني
تتوافر برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ، و )1.81(

، )2.11لتدريس ذوي اإلعاقة البصرية بمتوسط حسابي (
تدريب  توجد حوافز وظيفية للفنين العاملين في مجالو 

، وآخر )2.11ذوي اإلعاقة البصرية بمتوسط حسابي (
فر برامج تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس اتتو بند 

  .)2.19الذين يتعاملون مع هذه الفئة بمتوسط حسابي (

، فأكثر) 3.00حققت متوسطات حسابية (فقط بنود  ثالثة  -

عليها بين عالية جدا وعالية  الموافقة درجة جاءت وقد
يتوافر  :يوجود هذه التجهيزات وه ؤكدوهذا ي وسطة،ومت
ذوي اإلعاقة مع خبرة للتعامل  ون وذو و ن مؤهلو فني

يوجد أعضاء هيئة ، و )3.30البصرية بمتوسط حسابي (
اإلعاقة  يخبرة لتدريس ذو  ون وذو و تدريس مؤهل

توجد حوافز وظيفية ، و )3.95البصرية بمتوسط حسابي (
ن في مجال تدريس ذوي ألعضاء هيئة التدريس العاملي

. وأكدت نتائج )4.38اإلعاقة البصرية بمتوسط حسابي (
) ودراسة 2005) ودراسة اليماني (2009دراسة الحمد (

) نتائج الدراسة الحالية بضرورة توفير 2002زغلول (
دورات تدريب وتأهيل الفنيين وأعضاء هيئة التدريس 

  الذين يتعاملون مع ذوي االحتياجات الخاصة.
  
اإلعداد  الذي ينص على: ما السؤال الثالثما نتيجة وأ

التقني للمكتبات ومصادر المعلومات (الورقية واإللكترونية) 
ذوي  الطالبفي جامعات المملكة العربية السعودية لتعليم 

تم استخدام المتوسطات ؟ ولإلجابة عنه اإلعاقة البصرية
د التقني لبنود محور اإلعدا الحسابية واالنحرافات المعيارية
وكانت النتائج كما يوضحها  للمكتبات والمصادر التعليمية،

  .)4الجدول (
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  )4( الجدول
  المعلومات ومصادر للمكتبات التقني اإلعداد احتياجات على لالستجابات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات

 درجة
  الموافقة

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم رةقــــــــــالف الحسابي

 2.35 1.160  ضعيفة
تتوافر مصادر المعلومات الورقية والكتب بطريقة برايل في 

 المكتبة
1 4 

  18  2 تتوافر مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبة 1.65 0.753 ضعيفة جدا

 1.81  0.938 ضعيفة
الوصول لمصادر ن من المكتبة معدة بطريقة يتمكن فيها المكفوفو 

 ات بسهولةالمعلوم
3  10  

فر في المكتبة أجهزة حاسوبية مجهزة ببرامج صوتية للمكفوفيناتتو  1.68 0.784 جدا ضعيفة 4  17  

  2  5 فر في المكتبة إنترنت يتمكن المكفوفون من استخدامهايتو  2.49 1.261 ضعيفة
  14  6 يتوفر بالمكتبة ماسح ضوئي يتمكن المكفوفون من استخدامه 1.92 0.862 ضعيفة

  1  7 تتوافر بالمكتبة برامج لتحويل الصورة إلى نص 2.81 1.391  توسطةم
  7  8 تتوافر بالمكتبة برامج لتحويل النصوص إلى ملفات صوتية 1.89 1.022 ضعيفة
  8  9 يوجد بالمكتبة موظف مساعد لخدمة المكفوفين 2.27 1.018 ضعيفة
  19  10 ريقة برايليتم إعداد االختبارات للمكفوفين بط 1.59 0.725  جدا ضعيفة

  3  11  يسمح للمكفوفين باستخدام التقنيات والحاسب اآللي في االختبارات 1.92 1.187 ضعيفة
  16  12 توجد مكتبات صوتية إلكترونية متاحة للمكفوفين 1.78 0.787  جدا ضعيفة

  5  13 تلبي المكتبة االحتياجات الحقيقية للمكفوفين 1.95 1.129 ضعيفة

 1.54  0.826  جدا ضعيفة
يجهل أمين المكتبة واختصاصيو المعلومات احتياجات هذه الفئة 

  15  14 فيما يتعلق بخدمات المعلومات

  20  15 توجد لفاقد البصر كليًا وسائل تعتمد على اللمس أو السمع 1.57 0.689  جدا ضعيفة

 2.05 0.998 ضعيفة
توجد لضعيف البصر وسائـل تشتـرك فيها الكلمات والنماذج 

 المكبرة والطرق اللمسيـة والسمعيةوالصور
16  9  

  12  17 توجد قاعة إطالع للمكفوفين 1.81 0.877 ضعيفة
  13  18 ر الكتب على أشرطة مسموعةافتتو  1.59 0.865  جدا ضعيفة

 1.43 0.647 ضعيفة
توجد قوائم ببليوجرافية مطبوعة بحروف كبيرة ضمن عناوين 

 مجموعات المكتبةالمواد ذات الحروف الكبيرة المتوافرة في
19  21  

  11  20 هناك مرونة في العدد المسموح بإعارته للمكفوفين 2.43 0.929 ضعيفة
  6  21 ترسل الكتب الناطقة بالبريد على سبيل اإلعارة إلى المكفوفين 2.11 1.100 ضعيفة
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) أن المتوسطات الحسابية لبنود 4يتضح من الجدول (
 الطالب المعلومات لتعليمللمكتبات ومصادر  اإلعداد التقني

ومن  ،)2.81 - 1.43ذوي اإلعاقة البصرية انحصرت بين (
الواضح أن جميع بنود هذا المحور جاءت لتؤكد االحتياج 

التجهيزات والخدمات الخاصة  ىمستو  يالشديد وتدن
ت، حيث باإلعداد التقني للمكتبات ومصادر المعلوما

جدًا، مما  يفةوضع ضعيفة بين عليها الموافقة درجة تراوحت
 والخدمات التجهيزات مستوى وتدني الشديد يعني االحتياج

للمكتبات ، وهذه نتيجة اتفقت مع  التقني باإلعداد الخاصة
 ,.Jirasak et al)وآخرين دراسات سابقة كدراسة جريساك

) التي أشارت إلى معيقات 2009ودراسة القحطاني ( (2007
  عبر اإلنترنت.المعلومات ومصادر التعلم  إلى الوصول

السؤال الرابع: الختبار صحة السؤال الرابع الذي ينص 
اإلعداد التقني للخدمات التعليمية اإللكترونية  ى: ماعل

ذوي  يم الطالبون الطالب) لتعلؤ والتسجيل وش (القبول
فقد  ؟اإلعاقة البصرية في جامعات المملكة العربية السعودية

وسطات الحسابية المت تمت اإلجابة عنه باالعتماد على
للمحور األخير من االستبانة، وهو  واالنحرافات المعيارية

وكانت النتائج كما  ،اإلعداد التقني للخدمات التعليميةمحور 
   .)5يوضحها الجدول (

  
  )5جدول (ال

  اإللكترونية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالستجابات على احتياجات اإلعداد التقني للخدمات التعليمية

الموافقة درجة االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الرتبة  الرقم رةقــــــالف الحسابي

  8 1 تقدم خدمات صوتيه إلكترونية من عمادة القبول والتسجيل 1.57 0.765 اجد ضعيفة
  11  2 قسم في العمادة للتعامل مع ذوي اإلعاقة البصرية يوجد 1.24 0.495 جدا ضعيفة

  2  3 مطبوعات تعريفية بالجامعة بطريقة برايلتتوافر 2.54 1.095 ضعيفة

 1.65 0.875 جدا ضعيفة
يمكن للطالب الكفيف إضافة وحذف المواد آليًا بتوجيهات 

 صوتيه مع عمادة القبول والتسجيل
4  5  

 1.41  0.644 جدا ضعيفة
يمكن للطالب الكفيف معرفة التعديالت في القاعات والمواعيد 

 والتسجيل برسائل صوتية على الجوالمن عمادة القبول
5  10  

 1.41  0.762 جدا ضعيفة
الطالب من خالل دة شؤونيتم التواصل مع الكفيف من عما
 إرسال رسائل صوتية على الجوال

6  9  

  3  7 ٭توجد صحيفة خاصة بالمكفوفين 2.24 1.090 ضعيفة

 1.62  0.828 جدا ضعيفة
والمؤتمرات التي توجد برامج لزيادة الوعي، وتقام المعارض

 اإلعاقة البصريةوتناقش المشكالت التي يعاني منها ذو 
8  6 

  12  9 توجد معلومات صوتية تعريفية بالجامعة على موقع الجامعة 1.22  0.479 جدا ضعيفة

 2.16 1.041 ضعيفة
توجد أرقام هاتف تقدم خدمات صوتية بالجامعة لذوي اإلعاقة 

  4  10 البصرية

 2.24 1.188 ضعيفة
مكافأة من عمادة –وجد خدمات خاصة للشخص المرافقت

 شؤون الطالب
11  1  

 1.54 0.767 جدا ضعيفة
يوجد موظفون في العمادة مؤهلون لتقديم الخدمات لذوي 

 اإلعاقة البصرية
12 7 

  
أن المتوسطات الحسابية  )5(يتضح من الجدول و 

جميع بنود احتياجات اإلعداد التقني للخدمات التعليمية  ل
 -1.22ذوي اإلعاقة البصرية انحصرت بين ( طالب لتعليم

 تراوحتومن الواضح أن جميع بنود هذا المحور ، )2.54
يعني  جدًا، مما وضعيفة ضعيفة بين عليها الموافقة درجة

 والخدمات التجهيزات مستوى وتدني الشديد االحتياج
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 لتعليم المناسبة التعليمية للخدمات التقني باإلعداد الخاصة
لتؤكد هذه النتائج جاءت البصرية. وقد  اإلعاقة ذوي البط

التجهيزات والخدمات  ىمستو ي االحتياج الشديد وتدن
 الخاصة باإلعداد التقني للخدمات التعليمية المناسبة لتعليم

ة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع ذوي اإلعاقة البصري الطالب
ايري ) والشر 2002زغلول ( معظم الدراسات السابقة كدراسة

 وآخرون ) وجريساك2005) واليماني (2005وأبوملحم (
)Jirasak et al., 2007 () 2009) والقحطاني (2009والحمد (

 ).2009( يوالزك

  
  نتائج الدراسة:خالصة 
اإلعاقة البصرية من نقص حاد في ذوو  الطالب يعاني

 ىسواء عل ،التجهيزات التقنية الموجودة بالجامعات السعودية
و تقنية مصادر أو اإلمكانات البشرية أية التحتية البن ىمستو 

مما يعيق العملية  مية،و تقنية الخدمات التعليأالمعلومات 
التعليمية. وتوجد احتياجات تقنية يجب أن يتم تلبيتها 

اإلعاقة البصرية من االستفادة من الطالب ذوو ليتمكن 
ت وقد خلص .كافة الخدمات التي تقدمها الجامعات السعودية

مجموعة من التوصيات يمكن من خاللها تقديم  الدراسة إلى
  :فيما يأتيخدمات متميزة لذوي اإلعاقة البصرية تتمثل 

ذوي  الطالبيادة االهتمام باستخدام التقنيات في تعليم ز  -
  .اإلعاقة البصرية في المرحلة الجامعية

تطوير المكتبات والمجالت والدوريات التعليمية بما يتيح  -
من هذه  ىوي اإلعاقة البصرية االستفادة العظمذ لطالبل

  .المصادر
ذوي  الطالب تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع -

  .اإلعاقة البصرية
للعاملين في مجال اإلعاقة البصرية  ةعمل دورات تدريبي -

 .و الفنيينأو المعاونين أسواء من أعضاء هيئة التدريس 

م المباني الجامعية بما مراعاة المعايير الدولية عند تصمي -
 .ذوي اإلعاقة البصرية الطالب يتناسب مع قدرات

تطوير القاعات الرياضية ومراكز الترفيه بالجامعات  -
البصرية من استخدامها  اإلعاقة وذو  ن الطالبليتمك

 .واإلفادة منها

بع متكاملة المعدات وذات الطاقة الكبيرة على توفير مطا -
  .من الكتب المقررة إنتاج المطبوعات بخط برايل

القيام وفي ضوء خالصة الدراسة يقترح الباحثان 
 التطبيقات بعض استخدام بدراسات مستقبلية كدراسة فاعلية

 لدى والتحصيل التعليمية في الدافعية النقالة للتقنيات الرقمية

  .العربية السعودية المملكة بجامعات بصريا المعاقين الطالب
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Technical Needs for Visually Impaired Students at Saudi Universities 
 

Ali M. J. Dwaidi1 and Bahaa Kh. S. Ibrahim2 

 

1. Professor, Learning Technologies, College of Education, Taibah University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract 

The current study was conducted to determine the technical needs for visually impaired 

students at Saudi universities. Using the descriptive method, a survey of (56) items was 

administered during the first semester of the academic year 2012 to a population sample of (37) 

visually impaired male and female students from 3 different Saudi universities. Findings 

revealed an extreme shortage and weak infrastructure of technical facilities and/or learning 

resources provided to visually impaired students at all Saudi universities where the study took 

place. Also, there is an extreme shortage of specialized academic staff, qualified technicians 

and experts in the field of visual impairment. Further, no/or very few incentives are provided to 

such experts if present. The paper recommends to improve the universities’ infrastructures by 

securing technical needs and recruiting specialized experts and academic staff for visually 

impaired students as early as possible. 

Keywords: Technical needs and facilities, Students with special needs, Visual impairment / 

disabilities. 
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  دينظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقواقع العدالة التنظيمية بجامعة الطائف من وجهة ن

  علي فهيد فهد الفعر الشريف

  .ف، المملكة العربية السعوديةجامعة الطائ ة،كلية التربيك، أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشار 
  

  15/5/2016تاريخ: ُقبل ب   3/2/2016ُعدل بتاريخ:  6/10/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية وعدالة  :بأبعادها الثالثة يهدف هذا البحث إلى الكشف عن واقع العدالة التنظيمية

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ن. من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدي ف،التعامالت بجامعة الطائ
  ) عضو هيئة تدريس متعاقد.100لغ عددهم (باعاقدين بجامعة الطائف، الهيئة التدريس المت

وقد تم التحقق من صدق االستبانة بالتحكيم  رة.عبا 25تم تصميم استبانة تحتوي على  ث،ولتحقيق أهداف البح
 تخدام المتوسطاتباس تم تحليل البيانات إحصائياً  ،وبعد تطبيق االستبانة خ.وحساب ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونبا

وقد أشارت نتائج البحث إلى أن مستوى العدالة التوزيعية جاء بدرجة متوسطة ويتجه  ة.المعياري واالنحرافات الحسابية
 مقداره بمتوسط حسابي اً مستوى العدالة اإلجرائية مرتفعجاء )، بينما 3.42(مقداره نحو االرتفاع بمتوسط حسابي 

حث إدارة بايوصي الو  .)3.2( مقداره ة التعامالت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابيمستوى عدال جاء اً وأخير  .)3.5(
خاصة تلك المتعلقة بالعدالة  ،جامعة الطائف بالعمل على توفير مناخ تنظيمي تسوده العدالة بأبعادها المختلفة

ة وأن توليهم عناية خاص التوزيعية وعدالة التعامالت، إلى جانب زيادة االهتمام بأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين،
  .حاجاتهم ورغباتهم لتحقيق الممكن منها وٕاشباعها إلىتتعرف و 

  .العدالة التنظيمية، أعضاء الهيئة التدريسية، جامعة الطائفكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

تلعب الجامعات دورًا حيويًا ومحوريًا في تطوير وتنمية 
لعقل المدبر لجسد المجتمعات البشرية، فهي تعد بمثابة ا

المجتمع البشري، ولن تحقق الجامعة أهدافها والمهام 
الموكولة إليها بتطوير اإلنسان وتحقيق التنمية والتقدم 
للمجتمعات، إال إذا كانت ذات كفاءة عالية وفعالية مؤثرة 
تمكنها من القيام بدورها وتحقيق األهداف المرجوة منها على 

  أكمل وجه. 
لتدريس في الجامعة أحد أهم ويمثل عضو هيئة ا

مدخالت العملية التربوية فيها، وما من شك في أن قدرة 
الجامعة على تحقيق وظائفها الرئيسية الثالث: التعليم 

توقف بالدرجة األولى على توالبحث العلمي وخدمة المجتمع 
توافر األستاذ الجامعي الكفء، على أن الكفاءة وحدها قد 

قد يحدث الفرق في حال توافر هذه لكن ما ، ال تحدث فرًقا
ي، الكفاءة هو مستوى الروح المعنوية لدى األستاذ الجامع

والتي يعد الرضا عن العمل والوالء للجامعة من أبرز 
  .)2009مؤشراتها (السعود وسلطان، 

ويعد الوصول إلى أداء وظيفي متميز ألعضاء هيئة 
ول من فر مستوى مقبابمدى تو  رهناً التدريس في الجامعات 

العدالة التنظيمية سواء في الجوانب المادية أو المعنوية، وقد 
أكدت جميع المدارس اإلدارية بال استثناء هذا المبدأ 

الذي شق طريقه في األدب التربوي واإلداري تحت ي، اإلدار 
مسمى (العدالة التنظيمية)، وهو من المبادئ اإلدارية 

لى أساس من الداعية إلى التعامل مع أفراد المؤسسة ع
للوصول إلى إدراك األفراد لحالة اإلنصاف ة، العدل والمساوا

(شطناوي في المعاملة التي يعاملون بها من قبل المنظمات 
  .  )2013والعقلة، 

، كما أن العدالة هي الركيزة األساسية للدين اإلسالمي
فال تقوم المعامالت بين البشر دون أن يسود العدل بين 

وال ، في اإلسالم ال تتأثر بحب أو بغض الجميع، فالعدالة
تفرق بين مسلم وغير مسلم بل يتمتع بها جميع المقيمين في 
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بالد اإلسالم من المسلمين وغير المسلمين مصداقا لقوله 
"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط تعالى 

إعدلوا هو أقرب ا، وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلو 
(المائدة: اآلية  وى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملون"للتق

8.(  
 مقومات الجانبتعتبر العدالة التنظيمية من أهم و 

، حيث تعتبر إدارية كانت االجتماعي والنفسي ألي مؤسسة
واالعتداء عليها من جانب  ة لها،قيمة اجتماعيذات 

ملين، للقيم والعالقات االجتماعية للعا اً المؤسسة يمثل تدمير 
وعليه فإن عدم العدالة يترتب عليه اتباع العاملين لسلوكيات 

لذلك يعتبر موضوع العدالة التنظيمية من ، ضارة بالمؤسسة
الموضوعات المهمة في حق اإلدارة، ألن العدالة التنظيمية 
تصب في السعي العلمي لسد الفجوة بين أهداف األعضاء 

  ).   2014(بن زانة،  وأهداف المؤسسة
  

  فهوم العدالة التنظيمية:م
يقصد بالعدالة التنظيمية المدركة ميل األفراد العاملين 
لمقارنة حالتهم مع حالة زمالئهم اآلخرين في العمل، أو 
إدراكات العاملين للعدالة في مكان العمل من خالل عالقتهم 

 فيبالمؤسسة أو برئيسهم المباشر والتي تؤثر بالنهاية 
  ). 3: 2007العمل (العطوي،  مواقفهم وسلوكياتهم في

أن أهمية العدالة التنظيمية تنطلق من اعتبارها  غير
متغيًرا مهًما ومؤثًرا في عمليات اإلدارة بشكل عام واإلدارة 
التربوية بشكل خاص ووظائفهما، إذ ينظر إليها كأحد 
المتغيرات التنظيمية ذات التأثير المحتمل في كفاءة األداء 

ي المؤسسات عالوة على أداء الوظيفي للعاملين ف
المؤسسات ذاتها، وفي هذا الصدد تعتبر العدالة التنظيمية 

، له دالالته في التأثير التنظيميًا ومتغير  ناً قيمة ومضمو 
ويمكن أن يفسر العديد من المتغيرات األخرى المؤثرة في 
السلوك التنظيمي للعاملين في المؤسسة، انطالًقا من أن 

توضح الطريقة التي من خاللها يتسنى  العدالة التنظيمية
ألعضاء المؤسسة الحكم على عدالة المؤسسة في تعاملها 

(السعود وسلطان، معهم على المستويين الوظيفي واإلنساني 
2009 :195 .(  

وتعود فكرة العدالة التنظيمية إلى نظرية اإلنصاف أو 
) Adam, 1965) التي قدمها (Equity Theoryالمساواة (

تقوم على أساس أن شعور الفرد باإلنصاف والعدالة والتي 
من عدمه يتحدد من خالل مقارنة نسبة مدخالته إلى 

وكذلك مقارنة ذلك مع نسبة ا، المخرجات التي يتسلمه

المدخالت إلى المخرجات الخاصة بزمالئهم، وينتج عن تلك 
)، 59: 2007الت من اإلدراك (علوان، ث حاالمقارنة ثال

  كما يلي:
  

  اف:نصـــاإل  -
حيث نسبة مخرجات الفرد إلى مدخالته تساوي نسبة 
مخرجات زميله إلى مخرجاته، وفي هذه الحالة يولد لدى 

  الفرد شعور بالرضا والوالء لمؤسسته.
 

  عدم اإلنصاف (الظلم): -
حيث نسبة مخرجات الفرد إلى مدخالته أقل من نسبة 

دى لد ليتو مخرجات زميله إلى مخرجاته، وفي هذه الحالة 
ما  شيءالفرد شعور بالتوتر وعدم االرتياح مما يدفعه لعمل 

إتقانه للعمل ووالئه  فيللتخلص من التوتر قد يؤثر ذلك 
  ته.لمؤسس
 

  المحاباة: -
حيث نسبة مخرجات الفرد إلى مدخالته أكبر من نسبة 
مخرجات زميله إلى مخرجاته، وفي هذه الحالة تغيب العدالة 

حاباة مع البعض، والتعسف التنظيمية في ظل ظهور الم
 .المؤسسةوعدم اإلنصاف مع أفراد آخرين في 

كما أن تحقيق مستوى مقبول من العدالة التنظيمية في 
الجامعات التي يعمل بها أعضاء هيئة التدريس يولد 

مما يؤدي إلى فاعلية أكثر في  هم،االنتماء الوظيفي لدي
الة من الذين يشعرون بالعد وناآلداء الوظيفي، فالعامل

مديريهم يتولد لديهم الشعور باالنتماء للمؤسسة التي يعملون 
بها ويتحقق لديهم الرضا الوظيفي، ومما ال شك فيه أن 
شيوع العدالة التنظيمية في أي مؤسسة سيؤدي إلى مزيد من 
الوالء والدافعية والثقة بالمؤسسة مما يؤدي إلى أداء أفضل 

  ). 73: 2013كمًا ونوعًا (شطناوي والعقلة، 
) أن المفهوم المتكامل 26: 2010ويرى البدراني (

للعدالة التنظيمية يقتضي التفريق بين مدلولي "المساواة" 
و"العدالة"، إذ أن المساواة تستخدم في المقارنة بين األشياء 
والموضوعات المتماثلة مثل (أجر العامل أو ساعات 

ألشياء العمل)، في حين أن العدالة تمثل المقاربة بين ا
المتقابلة مثل (األداء والحوافز المادية)، وبهذا يمكن النظر 
للعدالة التنظيمية على أنها عملية إدارة الفروق في حياة 

المؤسسة لحفز جميع الجهود نحو تحقيق أهداف المؤسسة 
ومصلحتها العليا في البقاء وتفوقها والتقدم نحو المستقبل، 
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لعاملين بأن أهدافهم وال يكون ذلك إال من خالل إقناع ا
وليس على المؤسسة الشخصية تتحقق كنتيجة لنجاح 

  . المؤسسةحساب 
  

  أبعاد العدالة التنظيمية:
أن الموظف العلمية في مجال اإلدارة  أظهرت األبحاث

يقيم ثالث حاالت من العدالة داخل إطار العمل، وهي 
يع عدالة النتائج (عدالة التوزيع)، والعدالة في عمليات التوز 

الرسمية (العدالة اإلجرائية)، والعدالة في المعامالت 
الشخصية التي يواجهها مع اآلخرين (عدالة التعامالت)، 
وتميل تلك األبعاد الثالثة للعدالة التنظيمية لالرتباط حيث 
يمكن تناولها كثالثة مكونات للعدالة الشاملة ويمكنها العمل 

لعدالة في مكان معا، ومع ذلك إذا كان الهدف هو تحقيق ا
العمل فمن المفيد النظر إلى كل منها على حدة وبالتفصيل، 
ألن كل بعد يتحقق بطريقة مختلفة تنشأ من إجراءات إدارية 

  ). Cropanzano, 2007: 36مختلفة (
  

  يةالعدالة التوزيع
ترتبط عدالة التوزيع بمدى إدراك الموظفين لعدالة 

ة النهائية لعملية المخرجات المستلمة، حيث يقيمون الحال
، فإحساس العاملين بعدم عدالة ةالمؤسستوزيع الموارد في 

توزيع المكافآت مقارنة بما بذلوه من جهد يمكن أن يخلق 
نوعا من التوتر في العالقات بين األفراد بعضهم البعض 
من جانب وبين األفراد واإلدارة من جانب آخر (الشلهوب، 

2011 :14 .(  
الطرفين  وجودالتوزيع وفقا لمكان ويمكن تصنيف عدالة 
  ) إلى: 30: 2010محل المقارنة (البدراني، 

  جد الطرفان داخل مؤسسة واحدة.يو عدالة داخلية عندما  -
عدالة خارجية عندما يكون الطرف األول في مؤسسة  -

  والطرف اآلخر في مؤسسة أخرى.
  

) ثالث قواعد لعدالة 149: 2007وقد حدد (العطوي، 
  خل المؤسسات:   التوزيع دا

وتقوم على فكرة إعطاء المكافآت على  قاعدة المساواة: -1
أساس المساهمة، فالشخص الذي يعمل بدوام كامل 

أكبر من الشخص الذي يعمل بدوام  ضاً يستحق تعوي
على افتراض أن العوامل األخرى متساوية لديهم، ،جزئي

على قاعدة  زاً وٕاذا حصل العكس فهذا يعني تجاو 
  .المساواة

وتعني هذه القاعدة أن كل الناس  قاعدة النوعية: -2
وبغض النظر عن خصائصهم الفردية (الجنس، العرق، 

الحصول  في فرصالدين .... إلخ) يجب أن يتساووا 
على المكافآت، فمثًال عندما تعمل المؤسسة على تقديم 
الخدمات الصحية لموظفيها يجب أن تشمل هذه 

وليس الذين  ة،لمؤسسالخدمات كل الموظفين داخل ا
حدث األخير فإن باقي الموظفين ذا ، وإ قطيعملون بجد ف

 على قاعدة النوعية. وزاً سيشعرون بأن هناك تجا

وتقوم هذه القاعدة على فكرة تقديم  قاعدة الحاجة: -3
األفراد ذوي الحاجة الملحة على اآلخرين بافتراض 

  تساوي األشياء األخرى.
  

  عدالة اإلجراءات
نها درجة الشعور المتولدة لدى الموظفين إزاء وتعرف بأ

عدالة اإلجراءات التنظيمية التي تستخدم في تحديد 
  ). 14: 2010المخرجات التنظيمية (أبو جاسر، 

مدى إدراك أو إحساس العاملين بأن  وهي تعكس
اإلجراءات المتبعة بواسطة المؤسسة في تحديد من يستحق 

عكس التصور الذهني المكافآت هي إجراءات عادلة، كما ت
لعدالة اإلجراءات المتبعة في اتخاذ القرارات التي تمس 
الفرد، ويتحقق هذا النوع من العدالة عندما يتاح للموظف 
فرصة مناقشة األسس والقواعد التي سوف يتم على أساسها 

  ). 5: 2007تقييم أدائه (وادي، 
ويرتبط مدى االعتقاد بوجود عدالة اإلجراءات بمدى 

ء أو اإلخالل بمجموعة القواعد اإلجرائية اآلتية كما الوفا
  ):18: 2011حددها (الشلهوب، 

بمعنى وجود فرص لالعتراض على  قاعدة االستئناف: -1
  .القرارات وتعديلها إذا ظهر ما يبرر ذلك

أي أن يتم توزيع المصادر وفًقا  قاعدة األخالقية: -2
  للمعايير األخالقية السائدة.

يجب أن تستوعب عملية اتخاذ القرار  يل:قاعدة التمث -3
 وجهات نظر أصحاب العالقة.

يجب عدم تمكين المصلحة  قاعدة عدم االنحياز: -4
 الشخصية من التأثير على مجريات عملية اتخاذ القرار.

بناء القرارات على أساس معلومات  قاعدة الدقة: -5
 صحيحة وسليمة ودقيقة. 

م إجراءات توزيع يجب أن تنسج قاعدة االنسجام: -6
الجزاءات والمصادر على جميع األفراد وفي كل 

 .األوقات
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  عدالة التعامالت
تشير عدالة التعامالت إلى طريقة تصرف اإلدارة تجاه 
موظفيها والتي ترتبط بشكل أساسي بطريقة تعامل المدير 
مع مرؤوسيه على أساس المصداقية واالحترام واألدب 

التعامل من قبل متخذي القرار والثقة، أو بمعنى آخر جودة 
  ). 171: 2007(العطوي، 

فعدالة التعامالت تتعلق بمدى إدراك العامل لعالقته مع 
المدير من خالل العوامل االجتماعية، حيث يتم ذلك من 
خالل معاملة المدير للعامل باحترام ومودة ومن خالل 
مناقشة القرارات التي تخص وظيفته بصراحة، وأن يأخذ 

بعين االعتبار مطالب العامل الشخصية وأن يبدي  المدير
المدير اهتمامًا بمصلحته ويشركه في معرفة النتائج المترتبة 
على اتخاذ القرارات التي تتعلق بوظيفته والمبررات واألسباب 
المنطقية التي دعت التخاذ مثل تلك القرارات (بن زانة، 

2014 :26 .(  
مدى إحساس  كما تشير عدالة التعامالت أيضا إلى

الموظفين بعدالة المعاملة التي يحصلون عليها عندما تطبق 
عليهم اإلجراءات، وتضم نوعين من العدالة هما عدالة 
العالقات الشخصية وعدالة المعلومات، حيث تشير عدالة 
العالقات الشخصية إلى درجة معاملة األفراد بأدب وكرامة 

اءات واتخاذ واحترام من قبل متخذي القرار أثناء اإلجر 
على التوضيحات ت عدالة المعلوماتركز  القرارات، بينما

المقدمة للموظفين من خالل توصيل المعلومات الضرورية 
حول أسباب استخدام إجراءات معينة أو طريقة تخصيص 

  ). 172: 2008مخرجات معينة (شعبان، 
إن فقدان أي بعد من األبعاد الثالثة السابقة والتي تفسر 

يؤدي إلى شعور الفرد الموظف بعدم  مية،التنظيالعدالة 
أن عدالة  ذلكاإلنصاف والظلم والتوتر في سلوكه، 

التعامالت تمثل األسلوب الذي تم استخدامه في التعامل مع 
الفرد عند تطبيق اإلجراءات الرسمية والتي تؤثر بشكل كبير 

الشعور بالعدالة التنظيمية، كما أن عدالة اإلجراءات  في
عدالة السياسات واإلجراءات المستخدمة في تحديد تمثل 

مقدار المخرجات (العوائد التي حصل عليها الفرد في 
المنظمة مثل األجور والترقية والمزايا اإلضافية وغيرها) 
مقارنة بمدخالته (األداء الفعلي للفرد من حيث الكم والجودة 
 وهو يمثل حصيلة لعدة عوامل مثل الجهد، التعلم، الخبرة،

التدريب وغيرها)، أي أن شعور الفرد بعدالة التعامالت 
يعتمد على الشعور بعدالة اإلجراءات وعدالة التوزيع 

  ). 60: 2007(علوان، 

  الحساسية للعدالة التنظيمية:
يسلك األفراد طرقا مختلفة في ردود أفعالهم بشأن إدراك 

في مدى حساسيتهم للعدالة، حيث م العدالة نظرا الختالفه
ف األفراد إلى ثالث فئات من حيث حساسيتهم للعدالة يصن

  )، كما يلي: 16: 2010(أبو جاسر، 
  

  الشخص الحساس للعدالة: -1
وهو الشخص الذي يخضع في تقييمه الفتراضات 
نظريتي العدالة والتبادل االجتماعي، حيث يسعى هذا 
الشخص باستمرار لتحقيق العدالة في التبادل االجتماعي، 

هذا الشخص ظروف عدم العدالة فإنه يتحرك في فإذا أدرك 
 أحد اتجاهين:

زيادة مخرجاته أو تخفيض مدخالته في حالة الشعور  -
  بالغضب.

تخفيض مخرجاته أو زيادة مدخالته في حالة الشعور  -
 بالذنب.

 

 الشخص الخيري: -2

هو الشخص الذي يشعر بالعدالة فقط عندما تزيد 
ة االجتماعية بأقرانه، مخرجاته عند المقارن علىمدخالته 

ويسعى دائما لتقديم  ،لذلك فهو يقبل بنصيبه من الحياة
المزيد من االلتزامات للغير بحيث تفوق ما يحصل عليه من 

  فوائد في عالقات التبادل االجتماعي.
  

  الشخص غير الخيري: -3
هو الشخص الذي يشعر بالعدالة فقط عندما تزيد 

نة االجتماعية بأقرانه، لذا مدخالته عند المقار  علىمخرجاته 
ويسعى دائما للحصول على  ،فإنه ال يقبل نصيبه من الحياة

المزيد من الفوائد من الغير تفوق ما يقدمه لهم من التزامات 
  في عالقات التبادل االجتماعي.

  
  آثار العدالة التنظيمية:

من المعروف أن كل النظم اإلدارية التي تعزز العدالة 
دها المختلفة تعود بالنفع ليس على األفراد التنظيمية بأبعا

وحدهم في صورة الرضا من المعاملة العادلة، ولكن تعود 
بالنفع، فالعدالة التنظيمية تعزز المؤسسة أيضا على 

كالرضا الوظيفي وااللتزام المؤسسة المواقف اإليجابية داخل 
التنظيمي والثقة والمواطنة التنظيمية وهو ما يحسن من 

  .(Baldwin, 2006: 4)لوظيفي في النهاية ال محالة األداء ا
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  الرضا الوظيفي:
دالة في العالقة م يعتبر الرضا الوظيفي بشكل عا

المدركة بين ما يريده الفرد من وظيفته وبين ما يرى أنها 
تقدم له، فالرضا الوظيفي أمر بالغ األهمية لالحتفاظ وجذب 

نحو وظيفته  الموظفين المؤهلين حيث يعبر عن موقف الفرد
والمؤسسة التي يعمل بها، ويمكن تعريف الرضا الوظيفي 
بأنه رد فعل الموظف العاطفي نحو وظيفته على أساس 
المقارنة بين العوائد الفعلية والعوائد المرجوة، ومن المسلم به 
أن الرضا الوظيفي عموما يوصف بأنه بناء متعدد الجوانب 

ة من كل يشمل مشاعر الموظف نحو مجموعة متنوع
العناصر الجوهرية للوظيفة ذات الصلة بالشعور بالرضا بما 

وكذلك ظروف العمل ة، في ذلك المرتب والحوافز والترقي
واإلشراف والممارسات التنظيمية وأيضا العالقات مع زمالء 

  ). Al-Zu'bi, 2010: 2العمل (
  

  الوالء التنظيمي:
ديره يمكن القول أن الموظف الذي يشعر بالعدالة من م
 فيهايتولد لديه الشعور باالنتماء للمؤسسة التي يعمل 

مما يدفعه إلى بذل المزيد من في، ويتحقق لديه الرضا الوظي
الجهد لرفع مستوى األداء حتى ولو لم يطلب منه، وهذا 
بدوره يؤدي إلى تحقيق الفاعلية التنظيمية المنشودة، ويمكن 

تمثل رغبة الفرد  النظر إلى الوالء التنظيمي على أنه مشاعر
التي يعمل وللمؤسسة واستعداده لتقديم التضحية لزمالئه 

  ).  195: 2009فيها (السعود وسلطان، 
  

  اللتزام التنظيمي:ا
ينطوي االلتزام التنظيمي على إيمان الموظف وقبوله 

مع استعداده للعمل نحو إنجاز المؤسسة ألهداف وقيم 
ار كعضو داخل ، ورغبته القوية لالستمر المؤسسةأهداف 
، وبالتالي فإن االلتزام التنظيمي ينعكس في مدى ةالمؤسس

، ومع ذلك المؤسسةاستعداد الموظف للبقاء أو الرحيل عن 
فهو يتأثر بعدد من العوامل مثل الفرص المتاحة خارج 

والضغوط الطبيعية للبقاء في الوظيفة، ويرجع المؤسسة 
الموظف االلتزام التنظيمي في مضمونه إلى ارتباط 

أهمها  (Hassan, 2002:57)كنتيجة لعدة أسباب بالمؤسسة 
  ما يلي:    

  االلتزام الناتج عن تطبيق سياسة الثواب والعقاب. -
 شخصية. افاً أهدالمؤسسة اعتبار قيم وأهداف  -

  

  المواطنة التنظيمية:
 اً واختياري اً شخصي كاً يعتبر سلوك المواطنة التنظيمية سلو 

بار بشكل مباشر من قبل نظم ال يتم أخذه في االعت
وعلى الرغم من ذلك فإنها تزيد من كفاءة ة، المكافآت الرسمي

، ونتيجة لذلك يتوقع من الفرد العمل المؤسسةوفعالية أداء 
أكثر مما هو مطلوب في المؤسسة لصالح تحقيق أهداف 

المؤسسة واجبات ومهام وظيفته وهو ما يصب في نجاح 
)Taheri and Soltani, 2013: 66 .(  

  
  تحسين األداء الوظيفي:

العدالة في مكان العمل تتنبأ بفعالية الموظفين في الوفاء 
وظيفتهم، فتأثير العدالة غالبًا ما يكون قويا في  بواجبات

الحياة العملية، فمع مرور الوقت تؤدي العدالة واإلنصاف 
هذه و إلى عالقات شخصية قوية بين الرئيس والمرؤوس، 

على األداء الوظيفي بالتالي تحفز الموظفين  العالقة القوية
  ). Cropanzano, 2007: 39العالي (
تم اختيار و على العديد من الدراسات، ث الباح اطلعوقد 

بعض الدراسات التي تتعلق بواقع العدالة التنظيمية من وجهة 
  نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يلي:

  
  )2007دراسة العطوي ( -1

عالقة االرتباط واألثر بين أبعاد  الختبار اسةهدفت الدر 
العدالة التنظيمية ومستوى األداء السياقي في عينة تمثلت 
بأعضاء الكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة 

  القادسية.
توجه إيجابي نوعًا ما لدى  وجودوتوصلت الدراسة إلى 

ابله توجه بين يق ية،عينة الدراسة تجاه بعد العدالة التوزيع
المعتدل والمنخفض تجاه أبعاد العدالة التنظيمية األخرى 
(اإلجرائية والمعامالت) المتبعة من قبل الكلية، كما أن 

بين أغلب أبعاد العدالة  ياً إيجاب ياً معنو  طاً هناك ارتبا
التنظيمية وأبعاد األداء السياقي، وهذا يعني أن األداء 

ستوى شعوره بالعدالة التنظيمية السياقي للفرد يزداد بازدياد م
  خاصة العدالة اإلجرائية وعدالة المعامالت.

  
  )2009دراسة السعود وسلطان ( -2

مستوى العدالة التنظيمية لدى  تعرفة إلى هدفت الدراس
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية 
وبيان عالقته بالوالء التنظيمي لدى أعضاء الهيئات 

  تدريسية.ال
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أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى العدالة التنظيمية 
لدى رؤساء األقسام األكاديمية كان مرتفعًا، وأن مستوى 
الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية كان مرتفًعا، 
كما تبين وجود عالقة إيجابية طردية ذات داللة إحصائية 

عدالة التنظيمية بين ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لل
  ة.والوالء التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسي

  
  )2013دراسة شطناوي والعقلة ( -3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى العدالة 
التنظيمية في جامعة اليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة 

والتعرف على  هم،وعالقتها باألداء الوظيفي لا، التدريس فيه
مستوى العدالة التنظيمية، كما هدفت إلى سبل تحسين 

تزويد متخذي القرار بصورة دقيقة وواضحة عن مستوى 
العدالة بهدف مساعدتهم في اتخاذ القرارات والتدابير التي 

  تعمل على تحسين المناخ التنظيمي في الجامعة.
نتائج الدراسة إلى أن هناك شعورا عاما بعدم  أشارت

و في بعض القوانين واألنظمة العدالة سواء بالممارسات أ
حيث تخضع كثير من التعليمات التي تخص  ،والتعليمات

أعضاء هيئة التدريس إلى قرارات مجلس العمداء، وتتفاوت 
  .هذه القرارات باختالف اإلدارات التي تتعاقب على الجامعة

 ويمكن أن ترجع هذه النتيجة إلى شيوع ظواهر الضغوط
في بعض األحيان إلى تجاوز  االجتماعية وغيرها مما يؤدي

التعليمات والخضوع لضغوط الواسطة والمحسوبية التي 
تنتشر في بعض المؤسسات بشكل عام وفي المؤسسات 

العدالة  فيالتعليمية بشكل خاص، مما يؤثر بشكل كبير 
العدالة التنظيمية  التنظيمية فيها وهذا ما أظهر تدني مستوى

  ط.إلى المستوى المتوس
  

  )Sareshkeh et al. )2012دراسة  -4
تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف تأثير العدالة التنظيمية 
على مختلف جوانب الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى 
موظفي االتحادات الرياضية اإليرانية، وذلك من خالل 

عد من أبعاد العدالة بإجراء اختبار تجريبي لتأثير كل 
  لوظيفي وااللتزام التنظيمي. التنظيمية على أبعاد الرضا ا

 فيوتشير النتائج إلى أن العدالة التنظيمية تؤثر مباشرة 
االلتزام التنظيمي العام والرضا الوظيفي العام للموظفين، 
فالعدالة اإلجرائية لها تأثير مباشر على الرضا الوظيفي 

ا تأثير هملفالعدالة التوزيعية وعدالة التعامالت  أماالعام 
االلتزام التنظيمي العام، فالعدالة اإلجرائية  مباشر على

وكذلك عدالة التعامالت يكون لها تأثير مباشر على الشعور 
بالرضا واالرتياح عند التعامل مع زمالء العمل والمشرفين، 
في حين أن العدالة التوزيعية لها تأثير مباشر على استمرار 

ر وغير االلتزام كما أن عدالة التعامالت لها تأثير مباش
  مباشر على االلتزام العاطفي.

  
  )Demirel and Yucel )2013دراسة  -5

تهدف الدراسة إلى بحث وتحديد اتجاه العالقة بين أبعاد 
  العدالة التنظيمية وأبعاد االلتزام التنظيمي.

وتوصلت الدراسة إلى أن العدالة التنظيمية تظهر في 
همته في األهمية التي تقدمها المنظمة للموظف عند مسا

 فيالمنظمة، حيث يؤثر مستوى األهمية المقدم للموظف 
فإذا شعر الموظف  ،التنظيمي بشكل مباشر التزامهمستوى 

، لذلك فإن اعتبار ظمة يتراجعالتزامه نحو المن فإنبالتجاهل 
عن بعضها  مستقلينااللتزام التنظيمي والعدالة التنظيمية 

  صحيحة.البعض يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات غير 
فالعدالة التنظيمية هي السبب وااللتزام التنظيمي هو 

وتدعم نتائج الدراسة هذا االستنتاج،  .نتيجة لهذا السبب
ووفقا لهذه النتائج هناك عالقة إيجابية بين عدالة التوزيع 
والعدالة اإلجرائية وعدالة التعامالت وبين االلتزام العاطفي 

بالعدالة التنظيمية  فعندما يكون مستوى إيمان الموظفين
  يزيد االلتزام العاطفي. عاً مرتف

وقد تبين من خالل استعراض تلك الدراسات التي 
تناولت واقع العدالة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

الجامعات، مجموعة من المالحظات التي في  التدريس
  اعتمد عليها الباحث عند إعداد بحثه كما يلي:

بقة تتناول العدالة التنظيمية وعالقتها جميع الدراسات السا -
بأداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من حيث الوالء 

  وااللتزام التنظيمي.
االرتباط اإليجابي القوي بين العدالة التنظيمية من جهة  -

ومستوى األداء الوظيفي واألكاديمي ألعضاء هيئة 
  التدريس بالجامعة.

سدة كالمحسوبية والمحاباة انتشار الظواهر التنظيمية الفا -
يؤدي إلى تدني مستوى العدالة التنظيمية داخل المؤسسة 

  التعليمية.
لم تناقش أي من الدراسات السابقة واقع العدالة التنظيمية  -

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
بشكل محدد وخالص، بل تناولت جميعها تأثير العدالة 

  خر.التنظيمية على متغير آ
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  وأسئلته: البحث مشكلة
العدالة التنظيمية ظاهرة إدارية شديدة األهمية لما  تعد

يمكن أن يحدثه شعور العاملين بعدم العدالة من أثر في 
محل العمل، والذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع مستويات 

اإلدارية  األداء التنظيمي مهما بلغت قوة عناصر العملية
التنظيمية المهمة والمؤثرة على األخرى، فهي أحد المتغيرات 

وعلى أداء ، كفاءة األداء الوظيفي للعاملين من جانب
خر، ففي الحاالت التي يزداد فيها آالمؤسسة من جانب 

شعور العاملين بعدم العدالة يترتب العديد من النتائج 
كانخفاض الرضا الوظيفي وانخفاض االلتزام  ة،السلبي

داء الوظيفي بصفة التنظيمي، إضافة إلى انخفاض األ
عامة، وعلى العكس فإن ارتفاع إحساس العاملين بالعدالة 
يؤدي إلى زيادة ثقتهم في إدارة المؤسسة وزيادة قناعتهم 
بإمكانية الحصول على حقوقهم وما يعنيه ذلك من ارتقاء 
سلوكيات األفراد بعد االطمئنان إلى سيادة العدالة (وادي، 

2007   .(  
 العدالة وقيم النزاهة والحيادية فيالسعي نحو تحقيق و 

الجامعة يعتبر أحد المتطلبات األساسية العمليات اإلدارية ب
أعضاء هيئة لتشكيل سلوكيات واتجاهات إيجابية لدى 

المساواة  تحقيقوعلى قدرة تلك المؤسسة على ها، فيالتدريس 
أعضاء هيئة التدريس دون تمييز بين أشخاصهم بين جميع 

بناء على ذلك فإن تحقيق العدالة بين ، و ألي سبب كان
هو أحد التحديات التي تواجهها أعضاء هيئة التدريس 

وذلك لتنوع مواردها البشرية واختالف  ،الجامعات السعودية
جنسياتهم وثقافتهم وخلفياتهم المعرفية واالقتصادية (أبو 

  ).2012تايه، 
أن تحقيق أهداف الجامعة والنهوض برسالتها يقع  وبما

فإن الشعور بعدم  فيها،كاهل أعضاء هيئة التدريس  على
العدالة قد ينعكس سلبا عليهم متمثال في انخفاض الشعور 

ومن ثم  ة،بالرضا الوظيفي وبالتالي في مدى والئهم للجامع
في مستوى أدائهم األكاديمي وقيامهم بالمهام الوظيفية 

  األخرى المسندة إليهم.
ما الرئيس التالي:  سؤالويمكن صياغة المشكلة في ال

واقع العدالة التنظيمية بجامعة الطائف من وجهة نظر 
  السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين؟

  الفرعية التالية:األسئلة  نبثق من السؤال الرئيسوي
ما واقع عدالة التوزيع بجامعة الطائف من وجهة نظر  -1

  أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين؟
إلجرائية بجامعة الطائف من وجهة ما واقع العدالة ا -2

  نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين؟
ما واقع عدالة التعامالت بجامعة الطائف من وجهة  -3

  نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين؟
  

  أهداف البحث:
  تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

توضيح مفهوم العدالة التنظيمية، والتعرف على أبعاده  -1
  .ى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الطائفلد الرئيسية

وجهة نظر السادة أعضاء هيئة التدريس  بيان -2
 بأبعادها عدالةال المتعاقدين بجامعة الطائف نحو واقع

  عدالة التعامالت.، و العدالة اإلجرائية ،التوزيع
  

  :بحثأهمية ال
ترجع أهمية البحث إلى كونه يتناول أحد المفاهيم 

وهو مفهوم "العدالة التنظيمية"، وما له من اإلدارية الهامة 
أثر بالغ على الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء 

  هيئة التدريس المتعاقدين، وتنقسم أهمية البحث إلى:
وتكمن في التعرف على مدى إدراك  األهمية العملية: -

السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين للعدالة التنظيمية 
داخل الجامعة، لما له من مردود على أدائهم بما ينعكس 
على الطالب، حيث يمكن أن تشكل نتائج ومقترحات هذا 
البحث مرجعًا علميًا يفيد أصحاب القرار في وضع الخطط 

أن تسهم في زيادة مستوى الشعور  واإلجراءات التي يمكن
بالعدالة التنظيمية لدى السادة أعضاء هيئة التدريس 

وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء ونتائج  ين،المتعاقد
  الجامعة إجماال. 

: وتكمن في أهمية الموضوع الذي األهمية العلمية -
يناقشه البحث، فنتائج هذا البحث يمكن أن تسهم في بناء 

ثر وضوحا عن العدالة التنظيمية بما يسهم في صورة أك
إثراء المكتبة اإلدارية العربية ونشر مفهوم العدالة التنظيمية 

  في قطاعات وظيفية أخرى.
  

  بحـث:حدود ال
  يتحدد البحث بالمحددات التالية:

يقتصر البحث على دراسة واقع العدالة أ) الحد الموضوعي: 
ظر أعضاء هيئة بجامعة الطائف من وجهة ن ةالتنظيمي

   التدريس المتعاقدين بها.
أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة  ب) الحد البشري:

  الطائف.
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دراسة ميدانية في جامعة الطائف بمدينة  ج) الحد المكاني:
  الطائف.

  .)1436-1435( العام الجامعيد) الحد الزماني: 
  
  لبحـثطلحات امص

  يتضمن البحث المصطلحات التالية:
العدالة التنظيمية هي مصطلح  دالة التنظيمية:الع

يستخدم لوصف دور العدالة من حيث صلته المباشرة بمحل 
العمل، وتحديدًا فإن العدالة التنظيمية تتعلق بطرق تحديد 

 هم،إذا كانوا يعاملون بإنصاف في وظائف فيماالموظفين 
وكيفية تأثير ذلك على المتغيرات األخرى المرتبطة بالعمل، 

لعدالة التنظيمية يمكن أن تساعد في تفسير سبب مهاجمة فا
الموظفين للنتائج غير المنصفة أو العمليات والمعامالت 

  ). Al-Zu'bi, 2010: 102غير المالئمة (
ويعرف الباحث العدالة التنظيمية إجرائيًا في هذه الدراسة 
بأنها: مدى التزام إدارة الجامعة بالمساواة واإلنصاف في 

إلجراءات والمعايير التي تحكم توزيع العمل والعوائد تطبيق ا
والحوافز (التشجيعية والعقابية) على كافة أعضاء هيئة 
  التدريس، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين.

  
  وٕاجراءته: البحث يةمنهج

في ضوء أهداف البحث وتساؤالته التي يسعى لإلجابة 
ي التحليلي الذي يعبر استخدم الباحث المنهج الوصف عنها،

عن الظاهرة المراد دراستها كما توجد في الواقع كمًا وكيفًا، 
والذي ال يقف عند جمع المعلومات لوصف الظاهرة، وٕانما 
يتعدى ذلك إلى تحليل الظاهرة وكشف أبعادها المختلفة من 
أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات تسهم في تحديد 

  لواقع وتحسينه.الوسائل المالئمة لتطوير ا
  
  وعينته: بحث) مجتمع ال1(

أعضاء هيئة الذي يتكون من  بحثتم اختيار مجتمع ال
التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف، وقد تم اختيار عينة 

) عضو هيئة تدريس متعاقد، وبعد التطبيق 100بلغ حجمها(
استبانة ) 82(استجاب منها  ؛ فقدالميداني ألداة الدراسة

ما نسبته  تكلوش لتحليل اإلحصائي،صالحة لكانت 
الموزعة على  ة) من إجمالي استمارات االستبان82%(

س يــــــالتدر  ـــةاء هيئعضــــفراد العينة من أالسادة أ
  اقدين.عــــالمت
  

  :بحثال اة) أد2(
لعدم إمكانية استخدام المقابالت  انةاستمارة االستب -

حظة الشخصية، الشخصية أو الزيارات الميدانية أو المال
في مجموعة من  ةمع االستعانة باستمارة االستبان

)، 2007األبحاث وهي أبحاث كل من (العطوي، 
)، 2010)، (أبو جاسر، 2009(السعود وسلطان، 

) مع إدخال التعديالت الالزمة لتالئم 2007و(وادي، 
  طبيعة الدراسة.

  آراء الخبراء في المجال. -
  الدراسات السابقة. -
  ث.ات المتعلقة بموضوع البحالمؤلف -

  
  تبانة:) تصميم استمارة االس3(

ت ذي التدريج لمقياس ليكر  اً وفقتمارة ساالتم تصميم 
بين  حيث تم تحديد درجات األهمية لكل عبارة ماالخماسي، 

 ،5، مطلقا، بأوزان ترجيحية هي اً دائما، غالبا، أحيانا، نادر 
   ، وتم تقسيمها إلى ثالثة أقسام:1، 2، 3 ،4

واقع العدالة التوزيعية من وجهة نظر أعضاء القسم األول: 
 9هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف، ويشمل 

  عبارات.
واقع العدالة اإلجرائية من وجهة نظر أعضاء القسم الثاني: 

 7، ويشمل هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف
  .عبارات

من وجهة نظر واقع عدالة التعامالت القسم الثالث: 
، أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف

  ة.عبار  9ويشمل 
  

  ) صدق أداة البحث:4(
قام الباحث بعرض األداة على ستة محكمين في مجالي 
 ىاإلدارة التربوية واإلدارة العامة، وطلب منهم تحديد مد

مالءمة األداة لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح 
وكذلك مدى كفاية  ات،علمية للعبار صياغة والصحة الال

العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة، 
باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل في 
صياغة العبارات أو حذفها أو إضافة عبارات جديدة، وكذلك 
صالحية المقياس للتطبيق، وبناء على مالحظاتهم تم 

بعد أخذ جميع اآلراء في  انةستبتصميم الشكل النهائي لال
  الحسبان.
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  ) ثبات أداة البحث:5(
قام الباحث باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، لقياس 

معامل أن قيم ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة، وقد تبين 

جاءت  ألفا كرونباخ لمحاور التأهيل لتولي المناصب القيادية
  ).1في الجدول ( كما

  
  )1جدول (ال

  الت الثبات لمحاور الدراسة حسب اختبار ألفا كرونباخمعام
 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات اورمحـــال م

 0,914 0,836 9 ةالعدالة التوزيعي 1

 0,932 0,869 7 يةالعدالة اإلجرائ 2

 0,935 0,876 9 تعدالة التعامال 3

 0,959 0,920 25 الدرجة الكلية 

  
) 0,92ات إلجمالي حجم العينة (وقد بلغ معامل الثب

  مما يدل على أن درجة الثبات مرتفعة لعينة الدراسة.
ونستخلص مما سبق أن أداة القياس (االستبانة) صادقة 
في قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة جيدة 

لهذه  جدا مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة
  قة.الدراسة ويمكن تطبيقها بث

  
  ) المعالجة اإلحصائية:6(

بعد االنتهاء من عملية جمع استمارات االستبيان تم 
الحاسب اآللي ومعالجتها باستخدام  فيتفريغها وٕادخالها 

  .SPSSبرنامج 
  

  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
المقاييس اإلحصائية الوصفية: المتوسطات الحسابية  -1

  .المرجحة، االنحراف المعياري
اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات محتوى استبيان  -2

  ة.الدراس
  

  الميدانية: بحثنتائج ال تحليل )7(
وتم تحويل  نة،تم استرجاع االستبانات من أفراد العي

مقياس ليكرت الخماسي كما للى درجات وفقا إ إجاباتهم
 المتوسطات قيم فإن ذلك إلى واستناًدا ،حددت الرتب للفقرات

 لتفسير معها التعامل سيتم الدراسة إليها وصلت التي الحسابية

  التالي: النحو على البيانات
 )2,49 –1منخفض إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ( -

 .)3,49 –2,5متوسط إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ( -

 .)5,00 – 3,5مرتفع إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ( -

  
قيمة المتوسط الحسابي كانت  فإنه إذاوبناء على ذلك 

تبانة مستوى الموافقة على االس فإن) 3,5للفقرات أكبر من (
) فإن 3,49و 2,5(ما بين  مرتفًعا، أما إذا كانت يكون

، وٕاذا كانت سطاً مستوى الموافقة على االستبيان يكون متو 
مستوى  فإن) 2,49( قيمة المتوسط الحسابي أقل من

  منخفًضا.يكون الموافقة 
  

  :بحثنتائج ال
واقع العدالة التنظيمية بجامعة  سعى البحث إلى بيان

الطائف من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة التدريس 
  ، وفيما يلي عرض لنتائج البحث:المتعاقدين

  
ما واقع عدالة  أوال: نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

التوزيع بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة 
  التدريس المتعاقدين؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات 
  .)2الحسابية واالنحرافات المعيارية وكما يوضحه الجدول (
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  )2جدول (ال
  فلواقع العدالة التوزيعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائالمقاييس اإلحصائية الوصفية 

 اراتعبــــــال م
المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النتيجة

1
أشعر بعدالة الراتب الذي أحصل عليه مقارنة بما يحصل عليه 

 2 مرتفع 1,19 3,72  ية.زمالئي في الكل

2
أشعر بالتوافق بين ما أحصل عليه من أجر وما أتمتع به من 

  .مؤهالت علمية
 3 مرتفع 1,57 3,58

 4 متوسط 1,62 3,3 .حصل عليها مناسبةأعتقد أن الحوافز المالية التي أ3

 1 مرتفع 1,18 3,85 .أشعر أن أعبائي وواجباتي الوظيفية مناسبة جًدا4

 7 متوسط 1,22 2,55 أحظى بمكافأة رؤسائي عن الجهد اإلضافي الذي أبذله.5

 5 متوسط 1,27 2,57 إجراءات الترقية من رتبة ألخرى كما حددتها اللوائح عادلة.6

7
أشعر بأن تقييم أدائي والترقية يعتمد بشدة على مبدأ الجدارة 

 واالستحقاق. 
 6 متوسط 1,08 2,57

8
أشعر بأن مكانتي الوظيفية تتأثر بطبيعة عالقتي الشخصية مع 

 رئيسي. 
 8 متوسط 1,2 2,5

9
أشعر بأن أصحاب القرار أو النفوذ في الكلية يحجبون عني بعض 

  .االمتيازات عمداً 
 9 منخفض 0,96 1,69

 متوسط 1,55 3,42 عامالمتوسط ال

  
) أن استجابات أفراد عينة الدراسة 2يظهر من الجدول (

لواقع العدالة التوزيعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
المتعاقدين بجامعة الطائف كانت بشكل عام بدرجة 

) واالنحراف 3,42إذ بلغ المتوسط الحسابي لها ( طة،متوس
المرتبة االولى فقرة  في)، وجاءت 1,55ى لها (المعيار 

بدرجة  "أشعر أن أعبائي وواجباتي الوظيفية مناسبة جًدا"
)، 1,18( ) وانحراف معياري3,85مرتفعة بمتوسط حسابي (

أشعر بعدالة الراتب الذي أحصل عليه مقارنة "تليها فقرة 
بمتوسط حسابي  "بما يحصل عليه زمالئي في الكلية

)، وفى المرتبة االخيرة 1,19اف معياري () وانحر 3,72(
أشعر بأن أصحاب القرار أو النفوذ في الكلية "جاءت الفقرة 

بدرجة منخفضة " يحجبون عني بعض االمتيازات عمداً 
)،  وكما 0,96) وانحراف معياري(1,69بمتوسط حسابي (

يتضح تميل وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 
قع العدالة التوزيعية إلى الرضا بجامعة الطائف نحو وا

  العام.
  

ما واقع العدالة  ثانيًا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:
اإلجرائية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة 

  التدريس المتعاقدين؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات 

  .)3لجدول (الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ وكما يوضحه ا
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  )3جدول (ال
  واقع العدالة اإلجرائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائفالمقاييس اإلحصائية الوصفية ل

 اراتعـبـــــال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النتيجة

1
أي  تتبع الكلية آلية تسمح لعضو هيئة التدريس المتعاقد بتقديم

 اعتراض إزاء القرارات التي تخصهم.
 6 متوسط 1,19 3,2

2
تستجيب عمادة الكلية للجوانب التي يطرحها عضو هيئة التدريس 

 المتعاقد السيما ذات الصلة بالمكافآت وتقييم األداء.
 7 متوسط 1,24 3,00

3
ودون  يتم تطبيق القرارات اإلدارية على كل األعضاء بال استثناء

 .تمييز
 1 مرتفع 1,14 4,1

4
يشرح رئيس القسم القرارات ويزود كافة أعضاء هيئة التدريس 

 .بتفاصيل إضافية عند استفسارهم عنها
 3 مرتفع 1,42 3,5

5
يحرص رئيس القسم على أن يبدي كل عضو هيئة تدريس متعاقد 

 .رأيه قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل
 4 متوسط 1,09 3,4

 2 مرتفع 1,1 3,9 رات الخاصة بعملي بناء على أسباب منطقية.يتخذ رؤسائي القرا6

7
أشعر بأن هناك إجراءات عادلة في الجامعة لمالحقة التجاوزات 

 والمساءلة القانونية.
 5 متوسط 1,26 3,3

 مرتفع 0,89 3,5 المتوسط العام

  
) أن استجابات أفراد عينة الدراسة 3يظهر من الجدول (

رائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لواقع العدالة اإلج
 ة،المتعاقدين بجامعة الطائف كانت بشكل عام بدرجة مرتفع

) واالنحراف المعيارى لها 3,5إذ بلغ المتوسط الحسابي لها (
يتم تطبيق "لى فقرة و المرتبة األ ي)، وجاءت ف0,89(

وبدون  القرارات اإلدارية على كل األعضاء بال استثناء
) وانحراف 4,1ة مرتفعة بمتوسط حسابي (بدرج تمييز"

"يتخذ رؤسائي القرارات الخاصة )، تليها فقرة 1,14معياري(
) 3,9بمتوسط حسابي ( بعملي بناء على أسباب منطقية"

)، وفى المرتبة االخيرة جاءت الفقرة 1,1وانحراف معياري (
تستجيب عمادة الكلية للجوانب التي يطرحها عضو هيئة "

قد السيما ذات الصلة بالمكافآت وتقييم التدريس المتعا
) وانحراف 3,00بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (" األداء
)، مما يشير إلى أن العدالة اإلجرائية على 1,24( معياري

  م.إلى حد كبير بشكل عاٍض مستوى مر 
  

ما واقع عدالة  ثالثًا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
هة نظر أعضاء هيئة التعامالت بجامعة الطائف من وج

  التدريس المتعاقدين؟
لإلجابة عن هذا السؤال، استخدم الباحث المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح في الجدول 

)4(.  
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  )4جدول (ال
  فلطائواقع عدالة التعامالت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة االمقاييس اإلحصائية الوصفية ل

 اراتعـبـــال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النتيجة

1 
أشعر أن النمط الديمقراطي أساس التعامل مع أعضاء هيئة

 التدريس المتعاقدين في الكلية التي أعمل بها.
 7 متوسط 1,16 3,26

2 
يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين على

 .قاءات المهنيةالمشاركة في الل
 8 متوسط 1,2 3,2

3 
يبدي رئيس القسم اهتماًما بمصالحي فيما يتعلق بالقرارات

 .عملي تخصالتي 
 2 مرتفع 1,25 3,9

4 
يحرص رئيس القسم على تحفيز أعضاء هيئة التدريس

 .المتعاقدين على البحث العلمي والنشر
 9 متوسط 1,16 3,00

5 
مترتبة على القرارات التييناقش رئيس القسم معي النتائج ال

 .يمكن أن تؤثر في وظيفتي
 3 متوسط 1,12 3,46

6 
يحرص رئيسي المباشر على وجود تغذية عكسية عن العمل

 تسمح لي بتحسين أدائي.
 1 مرتفع 1,24 3,96

7 
يشرح رئيسي المباشر بشكل واضح وصريح كل المواضيع

 المتعلقة بعملي.
 4 متوسط 1,07 3,39

 5 متوسط 1,04 3,32 رة على إشاعة روح التعاون في العمل.تحرص اإلدا 8

9 
يشعرني رؤسائي بالتقدير واالحترام نتيجة أي دور إيجابي

 أقوم به من شأنه إنجاح العمل.
 6 متوسط 1,06 3,3

  متوسط 0,94 3,20 المتوسط العام 

  
) أن استجابات أفراد عينة الدراسة 4يظهر من الجدول (

عامالت من وجهة نظر أعضاء هيئة لواقع عدالة الت
التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف كانت بشكل عام بدرجة 

) واالنحراف 3,2إذ بلغ المتوسط الحسابي لها ( طة،متوس
المرتبة االولى فقرة  في)، وجاءت 0,94المعيارى لها (

يحرص رئيسي المباشر على وجود تغذية عكسية عن "
بدرجة مرتفعة بمتوسط  "العمل تسمح لي بتحسين أدائي

يبدي ")، تليها فقرة 1,24) وانحراف معياري(3,96حسابي (
رئيس القسم اهتماًما بمصالحي فيما يتعلق بالقرارات التي 

) وانحراف معياري 3,9بمتوسط حسابي ( "تهم عملي
يحرص رئيس ")، وفى المرتبة االخيرة جاءت الفقرة 1,25(

المتعاقدين على القسم على تحفيز أعضاء هيئة التدريس 
بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي " البحث العلمي والنشر

)، مما يشير إلى أن 1,16( ) وانحراف معياري3,00(
العدالة اإلجرائية على مستوى مقبول من وجهة نظر أعضاء 

  هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف.
وبشكل عام هناك قبول لواقع العدالة التنظيمية إجماال 

ة نظر أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس من وجه
المتعاقدين، ولكن ال يخلو األمر من بعض التحديات التي 

 ت،تواجه إدارة الجامعة خاصة فيما يتعلق بعدالة التعامال
وينبغي عليها مواجهة  ة،والتي ترجع في معظمها إلى اإلدار 

، هذه التحديات بما يحقق الرضا الوظيفي لهؤالء األعضاء
يتناسب مع متطلبات العصر وبما يسهم في تحسين  بما

  األداء الوظيفي على الوجه األمثل.
  يلخص نتائج البحث كما يلي: 5والجدول 
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  )5( جدولال
  ملخص نتائج المحاور الثالثة

 االنحراف المعياري طالمتوس المتغير

 0,89 3,50 العدالة اإلجرائية

 1,55 3,42 العدالة التوزيعية

 0,94 3,20 امالتعدالة التع

    المتوسط الكلي
  

  :ما يليمما سبق يتضح 
فيما يتعلق بواقع العدالة اإلجرائية من وجهة نظر أفراد 

فقد كان العينة من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين، 
اتفاق السادة ى ) وهو ما يدل عل3,5سط الحسابي (المتو 

ل أعضاء العينة على أن مستوى العدالة اإلجرائية يمي
  ، إذ جاء بالمرتبة األولى.لالرتفاع

فيما يتعلق بواقع العدالة التوزيعية من وجهة نظر أفراد و 
العينة من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين، فقد كان 

) وهو ما يشير إلى ميل السادة 3,42المتوسط الحسابي (
أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين للرضا عن واقع العدالة 

  التوزيعية.
لواقع عدالة التعامالت من وجهة نظر أفراد نسبة وبال

فقد كان العينة من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين، 
) وهو متوسط يدل على قبول 3,2المتوسط الحسابي (

السادة أفراد العينة لمستوى عدالة التعامالت بجامعة الطائف 
مع الحاجة للعمل الجاد على تحسين مستوى عدالة 

  التعامالت.
مستوى اتفاق وٕاجماع السادة أفراد العينة من  أي أن

أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف في 
  .على درجة متوسطةكان  إجاباتهم على التساؤالت الثالثة

  
  السؤال الرئيس: عنوبشكل عام يمكن اإلجابة 

ما واقع العدالة التنظيمية بجامعة الطائف من وجهة  -
  ؟نالمتعاقدي نظر أعضاء هيئة التدريس

بناءًا على ما سبق وفي ضوء إجابات السادة أعضاء 
هيئة التدريس المتعاقدين على تساؤالت البحث متمثلة في 
عبارات االستبانة، يمكن القول أنه قد تم التوصل إلى أن 

للسادة  ضٍ واقع العدالة التنظيمية بشكل عام جيد ومر 
بما يكفل  ،فأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائ

تقدم ونجاح سير العمل، مع العمل على رفع مستوى العدالة 

تركيز بعض الجهود تحديدا نحو تحسين عدالة و التنظيمية 
بما يوفر البيئة الصالحة والمناخ المالئم لعمل  ت،التعامال

وبما ال يتعارض  ين،السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقد
النتائج مع نتائج وقد اتفقت هذه  مع وضعهم الوظيفي.

) والسعود والسلطان 2007دراسة كل من العطوي (
) التي بينت انها ايجابية، واختلفت مع نتائج دراسة 2007(

عدالة بأبعادها التي بينت انخفاض واقع ال 2013الشطناوي 
  ئية والتوزيعية، والتعامالت).الثالثة (االجرا

  
  ج:النتائخالصة 

  ة:إلى النتائج التالي توصل البحث
تشير النتائج إلى أن شعور أعضاء هيئة التدريس  -1

المتعاقدين بجامعة الطائف نحو العدالة اإلجرائية يفوق 
  شعورهم نحو العدالة التوزيعية وعدالة التعامالت.

هناك توجه إيجابي إلى حد كبير من قبل أعضاء هيئة  -2
التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف نحو العدالة 

هو ما يرجع باألساس إلى أن القرارات اإلجرائية، و 
ون تمييز أو د ية يتم اتخاذها من قبل اإلدارةاإلدار 

  استثناء كما أنها تعتمد على أسباب منطقية.
تأتي العدالة التوزيعية بمستوى متوسط نتيجة لرضا  -3

أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة الطائف عن 
مرتبات والحوافز، عدالة التوزيع المادية المرتبطة بال

بينما يبدو أن السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 
بجامعة الطائف غير راضين بالشكل المطلوب عن 
عدالة الترقيات وخاصة فيما يتعلق باآللية المطبقة 

  للترقيات.
تعكس ردود السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين  -4

م بجامعة الطائف بخصوص عدالة التعامالت عد
رغم  وب،شعورهم بعدالة التعامالت على النحو المطل

بخالف حرص الرئيس و أنها بشكل عام متوسطة، 
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المباشر على مصالح وأداء عضو هيئة التدريس 
السادة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين  فإنالمتعاقد 

أن عدالة التعامالت أقل من يرون بجامعة الطائف 
الشعور  فيية مما يؤثر البعدين اآلخرين للعدالة التنظيم

  العام بالعدالة التنظيمية.
  
  ات:صيـــالتو 

من المهم أن تعمل إدارة الجامعة على توفير مناخ  -1
تنظيمي تسوده العدالة بأبعادها المختلفة خاصة تلك 

، وذلك من التوزيعية وعدالة التعامالت المتعلقة بالعدالة
 ت،لوماخالل مراجعة سياساتها في توزيع الموارد والمع

وكذلك مراجعة أساليبها في التعامل مع أعضاء هيئة 
التدريس المتعاقدين وفق صيغة تضمن تحقيق العدالة 

  والمساواة للجميع.
عقد دورات تدريبية أو ورش عمل لرؤساء األقسام  -2

والعمداء بجامعة الطائف من أجل بناء قاعدة معرفية 
العدل  عميقة لهم حيال التعامل مع زمالئهم من منظور

  والمساواة وتكافؤ الفرص.
أن تقوم الجامعة بزيادة االهتمام بأعضاء الهيئات  -3

التدريسية فيها، وأن توليهم عناية خاصة وأن تتعرف 
على حاجاتهم ورغباتهم لتحقيق الممكن منها وٕاشباعها، 
وأن توضح لهم األهداف والرؤى التي تسعى لتحقيقها، 

ها ووضعها، وذلك وأن تعمل على إشراكهم في تحديد
لزيادة مستوى الرضا الوظيفي لديهم ومن ثم شعورهم 

  باالنتماء والوالء التنظيمي.
تحسين ظروف وشروط المشاركة في المؤتمرات  -4

 تشجعوالندوات الخارجية، من خالل توفير حوافز 
أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين على البحث العلمي 

  عملهم. واالستعانة بالتكنولوجيا بما يخدم
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Abstract 

This paper was conducted to explore the current standing of organizational justice at Al-Taif 

University as perceived by expatriate academic staff. Three dimensions of organizational 

justice were considered in this study; namely, distributive justice, procedural justice and 

interactional justice. A survey of (25) items was administered to 100 expatriate faculty 

members who represent all expats working for Al-Taif University. Validity and reliability of 

the study tool were confirmed using referees in educational and public administration and 

Cronbach's alpha coefficient, respectively. Arithmetic means and standard deviations were 

used in data analysis. Findings revealed that the overall level of distributive justice was 

moderate with a mean of (3.42). Procedural justice level seemed to be high with an arithmetic 

mean of (3.5). Finally, interactional justice was moderate with an arithmetic mean of (3.2). The 

paper recommends that the university top management should take necessary measures to 

optimize organizational justice, especially, distributive and interactional justice. The paper also 

recommends that the university should dedicate better efforts to satisfy the needs of expatriate 

academic staff. 

Keywords: Organizational justice, Academic staff, Al-Taif University. 
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  الذكاء االجتماعي وعالقته بالفاعلية الذاتية لدى طلبة كلية عجلون الجامعية

  عمار عبد اهللا محمود الفريحات

  المملكة األردنية الهاشمية.أستاذ علم النفس التربوي المشارك، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية عجلون، 
  

  24/10/2016ريخ: ُقبل بتا   4/5/2016ُعدل بتاريخ:  18/9/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
، وذلك في الجتماعي والفاعلية الذاتية لدى طلبة كلية عجلون الجامعيةالذكاء االعالقة بين دفت الدراسة تعرف استه

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية عجلون الجامعية في والتخصص (علمي، إنساني). الجنس، : ضوء متغيرات
تكونت بة. و وطال طالباً  )2234( البالغ عددهمم، 2015/2016 لكلية للعام الدراسيجميع التخصصات المتوفرة في ا

بطريقة عشوائية. ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بتطوير وطالبة، تم اختيارهم  بطال )500( عينة الدراسة من
أربعة مجاالت موزعة على ) فقرة 28( مكون بصورته النهائية منأداتي الدراسة، وهما: مقياس الذكاء االجتماعي ال

هي: الكفاية االجتماعية، والتسامح االجتماعي، والوعي االجتماعي، والتواصل االجتماعي، ومقياس الفاعلية الذاتية 
وقد تم استخراج . ) فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي: قدرة الفاعلية، والعمومية، والقوة21المكون بصورته النهاية من (

االجتماعي كان مرتفعًا، مع عدم وجود فروق الذكاء  ىأظهرت نتائج الدراسة أن مستو بات لألداتين. دالالت الصدق والث
س والتخصص (علمي، بين متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس الذكاء االجتماعي تعزى إلى متغير الجن

وأشارت إلى عدم وجود  .ة كان مرتفعاً عينة الدراسدى هرت نتائج الدراسة أن مستوى الفاعلية الذاتية لإنساني). كما أظ
عزى إلى متغير الجنس والتخصص (علمي، اسة على مقياس الفاعلية الذاتية تفروق بين متوسط درجات عينة الدر 

لدى طلبة كلية عجلون  الفاعلية الذاتيةومستوى االجتماعي الذكاء  ىبين مستو إنساني)، وتبين وجود عالقة ارتباطية 
دراسة بتفعيل دور األنشطة الالمنهجية في الجامعة من خالل عقد الدورات التدريبية والندوات ة. وتوصي الالجامعي

تحقيق االنسجام  فيلتنمية مهارات الذكاء االجتماعي وفن التعامل مع اآلخرين والتواصل االجتماعي، مما يساعد 
  لديهم.لية الذات بما يزيد من فاع لب على المشكالت التي تعيق تقدم الطلبةاالجتماعي والتغ

  ية.كلية عجلون الجامعالفاعلية الذاتية، ، االجتماعيالذكاء كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

مع  اجتماعية اإلنسان كائن اجتماعي تربطه عالقات
اآلخرين، وال يستطيع أن يعيش آمنًا دونها، فهو ال يعيش 
في مجتمعه بمعزل عن اآلخرين بل له عالقاته وتفاعالته 

االجتماعي  الذكاء مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، ويعتبر
 على الفرد بقدرة يرتبط لكونه الشخصية في الهامة الجوانب من

ناجحة  اجتماعية عالقات تكوين مع اآلخرين، وعلى التعامل
وقد اهتم علماء النفس بدراسته، ويتضح ذلك في م. معه

 القدرة يعد الذي االجتماعي الذكاء أهمية تأكيد ثورندايك على

). 25: 2013معهم (أبو عمشة،  الناس والتفاعل فهم على
 مختلف بناء وجود ويرتبط مفهوم الذكاء االجتماعي بافتراض

االجتماعي بفاعلية،  المحتوى مع يتعامل العقلية القدرات من
 وسلوكيات وأفكار مشاعر فهم على القدرةبشكل يسهل 

 الصحيح مختلفة، والتعاملال االجتماعيةالمواقف  في اآلخرين

  . )2008: 159أبو هاشم،  (الفهم هذا وفق معهم
) إن Mayer, Salovey, 1993: 435ويرى ماير وسالوفي (

الذكاء االجتماعي يتضمن التوافق مع المواقف االجتماعية 
واستخدام المعلومات االجتماعية المتاحة للتصرف اإليجابي 

 ,Gardinerفي هذه المواقف. هذا ويعرف جاردنر

) الذكاء االجتماعي بأنه القدرة على إدراك (1995:150
بينها وٕادراك نواياهم  الحاالت المزاجية لآلخرين والتمييز

ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن ذلك الحساسية لتعبيرات 
الوجه والصوت، واإليماءات، وكذلك القدرة على التمييز بين 

القات المؤشرات المختلفة التي تعتبر مؤشرات للع
االجتماعية مع القدرة على االستجابة المناسبة بما يسمح 

 :Juchniewicz, 2008)جكنويكز بالتأثير في اآلخرين. وقام

 أن إلى فتوصل االجتماعي تعريفات الذكاء بمراجعة (22
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االجتماعي،  هلمحيط اآلخرين، وعمق معرفته مع االنسجام
 حل في االجتماعية لتطبيق المعرفة ومرونته قدرته واستخدام

مشاعره،  استعمال الفرد على هذا قدرة إلى مشكالته، باإلضافة
 حل من أجل ولآلخرين لذاته وأفكاره، وسلوكه، وفهمه

  تواجهه.  التي االجتماعية المشكالت
) أن Wong et al., 1995: 118ويرى ونج وآخرون (

الذكاء االجتماعي مكون من الجانب المعرفي الذي  مفهوم
يشير إلى قدرة الفرد على فهم أو حل رموز السلوك اللفظي 
وغير اللفظي لآلخرين، والجانب السلوكي الذي يعني مدى 
  فاعلية الفرد وتأثيراته الشخصية حال التفاعل مع اآلخرين. 

 الذكاء أن (Goleman, 2006)جولمان  ويفترض

 التي واالنفعالية المعرفية المكونات من يتكوناالجتماعي 

تم تصنيفها في فئتين  متزامن؛ بشكل بعضها بعضاً  مع تعمل
 الذي يتحدد، االجتماعي تين هما: الفئة االولى الوعيرئيس

رئيسة؛ تتمثل في: مهارة  مهارات أربع خالل من لدى الفرد
 مشاعر إدراك على القدرة يمثل والذي التعاطف األولي

 تمثل التي ومهارة التناغم مع االخرين. وعواطِفهم خريناآل

 االنتباه خالل من واآلخرين الفرد بين تأسيس الوئام على القدرة

 على القدرة ثلتم التي واالستماع لهم. ومهارة دقة المشاعر

 االدراك االجتماعي وأفكارهم. ومهارة اآلخرين فهم مشاعر

  . االجتماعي المحيط لعم آلية فهم على الفرد قدرة التي تمثل
أما الفئة الثانية فهي البراعة االجتماعية، وتتصل 

نمتلكها،  التي المعلومات ضوء في بها نقوم باألفعال التي
تتمثل في مهارة  من خالل أربع مهارات فرعية؛ والتي تتحدد

اللفظي.  غير المستوى على الناجح التفاعل يمثل الذي التوافق
 نفسه تقديم أثناء الفرد فعالية تمثل يالت النفس ومهارة تقديم

تفاعل  تشكيل على القدرة يمثل الذي لآلخرين. ومهارة التأثير
 يمثل الذي االهتمام مهارةو الذات.  الفطنة وضبط باستخدام

  . لذلك وفقا والتصرف اآلخرين العناية بحاجات على القدرة
) أن للذكاء Albrecht, 2008: 75ويرى البريخيت (

خمسة أبعاد هي: البعد االول: الوعي الموقفي  االجتماعي
ويشير إلى القدرة على قراءة المواقف، وتفسير سلوكيات 
اآلخرين في تلك المواقف وفقا ألهدافهم وحالتهم العاطفية 
وميلهم للتواصل. أما البعد الثاني فهو التأثير: وهذا يشير 

ل اصالى قدرة الفرد على التأثير في اآلخرين من خالل التو 
 عن األصالة هو االصالة: وتعبرمعهم. البعد الثالث و 

 الزيف عن اآلخرين، والبعد ومع نفسه مصداقية الفرد مع

ما أالفعال.  التواصل خالل من اآلخرين ثقة والتملق، كسب

لوضوح: وهو القدرة على تفسير األفكار، البعد الرابع فهو ا
سة ساليصال المعلومات وشرح وجهات النظر واألفعال بوإ 

 الفرد على ةقدر  في التعاطف التعاطف: ويتمثل ودقة. وأخيراً 

  شاعرهم. م وتفهم اآلخرين آراء استيعاب
) Ford and Tisak,1983: 197كما أشار فورد وتيساك (

إلى ثالثة محكات لتحديد مجال الذكاء االجتماعي، وهي: 
المحك االول القدرة على ترميز المعلومات االجتماعية، 

ا من خالل القدرة على قراءة التلميحات غير ويعبر عنه
اللفظية، وعمل استدالالت اجتماعية دقيقة، ويشرح هذا 
المفهوم عمليات مثل: أخذ الدور، إدراك اآلخر، االستبصار 
االجتماعي، والوعي بالعالقات بين األفراد. المحك الثاني 
الفاعلية أو التكيفية في االداء، وفي هذا اإلطار يعرف 

ء االجتماعي من خالل المخرجات السلوكية، بينما الذكا
حدة جتماعية يمكن رؤيتها على أنها واالمهارات المعرفية اال

من عدد من االمكانات المهمة السابقة لهذه المخرجات. 
: ويعرف من خالله الذكاء يوأخيرا المكون المهار 

  االجتماعي بأنه ما تقيسه اختبارات الذكاء االجتماعي. 
 )Kobe et al., 2001:156بي وزمالؤه (ويضيف كو 

محكات أخرى للذكاء االجتماعي وهي: أن يكون الفرد على 
التكيف االخرين ومشكالتهم، والقدرة على وعي بحاجات 

  واالستجابة لمختلف المواقف االجتماعية. 
وقد تناولت العديد من الدراسات الذكاء االجتماعي 

دفت دراسة القدرة فقد ه ،وعالقته بالعديد من المتغيرات
) إلى معرفة مستوى الذكاء االجتماعي وعالقته 2007(

بالتدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية، وذلك في ضوء 
متغيرات الكلية (علمية أو أدبية)، المعدل التراكمي، 

) طالبا 528المستوى الدراسي). تكونت عينة الدراسة من (
ع للذكاء وطالبة. أشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتف

االجتماعي والتدين لدى طلبة الجامعة االسالمية، ووجود 
عالقة موجبة بين التدين ومستوى الذكاء االجتماعي، وٕالى 
عدم وجود فروق على مقياسي الذكاء االجتماعي والتدين 
تعزى لمتغير الجنس والكلية والمعدل التراكمي. وهدفت 

بين الذكاء ) إلى معرفة العالقة Babo, 2007دراسة بابو (
) طالبًا 84االجتماعي والعدوان وتكونت عينة الدراسة من (

من طالب المرحلة الثانوية بالهند، وقد أشارت نتائج الدراسة 
إلى وجود عالقة سالبة دالة احصائيا بين الذكاء االجتماعي 
والعدوان، وكذلك وجود فروق بين الجنسين في الذكاء 

  االجتماعي لصالح اإلناث. 
) معرفة مستوى 2008فت دراسة عباس ومحمود (واستهد
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الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض 
) طالبا وطالبة. 312سمات الشخصية، شملت العينة (

وأظهرت النتائج أن الطلبة يتمتعون بمستوى متوسط من 
الذكاء االجتماعي، ووجود عالقة سلبية بين الذكاء 

السيطرة، ووجود عالقة  االجتماعي وسمة الخضوع مقابل
والثقة  جدالدالة ايجابية بين الذكاء االجتماعي وسمتي 

بالنفس فضال عن وجود عالقة دالة بين الذكاء االجتماعي 
وسمتي عدم االتزان االنفعالي واالحجام، ووجود فروق في 
مستوى الذكاء االجتماعي تبعا لمتغير الجنس لصالح 

  اإلناث. 
 بين العالقة بحث إلى )2009دراسة عسقول ( وهدفت

 المتغيرات ببعض وعالقته الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء

اإلسالمية، (وهي  غزة محافظة الجامعات في لدى طلبة
طالبًا  381)من ( الدراسة عينة األزهر، األقصى). وتكونت

 الذكاء منن متد مستوى وطالبة، وبينت النتائج وجود

 عند الناقد التفكير من المتوسط فوق ومستوى االجتماعي

 االجتماعي الذكاء بين إحصائيا دالة عالقة وجود الطلبة،

 تعزى االجتماعي الذكاء في فروق وجود وعدم. الناقد والتفكير

 االجتماعي الذكاء في فروق وجود عدم. الجنس الختالف

. التخصص (علوم، آداب) الختالف تعزى الناقد والتفكير
جرت ساكسينا زهر، األقصى). وأ(اإلسالمية، األ والجامعة
الكشف دراسة هدفت إلى  (Saxena and Jain, 2013)وجيان 

عن مستويات الذكاء االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين في 
ضوء جنسهم وتخصصهم الدراسي. تكونت عينة الدراسة 

) طالبا وطالبة. وقد طبق مقياس الذكاء 120من (
موزعة على أبعاد  ) فقرة60) المكون من (SISاالجتماعي (

الصبر والتعاون ومستوى الثقة والحساسية وٕادراك البيئة 
والصدق والمرح والذاكرة. بينت نتائج الدراسة أن هناك فروقًا 
في مستوى الذكاء االجتماعي لصالح اإلناث، بينما كان 
مستوى الذكاء االجتماعي في جميع االبعاد مرتفعا عند 

طلبة العلوم التطبيقية،  طلبة العلوم االنسانية أكثر من
وخصوصا في أبعاد المرح والتعاون والصدق والحساسية، 
بينما لم تظهر أية فروقات في باقي األبعاد. أجرت 

دراسة هدفت إلى الكشف عن  (Vardihini, 2013)فاردهيني 
مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة (راسلسيما) 

طالبا وطالبة. ) 90الهندية. تكونت عينة الدراسة من (
أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء االجتماعي كان متوسطا 
بشكل عام، ومرتفعا عند الذكور مقارنة باإلناث. ولم تظهر 
فروق بين مستوى الذكاء االجتماعي تعزى لمتغيرات 

  التخصص والسنة الدراسية. 
) دراسة هدفت إلى Aminpoor,2013وأجرى امينبور (

الذكاء االجتماعي والسعادة لدى الكشف عن العالقة بين 
) طالبا من 226الطلبة الجامعيين. تكونت العينة من (

جامعة بايم نور. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة 
بين السعادة والذكاء االجتماعي، حيث جاء الذكاء 
االجتماعي مرتفعا مما يحقق لهم نسبة مرتفعة من السعادة. 

جتماعي مرتفعا عند الذكور وقد كان مستوى الذكاء اال
مقارنة مع اإلناث ولم توجد فروق بين الذكاء االجتماعي 

الحربي  دراسة هدفتوالسعادة تعزى للتخصص العلمي. و 
 النفسي ألمنوا االجتماعي الذكاء مستوى تحديد إلى )2014(

 مستوى في قفر  هناك كان إذا ما الجامعة، وتحديد طالب لدى

 متغيراتهم باختالف يهملد النفسي األمنو  االجتماعي الذكاء

 الذكاء من كل بين عالقة هناك كان وما إذاالشخصية، 

) 148تكونت عينة الدراسة من (النفسي.  واألمن االجتماعي
طالبا من طالب جامعة القصيم. وبينت النتائج أن مستوى 
الذكاء االجتماعي كان متوسطا، ووجدت عالقة ذات داللة 

  ذكاء االجتماعي. بين األمن النفسي وال
يتضح مما سبق أن الذكاء االجتماعي متغير مهم 
لنجاح الفرد في حياته في كافة جوانبها، وأن الدراسات 
المختلفة قد وضعت أبعادا مختلفة له تدور كلها حول فهم 
اآلخر والتواصل معه، ويعتقد الباحث أن نجاح الفرد في 

يكون  حياته االجتماعية ينعكس على مجمل شخصيته حيث
أكثر ثقة في قدراته ومفهومه عن ذاته وبالتالي يكون أكثر 

  فاعلية. 
 التي الهامة النفسية المتغيرات من الذاتية الفاعلية وُتعد

(أبو  الشخصية تحقيق أهدافه في الفرد، وُتسهم سلوك ُتوجه
 الفرد بها ويشعر ويعتقد يفّكر ) فالكيفية التي2012غالي، 

 للقوى الرئيس المفتاح المعتقدات هذه لتشكّ  إذ ؛هسلوك في تؤثر

 إنجازاته تفسير على إذ يعمل لديه؛ لسلوكاالمحركة لهذا 

 يجعله يمتلكها، مما أّنه يعتقد التي على القدرات باالعتماد

. (Bandura, 1997: 45)النجاح  جهده لتحقيق قصارى يبذل
 تحديد على مساعدة الفرد خالل الفاعلية الذاتية من أثر ويبرز

 في المثابرة معين، ومقدار نشاط في الذي سيبذله الجهد مقدار

الصعبة،  المواقف أمام الصالبة العقبات، ومقدار مواجهة
 والصالبة؛ والمثابرة الجهد بالكفاءة زاد اإلحساس زاد فكلما

 المشكالت مع يتعاملون الذاتية المرتفعة الكفاءة ذوو فاألفراد

س بالهدوء والرصانة من االحسا بمزيد الصعبة واألنشطة
(Pajares, 2005:167)وكليري  زيمرمان . ويؤكد
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(Zimmerman and Cleary, 2006: 175) لدى كان إذا أّنه 

 من سيزيد ذلك فإن ما مهمة أداء على بقدرته الفرد اعتقاد

 كان إذا حين أنه المهمة، في هذه في وجهده وانهماكه تركيزه

 يعني ال هذا فإنّ  مةالمه ومعرفة إلتمام مهارة الفرد لدى

 . إتمامها على قدرته بالضرورة

 الفاعلية أهمية ان(Bandura, 2000:75) كما يؤكد باندورا 

من  الفرد سلوك من متعددة مظاهر في تأثيرها من تنبع الذاتية
  خالل:

 يعتقد التي النشاطات الفرد يختار النشاطات: حيث اختيار -

 سوف أنَّه يعتقد يالت تلك فيها، ويتجنب ينجح أنَّه سوف

  حلِّها.  في يفشل
 المرتفع بالفاعلية اإلحساس ذوو واإلنجاز: فاألفراد التعلم -

 ذوي نظرائهم من أكثر واإلنجاز التعلم إلى يميلون الذاتية

  اإلحساس المنخفض. 
اإلحساس  ذوو األفراد واإلصرار: يميل المبذول الجهد -

 محاولتهم عند أكبر جهود بذل إلى الذاتية بالفاعلية المرتفع

 ما مواجهة عند إصراراً  معينة، وهم أكثر مهمات إنجاز

 اإلحساس المنخفض ذوو األفراد أما، ونجاحه تقدمهم يعيق

المهام،  أداء في أقل جهداً  فيبذلون الذاتية بالفاعلية
 مواجهة عند العمل في عن االستمرار بسرعة ويتوقفون

الفاعلية  معتقدات المهمة. وتتطور تحقيق أمام تقف عقبات
  مصادر رئيسة هي:  أربعة على اعتماًدا الذاتية

 لدى الذاتية الفاعلية النجاح تدعم اإلتقان: فخبرات خبرات -

 شعوره ازداد معينة في أعمال الفرد نجاح تكرر فإذا الفرد

 يقلل الفرد لدى تكرار الفشل أن حين الذاتية، في بالفاعلية

 بفاعليته الذاتية.  شعوره من

 االجتماعية النماذج من يستقيها الفرد اإلنابة التي خبرات -

 عندما الذاتية الفرد بفاعليته شعور يزداد إذ المحيطة؛

 بمهمة القيام على القدرة قادرون في يماثلونه من أنّ  يالحظ

  . ما
 الذي تتأثر باإلقناع الذاتية اإلقناع: فمعتقدات الفاعلية -

 أداء على لموثوق بقدرتهما األشخاص بعض من الفرد يتلقاه

  ما.  مهمة
 الذاتية والفسيولوجية: فمعتقدات الفاعلية االنفعالية الحاالت -

 االنفعالية فاإلثارة االنفعالية؛ االستثارة تتأثر بمستوى

 االستثارة تعمل بينما الذاتية؛ في الفاعلية تؤثر سلًبا الشديدة

 فعور  األداء مستوى تحسين على االنفعالية المتوسطة

  الذاتية.  الفاعلية
ان لفاعلية  (Banadura, 1997:44-45)باندورا  ويرى

 هي: أبعاد الذات ثالثة

 في لألداء الفرد دوافع مستوى تعني الفاعلية: والتي -

 تبعاً  المستوى المختلفة، ويختلف ذلك والمواقف المجاالت

  الموقف. صعوبة أو لطبيعة
 مواقف إلى ةتوقعات الفاعلي انتقال العمومية: وهي -

 في بالفاعلية إحساسهم يعممون ما غالباً  مشابهة، فاألفراد

  له. يتعرضون الذي المشابهة للموقف المواقف
عن  الشخصية بالفاعلية الشعور قوة تعبر والقوة: حيث -

 اختيار من ُتمكن التي المرتفعة والقدرة العالية المثابرة

  . بنجاح ُتؤدى التي األنشطة
لدراسات الفاعلية الذاتية يد من اوقد تناولت العد

الروس  بالعديد من المتغيرات، فهدفت دراسة وعالقتها
 ) إلى الكشف عن العالقة بين(Lorose et al., 2006 رينوآخ

 لديهم األكاديمي والتوافق المراهقين للطلبة الذاتية الفاعلية

 طالباً  ) (411من العينة المتغيرات األخرى، وتألفت وبعض

 أن إلى المتأخرة، وأشارت النتائج المراهقة مرحلة في وطالبة

عالية، ومستقرة،  ذاتية اتسموا بكفاءة المراهقين من (%50)
 الذاتية، أما الفاعلية اعتقادات في زيادة (20%) واجه بينما

 أن الذاتية، كما كفاءتهم في تراجعوا فقد الطلبة من (%30)

 على تفوقن ميةالعل التقنية برامج في سجلن اللواتي اإلناث

) إلى 2007دراسة خالدي (هدفت الذاتية. و  في الكفاءة الذكور
الذات لدى طلبة المدارس الثانوية في  اعليةمستوى ف معرفة

 والكشف عن الفروق في فاعلية الذات لديهم رة،مدينة الناص
والفرع ، أهلية) والجنستبعا لمتغيرات المدرسة (حكومية/

طالبًا ) 422عينة من (الونت تك. أدبي) -األكاديمي (علمي
شارت أبالطريقة العشوائية العنقودية. و  واالبة اختير طو 
قع ضمن المستوى المرتفع، تنتائج إلى أن فاعلية الذات ال

فروق ذات داللة في مستوى فاعلية الذات لصالح  ووجدت
فروق في فاعلية الذات تعزى للتفاعل بين  ووجدتاإلناث 

اإلناث في المدارس األهلية،  الجنس ونوع المدرسة لصالح
نوع تبعا ل فاعلية الذات فروق في ولم تكشف عن وجود

المدرسة (حكومية/ أهلية) أو التفاعل بين الجنسين والفرع 
األكاديمي أو التفاعل الثالثي بين الجنس ونوع المدرسة 

  والفرع األكاديمي. 
بدراسة  (Babak et al., 2008)وآخرون  باباك وقام
 النفسية والضغوط الصحة العالقة بين حصف استهدفت

 من الذكور المراهقين لدى المدركة الذات وفاعلية المدركة

 العليا المدارس طالب من العينة الطالب اإليرانيين، وتكونت

 في تؤثر الذات فاعلية أن النتائج أظهرت البًا، وقدط (866)
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 فاعلية لديهم من أنو واالستجابة للضغوط،  النفسية الصحة

 النفسية وصحتهم الضغوط مواجهة مرتفعة؛ يستطيعون الذات

 عليهم منخفضة؛ يصعب الذات فاعلية لديهم َمن جيدة، بينما

 (2009)الزق . وهدفت دراسةمواجهتها أو الضغوط مع التعامل

 لدى األكاديمية المدركة الذاتية الكفاءة مستوى إلى معرفة

 تبعا ستوىالم هذا في األردنية، والفروق الجامعة طلبة

. بينها والتفاعل الدراسي والمستوى والجنس الكلية لمتغيرات
طلبة  من وطالبة طالب (400) من العينة تألفت وقد

 الذاتية الكفاءة مستوى أن إلى النتائج أشارت البكالوريوس، وقد

 ذات فروق وجود إلى أشارت متوسط، كما طلبةال لدى المدركة

 لصالح الدراسي وفًقا للمستوى كةالمدر  الذاتية الكفاءة في داللة

 وفًقا داللة ذات فروق وجود عدم األعلى، وكذلك المستوى

 الكليات لصالح الفروق فكانت الكلية حيث للجنس، أما من

  اإلنسانية.
 بين معرفة العالقة إلى )2010المخالفي ( دراسة وهدفت

التآلف، (سمات الشخصية  وبعض األكاديمية الذات فاعلية
الجامعة،  طلبة من عينة لدى) النفعالي، الحنكةا والثبات
 مقياس على العينة أفراد درجات متوسطات بين الفروق وتعرف

والجنس،  التخصص لمتغيري وفقاً  الذات األكاديمية فاعلية
 درجات متوسطات الفروق بين لتعرف علىا هدفت إلى كما

 لمتغيري الشخصية وفقاً  سمات بعض في العينة أفراد

) طالب 110تكونت العينة من (. لجنسوا التخصص
 ارتباط ذات عالقة وجود إلى الدراسة وطالبات، وتوصلت

 سمات وبعض األكاديمية الذات فعالية بين إحصائية داللة

 العينة أفراد درجات متوسطات بين فروق الشخصية، ووجود

 التخصص لمتغير وفقاً  الذات األكاديمية فعالية مقياس على

 بين وجود فروق العلمية، وكذلك صاتالتخص طلبة لصالح

 الذات فعالية مقياس على العينة أفراد درجات متوسطات

اإلناث. وهدفت دراسة  لصالح الجنس وفقًا لمتغير األكاديمية
 طلبة عند المدركة الذاتية الكفاءة تعرف ) إلى2012علوان (

 لمتغير تبعاً  المدركة الذاتية الكفاءة في جامعة بغداد، والفروق

. وطالبة طالب )300( من عينةال تكونت. لجنس والتخصصا
 عدممدركة، و  ذاتية بكفاءة البحث عينة تمتع النتائج واظهرت

 الجنس، في لمتغير احصائية تبعاً  ذات داللة فروق وجود

 تبعاً  المدركة الذاتية الكفاءة في داللة ذاتفروق  وجدت حين

  العلمي.  التخصص ولصالح لمتغير التخصص
الكشف عن العالقة بين  إلى )2013عدرة ( راسةدفت ده

الذكاء االجتماعي وفاعلية الذات لدى طلبة المركز الوطني 
للمتميزين في مدينة حمص، والكشف عن الفروق لدى 

الفاعلية الذاتية تبًعا و المتميزين في الذكاء االجتماعي 
لمتغيرات (الجنس، مكان اإلقامة، التدريب الصفي، المستوى 

طالبا  )195(تكونت عينة الدراسة من . ي للوالدين)التعليم
عالقة  وجودتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و  بة،وطال

ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي وفاعلية الذات 
ق ذات فرو  توجدو لدى طلبة المركز الوطني للمتميزين. 

عي داللة إحصائية بين الطلبة المتميزين في الذكاء االجتما
ذات توجد فروق  ولملصالح اإلناث. و تبًعا لمتغير الجنس 

داللة إحصائية بين الطلبة المتميزين في فاعلية الذات تبًعا 
  لمتغير الجنس. 

 عن الكشف إلى)2014مولود ( وأبي ميدون الدراسة وهدفت

 من لدى عينة الدراسي والتوافق الذاتية الكفاءة من كل مستوى

 من األساسية العينة تكونت، لمتوسطا التعليم مرحلة تالميذ
 طبقية من عشوائية بطريقة اختيروا وتلميذةذًا ) تلمي(798

 من كل مستوى أن النتائج أظهرت. ورقلة مدينة متوسطات

 التالميذ، ووجدت لدى مرتفع راسيالد والتوافق الذاتية الكفاءة
 لديهم، وأن الدراسي والتوافق الذاتية الكفاءة بين طردية عالقة

 توافقهم في والتلميذات التالميذ بين فروقًا جوهرية هناك

 الدراسي التوافق في فروق لصالحهن، ووجود الدراسي وهو

 المعيدين ولصالح غير والتالميذ المعيدين التالميذ بين

  المعيدين.  التالميذ غير
الكشف عن العالقة بين  ) إلى2015وهدفت دراسة عابد (

ومستوى الطموح لدى طلبة  قلق المستقبل وفاعلية الذات
الثانوية العامة في مديرية شرق غزة، في ضوء المتغيرات 
التالية (الجنس، التخصص، ومستوى التحصيل). بلغت 

) طالبًا، أشارت النتائج إلى أن فاعلية 220عينة الدراسة (
الذات كانت مرتفعة لدى العينة، وأن هناك عالقة دالة بين 

ت ومستوى الطموح، وكذلك قلق المستقبل وفاعلية الذا
أشارت الدراسة إلى وجود فروق دالة بين متوسطات أفراد 
عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل، فاعلية الذات، ومستوى 

أشارت الطموح تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. وكذلك 
وجد فروق ذات داللة احصائية نتائج الدراسة إلى أنه ال ت
فاعلية الذات ولمستوى الطموح  لدى عينة الدراسة لمستوى
  تعزى لمتغير التخصص

  
  مشكلة الدراسة

 اإلنسان، فعلى حياة في هاماً  دوراً  االجتماعي الذكاء يلعب

 في األهمية تكمن وآماله، وال اإلنسان مستقبله يبني أساسه

 كيفية استغالله في ولكن فقط االجتماعي الذكاء مستوى وجود
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 الذاتية الفاعلية العملية. وتعد ساناإلن حياة في منه واالستفادة

 كبير ثرأ من لمالها االنسانية الشخصية في المهمة بعادألا من

 الذاتية الفاعلية تلعب وتصرفاته، حيث الفرد في سلوك

 عندما وتحديده، فالطالب السلوك توجيه في رئيساً  دوراً  المدركة

 يميل ومقبول اجتماعيا فانه ذكي بأنه نفسه عن فكرة لديه تكون

 ان حيث تبادلية الفكرة، والعملية على هذه بناء التصرف الى

يدرك  التي والكيفية الطريقة في يؤثر الفرد يمارسه الذي السلوك
حظ الباحث ومن خالل عمله مع طلبة وقد الذاته.  فيها

الجامعة وبالرغم من تمتعهم بقدرات عقلية إال أنهم ال 
هم المهارات يحققون النجاح في عالقاتهم، بل وتنقص

االجتماعية للتعامل مع اآلخرين، األمر الذي ينعكس على 
عالقاتهم وتفاعالتهم بالرغم من أن المرحلة الجامعية تتطلب 

 الدراسة مشكلة هنا برزت منهم مثل هذه المهارات؛ ومن

 ياالجتماع الذكاء بين للتعرف على العالقة وذلك الحالية؛
تغيرات الهامة في حياة من الموفاعلية الذات، باعتبارهما 

مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن  تتمحور راد، وعليهاألف
  سئلة التالية: األ
طلبة كلية عجلون  لدى االجتماعي الذكاء مستوى ما. 1

  الجامعية؟
طلبة كلية عجلون  فاعلية الذات لدى مستوى ما. 2

  الجامعية؟
ة طلبة كلي لدى االجتماعي الذكاء مستوى يختلف هل. 3

  (ذكور، إناث؟ الجنس عجلون الجامعية باختالف
طلبة كلية  لدى االجتماعي الذكاء مستوى يختلف هل. 4

  التخصص (انساني، علمي)؟ عجلون الجامعية باختالف
طلبة كلية عجلون  فاعلية الذات لدى مستوى يختلف . هل5

  ؟)الجامعية باختالف الجنس (ذكور، إناث
طلبة كلية عجلون  لدى تفاعلية الذا مستوى يختلف هل. 6

 (انساني، علمي)؟ التخصص الجامعية باختالف

 االجتماعي الذكاء مستوى من كل بين عالقة توجد . هل7

 طلبة كلية عجلون الجامعية؟ لدى اعلية الذاتستوى فوم

  
  الكشف عن: إلى الدراسة تهدف: أهداف الدراسة

طلبة كلية عجلون  لدى االجتماعي الذكاء مستوى. 1
  . عيةالجام

  . طلبة كلية عجلون الجامعية لدى فاعلية الذات . مستوى2
االجتماعي ومستوى فاعلية  الذكاء مستوى في الفروق .3

 كل لمتغيرات تبعاً  طلبة كلية عجلون الجامعية الذات لدى

  من (الجنس، التخصص).

ستوى فاعلية وم االجتماعي الذكاء مستوى بين العالقة. 4
 لون الجامعية.طلبة كلية عج لدى الذات

  
  أهمية الدراسة

المتغيرات التي أهمية  فيتكمن أهمية هذه الدراسة 
الذي تناولتها ومدى تأثيرها في حياة الطلبة الجامعيين 

ويمكن تلخيص  يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع؛
  أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية: 

ي ى الذكاء االجتماعزيادة وعي الطلبة أنفسهم بمستو  -1
التي يمتلكونها، مما يدفعهم للسعي نحو والفاعلية الذاتية 

التطوير والوصول ألعلى درجات تحقيقهم لذواتهم 
  ورضاهم الشخصي عنها. 

إدارة الجامعة من نتائج هذه الدراسة من خالل إفادة  -2
 الذكاء االجتماعي والفاعلية الذاتيةمستوى على تعرفها 

والقوة والتركيز على طلبتها ومعرفة جوانب الضعف لدى 
جوانب القوة ومحاولة دمجها ضمن الخطط التربوية 
لتأهيل الطلبة بما يتناسب مع متطلبات الواقع 

  .والمستقبل
في ظل ما ستسفر عنه نتائج هذه الدراسة يمكن تصميم  -3

برامج تدريبية لمدرسي الجامعات تعمل على إكسابهم 
لية الذاتية الذكاء االجتماعي والفاعمفاهيم وتطبيقات 

في أبنيتهم المعرفية على  الطلبةيدمجها والتي يؤمل أن 
ن تمكنهم من مواجهة المواقف الحياتية التي أأمل 

  ة.يواجهونها في مجمل أنشطتهم اليومي
 حول دراسات إلجراء الباحثين اهتمام الدراسة هذه تثير قد -4

اعلية الذات وعالقتهما فعالقة الذكاء االجتماعي و 
وكذلك على عينات  ت لم تتناولها هذه الدراسةمتغيراب

  أخرى غير عينة الدراسة.
  

  الدراسة مصطلحات
القدرة على فهم مشاعر وأفكار الذكاء االجتماعي: 

اآلخرين، والتعامل بنجاح واالستجابة بطريقة ذكية المواقف 
 تقدير الشخص لخصائص الموقف تقديراً االجتماعية و 

مالئمة بناء على وعيه  واالستجابة له بطريقة صحيحاً 
 عليها يحصل التي الدرجة بأنَّه االجتماعي. يعرف إجرائيا

  لهذه الدراسة. المعد االجتماعي الذكاء مقياس على الطالب
 وتحدد الفرد يمتلكها التي المعتقدات هيفاعلية الذات: 

 األنشطة على ينعكس وتوجيهه، مما السلوك أداء على قدرته

 التي المواقف في معها يتعامل التي يةبها، والكيف يقوم التي
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 عليها يحصل التي وتعرف إجرائيا: الدرجة. في الحياة تواجهه

 لهذا المعد فاعلية الذات مقياس على الدراسة عينة أفراد

  . الغرض
هي كلية جامعية تابعة لجامعة كلية عجلون الجامعية: 

البلقاء التطبيقية، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات 
بية الطفل، والخدمة االجتماعية، والتربية الخاصة، تر 

واللغة االنجليزية، واللغة العربية ، واإلرشاد النفسي والتربوي
التطبيقية، والدراسات اإلسالمية، وتكنولوجيا المعلومات، 

باإلضافة للعديد من . الجريمة واالنحراف، الرياضيات
تخصصات الدبلوم المتوسط في المجاالت التربوية 

  ة.اإلداريو 
 

  الدراسة حدود
 من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة ُطبقت: الزماني الحد

  .2016- 2015 الدراسي  العام
 كلية عجلون الجامعية. في الدراسة ُطبقت: المكاني الحد

 وطالبات طالب من عينة على الدراسة ُطبقت: البشري الحد

االنسانية  التخصصات من كلية عجلون الجامعية
  مية.والعل

األداتان المستخدمتان في الدراسة  الحد الموضوعي:
  صدقهما وثباتهما ومدى إجابة عينة الدراسة عليهما.

  
  منهج الدراسة

لتحقيق غرض الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي 
الذكاء  لقياس مستوىوذلك  عة الدراسةلمناسبته طبي

ن لدى طلبة كلية عجلو االجتماعي والفاعلية الذاتية 
والتخصص الدراسي الجامعية في ضوء متغيرات: الجنس، 

الجتماعي مستوى الذكاء ا ارتباطومدى ، )علمي - انساني(
  للطلبة. الفاعلية الذاتية بمستوى 

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية عجلون 
الجامعية في جميع التخصصات المتوفرة في الكلية للعام 

طالبا  )2234( م والبالغ عددهم2016م/2015اسي الدر 
وطالبة، ما  بطال )500( وطالبة. تكونت عينة الدراسة من

بالطريقة ، تم اختيارهم ة) من مجتمع الدراس%22نسبته (
يوضح توزيع مجتمع  )1، والجدول (العشوائية البسيطة

  ة.الدراسة وعينتها على متغيرات الدراس
  

  )1الجدول (
  ةالدراسة وعينتها على متغيرات الدراستوزيع مجتمع 

 المستوى
 نسبة مشاركة العينة في الدراسة عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث

 %64 %30 %34 320 149 171 1678 589 1089 إنساني

 %36 %13 %23 180 65 115 556 234 322 علمي

 %100 %43 %57 500 214 286 2234 823 1411 المجموع

  
  دوات الدراسةأ

   الذكاء االجتماعيمقياس  -1
لى إبعد الرجوع  الذكاء االجتماعيتم تطوير مقياس 

دبيات الموضوع في هذا المجال، واالطالع على المقاييس أ
؛ أبوهاشم، 2007: (القدورة، المرفقة في الدراسات السابقة

 وقد تكون )2013مشه، ؛ أبوع2009؛ عسقول، 2008
) فقرة وزعت على اربعة 28األولية من ( في صورته المقياس

الكفاية االجتماعية، التسامح االجتماعي، مجاالت هي: 
. وقد استخدم الوعي االجتماعي، التواصل االجتماعي

لتصحيح االستجابة على الفقرات،  يخماس درجمقياس مت

كبيرة  درجةب تنطبقت: (حيث أعطيت كل فقرة االستجابا
متوسطة، تنطبق  بدرجة جدا، تنطبق بدرجة كبيرة تنطبق

ت بدرجة ضعيفة جدا)، الدرجا بدرجة ضعيفة، تنطبق
  تيب.) على التر 1,2,3,4,5(

  
  داةصدق األ

بعرضه على  للمقياستم التحقق من صدق المحتوى 
عشرة محكمين من ذوي االختصاص، إذ قام الباحث برصد 

حول مدى مناسبة الفقرات،  مالحظاتهم، واقتراحاتهم،
وانتمائها للمجال، ومدى وضوحها، ومدى سالمة صياغتها 
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اللغوية، ثم أجريت التعديالت الالزمة بناء على التغذية 
وقد حافظ المقياس على ، الراجعة التي تم الحصول عليها

). كما تم حساب صدق البناء 28عدد فقراته المكونة من (
 )60ة استطالعية مكونة من (وذلك بتطبيق األداة على عين

الدراسة،  عينةطالبة من مجتمع الدراسة األصلي، ومن غير 
وتم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من 
مجاالت األداة، والمجاالت األخرى، وكذلك كل مجال 

  ذلك. ) يوضح2بالدرجة الكلية لألداة، والجدول (
  

  )2( جدولال
  مع الدرجة الكلية الذكاء االجتماعيمجاالت أداة معامالت ارتباط كل مجال من 

 المجال
الكفاية 
 االجتماعية

التسامح 
 االجتماعي

الوعي 
 االجتماعي

التواصل 
 االجتماعي

األداة 
 ككل

     1  الكفاية االجتماعية

    1 0.66(**) التسامح االجتماعي

   1 0.68(**) 0.63(**) الوعي االجتماعي

  1 0.77(**) 55.0(**) 0.74(**) التواصل االجتماعي

 1 0.65(**) 0.79(**) 0.67(**) 0.54(**) األداة ككل

  .)α  =0.01دالة عند مستوى الداللة ( (**)     
  

 يرتبط بعضها المجاالت جميع أن )2( الجدول من يتضح

 مستوى عند إحصائيا داال الكلية، ارتباطاً  ببعض، وبالدرجة

ية من عال بدرجة يتمتع مقياسال أن يؤكد ، مما(01 .0)لة دال
  الثبات.
  

  ثبـــات:ال
عادة وإ  تم استخراج معامالت الثبات عن طريق االختبار

االختبار، وذلك بإعادة تطبيق األداة على العينة 
االستطالعية، بفاصل زمني مقداره أسبوعان، وتم استخراج 

لألداة كلها، كما تم  ينالتطبيق فيمعامل ارتباط (بيرسون) 
عامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا. ويبين حساب م

) معامالت االستقرار ومعامالت االتساق 3الجدول (
  عية.خلي لألداة ككل وللمجاالت الفر الدا

  
  )3جدول (ال

 معامالت االستقرار ومعامالت االتساق الداخلي للمجاالت الفرعية ولألداة ككل

 طريقة الحساب               
 تالمجاال    

 معامل كرونباخ ألفا ارتباط بيرسون باإلعادة

 *0.75 *0.73 الكفاية االجتماعية

 *0.82 *0.80 التسامح االجتماعي

 *0.81 *0.77 الوعي االجتماعي

 *0.82 *0.75 التواصل االجتماعي

 *0.77 *0.74 األداة ككل

  .)α  =0.01* دالة عند مستوى الداللة (
  

راسة تتمتع بدالالت صدق مما سبق يتبين أن أداة الد
  وثبات مقبولة، تبرر استخدامها ألغراض هذه الدراسة. 

  تصحيح استجابات األداة
لتصحيح استجابات أداة الدراسة، قام الباحث بإعطاء 
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 للمستوى األول )5( الدرجات التالية لفئات التقدير: الدرجة
) للمستوى الثاني 4(تنطبق بدرجة كبيرة جدا)، الدرجة (

) للمستوى الثالث (تنطبق 3ق بدرجة كبيرة)، الدرجة ((تنطب
) للمستوى الرابع (تنطبق بدرجة 2بدرجة متوسطة)، الدرجة (

(تنطبق بدرجة  للمستوى الخامس )1(جة الدر ضعيفة)، 
ضعيفة جدا). وبناًء عليه تكون أعلى درجة يمكن أن 

يحصل عليها الطالب المستجيب على األداة هي: 
وأدنى درجة يمكن أن تحصل عليها درجة)،  140=5×28(

درجة)، واعتمد الباحث  28=1×28على األداة هي: (
عند  الذكاء االجتماعيالمعيار التالي لتحديد مستوى 

استخدم المعيار اإلحصائي، باستخدام المعادلة بة، الطل
  اآلتية: 

  
  1.33=             =  =                 ئة =                                      طول الف

  
  

  فكانت المستويات ثالثة كالتالي: 
 1+1.33 =2.33 وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح ،

)، تعني أن 2.33أقل من  -1متوسطها الحسابي بين (
  . لدى الطلبة منخفض مستوى الذكاء االجتماعي

 2.34 +1.33 =3.67 وبذلك تكون الفقرات التي ،
أقل من  -2.34( الحسابي بينيتراوح متوسطها 

 متوسط مستوى الذكاء االجتماعي)، تعني أن 3.67
 . لدى الطلبة

  3.67 +1.33 =5 وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح ،
مستوى )، تعني أن 5-3.68متوسطها الحسابي بين (

  لدى الطلبة. مرتفع الذكاء االجتماعي
  

  مقياس الفاعلية الذاتية
بموضوع  المتعلقة يسالدراسات، والمقاي على االّطالع بعد

 تكون )2013؛ حجازي، 2012(أبو غالي،  الدراسة، ومنها
) فقرة وزعت على 21األولية من ( في صورته المقياس
. وقد العمومية، القوة قدرة الفاعلية،مجاالت هي:  ثالثة

خماسي لتصحيح االستجابة على  جاستخدم مقياس متدر 
 بدرجة نطبقالفقرات، حيث أعطيت كل فقرة االستجابات: (ت

متوسطة،  بدرجة كبيرة جدا، تنطبق بدرجة كبيرة تنطبق
 بدرجة ضعيفة جدا)، الدرجات تنطبق بدرجة ضعيفة، تنطبق

  تيب.) على التر 1,2,3,4,5(
  

  صدق االداة
بعرضه على  للمقياستم التحقق من صدق المحتوى 

ام الباحث برصد وقعشرة محكمين من ذوي االختصاص، 
تهم، حول مدى مناسبة الفقرات، مالحظاتهم، واقتراحا

وانتمائها للمجال، ومدى وضوحها، ومدى سالمة صياغتها 
اللغوية، ثم أجريت التعديالت الالزمة بناء على التغذية 
الراجعة التي تم الحصول عليها وقد حافظ المقياس على 

فقرة موزعة على مجاالته  )21عدد فقراته المكونة من (
البناء وذلك بتطبيق األداة  . كما تم حساب صدقالثالثة

طالبة من مجتمع  )60على عينة استطالعية مكونة من (
الدراسة، وتم حساب  عينةالدراسة األصلي، ومن غير 

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت األداة، 
والمجاالت األخرى، وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لألداة، 

  ك.) يوضح ذل4والجدول (

  
  )4( دولجال

  مع الدرجة الكلية الفاعلية الذاتيةمعامالت ارتباط كل مجال من مجاالت أداة 
 األداة ككل القوة العمومية قدرة الفاعلية المجال

    1 قدرة الفاعلية

   1 0.61(**) العمومية

  1 0.63(**) 0.60(**) القــــوة

 1 0.79(**) 0.67(**) 0.54(**) األداة ككل

  .)α  =0 .01ستوى الداللة (دالة عند م* 
    

5 – 1  

3 

4  

3 

الحد األدنى (للتدرج)–الحد األعلى
عدد الفئات المفترضة
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 يرتبط بعضها المجاالت جميع أن 4 الجدول من يتضح

 مستوى عند إحصائيا داال الكلية، ارتباطاً  ببعض، وبالدرجة

ية من عال بدرجة يتمتع المقياس أن يؤكد ، مما(0.01) لةدال
  الثبات.
  

  إجراءات الثبات:
ادة عإ تم استخراج معامالت الثبات عن طريق االختبار و 

االختبار، وذلك بإعادة تطبيق األداة على العينة 
االستطالعية، بفاصل زمني مقداره أسبوعان، وتم استخراج 

لألداة كلها، كما تم  ينالتطبيق فيمعامل ارتباط (بيرسون) 
حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا. ويبين 

ومعامالت االتساق  االستقرار) معامالت 5الجدول (
  ألداة.الداخلي لألداة ككل وللمجاالت الفرعية ل

  
  )5جدول (ال

  يستقرار ومعامالت االتساق الداخلعامالت االم
 االت الفرعية ولألداة ككلمجلل

 طريقة الحساب
 المجاالت

ارتباط بيرسون
 باإلعادة

 معامل كرونباخ ألفا

 *0.62 *0.60 قدرة الفاعلية

 *0.61 *0.65 العمومية

 *0.64 *0.63 القـــوة

 *0.63 *0.62 األداة ككل

  ).α  =0.01* دالة عند مستوى الداللة (
  

مما سبق يتبين أن أداة الدراسة تتمتع بدالالت صدق 
  وثبات مقبولة، تبرر استخدامها ألغراض هذه الدراسة. 

  
  تصحيح استجابات األداة

طاء لتصحيح استجابات أداة الدراسة، قام الباحث بإع
 للمستوى األول )5( الدرجات التالية لفئات التقدير: الدرجة

) للمستوى الثاني 4(تنطبق بدرجة كبيرة جدا)، الدرجة (
) للمستوى الثالث (تنطبق 3(تنطبق بدرجة كبيرة)، الدرجة (

) للمستوى الرابع (تنطبق بدرجة 2بدرجة متوسطة)، الدرجة (
طبق بدرجة (تن للمستوى الخامس )1( ضعيفة)، الدرجة

ضعيفة جدا). وبناًء عليه تكون أعلى درجة يمكن أن 
يحصل عليها الطالب المستجيب على األداة هي: 

درجة)، وأدنى درجة يمكن أن تحصل عليها  105=5×21(
درجة)، واعتمد الباحث  21=1×21على األداة هي: (

عند الطلبة  الفاعلية الذاتيةالمعيار التالي لتحديد مستوى 
  تية:حصائي، باستخدام المعادلة اآلمعيار اإلاستخدم ال

  
  

  1.33=            =           =                                            ئة =طول الف
  
  

  فكانت المستويات ثالثة كالتالي: 
 1+1.33 =2.33 وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح ،

ن )، تعني أ2.33أقل من  - 1متوسطها الحسابي بين (
  . لدى الطلبة منخفض مستوى الفاعلية الذاتية

 2.34 +1.33 =3.67 وبذلك تكون الفقرات التي ،
)، 3.67أقل من  -2.34يتراوح متوسطها الحسابي بين (

 . لدى الطلبة متوسط مستوى الفاعلية الذاتيةتعني أن 

 3.67 +1.33 =5 وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح ،
مستوى )، تعني أن 5-3.68متوسطها الحسابي بين (

  لدى الطلبة مرتفع الفاعلية الذاتية
  
  ساليب االحصائيةاأل

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لألسئلة:  ول والثاني، واختبار (ت)السؤالين األ عنلإلجابة 

5 – 1  

3 

4  

3 

الحد األدنى (للتدرج)–الحد األعلى
عدد الفئات المفترضة
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، ومعامل االرتباط ، والسادسالرابع والخامسالثالث، و 
  . السابعبيرسون للسؤال 

  
  راءاتــــاالجـ
الدراسة،  عينة أفراد الدراسة على أداتي توزيع تم

بأعضاء الهيئة التدريسية المتعاونين في الكلية،  باالستعانة
المحاضرات الدراسية، بحيث تم مراعاة عدم  أوقات خالل

 التعليمات تقديم تم وقد تكرار المستجيب نفسه مرتين، هذا

 عن اإلجابةو  حدة على أداة بتعبئة عبارات كل الخاصة

  استفسارات الطلبة.
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 ما: النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: أوالً 

طلبة كلية عجلون  لدى االجتماعي الذكاء مستوى
  الجامعية؟

هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  عنإلجابة ل
االجتماعي، ء واالنحرافات المعيارية لكل نوع من أنواع الذكا

  ج.يوضح هذه النتائ )6( والجدول
  

  )6( الجدول
  طلبة كلية عجلونل االجتماعي الذكاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وعــــالن

 مرتفع 0.78 3.75 الكفاية االجتماعية

 رتفعم 0.67 3.70 التسامح االجتماعي

 مرتفع 0.79 3.72 الوعي االجتماعي

 مرتفع 0.65 3.77 التواصل االجتماعي

 مرتفع 0.73 3.74 الكلي

  
طلبة  لدى االجتماعي الذكاء مستوى أن )6( الجدول ُيظهر

 المتوسط بلغ المستوى المرتفع، حيث ضمن كلية عجلون جاء

) 3.74الكلي ( على المقياس العينة إلجابات الحسابي
 األبعاد على كانت تقديراتهم ) كما0.73معياري ( افوانحر 

ضمن المستوى المرتفع،  االجتماعي الذكاء لمكونات األربعة
 األول االجتماعي) في الترتيب (التواصل ُبعد جاء حيث

 )، وجاء0.79معياري ( ) وانحراف3.77حسابي ( بمتوسط

 الترتيب الثاني بمتوسط في االجتماعية) (الكفاية ُبعد

)، وجاء بعد 0.78( وانحراف معياري )3.75 (بيــاحســـ
حسابي  بمتوسط الثالث الترتيب االجتماعي في الوعي

ُبعد التسامح  ) وحلّ 0.65معياري ( وانحراف )3.72(
االجتماعي في الترتيب الرابع واالخير بمتوسط حسابي 

  ).0.67) وانحراف معياري (3.70(
 بأهمية طلبة الجامعة وعي إلى ذلك ويعزو الباحث

 أواصر مدى تقوية على وانعكاساتها االجتماعية العالقات

 على الجامعي، وانعكاساتها المجتمع داخل واالندماج المحبة

 مرحلة تعد الجامعية المرحلة المحلى، كما أن المجتمع خدمة

 مع التعامل يتزايد شبابية، فيها وتجمعات صداقات تكوين

 إلى يؤدي الطالب؛ مما بين الثقة المتبادلة اآلخرين، وتحقق

 التنشئة دور عن المشترك، فضال التفاعل نحو بهم الدفع

 الشاب تنشئة في االردني المجتمع والثقافة في االجتماعية

 معهم والتواصل اآلخرين والتي تؤكد على االندماج مع

كما أن طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في . وفهمهم
إليجابية، تتيح الفرصة المحيط الجامعي، والتي تتسم با

للطلبة بالتعارف والتواصل وتوطيد العالقات االنسانية فيما 
بينهم، مما يؤدي إلى اشباع الشعور باالنتماء، وتقبل 
االخرين وتقديرهم. ويعد طلبة الجامعات من الشرائح المثقفة 
والقادرة على مواجهة مشكالت الحياة والتمكن من حلها 

م انفعاالتهم؛ نتيجة لتمتعهم بمرونة ولديهم القدرة على تنظي
عقلية تجعل عالقاتهم وتصرفاتهم مقبولة للوصول الى 
الرضا عن انفسهم وعن حياتهم، من خالل معرفتهم بطرق 

وهذا يتفق مع  تنظيم االنفعاالت لتحقيق أهدافهم في الحياة
في  )Aminpoor, 2013؛ 2007(القدرة، نتائج دراسة كل من 
) 2009عسقول، ( ئج دراسة كل منحين اختلفت مع نتا

ودراسة منخفضا التي جاء مستوى الذكاء االجتماعي فيها 
) والتي جاء مستوى الذكاء Vardihini, 2013(فاردهيني 

  االجتماعي فيها متوسطا.
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: والذي ينص على الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ثانيا: 
طلبة كلية عجلون  اعلية الذاتية لدىالف مستوى ما
  جامعية؟ال

إلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات ل
الفاعلية  ابعادمن  بعدالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 

  ج.يوضح هذه النتائ )7( والجدولالذاتية والدرجة الكلية، 
  

  
  )7(ول الجد

 عجلونطلبة كلية الفاعلية الذاتية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النوع

 مرتفع 0.85 3.80 قدرة الفاعلية

 مرتفع 0.81 3.75 العمومية

 مرتفع 0.83 3.77 القـــوة

 مرتفع  0.78 3.76 ــيالكل

  
لطلبة كلية  فاعلية الذات مستوى أن )7( الجدول ُيظهر

 المتوسط بلغ المستوى المرتفع، حيث ضمن عجلون جاء

) 3.76الكلي ( على المقياس العينة إلجابات الحسابي
 األبعاد على كانت تقديراتهم ) كما0.78معياري ( وانحراف

 ضمن المستوى المرتفع، حيث لمقياس الفاعلية الذاتية الثالثة

حسابي  بمتوسط األول (قدرة الفاعلية) في الترتيب ُبعد جاء
 في قوة)(ال ُبعد )، وجاء0.85معياري ( ) وانحراف3.80(

 وانحراف معياري )3.77(حسابي الترتيب الثاني بمتوسط

ُبعد القوة في الترتيب الثالث واالخير بمتوسط  )، وحلّ 0.83(
). ويمكن تفسير 0.81) وانحراف معياري (3.75حسابي (

ذلك بأن الخصائص العمرية لهذه المرحلة تستلزم الفاعلية 
زاتهم الدراسية؛ الذاتية التي تسهم في تحقيق طموحاتهم وانجا

فالطالب ال يمكن أن يصل إلى الجامعة دون أن يتجاوز 
العديد من التحديات التي واجهته في المراحل الدراسية 
السابقة وبالذات الثانوية العامة، وهذا يتطلب من الطالب 
الجامعي المثابرة والجهد، وأن المثابرة والجهد عنصران 

الفاعلية. إذ أن مقومان ال يمكن االستغناء عنهما في 
 االختبار الحقيقي لقوة الفاعلية الذاتية هو في طريقة السلوك

والرغبة القوية في التي يستخدمها الطالب في النجاح، 
تحقيق الذات تولد الجهد والطاقة التي تنمي الفاعلية 

 وصلوا وتحركها. كما يرى الباحث ان الطالب في الجامعة

 العديد بناء في والمتمثلة ذاتال على الكلي االعتماد مرحلة إلى

 من تزيد اتخاذ القرار، والتي فيتساعدهم  التي المهارات من

 المباشرة وغير المباشرة المعلومات تدعم التي الخبرات اكتساب

 الفرد لقدرات ايجابية اتجاهات تكوين على والتي تعمل

 على مواجهة الفرد قدرة رفع على تعمل وبالتالي وامكاناته

حيالها. وقد جاءت نتيجة هذه  مواقف واتخاذاالحداث، 
؛ 2007خالدي، نتائج دراسة كل من (مع الدراسة متفقة 

في حين )، 2015دراسة عابد،  ؛2014مولود،  وأبي ميدون
والتي جاء مستوى  )2009(الزق، اختلفت مع نتائج دراسة 

  الفاعلية الذاتية فيها متوسطا.
  

: والذي ينص على الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ثالثا: 
طلبة كلية  لدى االجتماعي الذكاء مستوى يختلف هل

  إناث)؟، كورذ( الجنس عجلون الجامعية باختالف
  

لفحص  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)
بعد من أبعاد  كل الفروق بين المتوسطات الحسابية على
ر الجنس تبعا لمتغيمقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية 

  يبين ذلك. )8(ذكر، أنثى)، والجدول (
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  )8جدول (ال
  لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت)

 لمتغير الجنس (ذكر، أنثى)عًا تب االجتماعيالذكاء 

 العدد الجنس البعـــد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات
 المعيارية

  قيمة
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 الكفاية االجتماعية
 0.78 3.88 286 أنثى

 0.70 3.83 214 ذكر غير دال 0.75

 التسامح االجتماعي
 0.67 3.81 286 أنثى

 0.66 3.79 214 ذكر غير دال 0.50

 الوعي االجتماعي
 0.84 3.74 286 أنثى

 0.83 3.72 214 ذكر غير دال 0.27

 التواصل االجتماعي
 0.97 3.63 286 أنثى

 0.92 3.60 214 ذكر غير دال 0.35

 الكلـي
 0.89 3.75 286 أنثى

 0.83 3.71 214 ذكر غير دال 0.51

  
ضوء نتائج قيم (ت)عدم وجود في  )8الجدول (ين يب

فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في كلية عجلون الجامعية 
) α≥0.05( لة، عند مستوى الدالالذكاء االجتماعيفي 
أبعاد مقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية. لى جميع وع

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة من كال الجنسين 
يتعرضون لنفس الظروف من التنشئة االسرية التي تقوم 
على أساس اهتمام الوالدين بهم من الصغر وعدم التفريق أو 

، نفس الفرصة ونفس المعاملةهم التمييز بينهم، وٕانما تتاح ل
وكذلك فإن الطالب والطالبات عينة الدراسة من نفس العمر 

نفس الظروف األكاديمية في الكلية تقريبا لوكالهما يتعرض 
مما يقلل من امكانية ظهور مثل هذه الفروق بينهما، أضف 

النظرة اليوم للفتاة لم تعد كما كانت قبل سنوات  نأالى ذلك 
ها نفس الظروف مع ألن النظرة األن إيجابية والفتاة تتاح ل

الفتى من حيث فرص التعليم، ومن حيث فرصة الوظيفة 
والعمل وحتى من حيث اندماجها في المجتمع. وقد جاءت 
نتيجة هذه الدراسة متفقة نتائج دراسة كل من (القدرة، 

في حين اختلفت ). 2009؛ قاسم، 2009؛ عسقول، 2007
 ؛2008عباس ومحمود  ؛Babo, 2007( اتمع نتائج دراس

 )Vardihini, 2013؛ Saxena and Jain, 2013؛2013عدرة، 
. كما اختلفت مع والتي جاءت فيها الفروق لصالح االناث

التي جاءت فيها  (Aminpoor, 2013)نتائج دراسة أمينبور، 
  الفروق لصالح اإلناث.

  
 :والذي ينص على الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال : رابعا

طلبة كلية  لدى جتماعياال الذكاء مستوى يختلف هل
، التخصص (إنساني عجلون الجامعية باختالف

  علمي)؟
لفحص  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)

بعد من أبعاد  كل الفروق بين المتوسطات الحسابية على
تبعا لمتغير مقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية 

  ذلك. يبين )9)، والجدول (علمي، إنساني( التخصص
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  )9جدول (ال
  لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت)

 التخصص (إنساني، علمي)تبعا لمتغير  االجتماعيالذكاء 

 العدد التخصص البعـــد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات
 المعيارية

  قيمة
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 الكفاية االجتماعية
 0.78 3.84 320 يإنسان

 0.72 3.79 180 علمي غير دال 0.72

 التسامح االجتماعي
 0.75 3.75 320 إنساني

 0.71 3.70 180 علمي غير دال 0.73

 الوعي االجتماعي
 0.72 3.65 320 إنساني

 0.68 3.61 180 علمي غير دال 0.61

 التواصل االجتماعي
 0.83 3.68 320 إنساني

 0.80 3.62 180 علمي غير دال 0.80

 الكلي
 0.79 3.77 320 إنساني

 0.76 3.73 180 علمي  غير دال 0.51

  
في ضوء نتائج قيم (ت)عدم وجود  )9الجدول (بين ي

في كلية عجلون الجامعية  الطلبةفروق دالة إحصائيا بين 
، الذكاء االجتماعي تبعًا لمتغير التخصص (إنسانيفي 

أبعاد ) وعلى جميع α≥0.05لة (عند مستوى الدالعلمي) 
مقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية. ويعزو الباحث 
ذلك إلى تقارب البيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والتعليمية في المجتمع الذي يعيش فيه أبناء الكلية، حيث 
يخضع الطلبة إلى نظام تعليمي واحد، إذ يدرس الطلبة 

لبات الجامعة والمواد االختيارية المساقات نفسها كمتط
ويتعرضون لخبرات تعليمية تكاد تكون متشابهة، كما 
يمارسون األنشطة ذاتها، كما أن البيئة الجامعية لها دور 
كبير في تنمية الذكاء االجتماعي من حيث عقد األنشطة، 
باإلضافة الى أن جميع الطلبة في الكلية من التخصصات 

ع واحد ويعيشون نفس الظروف المختلفة هم أبناء مجتم
االجتماعية واالقتصادية، ويشاركون في كافة المناسبات 
االجتماعية على حد سواء مما اسهم في اذابه الفروق في 
مستوى الذكاء االجتماعي بين التخصصات العلمية 

واالنسانية في الكلية. وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة متفقة 
، 2009؛ قاسم، 2007نتائج دراسة كل من (القدرة، 

في حين ). Vardihini, 2013فاردهيني،  ؛2009عسقول، 
والتي  (Saxena and Jain, 2013)ة اختلفت مع نتائج دراس

جاءت فيها الفروق لصالح التخصصات االنسانية. كما 
) والتي Aminpoor, 2013اختلفت مع نتائج دراسة (امينبور، 

  . جاءت فيها الفروق لصالح التخصصات العلمية
  
والذي ينص  الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال : خامسا

طلبة  فاعلية الذات لدى مستوى يختلف هل على
كلية عجلون الجامعية باختالف الجنس (ذكور، 

  إناث)؟
لفحص  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)

بعد من أبعاد  كل الفروق بين المتوسطات الحسابية على
تبعا لمتغير الجنس الذاتية والدرجة الكلية مقياس الفاعلية 

  بين ذلك.ي )10(ذكر، أنثى)، والجدول (
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  )10جدول (ال
  لداللة الفروق في تائج اختبار (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ون

 تبعا لمتغير الجنس (ذكر، أنثى) الفاعلية الذاتية

 مستوى الداللة (ت) قيمة نحرافات المعياريةاال المتوسطات الحسابية العدد الجنس البعــد

 قدرة الفاعلية
 0.83 3.77 286 أنثى

0.27 
 غير دال

 0.82 3.75 214 ذكر

 العمومية
 0.67 3.86 286 أنثى

0.51 
 غير دال

 0.64 3.83 214 ذكر

 القوة
 0.77 3.65 286 أنثى

0.60 
 غير دال

 0.73 3.61 214 ذكر

 الكلية
 0.78 3.76 286 أنثى

0.29 
 غير دال

   0.72 3.74 214 ذكر
وء نتائج قيم (ت)عدم وجود في ض )10يبين الجدول (

في كلية عجلون الجامعية في  الطلبةفروق دالة إحصائيا بين 
عند مستوى ذكر) ، الفاعلية الذاتية تبعا لمتغير الجنس (انثى

ة أبعاد مقياس الفاعلية الذاتي جميع وعلى) α≥0.05الداللة (
ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين . والدرجة الكلية

في الفاعلية الذاتية إلى أن كال الجنسين لديهم معتقدات 
متشابهة حول امتالكهم للقدرات والمهارات المختلفة، 
واستخدامها في شتى المجاالت. وبالتالي فإن كال الجنسين 

اتية، يمكن أن يصال إلى نفس المستوى من الفاعلية الذ
خصوصا وأن كال الجنسين يخضعان إلى التنشئة االسرية 

الواجبات  إلنجازالدعم والتشجيع المتشابهة التي تقوم على 
جعلهم بحالة ايجابية ودافع  الجامعية؛ ممااالدائية في حياتهم 

بارتفاع فاعلية  نوان النجاح واالنجاز كفيال، لتحقيق النجاح
النجاح  ألثبات فهم يسعونالجنس، لذا الذات بغض النظر عن 

وقد جاءت نتيجة هذه ايجابي في المجتمع.  بأداءوترجمته 

؛ علوان،  2009الدراسة متفقة نتائج دراسة كل من (الزق،
اسة كل حين اختلفت مع نتائج در ). في 2013؛ عدرة، 2012
المخالفي،  ؛2007لدي، ؛ خا(Lorose et al., 2006) من

روق في الفاعلية الذاتية التي جاء فيها مستوى الف 2010
التي جاء فيها مستوى  )2015لصالح االناث، ودراسة (عابد، 

  الفروق لصالح الذكور.
  

والذي ينص السادس النتائج المتعلقة بالسؤال سادسًا: 
طلبة  لدى فاعلية الذات مستوى يختلف هلعلى: 

 التخصص كلية عجلون الجامعية باختالف

  علمي)؟، سانيإن(
لفحص  ا السؤال تم استخدام اختبار (ت)لإلجابة عن هذ

بعد من أبعاد  كل الفروق بين المتوسطات الحسابية على
 التخصصلمتغير عًا تبمقياس الفاعلية والدرجة الكلية 

  بين ذلك.ي )11)، والجدول (علمي، انساني(
  )11جدول (ال

  فروق فيلداللة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت)
 التخصص (إنساني، علمي)تبعا لمتغير  الفاعلية الذاتية

 مستوى الداللة (ت) قيمة االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد التخصص البعــد
قدرة 
 الفاعلية

 0.80 3.66 320 انساني
0.54 

 غير دال
 0.77 3.62 180 علمي

 العمومية
 0.84 3.73 320 انساني

0.38 
 الغير د

 0.82 3.70 180 علمي

 القوة
 0.69 3.68 320 انساني

0.63 
 غير دال

 0.67 3.64 180 علمي

 الكلية
 0.74 3.67 320 انساني

0.58 
 غير دال

 0.72 3.63 180 علمي
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عدم وجود  في ضوء نتائج قيم (ت) )11الجدول (ين يب
ة في كلية عجلون الجامعي الطلبةفروق دالة إحصائيا بين 

علمي) ، الفاعلية الذاتية تبعا لمتغير التخصص (انسانيفي 
ابعاد مقياس ) وعلى جميع α≥0.05عند مستوى الداللة (

الفاعلية الذاتية، والدرجة الكلية. ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
لى إوالنجاح والوصول  بداعباإل ةلرغبالطلبة لديهم ا

لجامعي، إذ الكونهم اتخذوا قرار مواصلة التعليم ، مبتغاهم
اتيح لكل طالب في الكلية اختيار التخصص الذي يرغب 
به، ويتناسب مع معدلة في الثانوية العامة، والفرع 
االكاديمي الذي يتوافق مع تخصصه، إذ اختار طلبة الفرع 
العلمي في الثانوية العامة التخصصات العلمية في الكلية، 
وطلبة التخصصات االكاديمية األخرى التخصصات 

النسانية في الكلية بناء على رغباتهم، والتي تشكل ا
وذلك من ة، الجامعي الشهادةالسعي للحصول على  باألساس

فراد العينة بتجاوزهم أخالل حالة التحدي الداخلية في 
ن إهدافهم المستقبلية. ألى إالعقبات والصعاب والوصول 

لى إوجهه الرغبة لتخطي المعوقات للوصول تسلوك التحدي 
فاعلية الذات تعكس حالة الشعور  ارتفاعن أ، و فالهد

لى النجاح من خالل القدرة على إبالنجاح والوصول 
للوصول الى النجاح،  المساعدةاستخدام الوسائل االيجابية 

واالستفادة من الخبرات الحياتية السابقة وتوظيفها في عوامل 
 ةالفاعلي مستوى ارتفاع أن النجاح وتعزيز فاعلية الذات, كما

السابقة،  الخبرات من االستفادة على يتوقف لدى الفرد الذاتية
 بالنفس الفرد بالثقة شعور يبرر الذي األساسي العامل فهي

بغض النظر عن التخصص االكاديمي الذي  الذات وتقدير
يدرسه الطالب في الكلية. وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة 

 اسة؛ در 2007خالدي، متفقة مع نتائج دراسة كل من (
الزق، ( في حين اختلفت مع نتائج دراسة). 2015عابد، 
) والتي جاءت فيها الفروق لصالح التخصصات 2009

المخالفي، االنسانية. كما اختلفت مع نتائج دراسة كل من (
والتي جاءت فيها الفروق لصالح  )2012؛ علوان، 2010

  التخصصات العلمية.
  

: والذي ينص علىع السابالنتائج المتعلقة بالسؤال سابعًا: 
 الذكاء مستوى من كل بين عالقة توجد هل

طلبة كلية  لدى فاعلية الذات ستوىمو  االجتماعي
  ؟عجلون الجامعية

كل  بين االرتباط بيرسون معامالت بحساب الباحث قام
لدى من مستوى الذكاء االجتماعي ومستوى الفاعلية الذاتية 

  ذلك.بين ي )12، والجدول (طلبة كلية عجلون الجامعية
  

  )12( جدولال
  الفاعلية الذاتيةومستوى  مستوى الذكاء االجتماعيمعامل ارتباط بيرسون بين 

  الفاعلية الذاتية المقياس

  الذكاء االجتماعي
  0.68(**) درجة االرتباط
  0.000 مستوى الداللة

  
 بين موجبة ارتباطية عالقة وجود (12) الجدول من يتبين

درجات مستوى الفاعلية  الجتماعي والذكاء ا مستوى درجات
عند مستوى كلية عجلون الجامعية  طلبة لدى المختلفة الذاتية

 بين بيرسون ارتباط بلغ معامل حيث )α≥0.01الداللة (

 ) ويعتبر معامل0.68( الذاتية والفاعلية الذكاء االجتماعي

الذكاء  بين عالقة وجود يعني إحصائيًا، مما داالً  ارتباط
الدراسة،  عينة أفراد لدى الذاتية المدركة والفاعلية االجتماعي

السبب  يعود وربما. طردية عالقة بينهما العالقة تكون وعليه
 وزيادة تعزيز على يعمل الذكاء االجتماعي إلى أن ذلك في

 الذى الفرد أن إلى ذلك يرجع الطلبة. وقد لدى الذاتية الفاعلية

 من مرتفعة مستويات لديه، بالذكاء االجتماعي المرتفع يتسم

الذات،  اإليجابية، والدافعية وتحفيز االجتماعية العالقات
 وكلها وتنظيمها والوعى، بالمشاعر التعاطف إلى إضافة

 الذكاء أن للذات، كما المرتفعة الفاعلية تساعد على مكونات

 المهارات االجتماعية ذات من العديد من االجتماعي يتكون

 مكونات ضوء الذات، في فاعلية يةتنم على اإليجابي التأثير

بعض  تتداخل حيث االجتماعي والذكاء الذات فعالية من كل
 في مكون المثابرة مثل بينهما فيما كبيرة بدرجة المكونات

 ويقابلها الذات فاعلية بالذات، في العقبات، والثقة مواجهة

 العالقات والتعامل مع االنفعاالت وٕادارة الذاتية الدافعية

 أي فإن االجتماعي، وبالتالي الذكاء في فرعية كمكونات

 تنمية إلى بالضرورة يؤدى سوف االجتماعي في الذكاء تحسن
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الذات. وقد جاءت نتيجة الدراسة متفقة مع نتائج  فاعلية
  ).2013دراسة (عدرة، 

  
  التوصيات

تفعيل دور االنشطة الالمنهجية في الجامعة من خالل  -1
دوات لتنمية مهارات الذكاء عقد الدورات التدريبية والن

االجتماعي وفن التعامل مع االخرين والتواصل 
االجتماعي، مما يساعد في تحقيق االنسجام 
االجتماعي والتغلب على المشكالت التي تعيق تقدمهم 

  لدى الطلبة  بما يزيد من فاعلية الذات

توظيف اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  ضرورة -2
المقررات  والفاعلية الذاتية في الجتماعيا الذكاء مهارات
 الطالب مساعدة على العمل أجل من المختلفة الدراسية

 األداء في لتحقيق النجاح ؛مهاراتهم تطوير على

  . عام بشكل والحياة األكاديمي
االجتماعي  الذكاء عالقة على للتعرفراسة دراء إج -3

فسية، الصحة النمثل:  أخرى راتبمتغي والفاعلية الذاتية
على عينات اخرى لم دافعية االنجاز، اساليب التفكير، و 

  تشملها الدراسة.
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Social Intelligence and Its Relationship with Self-efficacy amongst Ajloun College’s 
Students 
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Abstract 

This study aimed at identifying social intelligence and its relationship with self-efficacy 

amongst Ajloun University College students based on the variables of gender and area of study 

(scientific vs. humanitarian). To measure the level of social intelligence, a survey of (28) items 

divided into four domains (social sufficiency, social tolerance, social awareness and social 

communication) was administered to a randomly selected sample of (500) male and female 

students out of a population of (2234). Another survey of (21) items divided into three domains 

(capacity of effectiveness, generality and capability) was employed to measure self-efficacy. 

Reliability and validity of the study tools were secured prior to administering them. Findings 

showed that the level of students’ social intelligence was high and that there were no 

significant differences that could be attributed to gender or area of study. Similar findings were 

revealed regarding students’ self-efficacy. The paper identified a correlational relationship 

between the level of social intelligence and self-efficacy. It recommends promoting 

extracurricular activities and delivering training programs to foster and/or improve skills 

relevant to social intelligence and communication, the improvement of which is likely to 

generate social harmony and help in overcoming potential problems that might hamper 

students’ self-efficacy. 

Keywords: Social intelligence, Self-efficacy, Ajloun University College. 
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  واقع التمكين اإلداري للموارد البشرية لدى اإلدارة العامة للتعليم في مدينة الرياض

  3أروى عبد العزيز العنزي، 2، منال حزام1امتثال أحمد السقا

  ؛أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد، كلية الشرق العربي للدراسات العليا، المملكة العربية السعودية   .1
  .اإلدارة واإلشراف التربوي، وزارة التعليم، المملكة العربية السعوديةماجستير في . 3و .2

  

  26/10/2016ُقبل بتاريخ:     19/6/2016ُعدل بتاريخ:  24/3/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
تعرف درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري (تفويض السلطة، وتنمية السلوك اإلبداعي، والتحفيز، استهدفت الدراسة 

عمل الجماعي، والتنمية المهنية)، والفروق ذات الداللة اإلحصائية في متوسطات استجابات أفراد الدراسة التي تعزى وال
إلى متغيرات (المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والخبرة العملية). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج 

) فقرة موزعة على األبعاد الخمسة 27لبحث. وقد تكونت من (الوصفي المسحي، كما تم استخدام االستبانة أداة ل
) فردًا من العاملين في اإلدارات التعليمية 166للتمكين اإلداري، وطبقت الدراسة على كامل مجتمعها المكون من (

داري بشكل عام العامة للتعليم بمدينة الرياض. وأظهرت نتائج الدراسة أنه يتم تطبيق أبعاد التمكين اإلالتابعة لإلدارة 
). وجاء بعد العمل الجماعي في المرتبة األولى من حيث التطبيق، يليه بعد 3.5بدرجة عالية وبمتوسط عام قدره (

تفويض السلطة، ثم بعد تنمية السلوك اإلبداعي. وجاء تطبيق بعدي التنمية المهنية، والتحفيز بدرجة متوسطة وبمتوسط 
) بين استجابات 0.05النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) لكل منهما. كما بينت3.30مقداره (

أفراد الدراسة حول درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري تعزى إلى متغيرات المسمى الوظيفي، أو المؤهل العلمي، أو 
  .الخبرة العملية

  تعليم.، الموارد البشرية، إدارة الالتمكين اإلداريكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

التقدم والتطور الكبير في مختلف المجاالت  أسهم
في  ،العلمية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

يمّثل . و البشري وتدريبه ومعالجة مشكالته صراالهتمام بالعن
هو ركيزة إذ  ؛العنصر البشري أحد أهم موارد المنظمات

يذ أهدافها، ومن هنا تعمل المنظمات في تحقيق نجاحها وتنف
اإلدارة على حسن توجيه األفراد وبناء قدراتهم من خالل 
إيجاد مناخ تنظيمي يدعم المشاركة واالحترام والشعور 
بالمسؤولية واالنتماء وبث روح التعاون والوالء في العمل 

  . )2009(الضمور، 
ويعد التمكين من أبرز المفاهيم المعاصرة في الفكر 

السيما  ،واإلداري التربوي بشكل خاص ،كل عاماإلداري بش
أن المؤسسات التربوية يرتكز عملها على العنصر البشري، 
ويعهد إليها بتربية األجيال واالرتقاء بهم، وتقوم على إدارة 
المؤسسات التربوية جهات مسؤولة يعهد إليها باإلشراف 

على سير العمل في المؤسسات التربوية، واإلدارة العامة 
تعليم هي المسؤولة عن العملية التعليمية في المنطقة، أو لل

المحافظة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير عددًا 
من مدارس التعليم العام ويرأسها مدير عام التعليم، ومهمتها 
اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية والتربوية 

لوائح، والسياسات المعتمدة في إطار األهداف، واألنظمة، وال
)، فهي الجهة 1437التعليمية والتربوية (وزارة التعليم، 

المسؤولة عن نجاح عمل المؤسسات التعليمية فيما تقوم به 
من دور إشرافي، وبالتالي فهي أولى المؤسسات باتباع 
المفاهيم اإلدارية المعاصرة بشكل عام ومفهوم التمكين 

  العنصر البشري. بشكل خاص باعتبار ارتكاز عملها على
ويحظى مفهوم التمكين باهتمام متزايد من المهتمين 

فاعلية المديرين تقاس بأداء من فبتطوير الفكر اإلداري، 
يقعون في نطاق إشرافهم أكثر من أدائهم كأفراد، وذلك 
نتيجة لتحول االهتمام من نموذج منظمة التحكم واألوامر 

دعو المديرين إلى إلى ما يسمى بالمنظمة الممّكنة، والتي ت
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 ستثماراقتسام سلطة القرار مع العاملين بهدف التحسين واال
، ومن هنا تأتي هذه الدراسة )2006 األمثل للكفاءات (توكل،

  لتناول موضوع التمكين اإلداري.
عارف وتطورها في ظهر مفهوم التمكين نتيجة تراكم المو 

رة على ترسيخ الثقة بين اإلدا يعملوهو الفكر اإلداري، 
والعاملين وتحفيزهم على اتخاذ القرار، وكسر الحدود 
اإلدارية والتنظيمية بين اإلدارة والعاملين، فالمؤسسات 
التربوية ذات الريادة تدرك أن االهتمام بالعنصر البشري 
يؤدي إلى تحقيق التميز، واالهتمام بالتمكين اإلداري على 
ت وجه الخصوص يشكل عنصرًا أساسيًا في ظل التحديا

والتغيرات المتسارعة، والقطاع التربوي بحاجة ماسة للتغيير 
وتبني سياسات وممارسات ومتطلبات تتناسب مع التطورات 

  ).2011 المعاصرة (الطعاني،
فالتمكين هو العملية التي يحاول من خاللها المديرون 
مساعدة اآلخرين لكي يؤثروا في أداء أعمال المنظمة من 

مركزية في اتخاذ لومات، والالل المشاركة في المعخال
القرارات، ومشاركة العاملين في اإلدارة والرقابة على 

)، وهو الطريقة التي يتم من خاللها Carter, 2009األعمال (
تزويد الموظفين بالمهارات التي تؤهلهم لالستقاللية في اتخاذ 
القرارات، وبالسلطة والمسؤولية بما يجعل هذه القرارات 

 ,Gary and Andersonمة في بيئة المنظمة (مقبولة ومدعو 

) التمكين بأنه السماح 2014( ويعرف تومي)، 1998
للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرارات نتيجة ثقة اإلدارة 

وترك مساحة من الحرية في العمل ن، بقدرات العاملي
إلطالق العنان لطموحاتهم وأهدافهم مادامت تعمل ضمن 

التمكين بأنه تهيئة  ما يعرف. كاستراتيجية المؤسسة
الظروف لخلق الثقة المتبادلة والمتكافئة بين الفرد والمنظمة، 
والتي تتضمن ثقة الفرد بقدرته على أداء المهمات الموكلة 
إليه بفاعلية وجدارة مقابل ثقة المنظمة بأن أداء الفرد 

  .)2011ن، علوا( منسجم مع األهداف التنظيمية
ل مشاركة العاملين في تحمل ويتحقق التمكين من خال

المسؤولية، واتخاذ القرار، ووضع أهداف المؤسسة 
)Shackeltor, 1995 ،( العتيبييشير و )أن  إلى) 2007

التمكين هو منح الموظفين صالحية اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالعمل، والتي تكون ذات صلة مباشرة بأعمالهم بحيث 

تها ويطّور من على جودة القرارات وفعاليذلك ينعكس 
أدائهم، ويعزز من ثقة الموظفين وارتباطهم بالتنظيم، ويتفق 

) التي أشارت إلى أن 2012( مع نتائج دراسة مسعودذلك 
بين التمكين اإلداري وتطوير  قويةإيجابية هناك عالقة 

ظهر التمكين كحل للمساهمة ف األداء لدى مديري المدارس.
مواكبة التغيرات في تحسين المهارات وتطوير األداء و 

الحرية في العمل من المتسارعة من خالل وجود مساحة 
فدراسة  للعاملين،تهدف إلى زيادة اإلنتاج والرضا الوظيفي 

كرة التمكين اإلداري أن فأوضحت  (Heller, 2014)هيلر 
ليست عملية فردية، تتعلق بفرد أو مجموعة من األفراد 

ة عالئقية ترتكز داخل المنظمة، بل تتعدى ذلك لتصبح إدار 
 أهمية التمكين )2014(تومي ويوضح على أسلوب منظمي. 

واتخاذ  المسؤولية تحمل على تشجع ثقافية كممارسة اإلداري
وكسر الجمود اإلداري والحدود التنظيمية وبالتالي  القرارات،

وتحقيق  للعاملين،يسهم في رفع مستوى األداء الوظيفي فهو 
وهذا يتفق  اتخاذها،ات التي تم التنافس اإليجابي في القرار 

) التي َخلصت إلى وجود 2012، (الرداديمع نتائج دراسة 
  القرارات.عالقة إيجابية طردية بين التمكين اإلداري واتخاذ 

االلتزام بالتمكين اإلداري من قبل المستويات  ويعد
اإلدارية العليا في الهيكل التنظيمي شرطًا ضروريًا من 

)، وتتضح فوائد التمكين في 2009، (حسين شروط التغيير
يضمن فاعلية األداء من خالل االعتماد على عمليات أنه 

تفعيل إدارة الموارد البشرية وتطوير الخدمات المقدمة، 
وتحسين دافعية الموظفين نحو االلتزام بالعمل مما يحقق 

 ,Daft)الشعور اإليجابي والتوازن الشخصي والمهني لديهم 

يجعل بيئة العمل أكثر دافعية مكين كما أن الت (2012
وٕاتاحة الفرصة العاملين  يعمل على تنمية قدراتو ، اً ونجاح

إلطالق مواهبهم اإلبداعية، باإلضافة إلى زيادة االلتزام 
(السكارنة، في المؤسسة وتحمل المسؤولية، وزيادة اإلنتاج 

في ومن خالل التمكين فإن العاملين يمتلكون حرية  .)2014
العمل الذي يجب أن يقوموا قرارات التنفيذية حول اتخاذ ال

به، وكيف يمكنهم أداؤه، كما أن لهم الحق في الرقابة على 
) 2011(علوان  ضيفتو ). Yukl and Becker, 2006العمل (

المستويات  دعد خفض :منها ،لتمكين اإلداريلعدة فوائد 
 للمواردواالستغالل األمثل  ،اإلدارية في الهيكل التنظيمي

وعدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية والتركيز ، المتاحة
على القضايا االستراتيجية بعيدة المدى، والسرعة في اتخاذ 
القرارات وٕاطالق القدرات اإلبداعية، وتوفير المزيد من 

. كما أن التمكين الذي تمنحه القيادة العليا الرضا الوظيفي
من  ذية فبقية العاملين،لقيادات التنفيللقيادات الوسطى فا

ية وفرصة للمشاركة باتخاذ خالل منح درجة من المسؤول
يؤدي بالمنظمة إلى تحقيق أهدافها ويحسن مستوى القرار، 

). Ongori, 2009قدرتها التنافسية مع المنظمات األخرى (
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) وجود عالقة 2013( السويعيو وتؤكد دراسة الطعاني 
داري والرضا الوظيفي قوية بين درجة التمكين اإل ةارتباطي

وهو ما اتفقت معه دراسة والعاملين.  يرينلدى المد
(Littrell, 2012)  التي أظهرت نتائجها موقفًا إيجابيًا تجاه

تمكين العاملين، ودلت على نجاح تطبيق برامج التمكين 
  الوظيفي في الصين.

أن التمكين وسيلة المتالك العاملين  الباحثاتوترى 
 يسهم في تجويد األداء، ومنح ألنهات من المهار ًا عدد

من اإلبداع  المزيدلتحقيق  مالثقة في كفاءاته العاملين
على مخرجات  األمر الذي ينعكس إيجاباً  ،والتطوير اإلداري

المنظمة، وهذا ما يتطلب أهمية تبني المؤسسات التعليمية 
 Patrick) باتريك وسبينزي كما دلت عليها دراسةللتمكين 

and Spence, 2011)  التي توصلت إلى ارتباط التمكين
إيجابيًا بالدعم التنظيمي المدرك للمديرين، وأن التمكين في 

وقد حدد العمل كان له أثر كبير على مشاعر الموظفين. 
) عددًا من أبعاد التمكين اإلداري التي من بينها 2012جواد (
  اآلتي:

بعد تحديد المهمة: ويعتمد على مدى االستقاللية  -1
  ممنوحة للموظف للقيام بمهام عمله. ال

بعد المهمة: وهو يركز على حرية التصرف التي  -2
تسمح للعامل الذي يتم تمكينه من أداء المهام المسندة 

  إليه.
الثقافة السائدة: وتهتم بمدى قدرة ثقافة المؤسسة على  -3

 تعزيز شعور العاملين بالتمكين. 

تي يمتلكها بعد القوة: ويمثل الشعور بالقوة الشخصية ال -4
  األفراد نتيجة تمكينهم.

بعد االلتزام: ويتم من خالله تحديد مصادر التزام  -5
األفراد بالتنظيم الوظيفي من خالل األسلوب المتبع 

 لتمكين العاملين. 

بعد تنمية السلوك اإلبداعي: اإلبداع هو أحد  -6
المتطلبات األساسية في إدارة المنظمات بشكل عام 

دراسة كل خاص. وقد كشفت والمنظمات التربوية بش
) عن عالقة قوية بين التمكين اإلداري 2013الزاملي (

  واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس.
تفويض السلطة: تقاس مركزية أو المركزية السلطة -7

بدرجة تفويضها من قبل اإلدارة العليا للمستويات 
األدنى، وكلما زاد تفويض السلطة، زاد نهج اإلدارة إلى 

  ركزية.الالم
التقليد والمحاكاة: تعرض محاكاة السلوك دراسة  -8

إلى للتمييز الشخصي من قبل جيل العاملين الجدد 
الذين يكنون لهم تقليد ومحاكاة سلوك األشخاص 

االحترام، وتعتبر المحاكاة من أكثر الوسائل فاعلية 
  في التطوير المهني والمهارات وتغيير السلوك.

وعة من األفراد يشكلون العمل الجماعي: وتمثله مجم -9
نظامًا من الكيانات المترابطة لديها هدف مشترك، 
وتكون مهمة فريق العمل هي التركيز على إنجاز 

دراسة (عفانة، المهمة وتحقيق الهدف، وهو ما أكدته 
) بأن مستوى التمكين اإلداري في المؤسسات 2013

األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة كان مرتفعًا 
، وكذلك فاعلية فرق العمل كان مستواها %81 بنسبة

 .%80مرتفعًا بنسبة 

التحفيز: إذا أرادت القيادة أن تزيد من إنتاجية وكفاءة  -10
العاملين فعليها التعرف على دوافعهم وتنمية حاجاتهم 
حتى تقدم لهم حوافز مناسبة وتشجعهم على السلوك 
المرغوب به، فأساس التمكين هو التعزيز اإليجابي، 

دراسة أكدت ذلك عدة دراسات تناولت هذا البعد منها و 
(Patrick & Spence, 2011)  أسفرت نتائجها عن التي

أهمية أثر أنظمة الحوافز على جودة األداء والرضا 
في  (Psilou, 2011)الوظيفي، واتفقت معها دراسة 

أهمية أثر الحوافز على بقاء العاملين في وظائفهم 
ما أكدت دراسة (الردادي، ودافعيتهم نحو العمل، ك

) أهمية التحفيز لتحقيق التمكين اإلداري لدى 2012
المشرفين التربويين بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة 

  المكرمة.
التدريب والتطوير المهني: يشير التدريب إلى التطوير  -11

المهني للفرد العامل ويمثل أحد المكونات األساسية 
 لجهود تمكين العاملين. 

يستشعر معنى  ) إلى أن الموظف2009يشير ملحم (و 
الوظيفة والمهام التي يقوم بها، وتكون عملية التمكين هي 

شعور باحترام السبيل لتنمية قدراته وتحقيق ذاته، وكذلك ال
ي أبو عل تؤكد ذلك نتائج دراسةظمة، و اإلدارة له وللمن

التي َخُلصت إلى أن تمكين المديرين من مهام  )2010(
م في مجال اإلدارة ينعكس على مستوى التنمية عمله

) التي 2012(دراسة القحطاني  معهااإلدارية لديهم، وتتفق 
مستوى إدراك وممارسة القيادات التربوية  أهمية أشارت إلى

لمفهوم التمكين اإلداري في المجالين اإلداري والفني من 
تفق مع ما ت، وينعكس ذلك إيجابًا على المنظمة، و أعمالهم
) حيث أشارت نتائجها إلى وجود 2012( دراسة مسعودسبق 
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عالقة إيجابية قوية بين درجة التمكين اإلداري وتطوير 
) 2014كما توصلت دراسة بو غليطة (، يريناألداء لدى المد

إلى أن التمكين يعمل على زيادة األهمية االستراتيجية 
لين للعاملين، وأن له دورًا إيجابيًا في سلوك وأداء العام

  وبالتالي نجاح وتطور المؤسسة. 
 وهناك عدة عناصر للتمكين اإلداري ذكرها العتيبي

المشاركة  تبدأ من: وهي بعضًا، ترتبط مع بعضها) 2007(
بالقرار مؤثرين في اتخاذ القرارات، من خالل إشراك األفراد ال

التدريب، ويتضمن تزويد . و أو المسؤولين عن تطبيقه
ألدوات والمهارات الضرورية التخاذ الموظفين بالمعرفة وا

التفويض، ويتم من خالله منح السلطة . و القرار الجيد
لموظف القطاع العام لممارسة سلطة محددة أو واجب نيابة 

  عن المفوض.
 يرينيقوم التمكين اإلداري في جوهره على شعور المدو 

النفسي بالملكية، وذلك عن طريق تقديم أفضل ما لديهم 
 يرونفالمد ،مر إلى التميز في العمل والتطويروالسعي المست

الذين لديهم أهداف واضحة يسعون في عملهم إلى تبني 
األفكار والمشاريع الجديدة المبتكرة، والتحسين واإلبداع 
والمبادرة، وكذلك الشعور باالنتماء للمنظمة والوالء للعمل 

مة الممارسة وتتعدد خصائص المنظ .)2011(صالح، 
) عدة 2013ذكر محمود وعوض اهللا (د للتمكين، وق

المشاركة في المنظمة والشعور بالسيطرة  خصائص منها:
والتحكم في أداء العمل بشكل كبير. وحرية العاملين في 
خياراتهم والمفاضلة بين بدائلهم لصياغة قراراتهم. وثقة 
العاملين بقدراتهم، وٕاحساسهم بمكانتهم في العمل. والوعي 

في العمل الذي يكلف به الموظف. وتحمل المسؤولية 
  والمساءلة والمسؤولية عن نتائج أعمال الموظف.

المعلومات تدفق والمهارة و  والتحفيزالثقة وبناء عليه تعد 
 ،هم مقومات التمكين اإلداريأاضح من و بشكل حر و 

المناخ التنظيمي المالئم والمشجع لتعاون باإلضافة إلى 
، ويذكر )2009(ملحم،  العاملين وروح الفريق

عقالنية التمكين، عدة مقومات للتمكين هي )، 2012حسين(
دمج الحب والعطاء في نظام ، و القيادة القائمة على الرؤيةو 

التمكين بالبعد  حيث يرتبط القيادة االنفعاليةيرين، و قيادة المد
  . االنفعالي ارتباطًا وثيقاً 

ويتضح مما ذكرته األدبيات السابقة من مقومات تفعيل 
لتمكين اإلداري ضرورة التدريب المستمر للعاملين في ا

 )2011(المنظمة، وتؤكد ذلك نتائج دراسة الهاجري وآخرين 
التي أظهرت أن التوسع في برامج التدريب وأساليب تدريب و 

أساسًا لتحقيق التمكين اإلداري وتحسين إدارة  يعدالمديرين 
   العمل.

ي يتطلب ) أن التمكين اإلدار 2011وذكر الطعاني (
  خطوات محددة تتمثل بما يلي:

تغيير سلوكات المديرين للتخلي عن بعض السلطات  -1
 للمسؤولين.

تحديد نوعية القرارات التي سيتخلى عنها المديرون  -2
 للمرؤوسين.

استخدام أسلوب الفريق بما يمكن الموظفين من الوعي  -3
 بكيفية تأثير وظائفهم على غيرهم.

ظفين الممكنين بما المعلومات الكافية للمو  توافر -4
 اتخاذ القرارات. فييساعدهم 

اختيار األفراد المناسبين الذين يمتلكون القدرات  -5
 والمهارات الالزمة للعمل مع اآلخرين.

ر التدريب للموظفين حول حل المشكالت، تواف -6
 واالتصال، وٕادارة الصراع، والتحفيز.

) إلى خمسة ركائز 2015وقد توصلت دراسة غازي (
مكين اإلداري تمثلت في اختيار وتوفير الموارد لعملية الت

البشرية، تنمية وتطوير المهارات، التنمية المادية للعاملين، 
توفير المناخ الالزم لإلنجاز فوق العادي، التقييم السليم 
لألداء المبني على القياس. كما توصلت الدراسة إلى ثمانية 

مع مقومات لنجاح عملية التمكين تمثلت في التواصل 
الرؤية المستقبلية للمؤسسة، القيادة بضرب األمثال، 
االتصال الفعال، إعادة النظر في الهيكل التنظيمي 
للمؤسسة، تقوية العمل الجماعي، تشجيع التطوير 
الشخصي، جعل خدمة العمالء هدفا، قياس التقدم ومكافأة 

  النجاح. 
ورغم ما للتمكين من أهمية وفوائد إال أنه تعترضه عدة 

وبات، إذ تشير نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة صع
اإلدارة التربوية  ما يعوق تقدم ) إلى أن أكثر2013(سالمة 

أكثر  كما أن هو المركزية الشديدة في اتخاذ القرار،
المعوقات أهمية فيما يتعلق بالمديرين هو االعتياد على 

. وتتفق نتائج دراسة تباع األنظمة واللوائح بحذافيرهاا
) مع ما سبق فالنظام المركزي ال يساعد 2012المسيليم(

المديرين على التمكين، وصالحيات المديرين ال تتوافق مع 
عملية التمكين، باإلضافة إلى قلة الوقت لدى المديرين 
الذين تم تدريبهم، ووجود ضغوطات في تفعيل التمكين 

  اإلداري.
) عددًا من معوقات 2013ويذكر محمود وعوض اهللا (



 

 2017 ،2، العدد 12المجّلد                                                                                       جامعة طيبة للعلوم التربويةمجلة

 

 231   جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

 األمن التغيير، وغياب تقبل التمكين اإلداري منها عدم
 بعض كفاءة البيروقراطية، وانخفاض الوظيفي، والثقافة

 الملقاة الروتينية األعباء وكثرة الوقت المرؤوسين، وضغط
) مع المعوقات 2012( الردادي دراسة وتتفق .العاملين على

األنظمة منها  ، وتضيف عددًا من المعوقاتالسابقة
 إلجراءات الصارمة التي ال تشجع على المبادأة واالبتكاراو 
السرية في تبادل و  ،تفضل أسلوب القيادة التقليديو 

زيادة التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة و المعلومات، 
 . البناء التنظيمي الهرمي، و تدريب وتعليم األفراد

وترى الباحثات أنه قد تعترض القيادات التربوية بعضًا 
هذه الصعوبات أثناء ممارسة التمكين اإلداري، لذا من 

ينبغي أوًال إزالة مسببات هذه المعوقات وتهيئة الظروف في 
  بيئة العمل لتفعيل التمكين. 

  
  شكلة الدراسة:م

يرتبط التمكين بالموارد البشرية، التي تعد أساس نجاح 
المنظمات، ويهدف إلى توفير الظروف للسماح لكافة 

بأقصى طاقاتهم في جهود اإلبداع  هاملإلسالموظفين 
والتحسين المستمر، وعلى الرغم من هذه األهمية للتمكين 
وما يمكن أن يحققه من فوائد، إال أنه لم يلق اهتمامًا كافيًا 
من قبل المنظمات، إذ ترى العديد من المنظمات أن تمكين 
العاملين يمكن أن يحد من سلطة اإلدارة فيها ويقلص من 

مما يحد من توجّهها نحو تبني مفهوم التمكين نفوذها، 
  ). 2009، رشيدةأخو ا(المعاني و 

وكشفت العديد من الدراسات المحلية عن وجود قصور 
في تطبيق مفهوم التمكين في مجال اإلدارة التربوية، حيث 

) إلى أن عدم تمكين المديرين 2010(علي أشارت دراسة أبو 
مهامهم بكفاية وفاعلية  ومنحهم الصالحيات الكافية لممارسة

مستوى التنمية لديهم سلبًا. كما َخُلصت دراسة  فييؤثر 
) إلى أن المديربن يخلطون بين مفهوم 2012القحطاني (

التمكين والمفاهيم األخرى كتفويض السلطة، والمشاركة، 
) 2011( ينواإلدارة الذاتية. وأظهرت دراسة الهاجري وآخر 

الركائز في نجاح العملية  أن تمكين المديرين يعد من أهم
اإلدارية، إال أن اختيار العاملين يحتاج إلى معايير خاصة 
تتعلق بالكفاءة، باإلضافة إلى أن األنظمة واللوائح تحتاج 

تعوق تنفيذها.  إلى إعادة مراجعة وتشخيص المعوقات التي
) عدة صعوبات لتطبيق 2012يم (مسيلوأظهرت دراسة ال

ة التعليم بالنظام المركزي الذي ال التمكين منها تمسك وزار 
يساعد على تمكين مديري المدارس، باإلضافة إلى أن 

صالحيات مديري المدارس ال تتوافق مع عملية التمكين، 
وكذلك قلة تصميم وزارة التعليم لبرامج تدريبية تتعلق بتطبيق 
مفهوم التمكين، وعدم وجود الوقت الكافي لدى مديري 

مما  علموه لتطوير العمل المدرسي.المدارس لتطبيق ما ت
  سبق تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

  
ما واقع التمكين اإلداري للموارد البشرية لدى اإلدارة العامة 

  في مدينة الرياض؟ للتعليم
  

  أسئلة الدراسة:
ما درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري للموارد البشرية -1

تعليم في مدينة الرياض من وجهة لدى اإلدارة العامة لل
 نظر منسوبيها؟ 

رجة تطبيق تلف استجابات أفراد الدراسة حول دهل تخ-2
باختالف متغيرات (المسمى أبعاد التمكين اإلداري 

 الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)؟

  
  أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري 
ة لدى اإلدارة العامة للتعليم في مدينة الرياض للموارد البشري
  من خالل: 

التعرف على درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري للموارد -1
البشرية لدى اإلدارة العامة للتعليم في مدينة الرياض من 

 وجهة نظر منسوبيها.

التعرف على االختالف بين استجابات أفراد الدراسة حول - 2
اإلداري باختالف متغيرات درجة تطبيق أبعاد التمكين 

 (المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

  
  أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في المكانة التي تحتلها الموارد   -
البشرية في كافة المجاالت بشكل عام، وفي مجال 
التربية والتعليم بشكل خاص، وأهمية التمكين اإلداري، 

عليه كمفهوم حديث ومدخل من  وضرورة تسليط الضوء
مداخل الفكر اإلداري التي لها دور فاعل في تحسين 

  عمل المنظمات. 
يؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة عدة جهات كوزارة   -

التعليم، والقائمين على إدارة التعليم بمدينة الرياض 
للوقوف على واقع التمكين اإلداري لديهم، واتخاذ 

  التمكين اإلداري. القرارات، من أجل تعزيز
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  اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:حدود الدراسة: 
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على تناول   -

موضوع واقع التمكين اإلداري، من حيث تطبيقه ضمن 
خمسة أبعاد هي (تفويض السلطة، تنمية السلوك 
اإلبداعي، التحفيز، العمل الجماعي، التنمية المهنية)، 

وفقا للنموذج الخماسي للتمكين الذي ورد لدى  وذلك
  .)2011علوان (

الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في اإلدارة العامة   -
  للتعليم بمدينة الرياض.

الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي   -
  .1437-1436الثاني لعام 

دارات الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على منسوبي اإل  -
التعليمية في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض في 
الوظائف التالية (مدير إدارة، مساعد مدير، مشرف 

  إداري أو رئيس قسم، إداري).
  

  مصطلحات الدراسة:
 األفراد مجموعالموارد البشرية الموارد البشرية: 

 معين، وقت في الذين يكونون المؤسسة والجماعات

 تكوينهم، حيث من بينهم فيما فراداأل هؤالء ويختلف

 في يختلفون كماوطموحهم،  اتجاهاتهم، سلوكهم، خبراتهم،

 الوظيفية متهمسارا وفي اإلدارية متهمستويا وظائفهم،
). ويقصد بها في الدراسة 2013(المعايطة، والحموري، 

من موظفي اإلدارات التعليمية  والجماعات األفراد مجموع
تعليم في مدينة الرياض في وظيفة في اإلدارة العامة لل

(مدير إدارة، مساعد مدير، مشرف إداري أو رئيس قسم، 
إداري)، والذين هم على رأس العمل خالل العام الدراسي 

 سلوكهم، خبراتهم، على اختالف تكوينهم، ،1437- 1436

 اإلدارية متهمستوياو  وظائفهم،و  وطموحهم اتجاهاتهم،

  الوظيفية. ومساراتهم
 وحرية صالحية، الموظفين إعطاء ي:اإلدار  التمكين

 الموظف بها يقوم التي الوظيفة المحددة مجال في أكبر،

 ومن ناحية ناحية، من الوظيفة بتلك الخاص الوصف حسب

 تتعلق أمور في الرأي وٕابداء المشاركة حرية منحه أخرى

ويقصد ، (Harvey and Brown, 2001)الوظيفة  بسياق
ذه الدراسة ما يتم من ممارسات في بالتمكين اإلداري في ه

أبعاد التمكين للموارد البشرية في اإلدارة العامة للتعليم 
بمدينة الرياض ضمن األبعاد الخمسة التي اعتمدتها 
الدراسة، وهي تفويض السلطة، تنمية السلوك اإلبداعي، 

التحفيز، العمل الجماعي، التنمية المهنية، ويقاس بالدرجة 
  تبانة أداة الدراسة.المحصلة على االس

  
  منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لمالءمته 
المنهج الوصفي يمكن استخدامه موضوع الدراسة، إذ أن 

للكشف عن الحقائق ويطبق في البحوث السلوكية 
على جمع البيانات وتبويبها، وٕانما  يقتصر وال واالجتماعية،

(ذوقان وآخرون،  البياناتيتضمن قدرًا من التفسير لهذه 
2007 .(  

  
  مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من قيادات التعليم واإلداريين في 
التعليمية التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمدينة  اإلدارات

فردا وفقًا إلحصائية وزارة  )166(الرياض، والبالغ عددهم 
  ها.، وتم تطبيق الدراسة على كامل مجتمع1437التعليم 
  

  خصائص أفراد الدراسة:
لتحديد خصائص أفراد الدراسة تم حساب التكرارات 

  سة من العاملين لدىوالنسب المئوية ألفراد الدرا
ـ ـ   ــــة الرياض، كما يبينهاة للتعليم بمديناإلدارة العامـ

  ).1الجدول (
  

  )1جدول (ال
  توزيع أفراد الدراسة وفقًا للمسمى الوظيفي

  
  النسبة المئوية  تكرارال  المسمى الوظيفي

 %16.3 27  مدير إدارة

 %15.7 26  مساعد مدير إدارة

 %24.1 40 مشرف أو رئيس قسم

 %44 73  إداري

 %100 166  اإلجمالي

  
) أن النسبة العليا من أفراد الدراسة هي 1يبين الجدول (

من اإلداريين العاملين في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة 
  الرياض.
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  )2جدول (ال
  توزيع أفراد الدراسة وفقًا للمؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار  المؤهل العلمي
 %15.7 26 ثانوي، دبلوم أو أقل

 %60.8 101 جامعي

 %23.5 39 فوق الجامعي

 %100 166  اإلجمالي

) إلى أن النسبة األكبر من 2وتشير بيانات الجدول (
نة الرياض هم من العاملين في اإلدارة العامة للتعليم بمدي

  حملة المؤهل الجامعي. 
  )3جدول (ال

  توزيع أفراد الدراسة وفقًا لسنوات الخبرة العملية
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة العملية

 %24.1 40 سنوات 5أقل من 

 %11.4 19 سنوات 5-10

 %64.5 107 سنوات 10أكثر من 

 %100 166  اإلجمالي

) أن أغلب العاملين في 3ل (يتبين من بيانات الجدو 
اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض يتمتعون بخبرة عملية 

  أكثر من عشر سنوات. 
  

  أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم تصميم 
استبانة، وقد تم بناؤها في ضوء األدب النظري حول 

ورد في أدوات  التمكين اإلداري وأبعاده، وباالستفادة مما
  بعض الدراسات السابقة، وتكونت االستبانة من قسمين:

: البيانات األولية ألفراد الدراسة والمتعلقة القسم األول

بمتغيرات الدراسة (المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وعدد 
  سنوات الخبرة).
: يتعلق بقياس درجة تطبيق أبعاد التمكين القسم الثاني

  اإلداري.
 Likertاة الدراسة على أساس مقياس ليكرت وصممت أد

حيث يتم حساب الخماسي والذي يعطي درجة لكل فقرة، 
  المدى، لتكون فئات التطبيق كما يلي:

  1.80إلى  1منخفضة جدًا: من 
  2.60إلى  1.80منخفضة: أكثر من 
  3.40إلى  2.60متوسطة: أكثر من 

  4.20إلى  3.40عالية: أكثر من 
  5إلى  4.20 عالية جدًا: أكثر من

وتم توزيع أداة الدراسة على كامل المجتمع، واستردادها 
الكترونيا عبر الرابط االلكتروني الستبانة البحث 

http://goo.gl/forms/V23jaJFVbm 

  
  صدق أداة الدراسة وثباتها:

تم التأكد من صدق األداة باستخدام الصدق الظاهري، 
وي الخبرة وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذ

والكفاءة في مجاالت اإلدارة التربوية والبحث العلمي، 
 وأجريت التعديالت بناء على آرائهم ومالحظاتهم.

 تطبيقللتأكد من االتساق الداخلي ألداة البحث، تم و 
أفراد من مجتمع  شرةاالستبانة على عينة استطالعية من ع

 . وبعد الحصول على استجاباتهم،مقارب لمجتمع الدراسة
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط بين 
استجاباتهم حول كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة، كما هو 

  .)4(مبين في الجدول 

  )4الجدول (
  ياس االتساق الداخلي ألداة البحثق

 التنمية المهنية العمل الجماعي التحفيز تنمية السلوك اإلبداعي تفويض السلطة

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة رتباطاال  الفقرة

)1( 0.75* )7( 90.9* )13( 0.92** )18( 0.83* )23( 20.9* 

)2( 0.83* )8( 70.9* )14( 40.7* )19( 0.84* )24( 0.86* 

)3( 0.80** )9( 0.61** )15( 60.7* )20( 0.80** )25( 0.80** 

)4( 0.75* )10( 80.8** )16( 20.7* )21( 20.9* )26( 70.0* 

)5( 0.86** )11( 50.8** )17( 20.9** )22( 30.8** )27( 0.92** 

)6( 0.95* )12( 0.79*     

   .0.01.   ** دالة عند مستوى 0.05* دالة عند مستوى        10ن=
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إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  )4( يشير الجدول
فقرة من فقرات أداة البحث والدرجة الكلية  إحصائيًا بين كل

ما يدل على صالحية االستبانة للتطبيق على نطاق ، لها
  أوسع من العينة االستطالعية.

وللتأكد من ثبات فقرات االستبانة تم اتباع أسلوب إعادة 
التطبيق، حيث طبقت االستبانة على عينة استطالعية من 

هم مرة أخرى بعد ، ومن ثم إعادة عرضها عليأفراد ةعشر 
فترة أسبوعين، حيث تم حساب معامل الثبات (ألفا كرونباخ) 
لكل محور لحساب االرتباط بين استجابات العينة 

كما هو  والثانية، وذلكاالستطالعية في المرتين األولى 
  ).5(مبين في الجدول 

  
  )5الجدول (

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث
 ثباتمعامل ال ورمحــال

 0.89 تفويض السلطة

 0.98 تنمية السلوك اإلبداعي

 0.89 التحفيز

 0.91 العمل الجماعي

 0.79  التنمية المهنية

 0.89 الدراسةثبات اإلجمالي ألداةالمعامل 

معامل ألفا كرونباخ إلجمالي ) إلى أن 5يشير الجدول (
، وهو يمثل ارتباطًا قويًا ذا 0.89بلغ  محاور أداة البحث

اللة إحصائية، ما يؤكد صالحية تطبيق أداة الدراسة على د
  .عينة موسعة

  
  مناقشة نتائج الدراسة:

تناول هذا الجزء عرض النتائج التي تم جمعها من 
  خالل أداة الدراسة، ثم تحليلها ومناقشتها.

لإلجابة عن السؤال الرئيس  اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
داري للموارد البشرية في للدراسة وهو "ما واقع التمكين اإل

اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض؟" تمت اإلجابة عن 
  التساؤالت الفرعية اآلتية:

  
 التمكين أبعاد تطبيق درجة ما :إجابة السؤال األول

في  اإلدارة العامة للتعليم لدى البشرية للموارد اإلداري
تم ذلك من  وقدمنسوبيها؟  نظر وجهة مدينة الرياض من

  خالل تناول األبعاد التالية بالتحليل:
 تفويض السلطة-1

أفراد الدراسة والنسب المئوية آراء  حساب متوسطتم 
حول ُبعد تفويض السلطة والمكون من ست فقرات كما هو 

  ).6موضح في الجدول (

  
  )6الجدول (

  درجة تطبيق بعد تفويض السلطة لدى اإلدارة العامة للتعليم في مدينة الرياض

  راتقـــــفال  م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الترتيب  المعياري

 عالية 2 1.107 3.7 .يفوضني مديري السلطة بناًء على أنظمة ولوائح وزارة التعليم  1

 عالية 4 1.088 3.5.يوفر الهيكل التنظيمي لإلدارة وضوحًا لمهام وخطوط المسؤولية  2

 عالية 1 1.121 3.8 .ور عملييمنحني مديري الفرصة إلبداء الرأي في أم  3

 عالية 2 1.133 3.7 .يوفر لي مديري الصالحيات الكافية إلنجاز المهام الموكلة إلي  4

 عالية 3 1.047 3.7 .يقوم رؤسائي بمتابعتي في المهام المفوضة لي دوريًا  5

تساعد التشريعات التربوية المعمول بها في الوزارة على تفويض  6
 .السلطة

3.3 
متوسطة 5 1.132

  عالية 1.105 3.6 المتوسط العام لُبعد تفويض السلطة
  

) إلى أن المتوسط العام لُبعد تفويض 6ويشير الجدول (
بمدينة  السلطة لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليم

، وبانحراف 5من  3.6الرياض جاء بدرجة عالية، حيث بلغ 
عام ، وقد يعزى ذلك إلى الوعي بشكل 1.105معياري 
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بأهمية التفويض والتوجه نحوه، وٕادراك المديرين لدوره 
اإليجابي في أداء العاملين وتحسين األداء المؤسسي. وتتفق 
نتيجة الدراسة حول بعد التفويض مع نتيجة دراسة المعاني 

) 2011)، ونتيجة دراسة الطعاني (2009وأخو ارشيدة (
حفيز التي تناولت خمسة مجاالت هي تفويض السلطة، والت

الذاتي، والعمل الجماعي، وتطوير الشخصية، وتنمية 
السلوك اإلبداعي، ونتيجة دراسة الطعاني والسويعي 

) التي تناولت خمسة مجاالت هي تفويض السلطة، 2013(
والنمو المهني، والعمل الجماعي، وتنمية السلوك الريادي، 
والتقليد والمحاكاة توصلت كل منها إلى ممارسة تفويض 

ة بدرجة عالية من قبل مديري المدارس، في حين السلط
) والتي توصلت إلى 2011تختلف مع نتيجة دراسة علوان (

درجة متوسطة لكفاية تفويض الصالحيات في قطاع 
يمنحني مديري الفرصة إلبداء الرأي التعليم. وجاءت فقرة "

" بالمرتبة األولى، وقد يفسر ذلك بحرص في أمور عملي
ع نهج شوري واالستفادة من آراء موظفيهم المديرين على اتبا

خاصة في أمور عملهم حيث يكون الموظف على دراية 
بشكل أكبر بتفاصيل عمله، كما جاءت كل من فقرة 

يفوضني مديري السلطة بناًء على أنظمة ولوائح وزارة "
يوفر لي مديري الصالحيات الكافية إلنجاز "، وفقرة "التعليم

المرتبة الثانية. فيما كانت فقرة " في المهام الموكلة إلي
تساعد التشريعات التربوية المعمول بها في الوزارة على "

" في المرتبة األخيرة وقد يعزى ذلك إلى أن تفويض السلطة
هناك تشريعات الزالت بحاجة إلى التطوير بما يتناسب مع 
التوجهات اإلدارية الحديثة كالتفويض والتمكين، وأن تطور 

ي واألخذ بالمفاهيم اإلدارية الحديثة يفرض العمل اإلدار 
  الحاجة إلى تطوير األنظمة والتشريعات.

  
 تنمية السلوك اإلبداعي:-2

أفراد الدراسة والنسب المئوية آراء  حساب متوسطتم 
حول ُبعد تنمية السلوك اإلبداعي والمكون من ست فقرات 

  ).7كما هو موضح في الجدول (
  

  )7الجدول (
  بمدينة الرياض تنمية السلوك اإلبداعي لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليمدرجة تطبيق بعد 

المتوسط   راتفقــــــال  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الترتيب  المعياري

 عالية 1 1.126 3.7 .يشجعني رؤسائي على إظهار مهاراتي في العمل 1

متوسطة 4 1.134 3.4 .يتبنى رؤسائي مقترحاتي الجديدة في مجال العمل 2
 عالية 3 1.121 3.5 .تتاح لي فرص االستفادة من التجارب الناجحة في مجال عملي 3

 عالية 2 1.142 3.7 .يشجع رؤسائي األفكار اإلبداعية في العمل 4

متوسطة 6 1.180 3.3 .تتوافر في إدارتي اإلمكانات المادية لتطبيق األفكار اإلبداعية الجديدة 5
متوسطة 5 1.196 3.4 .ي ضوء مهاراتي اإلبداعية في العمليتم تقويم أدائي ف 6

  عالية 1.150 3.5 المتوسط العام لُبعد تنمية السلوك اإلبداعي
  

) أن المتوسط العام لُبعد تنمية السلوك 7يبين الجدول (
بمدينة   اإلبداعي لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليم

، وبانحراف 5من  3.5الرياض جاء بدرجة عالية، حيث بلغ 
، وقد يفسر ذلك بالتوجه الحديث في 1.150معياري 

المؤسسات نحو اإلبداع والتميز، مما جعل المديرين 
بما  يحرصون على تنمية السلوك اإلبداعي لدى العاملين،

يؤدي بالمؤسسة ككل إلى اإلبداع والتميز، وتتفق نتيجة 
الدراسة حول بعد تنمية السلوك اإلبداعي مع نتيجة دراسة 

لسويعي )، ونتيجة دراسة الطعاني وا2011الطعاني (
ا إلى درجة عالية من توصلت كل منهم اللتين) 2013(

ممارسة بعد تنمية السلوك اإلبداعي، في حين تختلف مع 
) والتي توصلت إلى درجة 2010ة دراسة أبو علي (نتيج

متوسطة لممارسة بعد تنمية السلوك اإلبداعي. وجاءت فقرة 
"يشجعني رؤسائي على إظهار مهاراتي في العمل" في 
المرتبة األولى وقد يفسر ذلك بأن إتاحة الفرصة للموظف 
إلظهار مهاراته في العمل تنعكس إيجابا على العمل في 
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كما تسهل إنجاز عمل المديرين وتخفف  المؤسسة ككل
عنهم، وتمنحهم فرصة أكبر للتفرغ للمهام الفنية والتطويرية، 
تلتها فقرة "يشجع رؤسائي األفكار اإلبداعية في العمل". فيما 
كانت فقرة "تتوافر في إدارتي اإلمكانيات المادية لتطبيق 

رة وقد األفكار اإلبداعية الجديدة" في المرتبة السادسة واألخي
يعزى ذلك إلى أن األفكار اإلبداعية قد تحتاج إمكانيات 
مادية كبيرة من أجل تطبيقها، كما تحتاج إلى الجرأة 

لتطبيقها، وقد يتجنب بعض المديرين المغامرة واألخذ 
  باألفكار اإلبداعية والجديدة خوفا من فشلها. 

  
  التحفيز-3

 عينة الدراسة والنسب المئويةآراء  حساب متوسطتم 
حول ُبعد التحفيز والمكون من خمس فقرات كما هو موضح 

  ).8في الجدول (
  

  )8الجدول (
  بمدينة الرياض درجة تطبيق بعد التحفيز لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليم

المتوسط   راتقــــــالف  م
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الترتيب المعياري

متوسطة 5 1.147 2.8 .وبرامج متعددة لتحفيز العاملينلدى اإلدارة التعليمية استراتيجيات  1
متوسطة 3 1.143  3.3 .يساعدني رؤسائي لتقديم أفضل أداء في عملي  2
 عالية 2 1.132 3.5 .أشعر بالتقدير من جانب اإلدارة على جهودي المبذولة  3

 عالية 1 1.126 3.5 .تحفزني اإلدارة التعليمية لتحمل المسؤولية تجاه عملي  4

متوسطة 4 1.092 3.1 .األنظمة واللوائح تساعدني على تطوير مهاراتي العملية  5
  متوسطة 1.128 3.3 المتوسط العام لُبعد التحفيز

  
) أن المتوسط العام لتطبيق بعد تحفيز 8يبين الجدول (

بمدينة الرياض جاء  العاملين لدى اإلدارة العامة للتعليم
وبانحراف معياري ، 5من  3.3بدرجة متوسطة، حيث بلغ 

، وقد يعزى ذلك إلى الحاجة السترتيجيات جديدة 1.128
ومتنوعة للتحفيز، وتتفق نتيجة الدراسة حول بعد التحفيز 

)، ونتيجة 2009مع نتيجة دراسة المعاني وأخو ارشيدة (
) حيث توصلت كل منهما إلى 2010دراسة أبو علي (

تلف درجة متوسطة من ممارسة بعد التحفيز، في حين تخ
) ونتيجة دراسة الطعاني 2013مع نتيجة دراسة عفانة (

إلى درجة ممارسة عالية  منهما) التي توصلت كل 2011(
تحفزني اإلدارة التعليمية لتحمل لبعد التحفيز. وجاءت فقرة "

" في المرتبة األولى ويمكن أن يفسر المسؤولية تجاه عملي
ام والحرص ذلك بأن تحمل المسؤولية يولد لدى الفرد االلتز 

أشعر بالتقدير من جانب على أداء المهام، تلتها فقرة "
" في المرتبة الثانية. فيما اإلدارة على جهودي المبذولة

لدى اإلدارة التعليمية استراتيجيات وبرامج جاءت فقرة "
" وفقرة "األنظمة واللوائح تساعدني متعددة لتحفيز العاملين

تبتين األخيرتين، ما على تطوير مهاراتي العملية" في المر 
يعكس رؤية العاملين باإلدارة العامة للتعليم في مدينة 
الرياض حول غياب استراتيجيات وبرامج تحفيز العاملين في 
اإلدارة، إضافة إلى أن األنظمة واللوائح ال تساعد على 
تطوير مهارات العاملين، وقد يفسر ذلك أيضا بجمود بعض 

ر مواكبة للتطور في إجراءات اللوائح وقدمها مما يجعلها غي
  العمل اإلداري.

  
 العمل الجماعي-4

عينة الدراسة والنسب المئوية آراء  حساب متوسطتم 
حول ُبعد العمل الجماعي والمكون من خمس فقرات كما هو 

  ).9موضح في الجدول (
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  )9الجدول (
  بمدينة الرياض درجة تطبيق بعد العمل الجماعي لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليم

المتوسط   راتقــــــالف  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الترتيب  المعياري

 عالية 1 1.063 3.8 تتطلب طبيعة عملي التعاون مع رؤسائي وزمالئي.  1
 عالية 2 1.125 3.7 يشكل رؤسائي فرقًا ولجانًا إلنجاز أهداف العمل.  2
 عالية 2 1.169 3.8 ل.تسود الثقة المتبادلة بيني وبين رؤسائي في العم  3
 عالية 3 1.068 3.6 يحترم رؤسائي رأي اللجان والمجالس االستشارية.  4
 عالية 4 1.183 3.6 يسمح رؤسائي بإعطاء الجماعة حرية التعبير عن آرائهم.  5

  عالية 1.121 3.7 المتوسط العام لُبعد العمل الجماعي
  

العمل  ) أن المتوسط العام لُبعد ممارسة9يبين الجدول (
بمدينة الرياض جاء  الجماعي لدى اإلدارة العامة للتعليم

، وبانحراف معياري 5من  3.7بدرجة عالية، حيث بلغ 
، وقد يفسر ذلك بقناعة المديرين بأهمية العمل 1.121

الجماعي، ودوره في تحسين األداء المؤسسي، وتتفق نتيجة 
) 2013الدراسة حول هذا البعد مع نتيجة دراسة عفانة (

) ونتيجة دراسة الطعاني 2011ونتيجة دراسة الطعاني (
) والتي توصلت كل منها إلى درجة 2013والسويعي (

ممارسة عالية لبعد العمل الجماعي، في حين تختلف مع 
) ونتيجة دراسة 2009نتيجة دراسة المعاني وأخو ارشيدة (

) والتي 2011) ونتيجة دراسة علوان (2010أبو علي (
ا إلى درجة متوسطة لممارسة العمل توصلت كل منه

الجماعي وفرق العمل. وجاءت فقرة "تتطلب طبيعة عملي 
التعاون مع رؤسائي وزمالئي" في المرتبة األولى، ويمكن 
أن يعزى ذلك إلى أن األعمال في كافة المؤسسات تكاملية 
ومرتبطة ببعضها البعض مما يفرض ضرورة التعاون، حيث 

يتكون من أجزاء مترابطة تعمل  أن المؤسسة نظام متكامل
مع بعضها البعض بطريقة تكاملية إلنجاز أهداف 
المؤسسة. تلتها كل من فقرة "يشكل رؤسائي فرقًا ولجانًا 
إلنجاز أهداف العمل" وفقرة "تسود الثقة المتبادلة بيني وبين 
رؤسائي في العمل" في المرتبة الثانية. فيما جاءت فقرة 

لجماعة حرية التعبير عن آرائهم" "يسمح رؤسائي بإعطاء ا
في المرتبة األخيرة، ما يعكس رأي المبحوثين بعدم استجابة 
الرؤساء في العمل لرأي الجماعة، وقد يعزى ذلك إلى شعور 
بعض المديرين بأن خبرتهم في العمل تغنيهم عن األخذ 
برأي الجماعة، أو أنهم يشعرون بأن سيادة رأي الجماعة 

  م.فيها تهديد لسلطته
  

 التنمية المهنية: - 5

عينة الدراسة والنسب المئوية آراء  حساب متوسطتم 
حول ُبعد التنمية المهنية والمكون من خمس فقرات كما هو 

  ).10موضح في الجدول (
  

  )10الجدول (
  بمدينة الرياض درجة تطبيق التنمية المهنية لدى العاملين في اإلدارة العامة للتعليم

المتوسط   راتفقــــــال  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الترتيب  المعياري

 متوسطة 3 1.107 3.3 يوفر لي رؤسائي فرصًا جيدة للنمو المهني. 1
 متوسطة 4 1.098 3.2 تتيح األنظمة والتعليمات المعمول بها فرصًا لتطوير مهاراتي في العمل. 2
 عالية 1 1.080 3.6 المهنية.محاكاة سلوك المديرين المتميزين تساعدني على تطوير مهاراتي 3
 متوسطة 2 1.093 3.4تتيح إدارتي الفرصة لتبادل الخبرات بين الزمالء بما يحفز التنمية المهنية. 4
 متوسطة 4 1.138 3.2 هناك تنوع في فرص النمو المهني المتاحة من ورش ومؤتمرات وندوات. 5

  ةمتوسط 1.103 3.3 المتوسط العام لُبعد التنمية المهنية
  

بمدينة الرياض  التنمية المهنية لدى اإلدارة العامة للتعليم) إلى أن المتوسط العام لتطبيق بعد 10يشير الجدول (
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، وبانحراف 5من  3.3جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ 
، وقد يعزى ذلك إلى محدودية فرص التنمية 1.103معياري 

وتتفق  المهنية المتاحة واقتصارها على ورش وبرامج تقليدية،
نتيجة الدراسة حول هذا البعد مع نتيجة دراسة المعاني وأخو 

) 2013) ونتيجة دراسة الطعاني والسويعي (2009ارشيدة (
) والتي توصلت كل منها إلى 2011ونتيجة دراسة علوان (

درجة ممارسة متوسطة لبعد التنمية المهنية والتطوير 
المتميزين والتدريب. وجاءت فقرة "محاكاة سلوك المديرين 

تساعدني على تطوير مهاراتي المهنية" في المرتبة األولى، 
وقد يعزى ذلك إلى شعور الموظفين بأن سلوك المدير يشكل 
قدوة بالنسبة لهم، وبالتالي يحاولون تقليده مما يساعد في 
تطوير مهاراتهم، ويدفعهم إلى مزيد من اإلنجاز. تلتها فقرة 

خبرات بين الزمالء بما يحفز "تتيح إدارتي الفرصة لتبادل ال
التنمية المهنية" في المرتبة الثانية. فيما جاءت فقرة "تتيح 

األنظمة والتعليمات المعمول بها فرصًا لتطوير مهاراتي في 
العمل" وفقرة "هناك تنوع في فرص النمو المهني المتاحة 
من ورش ومؤتمرات وندوات" في المرتبتين األخيرتين، ما 

حوثين حول غياب التدريب الكافي من خالل يعكس رأي المب
الندوات وورش العمل والمؤتمرات للعمل على التنمية المهنية 
للعاملين في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض، وقد يفسر 
ذلك بأن عدد المتقدمين لالستفادة من فرص النمو المهني 

وما  كبير، باإلضافة إلى تكرار الدورات والورش وروتينيتها،
تحتاجه ورش العمل والدورات من موارد مالية ومادية 

  وبشرية. 
مما سبق يمكن التعرف على درجة تطبيق أبعاد التمكين 

بمدينة الرياض، كما هو  اإلداري لدى اإلدارة العامة للتعليم
  .)11مبين في الجدول (

  )11الجدول (
  في مدينة الرياض العامة للتعليم درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري لدى العاملين باإلدارة

  الدرجة  الرتبة  متوسط التطبيق دـُبعال
  عالية  2 3.6 تفويض السلطة

  عالية  3 3.5 تنمية السلوك اإلبداعي
  متوسطة  4 3.3 التحفيز

  عالية  1 3.7 العمل الجماعي
  متوسطة  4 3.3 التنمية المهنية
  عالية 3.5 المتوسط العام

  
أن تطبيق بعد العمل الجماعي ) 11يتضح من الجدول (

جاء بالمرتبة األولى، وتأتي هذه النتيجة متفقة مع نتيجة 
الدراسات التي احتل فيها هذا البعد المرتبة األولى وهي 

) ودراسة الطعاني والسويعي 2010دراسة أبو علي (
)، في حين حصل هذا البعد على المرتبة الثانية في 2013(

)، ودراسة عفانة 2009( دراسة المعاني وأخو ارشيدة
). وجاء بعد تفويض 2011) ودراسة الطعاني (2013(

السلطة في المرتبة الثانية متفقا مع نتيجة دراسة أبو علي 
)، ومختلفا مع نتيجة دراسة المعاني وأخو ارشيدة 2010(
) التي احتل تفويض السلطة فيها المرتبة األولى، 2009(

ويض المرتبة الخامسة ودراسة الطعاني التي احتل فيها تف
) ودراسة 2013واألخيرة، ودراسة الطعاني والسويعي (

) التي احتل فيها المرتبة الرابعة. وجاء بعد 2011علوان (
تنمية السلوك اإلبداعي في المرتبة الثالثة في حين جاء في 

)، وفي المرتبة 2011المرتبة الرابعة بدراسة الطعاني (
) والمرتبة الخامسة 2013يعي (الثانية بدراسة الطعاني والسو 

). وجاء في المرتبة الرابعة بعد 2010في دراسة أبو علي (
التنمية المهنية في حين جاء هذا البعد في المرتبة الثالثة 

). كما جاء بعد 2009بدراسة المعاني وأخو ارشيدة (
التحفيز في المرتبة الرابعة أيضا متفقا مع نتيجة دراسة أبو 

) 2011تلفا مع نتيجة دراسة الطعاني ()، ومخ2010علي (
  التي جاء فيها بالمرتبة األولى.

  
 عينة أفراد استجابات إجابة السؤال الثاني: هل تختلف

المسمى ( المتغيرات باختالف أبعادها حول الدراسة
  ؟)الخبرة وسنوات العلمي، الوظيفي، والمؤهل

حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية لكل متغير تم 
لمتغيرات الديموغرافية للدراسة (المسمى الوظيفي، من ا
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  .)12جدول (الكما هو موضح في الخبرة)،  وسنوات العلمي، والمؤهل
  
  )12الجدول (

  التكرار والمتوسط الحسابي للمتغيرات الديموغرافية
  المتوسط الحسابي  التكرار الحاالت  المتغير

  المسمى الوظيفي

 3.496 27 مدير إدارة

 3.769 26 ر إدارةمساعد مدي

 3.348 40 مشرف أو رئيس شعبة

 3.425 73 إداري

  المؤهل العلمي
 3.308 26 ثانوي، دبلوم أو أقل

 3.538 101 جامعي

 3.410 39 فوق الجامعي

  الخبرة العملية
 3.580 40 سنوات5أقل من

 3.621 19 سنوات5-10

 3.405 107 سنوات10أكثر من

  
باين بين آراء المبحوثين حول التمكين حساب التتم ثم 

 One Wayاإلداري باستخدام تحليل التباين األحادي 

ANOVA 13ول (الجد، كما هو موضح في(.  

  
  )13الجدول (

  عزى إلىتباين آراء المبحوثين حول درجة تطبيق التمكين اإلداري والتي ت
  والمؤهل العلمي، والخبرة العمليةمتغيرات المسمى الوظيفي، 

  مستوى الداللة  معامل (ف) لمتغــيرا
  0.230 1.453 المسمى الوظيفي
  0.410 0.896 المؤهل العلمي
  0.386 0.958 الخبرة العملية

  
) أن قيمة (ف) المحسوبة 13يالحظ من الجدول (

، وهي قيمة 1.453بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي بلغت 
ما أنها ، ك3.94منخفضة عن قيمتها الجدولية والتي تبلغ 

وهو  0.230غير دالة إحصائيًا حيث بلغ مستوى داللتها 
. ما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 0.05أكبر من 

بين آراء أفراد الدراسة حول درجة تطبيق التمكين اإلداري 
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وقد يعزى ذلك إلى أن 

ت، وأن التمكين اإلداري يمكن أن يمارس في كافة المستويا
القيادة العليا عندما تمنح التمكين فإنه يسهل أن يتدرج 
التمكين لكافة المستويات، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

) التي لم تظهر أثرا 2009دراسة المعاني وأخو ارشيدة (

  لمتغير المستوى الوظيفي على ممارسة التمكين.
أما متغير المؤهل العلمي فبلغت قيمة (ف) الخاصة به 

، وهي أصغر من قيمتها الجدولية كما أنها غير دالة 0.896
. ما يعني عدم 0.410إحصائيًا حيث بلغ مستوى داللتها 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين آراء أفراد الدراسة حول درجة 
تطبيق التمكين اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وقد 

ي معين يفسر ذلك بأن التمكين عندما يطبق في مستوى إدار 
فإنه يمنح للموظف حسب ما هو موكل إليه من مهام وما 
هو مفوض به من أعمال بغض النظر عن مؤهله العلمي، 
األمر الذي جعل الموظفين من جميع المؤهالت يوافقون 
على أن التمكين يتم تطبيقه، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
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) ودراسة الطعاني 2009دراسة المعاني وأخو ارشيدة (
) التي لم تظهر أثرا لمتغير المؤهل 2013لسويعي (وا

  العلمي على ممارسة التمكين.
كما أن قيمة (ف) المحسوبة بالنسبة لمتغير الخبرة 

، وهي أصغر من قيمتها الجدولية، كما 0.958العملية بلغت 
، 0.386أنها غير دالة إحصائيًا حيث بلغ مستوى داللتها 

جود فروق دالة . ما يعني عدم و 0.05وهو أكبر من 
إحصائيًا بين آراء أفراد الدراسة حول درجة تطبيق التمكين 
اإلداري تعزى لمتغير الخبرة العملية، ويمكن أن يفسر ذلك 
بأن االرتكاز في التمكين غالبا ما يكون بناء على االلتزام 
واألداء الجيد وهذا يمكن أن يتوفر بالموظفين على اختالف 

ة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة عدد سنوات خبرتهم العملي
) ودراسة أبو علي 2009دراسة المعاني وأخو ارشيدة (

) التي لم تظهر أثرا لمتغير الخبرة على ممارسة 2010(
التمكين، في حين تختلف مع نتيجة دراسة الطعاني 

سنة  11) التي أظهرت أثرا لصالح من خبرتهم 2011(
  فأكثر.
  

  توصيات الدراسة:
إليه الدراسة من نتائج توصي  تلضوء ما توصفي 

  الباحثات بما يلي:
االهتمام بتطبيق التحفيز للعاملين في اإلدارة العامة  .1

للتعليم بمدينة الرياض ويمكن أن يتم ذلك من خالل 
 اآلليات التالية:

تنويع استراتيجيات التحفيز، من مكافآت مالية،   -
وخطابات الشكر، واإلعالن عن اإلنجازات، والمدح 

 ثناء.وال

تطوير األنظمة واللوائح بما يساعد على تطوير   -
المهارات العملية لدى العاملين، ويتضمن ذلك إصدار 
أنظمة جديدة لمصلحة العاملين وبما يهيئهم المتالك 
مهارات العمل، وتحسين اللوائح المتعلقة بتفويض 
الصالحيات بما يتيح للموظفين الممارسة العملية 

 لمهارات العمل.

 الموظفين الذين يظهرون تحمال عاليا للمسؤولية.  أةكافم  -

تكليف الموظفين بمهام تحتاج مهارات عليا بما يرتقي   -
 بمستوى أدائهم.

االهتمام بالتنمية المهنية للعاملين في اإلدارة العامة  .2
 للتعليم بمدينة الرياض من خالل اآلليات التالية: 

لترشيح تنويع فرص التنمية المهنية المتاحة، مثل ا  -
لحضور الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية 

 والخارجية.

 ابتعاث الموظفين المتميزين إلكمال دراساتهم العليا.  -

تشجيع مشاركة الموظفين في المؤتمرات العلمية ذات   -
 العالقة بمجال عملهم. 

العمل على زيادة االهتمام بتنمية السلوك اإلبداعي لدى  .3
لعامة للتعليم بمدينة الرياض من العاملين في اإلدارة ا
 خالل اآلليات التالية: 

ات المادية لتطبيق األفكار اإلبداعية ياإلمكانزيادة   -
 .الجديدة

دعم األفكار الجديدة التي تتبنى تحسين وتطوير   -
 إجراءات العمل. 

استخدام أدوات مشجعة على طرح األفكار اإلبداعية   -
 فكرة.مثل صندوق االقتراحات، وجائزة أفضل 

االستمرار في العمل على تفويض السلطة وذلك من  .4
 خالل اآلليات التالية:

توسيع نطاق إشراف الموظف بما يتناسب مع قدراته   -
 وتحمله للمسؤولية.

عهم، ومنحهم فرص دعم الموظفين المفوضين وتشجي  -
 التعلم من أخطائهم.

 ثبت جدارته.تفويض المزيد من السلطات لمن يُ   -

جماعي بين الموظفين ويتم ذلك من تشجيع العمل ال .5
 خالل اآلليات التالية: 

 تنمية مهارات العمل بروح الفريق.  -

 إظهار دور كل فرد ومسؤوليته ضمن العمل الجماعي.  -

 عزيز مفهوم المسؤولية الجماعية لدى الموظفين.ت  -

  كافأة فرق العمل واالعتزاز بإنجازاتها.م  -
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Abstract 

The current study was conducted to identify the degree of implementing certain aspects of 

managerial empowerment amongst GDE’s staff; namely, 1) delegation of responsibility, 2) 

developing creative behavior, 3) motivation, 4) teamwork and 5) professional development. It 

also aimed at detecting any statistically significant differences that can be attributed to the 

variables of work position, academic qualification and work experience. Using the descriptive 

analytical method, a survey of (27) itmes divided into (5) sections representing the 5 aspects of 

managerial empowerment mentioned above was administered to a population sample of (166) 

employees working for GDE in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. With an average of (3.5), 

findings revealed an overall high level of managerial empowerment implementation. 

Teamwork came on the top of the list, followed by delegation of responsibility and then by 

developing creative behavior. Professional development and motivation, however, scored an 

average of (3.30) each. There were no statistically significant differences, which can be 

attributed to any of the study variables. 

Keywords: Managerial empowerment, Human resources, General Directorate for Education. 
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  س المعززة للصحة بالمدينة المنورةدور القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة المدار 

  دالل محمد حمد الجرايدة

  طيبة، المملكة العربية السعودية. أستاذ اإلدارة التربوية المساعد، قسم اإلدارة التعليمية، كلية التربية، جامعة
  

  9/11/2016ُقبل بتاريخ:     24/8/2016ُعدل بتاريخ:  7/3/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
ولتحقيق أهداف بالمدينة المنورة.  في تطبيق مبادرة المدارس الصحيةالقيادة المدرسية دور تعرف الدراسة هذه  هدفتاست

ت. مجاالخمسة ) فقرة موزعة على 33مكونة من ( استبانة تم بناء يه،وعل .المنهج الوصفي ةالباحث تستخدمة، االدراس
وبعد جمع البيانات ) إدارية. 142) معلمة، و(353من ( طبقية، وتكونت بطريقة عشوائية الدراسة عينة اختيرت
المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس الصحية على أداة القيادة أظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة لدور ا، وتحليله

 لةروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالوجود فعدم  الدراسة ككل جاءت بدرجة مرتفعة. كما أظهرت النتائج
)0.05  =αةفي جميع المجاالت باستثناء مجالي التغذي الوظيفة ) في تقديرات أفراد العينة على األداة ككل تعزى ألثر 

ت داللة عدم وجود فروق ذا واتضحوسالمة الدواء، والتواصل مع المجتمع المحلي. وجاءت الفروق لصالح اإلداريات. 
ية ذات داللة إحصائ وجود فروقعدم أظهرت الدراسة  كماعلى األداة ككل،  مستوى المدرسةألثر  ة ُتعزىيإحصائ
 والمسؤولينعددًا من التوصيات لكل من الباحثين  ةالباحث تقّدمة، وفي ضوء نتائج الدراسألثر نوع المبنى. تعزى 

  الجهات المعنية األخرى.ة التعليم و ووزار  على تطبيق هذه المبادرةالقائدات القائمات و 

  المعززة للصحة. المدارسمبادرة ، القيادة المدرسيةكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

 ،تقوم مؤسسات التعليم العام بأدوار مختلفة ومتنوعة
بالتعاون مع وزارة  ومنها العمل على رفع المستوى الصحي

ولى ألبحيث تكون التربية الصحية هي الخطوة ا الصحة،
لتنمية السلوكيات  األفراد؛الوعي الصحي لدى  رنش نحو

المدرسة من المؤسسات  ، وتعدالصحية المالئمة واكتسابها
التعليمية التي تسعى نحو مواكبة الصحة واالهتمام بها، 

كل ما  وكذلك وزارة الصحة وزارة التعليموعليه فقد أولت 
  . يتعلق بالبيئة المدرسية جل اهتمامها

دعم المدارس  عليم بالمملكة علىالت وتعمل وزارة
من خالل توفير المتطلبات الالزمة  واألهليةالحكومية 

ة بالتعاون مع وزارة الصح برامجها المختلفةواإلمكانيات ل
ويعرف بويجز  ."آمنة حو بيئة صحيةنلتحقيق شعار "

)2009Buijs,  المدارس الصحية بأنها: تلك المدارس التي (
لتحسين الصحة والرفاه  تطبق خطة بنائية ونظامية

االجتماعي لجميع الطلبة والمعلمين واإلداريين الموجودين 
) تعريفا للمدارس 2010( في المدرسة. كما أورد عبداهللا

الصحية على أنها: تلك المدارس التي تركز على تطوير 
برامجها بدءًا من توفير المعلومات الصحية وانتهاًء بتعديل 

ئة المالئمة صحًيا ونفًسيا السلوك سعًيا لتطوير البي
  واجتماعًيا في إطار التعاون المشترك مع المجتمع.

ويشكل طلبة المدارس قطاعًا كبيرًا من القطاعات 
السكنية إضافة إلى ما تتميز به مرحلة السن القانوني من 
تغيرات سريعة من الناحية الجسمية والعقلية والنفسية 

ينتج عنه من  واالجتماعية، ولعل احتكاك الطلبة وما
إصابات تستوجب التدخل الفوري لعالجها أو انتشار بعض 
األمراض المعدية بينهم والتي تنتقل معهم إلى البيت 
والمجتمع، يوجب على المدرسة تحمل مسؤولياتها وتقديم 

؛ 2008(أسعد،  الخدمات الصحية المباشرة وغير المباشرة
على  لذا يجب أن ال تقتصر المدارس ).2002الصديقي، 

إكساب المعرفة بل على تحسين الناحية الصحية لطلبتها 
  وذلك من خالل القيادة الواعية للمدرسة.

 في تحقيقومن هنا تبرز أهمية دور قائدات المدارس 
األهداف الصحية لتصبح مؤسسات تعليمية قادرة على 
تعزيز صحة الطلبة في المدرسة، فالمدرسة المعززة للصحة 
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قيق الصحة والتعليم، كما عبرت عن هي مفهوم عالمي لتح
ذلك أهداف منظمتي الصحة العالمية واليونسكو في شعاري" 

 ,William and Angela)الصحة للجميع" و"التعليم للجميع"

2010).  
لذا أصبحت المدرسة في وقتنا الحاضر الطريق االنجح 
لنشر المفاهيم الصحية، وتعليم الممارسات الصحية، مما 

تنظيم المدارس لتحسين تعلم الطلبة دعا إلى إعادة 
)Ramstetter, 2010.(  

صحي، في طرح برامج التثقيف المهم  للتعليم دورو 
فالتعليم يعمل على تحسين المؤشرات الصحية للمجتمع 
ويعتبر برنامج المدارس المعززة للصحة أحد برامج تعزيز 
الصحة الكبيرة الرائدة التي تهتم بتعزيز الصحة في 

كذلك ال بد أن تسعى القيادة المدرسية ألنها هي و المدارس. 
من أجل  تحقيق أفضل الطرق لتعليم الطلبةالمسؤولة نحو 

جميع الجوانب، ومنها تنشئتهم  منبناء جيل متكامل 
ورعايتهم صحًيا وذلك من خالل تهيئة البيئة المدرسية 
  اآلمنة صحًيا والتي من خاللها تقوم المدرسة بتأدية أهدافها. 

ما أشارت إليه الئحة القواعد التنظيمية لمدارس  وهذا
ه) فيما يخص 1425التعليم العام (بنات) الصادرة عام (

مهام وصالحيات مديرة المدرسة، تذكر منها الباحثة ما يقع 
  على عاتق القيادة المدرسية فيما يتعلق بالنواحي الصحية.

اإلشراف على مرافق المدرسة وتجهيزاتها، وتنظيمها  .1
تها لالستخدام مثل: المصلى، المعامل، وتهيئ

المختبرات، مركز مصادر التعلم، المقصف المدرسي، 
مقرات النشاط، األفنية والساحات، غرفة اإلسعافات 
األولية، تجهيزات األمن والسالمة، أجهزة التكييف، تبريد 

 المياه والخزانات وغيرها.

تعزيز دور المدرسة االجتماعي والصحي، وفتح آفاق  .2
تعاون والتكامل بين المدرسة وأمهات الطالبات ال

وغيرهن، ممن لديهن القدرة على اإلسهام في تحقيق 
 أهداف المدرسة.

توثيق العالقة بأمهات الطالبات، ودعوتهن لالطالع  .3
على أحوال بناتهن (المستوى الدراسي، والسلوك، 
والمواظبة، والوضع الصحي) والتشاور معهن؛ لمعالجة 

 بناتهن من مشكالت.ما قد تواجهه 

اإلشراف على تنظيم دخول الطالبات وخروجهن بصورة  .4
 آمنة؛ بما يكفل سالمتهن.

اإلشراف على مقصف المدرسة، والتأكد من تطبيق  .5
الشروط المنظمة لتشغيله، ومن توافر الشروط الصحية 

 فيما يقدم للطالبات، ودعوة المختصات عند الحاجة.

رشاد، والتوعية الصحية اإلشراف على برامج التوجيه واإل .6
في المدرسة واالهتمام بها وتقويمها، والعمل على تحقيق 

 أهدافها.

تفقد البيئة المدرسية بما تشمله من تجهيزات، والتأكد من  .7
نظافتها وحسن مظهرها، وٕاعداد سجل خاص بحالة 
المبنى وأعمال صيانته، وفق برنامج البيئة المدرسية 

صحية، والمبادرة في والتنسيق في ذلك مع الوحدة ال
إبالغ إدارة التعليم عن وجود مالحظات إنشائية يخشى 

 من خطورتها.

ومن المالحظ أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق 
القيادة المدرسية ولذا سوف تتناول الباحثة دور القيادة 
المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة من 

  خالل مكونات البرنامج.
  
  ونات برنامج المدارس المعززة للصحةمك
  

  أوًال: البيئة المدرسية:
وهي التأكد من مطابقة كافة مفردات البيئة المدرسية 
(المبنى، الفصول، األثاث، التجهيزات) والمقصف المدرسي 
لالشتراطات الصحية مع التأكد من سالمة مصادر مياه 

 )، لذلك لم يعد البناء المدرسي2010الشهري، الشرب (
مجرد مساحات معدة إليواء الطلبة، بل مجموعة فضاءات 
يؤدي كل منها دورًا مهما من أجل تسهيل النمو العقلي 
واالجتماعي والجسدي للطالب، وتحقيق توازنه النفسي 
وتعزيز مختلف جوانب شخصيته. ولقد أكدت توصيات 

) أهمية UNESCOالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (
في المبنى التعليمي مختلف متطلبات العملية  أن يتوفر

التربوية، وأن يكون ذا مواصفات وجودة عالية، وأن تكون 
مرافقه ملبية لحاجات الطلبة بحسب جنسهم ومستوياتهم 
التعليمية، وأن يكون قابًال للتوسع وفق الحاجات المستقبلية 
وأن يراعي أوضاع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

  ).2010(معلولي، 
والمبنى المدرسي كأحد أركان المنظومة التعليمية يمكن 
أن يكون عنصرًا يمّكن الفرد من أن ينمي قدراته إلى أقصى 
ما يمكن أن تصل إليه قدراته في سياق العمل على تنمية 
قدرات وطاقات المجتمع كافة، إذا ما توفرت فيه كل 
المواصفات التي تحقق األهداف المنشودة (الزنفلي، 

2009.(  
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وترى الباحثة أن للقائدة المدرسية دورًا كبيرًا في مجال 
البيئة المدرسية من حيث عمل خطة للصحة المدرسية، 
تشمل جميع مجاالت الصحة المدرسية ومنها البيئة 
المدرسية سواء البيئة المادية المحيطة بالطالبة أم البيئة 

 . النفسية وسلوكها ومتابعتها مع لجنة الصحة المدرسية

  
  ثانيًا: الخدمات الصحية:

وهي تشمل الخدمات الوقائية واالكتشاف المبكر 
لألمراض واإلسعافات األولية واإلحالة ورعاية الطلبة ذوي 
األمراض المزمنة واالحتياجات الخاصة والتنسيق مع قطاع 

 ).2010 الشهري،( رة الصحة لتقديم الخدمات العالجيةوزا
دمات الصحية بأنها: الخ (UNCEF) فويعرف اليونيسي

مجموع الخدمات الجسدية والنفسية والعقلية التي تقدم للفرد 
رعاية عالجية، ضمن كوادر  أوعلى شكل رعاية وقائية 

وتشمل المتابعة الصحية  .مؤهلة وتوفر إمكانيات صحية
الطبية والخدمات العالجية للطلبة،  ةللطلبة على تقديم الرعاي

الصحي  مسجل نتائج التقييوعمل بطاقة صحية لكل طالب ت
الحالة الصحية لكل طالب مع ولي  ةللطالب فيها، ومناقش

  ). 2008أمره (أسعد، 
وفي ضوء ما سبق تخلص الباحثة إلى أن أهم واجبات 
القائدة المدرسية رفع المستوى الصحي من خالل برامجها 
الوقائية، والعالجية التي تقدمها للطلبة والتي تتمثل في تقويم 

لة الصحية للطلبة، والكشف الطبي الدوري الشامل، الحا
  واإلسعافات األولية، والرعاية الصحية.

  
  ثالثا: اإلرشاد والصحة النفسية:

وتشمل الخدمات الوقائية والمشورة للمشكالت النفسية 
والسلوكية ذات األولوية وتقديم خدمات االكتشاف المبكر 

. وترى )2010واإلحالة للحاالت المحتاجة (الشهري، 
الباحثة أن لإلرشاد الصحي أهمية كبرى في تعزيز الصحة 
المدرسية؛ لما له من أثر كبير في توعية الطلبة وتوفير بيئة 
صحية آمنة. ويكمن دور اإلدارة المدرسية في مجال 

توفير بيئة صفية تربوية اإلرشاد والصحة النفسية في 
تعزيز و  ،صحية تخلق جوًا من التفاعل اإليجابي بين الطلبة

الحوار والديمقراطية في العملية التربوية والتعليمية وتنميتها 
، وٕاعداد البرامج اإلرشادية الوقائية في المجتمع المدرسي

والعالجية التي تناسب خصائص المرحلة العمرية للطلبة 
 ).2010وثقافة البيئة المحلية للمدرسة (الفرح، 

  

  وسالمة الدواء: ةرابعًا: التغذي
اءات السالمة الغذائية واالشتراطات الصحية وهي إجر 

للمقصف المدرسي، باإلضافة إلى برامج التوعية الغذائية 
وبرامج مكافحة اإلمراض المرتبطة بالتغذية (السمنة، فقر 
الدم) ويعرف الغذاء المتوازن بأنه: الغذاء الذي يحتوي على 
كميات مناسبة من العناصر الغذائية الضرورية، لكي يقوم 

جسم بتأدية وظائفه المختلفة، ويشترط بهذه العناصر أن ال
تكون كاملة كمًا ونوعًا بهدف تحقيق أفضل مستوى من 
النمو والمحافظة على صحة وسالمة الجسم وتأمين حياة 
سليمة، وضمان مشاركة فعالة في األسرة والمجتمع (بدح 

  ). 2009ومزاهرة وبدران، 
ة الغذائية المدرسية ومن العوامل األساسية لبرامج التوعي

الفاعلة االعتراف بأن خير وسيلة لتعليم الطفل هي تهيئة 
البيئة المساندة للصحة المدرسية التي تدعم برامج التغذية 
السليمة ومعالجة مشكالت سوء التغذية، وٕاتباع الممارسات 

إلى توفير بيئة مدرسية صحية  يالغذائية السليمة والسع
درسية جيدة. وٕايجاد المقاصف وذلك بتوفير خدمات طعام م

المدرسية المستوفية للشروط التي تضمن سالمة تخزين 
الغذاء واستهالكه وتضمن احتواءه على قيمة غذائية عالية 

  ). 2007(سالم، 
 

  خامسًا: التواصل مع المجتمع المحلي:
شمل الخدمات والبرامج التي تنقل الوعي الصحي إلى وي

رسة في نشاطاتها لتعزيز األسرة والمجتمع المحيط بالمد
). ولقد اجتاحت المجتمعات 2010الصحة (الشهري، 

اإلنسانية في العصر الحديث متغيرات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وتكنولوجية فريدة من نوعها، أدت إلى تحوالت 
كان لها أكبر األثر في المدرسة، إذ تحولت المدرسة من 

يفة اجتماعية مجرد مؤسسة للتعليم إلى مؤسسة ذات وظ
شاملة مسايرة لتطور المجتمع، وأنها أصبحت توصف بأنها 
مجتمعات صغيرة، وبأنها أحد األجهزة االجتماعية يدرب 
عن طريقها الدارسون على العمل الجماعي، وعلى تحمل 
المسؤولية، واحترام الرأي والرأي اآلخر، بل أصبح البعض 

خدمة يصف المدرسة بأنها مؤسسة تنظيمية تقوم على 
المجتمع ودراسة البيئة والتعرف عليها والوقوف على مواردها 
واحتياجاتها وٕاشراك األهالي في تمويل المشروعات وتنفيذها 

  ).2008(مجاهد، 
فالمدرسة ينبغي أن تقوم على تعريف المجتمع بما يدور 
في المدرسة وأن تسهم في رفع مستوى الحياة في المجتمع 
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  ديم العديد من الخدمات العامة له. المحلي الذي تقوم فيه وتق
لذلك فال بد للمدرسة من توطيد عالقتها مع المجتمع 
المحلي ومؤسساته المختلفة بشتى الوسائل الممكنة 
واإلمكانات المتاحة، وٕايجاد نوع من التعاون والتنسيق 
المستمرين مع مختلف الفعاليات في المجتمع، وبرامج 

ادلة بين المدرسة والمجتمع، لالتصال اإليجابي والثقة المتب
وال تقتصر أشكال التواصل على نوع محدد، وٕانما يأخذ 
التواصل أشكاًال متعددة لتجسيد هذا التفاعل (بريخ، 

2012 .(  
ولقد أجرت الباحثة مسًحا للبحوث والدراسات السابقة 
التي تناولت موضوع الدراسة الحالية؛ لمعرفة الجهود البحثية 

) 2008لمجال. فهدفت دراسة القرني (المبذولة في هذا ا
التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف التربية 
الصحية لطالب المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف، من 
خالل أربعة محاور: دور اإلدارة في تحقيق وسائل الصحة 
والسالمة، وتحقيق التثقيف الصحي، وتوفير البيئة المالئمة 

ية، وتحقيق النظافة العامة للمدرسة، وطبقت للتغذية الصح
على جميع مديري المدارس االبتدائية في مدينة الطائف، 

مديًرا، والمشرفيين الصحيين لهذه  113والبالغ عددهم 
وتم استخدام المنهج المسحي، . 107المدارس، وعددهم 

وأظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلدارة في تحقيق أهداف 
  كان بدرجة متوسطة.التربية الصحية 

دراسة استهدفت  (Verthoff, 2009)أجرت فيرهوف 
  التعرف على الكشف عن مدى تصدي

المدارس الحكومية في والية كونتكيت لمفهوم أهداف 
المعرفة الصحية في الواليات المتحدة األمريكية. وهدفت 
أيضًا إلى الكشف عن أهمية تطبيق معايير التربية 

سة الصحية في الواليات المتحدة. الصحية، ومعايير المدر 
وهدفت أيضًا للكشف عن قيمة برامج المدرسة الصحية 
المستخدمة في المدارس الحكومية. تكونت عينة الدراسة من 

) من األخصائيين الصحيين تم اختيارهم عشوائيًا من 5(
) مدارس حكومية. استخدمت الدراسة االستبانة والمقابلة 5(

. وأشارت النتائج إلى أن هناك فهًما في عملية جمع البيانات
واضًحا لمفهوم المعرفة الصحية في المدارس لدى مديري 
المدارس ولدى أخصائي الصحة المدرسية، وأشارت النتائج 
إلى أن معظم أخصائيي الصحة في المدارس الحكومية في 
والية كونتيكت قد عبروا عن القلق من ضعف االهتمام 

ن حيث توفير األبنية المدرسية بمفهوم الصحة المدرسية م
المناسبة للطالب، وتوفير الظروف الصحية األفضل 

للطالب في المدرسة خالل عمليات تقديم الطعام والشراب 
  لهم. 

دراسة استهدفت الكشف  (Angra, 2010)وأجرى انجرا 
عن مدى أثر أسس الصحة المدرسية المستخدمة في 

صحة المدرسية. مقاطعة اونتاريو الكندية على تعزيز ال
) مدارس ابتدائية ومتوسطة 9تكونت عينة الدراسة من (

اختيرت عشوائيا. استخدمت الدراسة المناقشة المفتوحة مع 
األخصائيين الصحيين في هذه المدارس، إضافة لمناقشة 
المعايير الصحية المطبقة في هذه المدارس مع اآلباء 

الصحة المعلمين والموظفين اإلداريين ذوي العالقة ب
المدرسية. أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لزيادة 
الموارد المالية؛ من أجل تعزيز مفهوم المدرسة الصحية 
للطالب، وٕالى ضرورة التواصل مع األهل ومع مراكز 
الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية من أجل الوصول 
لمفهوم المدرسة الصحية، وأشارت الدراسة إلى أن معايير 

درسة الصحية لمقاطعة اونتاريو الكندية قادرة على الم
الوصول لمفهوم المدرسة الصحية إذا تم تطبيقها بالشكل 

  األفضل. 
 Don, Louies and)أجرى دون ولويس وكشفارسو 

Keshavarz, 2010)  الكشف عن دراسة هدفت إلى
التصورات التربوية نحو مفهوم المدرسة المعززة للصحة، 

) 18للمدارس، وتكونت عينة الدراسة من (وأهميتها بالنسبة 
) مدرسة معززة للصحة في استراليا، 18إداريًا يعملون في (

(سيدني) للكشف عن فهم ألهمية المدرسة الصحية، 
ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مقابالت نوعية مع أفراد 
الدراسة، إذ بينت النتائج وجود فهم معمق للموضوع وعالقته 

نت أن وجود إمكانيات مدرسية صحية بالصحة، كما بي
وكوادر مؤهلة وبرامج مستدامة هي من المتطلبات المهمة 

  لمفهوم المدرسة المعززة للصحة. 
هدفت إلى دراسة ) Gleddie, 2010وأجرى جليدي (

التعرف إلى قياس فاعلية تطبيق برنامج المدرسة المعززة 
البرنامج  للصحة في مقاطعة (البيرتا) الكندية. تم تطبيق هذا

في سبع مدارس من المدارس الثانوية. استخدمت الدراسة 
الوثائق المالحظة والمقابالت في عملية البيانات، وأسفرت 

أن تطبيق برنامج المدرسة المعززة  ننتائج هذه الدراسة ع
للصحة بشكل ناجح مرتبط بالثقافة المدرسية السائدة وتعاون 

مدرسة المعززة للصحة اإلدارة المدرسية. وأشارت إلى أن ال
مفهوم يتضمن مجاالت مختلفة مثل البيئة المدرسية، 
العاملون في المدرسة، النشاط الجسدي للطالب، توفير 
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الرعاية الصحية األولية داخل المدرسة، تغيير السلوكيات 
  الصحية لدى الطلبة.

) دراسة هدفت Cleland, 2010في حين أجرت كليالن (
لمدرسة في تعزيز التربية إلى استكشاف دور مدير ا

الصحية. وقد تكونت عينة الدراسة من مدرسة متوسطة 
واحدة من المدارس في شمال أونتاريو بكندا، واستخدمت 
الدراسة المنهج النوعي ودراسة الحالة، للكشف عن دور كل 
من مدير المدرسة والمرشد الصحي والمعلمين ومجموعة من 

ابلة المنظمة معهم الطلبة، وذلك من خالل إجراء المق
وتحليل الوثائق والمالحظات الحية، وقد نظمت النتائج في 
ثالثة محاور، وهي: خلق العالقات المدرسية وتقويتها، من 
أجل التربية الصحية، وتشجيع تنفيذ التربية الصحية 
وتعميقها، ودعم ثقافة التربية الصحية في المدرسة، وأظهرت 

في مفاهيم التربية الصحية، النتائج أن المدرسة لديها وعي 
وأن هناك دوًرا إيجابًيا لمدير المدرسة في دعم التربية 

  الصحية فيها. 
) دراسة هدفت 2010في السياق ذاته أجرت الصمادي (

إلى تعرف درجة تطبيق مديري مدارس إقليم الشمال الثانوية 
لدورهم في تفعيل محاور هذه المبادرة من وجهة نظر مديري 

علميهم في األردن، وتكونت عينة الدراسة من المدارس وم
جميع المديرين والقائدات في مدارس إقليم الشمال التي 

) مديرًا، ومن عينة عددها 31تطبق المبادرة وعددهم (
) معلمًا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة 250(

ورهم في تطبيق مديري مدارس إقليم  الشمال في األردن لد
دارس الكفاءة الصحية من وجهة درة متفعيل محاور مبا

نظرهم مرتفعة، وأن درجة تطبيق المديرين لدورهم في تفعيل 
محاور مبادرة مدارس الكفاءة الصحية ككل، من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات كانت متوسطة. وأظهرت وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر المديرين لدرجة تطبيق 

الشمال الثانوية لدورهم في تفعيل مبادرة  مديري مدارس إقليم
الكفاءة الصحية تعزى إلى متغير الخبرة العلمية ولصالح 

) سنوات ولمتغير المحافظة 10-5الخبرة ( المديرين ذوي
  لصالح المديرين من محافظة المفرق. 

 إلىالتعرف إلى  هدفت) دراسة 2012(أجرى الخالدي و 
درة المدارس الصحية دور اإلدارة المدرسية في تطبيق مبا

س، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في تلك المدار 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهجين الوصفي 

مكونة من  استبانةوالنوعي، وعليه تم بناء أداتين: األولى 
اختيرت عينتها ت، ) فقرة وموزعة على سبعة مجاال58(

ة ثّم عنقودية)، بطريقة عشوائية متعددة المراحل (طبقي
) 6) مدرسة من مدارس المبادرة، منها (12وتكونت من (

ية، نصفها مدارس ذكور ) مدارس ثانو 6مدارس أساسية و(
مدارس إناث، أما األداة الثانية فقد تكونت خر والنصف اآل

من أسئلة المقابلة شبه المفتوحة؛ للتعرف على المقترحات 
دية، تكونت من التطويرية، واختيرت عينتها بطريقة قص

) مديرًا ومديرة. أظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة 15(
لدور اإلدارة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس الصحية 
على أداة الدراسة ككل جاءت بدرجة مرتفعة. كما أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر جنس 

لح مدارس اإلناث. المدرسة في المجاالت جميعها، لصا
وألثر مستوى المدرسة لصالح المدارس الثانوية، كما أظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر المنطقة 
الجغرافية على األداة ككل، بينما أظهرت الدراسة وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين إقليمي الجنوب والوسط 

المدرسية، ومجال  لصالح إقليم الجنوب في مجال البيئة
  .التثقيف الصحي، ومجال التغذية
د البحثية في مجال موضوع ومن خالل استعراض الجهو 

تبين أن هناك دراسات تناولت الصحة المدرسية  الدراسة
، (Angra, 2010) ة)، ودراسVerthoff, 2009وتمثلت بدراسة (

) مبادرة الكفاءة 2010(الصمادي،  فيما تناولت دراسة
) تناولت دور اإلدارة في 2008راسة (القرني، الصحية، ود

 تحقيق األهداف الصحية من خالل أربعة محاور فقط.

ويالحظ أن هناك دراسات تناولت المدارس الصحية " 
المدارس المعززة للصحة" وهي جميعها أجنبية، حيث ال 
يوجد دراسات عربية تناولت هذا الموضوع في حدود علم 

 ,Don)ة)، ودراسGleddie, 2010الباحثة، وتمثلت بدراسة (

Luies and Keshavarz, 2010) وقد انمازت الدراسة الحالية .
عن الدراسات السابقة بأنها تناولت دور القائدة المدرسية في 
تطبيق مبادرة المدارس الصحية بالمدينة المنورة بمكوناتها 

المدرسية والخدمات الصحية واإلرشاد  ةالمتكاملة وهي: البيئ
ة النفسية والتغذية وسالمة الدواء والتواصل مع والصح

المجتمع المحلي، في حين تناولت الدراسات السابقة مكونَا 
  واحدًا من مكونات مبادرة المدارس. 

وللوقوف على دور قائدات المدارس في تطبيق مبادرة 
المدراس المعززة للصحة وفي ضوء ما سبق تأتي هذه 

قائدة المدرسية في تطبيق الدراسة في محاولة لتعرف دور ال
مبادرة المدارس المعززة للصحة بالمملكة العربية السعودية 
من منظور اإلداريات والمعلمات في تلك المدارس بغية 
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تحسين القائدة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس 
  الصحية.

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ي إن تطبيق وزارة التعليم للمدارس المعززة للصحة يأت
نتيجة اهتمام المسؤولين بالقضايا الصحية ومسايرة 
االتجاهات الحديثة في مجال تطوير نظم التعليم واالهتمام 
العالمي بالصحة المدرسية؛ لما لذلك من أهمية في نشر 
الثقافة الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين طلبة 
 المدارس حيث تم تطبيق البرنامج بصفة تجريبية مع بداية

ه في ثالث من إدارات التعليم وهي 1425-1424العام 
مدرسة للبنات  30وذلك في بيشة والشرقية والجوف 

(ابتدائية ومتوسطة وثانوية) كما تم اختيار مدرسة واحدة 
للبنين في كل إدارة تربية وتعليم للبنين للتطبيق التجريبي 

وفي عام ه 1425-1424وذلك خالل العام الدراسي 
دد المناطق المطبق بها البرنامج إلى ه وصل ع1436

) بهدف تعميم البرنامج في مدارس التعليم العام 154(
والخاص، وكان ذلك القرار الوزاري الصادر بشأن نقل 
خدمات اإلدارة العامة للصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى 
وزارة الصحة، وفي ذلك تأكيد على أهمية صحة الطالب 

ءة الخدمات الصحية المقدمة له (اإلدارة وسالمته، وزيادة كفا
  ه).1436العامة للتربية والتعليم بالمدينة، 

والقيادة المدرسية يناط بها مسؤولية االهتمام بالجانب 
الصحي؛ حيث لم يعد دورها مقتصًرا على الجوانب اإلدارية 
والفنية فقط، وذلك االهتمام ينعكس بصورة مباشرة نحو 

تعليم، ويفضي إلى تحقيق األهداف تحسين بيئة التعلم وال
لجميع المراحل الدراسية. إال أنه يالحظ في بعض المدارس 

 إدراكالعديد من الممارسات الصحية الخاطئة؛ نتيجة عدم 
قائدات المدارس لدورهن في احداث تغيير جذري فيما يتعلق 
بعمليات التطوير الصحي، وهذا ما أشارت إليه دراسة 

  ).2008ني، ؛ والقر 2012(زهران، 
وفي ضوء ما سبق، تأتي هذه الدراسة في محاولة 
لتعرف دور القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس 
المعززة للصحة من منظور اإلداريات والمعلمات في تلك 
المدارس، بغية تحسين أداء القائدة المدرسية في تطبيق 
مبادرة المدارس المعززة للصحة. ولذلك تتمثل مشكلة 

دراسة في الكشف عن دور القائدة المدرسية في تطبيق ال
مبادرة المدارس المعززة للصحة بالمدينة المنورة، وذلك من 

  خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين:

ما دور القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس  -1
المعززة للصحة بالمدينة المنورة من خالل تقديرات 

  أفراد عينة الدراسة؟
تختلف تقديرات عينة الدراسة لدور القيادة المدرسية هل  - 2

في تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة باختالف 
 متغيرات الوظيفة، ومستوى المدرسة، ونوع المبنى؟

  
  أهداف الدراسة

  هدفت هذه الدراسة إلى:
. الكشف عن دور القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة 1

  ات عينة الدراسة. المدارس الصحية من خالل استجاب
. تحديد ما إذا كانت تختلف تقديرات عينة الدراسة لدور 2

القيادة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس المعززة 
للصحة باختالف متغيرات الوظيفة، ومستوى المدرسة، 

  ونوع المبنى.
  

  أهمية الدراسة:
 تتناوله الذي الموضوع من أهميتها الدراسة هذه تستمد

دور القيادة المدرسية في  إلى التعرف محاولةب والمتعلق
تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة بالمدينة المنورة، 

  ويمكن تناول أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:
في  التربوية اإلدارة مجال في الباحثين تفيد أنمن المتوقع  .1

المدارس المعززة  موضوع حول المملكة العربية السعودية
 تحقيق في التربية وزارة في القرارات متخذي يدتفللصحة، و 

 على يعملن، ومهتمات مبدعات قائدات اختيار في أهدافها

 السعودية.  المدارس في المدرسية الصحة تطوير

 الصحة واقع تعرفة في الدراس هذه تفيد أن يمكن  .2

 .ومتابعة تعزيز إلى تحتاج التي والجوانب المدرسية

  
  ةحدود الدراس

: اقتصرت الدراسة على البحث في ضوعيةالحدود المو 
دور القيادة المدرسية في تطبيق المدارس المعززة للصحة 

  كما تراها المعلمات واإلداريات في المدينة المنورة.
خالل الفصل : تم تطبيق الدراسة الحدود الزمنية

  ).1436 -1435من العام الدراسي (الثاني الدراسي 
سة على جميع المدارس اقتصرت الدرا :الحدود المكانية

من مدارس التعليم  المشمولة في مبادرة المدارس الصحية
) 154المدينة المنورة وعددها (ب العام بمراحله المختلفة

  للبنات. مدرسة
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: يقتصر تطبيق أداة الدراسة على عينة الحدود البشرية
بالمدينة  من المعلمات واإلداريات بالمدارس المعززة للصحة

  المنورة.
  
  لحات الدراسة:مصط

ما القائدة المتمثلة بمديرة المدرسة و القيادة المدرسية: "
"(القحطاني  تمارسه من وظائف إدارية وفنية

مديرة  تم تعديل مسمى ). وقد17، ص2013والخزي.
المدرسة إلى القيادة المدرسية في البيان الختامي لملتقى 

دراسة ). وألغراض ال2015القيادة المدرسية (ملتقى القيادة، 
يعرف دورها إجرائًيا بمتوسط الدرجات التي حصلت عليها 
في فقرات استبانة وصف دور القيادة المدرسية في تطبيق 

  مبادرة المدارس الصحية.
: مجموعة البرامج واألنشطة والخدمات الصحة المدرسية

التي تقدمها الوحدات الصحية في المدارس والمصممة 
لبدنية والنفسية واالجتماعية لتعزيز صحة الطلبة والعاملين ا

  ).1434(برنامج المرشد الصحي الدليل العملي، 
"المدارس التي تسعى بشكل  المدارس المعززة للصحة:

دائم إلى تحسين وتطوير قدراتها (المادية والبشرية) لتوفير 
بيئة صحية مالئمة للتعلم والعمل مما يؤهلها للقيام بدور فعال 

  ).15، ص2010(الشهري، في تعزيز صحة المجتمع." 
: المدارس التي تبنت مفهوم تعزيز وتعرف إجرائيا

الصحة وانضمت إلى برنامج المدارس المعززة للصحة وهو 
يتألف من المكونات التالية: البيئة المدرسية، الخدمات 
الصحية، اإلرشاد والصحة النفسية، التغذية وسالمة الدواء، 

  خدمة المجتمع المحلي. 
  

  سة:منهج الدرا
اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، 

  وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة الحالية.
  

  مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات وٕاداريات 
المدارس المعززة للصحة في إدارة التربية والتعليم بالمدينة 

مدرسة حيث بلغ عددهن  154المنورة للبنات موزعات على 
(اإلدارة العامة للتربية  ) معلمة4395) إدارية، (225(

  .ه)1436والتعليم بالمدينة، 
: وللتحديد الدقيق لحجم العينة في كل الدراسة عينة

طبقة من طبقات مجتمع الدراسة، قامت الباحثة بتحديد 

حجم العينة عن طريق الموقع االلكتروني ل(نظم البحوث 
اسطة حاسبة الموقع حيث تم تحديد العينة بو اإلبداعية): 

لكل طبقة وفقًا للعدد الكلي ألفرادها، وبمستوى الثقة 
) وتتوافق هذه الحاسبة مع الجدول الذي أعده كل 95%(

  بحيث Krejcie and Morganمن كريجسي ومورقان 
  )142) معلمة، و(353الدراسة من ( تكونت عينة

الطبقية العشوائية.  بالطريقةإدارية اختيروا 
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm  

  
  أداة الدراسة:

استخدمت الباحثة االستبانة؛ لمعرفة دور القائدة 
المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة 
بالمدينة المنورة. وجرى تصميمها بعد االطالع على العديد 

السابقة التي اهتمت بالموضوع، واستطالع  من الدراسات
فقرة،  33آراء بعض الخبراء فصممت استبانة مكونة من 

المدرسية، الخدمات  ئةموزعة على خمسة محاور هي: البي
الصحية، اإلرشاد والصحة النفسية، التغذية وسالمة الغذاء 

  والتواصل مع المجتمع المحلي.
  

  الصدق الظاهري:
ذوي مسة محكمين من عرضت االستبانة على خ

حصلت  يلة، ثم ثبتت العبارات التتخصصات ذات الصال
فقرات لتحوي االستبانة  7)، فتم حذف %90على اتفاق (

  .فقرة 33في صيغتها النهائية 
  

  ثبـــات األداة:
قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا 

مكن ) وهي قيمة مرتفعة، وي(0.90كرونباخ لالستبانة ككل 
  االعتماد عليها ألغراض الدراسة.

  
  :معيار الحكم على األداة

بعد جمع أداة الدراسة من العينة وتحليل بياناتها، قامت 
الباحثة بتحويل التدرج الخماسي إلى تدرج ثالثي وفق 

 - 1وعلى النحو اآلتي: من 1.33=3%1-5 المعادلة اآلتية:
 5.00- 3.68، متوسط ومن 3.67- 2.34منخفض، ومن  2.33

مرتفع. ويأتي األخذ بمقياس التدرج الثالثي نظرًا لقوته في 
المدرسة  ومؤشرات معايير تحقق أو توفر عن مدى الكشف

تحليل عبارات المقياس بالطرق وكذلك  المعززة للصحة،
  .اإلحصائية المناسبة وبخاصة فيما يتعلق بالصدق والثبات
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  ومناقشتها: نتائج الدراسة
ما دور سؤال األول والذي ينص على"أوال: لإلجابة عن ال

القائدة المدرسية في تطبيق مبادرة المدارس المعززة 
للصحة بالمدينة المنورة من خالل استجابات عينة 

  الدراسة"؟

 تولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطا
المعيارية الستجابات أفراد عينة  تالحسابية واالنحرافا

جاالت الدراسة وعلى األداة الدراسة في كل مجال من م
ككل. مع مراعاة ترتيب المجاالت ترتيبًا تنازليًا حسب 

  ).1المتوسطات الحسابية، وذلك كما هو مبّين في الجدول (
  

  )1الجدول (
  ةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابي ودرجة التطبيق لمجاالت الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

رقم   بةالرت
 درجة التطبيق  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الالمجــــ  المجال

  مرتفعة 0.87 4.10 التغذية وسالمة الغذاء 4  1
 مرتفعة 0.68 77 .3 البيئة المدرسية 1 2

  مرتفعة 0.87 71 .3 التواصل مع المجتمع المحلي 5  3
 متوسطة 0.916 3.63 الخدمات الصحية 2  4

  متوسطة 0.90 47 .3 الصحة النفسيةاإلرشاد و  3  5
 مرتفعة  729. 0 74 .3 ككلدور اإلدارة   

  
) أن المتوسطات الحسابية 1يتضح من الجدول ( -

الستجابات أفراد العينة على مجاالت أداة الدراسة تراوحت 
)، وبانحرافات معيارية تراوحت بين 3.47- 4.10بين (

دارس في تطبيق وعليه فإن دور قائدات الم ).0.916–0.68(
مبادرة المدارس المعززة للصحة يتم بصورة مرتفعة وبمتوسط 

 ويمكن أن يعزى ذلك إلى اهتمام )3.74( حسابي مقداره

التعليم والصحة بموضوع الصحة المدرسية وٕادراك وزارتي 
مديرة المدرسة ألهمية دورها القيادي الشامل الذي يتضمن 

لبات، وٕالى المحافظة على تحسين الوضع الصحي للطا
ترابط هذه المجاالت مع طبيعة األدوار اإلدارية التي تالقي 
استحساًنا من قبل القائدات عند ممارستها. وربما يعزى ذلك 
إلى أن االهتمام بهذه المجاالت يسهم في نشر سمعة جيدة 

ن المدارس المعززة للصحة تخضع عن المدرسة وال سيما أ
من قبل وزارة الصحة  لتقييم مستمر وشامل وفق نموذج معد

 ؛متمثلة بالوحدة الصحية المدرسية التي تتبع وزارة الصحة

وهذا ما يجعل القيادة المدرسية تسعى بكل اإلمكانيات 
المتاحة للحفاظ على مكانة المدرسة وعلى التقييم المميز 

) 2012مع نتيجة دراسة الخالدي (وتتفق هذه النتيجة  لها.
التي بينت أن هناك  (Verthoff, 2009)فيرهوف ودراسة 

 فهًما واضًحا لمفهوم المعرفة الصحية لدى مديري المدارس،
) التي 2010( دراسة الصمادي نتيجة معأيًضا تتفق و 

أشارت إلى أن درجة تطبيق مديري المدارس التي تطبق 
 مبادرة الكفاءة الصحية في األردن جاءت بدرجة مرتفعة

)؛ وقد يعزى ذلك 2008واختلفت مع نتيجة دراسة القرني (
  إلى اختالف المنطقة والفترة الزمنية. 

 تالحسابية واالنحرافا تكما تم استخراج المتوسطا
المعيارية الخاصة بفقرات البيئة المدرسية الصحية اآلمنة، 
مع مراعاة ترتيب فقرات المجال ترتيًبا تنازلًيا وفقا ألوساطها 

  .)2الحسابية، وذلك كما هو مبّين في الجدول (
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  )2الجدول (
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المدرسية البيئةمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

المتوسط   راتفقـــــال  الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التطبيق

 مرتفعة 0.821 4.36 .توفير إضاءة مناسبة للغرف الصفية 4  1
 مرتفعة 0.924 4.31 وجود خطة إخالء للمدرسة.  3  2
 مرتفعة 0.962 4.05 توفير مخارج كافية للطوارئ بالمدرسة. 5  3
 مرتفعة 1.146 3.83 استدامة نظافة المرافق المدرسية على مدار اليوم.  2  4
 مرتفعة  1.008 3.76 القيام بأعمال الصيانة الدورية للمرافق المدرسية.  6  5
 متوسطة 1.052 3.67 راءات السالمة في المختبرات وغرف النشاط والمستودعتوفير إج  7  6
 متوسطة  1.579  2.43 تهيئة البيئة المدرسية لذوي االحتياجات الخاصة  1  7

 مرتفعة  0068 3.77 البيئة المدرسية الصحية  
  

) أن المتوسطات الحسابية 2يتضح من الجدول ( -
المدرسية  ةت مجال البيئالستجابات أفراد العينة على فقرا
)، وبانحرافات 4.36 –2.43الصحية اآلمنة تراوحت بين (

). أي أن مجال البيئة 1.579 –0.821معيارية تراوحت بين (
المدرسية الصحية جاء بمرتبة مرتفعة وبمتوسط مقداره 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام قائدات ). 3.77(
المدرسية الصحية وٕالى المدارس بكل ما يتعلق بالبيئة 

المتابعة الحثيثة والتعليمات المعطاة من قبل المسئولين مما 
يجعل القيادة المدرسية تكرس كل الطاقات للحفاظ على بيئة 

توفير إضاءة مناسبة مدرسية صحية. وقد جاءت العبارة (
المرتبة األولى مما يدل على أن هذه  .) فيللغرف الصفية

التي يجب أن تتوافر في المدارس األمور من أبسط األمور 
ن المعززة للصحة ومن أولوياتها. باإلضافة إلى كون ذلك م

واالهتمام بهذه األشياء األمور الالفتة للنظر ألي زائر، 
يعطي انطباعًا عن طبيعة دور القيادة المدرسية واهتمامها 

بينما جاءت العبارة " تهيئة البيئة المدرسية ، بأبسط األمور
حتياجات الخاصة" بالمرتبة األخيرة وقد يشير إلى لذوي اال

طبيعة المشكالت التي تواجه قائدات المدارس في مجال 
تهيئة البيئة لذوي االحتياجات الخاصة وأن هذا بحاجة إلى 

وهذا يتفق تخطيط مسبق وٕاعادة تخطيط في بناء المدرسة. 
تلف مع نتيجة دراسة ) ويخ2012مع دراسة الخالدي (

  ).2008القرني (
 تالحسابية واالنحرافا توكذلك تم استخراج المتوسطا

المعيارية الخاصة بفقرات مجال الخدمات الصحية، مع 
مراعاة ترتيب فقرات المجال ترتيًبا تنازلًيا وفقًا ألوساطها 

  ).3الحسابية، وذلك كما هو مبّين في الجدول (
  )3الجدول (

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مجال الخدمات الصحية فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

المتوسط   راتقــــــالف  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التطبيق

 مرتفعة 1.019 4.29 وجود سجل صحي متكامل لكل طالب  5 1

 مرتفعة 0.976 4.21 توفير مكان مجهز لتقديم الرعاية الصحية  1 2

 متوسطة 1.415 3.60 توفير مختص باإلسعافات األولية خالل الدوام الرسمي  2 3

 متوسطة 1.292 3.45 صحية للطالبات بالتعاون مع الوحدة الطبيةإجراء فحوصات  4 4

 متوسطة 1.382 3.43 المطاعيم الالزمة لجميع طالبات المدرسةتوفير  3 5

 متوسطة 1.191 3.40 وجود معلمات وطالبات مدربات على اإلسعافات  6 6

 متوسطة  0.916 3.63 الخدمات الصحية  
 

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الخدمات الصحية ) أن المتوسطات الحسابية 3يتضح من الجدول (
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)، وبانحرافات معيارية تراوحت بين 4.29- 3.40تراوحت بين (
وبدرجة متوسطة.  3.63). وبمتوسط مقداره 1.415- 0.976(
جاءت الفقرة "وجود سجل صحي متكامل لكل طالب و 

"بالمرتبة األولى وهذا يعد دليًال واضحًا على اهتمام المدرسة 
بصحة كل طالب ووثيقة مهمة جًدا ومن أبسط األمور التي 
يجب أن تكون موجودة في كل مدرسة معززة للصحة، بينما 

لى نالت الفقرة "وجود معلمات وطالبات مدربات ع
ويعزى ذلك إلى انشغال  على المرتبة األخيرة،اإلسعافات 

المعلمات بالحصص الدراسية واألعباء الملقاة على عاتقهن 
وٕالى وجود مرشدة صحية في كل مدرسة على قدر كاف 
من االطالع والمعرفة وتكون صلة الوصل بين المدرسة 
والصحة المدرسية واالرتقاء بالسلوكيات الصحية للطالبات. 

ر لحين وصول الفريق الطبي المتخصص وتعي هذه األمو 
القريبة إذا استدعى األمر  ةونقل الحالة إلى الوحدات الطبي

 ,Don)دون ولويس وكشفارسذلك. وهذا ما أكدته دراسة 

Louies and Keshavarz, 2010) بينت أن وجود  التي
إمكانيات صحية وكوادر مؤهلة وبرامج مستدامة هي من 

لمدرسة المعززة للصحة، بينما المتطلبات المهمة لمفهوم ا
) وقد يعزى ذلك 2010( اختلفت مع نتيجة دراسة الصمادي

  إلى اختالف البيئة والموارد المالية المتاحة.
الحسابية  تباإلضافة لما تقدم تم استخراج المتوسطا

المعيارية الخاصة بمجال التثقيف الصحي، مع  تواالنحرافا
تنازلًيا وفقًا ألوساطها  مراعاة ترتيب فقرات المجال ترتيًبا

  ).4الحسابية، وذلك كما هو مبّين في الجدول (
  

  )4الجدول (
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مجال اإلرشاد والصحة النفسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

المتوسط   راتفقـــــــال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجة
  التطبيق

 مرتفعة  1.024 4.31 استخدام األساليب اإلرشادية التربوية لتعديل سلوك الطلبة   3  1

 مرتفعة 1.201 3.86 إحالة الحاالت التي تحتاج إلى عالجات للجهات المختصة   6  2

 مرتفعة 6.110 3.81  نشر مفاهيم الصحة النفسية بين فئات المجتمع المدرسي  1  3

توعوية وٕارشادية للوقاية من المشكالت النفسية وجود أنشطة  2  4
 والسلوكية حسب المرحلة

 مرتفعة 1.270 3.74

متابعة حاالت الطلبة الذين لديهم اضطرابات انفعالية (االكتئاب،   5  5
 متوسطة 1.348 3.50 القلق، الوحدة..)

  متوسطة 1.495 2.90 إشراك الطلبة في رحالت ترفيهية وترويحية  7  6
 منخفضة 1.220 2.21دورات تدريبية في الصحة النفسيةالمدرسة علىصول منتسبيح  4  7

  متوسطة 00.90 3.47 اإلرشاد والصحة النفسية   
  

) أن المتوسطات الحسابية 4يتضح من الجدول (
الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال التثقيف الصحي 

تراوحت )، وبانحرافات معيارية 4.31 - 2.21تراوحت بين (
). ونالت الفقرة التي تنص على 6.110 -1.024بين (

لطلبة" استخدام األساليب اإلرشادية التربوية لتعديل سلوك ا
على أهمية وجود المرشدة على المرتبة األولى، ويدل ذلك 

الصحية ودورها في المدرسة، وأن من أهم متطلبات 
وعادة البرنامج االرتقاء بالحالة الصحية للمجتمع المدرسي، 

يفضل أن تكون المرشدة، الطالبية هي المرشدة الصحية 
وهذا يميز ويضيف إلى عملها اإلرشادي الكثير من الرعاية 

النفسية لقربها من الطالبات، وقد يعزى ذلك إلى االهتمام 
الكبير بين وزارة التعليم والصحة وكثرة المبادرات والتعليمات 

الت بين الطلبة مما التي هدفت للتقليل من الحوادث والمشك
يجعل القيادة المدرسية تكرس وقتها مع زميالتها للحفاظ 
على سمعة المدرسة. بينما نالت الفقرة التي تنص على 
"حصول منسوبي المدرسة على دورات تدريبية في الصحة 
النفسية" على المرتبة األخيرة. وتعزو الباحثة النتيجة إلى 

على الدورات خالل  صعوبة تدريب جميع منسوبات المدرسة
الدوام الرسمي المزدحم بالواجبات وأن التدريب خارج الدوام 
الرسمي يشكل عبئًا على المنسوبات خاصة أن التدريب 
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يكون في إحدى الوحدات الصحية المدرسية التي تتوافر فيها 
قائمة للتشخيص الصحي، وهذ ما أكدت عليه دراسة جليدي 

)Gleddie, 2010 أن المدرسة المعززة ) حيث أشارت إلى
للصحة مفهوم يتضمن توفير الرعاية الصحية األولية داخل 

  المدرسة، وتغيير السلوكيات الصحية لدى الطلبة.

 تالحسابية واالنحرافا تكذلك تم استخراج المتوسطا
المعيارية الخاصة بفقرات مجال اإلرشاد والصحة النفسية، 

زلًيا وفًقا ألوساطها مع مراعاة ترتيب فقرات المجال ترتيًبا تنا
  .5)الحسابية، وذلك كما هو مبّين في الجدول (

  
  )5الجدول (

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةمجال التغذية وسالمة الغذاء  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

المتوسط   راتقــــالف  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة
  تطبيقال

 مرتفعة 0.801 4.43 توعية الطلبة بالنظام الغذائي السليم  6 1

 مرتفعة 1.066 4.29 حفظ المواد الغذائية في المقصف بطريقة سليمة  5  2

 مرتفعة 1.132 4.29  التأكد بشكل مستمر من صالحية المواد الغذائية الموجودة بالمقصف  3 2

 مرتفعة 0.871 4.21 سةوجود أنشطة للتوعية الغذائية في المدر   1  4

 مرتفعة 1.270 3.74 مطابقة األغذية بالمقصف المدرسي للمواصفات والشروط الصحية  2  5

 مرتفعة 1.278 3.69 الفحص الطبي الدوري للعاملين في المقصف  4  6

 مرتفعة 0.87 4.10 التغذية وسالمة الغذاء  

  
) أن المتوسطات الحسابية 5يتضح من الجدول (

أفراد العينة على فقرات مجال التغذية وسالمة  الستجابات
)، وبانحرافات معيارية 4.43- 3.69الغذاء تراوحت بين (

). وجاءت األداة بشكل عام 1.278 - 0.801تراوحت بين (
بدرجة مرتفعة. وقد يعزى ذلك إلى االهتمام الكبير من قبل 
الجهات المختصة بالتغذية وسالمتها، وقد جاءت الفقرة التي 

على "توعية الطلبة بالنظام الغذائي السليم" بالمرتبة تنص 
) وقد يعزى ذلك إلى أن من  (4.43األولى وبمتوسط مقداره 

أهم متطلبات البرنامج التوعية بالنظام الغذائي السليم، وهو 
تعزيز صحة المجتمع و يحقق رسالة الصحة المدرسية 

المدرسي، وتقديم خدمات صحية مدرسية تتسم بالجودة 
تقان، بواسطة فريق يتمتع بالكفاءة وتطبق اإلدارة العامة واإل

للصحة المدرسية برامج كثيرة منها (برنامج الحليب والتمر) 

تواصال مع نهج الوزارة في تعزيز صحة المجتمع والحرص 
على الرقي بسلوكيات أفراده الحياتية والغذائية. بينما 
 حصلت الفقرة التي تنص على "الفحص الطبي الدوري

للعاملين في المقصف" على المرتبة األخيرة وبمتوسط مقداره 
) وبدرجة مرتفعة وقد يعزى ذلك إلى المراقبة الحثيثة (3.69

للمقصف المدرسي وأهميته في المدرسة وٕالى ضرورة وجود 
أدلة على الفحص الطبي للعاملين والمشرفين عليه، 

 ,Verthoff)واختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة فيرهوف 

حيث هناك ضعف بمفهوم الصحة المدرسية من  (2009
حيث الظروف الصحية األفضل للطالب في المدرسة خالل 

وهذا يعزى إلى اختالف تقديم عمليات الطعام والشراب.
مدارس واخضاعها البيئة ويؤكد اهتمام وزارة التعليم بال

  للرقابة الدورية.
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  )6جدول (ال
  مجال التواصل مع المجتمع معيارية لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمحلي 

المتوسط   راتقــــــالف  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعياري

1  5  
إقامة دورات توعية صحية ألفراد المجتمع المدرسي بالتعاون مع 

صحية، الجهات المختصة (الدفاع المدني، المراكز ال
 المستشفيات.)

 مرتفعة 0.935 4.17

توعية أفراد المجتمع المحلي باألمراض السارية والمعدية وطرق   6  2
 الوقاية منها

4.07 1.113 
 مرتفعة

 مرتفعة 1.314 3.93 المشاركة في األنشطة المجتمعية  1  3

المشاركة في مكافحة األمراض واألوبئة المنتشرة في المجتمع   3  4
 المحلي

 مرتفعة 1.160 3.86

االستفادة من مرافق المدرسة في المحاضرات العامة للمجتمع   4  5
 المحلي

3.79 1.279 
 مرتفعة

6  
المشاركة في حل المشكالت البيئية التي يعاني منها المجتمع   2

 المحلي
3.50 1.215 

 متوسطة

تنظيم يوم طبي مجاني سنوي للمجتمع المحلي باالشتراك مع  7  7
 1.334 2.69 تصةالجهات المخ

  متوسطة

  مرتفعة 87.0 3.71 التواصل مع المجتمع المحلي   
  

) أن المتوسطات الحسابية 6( يتضح من الجدول
التواصل مع الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال 

)، وبانحرافات 2.69- 4.17تراوحت بين ( المجتمع المحلي
بشكل  ةداوجاءت األ ).1.334 - 0.935معيارية تراوحت بين (
) بدرجة مرتفعة بينما نالت الفقرة 3.71(عام بمتوسط مقداره 

إقامة دورات توعية صحية ألفراد المجتمع على التي تنص 
المدرسي بالتعاون مع الجهات المختصة (الدفاع المدني، 
المراكز الصحية، المستشفيات..) على المرتبة األولى وهذا 

التعليم والصحة وجميع  يشير إلى الشراكة الحقيقية بين وزارة
القطاعات في المجتمع المحلي، بما يحقق هدف ورسالة 
البرنامج وشمول البرنامج على مجال التواصل مع المجتمع 
المحلي ألنه حلقة وصل بين األسرة والمدرسة وضرورة أن 
تعم الدورات المجتمع بأكمله. وجاءت الفقرة التي تنص على 

جتمع المحلي باالشتراك مع "تنظيم يوم طبي مجاني سنوي للم
) 2.69الجهات المختصة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط مقداره (

الباحثة ذلك إلى عدم اإلمكانية  وبدرجة متوسطة وقد تعزو

تنظيم يوم طبي مجاني، وذلك النتشار الوحدات الصحية في 
وهذا أرجاء المدينة وهي تقوم بالالزم،  والمستشفيات في جميع

حيث أكدت  (Angra, 2010)راسة انجرا ما أكدت عليه د
ضرورة التواصل مع األهل من أجل الوصول لمفهوم 
المدارس الصحية، بينما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 

) فيما يخص مجال التواصل مع 2012دراسة الخالدي (
  حيث جاء بدرجة متوسطة. المجتمع المحلي

  
: ينص على ثانيًا: لإلجابة عن السؤال الثاني والذي

هل تختلف تقديرات عينة الدراسة لدور القيادة المدرسية في 
تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة باختالف متغيرات 

 الوظيفة، ومستوى المدرسة، ونوع المبنى؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
م استخدام تحليل التباين الحسابية واالنحرافات المعيارية ث

  .t- testواختبار  حادياأل
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  )7جدول (ال
  لدور اإلدارة المدرسية في تطبيق لتقديرات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مبادرة المدارس الصحية حسب متغيرات الوظيفة، ومستوى المدرسة، ونوع المبنى

   
البيئة 
 المدرسية

الخدمات 
 الصحية

اإلرشاد والصحة 
 النفسية

  التغذية
 وسالمة الدواء

 التواصل مع
 المجتمع المحلي

األداة 
 ككل

  الوظيفة

 3.54 3.55 3.86 3.21 3.41 3.68 س معلمة

  0.73 0.95 0.91 0.90 0.89 0.68 ع  

 داريةإ
 4.17 4.07 4.65 4.05 4.12 3.96 س

 0.49 0.51 0.39 0.59 0.78 0.66 ع

 مستوى
  المدرسة

 3.83  3.72  4.25 3.70 3.75 3.74 س  ابتدائي

  0.81 0.93  0.91 0.90 0.90 0.75 ع  
 3.73 3.89 4.08 3.25 3.58 3.88 س أساسي

 0.57 0.63 0.74 0.89 0.96 0.65 ع  

 3.34 3.11 3.56 3.25 3.28 3.51 س  ثانوي

 0.80 1.13 1.03 0.90 0.87 0.45 ع

 نوع المبنى

 حكومي
 3.79 3.72  4.09 3.56 3.74 3.82 س

  0.76 0.96  0.86 0.85 0.91 0.74 ع

 مستأجر
 3.60 3.68 4.13 3.23 3.30 3.63 س

  0.61 0.55 0.93 1.04 0.89 0.48 ع
    س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراف المعياري

) تباين ظاهري في المتوسطات 7يتضح من الجدول (
واالنحرافات المعيارية لدور القيادة المدرسية في تطبيق 

المدارس المعززة للصحة، بسبب اختالف فئات مبادرة 
متغيرات المسمى الوظيفي (إدارية، معلمة)، ومستوى 

المدرسة (ابتدائي، أساسي، ثانوي)، ونوع المبنى (حكومي، 
مستأجر). ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات 

  .اختبار (ت)تم استخدام 

  )8ول (جدال
  لمتغير الوظيفة المجاالت تبعاً  ) بين متوسطاتنتائج اختبار (ت

 الوظيفة  المجاالت
المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
الداللة 
  مالحظات  اإلحصائية

 0.684 3.684 معلمة يةالبيئة المدرس
  غير دالة 0.752 1.247

 0.662 3.967 إدارية 
 0.897 3.413 معلمة الخدمات الصحية

 غير دالة  0.377 2.456
 0.785 4.123 يةإدار  

 0.908 3.216 معلمة اإلرشاد والصحة النفسية
 غير دالة  0.212 3.039

 0.590 4.054 إدارية 
 0.919 3.862 معلمة التغذية وسالمة الدواء

 دالة  0.016 2.969
 0.393 4.653 إدارية 

 0.954 3.551 معلمة التواصل مع المجتمع المحلي
 دالة  0.021 1.857

 0.517 4.076 ةإداري 
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وجد فروق ذات داللة ) أنه ال ت8يتضح من الجدول (
في جميع  الوظيفة المدرسية) تعزى ألثر α=0.05(إحصائية 
لدواء والتواصل وسالمة ا ةمجالي التغذي باستثناءالمجاالت 

وجاءت الفروق لصالح اإلداريات؛  مع المجتمع المحلي،
مباشرة عن  ةمسؤوليويعزى ذلك لكون اإلداريات مسؤوالت 

  فيذ البرنامج وألنه ال حصص لديهن.تن
  

  )9الجدول (
  نتائج تحليل التباين األحادي بين متوسطات المجاالت وفًقا لمتغير مستوى المدرسة

 مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

 يةالبيئة المدرس

 0.272 2 0.544 جموعاتبين الم

 0.476 39 18.560 داخل المجموعات 0.569  5720.

  41 19.101 المجموع

 الخدمات الصحية

 4.78 2 0.955 بين المجموعات

 8590. 39 33.518 داخل المجموعات 0.578 0.556

  41 34.473 المجموع

 اإلرشاد والصحة النفسية

 1.058 2 2.117 بين المجموعات

 0.808 39 31.502 داخل المجموعات  0.281 1.310

  41 33.619 المجموع

 التغذية وسالمة الدواء

 0.961 2 1.922 بين المجموعات

  7500. 39 29.234 داخل المجموعات  0 289. 1.282
  41 31.157 المجموع

 التواصل مع المجتمع المحلي

 1.156 2 2.311 بين المجموعات

 7400. 39 28.872 داخل المجموعات  0.223 1.561

  41 31.184 المجموع

 

المتعلقة بمتغير ) 9( تشير النتائج الواردة في الجدول
مستوى المدرسة، إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
استجابات عينة الدراسة حسب متغير مستوى المدرسة على 

بب هذه جميع مجاالت أداة الدراسة. وتعزو الباحثة س
لمدرسة على اختالف مستوياتها ال ا نوعالنتيجة إلى أن 

ثر في استجابات عينة الدراسة، ألن البرنامج متكامل يؤ 
لجميع المدارس الصحية سواء أكانت مدرسة ابتدائية أم 

ثانوية وهو موحد لجميع المدارس، والجهة المشرفة عليه 
ن نفس واحدة وهي اإلدارة العامة للصحة المدرسية ويتلقو 

التدريب والتعليمات موحدة وكذلك اآلليات لجميع المراحل 
) 2012الخالدي ( وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة دراسة

حيث جاءت النتيجة لصالح المدارس الثانوية وذلك يعزى 
ارس الثانوية إلى اختالف البيئة وٕالى اإلمكانات العالية للمد

  عن غيرها في األردن.
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  )10جدول (ال
  لدور القيادة المدرسية في تطبيق لتقديرات أفراد العينة األحادي التباين تحليل

  نوع المبنىمتغير  حسبمبادرة المدارس الصحية 

 نوع المبنى  االتالمجـــ
المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 يةالبيئة المدرس
 0.741 3.82 حكومي

 0.483 3.63 مستأجر 0.177 1.892

 الخدمات الصحية
 0.910 3.748 حكومي

 0.896 3.309 مستأجر  0.703  0.147

 اإلرشاد والصحة النفسية
 0.854 3.562 حكومي

 1.040 3.233 مستأجر  0.274 1.231

 التغذية وسالمة الدواء
 0.864 4.096 حكومي

 0.933 4.136 مستأجر  0.800 0.065

 التواصل مع المجتمع المحلي
 0.968 3.723 حكومي

 0.552 3.688 مستأجر  0.117  2.568

  .)α=0.05(* دالة عند مستوى الداللة       
  

نوع ) والمتعلقة بمتغير 10( تشير النتائج في الجدول
المبنى، إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات 
عينة الدراسة حسب متغير نوع المبنى على جميع مجاالت 

راسة. وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن نوع أداة الد
المدرسة على اختالف مستوياتها ال تؤثر في استجابات عينة 
الدراسة، ألن وزارة التعليم ووزارة الصحة على حد سواء 
تنظران بعين المساواة إلى المدارس لكافة المدارس فالبرنامج 

كومية متكامل لجميع المدارس الصحية سواء أكانت مدرسة ح
أم مستأجرة، وهو موحد لجميع المدارس والجهة المشرفة عليه 
واحدة، وهي اإلدارة العامة للصحة المدرسية ويتلقون نفس 
التدريب، والتعليمات موحدة، وهذا يختلف مع نتيجة دراسة 

حيث هناك ضعف بمفهوم  ،(Verthoff, 2009)فيرهوف 
المناسبة  الصحة المدرسية من حيث توفير األبنية المدرسية

وهذا يعزى إلى اختالف البيئة ويؤكد اهتمام المملكة للطالب. 
  بالمدارس جميعها على حد سواء.

  
  التوصيـــات:

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج توصي 

  الباحثة:
دورات ولقاءات قيام وزارة التربية والتعليم بعقد  ةضرور  .1

على  للعمل المعززة للصحة لقائدات المدارس مستمرة
  .تفعيل محاور هذه المبادرة على الوجه األكمل

قيام وزارة التربية والتعليم بعقد ورش تدريبية  ةبضرور  .2
للعمل على تفعيل للمشرفات الصحيات؛  بشكل دوري

، من خالل اإلرشاد والصحة النفسيةدورهن في مجال 
التعاون مع اإلدارة العامة للصحة المدرسية التي يقدم 

هذا الشأن، وتوفير األنشطة المناسبة  دورات متعددة في
(الثقافية، االجتماعية، الرياضية والفنية)، وكذلك توفير 

 الجو المدرسي السوي.

عقد الندوات الصحية داخل المدرسة، ودعوة األطباء  .3

والمختصين وأساتذة الصحة العامة لتأھيل منسوبات 

التعليم العام فيما يخص مفاھيم التربية الصحية، 

ب على االسعافات؛ بحيث يقمن بدور المختص والتدري

عند الضرورة وذلك بالتنسيق ما بين قسمي الصحة 

  المدرسية في كل من وزارتي التعليم والصحة.
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Abstract 

This study was conducted to identify the role of school leadership in promoting and 

implementing the initiative of Madinah Healthy Schools (MHS). Using the descriptive 

approach, a survey of (33) items divided into (5) sections was administered to a randomly 

selected population sample of (353) female teachers and (142) female admin. staff. Findings 

revealed an overall high average of school leadership role in implementing the initiative. 

Results have also shown the absence of any statistically significant differences that could be 

attributed to the working field (admin. vs. academic), except for those working in the areas of 

nutrition and medicament safety and those in direct contact with the local community, in favor 

of admin. staff. Further, there were no statically significant differences that could be attributed 

to school level or building type. Some recommendations were provided to help further research 

the subject in question and to allow people in charge to implement the initiative. 

Keywords: School leadership, Madinah healthy schools’ initiative. 
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  واالتجاه مهارات ما وراء المعرفةالتحصيل وتنمية  على الذاتي التساؤل استخدام استراتيجية ثرأ
  طلدى طالب الصف الثاني المتوس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنيةنحو 

  سالم بني فارس"محمود جمعة" 

  .بة، المملكة العربية السعوديةطي جامعة، كلية التربية، أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المشارك
  

  22/11/2016ُقبل بتاريخ:     13/8/2016ُعدل بتاريخ:  2/4/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
 مهارات ما وراء المعرفةوتنمية  التحصيل على الذاتي التساؤل استخدام استراتيجية ثرأ ة إلى معرفةالدراسهذه  هدفت

اختبار تم بناء ، كذل ق. ولتحقيلدى طالب الصف الثاني المتوسط عية والوطنيةمقرر الدراسات االجتمانحو  واالتجاه
ها، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة لبيان مدى لقياس ) فقرة من نوع االختيار من متعدد30تحصيلي يتكون من (

وتكونت  ) فقرة.28( االجتماعية يتكون من ت) فقرة، ومقياس اتجاهات نحو مقرر الدراسا30ممارستهم لها يتكون من (
 ن:سموا عشوائيًا إلى مجموعتيوق، ، تم اختيارهم عشوائياً الثاني المتوسططالبًا من طالب الصف  64)العينة من (

درست ) طالبًا 32وعددها ( ضابطةمجموعة ، و التساؤل الذاتي درست باستخدامطالبًا  )32وعددها ( ةمجموعة تجريبي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في التحصيل في  لنتائجأظهرت ا . وقدالطريقة االعتياديةب

الضابطة في طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة  مستويات التذكر، والفهم، ووجود فروق لصالح
يبية على الب المجموعة التجر التحصيل في مستويات التطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم، ووجود فروق لصالح ط

  االجتماعية. تالضابطة في كل من مهارات ما وراء المعرفة، واالتجاه نحو مقرر الدراساطالب المجموعة 

  .مهارات ما وراء المعرفة، االتجاه، استراتيجية التساؤل الذاتي، التحصيلكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

يشهد العصر الحالي تطورًا علميًا واسعًا وسريعًا في 
انعكس ايجابًا على المؤسسات التربوية  التعلم والتعليم المج

 عن استراتيجيات تدريس والتعليمية، فأدى بها إلى البحث

مستوى  زيادة فيساعد تعتمد على الطالب بشكل كبير، وت
تحصيله العلمي، وتنمي مهارات ما وراء المعرفة لديه، 

  وتنمي االتجاهات االيجابية نحو المقررات الدراسية.
استراتيجية التساؤل  ومن هذه االستراتيجيات الحديثة

الذاتي المرتكزة على مبادئ النظرية البنائية، القائمة على 
االستكشاف، واألنشطة المتزامنة خالل عملية التدريس، 
والمعتمدة على دور الطالب ومبادرته في التعلم، مع مراعاة 

لى إ دور المعلم من مقدم للمعرفة قاصرةعامل الوقت، 
، والدليمي، يلعملية التعلم (عبد الهاشم لميسر ومسه

2008.(  
وقد أطلق مفهوم التساؤل الذاتي آفاقًا واسعة للمناقشات 

النظرية، والدراسات التجريبية في موضوعات الذاكرة، 
واالستيعاب، والذكاء، والتفكير، ومهارات التعلم (جروان، 

1999.(  
لتساؤل الذاتي: يجية ا) استرات2008وقد عرف (زيتون، 

نها عملية بنائية نشطة يبذل الطالب الجهد العقلي بأ
للوصول إلى المعرفة بنفسه، وتبني المعرفة التي توصل 

خالل المناقشة مع اآلخرين تبعًا للمنظومة  نإليها م
الثقة لديه في  ةالمعرفية السابقة لديه، مما يؤدي إلى تنمي
  حياته. القدرة على حل المشكالت التي تواجهه في

) أن الطالب خالل 2001ويرى (الجندي، وصادق، 
مجموعة من األسئلة تطبيقه لهذه االستراتيجية يسأل نفسه 
 تكون وهذه األسئلة، أثناء معالجة المعلومات والتعامل معها

زيادة الوعي  هم فيتسوالتي (قبل وأثناء وبعد التعلم) 
  يه.التفكير لد بعمليات
يها استراتيجية التساؤل األهداف التي تسعى إل نوم

الذاتي التعرف إلى ما يمتلك الطالب من معرفة سابقة عن 
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، ما وراء المعرفة مهاراتط يتنشالموضوع المراد دراسته، و 
 المعلومات ل، وتحليالجديدة رفةط المعرفة السابقة بالمعورب

. وتساعد على توظيف المعرفة )1999جروان، ها (وتنظيم
تراكمي لديه، وربطها بالحياة الجديدة في بناء معرفي 

كما  (Lin, 2006, 104).تركيز انتباه الطالب  ةالعملية، وزياد
وتنمي الفهم، أفضل، وتعزز  بطريقة متساعد على التعل

المعلومات جاهزة من بطريقة أفضل من أخذ االستيعاب، 
  ).2000(دروزة، معلم ال

 طرحولفهم النص المقروء للمرة األولى يبدأ الطالب ب
الهدف من قراءة هذا النص لتحقيق الفهم  حول سئلةأ

 يعبرومن ثم ، واالستيعاب الالزم للمعلومات التي يتضمنها
وحفظ المادة  النسخو ، بلغته الذاتية مبتعدًا عن النقل الحرفي

استقاللية الطالب في القدرة على تحقق ، وبذلك تالدراسية
مه للموضوع التعبير، والصياغة الذاتية المعبرة عن مقدار فه

 ).2005رمضان، ؛ 2006(طعيمة والشعيبي، 

ومن خالل الرجوع إلى العديد من األدبيات، والدراسات 
اؤل الذاتي مثل: التي تناولت مراحل استراتيجية التس

بهلول، ، 2010، عطية، 2009، الرويثي، 2005(إبراهيم، 
2003 ،Shang and Chang-Chien, 2009).  تم التوصل إلى

 سة لألسئلة التي يمكن للطالب أن يسألل رئيثالث مراح
  :اآلتيعلى النحو من خاللها نفسه 

ل؟ من هذه األسئلة: ماذا أفع ما قبل التعلم: ة) مرحل1
 المدى) ةالذاكرة قصير  لمساعدةتركيز غرض تحديد ال(ب

  إلى البدء بالتفكير.
يتجه نحوه  هدف تحديد؟ (بغرض هذا للماذا أفع

  .)التفكير
للبدء سبب  تحديد؟ (بغرض مهماهذا  لماذا يعتبر
  .)بعمليات التفكير
؟ أعرفه من قبل بالمعرفة الجديدةما  مدى ارتباط

العالقة بين المعرفة الجديدة معرفة االرتباط في (بغرض 
 دةبط المعرفة الجديدة بالذاكرة بعيور ، والمعرفة السابقة

  .)المتماثلةالمواقف التعرف على و ، المدى
  

  م:التعل ة) مرحل2
التي يجب تذكرها؟ بهدف استرجاع  تما المعلوما -

  المعلومات السابقة.
بغرض ؟ (أطرحها خالل عملية التعلمما األسئلة التي  -

  .)الكشف عن الجوانب غير المعروفة
؟ بحاجة إلى وضع خطة محددة للفهم أو التعلمأنا هل  -

  .للتعلم) طريقه بتحديد أنس(بغرض 
  ؟نسب للوصول إلى الهدفالمتبعة هي األهل الخطة  -
جميع الخطوات السابقة تتوافق مع الخطة، وتسعى هل  -

 ؟إلى تحقيق الهدف

والغرض من هذه األسئلة توضيح األهداف للمتعلم، 
حتى يتمكن من معرفة األفكار الرئيسة التي يتضمنها 
موضوع الدرس، وتذكر المعلومات، وتنظيمها، وتوليد 

وات الالزمة إلجراء األنشطة، األفكار الجديدة، وتحديد األد
والتعليمات واإلرشادات الواجب إتباعها، للوصول إلى 

  النتائج ومن ثم تقويمها.
  

  التعلم:ما بعد  ة) مرحل3
 ؟ما تعلمته في جوانب الحياة المختلفة أفعل كيف  
  تقييم بغرض ؟ (مدى كفاءة مهاراتي في عملية التعلمما

  .)مدى التقدم
 ؟ (بغرض المتابعة)جديدة أنا بحاجة لبذل جهود هل.  
  ؟لدي القدرة في التوصل لحل المشكلة بطرق مختلفةهل  
  ؟بالتحديد اأسعى إلى تحقيق هذهل  
  ؟لي التأكد من مدى صحة الحلولكيف 

في تطبيق هذه االستراتيجية بإتقان  دور المعلمأما 
يتمثل في تدريب الطالب على توليد أسئلة أخرى في ف

ة في اختيار الصياغة الصحيحة مواقف مماثلة، والمساعد
 ,.Orlich aet al)لألسئلة التي تم التوصل إليها من قبلهم 

هم شجعللمشاركة بآرائهم، ويلجميع لالفرص . وٕاتاحة (2007
 ما توصلوا إليه منفي هميناقشم، و فكارهأالتحدث عن  على

على  لكي تساعدهمالتساؤالت  طرح وٕاثارة نتائج من خالل
مختلف االستفادة منها في ، و وتقييمها، المعلومات تداول

  ).2007، أبو رياشنواحي حياتهم (
وليصبح هدفًا،  وليست، وسيلة التعلم مادةوبذلك تصبح  
 جميع من بتكامل شخصية الطالالتعلم  عملية من الهدف

 العملياتإجراء لتعلم هي النتيجة لهذا االجوانب، وأن 
تجة عن دراسة النا التي تنمي مهارات التفكير ةالتحليلي

 لديهم المعلومات المتراكمةفقط الموضوع، وليست 
  ).2001(الصوفي، 

ونظرًا ألهمية هذه االستراتيجية أجريت العديد من 
الدراسات في مجال استخدامها في التحصيل كدراسة 

)، والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق 2011(الكبيسي، 
التجريبية تعزى إيجابية ذات داللة إحصائية لدى المجموعة 

لالستراتيجية المتبعة في التحصيل، والتفكير التأملي. 
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)، والتي توصلت إلى نتائج 2013ودراسة (احمد سارة، 
 يإيجابية لدى المجموعة التجريبية تعزى الستخدامها ف

  التحصيل. 
ويعد تعليم الطالب كيف يفكرون من أهم أهداف 

ستخدام )، ومن خالل ا1999التدريس المعاصرة (عصر، 
استراتيجية التساؤل الذاتي يمكن تدريب الطالب على 
مهارات التفكير في التفكير أثناء دراسة مقرر الدراسات 
االجتماعية، وكيفية معالجة المعلومات المقدمة لهم، لتنمية 
قدراتهم لالستفادة منها في جميع مجاالت الحياة، كي يكونوا 

، واإلبداع، فاعلين وقادرين على االختيار، والتحديث
وممارسة مهارات وعمليات التفكير في مجاالت الحياة 

)، وتحسين قدرته على التخطيط، 2000المتنوعة (شهاب: 
 عن الطالب معرفةوالفهم، واإلدارة، وحل المشكالت، و 

، الوقت إدارةوحسن الدقة، ، و الذات تفكيره، والتحكم بضبط
. وذلك )2003(خضراوي، وعدم االلتزام بنمط تفكير ثابت 

 Rickey)لمواجهة تحديات الحاضر، واحتماالت المستقبل، 

and Stacy, 2000).  
إن مفهوم ما وراء المعرفة يرتبط بثالثة أصناف من 

هي: التخطيط، المراقبة والضبط، والتقييم،  المهارات الرئيسة
، 2005وتضم كل فئة عددًا من المهارات الفرعية (ابراهيم، 

  ):2011، العياصرة، 2010، جروان، 2009سعادة، 
هو القدرة على تحديد الهدف المراد تحقيقه، التخطيط: 

واختيار االستراتيجية المناسبة لنشاط تعليمي أو مهمة 
تعليمية معينة، وترتيب خطواتها، والتنبؤ بالصعوبات، 

  واألخطاء المحتملة، وتحديد أساليب مواجهتها.
تيًا في أثناء ضبط التفكير، ومراقبته ذا المراقبة والضبط:

التعلم، أي يكون الطالب واعيا بما يفكر ويقوم به من 
خطوات، ويكون لديه القدرة على توجيه تفكيره وفق ما 

 خططه سابقًا. 

تعني إصدار الحكم على أمرين هما: العملية  التقييم:
 المستخدمة في تحقيق الهدف، وناتج هذه العملية ذاتها.

ى تنوع عل تعمل فةلذلك فإن مهارات ما وراء المعر 
الطالب  تمكن باإليجاب علىنعكس ي، وهذا أنماط التفكير
). 2000عبيد،  (ويسهم في اإلسراع في تعلمهمن المقرر، 

ويجعل التعلم أفضل وأسهل، ويصبح الطالب أكثر وعيًا، 
وادراكًا عندما يقوم بالمهمات المطلوبة منه ويفهم ما يقوم به 

)Rozencwajg, 2003 مهارات ما وراء المعرفة )، وألهمية
) إلى 2006، ، نجفةتوصلت الدراسة التي أجرتها (الجزار

األثر االيجابي الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي لدى 

طالبات المجموعة  ىطالبات المجموعة التجريبية عل
ومهارات  االجتماعيةلدراسات لالفهم  ىالضابطة في مستو 

 .ما وراء المعرفة

) إلى أثر 2008امت بها (حميدة، وتوصلت دراسة ق
مهارات في تنمية  التساؤل الذاتي والمتشابهاتاستراتيجيتي 

. ودراسة (أحمد، التجريبية التفكير لصالح المجموعات
) أكدت فاعلية تدريس الدراسات االجتماعية باستخدام 2013

التساؤل الذاتي في تنمية مهارات التفكير التأملي 
  والتحصيل.

وهو  أهداف التربية الحديثةر من وهناك هدف آخ
عدد من المفاهيم  حصيلةفهي  ت،االتجاهااالهتمام ب

والمعتقدات والمشاعر التي تؤدي إلى أن يظهر الفرد 
وهذا ما يجعل موضوع لموضوع ما بطريقة معينة،  استجابة

. )2010أهمية في حياة الفرد (الشهراني،  االتجاهات ذا
في السنوات األولى من  اإلنسانتتكون االتجاهات لدى و 

تقدم العمر و ومع مرور الوقت  .)2012حياته (العتيبي، 
ن الممكن ممو تتطور هذه االتجاهات وتزداد ثباتًا ورسوخًا، 

االجتماعية وما يتخللها من خبرات  تبعًا للتنشئة أن تتغير
  .)2008(عسيري، 

) بأنه: ميل عام نحو 2010الزغيبي (واالتجاه عرفه 
بط بمعلومات الفرد وخبرته السابقة وبمشاريعه موضوع ما يرت

ويتميز بالثبات ، وانفعاالته واستعداداته نحو ذلك الموضوع
  .)182النسبي بحيث يمكن تعديله أو تغييره" (

(النور، االتجاهات كما أوردها كل من من خصائص و 
) 2010) و(أبو دية، 2006وأميمن،  و(السامراتي، )2007
 من البيئة التي يعيش فيها الفرد. اكتسب ويتم تعلمهأنها ت

الذي يراد البحث  موضوعالتكون نتيجة العالقة بين الفرد و وت
 الهبي، و صفة الثبات النس الهو  تكون في فراغ.تال  يفه فيه
 مكونات: عقلية، وجدانية، وأدائية. ثةثال

واالتجاهات يمكن اكتسابها وتعديلها بالتعلم حيث أنها 
أنماط توجه لمبادئ التي وا وانينقلل أنماط سلوكية تخضع

التعرض . ومن خالل )2005(عدنان،  المختلفةالسلوك 
التفاعل مع آخرين يتمسكون االتجاه، و المباشر لموضوع 

  ).2010الزغيبي، ( بهذا االتجاه
كون تلقائية، أو تحدث بشكل توعملية تغيير االتجاه قد 

ييره، متعمد من خالل التدخل في األمور التي تعمل على تغ
فهناك عدد من العوامل التي تعمل على تغيير االتجاهات 

 اإلعالمووسائل ، أو تعديلها، مثل التغيرات المجتمعية
  .)2008وغيرها (ابراهيم والمحرزي، 
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تفق عليها كل امكونات  ثةمن ثالات االتجاهوتتكون 
، )2006وأميمن، السامرائي و(، )2006من (الفتالوي، 

، و(نشواتي، )2010وآخرون،  عمرو(، )2010و(الزغيبي، 
  :وهذه المكونات هي. )2005(عدنان، و) 2005

وهي المعلومات والمعارف واألفكار  المكون المعرفي:
التي تعبر عن وجهة نظر الفرد صاحب االتجاه نحو 
الشخص أو الحادثة أو الفكرة ذات العالقة بموقفه إما 

ذلك بمستوى  باإليجاب وٕاما بالرفض وٕاما بالحياد، متأثرة في
تعليمه وثقافته وخصائصه الشخصية، ويحدد هذا المكون 
مدى قوة أو ضعف أو ثبات وتذبذب االتجاه، فكلما كانت 
المعلومات واألفكار واضحة وثابتة كان االتجاه ثابتًا قويًا 

  والعكس صحيح.
ويرتبط بالشعور واإلثارة  المكون االنفعالي أو الوجداني:

نفعالية التي يتخذها الفرد صاحب والدافع واالستجابة اال
االتجاه، مما يؤثر إما في تقبله للشيء أو الشخص وٕاما في 

يفضل ، فقد منسجم ومتوافقرفضه، وقد يكون الشعور غير 
دون وعي منه للمسوغات التي دفعته نًا معيًا مقرر  الطالب

  .بالقبول الميل واالستجابة إلى
ع موضو  نحورد فعل الشخص  المكون السلوكي:

ويعد االتجاه، سواء كانت ردة الفعل هذه إيجابية أو سلبية، 
 لتفكيرالنهائية لعمليات ا النتيجةالمكون بمثابة  هذا

على شكل إجرائي لفظي أو حركي،  تظهره التي وسلوكيات
فاالتجاهات تعمل كموجهات لسلوك الفرد نحو الموضوعات 

  المختلفة.
من حيث ف تختلمكونات االتجاه يمكننا أن نقول أن و 

(المكون تتوفر لدى اإلنسان ، فقد القوة واالستقاللية
، عن موضوع ماالكثيرة معلومات المتمثل في ال المعرفي)

(المكون يمتلك الشعور القوي والرغبة تجاهه غير أنه ال 
 المؤدي به إلى اتخاذ إجراء من قبله نحوهالعاطفي) 

كثيرة  معلومات، وقد ال يمتلك اإلنسان (المكون السلوكي)
يبذل كل جهوده لمحاولة ومع ذلك ما،  عن موضوع
  توفرت لديه المشاعر القوية نحوه.، إذا الوصول إليه

ومن الدراسات التي اهتمت بمعرفة االتجاهات نحو 
)، التي 2006الدراسات االجتماعية: دراسة (عبد العزيز، 

توصلت إلى وجود تأثير الستراتيجيات ما وراء المعرفة في 
ل من مهارات التفكير في الدراسات االجتماعية تنمية ك

  واالتجاه نحو المقرر لدى المجموعة التجريبية.
اعية وكان لالتجاه السلبي نحو مبحث الدراسات االجتم

لى إ (Kholmeir, 2005) رالسبب الرئيس الذي دعا كوليم

أن مقرر الدراسات إجراء دراسته حيث عبر الطلبة عن 
لنسبة لهم مقارنة بالعلوم االجتماعية ليس مهما با

والرياضيات، وأنهم يشعرون بأنه مبحث جامد وغير حيوي، 
وليس له ارتباط بحياتهم اليومية، عندها أدرك (كوليمر) أن 
أساليب التدريس تقف وراء هذا الشعور والميل السلبي تجاه 
الدراسات االجتماعية لذلك صمم استراتيجية تدريسية ذات 

ى مهارات التفكير وطبقها في ثالث خطوات قائمة عل
دراسته على طلبة الصف التاسع، وتم قياس أثرها فكانت 
نتائجها إيجابية بالنسبة للفهم واالستيعاب والتحصيل 

  واالتجاه نحو الدراسات االجتماعية.
) دراسة Zhao and Hog, 2005وأجرى زهاو وهوغ (

 مسحية لطلبة المدارس االبتدائية ووجد ان معظم الطلبة ال
يميلون إلى دراسة مباحث الدراسات االجتماعية بسبب أنها 
مملة وعديمة الفائدة، وأن هذا االتجاه لدى الطلبة سببه 

  محتوى المنهاج وأساليب التدريس والبيئة.
) دراسة هدفت إلى قياس فعالية 2012وأجرى شحاتة (

استخدام التعلم الذاتي في الجغرافيا القائم على تنمية مهارات 
كير اإلبداعي (الطالقة/ المرونة/ األصالة) واالتجاهات التف

النتائج فعالية ذلك في التفكير  وبينتنحو المقرر، 
  اإلبداعي، واالتجاه.

دراسة هدفت معرفة أثر استخدام ): 2012( وأجرى معبد
خرائط التفكير القائمة على الدمج في تنمية التحصيل 

المقرر، أظهرت  وبعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو
نتائج الدراسة أهمية استخدام خرائط التفكير القائمة على 
الدمج لتحسين مستوى التحصيل ومهارات التفكير الناقد 

): 2012( ودراسة األهدل .واالتجاه نحو دراسة المقرر
، وتنمية ةأسفرت عن أهمية تدريس مفاهيم التربية االقتصادي

  االتجاهات نحو المقرر.
تم استعراضه من الدراسات السابقة التي من خالل ما 

ية اتفقت بعض الدراسات في اهتمت بمتغيرات الدراسة الحال
ستراتيجية التساؤل الذاتي: (الجزار، نجفة، البحث في ا

)، ولكنها اختلفت في المتغيرات التابعة وهي الفهم، 2006
وتشابهت في مهارات ما وراء المعرفة، (حميده، 

في المتغيرات التابعة مهارات  )، واختلفت2008اماني
)، اختلفت في المتغيرات 2013التفكير، ودراسة (أحمد، 

التابعة التفكير التأملي، وتشابهت في التحصيل، وبعض 
الدراسات اختلفت في المتغير المستقل وتشابهت في بعض 

كما في دراسة (الكبيسي،  لالمتغيرات التابعة كالتحصي
وتشابهت في متغير )، 2013)، (أحمد، سارة، 2012
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االتجاهات كما في كل من الدراسات اآلتية: (عبدالعزيز، 
 Zhao and)، وزهاوزهوغ (Kholmeir, 2005))، كوليمر2006

Hog, 2005)) ومن هنا 2012)، األهدل (2012، معبد ،(
ا تم م جاءت هذه الدراسة كمحاولة لسد النقص في

تساؤل استعراضه، بحيث جاءت مشتمله على استراتيجية ال
الذاتي وأثره في التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة 

  واالتجاهات.
مهارات ما وراء التحصيل وتنمية وقد حظي موضوع 

باهتمام الباحثين  األخيرةفي السنوات  واالتجاهات المعرفة
 وذلك في محاولة جادة لمعرفة مدى امتالك ين،والدارس
مستوى األداء  لما لها من أهمية يقاس لهذه المهارات الطلبة

  التدريسي من خاللها. 
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن استراتيجية التساؤل 
الذاتي تهدف إلى تطوير الوعي الذاتي لعملية الفهم بحيث 
يصبح على وعي بماذا يتعلم، وكيف يتعلم، ومن خالل 
اإلجابة عن األسئلة التي يوجهها الطالب لنفسه قبل التعلم 

لقدرة على التلخيص والتصنيف وبعده يعزز ا وفي أثنائه
واالستقراء واالستنتاج وتهيئة بيئة الصف التفاعلية التي 
تؤدي إلى انطالق قدرات طالب الصف الثاني المتوسط في 

  تعلم مقرر الدراسات االجتماعية.
  

  ة:مشكلة الدراس
من خالل الزيارات الميدانية للمدارس، واإلشراف على 

ء مقابالت شخصية مقننه مع طالب التربية العملية، تم إجرا
وقد ) معلمًا، 20معلمي الدراسات االجتماعية بلغ عددهم (

 لة:اشتملت المقابلة على هذه األسئ

مقرر تدريس  فيستخدم تٌ  التي تاالستراتيجياما  -
  ؟الدراسات االجتماعية

مقرر تدريس  مهارات ما وراء المعرفة فيما أهمية  -
 ؟الدراسات االجتماعية

المناسبة لطالب الصف ما وراء المعرفة ات ما مهار  -
 الثاني المتوسط؟

تدريس  فيستخدم تٌ  التيالتدريس  استراتيجياتهل تساعد  -
مقرر الدراسات االجتماعية لطالب الصف الثاني 

ما وراء المعرفة على تنمية التحصيل ومهارات  المتوسط
 ؟المقررواالتجاه نحو 

بتنمية جتماعية معلمي الدراسات االما مدى اهتمام  -
 لدى طالبهم؟ما وراء المعرفة مهارات 

السائدة في تدريس  يتبين أن الطريقة االعتيادية ه

الطريقة ال تساعد في تنمية  هالدراسات االجتماعية، وهذ
ما  االتحصيل ومهارات ما وراء المعرفة واالتجاهات. وهذ

، 2012، شحاته، 2012أكدته العديد من الدراسات (معبد، 
). لذا كان ال بد من االهتمام باستراتيجيات 2013، أحمد

تعليمية تساعدهم على استخدام وتطبيق المعرفة واالستفادة 
منها في حياتهم، وللتأكد من ذلك قام الباحث بدراسة 
استطالعية على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط 

) طالبًا من خارج عينة الدراسة، وطبق 25بلغ عددهم (
ختبار، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة، عليهم اال

واالتجاهات. وكانت النتائج تشير إلى تدني التحصيل، 
مما والمهارات، واالتجاه السلبي لدى العينة االستطالعية 

 باستراتيجيات تعتني دراسة إجراء حاجة إلىبال جعله يشعر
الدراسات االجتماعية  بتدريس نلها المهتمو حديثة سعى 

الدراسات و  المعلومات في الهائل العلمي التقدم تناسب
ى، ناحية أخر  من الحديثة والتطورات ناحية من االجتماعية

ما أثر وتم صياغة المشكلة في التساؤل الرئيس اآلتي: 
استراتيجية التساؤل الذاتي على تنمية التحصيل  ماستخدا

مقرر الدراسات  واالتجاه نحو مهارات ما وراء المعرفةو 
  ؟لدى طالب الصف الثاني المتوسط الوطنيةاالجتماعية و 

في ضوء مشكلة الدراسة فقد صيغت  :أسئلة الدراسة
  سئلة على النحو اآلتي:األ
التحصيل  فياستراتيجية التساؤل الذاتي  مما أثر استخدا. 1

لدى طالب الصف الثاني المتوسط مقارنة بالطريقة 
  االعتيادية؟

تنمية  فيالذاتي  استراتيجية التساؤل مما أثر استخدا. 2
مهارات ما وراء المعرفة (التخطيط، المراقبة، التقويم) 
لدى طالب الصف الثاني المتوسط مقارنة بالطريقة 

  االعتيادية؟
تنمية  فياستراتيجية التساؤل الذاتي  استخدام أثرما . 3

لدى طالب  االتجاهات نحو مقرر الدراسات االجتماعية
  لطريقة االعتيادية؟الصف الثاني المتوسط مقارنة با

  
  الدراسة إلى: هدفتة: أهداف الدراس

 فيخدام استراتيجية التساؤل الذاتي استبيان أثر   -
 . لدى طالب الصف الثاني المتوسطالتحصيل 

تنمية  فياستراتيجية التساؤل الذاتي  استخدامبيان أثر   -
مهارات ما وراء المعرفة مهارات (التخطيط، المراقبة، 

  طالب الصف الثاني المتوسط.  لدىالتقويم) 
تنمية  فياستراتيجية التساؤل الذاتي  استخدامبيان أثر   -
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لدى طالب االتجاهات نحو مقرر الدراسات االجتماعية 
  .الصف الثاني المتوسط

  
  تتمثل أهمية الدراسة في:ة: أهمية الدراس

ة توجيه أنظار مخططي مناهج الدراسات االجتماعي  -
دراسية قائمة على استراتيجية بضرورة إدراج وحدات 

  التساؤل الذاتي.
استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة في العملية   -

التعليمية لالرتقاء بمستوى القدرات العقلية التي تسهم 
بشكل كبير في التحصيل وتنمية مهارات ما وراء 
المعرفة وتنمية االتجاهات االيجابية نحو مقرر الدراسات 

 االجتماعية.

  
  ية:وتعريفاتها اإلجرائ الدراسةحات مصطل

 ,Coyne)كـــوين عرفهـــا :التســـاؤل الـــذاتي اســـتراتيجية

 الطـــالب التـــي يطرحهـــا األســـئلة مـــن مجموعـــةبأنهـــا " (2007
 القــــراءة، وهــــذه بعــــد أثنائهــــا، أو فــــي و، أالقــــراءة عمليــــة قبــــل

 فــي بالطــال ر، وتفكيــالمعلومــاتتســتدعي تكامــل  التســاؤالت
" هــذه التســاؤالت عــن الطــالب إجابــة القــراءة، وتتطلــب عمليــة

)85.(  
): "استراتيجية مثيرة للتفكير، 2010وتعرفها حميدة (

تهدف إلى البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين 
وٕاثارة األسئلة التي يسألها الطالب لنفسه أثناء معالجة 
المعلومات، وهي بذلك تساعد على خلق الوعي بعمليات 

عل الطالب أكثر اندماجًا مع التفكير لدى الطالب وتج
  .6)( المعلومات التي يتعلمها"

التساؤالت يعرفها الباحث إجرائيا على أنها مجموعة و 
د أسئلة تولي فيتهم لمساعد التي يوجهها الطالب ألنفسهم

جمع  االجتماعية تقوم على تلمقرر الدراساعند دراستهم 
تم التي األسئلة  بهدف اإلجابة عنربط بينها الو ، المعلومات
، هم المقرر واستيعابهمن ف من خاللهاليتمكنوا طرحها 

هي: وتتم على مراحل ثالث وتنمية مهارات التفكير لديهم، 
ما بعد  التعلم، ومرحلةأثناء  التعلم، ومرحلةة ما قبل مرحل

  التعلم.
 بأنــه) التحصــيل الدراســي 2006عــرف عــالم (التحصــيل: 

مسـتوى النجـاح الـذي  وأ"درجة االكتساب التي يحققها الفرد، 
مجـــال تعليمـــي"  أو دراســـيفـــي مقـــرر  إليـــهيصـــل  أويحـــرزه 

  .) 122ص
يحصل  التيالدرجات مجموع  :يعرفه الباحث إجرائيا

العالم العربي وحدة الثاني المتوسط في ها طالب الصف يعل
بعد تدريس االجتماعية والوطنية  تالدراسارر قبمواإلسالمي 

  وحدة لهم.ال
  

  ء المعرفة:مهارات ما ورا
: معرفة الفرد Lindstrom (1995)عرفها لندزتروم 

الخاصة به، وتنمية القدرة  هبعمليات التفكير واستراتيجيات
على تنظيم عمليات التفكير، وضبطها والتحكم بها. وعرفها 

 لمن عمليات التفكير تتمث ) بمجموعة1999جروان (
رد في حل وظيفتها في التخطيط والمراقبة والتقييم ألداء الف

  المشكالت.
صف ى و علالطالب قدرة ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها 

ة التخطيط والمراقبة والتقويم التي المعرف وراء ما مهارات
في تعلم المقرر، ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل  ستخدمت

عليها من خالل إجابته على فقرات المقياس لمهارات ما 
  اية.وراء المعرفة المعدة لهذه الغ

: أنها تصورات )2003( العسافعرفها  االتجاهات:-
معتقدات الفرد وأفكاره وسلوكه واستعداده للقيام بأفعال و 

. ويعرفها الباحث إجرائيًا: محصلة معينة تجاه موضوع معين
االجتماعية  تاستجابات الطالب نحو مقرر الدراسا

لب اإليجابية والسلبية وتقدر بالدرجة التي يحصل عليها الطا
  .في مقياس االتجاه المعد لذلك

  
اشتملت هذه الدراسة على المحددات  ة: الدراس اتحددم

  اآلتية:
 م استراتيجية المحددات الموضوعية: تتمثل في استخدا

العالم العربي واإلسالمي كونها  التساؤل الذاتي لوحدة
تشتمل على موضوعات متنوعة من الممكن طرح أسئلة 

اسات االجتماعية والوطنية لطالب ذاتيه عليها بمقرر الدر 
لقياس التحصيل عند المستويات الثاني المتوسط، صف ال

من تصنيف بلوم (التذكر الفهم، التطبيق، التحليل،  الستة
التركيب، التقويم)، مقياس مدى نمو مهارات ما وراء 
المعرفة (التخطيط، المراقبة، التقويم)، مقياس االتجاهات 

  جتماعية والوطنية.نحو مقرر الدراسات اال
  :اقتصر تطبيق الدراسة على طالب المحددات المكانية

الصف الثاني المتوسط الملتحقين بالمدارس الحكومية 
 .التابعة إلدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة

 -  المحددات الزمانية: طبقت في الفصل الدراسي الثاني
  .1435/1436الدراسي للعام 
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  :ءاتالطريقة واإلجرا
  منهج الدراسة:

اتبع المنهج شبه التجريبي، واستخدم التصميم التجريبي 
)، 2008، 64يق: ذو المجموعة التجريبية والضابطة (محير 

  وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية بسيطة.
  

  أفراد الدراسة:
الصف  فصولمن فصلين تشكل أفراد الدراسة من 

التابعة إلدارة متوسطة معاذ بن عمرو المتوسط في  الثاني
التربية والتعليم في المدينة المنورة في العام الدراسي 

عينة  تسموق) طالبا. 64طالب (الوبلغ عدد ، 1435/1436

باستخدام : مجموعة تجريبية تدرس تينالدراسة إلى مجموع
ومجموعة ضابطة تدرس الوحدة ذاتها التساؤل الذاتي، 

 جموعات الدراسةبالطريقة المعتادة، تم التأكد من تكافؤ م
التطبيق القبلي باختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، و 

التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة ومقياس الختبار 
  االتجاهات.

(المجموعة التجريبية للتأكد من تكافؤ المجموعتين 
جرى إيجاد األوساط الحسابية  والمجموعة الضابطة)

ينات المستقلة واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للع
  ) يوضح ذلك.1تين على االختبار القبلي والجدول (لمجموعل

  
  )1الجدول (

  نات المستقلة على اختبار التحصيلاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعي
  المتوسط الثانيلدى طالب الصف  ومقياس مهارات ما وراء المعرفة ومقياس االتجاه القبلي

 العدد المجموعة المقياس
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
 الداللة

اإلحصائية

 التحصيل القبلي

المجموعة
 الضابطة

32 10.28 1.99 

المجموعة 0.82 0.227- 62
 التجريبية

32 10.41 2.41 

 وراء ما مهارات
 ليقب المعرفة

المجموعة
 الضابطة

32 2.25 0.76 

المجموعة 0.144 1.48 62
 التجريبية

32 1.94 0.91 

  يقبل االتجاه

المجموعة
 الضابطة

32 2.01 0.58 

المجموعة 0.811 0.239- 62
 التجريبية

32 2.05 0.66 

  
) أن هناك تقاربًا في قيم األوساط 1يتبين من الجدول (

الحسابية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، ويتبين من 
ال يوجد فرق ذو دالله إحصائية بين  قيمة (ت) أنه

اختبار في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
التحصيل، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة، ومقياس 

 ء على هذه القيم تعتبر المجموعتانوبنااالتجاه القبلي، 
يشير إلى  (الضابطة والتجريبية) مجموعتين متكافئتين. وهذا

  .ةت الدراساتكافؤ مجموع

  :التاليةالدراسة على األدوات  اشتملت: أدوات الدراسة
 .التحصيلاختبار .1

 ما وراء المعرفة. تمقياس مهارا.2

 مقياس االتجاهات..3

  فيما يلي توضيح لخطوات إعداد كل أداة من األدوات:
  

  وفقًا للخطوات التالية: بناء االختبارتم  االختبار التحصيلي:
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 مجموعة الدراسةقياس تحصيل طالب  هدف االختيار:
بمقرر الدراسات  في وحدة العالم العربي واإلسالمي

  .االجتماعية والوطنية لدى طالب الصف الثاني المتوسط
) 30(مـــــن تكـــــون االختبـــــار  :هاالختبـــــار ونوعـــــوصـــــف 

وذلـــــــــك عنـــــــــد ، ســـــــــؤاال مـــــــــن نـــــــــوع االختيـــــــــار مـــــــــن متعـــــــــدد
تركيــــــب والتحليــــــل والوالتطبيــــــق التــــــذكر والفهــــــم ات (مســــــتوي

تـــــــــم تـــــــــوزيعهم علـــــــــى النحـــــــــو الـــــــــذي يوضـــــــــحه )، يمتقـــــــــو وال
  .)2جدول (ال

  
  )2ول (الجد

  صيليمواصفات االختبار التح

النسبة  المجموع    المستويات المعرفية  موضوعات الوحدة
    تقويم  تركيب  تحليل تطبيق فهم تذكر  المئوية

الخصائص الطبيعية للعالم
  %17  5  -  --  24-23  --  1 3,4  العربي واإلسالمي.

البشرية للعالمالخصائص 
  %13  4  29  -  -  7  21  2,5  العربي واإلسالمي.

  %23  7  -  27 25 - 9.10.15 8.11  الوحدات السياسية
–قضايا ومشكالت (البطالة

 –قضية فلسطين –الفقر
 األمية). –األقليات المسلمة

16.18.20.22 13.14.17.19  6  26  28  30  14  47%  

  %100  30 2  2  4 2 9 11  المجموع
  

عطيت درجة واحدة عن كل فقرة أح: تصحيالطريقة  -
ويعطى صفر ، من فقرات االختبار لإلجابة الصحيحة

و المتروكة. وبذلك تصبح الدرجة الكلية ألإلجابة الخاطئة 
 جة.) در 30لالختبار (

ثم عرضه على  صالحية الصورة المبدئية لالختبار: -
طرق المناهج و مجموعة من المتخصصين في مجال 

وبذلك  آرائهمإجراء التعديالت في ضوء وتم ، التدريس
  أصبح االختبار في صورته النهائية.

تم إجراء االختبار على العينة  التجربة االستطالعية: -
 األساسيةخارج العينة من  باً ) طال25(وهي االستطالعية 

 وذلك لتحديد: للدراسة،

 استغرقهجرى حساب الزمن الذي  ار:تبزمن االخ -
ستطالعية، وذلك من خالل تسجيل الطالب في العينة اال
، والزمن الذي االختبارنهى أول طالب أالزمن الذي استغرقه 

ن أطالب، ثم حساب متوسط الزمنين، ووجد  آخر قهاستغر 
) دقيقة بما في ذلك قراءة 40داء االختبار (الزمن الالزم آل

 ات.التعليم

بات االختبار عن تم حساب ث: اربمعامل ثبات االخت -
مرة أخرى على نفس العينة  قهدة تطبيطريق إعا

، وبفاصل زمني بلغ ثالثة أسابيع، وتم االستطالعية
) 0.86وقد بلغ معامل الثبات ( استخدام معامل ألفا كرونباخ

هو معامل ثبات مرتفع ما يدل على أن االختبار على و 
  درجة عالية من الثبات.

انحصرت قيم معامالت  حساب معامالت الصعوبة: -
 وتعتبر قيماً  ).0.20-0.55ما بين (ألسئلة االختبار الصعوبة 

 ).159، 2005مقبولة كما يشير لذلك العاني والكحلوت (

  
بناء المقياس تم : إعداد مقياس مهارات ما وراء المعرفة

اإلجراءات  ما وراء المعرفة بإتباعمهارات الخاص ب
  :التالية

   ة.مهارات ما وراء المعرفالمتعلقة بدراسة األدبيات  
   إعداد قائمة تشمل مهارات ما وراء المعرفة في الدراسات

 .االجتماعية

   بعض االطالع على المقياس بعد صياغة مفردات
األدبيات المتعلقة بإعداد مقاييس مهارات ما وراء 

 Don Miles)، (Schraw and Sperling, 1994)المعرفة 

et al., 2003) ، ،(حبيب، ، )2004(الفرماوي ورضوان
2002(. 
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وجاءت عبارات المقياس بسيطة ومباشرة وسهلة الفهم، 
ح، حتى يتمكن (أفراد العينة) من اإلجابة بدقة ووضو 

، دائماً خيارات ( وقد تراوحت االستجابات وفق خمسة
  ، إطالقًا).نادراً ًا، أحيانًا، غالب

  
  صدق المقياس:

تم عرضه في صورته األولية على بعض المتخصصين 
التدريس، وعلم النفس، حيث أشاروا إلى في المناهج وطرق 

بعض التعديالت في صياغة بعض الفقرات، وحذف 
ثم عرض مرة  فقرات أخرى،بعضها، كما اقترحوا إضافة 

أخرى بعد إجراء التعديالت، واتفقوا جميعًا على أن العبارات 
المستخدمة في االختبار تتسم بالدقة، والوضوح، وتعكس في 

  جرائي للمهارة التي تمثلها.الوقت ذاته السلوك اإل
  

  ثبات المقياس:
) طالبًا 25قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة من (

من طالب فصل آخر، وتم استخراج معامل ثبات االختبار 

بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ لكل فقرة من الفقرات، حيث بلغ 
) وتعتبر هذه القيم معبرة 0.82معامل الثبات للمقياس ككل (

بات المقياس، ويمكن القول بأن األداة الحالية تتمتع عن ث
  بدرجة مرتفعة من الثبات.

  
  الصورة النهائية المقياس:

في ضوء ما قام به الباحث من إجراءات إلعداد 
  المقياس لمهارات ما وراء المعرفة توصل إلى ما يلي:

) 30بلغ عدد مفردات المقياس في صورته النهائية ( -
لبعد  ) مفردة12د المقياس ككل بواقع (مفردة تعبر عن أبعا

) مفردات لبعد 8لبعد المراقبة و( ) مفردات10التخطيط و(
  التقويم.

) درجة 30تراوحت الدرجات على المقياس ما بين (
 ) درجة.150و(

 يوضح مواصفات مقياس مهارات ما وراء 3والجدول 
  المعرفة في الدراسات االجتماعية.

  
  )3ول (الجد

  مهارات ما وراء المعرفة في الدراسات االجتماعية مواصفات مقياس
 النسبة المئوية   العدد  رقم العبارة البعـــد

  40  12 12-1 التخطيط في الدراسات االجتماعية
  33.3  10 22-13 المراقبة في الدراسات االجتماعية
 26.6  8 30-23 التقويم في الدراسات االجتماعية

  %100  30 المجموع
  

) نجد أن بعد التخطيط في 3دول (بمالحظة الج
) من العدد الكلي %40بنسبة ( ءالدراسات االجتماعية جا

للمفردات بينما جاء بعد المراقبة في الدراسات االجتماعية 
لكلي للمفردات، أما بعد التقويم ) من العدد ا33.3بنسبة (%

) من العدد %26.6لدراسات االجتماعية فقد جاء بنسبة (ل
  المقياس.الكلي لمفردات 

على العينة  ستطبيق المقيا: تم التجربة االستطالعية
 ث،للبح األساسيةخارج العينة بًا من ) طال25االستطالعية (

  ثباته، والتأكد من وضوح المفردات.، و نلتحديد الزموذلك 
جرى حساب الزمن الذي استغرقه تبار: زمن االخ

 الطالب في العينة االستطالعية، وذلك من خالل تسجيل
أنهى األداء، والزمن الذي الزمن الذي استغرقه أول طالب 

ه آخر طالب، ثم حساب متوسط الزمنين، ووجد أن استغرق
قيقة بما في ذلك قراءة ) د35الزمن الالزم ألداء االختبار (

 .التعليمات

بطريقة الفا تم حساب ثبات االختبار  :ثبات االختيار
، وكانت )0.84( وقد بلغ معامل الثباتكرونباخ للمحاور، 

هو معامل ثبات مرتفع ف )0.82قيمته بطريقة التجزئة النصفية (
  من الثبات. مناسبةدرجة ب المقياس يتمتعما يدل على أن 

الثبات لمحاور المقياس بطريقة الفا تراوحت معامالت 
مما يدل على أن محاور ) 0.65- 0.85( كرونباخ بين

  المقياس تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات.
تراوحت الدرجات للمقياس ما بين تصحيح االختبار: 

  .) درجة150) درجة و(30(
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تم مقياس االتجاه نحو مقرر الدراسات االجتماعية: 
  بناء هذا المقياس وفقًا للخطوات التالية:

التعرف على مدى نمو اتجاهات  الهدف من المقياس:
  االجتماعية بعد التطبيق. تالطالب نحو مقرر الدراسا

تــــــم اشــــــتقاق أبعــــــاد أولــــــي ألبعــــــاد المقيــــــاس: إعــــــداد 
ــــــة مــــــ رمقيــــــاس االتجــــــاه نحــــــو مقــــــر   نالدراســــــات االجتماعي

خـــــالل نتـــــائج البحـــــوث، والدراســـــات الســـــابقة التـــــي اهتمـــــت 
االتجــــــــــــــاه نحــــــــــــــو مقــــــــــــــرر الدراســــــــــــــات  سببنــــــــــــــاء مقــــــــــــــايي

ـــــة، واشـــــتمل ـــــى  االجتماعي ـــــرة تضـــــمنت  (28)المقيـــــاس عل فق
  .فقرة سالبة (14)موجبة وفقرة  14)(

  
: تم عرض المقياس على مجموعة من المقياسصدق 

وطرق تدريس الدراسات  المتخصصين في مجال مناهج
للتأكد من وضوح عبارات االجتماعية وعلم النفس، 

المقياس، ومناسبتها لقياس االتجاه بإضافة أو حذف أو 
إعادة صياغة بعض العبارات، وفي ضوء تلك اآلراء تم 

لتوصل إلى الصورة تعديل بعض عبارات المقياس، وتم ا
  له.النهائية 

تم تطبيق المقياس على  الدراسة االستطالعية:تطبيق 
 :نفس العينة ولذلك لتحديدطالبًا من ) 25(

تم حساب الثبات للمقياس عن طريق  ثبات المقياس:
) وهو 0.87(الفاكرونباخ وقد وصل معامل الثبات إلى 

 .معامل ثبات مرتفع

  
ن الذي استغرقه جرى حساب الزم زمن المقياس:

الطالب في العينة االستطالعية، وذلك من خالل تسجيل 

الزمن الذي استغرقه أول طالب أنهى األداء، والزمن الذي 
استغرقه آخر طالب، ثم حساب متوسط الزمنين، ووجد أن 

) دقيقة بما في ذلك قراءة 25الزمن الالزم ألداء االختبار (
 التعليمات.

  
تم تصحيح المقياس وفقًا  توزيع تقديرات المقياس:

بلغ عدد ) وقد 4خماسي، يوضحه الجدول (لمستوى 
) والدرجة 14) وعدد العبارات السالبة (14العبارات الموجبة (
). وذلك على 140) والدرجة األعلى (28األدنى للمقياس (

  النحو التالي:
  )4جدول (ال

  توزيع تقديرات المقياس

موافق   األداة
غير  متردد  موافق  جداً 

  موافق
غير موافق 
  اطالقا

 1 2  3  4  5  موجبة

 5 4  3  2  1  سالبة

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي 
استراتيجية التساؤل الذاتي  استخدام ثرما أينص على: "

لدى طالب الصف الثاني المتوسط مقارنة على التحصيل 
"، تم رصد نتائج طالب مجموعة بالطريقة االعتيادية؟

الدراسة في التطبيق البعدي، وجرى إيجاد األوساط الحسابية 
واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينات المستقلة 

  يوضح ذلك. )5( والجدول

  )5الجدول (
  ا)المستقلة وحجم األثر (مربع ايتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينات 

  سطلدى طالب الصف الثاني المتو الختبار التحصيل 
 العدد المجموعة المهارة

الوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
حجم األثر 
  (مربع ايتا)

 الداللة
 االحصائية

 تذكر
 1.22 8.50 32 الضابطة

62 -0.52 
 

 0.008 1.21 8.66 32 التجريبية 0.61

 فهم
 0.98 7.78 32 الضابطة

62 -1.07 
 

 0.06 0.90 8.03 32 التجريبية 0.29

 قتطبي
 1.77 0.81 32 الضابطة

62 -2.46 
 

 0.163 0.61 1.63 32 التجريبية 0.02

 تحليل
 0.92 1.84 32 الضابطة

62 -8.44 
 

 0.696 0.62 3.50 32 التجريبية 0.00
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 العدد المجموعة المهارة
الوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
حجم األثر 
  (مربع ايتا)

 الداللة
 االحصائية

 تركيب
 0.60 0.66 32 الضابطة

62 -6.14 
 

 0.548 0.66 1.63 32 التجريبية 0.00

 تقويم
 0.60 0.66 32 الضابطة

62 -6.91 
0.606 

  0.59 1.69 32 التجريبية 0.00

 التحصيل
 2.94 20.25 32 الضابطة

62 -7.32 
0.633 

  2.35 25.13 32 التجريبية 0.00

  
في إحصائية  ذي داللة) وجود فرق 5يبين الجدول (

 المجموعة التجريبية عالمات طالبالحسابية ل األوساط
وطالب التساؤل الذاتي، الذين درسوا باستخدام  )25.13(

اختبار التحصيل على )، 20.25( المجموعة الضابطة
نه ال يوجد أالكلي، ولصالح المجموعة التجريبية، ويتبين 

)، 8.66إحصائية بين المجموعة التجريبية ( ةفرق ذو دالل
عند مستوى التذكر، وال يوجد 8.50)والمجموعة الضابطة (

)، 8.03إحصائية بين المجموعة التجريبية ( ةفرق ذو دالل
عند مستوى الفهم، ويوجد فرق 7.78)والمجموعة الضابطة (

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة  ةذو دالل
)، والتحليل 0.81، 1.63الضابطة على مستويات التطبيق (

، 1.69)، والتقويم (0.66، 1.63)، والتركيب (1.84، 3.50(
ولصالح المجموعة التجريبية. وللتحقق من أثر )، 0.60

يجية التساؤل الذاتي قام الباحث باستخدام استخدام استرات
معادلة (إيتا لحساب حجم األثر)، وعليه فإن حجم األثر 

)، في 0.06)، والفهم (0.008يعتبر صغيرًا لمهارتي التذكر (
)، 0.163بيرًا للمهارات (التطبيق (حين كان حجم األثر ك

)، 0.606)، التقويم (0.548)، التركيب (0.696التحليل (
يتضح من و )، 0.633وكذلك الختبار التحصيل الكلي (

التساؤل باستخدام الذين درسوا  ) أن الطالب5الجدول (
 هم أفضل من الطالب الذين درسوا باستخداماؤ كان أدالذاتي 

ذا يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة االعتيادية، وهالطريقة 
  ).2013، احمد، 2011كل من (الكبيسي، 

ويمكــــن أن تعــــزى هــــذه النتيجــــة إلــــى أن الطالــــب يحــــاول 
التوصـــل إلـــى النتيجـــة العلميـــة مـــن خـــالل األســـئلة المتنوعـــة 
التــي قــام بصــياغتها، والتطبيــق الفعلــي لمــا توصــل إليــه مــن 

وضــعها الطالـــب األســئلة التــي  عــنمعرفــة جديــدة، واإلجابــة 
التســــاؤل الــــذاتي تقــــوم علــــى  أن اســــتراتيجية خاصــــةبنفســــه، 

ــــل  ــــى فقــــرات يســــهل التعامــــل معهــــا مــــن قب ــــدرس إل تقســــيم ال
ضــوع ككــل، وهــذا يتوافــق الطالــب، وطــرح األســئلة حــول المو 

  ).2008إليه (عبدالهاشمي والدليمي،  مع ما أشار
ممـــا  تيجية تهـــتم بإجابـــة كـــل ســـؤال علـــى حـــدةاالســـترا إن
تحليـل الموضـوع بشـكل متـدرج سـاعد فـي  على الطالـب سهل

الوصـــول إلـــى نتـــائج ايجابيـــة مـــن حيـــث تطبيـــق المعلومـــات 
وتحليلهــا، وجعــل الطالــب يعتمــد علــى نفســه فــي بنــاء المعنــى 

دة الدافعيـــة زيـــا ). باإلضـــافة إلـــى أن2008وتركيبـــه (زيتـــون، 
فهـم النصـوص المقدمـة لـه، وتـوفر لدى الطالب سـاعدت فـي 

يمي مناسب للوصول إلى تعلم ذي معنى قـائم علـى مناخ تعل
الفهــــم والتطبيــــق والتحليـــــل والتركيــــب، والقـــــدرة علــــى اختيـــــار 

  اإلجابة األنسب على األسئلة المطروحة.
 اســـتراتيجيةويمكــن أن تعـــزى هـــذه النتيجـــة لمـــا تتميـــز بـــه 

االعتمــــاد علــــى دور الطالــــب فــــي بــــذل  مــــنالتســــاؤل الــــذاتي 
حيــث )، 2008المعرفــة (زيتــون، الجهــد العقلــي للوصــول إلــى 

معــــارف تهــــتم بتحليــــل الــــنص، والكشــــف عمــــا يتضــــمنه مــــن 
المعرفـة السـابقة  وٕابرازها بصـورة واضـحة، ثـم ربـط ومعلومات

إلـى تنظـيم وقد يعود ذلك ). 1999بالمعرفة الالحقة (جروان، 
المعلومــات الــذي يســاعد علــى توليــد األفكــار، والوصــول إلــى 

  ).2003النتائج (بهلول، 
ويمكــــــن إرجــــــاع ســــــبب تفــــــوق الطــــــالب الــــــذين درســــــوا 

علـــــى الطـــــالب الـــــذين درســـــوا التســـــاؤل الـــــذاتي باســـــتخدام 
األســئلة التــي يطرحهــا الطالــب بالطريقــة االعتياديــة إلــى أن 

ترتــــب علــــى نفســــه تســــير ضــــمن تحقيــــق أهــــداف مترابطــــة 
تســـــاعد علـــــى التـــــرابط،  وجـــــدولتها جدولـــــة علميـــــة، أفكـــــاره

التحقـــق مـــن  ر الـــذي يـــؤدي إلـــى، األمـــوالتركيـــب، والتقـــويم
  ). 2005صحة الحل (ابراهيم، 

 أن تقـــديم المقـــرربـــويمكـــن أن تفســـر هـــذه النتيجـــة أيضـــا 
 دمج المقرر الجديـدب للطال باستراتيجية التساؤل الذاتي أتاح

وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة ، بســهولة مــع مــا ســبق تعلمــه مــن قبــل
تمييــز قــدرتهم علــى تنظــيم المعلومــات المقدمــة إلــيهم، وعلــى 

 ٕالــــىو ومــــا يــــرتبط بهــــا مــــن أفكــــار ســــابقة، ، األفكــــار الجديــــدة
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وزيـــــادة القـــــدرة علــــــى إدراك ، ســـــهولة تعلـــــم المقـــــرر الجديـــــدة
وتتفــق هــذه النتيجــة بــين المعرفــة الســابقة والالحقــة، العالقــات 

)، Rickey and Stacy, 2000( :مـع نتـائج الدراسـات السـابقة
  ).2013)، (احمد، 2011(الكبيسي، 
دريس باستراتيجية التساؤل الذاتي سـاعد علـى تنـوع إن الت

ـــــة، ممـــــا شـــــجع  ـــــى المعـــــارف المختلف مصـــــادر الحصـــــول عل
ـــــــل، وٕاصـــــــدار  ـــــــى البحـــــــث، والتقصـــــــي، والتحلي الطـــــــالب عل
األحكــام، وظهــر ذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة المتنوعــة مــن 
ـــــى مـــــا  ـــــة عليهـــــا بطـــــرق معتمـــــدة عل ـــــل الطـــــالب، واإلجاب قب

ممـــا شـــجع علـــى ترســـيخ  إليـــه مـــن خـــالل البحـــث، ونيتوصـــل
، وأســــهم فــــي التنظــــيم لمعــــارفهم، وذلــــك مــــن مالمعلومــــة لــــديه

خـــــالل األســـــئلة االستقصـــــائية فـــــي األنشـــــطة المطلـــــوب مـــــن 

الطالب تنفيذها، وتوظيف قدراتهم الذهنية، وضـرورة ربـط مـا 
تعلمـــوه ســـابقا بمـــا يـــتم تعلمـــه، وهـــذا مـــا الحظـــه الباحـــث مـــن 

  خالل متابعة التطبيق.
ــاني لســؤال لإلجابــة عــن ا ــذيمــن أســئلة البحــث الث  وال

 فـياسـتخدام اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي  أثرما " ى:ينص عل
تنميــة مهــارات مــا وراء المعرفــة (التخطــيط، المراقبــة، التقــويم) 
ــــــدى طــــــالب الصــــــف الثــــــاني المتوســــــط مقارنــــــة بالطريقــــــة  ل

فـــي تـــم رصـــد نتـــائج طـــالب مجموعـــة الدراســـة ، االعتياديـــة؟
وجـــــــــرى إيجـــــــــاد األوســـــــــاط الحســـــــــابية التطبيـــــــــق البعـــــــــدي، 

واالنحرافات المعيارية واختبـار ت للعينـات المسـتقلة والجـدول 
  .) يوضح ذلك6(

  
  )6الجـدول (

ما وراء المعرفة ايتا (حجم األثر) لمهارات  ومربع األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينات المستقلة
  طلدى طالب الصف الثاني المتوسالمراقبة، التقويم) (التخطيط،  ةوكل مهارة على حد

 العدد المجموعة المقياس
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت

مربع ايتا 
(حجم 
  األثر)

 الداللة
اإلحصائية

 تخطيطمهارات ال
 0.65 2.76 32 الضابطة

62 -9.73 
 

 0.753 0.47 4.13 32 التجريبية 0.00

 المراقبة مهارات
 0.57 2.98 32 الضابطة

62 -8.76 
0.712 

  0.44 4.08 32 التجريبية 0.00

 مهارات التقويم
 0.69 2.74 32 الضابطة

62 -6.41 
0.57 

  0.85 3.98 32 التجريبية 0.00

ما  مقياس مهارات
 الكليوراء المعرفة 

 0.44 2.83 32 الضابطة
62 -11.79 

 
 0.817 0.41 4.07 32 التجريبية 0.00

  
في ذي دالله إحصائية ) وجود فرق 6يبين الجدول (

ة طالب المجموعة التجريبي بينالمتوسطات الحسابية 
وطالب التساؤل الذاتي، الذين درسوا باستخدام )، 4.07(

ما وراء  على مقياس مهارات)، 2.83طة (المجموعة الضاب
وجد فرق ذو ، ولصالح المجموعة التجريبية، ويالكليالمعرفة 

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة  ةدالل
الضابطة على كل مهارات ما وراء المعرفة: مهارات 

)، التقويم 2.98، 4.08)، المراقبة (2.76، 4.13التخطيط (
  ولصالح المجموعة التجريبية.، 2.74)، 3.98(

يجية التساؤل الذاتي وللتحقق من أثر استخدام استرات

ت ما وراء المعرفة قام الباحث باستخدام معادلة على مهارا
(ايتا لحساب حجم األثر)، وعليه فإن حجم األثر يعتبر 

)، التقويم 0.712)، المراقبة (0.753كبيرًا لمهارات (التخطيط (
  ).0.817) ولمقياس مهارات ما وراء المعرفة الكلي (0.57(

بأن استخدام استراتيجية يمكن تفسير هذه النتيجة و 
تنوع األنشطة المقدمة للطالب،  فيتساؤل الذاتي ساعدت ال

مما شكل تحديًا علميًا وفكريًا أمامه ساعده في توظيف 
مهاراته البحثية للحصول على المعلومات، وجعل تطبيق 

كبيرة قبل أهمية  (التخطيط، المراقبة، التقويم) ذاالمهارات 
  وبعدها. البدء بعملية التعلم، وفي أثنائها،
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ن طرح األسئلة، واالجابة عليها، يتطلب اإللمام وبما أ
بمهارات ومعرفه أساسيات طرحها، والمهارات الالزمة قبل 

االستراتيجية تقوم على البحث الدقيق،  ألناإلجابة عليها، 
والتقصي المنظم، والتحليل لما تم الوصول إليه، والتركيب، 

ساهم في إكساب فإن ذلك وانتقاء مصادر المعلومات 
الب لمهارات ما وراء المعرفة، وهذا ما يتوافق مع نتائج الط

 ).2008)، (السيد، 2006دراسة (الجزار، 

المـــتعلم المحتوى اســـتراتيجية التســـاؤل الـــذاتي بـــكمـــا تهـــتم 
، فهـي تهـتم سابقة من بنية معرفيةيهم ، وبما يوجد لدللطالب

، وتكـوين توزيعـه وتمثيلـه بحيـث يسـهل بكيفية تنظيم المحتوى
 ،ةمرتبطة بما لـدى الطـالب مـن معـارف سـابقجديدة  معارف

 بهــاالخبــرات التعليميــة التــي يمــر تنظــيم وبــذلك يــتم تخطــيط و 
ـــه، و ، الطـــالب ـــر، ومهارات يمكـــن بهـــدف تعزيـــز وتنميـــة التفكي
ـــــــوق للمجـــــــاالت المتنوعـــــــة  رتفســـــــي ـــــــي التف هـــــــذه  وفرهـــــــاتالت

فــــي كيفيــــة معالجــــة المعلومــــات وتقــــديمها كــــي االســــتراتيجية 
  .)2000نها في مختلف مجاالت الحياة (شهاب، يستفاد م

التســاؤل الــذاتي تعمــل علــى اســتراتيجية اســتخدام كمــا أن 

تحســين قــدرة الطالــب علــى التخطــيط والمراقبــة والتقــويم وحــل 
والقـــدرة علـــى ، )Rickey and Stacy, 2009المشـــكالت (

المراقبــة الذاتيــة عنــد االنــدماج بعمــل عقلــي معــين مــن حيــث 
ق من اإلجابـة، وتنظـيم إدارة الوقـت (خضـراوي، الدقة، والتحق

ــــق مهــــارات 2003 ــــي تطبي ــــدرج ف ــــى الت ). وربمــــا ســــاعدت عل
ـــاء تعلمـــه (ســـعادة،  ـــًا أثن )، ممـــا 2009التفكيـــر، والمراقبـــة ذاتي

أسهم في تنمية مهارات مـا وراء المعرفـة لـدى الطـالب، وهـذا 
)، 2006يتوافــــق مــــا توصــــلت إليــــه نتــــائج دراســــات (الجــــزار، 

  ).2013)، (احمد، 2008 (حميده،
  

اسـتراتيجية  اسـتخدام أثـرمـا  :لإلجابة عن السؤال الثالـث
 تالتســاؤل الــذاتي فــي تنميــة االتجاهــات نحــو مقــرر الدراســا

لــــدى طــــالب الصــــف الثــــاني المتوســــط مقارنــــة  االجتماعيــــة
تم إيجاد األوساط الحسابية واالنحرافات  بالطريقة االعتيادية؟

ينـــات المســـتقلة ومربـــع ايتـــا (حجـــم المعياريـــة واختبـــار ت للع
  يوضح ذلك. 7األثر) والجدول 

  
  )7الجدول (
  نحو تت) ومربع ايتا (حجم االثر) لالتجاها(األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

  طلدى طالب الصف الثاني المتوس االجتماعية تمقرر الدراسا

 العدد المجموعة المقياس
الوسط 
الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
مربع ايتا 
  (حجم األثر)

 الداللة
اإلحصائية

مقياس 
 تاالتجاها

 0.62 3.05 32 المجموعة الضابطة

62 -7.90 0.668 0.000 

 0.51 4.18 32 المجموعة التجريبية

  
في ذي دالله إحصائية ) وجود فرق 7الجدول (بين ي

 مقررتجاهات نحو في تنمية االالمتوسطات الحسابية 
)، 4.18(ة المجموعة التجريبيالدراسات االجتماعية بين 

وطالب المجموعة التساؤل الذاتي الذين درسوا باستخدام 
  ، ولصالح المجموعة التجريبية.3.05)( الضابطة

يجية التساؤل الذاتي وللتحقق من أثر استخدام استرات
(ايتا  على مقياس االتجاهات قام الباحث باستخدام معادلة

لحساب حجم األثر)، وعليه فان حجم األثر يعتبر كبيرًا 
استراتيجية التساؤل الذاتي على مقياس  م) الستخدا0.668(

  االتجاهات.

بــان االتجاهــات مــن الممكــن ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة 
أن تكتســــب مــــن خــــالل التــــدريس وتعــــديلها بــــالتعلم (عــــدنان، 

ــــــى تحســــــين ســــــتخدام التســــــاؤل الــــــذاتي أد)، وٕان ا2005 ى إل
مســــتوى التحصــــيل، وتنميــــة مهــــارات مــــا وراء المعرفــــة لــــدى 

ريــة مــن خــالل تــوفير فــرص الطــالب، وتوســيع مــداركهم الفك
لــديهم ت تهيئــة البيئــة المناســبة للــتعلم عــزز تعليميــة، كمــا أن 

ســاعد فــي إكســاب الطــالب ممــا الثقــة بأنفســهم بشــكل أكبــر، 
اعيـــة، وهـــذا االجتم تاتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو مقـــرر الدراســـا

  .(Lin, 2006)يتوافق مع ما أشار إليه 
وشــــــجعت اســــــتراتيجية التســــــاؤل الــــــذاتي الطــــــالب علــــــى 
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االنفتاح الذهني، وتقديم آرائهم، وتكوين وجهات نظر خاصة 
ـــــادة  ـــــى زي ـــــى طـــــرح أســـــئلة متنوعـــــة أدت إل ـــــيهم، قائمـــــة عل ف

قـــرر الدراســـات االجتماعيـــة، وهـــذا الدافعيـــة، والرغبـــة بـــتعلم م
و اتجاهـــــات إيجابيـــــة نحـــــو المقـــــرر (حميـــــده، هم فـــــي نمـــــأســـــ

2008.(  
ـــــــوفر الجـــــــو التعليمـــــــي النشـــــــط والمتفاعـــــــل، وربمـــــــا أن  ت

والعمليــات الفكريــة الناتجــة عــن دراســة الموضــوع الــذي تــوفره 
االسـتراتيجية ينســجم مـع ميــول ورغبـات الطــالب فـي المرحلــة 

ـــ الطالـــب وهـــذا يشـــعر ، ةالمتوســـطة للتعبيـــر عـــن اآلراء بحري
)، وهــــذا يحســــن 2001تحقيــــق كيانــــه (الصــــوفي، بأهميتــــه، و 

  االتجاهات االيجابية لديهم نحو المقرر.
وقــد يكــون حــث المعلــم للطــالب ليقومــوا بــدور مــؤثر فــي 
الحصـــة، وتشـــجيعهم علـــى تطبيـــق مهـــارات التفكيـــر المـــنظم، 
وســماع آرائهــم جميعــًا مــن خــالل طــرح األســئلة (قبــل وأثنــاء 

فــي تحســين  قــد أســهم)، 2005وبعــد) عمليــه الــتعلم (ابــراهيم، 
  اتجاهات الطالب.

االجتماعيــــــة مــــــن خــــــالل  تلــــــذا أصــــــبح مقــــــرر الدراســــــا
التـــدريس باســـتراتيجية التســـاؤل الـــذاتي أكثـــر فائـــدة، وتشـــويقًا، 
وأســهل ممــا كــان عليــه، وأكثــر مرونــة، ولــم يعــد مجــرد حفــظ 
للمعلومـــات، وحقـــائق جافـــة، وبالتـــالي جعلهـــم يتجهـــون نحـــو 

، واإلقبال عليه الرتباطه ةاعية بإيجابياالجتم تمقرر الدراسا
  برغباتهم، والواقع المعاش لديهم.

  التوصيات والمقترحات:
  

  ات:صيـــالتو 
ومناقشــتها التــي خلصــت ، باالعتمــاد علــى نتــائج الدراســة

فــــي اســــتراتيجية التســــاؤل الــــذاتي إلــــى وجــــود أثــــر الســــتخدام 
لدى التحصيل، وتنمية مهارات ما وراء المعرفة، واالتجاهات 

طـــالب الصـــف الثـــاني المتوســـط، فـــإن الدراســـة توصـــي بمـــا 
  يأتي:

تطبيــــق اســــتراتيجية التســــاؤل الــــذاتي لتحســــين مســــتويات  -
 التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم في التحصيل.

تطبيــق اســتراتيجية التســاؤل الــذاتي لتطــوير مهــارات مــا   -
وراء المعرفــة (التخطــيط، المراقبــة، التقــويم)، واالتجاهــات 

  حو المقرر.ن
  

 المقترحات:

 علـىالسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي  مشـابهة دراسات إجراء .1
 ميـول ودراسة والثانوي األساسي التعليم في أخرى فصول
 .نحوها الطالب

ـــذاتي وأثـــره فـــي تنميـــة  .2 إجـــراء دراســـات تتنـــاول التســـاؤل ال
 التفكير التاريخي وقراءة الخرائط.مهارات 
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Abstract 

This study aimed at identifying the effect of using self-questioning strategy on 8K students’ 

achievement and the development of their metacognitive skills, as well as their attitudes 

towards social studies. The researcher developed an achievement test of 30 multiple-choice 

questions, a metacognitive scale of (30) items, in addition to a scale of attitudes towards social 

studies of (28) items. The number of positive items was (14), while the number of negative 

ones was (14). The study tools were applied twice on a sample of randomly selected 64 K8 

students who were equally divided into two groups: an experimental group and a control group. 

The experimental group studied social studies using the self-questioning strategy, while the 

control group used the traditional method. Findings revealed statistically significant differences 

between the two groups in favor of the experimental group in the scale of attitudes and in the 

scale of metacognitive skills. For the achievement test, differences were significant in the 4 

upper levels of Bloom and insignificant in the 2 lower levels of Bloom. The paper recommends 

the use of self-questioning strategy when developing and teaching social studies curriculum 

due to its positive effect on the development of students' achievement and thinking skills. 

Keywords: Self-questioning strategy, Achievement, Metacognitive skills, Attitudes. 
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  درجة وعي طلبة كليات التربية في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء المعرفي

  علي بن طارد ناصر الدوسري

  .أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، كلية التربية، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية
  

  28/3/2017ُقبل بتاريخ:     21/2/2017ُعدل بتاريخ:  25/12/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
الدراسة تقصي مدى وعي طلبة كليات التربية في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء المعرفي، استهدفت هذه 
 هذه ولتحقيق نس.والسنة الدراسية، والج لمتغيرات: الجامعة،وفقًا  الوعي درجة متوسطات بين الفروق واختبار داللة

) فقرة في مجاالت التعلم ما وراء المعرفي الثالثة: 39من ( ونتتك تبانة من إعداد الباحثتم توزيع اس ،دافاأله
وطالبة في كليات التربية في خمس  ) طالباً 1249مكونة من (عشوائية "التخطيط، والضبط، والتقييم"، على عينة 

التربية في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وأشارت النتائج إلى أن درجة وعي طلبة كليات  جامعات سعودية.
جامعة وذلك لصالح كل من جامعة طيبة و  ،لمتغير الجامعة وراء المعرفي كانت مرتفعة، وظهرت فروق دالة إحصائياً 

السنة  ولم تظهر فروق دالة لمتغير .مقارنة بجامعة حائلة، جدجامعة القصيم و جامعة فيصل و بن  اإلمام عبد الرحمن
  نس.راسية، أو لمتغير الجالد

  .السعودية اتالوعي ما وراء المعرفي، كليات التربية، الجامعكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

يتسم العصر الحالي بالتقدم والتغير المعرفي، واستخدام 
المعلومات المتدفقة بمعدالت سريعة، األمر الذي جعل من 

ما حدا التفكير والتمتع بمهاراته ضرورة حتمية، م
من أجل إحداث  تكرس جهودهاأن بالمؤسسات التعليمية 

نقالت نوعية في التعلم ومخرجاته، بهدف إنتاج جيل لديه 
 القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة

)Fulford, 2016( توفير الفرص المناسبة لتطوير التفكير ، و
  التفكير. بشتى أنواعه، وصوال إلى عملية التفكير في

لقد بدا في اآلونة األخيرة االهتمام بالتفكير ما وراء و 
استجابة لضرورة الرقابة الذكية  )Metacognition( المعرفي

ها، بما لعملية تخزين المعلومات واسترجاعها والتحكم ب
كون  ،(Wilson; Moneta, 2016)نشط يحقق التعلم الذاتي ال

عرفي للمعلومات؛ بقدر ال يعتمد على الكم المالتعلم الفعال 
، )Rutten; Soetaert, 2016( ما يعتمد على كيفية استخدامها

فالهدف األسمى من التعليم يتعدى عملية الحفظ 
 واالستظهار إلى ممارسة التفكير الموجه ذاتيا(األعسر،

مهارات التفكير  امتالك)، وهذه غاية 1999 جروان، ؛1998

التفكير المعقد، فوق المعرفي، كونه من أعلى مستويات 
 همد على مراقبة تفكيره وضبطه وتنظيالتي تساعد الفر 

(Corkill, 1996; Gavalas, 2007; Zimmermann and 

Morgan, 2016).  
تتعدد تعريفات التفكير فوق المعرفي أو ما وراء و 

 ,Flavell)جون فالفل المعرفي أو ما وراء اإلدراك، فعرفه

هذا النوع من التفكير الذي يعد المؤسس األشهر ل- (1979
لذي يتضمن التفكير ابأنه  -منذ سبعينات القرن الماضي

التي سيقوم بها الفرد، ومراقبة  مةعمليات التخطيط للمه
استيعاب هذه المهمة، ثم تقويم مدى التقدم لهذه المهمة، 

بأنه  )Alexander et al., 2003(الكسندر وآخرون  رىيو 
 أما لتفكير أو حوله،فكير في مجريات اقدرة على التال

أنه عمليات تحكٍُّم عليا، رى في )Balcikanli, 2011(بالكانلي 
، ويتألف من وظيفُتها التخطيط، والمراقبة والضبط، والتقييم

األنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم عدد من 
الذاتي، التي تستخدم قبل وأثناء وبعد التعلم، من أجل الفهم 

  وحل المشكالت.والتخطيط 
استنباطا من التعريفات والمفاهيم التي تناولت التفكير و 

إدراك الفرد لعملياته فوق المعرفي، فإن باإلمكان تعريفه بأنه 
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المعرفية، واألنشطة الذهنية، وأساليب التعلم والتحكم الذاتي، 
المستخدمة في عمليات التعلم والفهم والتخطيط واإلدارة وحل 

ل السيطرة الفاعلة على األنشطة، المشكالت، من خال
  والمعالجة الذكية في ضبط المعلومات وتقييم العمليات.

 عمليتان المعرفة وفوق المعرفة ) أن2009 (الرويثي، وترى

 إلنجاز العقل به يقوم للتفكير نشاط أيف وثيقة، عالقة تربطهما

 أنشطة :هما األنشطة من نوعين دمج إال هو مامعينة، ة مهم
 أو أشكالها بكافة والمعارف المعلومات الكتساب معرفية

أو  اوتنظمه الفرد جهود توجه معرفية فوق وأنشطة تطويرها،
 وتشكيلها المعارف هذه اكتساب بهدف وتقومها تضبطها

 والمراقبة التخطيط هي: رئيسة مهارات من وتتكون وتطبيقها،

  .والتقييم
ات ويشمل التفكير ما وراء المعرفي مهارات أو متطلب

في ثالث  )Sternberg, 1998( سترنبرج متعددة، صنفها
  :فئات رئيسة، هي

التخطيط أو "المعرفة والوعي": ويعني وعي المتعلم  -أوالً 
باإلجراءات التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجة معينة 

ثالثة أبعاد هي: الوعي بمتغيرات الشخصية،  ويتضمن
بمتغيرات  وعيوالوعي بمتغيرات الموقف التعليمي، وال

االستراتيجية المالئمة، ومن المهارات الفرعية التي 
ن يحددوا أينبغي على الطلبة امتالكها في هذه الفئة: 

ما يعرفون وما هم بحاجة لمعرفته، وأن يكونوا على 
وعي لما يفتقرون إليه من بيانات ومعلومات، وأن 
يمتلكوا القدرة التنبؤية بالنتائج المرغوب فيها أو 

توقعة، ومسار خطة العمل وما يعتريها من الم
  حلول وبدائل.  ك منمشكالت وما يتطلبه ذل

شير إلى طبيعة القرارات الواعية تالمراقبة والتحكم:  -نياً ثا
التي يتخذها المتعلم بناء على معرفته ووعيه، وتشمل 
مهارات اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام، 

عرفة متى يتحقق والحفاظ على تسلسل الخطوات، وم
هدف فرعي، واختيار العملية المالئمة التي تتبع في 
السياق، ومتى يجب االنتقال إليها، واكتشاف العقبات 

  واألخطاء ومعرفة كيفية التغلب عليها.
التقييم، ويشمل مهارات تقييم مدى تحقق الهدف،  -ثاً ثال

ة ءموالحكم على دقة النتائج وكفايتها، وتقييم مدى مال
ليب التي تم استخدامها، وتقييم كيفية التعامل مع األسا

الصعوبات واألخطاء، وأخيرا تقييم فاعلية الخطة 
  وتنفيذها.

وبناء عليه؛ فإن هناك مبادئ عدة تنتظم عمليات 

التفكير فوق المعرفي، أولها مبدأ العملية، حيث التأكيد على 
لية، عمليات التعلم أكثر من االهتمام بنواتجه، ثم مبدأ التأم

القائم على الوعي باستراتيجيات التعلم وتنظيم المعرفة، ثم 
مبدأ الوظيفية الذي يركز على استخدام المعرفة، وتنظيمه 
بطريقة صالحة للتطبيق، ومبدأ التشخيص الذاتي، القائم 
 يعلى مراجعة عمليات التعلم وتقييمها، ثم مبدأ المساندة الذ

دريجيا إلى المتعلم، يركز على أن تتحول مسؤولية التعلم ت
ومبدأ تصور التعلم ويعني ضرورة تكيف التعلم حتى يالئم 

  ).2001 (مصطفى، تصورات المتعلم ومفاهيمه
وألهمية التفكير ما وراء المعرفي، فلقد أفاض الباحثون 

دراسة  )2016(سم القا في تناوله من جوانب متعددة، فأجرى
راء المعرفي هدفت إلى تحديد مستوى مهارات التفكير ما و 

لدى طالب جامعة طيبة، والكشف عن أثر الكلية 
والتحصيل الدراسي في مستوى التفكير ما وراء المعرفي 

مهارات التفكير ما وراء حيث تم توزيع مقياس  م،لديه
) طالبا في 418(المكونة من  المعرفي على عينة الدراسة

اء وأشارت النتائج إلى أن مستوى التفكير ما ور ، سبع كليات
المعرفي يقع ضمن المستوى المتوسط لدى عينة الدراسة، 

فروق  ظهرم تلفروق دالة بين بعض الكليات، و  ظهرتو 
  لمتغير التحصيل.

إلى تحديد مدى  فهدفت )2015( دراسة قنديلأما 
استخدام طالب السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود 

اس إذ تم توزيع مقيلمهارات التفكير ما وراء المعرفي، 
 منتكونت عينة مهارات التفكير ما وراء المعرفي على 

أظهرت النتائج مستوى و  من الطالب والطالبات،) 602(
متوسطا في استخدام التفكير ما وراء المعرفي بصورة عامة؛ 
وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق دالة في مستوى 
استخدام الطالب لمهارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى 

لصالح المسار و  ؛ولصالح اإلناث، وللمسار التعليمي؛ نوعلل
لصالح الطلبة ذوي التحصيل  ؛التحصيللمتغير العلمي، و 

  المرتفع.
هدفت قياس مستوى است) دراسة 2015( أبو لطيفةوأجرى 

التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة كلية التربية في جامعة 
) 30من ( تونتك تبانةاحة بالسعودية، إذ تم تطبيق اسالب

) 100فقرة في التفكير ما وراء المعرفي على عينة من(
طالب، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكير ما وراء 
المعرفي لدى طالب كلية التربية جاء بدرجة متوسطة، ولم 
تظهر فروق دالة إحصائيا ألي من السنة الدراسية أو 

 التحصيل األكاديمي.
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جافيب، ومحجوبي سوليا، وخا دراسة غون وهدفت
(Ghonsoolya; Khajavyb; Mahjoobic, 2014)   إلى

ستكشاف درجة األداء األكاديمي لمعلمي اللغة اإلنجليزية ا
تحت التدريب، وتأثره بمدى وعي المعلمين بالكفاءة الذاتية 

من الطالب  )107( تم اختيار وقدوالوعي ما وراء المعرفي، 
 )Farhangian(كيان في جامعة فرهن والطالبات المتدربين

بإيران، وباستخدام مقياس الفعالية الذاتية، ومقياس الوعي ما 
النتائج أن امتالك الطلبة لمهارات  بينتوراء المعرفي، 

الوعي ما وراء المعرفي له أثر ذو داللة إحصائية في كفاءة 
األداء األكاديمي لديهم، وكذلك مقدار الكفاءة الذاتية، ولم 

فروق دالة بين الجنسين على أي من تشر النتائج إلى 
  مقاييس الدراسة.
 )Kisac; Budak, 2014(كازاك، وبوداك  وأما دراسة

تقصي العالقة االرتباطية بين مهارات التعلم ما  فاستهدفت
وراء المعرفي وتصورات الطلبة حول الثقة بالنفس، إذ تم 

 غازي وطالبة من مختلف كليات جامعة ب) طال400اختيار(
)Gazi(  على الفئة  عهاتم توزي استبانةبتركيا، وباستخدام

المستهدفة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 
  موجبة بين مهارات التعلم ما وراء المعرفي والثقة بالنفس.

تقصي التي استهدفت  )2013(شي الحبوانتهت دراسة 
درجة امتالك طالبات كلية التربية في جامعة الباحة 

من خالل ودية لمهارات الوعي ما وراء المعرفي، بالسع
) طالبة بقسم 184) بندا على (52( من ونتتك استبانةتوزيع 

التربية الخاصة، إلى امتالك الطالبات لمستوى مرتفع من 
  مكونات الوعي فوق المعرفي.

) 2011( وأبو مخ الحموري أجراهاواتجهت الدراسة التي 
 كير المعرفي وما وراءكشف عن مستوى الحاجة إلى التفلل

المعرفي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك، إذ تم 
وباستخدام مقياسين  من الطالب والطالبات،) 701( اختيار

للكشف عن مستوى الحاجة للتفكير المعرفي وما وراء 
المعرفي، أظهرت النتائج أن مستوى الحاجة إلى التفكير 

جة متوسطة، وأن المعرفي لدى عينة الدراسة جاء بدر 
مستوى الحاجة إلى التفكير ما وراء المعرفي كان مرتفعا. 
ولم تظهر النتائج فروقا دالة لمتغيرات الجنس، والتخصص، 

  والمستوى الدراسي.
 استهدفت) دراسة 2011( وأجرى الجراح وعبيدات

التعرف إلى مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة 
يرات: الجنس وسنة الدراسة جامعة اليرموك، في ضوء متغ

من الدراسي، وتكونت عينة الدراسة  والتخصص والتحصيل

رت نتائج الدراسة إلى وأشا من الطالب والطالبات،) 1102(
امتالك أفراد العينة لدرجة مرتفعة على المقياس الكلي من 
التفكير ما وراء المعرفي، وظهرت فروق دالة لمتغير 

ر التحصيل الدراسي؛ الجنس؛ لصالح اإلناث، ولمتغي
ولصالح ذوي التحصيل المرتفع، ولم تظهر فروق دالة في 
معظم مجاالت المقياس لمتغيري: السنة الدراسية 

  والتخصص.
درجة  عرفإلى ت )2011( وريان نوهدفت دراسة شاهي

امتالك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة في 
لدراسة، تم تطبيق بعض المتغيرات، ولتحقيق أهداف ا ضوء

) طالبا وطالبة من 549( على عينة تكونت من استبانة
طلبة الثانوية العامة في مديرية تربية الخليل، وقد أظهرت 
النتائج أن درجة امتالك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما 
وراء المعرفة متوسطة، كما ظهرت فروق دالة تبعا لمتغير 

عا لمتغير الفرع الدراسي، الجنس، وذلك لصالح الذكور، وتب
 وذلك لصالح الفرع الصناعي.

 )Berthold et al., 2007(ين برثولد، وآخر  دراسةوأما 
المقارنة بين التدريس القائم على المنحى إلى  فهدفت

المعرفي، وفوق المعرفي، والدمج بين المعرفي وفوق 
) طالبا 84( المعرفي، والطريقة التقليدية، إذ تم اختيار

في تخصص علم النفس في السنة التحضيرية في  وطالبة
األلمانية، وتم تقسيمهم بطريقة  )Freiburgفرايبورغ ( جامعة

عشوائية إلى مجموعات أربع، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
فاعلية طريقة التدريس المعرفي، وفوق المعرفي، والدمج 
بينهما، مقارنة بنتائج طلبة المجموعة الضابطة، في تسريع 

عليم، واالحتفاظ بالتعلم، وتقييم الطلبة لنتيجة تعلمهم، الت
  وتحسين نتاجات التعلم.
) التعرف إلى مدى امتالك 2007( وهدفت دراسة المدني

طالب وطالبات كلية التربية بجامعة طيبة لما وراء المعرفة، 
وتقصي أثر العالقة بين كل من فعالية الذات والتحصيل 

على عينة  استبانة، إذ تم توزيع بما وراء المعرفة ومكوناتها
) طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع 470( شملت

تقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس ما وراء المعرفة، 
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين التحصيل وما وراء 

  المعرفة، وكذلك بين فعالية الذات وما وراء المعرفة.
الباحث  راسات السابقة، فإنومن خالل استعراض الد

على ضرورة االهتمام بالتفكير ما وراء المعرفي يلحظ اتفاقها 
عن سابقاتها الدراسة الحالية ، وقد انمازت وأبعاده الفرعية

مستوى مهارات بهدفها المتمثل في محاولة الكشف عن 
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التعلم ما وراء المعرفي، وذلك كدراسة مقارنة، بين متغيرات 
بن (طيبة، اإلمام عبدالرحمن  السعوديةعدة: الجامعات 

فيصل، القصيم، جدة، حائل)، وتبعا لمتغير الجنس والسنة 
اطالع  في حدود الدراسية، وهذا ما لم يتم بحثه من ذي قبل

  ـــث.الباح
 تزويدالحاجة إلى  يبرز للباحثواستقراء لما سبق، فإنه 

لى الجامعات السعودية عموما، وطلبة كليات التربية عطلبة 
وجه الخصوص، بمهارات التعلم ما وراء المعرفي، إذ إن 
امتالكهم لهذه المهارات يسهل انتقال أثر التعلم إلى طلبتهم، 

تخصصهم يتيح لهم التدريس والتدريب، ويعول عليهم  ألن
في إعداد وتعليم طلبة المدارس في كافة المراحل العمرية، 

ى إكساب الطلبة عل العملية التعليمية التعلمية قتصرإذ ال ت
عداها إلى تنمية تبها، بل تهم المعارف والحقائق وملء عقول

التفكير، والوعي المعرفي، واتخاذ القرار، وحل قدراتهم على 
لمواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية المشكالت، 

 علىفي ألفية تتسم بالتغير المتسارع  والعلمية والتكنولوجية
  األصعدة كافة.

  
  دراسةال مشكلة
ذات  الدراسات من العديد على الباحث اطالع بعد

 التفكير ما دراسات في واضحا نقصا هنالك أن الصلة، تبين
كليات التربية في  طلبة على مستوى المنفذة المعرفي وراء

جاءت الدراسة ومن هنا  جامعات المملكة العربية السعودية.
لجامعات كليات التربية في ا طلبة الحالية لتقصي درجة وعي

 ؛وفقا لمتغيري المعرف وراء ماالتعلم  لمهارات السعودية
  الجامعة، والجنس، والسنة الدراسية.

السؤال  عن إلجابةل الدراسة سعت: الدراسة أسئلة
الرئيس: ما درجة وعي طلبة كليات التربية في الجامعات 

  السعودية لمهارات التعلم ما وراء المعرفي؟ ويتفرع عنه:
متوسطات استجابات طلبة كليات التربية تختلف  هل -1

باختالف في مستوى مهارات التعلم ما وراء المعرفي 
  تغير الجامعة؟م

متوسطات استجابات طلبة كليات التربية  تختلفهل  -2
باختالف في مستوى مهارات التعلم ما وراء المعرفي 

  متغير الجنس؟
متوسطات استجابات طلبة كليات التربية في تختلف هل -3

متغير باختالف  مستوى مهارات التعلم ما وراء المعرفي
  السنة الدراسية؟

  

  ة:أهداف الدراس
درجة وعي طلبة كليات التربية في الجامعات  تعرف .1

  السعودية لمهارات التعلم ما وراء المعرفي.
وعي طلبة  درجة متوسطات بين الفروق داللة فحص .2

تعلم كليات التربية في الجامعات السعودية لمهارات ال
الجامعة، والجنس،  ما وراء المعرفي، وفقا لمتغيرات

  والسنة الدراسية.
  

 االعتبارات من الدراسة هذه أهمية تنبثق: أهمية الدراسة

  :اآلتية
العلماء والباحثين في ى باهتمام ظتناولها لموضوع يح-1

النفس، وهو علم التربية و المناهج وطرائق التدريس و 
  مهاراته.التعلم ما وراء المعرفي، و 

المملكة العربية انسجامها مع أهداف التعليم العالي في -2
محور  ألنهم؛ ةبلالسعودية، ورؤيته المتمركزة حول الط

العملية التعليمية التعلمية، واالهتمام بتنمية المهارات 
  .مالتفكيرية لديه

الجامعات إدارات توجيه  في الدراسة هذه نتائج تساعدقد -3
 استحداث نحو هايئة التدريس فيالسعودية، وأعضاء ه

 الطلبة فاعلية من تعزز أنشطة وبناء تفكير نشطة، بيئات

  .التفكير، والتفكير في التفكير في
مقياسا لوعي طلبة كليات التربية في  الدراسة هذه رتوف-4

  الجامعات السعودية لمهارات التعلم ما وراء معرفي.
  
 ة:الدراس ودحد

سي األول من العام الجامعي حدود زمنية: الفصل الدرا -1
)2017/2016(.  

حدود مكانية: كليات التربية في جامعات المملكة  -2
  العربية السعودية.

(الذكور من الجنسين  حدود بشرية: طلبة كليات التربية -3
  واإلناث) في جامعات المملكة العربية السعودية.

 حدود موضوعية: قائمة مهارات التعلم ما وراء المعرفي، -4
) فقرة موزعة على مجاالت ثالثة: 39(وتكونت من 

  التخطيط، والضبط، والتقييم.
  

  يةاإلجرائ التعريفات
أن  (Brown, 1987)يرى براون : فوق المعرفي مدى الوعي-

الوعي فوق المعرفي يتمثل في قدرة الفرد على تنظيم 
وضبط أنشطته المعرفية، وتقييمه لعمليات تعلمه، ويمكن 
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 التفكير لعمليات الطالب إدراكدرجة ا بأنه تعريفه إجرائي
، تعلمه في أثناء يوظفها التي والمهارات يمارسها التي

لهذه  ةالمعد داةمن خالل استجابة الطلبة على األيقاس و 
  الغاية.

وهي مهارات ما وراء  مهارات التعلم ما وراء المعرفي:-
تفكيرية، تتضمن عمليات التخطيط لمهمة التعلم من قبل 

لبة، ومن ثم مراقبة وضبط مدى الوعي بعمليات الط
  التعلم، وتقييم العملية بشكل كلي.

  
  منهجية الدراسة

طلبة  جميع من الدراسة مجتمع تكون: الدراسة مجتمع
من  كليات التربية في الجامعات السعودية للفصل األول

طالبا  )16969( عددهم والبالغ ،)2017/2016( الدراسي العام
الشؤون األكاديمية بكليات التربية في ية بة (إحصائوطال

  ).2016 الجامعات المستهدفة،
  

طالبا  )1249( من الدراسة عينة تكونت: الدراسة عينة
) من مجتمع الدراسة، وهي %7.4، أي ما نسبته (وطالبة

) بحسب %5عينة ممثلة باعتبار أن حجمها يفوق حاجز (
لعينة وتم اختيار أفراد ا ،)Keppel, 1991رأي كيبل (

على المساواة بين  ؛ التي تعتمدبالطريقة العشوائية البسيطة
احتماالت االختيار لكل فرد من أفراد المجتمع األصلي، 
لمنع الباحث من جعل النتائج متحيزة، من خالل االنتقاء 

الباحث من خالل توزيع  قام بهعند تقسيم الفئات، وهذا ما 
كل فرد من طلبة ل أتيحت الفرصة األداة إلكترونيا، بحيث

لإلجابة عن فقرات في الجامعات المستهدفة  كليات التربية
ابتداء، وذلك في -وتم اختيار سبع جامعات سعودية ،األداة

محاولة من الباحث أن تكون العينة ممثلة بالقدر الكافي، 
بحيث تشمل مناطق متباعدة في المملكة العربية السعودية، 

لمملكة، وجامعتا حيث جاءت جامعة حائل في شمال ا
جازان والملك خالد في الجنوب، وجامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل في شرقها، والقصيم في وسطها، وفي الغرب 

وتم استبعاد جامعتي جازان، والملك  جامعتا جدة وطيبة،
ف تجاوب خالد من العينة المستهدفة، وذلك بسبب ضع

 توزيع يبين (1) والجدول ،ستبانةالطلبة في اإلجابة عن اال

  ة.للدراس المستقلة المتغيرات بحسب العينة أفراد
  

  )1(الجـدول 
  ةتوزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراس

  العدد  المتغيرات

  الجامعة

  303  فيصلبناإلمام عبدالرحمنجامعة
  277 جدةجامعة
  208  حائل جامعة
  211  القصيم جامعة
  250 طيبةجامعة

  572 ذكر  الجنس
  677 أنثى

  السنة الدراسية

 234 أولى

 174 ثانية

 288 ثالثة

 553 رابعة

  
  :الدراسةاة أد

الصلة؛ كدراسة  ذيبعد االطالع على األدب التربوي 
؛ 2015؛ وأبو لطيفة، 2015؛ وقنديل، 2016(القاسم، 

صمم )، 2011؛ والحموري وأبو مخ، 2013والحبشي، 
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وهو عبارة  ما وراء المعرفيمهارات التعلم ل اً سامقي الباحث
درجة وعي طلبة كليات التربية  تعرفل اعدت استبانةعن 

 ،في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء المعرفي
 وفق أنماط استراتيجية التفكير فوق المعرفي في التدريس،

قرة في مجاالت التعلم ف )46األولية من ( تهابصور  ونتوتك
 حيث ،ثة: التخطيط، والضبط، والتقييمما وراء المعرفي الثال

  في مجاالتها عشوائيا. الفقرات تم توزيع
- 

 الدراسة مقياس صدق من للتحقق: الظاهري الصدق-
من ) من المحكمين 8األداة على ( الظاهري، تم عرض

المختصين في المناهج وطرائق التدريس والتربية وعلم 
 وضوحهاو  الفقرات مدى صالحية حول رأيهم لمعرفة ،النفس

 وٕابداء دراسته، المراد للموضوع واللغوية التربوية؛ الناحيتين من

 تعديل، إلى الفقرة احتاجت حال في المالحظات أو التعديالت

بحيث تم  المقياس، في واردة غير أخرى فقرات إضافة أو
) فما 80(% اعتماد الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق

  .فوق
 من المقترحة التعديالت اءبإجر  الباحث قام ذلك ضوء وفي

 مكونا بصورته المقياس وبالتالي أصبح المحكمين، قبل

فقرة، موزعة على أبعاد التعلم ما وراء  )39( نم النهائية
 والضبط) فقرة، 12بعدد فقرات ( المعرفي الثالثة: التخطيط

  ) فقرات.10بعدد ( ، والتقييم) فقرة17بعدد فقرات (
من االتساق الداخلي ألداة للتأكد الداخلي:  االتساق -

الدراسة استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، لقياس 
 االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل مجال من

ذات داللة  مجاالت الدراسة، وقد جاءت فقرات االستبانة
) فأقل، حيث تراوحت 0.01إحصائية عند مستوى الداللة (

)، وهذا يدل على أن 0.66-0.96معامالت االرتباط بين (
صادقة وتقيس الجوانب التي أعدت من  ستبانةعبارات اال

  أجل قياسها.
من ثبات مقياس الدراسة، تم للتأكد : داةاأل ثبات

، )Internal Consistency( طريقة االتساق الداخلي داماستخ
من خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعية من خارج 

) طالبا وطالبة، وجرى اشتقاق 30( أفراد الدراسة، تكونت من
، إذ )Cronbach Alpha( معامالت الثبات باستخدام معادلة

، )0.87( وجد أن معامل ثبات المقياس للدرجة الكلية يساوي
يبين  2والجدول رقم وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة، 

  معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة.
  

  )2(الجدول 
  نباخ لمجاالت الدراسة الرئيسةكرو  معامل ألفا

  
  كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجال  الرقم
 0.89  12 التخطيط 1

 0.85  17 الضبط 2

 0.78  10 التقييم  3

 0.87  39  المقياس الكلي

  
استخدم الباحث المنهج الوصفي : منهج الدراسة

اسة الحالية، وذلك من خالل المسحي لمالءمته أغراض الدر 
  .على الفئة المستهدفة ةستباناال توزيع
  

  :المعالجة اإلحصائية للبيانات
تكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من جزأين، األول 
متعلق بالبيانات الشخصية والموضوعية للطلبة، والمتمثلة 
في: اسم الجامعة، والسنة الدراسية، والجنس، وأما الجزء 

 طلبة يوع عن درجة للكشف الدراسة بفقرات الثاني فيتعلق
 ما التعلم بمهارات السعودية الجامعات في التربية كليات
في مجاالتها عشوائيا،  الفقرات تم توزيع حيث المعرفي، وراء

بشكل إلكتروني على طلبة كليات  ستبانةاالوتم توزيع 
من خالل التربية في الجامعات المستهدفة، ومتابعة ذلك 

ية وشؤون ادات كليات الترباالتصاالت المباشرة مع عم
الطالب، من أجل حث الطلبة على االستجابة، وتطلب ذلك 

  ) يوما.30مدة زمنية بلغت (
، بحسب مقياس فقرة خماسي لكل استجابة تم اعتماد سلم

حيادي، غير موافق، غير  ،موافق ،موافق بشدة( ليكرت
على  )5،4،3،2،1( الدرجات رقميا أعطيت وقد ،موافق بشدة)

رجة وعي طلبة كليات التربية في وللحكم على د الترتيب،
الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء المعرفي تّم 
تصنيفها في ثالثة مستويات (قليلة، متوسطة، كبيرة) بحسب 

  المتوسط الحسابي؛ باستخدام المعادلة اآلتية:
القيمة الدنيا  - (القيمة العليا للبديل = دةطول الفئة الواح

  1.33= 3 ÷ )1-5(=  وياتعدد المست ÷ للبديل)
) إلى القيمة الدنيا للبديل (الحد األدنى)؛ 1.33وبإضافة (

يكون المعيار في التعبير عن تلك المستويات هو: متوسط 
) يُدلُّ على درجة قليلة، ومتوسط حسابي 2.33- 1حسابي (
) يُدلُّ على درجة متوسطة، ومتوسط 2.33-3.66(أكثر من 
قد تم و ، لُّ على درجة كبيرة) يدُ 3.67-5(أكثر من حسابي 
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بشكل عشوائي، قبل تطبيقها على  االستبانةتوزيع فقرات 
  العينة المستهدفة.

بعد جمع بيانات الدراسة تمت المعالجة اإلحصائية و 
، (SPSS)للبيانات، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخدامإذ تم 
أداة ستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات ال

، )One Way Anova(وتحليل التباين األحادي  ،الدراسة
الختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات 
الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة 

واختبار  ،الدراسة بحسب متغير الجامعة والسنة الدراسية
 )،Independent- Sample T- Test((ت) للعينات المستقلة 

الختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات 

أداة الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
  .إناث)، الجنس (ذكوربحسب متغير الدراسة 

  
  :نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها

: األول الدراسة سؤال عن باإلجابة ةالمتعلق النتائج: أوال
ما درجة وعي طلبة كليات التربية في الجامعات السعودية 

لإلجابة عن هذا السؤال  بمهارات التعلم ما وراء المعرفي؟
ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة 

) 3ألداة الدراسة ولألداة ككل والجدول (بالمجاالت الثالثة 
  بين ذلك.ي

  
  )3جدول (ال

  ىستجابات أفراد عينة الدراسة علالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال
  مجاالت أداة الدراسة الثالثة ولألداة ككلات فقر 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  عدد الفقرات  المجــال

 مرتفعة 0.546 3.952 12  طيط التخ

 مرتفعة 0.530 3.955 17 "التحكم" والمراقبة الضبط

 مرتفعة 0.578 4.008 10 يــمالتقي

 مرتفعة 0.496 3.968 39 األداة ككل

  
) أن المتوسط الحسابي الستجابات 3(الجدول يتبّين من 

أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت أداة الدراسة مجتمعة 
درجة وعي طلبة كليات أن  )، مما يعني3.968غ (قد بل

التربية في الجامعات السعودية بمهارات التعلم ما وراء 
  .مرتفعة المعرفي

ولقد جاء مجال التقييم في المرتبة األولى، بمتوسط 
)، تبعه 0.578( ) وانحراف معياري4.008(غ حسابي مرتفع بل

 وسط حسابيمجال الضبط والمراقبة في المرتبة الثانية، بمت
)، وجاء مجال التخطيط 0.530( ) وانحراف معياري3.955(

) وانحراف 3.952( في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي
  ).0.546( معياري

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ذات 
 ؛ الجراح، وعبيدات،2013 ،ي(الحبشدراسة الصلة، مثل 

نتائجها إلى امتالك ) التي أشارت 2007 ،ي؛ والمدن2011
الطلبة درجة مرتفعة من مهارات التعلم ما وراء المعرفي، 

أبو ؛ 2015؛ قنديل، 2016القاسم، (: وتختلف مع دراسة

ا جه) التي أشارت نتائ2011 ،نوريا ؛ شاهين،2015، لطيفة
إلى امتالك الطلبة لدرجة متوسطة من مهارات التفكير فوق 

  المعرفي.
طلبة  إلى أنهور هذه النتيجة وربما يرجع السبب في ظ

المرحلة الجامعية أكثر تنظيما وتحكما وتقييما ألدائهم 
المراحل العمرية السابقة، إذ تتطور المهارات  منالمعرفي 

التفكيرية مع التقدم العمري، وهذا ما أشار إليه كثير من 
 ,Henson, Eller ؛2011 (الجراح، وعبيدات،: الباحثين مثل

1999; Sahin, 2011(  دور يبرز في هذه المرحلة حيث
الطلبة الفعال في التعلم، والتخطيط والتنظيم والمراجعة 
الذاتية، والديناميكية في بناء المعرفة وتراكمها، بعيدا عن 
التلقين والحفظ، والتلقي السلبي، والطرق االعتيادية في 
التدريس، مما انعكس أثره بصور إيجابية على تصورات 

  المعرفية. ما وراءلمهارات با وعيهمى الطلبة حول مد
أن مقياس مهارات مقام إلى والبد من اإلشارة في هذا ال

وفي -التعلم ما وراء المعرفي المستخدم في الدراسة الحالية
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كان على  -معظم األدب التربوي والدراسات ذات الصلة
شكل مقياس تقدير ذاتي، وبالتالي فقد ال يعكس بالضرورة 

ي لمهارات التعلم التي يمتلكها الطلبة، وقد المستوى الحقيق
يشير كذلك إلى أن الطلبة يقيمون أنفسهم بأنهم يمتلكون 
مستوى مرتفعا من مهارات التفكير ما وراء المعرفي، ولكنهم 
ال يمتلكون توظيفها في العملية التعليمية التعلمية بالشكل 

  الصحيح.

هل : نيالثاثانيًا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
متوسطات استجابات طلبة الجامعات في مستوى  تختلف

 تغير الجامعة؟باختالف ممهارات التعلم ما وراء المعرفي 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

) يبين 4(فقرات أداة الدراسة بحسب متغير الجامعة والجدول 
  ك.ذل

  
  )4(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أداة الدراسة بحسب متغير الجامعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة

 0.419 4.017 303 فيصلبنعبدالرحمن جامعة

 0.403 3.965 211 القصيم جامعة

 0.421 4.049 277 ةجد جامعة

 0.682 3.688 208 حائل جامعة

 0.466 4.053 250  طيبة جامعة

 0.496 3.968 1249 المجموع

  
والختبار داللة الفروق الظاهرية في المتوسطات 
الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة 

م تحليل التباين اتم استخد )،4(كما أظهر الجدول  الدراسة
  بين ذلك.) ي5، والجدول ()One Way Anova(حادي األ

  
  )5(الجدول 

  ىبية الستجابات أفراد الدراسة عللفروق بين المتوسطات الحسااتحليل التباين األحادي الختبار داللة 
  أداة الدراسة بحسب متغير الجامعة

 ئيةالداللة اإلحصا ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 بين المجموعات
20.670 4 5.168 22.452 0.000 

  0.230 1244 286.323 داخل المجموعات

  1248 306.994 المجموع
  

داللة  ) وجود فروق ذات5(الجدول يالحظ من 
) بين المتوسطات α=0.05(لة إحصائية عند مستوى الدال

الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة 
دراسة تعزى لمتغير الجامعة. ولمعرفة بين أي من ال

مستويات متغير الجامعة كانت تلك الفروق؛ تّم إجراء 
المقارنات البعدية بين تلك المستويات باستخدام اختبار أقل 

  ك.ذل ) يبين6(والجدول ) LSD( فرق دال
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  )6(الجـدول 
  )LSDبار أقل فرق دال(باستخدام اخت المقارنات البعدية بين مستويات متغير الجامعة

الداللة اإلحصائية الخطأ المعياري الفرق بين المتوسطات  (اسم الجامعة) المقارنات البعدية
 الفيصلعبد الرحمن  حائل

  صيمالق
  جدة
  طيبة

0.329* 

0.277*  
0.361*  
0.365*  

0.043 

0.047 

0.044  
0.045  

0.000  
0.000 

0.000 

0.000  
  .)α=0.05اللة (ذات داللة إحصائية عند مستوى الد *

  
) وجود فروق في المقارنات 6( ويتضح من الجدول

 (عبدالرحمن البعدية، الستجابات الطلبة في أربع جامعات
من  كلفيصل، وطيبة، والقصيم، وجدة) وذلك لصالح بن 

الجامعات األربع مقارنة بجامعة حائل، وربما يعود السبب 
ارنة في ذلك لحداثة كلية التربية في جامعة حائل مق

كلية التربية في جامعة حائل  ئتنشأبالجامعات األخرى، إذ 
كلية التربية في جامعة أنشئت  )، بينما2010(نة في س

)، وفي جامعة 1974(في عام فيصل بن اإلمام عبدالرحمن 
باإلضافة ، )2008(ة )، وجد2003(يم )، والقص1975(بة طي

أن  إلى إلى ذلك يرى الباحث أن هذه النتيجة ربما تعزى
عجلة التنمية االقتصادية والفكرية والتقنية والتطور 
الحضاري الذي شمل أكثر مناطق المملكة ومحافظاتها، 
سارت بشكل تدريجي، مما جعل من وعي الطلبة بمهارات 

التعلم ما وراء المعرفي في جامعة حائل أدنى من باقي 
الجامعات المستهدفة، كما أن السبب في ظهور هذه النتيجة 

يرجع إلى الطبيعة العفوية التي تغلب على أبناء قد 
  محافظات الشمال.

  
هل : الثالثثالثا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

متوسطات استجابات طلبة الجامعات في مستوى  تختلف
 متغير الجنس؟ باختالفمهارات التعلم ما وراء المعرفي 

 ستخدم اختبار (ت) للبياناتالإلجابة عن هذا السؤال 
المستقلة، الختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

، الجنس (ذكور، إناث)فقرات أداة الدراسة بحسب متغير 
  ك.) يبين ذل7والجدول (

  
  )7(الجدول 

  أداة الدراسة بحسب متغير الجنسة على لدراسنتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ا

 الداللة اإلحصائية قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

  0.425  0.798-  1247 0.491 3.956 572 ذكور
 0.500 3.978 677 إناث

  
 وجود فرق دال إحصائياً ) عدم 7(الجدول يتبين من 

)α=0.05( وسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة بين المت
الجنس الدراسة على فقرات أداة الدراسة ُتعزى لمتغير 

دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  .(ذكور، إناث)
 ;Ghonsoolya; Khajavyb)؛2011، (الحموري، وأبو مخ

Mahjoobic, 2014) ،بعدم وجود فرق دال لمتغير الجنس 
 الجراح، وعبيدات،؛ 2015ل، قندي(ة وتختلف عن نتائج دراس

داللة إحصائية لمتغير  ذي) التي أشارت إلى فرق 2011

ان، وري (شاهين،ة الجنس لصالح اإلناث، وكذلك دراس
الجنس لصالح لمتغير ) التي أشارت إلى فرق دال 2011

  الذكور.
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة العملية 

طلبة كليات التربية في  التعليمية التعلمية، التي يخضع لها
الجامعات السعودية، إذ يتم تقديم المعلومات والخبرات على 
اختالفها، بشكل يحمل في طياته الكثير من أوجه التشابه، 
األمر الذي لم يظهر فرقا الختالف الجنس بينهم، كما يشير 
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إلى أن الطلبة وعلى اختالف  -بحسب رأي الباحث-ذلك
ظون باهتمامات متقاربة، النوع االجتماعي لديهم يح

ويخضعون ألنظمة تعليمية وتربوية موحدة، كما أن مصادر 
المعرفة التي تعمل الجامعات على توفيرها، كالخدمات 
التقنية والمكتبية تكاد تكون متطابقة في الجامعات 

  المستهدفة.
  

هل : الرابعرابعا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
لبة الجامعات في مستوى متوسطات استجابات ط تختلف

متغير السنة  باختالفمهارات التعلم ما وراء المعرفي 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات  الدراسية؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
الدراسة على فقرات أداة الدراسة بحسب متغير السنة 

  يبين. )8الدراسية والجدول (
  

  )8(ل الجدو
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أداة الدراسة بحسب متغير السنة الدراسية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية

 0.392 4.008 234  أولى

 0.482 3.923 174 ثانية

 0.492 3.922 288 ثالثة

 0.538 3.989 553 رابعة

 0.496 3.968 1249 المجموع

  
والختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات 
الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على أداة الدراسة بحسب 

متغير السنة الدراسية، تم استخدام تحليل التباين األحادي، 
  بين ذلك.) ي9والجدول (

  
  )9(الجـدول 

  ين المتوسطات الحسابية الستجاباتر داللة للفروق بتحليل التباين األحادي الختبا
  أفراد الدراسة على أداة الدراسة حسب متغير السنة الدراسية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة اإلحصائية ف

  0.094  2.132 0.523 3 1.569 بين المجموعات
    0.523 1245 305.424 داخل المجموعات

    0.245 1248 306.994 المجموع
  

) عدم وجود فروق ذات داللة 9(الجدول يالحظ من 
) بين المتوسطات α=0.05(لة إحصائية عند مستوى الدال

الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة 
ويعزو الباحث السبب في هذه ية. تعزى لمتغير السنة الدراس

في طرائق التدريس في كليات التربية  النتيجة إلى التشابه
في الجامعات السعودية، وبخاصة التركيز على الجانب 
النظري، وتقديم المعرفة للطلبة بصورة متشابهة على مدار 
السنوات الدراسية جميعها، مما ساعد في تقارب مستوى 
التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة على اختالف 

(أبو  دراسةنتائج  إليه ما أشارتمستوياتهم الدراسية، وهذا 
الحموري، وأبو  ؛2011 ت،ا؛ والجراح، وعبيد2015 ،ةلطيف
  ).2011 مخ،

  
في ضوء النتائج التي خلصت إليها ت: التوصيات والمقترحا

  الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي:
  عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في

مهارات التعلم ما الجامعات السعودية، لتعميق معرفتهم ب
وراء المعرفي وأهميته؛ ليتوسعوا في توظيفه في المواقف 
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  التعليمية الجامعية.
  إعداد برامج تدريبية متنوعة لتنمية التفكير لدى طلبة

الجامعات السعودية بشكل عام، وكليات التربية على 
وجه الخصوص، لما في ذلك من عون لهم في التدريب 

  والتطبيق الميداني.
 د مقرر خاص بالتفكير، يدرسه طلبة الجامعات اعتما

السعودية، كمقرر اختياري يسهم في إكسابهم خبرات 
 ت التفكير، وال سيما فوق المعرفي.تطبيقية في مهارا

  إجراء المزيد من الدراسات حول مهارات التعلم ما وراء
المعرفي، ومدى تطبيقه الفعلي لدى طلبة الجامعات 

لبة، التقدير الذاتي للط السعودية، وليس بناء على
  ل.وبخاصة لدى طلبة جامعة حائ
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Saudi University Students’ Awareness of Metacognitive Learning Skills 

 

Ali T. N. Al-Dossary 

 

Assistant Professor, Curricula and Instruction Methods, College of Education, Imam Abdul-Rahman bin 

Faisal University (IAF), Kingdom of Saudi Arabia. 
 

Abstract 

This study was conducted to explore the level of Saudi university students’ awareness of 

metacognitive learning skills and detect any statistically significant differences that could be 

attributed to the variables of university, academic year and gender. A survey comprising (39) 

items relevant to 3 metacognitive learning areas (planning, control and evaluation) was 

administered to a randomly selected sample of (1249) Saudi students studying at 5 different 

colleges of education from 5 different Saudi universities. Findings revealed an overall high 

score of awareness of metacognitive learning skills. There were statistically significant 

differences that could be attributed to the university variable in favor of students from Taibah 

University, IAF University, Qassim University and Jeddah University in comparison with Hail 

University. There were no statistically significant differences that could be attributed to the 

gender or academic year variables. 

Keywords: Metacognitive learning skills, Colleges of education students, Saudi universities. 
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  ريبيةالتد نمعايير اختيار وكيالت الكليات في الجامعات السعودية واحتياجاته

  يفاطمة بنت عبد العزيز التويجر 

  .ة، المملكة العربية السعوديةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي ة،كلية العلوم االجتماعيك، أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشار 
  

  16/4/2017ُقبل بتاريخ:     20/1/2017ُعدل بتاريخ:  23/6/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
األكاديمية، و اإلدارية، و الدراسة معرفة معايير اختيار وكيالت الكليات بالجامعات السعودية (الشخصية، هذه  هدفتاست

راسة المنهج ستخدمت الداالتدريبية.  تهنوتحديد احتياجا ،المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية)والمتعلقة ب
لدراسة على جميع العمداء ووكيالت الكليات بجامعة الملك سعود، لالوصفي المسحي، وتم تطبيق االستبانة كأداة 

وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نجران، وجامعة تبوك، وعينة عشوائية بسيطة تمثل عضوات هيئة التدريس في أربع 
بدرجة عالية جاء تطبيق المعايير الشخصية الختيار وكيالت الكليات وأظهرت النتائج أن  .جامعات حكومية سعودية

القدوة و التحلي بالصبر وضبط النفس، و المعايير (القدرة على تحمل المسؤولية اإلدارية، ز تلك ) ومن أبر 4.19(
مع الرؤساء (القدرة على التعامل  ) ومن أبرزها10.4(ية دارية بدرجة عالتطبيق المعايير اإلبينما جاء الحسنة)، 

التمكن من و القدرة على المفاضلة بين األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وٕادارة األزمات، و والمرؤوسين والمراجعين، 
(متابعة مشكالت الطالبات  ) ومن أبرزها99.3( بدرجة عاليةة فجاء تطبيق المعايير األكاديميأما  .مهارات االتصال)

. عم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق النمو المهني)ودمجال االرتقاء بجودة التعليم،  المساهمة فيو والعمل على حلها، 
) ومن أبرز 99.3( متحقق بدرجة عاليةفهو تطبيق المعايير المتعلقة بالمشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية وأما 

المشاركة في تنفيذ أنشطة و بخدمته،  الجامعة واحتياجات المجتمع الذي تقوم الجامعة بأنشطة(اإللمام  هذه المعايير
 .القدرة على تحفيز عضوات هيئة التدريس على المشاركة في خدمة المجتمع)و ثقافية وعلمية واجتماعية للطالبات، 

ومن أبرز ، )12.4(قدره  موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية بمتوسط حسابيوجاءت 
ترتيب األولويات في إنجاز و تحديد المشكالت اإلدارية وأسبابها، و اليب المناسبة التخاذ القرار، االحتياجات: تطبيق األس

  ها.تكوين اللجان وفرق العمل وقيادتو تحفيز عضوات هيئة التدريس لتحقيق األهداف األكاديمية، و األعمال، 

  يات.لات تدريبية، جامعات، وكيالت كاختيار، معايير، احتياجكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

يعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة 
 الذيالتنموية ألي بلد، والسيما في عصر اقتصاد المعرفة 

المعرفة جزءًا أساسيًا من اقتصاديات الدول  ْت فيهبد
المتطورة. ونظرًا ألهمية الدور الذي تضطلع به الجامعات 

المهارات العلمية والفنية  في بناء القوى البشرية التي تمتلك
 ية،التي تؤهلها الستخدام التطورات التكنولوجية بكفاءة وفاعل

من خالل ما يمكن أن تزداد أهمية دور القيادة الجامعية  نفإ
  تقوم به من استجابة داعمة لحاجات المجتمع.

ولعل من أهم العوامل التي تؤثر في تطوير التعليم 
أن القيادة  ذلكرس فيه، الجامعي، النمط القيادي المما

الجامعية هي الكيفية التي ُيدار فيها نظام التعليم الجامعي 

وفقًا أليدولوجية المجتمع وظروفه، حتى تتحقق األهداف 
التي ينشدها المجتمع من التعليم الجامعي، في ظل بيئة 
تتوافر فيها الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي الداعمة 

إن تطوير التعليم الجامعي يرتكز بشكل للتطوير؛ وبالتالي ف
  .)2007، كبير على نمط قيادته (إسماعيل

) إلى أن القيادة هي جوهر العملية 2007وأشار كنعان (
اإلدارية وقلبها النابض، وتنبع أهميتها من كونها تقوم بدور 
أساسي في جميع جوانب العملية اإلدارية، فتجعل العمل 

ليه أصبحت المعيار الذي يحدد أكثر ديناميكية وفاعلية، وع
ذلك ألن القيادة الجيدة  ي،في ضوئه نجاح أي تنظيم إدار 

توفر الظروف التي يزدهر فيها البحث والتدريس، وبطبيعة 
التدريس والبحث وتمهد ض دارة الضعيفة تقو اإلل فإن الحا

  .(Shattock, 2010)حوال المؤسسة التعليمية ألتدهور 
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الجامعة نحو تحقيق التنافسية  ومما ال شك فيه أن قيادة
وتحقيق األهداف االستراتيجية تتطلب ، المحلية والعالمية لها

ضرورة العناية باختيار القيادات األكاديمية، وتأهيلها 
) أنه منذ 2008ويؤكد عبوي ( .بالتدريب قبل تكليفها بالعمل

الثمانينات من القرن العشرين الميالدي ومنظمات األعمال 
ن وتطوير عملية اختيار القيادات فيها؛ وذلك تسعى لتحسي

ئهم، لتأثيرهم المباشر على سلوك األفراد ومستوى أدا
وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة. وذكرت الدراسات المتعددة 

فيه أن يتوافر في مجال المنظمات ان القائد الناجح يجب 
نوعان من المهارات االساسية وهما مهارات العالقات 

مهارات الكفاءة اإلنتاجية. فالقائد ال يستطيع ان اإلنسانية و 
فقط بالعالقات االنسانية، كما ال يستطيع ان  اً يكون مختص

ينحصر في مجال الكفاءة االنتاجية بل عليه ان يفي 
  .(Gordon, 2014)بكليهما 

والقيادة األكاديمية بالكليات (عميد، وكيل) تتسم 
يادات في بخصائص وسمات تجعلها تختلف عن بقية الق

القطاعات الخدمية األخرى، األمر الذي يظهر تأثيره على 
  .)2003 ،بمعايير اختيارها (محجو 

على العميد فهو ات الملقاة وفي ظل األعباء والمسؤولي
ويؤكد ذلك نتائج  له،بحاجة إلى قيادات معينه 

(المهنة   Changing Academic Profession (CAP)مقياس
دولة، حيث  19ري فيأجلعالمي الذي األكاديمية المتغيرة) ا

اظهر بشكل عام تدني رضى األكاديميين في الجامعات 
بقها المملكة عن مستوى القيادة وباألخص في استراليا ويس

 ,Coates, Dobson, Leo and Meek) المتحدة وهونج كونج

2010).  
وتزداد أهمية هذه القيادات إذا ما أخذنا في االعتبار 

سعودية من حيث الفصل بين الطالب واقع الجامعات ال
راف الوكيلة بشكل كامل على العملية وٕاشوالطالبات، 

ريت في أجالتعليمية واإلدارية بشطر الطالبات. وفي دراسة 
لى تمكين النساء من القيادات إجامعة أسترالية والتي تسعى 

النساء لم يتجاوزن سنة في القيادة  أنكاديمية العليا، وجد األ
سيطرة الرجل على القيادة ولضعف تمكنهن من  وذلك بسبب

  . (Kloot, 2004)المهارات القيادية
وبناًء على ما تقدم يمكن التأكيد على أهمية اعتماد 
عملية مخططة الختيار وكيالت الكليات تمكن من انتقاء 

ممن تتوافر لديهن يلة، أفضل المرشحات للعمل كوك
ية والقدرات من حيث الصفات الشخص فية،المقومات الوظي

اإلدارية واألكاديمية والفكرية واالجتماعية، حيث يتم االنتقاء 

في ضوء معايير تم بناؤها من خالل تحليل وتوصيف 
وظيفة وكيل الكلية، وفق مبادئ الموضوعية والعدالة في 

مع العمل على تأهيلهن من  ات،المفاضلة بين المرشح
وتحقيق  خالل التدريب؛ لتمكينهن من القيام بأعمالهن

والسيما أن التدريب يعمل على تزويدهن  ،أهداف الكلية
بالمكونات المعرفية واإلدارية الالزمة لتحسين األداء من 
خالل إحداث تغيير إيجابي في سلوكهن واتجاهاتهن نحو 

  العمل. 
ونظرًا للدور المحوري الذي تقوم به وكيلة الكلية في 

تراتيجية للجامعة تحقيق أهداف الكلية، وتنفيذ الخطط االس
الكلية بعد اختيارها يعد  وكيلةبشطر الطالبات، فإن تأهيل 

ته مطلبًا ضروريًا إلنجاح العملية التعليمية. وهو ما أكد
الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية 

م في الهدف الخامس عشر 2029-هـ1450السعودية (آفاق) 
ون في منظومة التعليم على "التميز في القيادة والتعا

الجامعي" وتأكيدها في برامجها التنفيذية على" تنمية 
المهارات القيادية واإلدارية في التعليم الجامعي" (موقع وزارة 

  .)2016ق، اآفالتعليم، خطة 
  

  عايير االختيار (وكيالت الكليات):م
بمراجعة األدبيات حول مفهوم االختيار يتضح أن 

 حيث يرى (حسونة، نى،المع يتفق حول معظمها يكاد
) أن االختيار هو انتقاء أفضل األشخاص المرشحين 2011

لشغل الوظيفة، مع اعتماد مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفرص أمام المرشحين بحيث يتم االختيار على أساس 

) بأنها العملية التي تشمل 2009ن، الجدارة. كما يعرفها (حس
المرشحين لشغل الوظائف  دراسة الطلبات المقدمة من

الشاغرة، للتأكد من توافر المواصفات الخاصة بالوظيفة، 
  ومن ثم مقابلتهم وانتقاء األفضل منهم. 

أنها: تدفع  فيولعملية االختيار أهمية كبيرة تتمثل 
باتجاه القيادة المناسبة في الوظيفة المناسبة، وأن فعالية 

باع الحد األدنى عملية االختيار تضمن للقيادة المرشحة إش
من حاجاتها اإلنسانية، كما أن عدم موضوعية االختيار 
يجعل انتماء القيادة المرشحة لمن رشحها وليس للمنظمة 
التي تعمل بها، إضافة إلى أن اختيار القيادة المناسبة 
ووضعها في المكان المناسب يضمن تحقيق الكفاءة في 

  .)2015 األداء (الشرعة وسنجق،
ة االختيار لألفراد لشغل المناصب القيادية وتتحدد عملي
 :)2010 (أبو شيخة، بالخطوات التالية
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  تحديد احتياجات المنظمة من المهارات المختلفة. -
فحص بطاقات الوصف الوظيفي، للوقوف على الحد  -

 األدنى من متطلبات التأهيل والخبرة لشغل الوظيفة.

تحديد طرق الحصول على معلومات عن المتقدمين  -
 ظائف.للو 

 تحديد الطرق المناسبة للمفاضلة بين المتقدمين. -

إجراء اختبارات القبول، ومن ثم المقابلة الشخصية،  -
 واختيار أفضل المتقدمين.

أن معايير مؤشرات اختيار  )2003 ويؤكد (محجوب،
القائد تواجه مشكلة كبيرة متمثلة في تحديد مفهوم المعايير 

سلوكية وسمات  الذي يتضمن قياسًا موضوعيًا لخصائص
شخصية، ومن أبرز المعايير التي البد من توافرها في عميد 

(الشهادة العلمية، ضمن ية: المواصفات الموضوعية، وتتالكل
والرتبة، والخبرات والمؤهالت والسيرة العلمية) والسمات 
 الشخصية والمهارية، وتتضمن امتالكه للصفات القيادية مثل

انة، والثقة بالنفس، والقدرة على (سرعة البديهة، والصدق واألم
التأثير باآلخرين، والنزاهة والشفافية) وامتالكه للصفات 

(القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على  المهارية للقيادة مثل
التعاون مع اآلخرين، والقدرة على مواجهة األزمات، والقدرة 
رة على تحفيز العاملين، والقدرة على التخطيط والمتابعة، والقد

 تهالجامعة وسياساتها). وهو ما أكد على فهم استراتيجيات
اللجنة االستشارية الختيار عمداء الكليات والمعاهد بجامعة 

اعتماد معايير المفاضلة بين المرشحين من  فيالملك سعود 
 ةحيث الكفاءة القيادية والمؤهالت العلمية والكفاءة االداري

  .)2008د، (جامعة الملك سعو 
 

 جات التدريبية (وكيالت الكليات):االحتيا

إن عملية اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس، وترشيحها 
للعمل القيادي كوكيلة كلية بناًء على توافر مؤهالت وخبرات 
تتالءم مع طبيعة عملها القيادي، ليست هي نهاية المطاف 
بل البد من توافر برامج تدريبية مبنية على االحتياجات 

نفيذها بصفة علمية منظمة مستمرة؛ لتنمية الفعلية لها، وت
قدراتها وتحسن أدائها بما يسهم في رفع مستوى كفاءة 

  العملية األكاديمية في الكلية، وفاعليتها التنظيمية.
ان تطوير اعضاء هيئة  (Gmelch, 2013)لش ويرى جيم

لية تقع ؤو التدريس لتولي القيادة األكاديمية هو امتياز ومس
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،  ليؤو على عاتق مس

يعمل على تطوير البرامج والكليات،  باعتبار أنهفهو امتياز 
لية تتمثل في تطوير اهم مصدر لدى الجامعة وهو ؤو ومس

رأس المال البشري. ومن خالل البرامج التدريبية للقيادات 
الجامعات تستفيد من بناء فرق العمل  إنكاديمية فاأل

عزيز االتصال بين القيادات األكاديمية في االكاديمية، وت
 ،الكليات، واالستفادة من القدرات الكامنة لدى االفراد

  واالحتفاظ بالمواهب الداخلية للجامعة.  
وتعد مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية من أهم 
عمليات العملية التدريبية، ذلك ألن نجاح البرنامج التدريبي 

يتوقف على دقة تحديد  وقدرته على تحقيق أهدافه
) بأنها الفجوة بين 2009االحتياجات. ويعرفها عقيلي (

الوضع الراهن لمستوى كفاءة الموارد البشرية من جهة، 
ومستوى الكفاءة المطلوب تحقيقها سواًء في المهارات أو 
المعارف من جهة أخرى. كما تعرف بأنها عملية تحليلية 

دريب، ومعرفة طبيعة تهدف للتأكد من الحاجة العملية للت
). أما جودة 2009(حمود،  ومحتوى هذه العملية بكل أبعادها

 هو) فيرى أن المقصود باالحتياجات التدريبية 2010(
التغيرات المطلوب إحداثها في معرفة أو مهارات أو 

  اتجاهات الموظفين.
 Kirkpatrick and)كويذكر كيركباتريك وكيركباتري

Kirkpatrick, 2009)  الً يكون البرنامج التدريبي فعا يلكانه 
البد له من ان يكون قادرًا على الوقاء باحتياجات المتدربين. 
وهناك عدة طرق لتحديد االحتياجات التدريبية ألي برنامج 

  تدريبي ومنها:
  استطالع اراء المستهدفين. -
  استطالع اراء رؤسائهم. -
بالعمل موضع النقاش وكيف  رةاستطالع رأي من له خب -

  مثل االنداد، المرؤوسين، والزبائن.يؤدى 
  اختبار المستهدفين. -
  داء.تحليل بطاقات تقييم األ -

  
ويمكن تحديد االحتياجات التدريبية للمرشحات للعمل 

  القيادي كوكيلة كلية من خالل:
  تحليل الوظيفة وشروط شاغل الوظيفة. -
 تحليل استمارات تقييم األداء الوظيفي للمرشحة. -

بفحص الجوانب التنظيمية واإلدارية تحليل التنظيم وذلك  -
واألكاديمية للكلية بهدف تحديد المهارات التي يطلبها 

 كل مجال، ونوع التدريب الالزم له.

استبانات استطالع الرأي للمرشحة للعمل القيادي،  -
ولرئيسها (عميد الكلية)، وللمرؤوسين (عضوات هيئة 

 التدريس بالكلية).
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 ,Horwath and Morrison)ن ويرى هورث ومورسو 

تحديد  فيمن العوامل المؤثرة ًا أن هناك عدد (2005
  االحتياجات التدريبية وهي:

  تصور المنظمة للتدريب والتطوير. -
  تصور الموظفين للتدريب واحتياجاتهم التدريبية. -
  مدى التحفيز الذي يحصل عليه الموظف للتدريب. -
  سهولة الحصول على التدريب. -
عليها من التدريب في توظيف الكفايات التي حصل  -

  بيئة العمل.
  

ي وتبرز أهمية تحديد االحتياجات التدريبية فيما يل
  ):2010 (ياغي،

أنها تساعد في تحديد النقص المطلوب تعويضه عن  -
  طريق التدريب.

تمكن من تحيد االحتياج الفعلي، والفئات المستهدفة،  -
 ونوع التدريب.

ورفع  تساعد على خفض النفقات والتقليل من الهدر، -
معدل كفاءة األداء والحصول على مستوى أعلى من 

 إنتاجية العمل التي يتم تحقيقها عن طريق التدريب.

الوصول لقرارات فعالة لتخطيط العملية التدريبية  -
وتصميمها، السيما إذا كانت عملية تحديد االحتياجات 

 شاملة لالحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية.

  
بمراجعة الدراسات ذات الصلة  وقد قامت الباحثة

بموضوع الدراسة سواًء معايير االختيار أو تحديد 
 :االحتياجات التدريبية وفيما يلي عرٌض لها

) دراسة سعت لتحديد أهم 2011(مي االبراهي قدم
المشكالت التي تواجه اإلدارة الجامعية، ووضع تصور 
مقترح لتطويرها في ضوء االتجاهات المعاصرة، وبينت 

نتائج أن من أبرز المشكالت: عدم دقة اختيار القيادات ال
الجامعية، وانشغال بعضها في األعمال الورقية عن 
التطوير، كما حددت الدراسة معايير الختيار القيادات 
تمثلت في المعايير الموضوعية كالمؤهل والخبرة والشهادات 
واإلنتاج العلمي، والمعايير الشخصية كالقدرة على تحمل 

سؤولية، واتخاذ القرار، والقدرة على التعاون مع اآلخرين الم
والتأثير فيهم، واإللمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل. كما 

إلى  ) دراسة هدفت2010أجرى كل من حسان وحسين (
حديد ممارسة القيادة الجامعية لدى عمداء كليات التربية، ت

مارسة العمداء في مرًا كبيرًا وأظهرت النتائج أن هناك قصو 

للبعد األخالقي واالجتماعي والعقلي في تطوير كلياتهم، أما 
معرفة مدى إلى  ) فقد هدفتFriel, 2010( دراسة فريل

استعداد رؤساء األقسام في الكلية لمهامهم القيادية في وقت 
تسلمهم للمناصب القيادية، وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة 

تعدين، أو أنهم مدربون من أفراد عينة الدراسة غير مس
) 2009لتولي مهام القيادة، وأجرى طويقات ( يبشكل جزئ

بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير المهارات استهدفت دراسة 
القيادية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية في 
الجامعات األردنية في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة، 

توفر خصائص القيادة المبدعة لدى وبينت النتائج أن درجة 
بشكل عام في جميع المجاالت (حل  طةالعينة متوس

المشكالت واتخاذ القرار، القابلية للتغيير، روح المجازفة، 
وبناًء عليه تم تصميم  ،سعة االتصاالت، تشجيع اإلبداع)

البرنامج التدريبي، مع التوصية باإلفادة منه في الدورات 
) فقد أجرت دراسة بهدف تطوير 2007( التدريبية. أما ثلجي

معايير اختيار القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم 
األردنية وتوصلت في نتائجها إلى أن المعايير المعمول بها 
هي: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، األقدمية، بطاقات 
الوصف الوظيفي. في حين أكدت عينة الدراسة على اعتماد 

التالية: الكفايات، السمات الشخصية، التسلسل  المعايير
اإلداري، استخدام التكنولوجيا. أما المعايير المستخدمة في 
بعض الدول المتقدمة فكانت: السمات الشخصية، الكفاية 
والفاعلية، المؤهل العلمي، الخبرة، التدريب، المواصفات 

 Aasen and)ستنسكراسن و األساسية للوظيفة. كذلك أجرى 

Stensaker, 2007) تحليل مدى فائدة إلى  دراسة هدفت
وأهمية برامج التدريب في القيادة التربوية في التعليم العالي 
من وجهة نظر األعضاء المشاركين في البرامج، وأظهرت 
النتائج أن البرامج التدريبية ساعدت في تطويرهم الشخصي 

أداء  وتأكيد وضعهم كقادة تربويين وجعلهم أكثر احترافية في
المهام المطلوبة، وأكثر قدرة على إدارة المنظمة وٕاجراء 
التغييرات الالزمة لمواكبة متطلبات التغييرات التي يتطلبها 

) دراسة Bisbee, 2007أجرت بيسبي (و الوضع الراهن. 
تبحث في األساليب التي تتبعها مؤسسات التعليم العالي من 

من  % 80نتائج أنأجل اختيار القيادات التربوية، وأظهرت ال
أفراد عينة الدراسة تم تحديد أهليتهم للقيادة التربوية أثناء 

من أفراد عينة الدراسة تلقوا  %20ن خدمتهم في الكلية، وأ
في القيادة التربوية، وأن أكثر من نصف أفراد العينة  باً تدري

يشعرون بأنهم مستعدون ومتهيئون للعمل القيادي، في حين 
من العينة بعدم جاهزيتهم للقيادة،  شعرت مجموعة صغيرة
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واتفق أفراد عينة الدراسة بضرورة تدريب القيادات التربوية. 
حديد إلى ت ) فقد أجرى دراسة هدفت2006أما الوزرة (

الكفايات الالزمة لعمداء الكليات بالجامعات السعودية، 
وٕاعداد برنامج تدريبي مقترح لهم في ضوء هذه الكفايات، 

ج ممارسة متوسطة للكفايات الشخصية وأظهرت النتائ
والقيادية واألكاديمية والتقنية من قبل العمداء. كما أوصى 
بضرورة األخذ بهذه الكفايات ضمن معايير اختيار عمداء 

) فقد سعت لبناء خطة 2005الكليات. أما دراسة الشبلي (
تنمية مهنية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام في الجامعات 

رسمية، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة العمداء األردنية ال
كانت فوق المتوسط لغالبية المجاالت (الشؤون اإلدارية، 
المالية، األكاديمية، الطالبية، صناعة القرار، تقويم أداء 
العاملين) وكانت الشؤون اإلدارية األعلى درجة، بينما 
شؤون الطالب أقلها، كما أظهرت النتائج أن هناك حاجة 

تدريب في كافة مجاالت الدراسة. كذلك أجرى المصري لل
التعرف على الحاجات اإلدارية إلى  ) دراسة هدفت2005(

وفاعلية األداء لعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية 
في الجامعات األردنية األهلية، وأظهرت النتائج وجود 
حاجات إدارية للعمداء على جميع المجاالت (المالية، 

اطات الالصفية، الشؤون الطالبية، الشؤون األكاديمية، النش
التدريبات العملية) باستثناء مجال شؤون الموظفين، كما 

  طًا.أظهرت النتائج أن مستوى فاعلية أدائهم كان متوس
  

  شكلة الدراسة وأسئلتها:م
حظي التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية 

) جامعة حكومية 28اء (بدعم سخي من الدولة تمثل في إنش
) جامعات أهلية في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها 10و(

تقدم مختلف البرامج األكاديمية  ،)2016 ،يم(موقع وزارة التعل
التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تحقيق التنمية 
الشاملة للبالد، وتلبي حاجات المستفيدين في ظل العولمة 

ت، واالتجاه نحو االقتصاد القائم على وتكنولوجيا المعلوما
المعرفة باعتباره من أكبر المؤثرات على اقتصاد الدولة 
والسيما مع التوجه نحو المنتج كثيف المعرفة باعتباره هو 

  االستثمار الدائم.
ومما ال شك فيه أن قدرة الجامعات على تحقيق أهدافها 

ة فيها، إلى حد كبير على نوعية القيادات األكاديمي تعتمد
وقدرتها على تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية. وباعتبار أن 
عميد الكلية هو المسؤول المباشر عن مشاريع التطوير 

له تكون  نةلية؛ فإنه بحاجة إلى قيادات معيوالتحديث في الك

فاعلة في تحقيق األهداف، والسيما في مجتمع أكاديمي 
ي استلزم أن يفصل بين الطالب والطالبات، وهو األمر الذ

للكلية بشطر  المملكة العربية السعودية عميديكون بجامعات 
الطالب، ويناظره بشطر الطالبات وكيلة تعينه في رسم 
الخطط االستراتيجية للكلية، وتطوير البرامج األكاديمية، 

  وتحقيق أهدافها.
وفي هذا اإلطار يمكن القول إن هذا المتطلب يستلزم أن 

قيادة أكاديمية ناجحة، باعتبار أن  ه ذاتتكون المرشحة ل
القيادة هي جوهر العملية االدارية، واألداة المحركة للعمل، 
وعامل رئيسي من عوامل نجاح أي تنظيم، وهي وسيلة 
لتحفيز العاملين وتوجيه سلوكهم؛ لذا يتوجب أن يتوفر بمن 
ُيرشح للعمل القيادي بالكلية الخصائص الشخصية 

  ألكاديمية التي تميزه عن غيره.والمهارات اإلدارية وا
أن نجاح العمل القيادي  )2015ويؤكد الشرعة وسنجق (

يتحقق إذا ما أحسن استقطاب واختيار الكفاءات المتميزة 
والمؤهلة والمدربة وتم التخطيط لها بعناية وتطويرها. لذلك 
يفترض ضرورة أن يكون هناك إجراءات علمية الختيار 

على معايير موضوعية، والسيما أن  القيادات الجامعية بناءً 
أن عدم دقة اختيار بعض القيادات الجامعية  األدبيات تؤكد

يعد من المشكالت التي تواجه إدارة الجامعات في الدول 
، (االبراهيمي اصالنامية بشكل عام والدول العربية بشكل خ

2011(.  
هـ) عن أهمية 1433( كما كشفت دراسة الوذيناني

كليات ألدوارهم؛ والذي ال يتأتى إال من ممارسة عمداء ال
خالل وجود معاونين من وكالء ووكيالت على درجة عالية 
من امتالك الكفايات الالزمة ألداء وظائفهم، مع التأهيل 

) بأن تكون 2005( يالمناسب لها. وتوصيات دراسة المصر 
عملية اختيار العمداء مبنية على أسس علمية، مع عقد 

  م دورية مخطط لها.  دورات تدريبية له
ونظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به وكيلة الكلية 
باعتبارها قمة الهرم اإلداري بالكلية في شطر الطالبات في 
التأثير على عضوات هيئة التدريس، وتوجيههم نحو 
التطوير، بما يعزز من قدرة الكلية على التميز والمنافسة 

لجامعات العناية داخليًا وخارجيًا، فإنه يتوجب على ا
بعمليات اختيار الوكيالت، وتأهيلهن ليتمكن من المساهمة 
بشكل فاعل في إدارة المدخالت والعمليات بالكلية وبالتالي 

  تحقيق مخرجات ذات كفاءة عالية.
ويتضح مما سبق أن عملية إعداد وتأهيل القيادات 
األكاديمية بالكليات من المواضيع الهامة نظرًا لتعدد 
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نتائج توصيات مؤتمر" دته م، وهو األمر الذي أكأدواره
القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية: 
الواقع والتطلعات" من ضرورة تطوير آليات وأدوات متقدمة 
الختيار وتعيين القيادات اإلدارية الحكومية، وٕاعدادها 
وتنميتها وفق أفضل الممارسات العالمية (معهد اإلدارة 

 –)، وتوصيات المؤتمر السنوي الخامس عشر2014، العامة
على  - تأهيل القيادات التربوية في مصر والوطن العربي

مهنة القيادة التربوية ووضع معايير الختيارها وبرامج 
)، وكذلك توصيات 2007، (جامعة عين شمس التأهيله

) باختيار القيادات األكاديمية في 2011دراسة االبراهيمي (
  عات وفق أسس علمية. الجام

وبالرغم من أهمية االختيار والتأهيل لوكيالت الكليات 
ر الممارسة افإال أن الواقع الفعلي يكشف عن عدم تو 

الخاصة بوجود معايير لالختيار بالجامعات موضوع 
الدراسة، باستثناء جامعة الملك سعود والتي توافر فيها دليل 

ملية االختيار معلن ولكن لعمداء الكليات فقط؛ وأن ع
  الحالية تتم بناًء على اجتهادات من قبل الجهات المرشحة. 

وبناًء عليه فإن الدراسة الحالية تسعى إلى بيان واقع 
اختيار وكيالت الكليات بالجامعات السعودية واحتياجاتهن 

وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس: ما  بية،التدري
التدريبية  تهنجااحتيامعايير اختيار وكيالت الكليات و 

سؤاالن بالجامعات السعودية؟ ويتفرع عن هذا السؤال 
  فرعيان هما:

  ،ما درجة تطبيق المعايير (الشخصية، اإلدارية
األكاديمية، المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية) 

سعودية من وجهة الختيار وكيالت الكليات بالجامعات ال
  ة؟نظر عينة الدراس

 ات التدريبية لوكيالت الكليات بالجامعات ما االحتياج
  ة؟سعودية من وجهة نظر عينة الدراسال
  

  تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة: 
  ،التعرف على واقع تطبيق المعايير (الشخصية، اإلدارية

األكاديمية، المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية) 
  لجامعات.الختيار وكيالت الكليات با

 الت الكليات وكيـــــــــحتياجات التدريبية لتحديد اال
 بالجامعات.

  
 تستمد الدراسة أهميتها مما يلي:أهمية الدراسة: 

  األهمية العلمية التي تبين أهمية تنمية الموارد البشرية

والسيما القيادات الجامعية بالكليات، باعتبارهم قمة الهرم 
  لتطوير المؤسسي.اإلداري والمناط بهم إحداث ا

  أهمية تطوير نظم اختيار وتأهيل القيادات األكاديمية
 بالكليات، نظرًا لتعدد األدوار التي يقومون بها. 

  مديري األهمية التطبيقية وتتضح إمكانية استفادة
الجامعات من المعايير التي تتناولها الدراسة في عملية 

استفادة االختيار للقيادات األكاديمية للكليات، وكذلك 
العمادات المسؤولة عن تطوير أعضاء هيئة التدريس 
وبناء القيادات في توجيه العملية التدريبية إلى االتجاه 
الصحيح باعتبار أن عملية تحديد االحتياجات تسبق أي 

 نشاط تدريبي.

  
  ة:الدراسحــدود 

  الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على
اختيار وكيالت الكليات دراسة المعايير التي يتم 

بالجامعات السعودية في ضوئها، وتحديد االحتياجات 
  التدريبية لهم.

 الفصل  ة فيانية: تم تطبيق الدراسة الميدانيالحدود الزم
  هـ.1437- 1436الدراسي الثاني من العام 

  الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة الميدانية في كل من
عبد العزيز، جامعة  جامعة الملك سعود، جامعة الملك

  نجران، جامعة تبوك. 
  الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة الميدانية على جميع

عمداء، ووكيالت الكليات، وعينة من عضوات هيئة 
  التدريس بالجامعات المذكورة.

  
  ة:حات الدراسمصطل

  معايير االختيار:
المعيار في اللغة من المكاييل: ما ُعّير، فالعيار صحيٌح 

  ويعرف الشريفي ).2009، واٍف (ابن منظور تامٌ 
) المعيار بأنه" مستوى معترف به لألداء تقارن 51، 2000(

  به درجات الفرد".
ويقصد بمعايير االختيار في هذه الدراسة: العملية الفنية 
التي تعتمد على عدد من الخطوات اإلجرائية النتقاء أفضل 

ير والمواصفات المرشحات للقيادة (وكيلة كلية) وفق المعاي
  المطلوب توافرها في المتقدمات لشغل هذه الوظيفة.

  
  االحتياجات التدريبية:

ج: الحاجة تياج مشتقة من الفعل الثالثي َحو كلمة اح
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والحائجة، وجمعها حاجات وحوائج على غير قياس، وتحوج 
  .)2009، (ابن منظور ادهللشيء أي احتاج للشيء وأر 

في هذه الدراسة: الفجوة  ويقصد باالحتياجات التدريبية
بين األداء الفعلي لوكيالت الكليات بالجامعات السعودية 
واألداء المرغوب فيه سواًء في المعارف أو المهارات أو 

  القدرات السلوكية.
  

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي منهجية الدراسة: 
  بأسلوبه المسحي وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة.

  
  مجتمع الدراسة:

) 44كون مجتمع الدراسة من عمداء الكليات وعددهم (ت
) وعضوات هيئة التدريس، 44( دهنووكيالت الكليات وعد

) في كل من جامعة الملك سعود، جامعة 7997( دهنوعد
(الموقع  وكالملك عبدالعزيز، جامعة نجران، جامعة تب

  .)2016 االلكتروني لوزارة التعليم،
  

  عينة الدراسة:
  فئتين هما: مناسة تكونت عينة الدر 

الفئة األولى: تمثل عمداء ووكيالت الكليات وبلغ  -1
  ) 88عددهم (

الفئة الثانية جرى اختيار عينة عشوائية بسيطة من  -2
من  %5) تمثل 400عضوات هيئة التدريس بلغت (

  إجمالي عدد عضوات هيئة التدريس.
  

لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة أداة الدراسة: 
  داة الدراسة على النحو التالي:بإعداد أ

مراجعة الدراسات السابقة والكتب والدوريات ذات الصلة  -
  بموضوع الدراسة.

مراجعة أدلة العمل الخاصة بالوصف الوظيفي لوكيلة  -
 الكلية.

توزيع االستبانة في صورتها النهائية على عينة الدراسة  -
 بعد تحكيمها.

 وقد احتوت االستبانة على جزأين هما: 

زء األول البيانات األولية (الجامعة، الوظيفة، الدرجة الج
  العلمية).

  
 الجزء الثاني ويتضمن:

المحور األول: المعايير التي يتم اختيار وكلية الكلية في 
 ) عبارة.35ضوئها وتتضمن (

المحور الثاني: االحتياجات التدريبية لوكيلة الكلية وتتضمن 
  ) عبارة.37(
  

ستبانة ُطلب من عينة الدراسة ولإلجابة على عبارات اال
أن يحددوا درجة الموافقة على تطبيق المعايير وفق تدرج 
خماسي (عالية جدًا، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة 
جدًا)، وأن يحددوا درجة االحتياج وفق تدرج خماسي (كبيرة 

  .جدًا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا)
 

من المحكمين ) 8على (ض االستبانة تم عر الصدق: 
من ذوي االختصاص بالجامعات السعودية، وذلك لتحديد 
مدى وضوح العبارات، ومدى مناسبتها وأهميتها للمحور، 

  وٕابداء ما يرونه من إضافة أو تعديل.
  

تم حساب صدق االتساق الداخلي االتساق الداخلي: 
لألداة عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس 

المحور األول: معايير االختيار بالدرجة  العالقة بين أبعاد
الكلية للمحور، وقد جاءت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

- 0.97) حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (01,0(
). كما تم حساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس 0.92

العالقة بين بنود المحور الثاني: االحتياجات التدريبية، 
محور وقد جاءت دالة إحصائيًا عند مستوى بالدرجة الكلية لل

) حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 01,0داللة (
)0.57-0.89.(  

  
تم قياس ثبات أداة الدراسة بتطبيق معامل الثبات: 

الثبات ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول 
)1(.  
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  )1جدول (ال
  هاومحاور ة الدراسمالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد معا

معامل ثبات   عدد البنود  ورمحـــــ/الــدالبع
  ألفا كرونباخ

  0.97  11 المعايير الشخصية
  0.96  9 المعايير اإلدارية

  0.93  8 المعايير األكاديمية
  0.96  7 المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية

  0.96  35 المحور األول: معايير اختيار وكيالت الكليات بالجامعات
  0.98  37 لمحور الثاني: االحتياجات التدريبية لوكيالت الكليات بالجامعاتا

 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم األساليب اإلحصائية: 
استخدام النسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف 
المعياري، ومن ثم ترتيب العبارات وفق المتوسط الحسابي 

  ي.ترتيب تنازل
  

  يرها:نتائج الدراسة وتفس
ما درجة تطبيق المعايير (الشخصية، السؤال األول: 

اإلدارية، األكاديمية، المشاركة في األنشطة الجامعية 
والمجتمعية) الختيار وكيالت الكليات بالجامعات السعودية 

  ؟من وجهة نظر عينة الدراسة
  

  خصية:البعد األول: المعايير الش
متوسطات ستخدمت الباحثة الا إلجابة عن هذا السؤالل

  .)2يوضحها الجدول (الحسابية واالنحرافات المعيارية وكما 
  
  )2ول (الجـد

  المتوسطات الحسابية إلجابات العينة حول درجة تطبيق المعايير الشخصية
 الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي رةعبــــاال  م
  1 0.80  4.29 .القدرة على تحمل المسؤولية اإلدارية  1
 1 0.80 4.29 حلي بالصبر وضبط النفس.الت 5
 3 0.85 4.26 القدوة الحسنة. 4
 4 0.81 4.20 بعد النظر والرؤية المستقبلية. 6
 4 0.92 4.20 التمتع بالصحة النفسية والجسدية. 7
 6 0.89 4.18 تحرى العدل في جميع التعامالت. 2
 6 0.89 4.18 الدقة في أداء العمل. 10
 8 0.85 4.17 أثير في اآلخرين.القدرة على الت 9
 9 0.79 4.15 سرعة البديهة والذكاء. 3
 10 0.97 4.13 التفريق بين العالقات الشخصية والمسؤوليات الوظيفية. 8
 11 0.93 4.07 تمتلك مهارات التحفيز للعضوات والموظفات. 11

المتوسط 
   عالية  0.75  4.19العام للبعد

  
توسط العام لدرجة تطبيق ) أن الم2يتضح من الجدول (

المعايير الشخصية جاء بدرجة عالية بمتوسط حسابي 
)، وتراوحت العبارات بين درجة الموافقة العالية جدًا 4.19(

). وبالنظر للعبارات األعلى تقديرًا فقد 4.29- 4.07والعالية (
(القدرة على تحمل ي جاءت في المرتبة األولى على التوال

(التحلي بالصبر وضبط النفس) بمتوسط المسؤولية اإلدارية) و
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)، وفي المرتبة التي 0.80( ) وانحراف معياري4.29( حسابي
) وانحراف 4.26( (القدوة الحسنة) بمتوسط حسابي تليها

)، يتضح من النتائج أعاله أنه تتحقق في 0.85( معياري
وكيالت الكليات المعايير الشخصية، بالرغم من عدم وجود 

لجامعات موضوع الدراسة؛ وهذا يؤكد بال معايير معلنه في ا
شك حرص القيادة ممثلة بمدير الجامعة وعمداء الكليات على 
، االختيار النوعي لوكيلة الكلية نظرًا ألهمية الدور الذي تقوم به

يرتكز عليها في تنفيذ البرامج وٕاحداث  ماً مه اً فهي تشكل محور 
 نيقه إن لم تكالتغيير والتطوير، وهو بال شك أمر ال يمكن تحق

تحمل المسؤولية وضبط النفس وبعد النظر بما  قادرة على
يمكنها من توجيه الجهود لتحقيق أفضل مستوى من اإلنجاز، 

) التي 2011، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (االبراهيمي
أن القدرة على تحمل المسؤولية من أهم المعايير دت أك

ية واألكاديمية بالجامعات، الشخصية الختيار القيادات اإلدار 
) التي أظهرت 2006ة، (الوزر  ةفي حين تختلف مع نتائج دراس

  ممارسة متوسطة للكفايات الشخصية من قبل عمداء الكليات.
 أما العبارات التي جاءت بالمراتب األخيرة على التوالي:

تمتلك مهارات التحفيز للعضوات والموظفات) بمتوسط (
التفريق بين )، (0.93( عياري) وانحراف م4.07( حسابي

ي ) بمتوسط حسابالعالقات الشخصية والمسؤوليات الوظيفية
) وبالرغم من حصول هذه 0.97( ) وانحراف معياري4.13(

العبارات على أدنى درجة في المعيار إال أنها ضمن درجة 
الموافقة العالية، وذلك ألهمية التحفيز بالنسبة للوكيلة 

 ةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسكمحرك ألداء العاملين، 
) التي أظهرت موافقة عالية على ممارسة 2005، (الشبلي

عميد الكلية لتحفيز العاملين معه لتجسيد رؤية المؤسسة 
  واشراكهم معه في تطوير أهداف الكلية.   

  
  ية:الثاني: المعايير اإلدار  البعد

  
  )3جدول (ال

  ول درجة تطبيق المعايير اإلداريةالمتوسطات الحسابية إلجابات العينة ح

المتوسط   رةعبــــاال  م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب  المعياري

 1 0.83 4.21 القدرة على التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمراجعين.  17
 2 0.80 4.17 القدرة على المفاضلة بين األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وٕادارة األزمات.  18
 3 0.85 4.15 كن من مهارات االتصال.التم  14
 4 0.91 4.12 القدرة على وضع رؤية شاملة وتحديد أهداف وبرامج تنفيذية للتطوير.  12
 5 0.86 4.11 اإللمام بلوائح وأنظمة التعليم العالي.  16
 5 0.86 4.11 إدارة الوقت واستثماره بما يخدم أهداف الكلية.  20

جيدة بين الكلية والجامعة من جهة والقطاعاتالقدرة على تكوين عالقات  13
 الخارجية ذات الصلة من جهة أخرى.

4.11 0.87 5 

 8 0.89 4.02 القدرة على التعامل مع الوسائط االلكترونية الحديثة.  19
 9 1.00  3.92 اإللمام بالنظريات الحديثة في اإلدارة وكيفية تطبيقها على مستوى الكلية.  15
  4.10      العام للبعدسط المتو 

  0.75      االنحراف المعياري
  

) أن المتوسط العام لدرجة تطبيق 3يتضح من الجدول (
) 4.10المعايير اإلدارية جاء بدرجة عالية بمتوسط حسابي (

وتراوحت العبارات بين درجة الموافقة العالية جدًا والعالية 
فقد جاءت ). وبالنظر للعبارات األعلى تقديرًا 4.21- 3.92(

القدرة على التعامل مع الرؤساء (ى في المرتبة األول
) وانحراف 4.21( ) بمتوسط حسابيوالمرؤوسين والمراجعين

القدرة على المفاضلة (ية )، وفي المرتبة الثان0.83( معياري

) بين األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وٕادارة األزمات
)، ومما ال 0.80( ) وانحراف معياري4.17(بي بمتوسط حسا

شك فيه أن قدرة الوكيلة على التعامل اإليجابي مع جماعات 
(رؤساء، مرؤوسين) ومراجعين من أهم المقومات مل الع

الالزم توافرها فيها؛ لتتمكن من معرفة المؤثرات السلبية التي 
تحد من األداء وتطبيق االتصال اإلنساني معهم، كما أن 

وكيالت الكليات المعايير  تأكيد العينة على أنه تتحقق في



 

  بيةالتدرينمعايير اختيار وكيالت الكليات في الجامعات السعودية واحتياجاته

 

  304 

عناية القائمين بعملية االختيار. ومن أبرز  االدارية يؤكد
المعايير االدارية، المعايير المرتبطة بالقرارات وٕادارة األزمات 

يؤكد أهمية صناعة القرار في العمل اإلداري واعتماد مما 
نجاح القيادة على جودة قراراتها، السيما أن القرارات 

التي ال تستند إلى دراسة واعية تؤدي إلى  االرتجالية
الفوضى، إضافة إلى أن الكلية كأي منظمة كثيرًا ما تواجهها 
أزمات غير متوقعة وليس لها مقدمات، ولكن مع وجود خبرة 
سابقة لدى القيادة يمكن التنبؤ بأغلبها، وبالتالي التقليل من 

 يمي،آثارها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (االبراه
) التي أظهرت أن القدرة على اتخاذ القرار وادارة 2011

المرؤوسين والتعاون مع اآلخرين والتأثير فيهم من أهم 
وتتفق أيضًا مع نتائج  .المعايير الشخصية الختيار القيادات

) التي أظهرت ممارسة عالية لعميد 2005 (الشبلي،ة دراس
واضحة لتحقيق  الكلية لمهارة استخدام استراتيجيات واجراءات

الرؤية، وتختلف معها في مهارات صناعة القرار حيث 
أظهرت دراسته موافقة متوسطة على ممارسة العميد لها. كما 

فر ا) التي أظهرت تو 2009 (طويقات،ة تتفق مع دراس
خصائص القيادة المبدعة لدى عمداء الكليات في مجال سعة 

خاذ القرار االتصال بمستوى عاٍل، وتختلف معها في مجال ات
التي أظهرت دراسته توفره بمستوى متوسط. وتختلف عن 

) التي أظهرت ضعف 2010 نتائج دراسة (حسان وحسين،
التواصل بين عمداء كليات التربية وجميع العاملين أثناء 

  عملية التطوير. 
 أما العبارات التي جاءت بالمراتب األخيرة على التوالي:

اإلدارة وكيفية تطبيقها على  اإللمام بالنظريات الحديثة في(
 ) وانحراف معياري3.92( مستوى الكلية) بمتوسط حسابي

القدرة على التعامل مع الوسائط االلكترونية )، (1.00(
) 0.89( ) وانحراف معياري4.02( بمتوسط حسابي الحديثة

وهي تقع في درجة التطبيق العالية وهو أمر جيد تطبيقه؛ 
لتطوير بالكلية والسيما مع ألنه يساعد على دفع عملية ا

 2030ثورة تقنية المعلومات، وتأكيد برنامج التحول الوطني 
على التطبيق االلكتروني في جميع التعامالت من جهة، 
ولتحسين العملية التعليمية من خالل تطبيق الوسائط 
االلكترونية في التدريس من جهة أخرى. وتختلف نتيجة 

الوسائط االلكترونية مع دراسة الدراسة المتعلقة بالتعامل مع 
) التي أظهرت ممارسة متوسطة للتقنية 2006ة، (الوزر 
  .من قبل عمداء الكليات ثةالحدي
  

  مية:كاديالبعد الثالث: المعايير األ 

  )4جدول (ال
  المتوسطات الحسابية إلجابات العينة حول درجة تطبيق المعايير األكاديمية

المتوسط   رةعبــــاال  م
 الحسابي

نحراف اال 
  الترتيب  المعياري

 1 0.85 4.15 متابعة مشكالت الطالبات والعمل على حلها.  22

 2 0.82 4.12 المساهمة في مجال االرتقاء بجودة التعليم. 28

 3 0.90 4.01 دعم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق النمو المهني. 27

 4 0.88 3.98 المشاركة في تطوير وتقويم البرامج الدراسية. 25

 5 0.87 3.96 استخدام استراتيجيات متنوعة في التعليم والتعلم. 26

24 
واالختراع واالبتكار ميالعمل على نشر ثقافة البحث العل

 بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات والموظفات.
3.95 0.93 6 

 7 0.92 3.88 الرتبة العلمية. 21

23 
ركة النشر العلمي واإلشراف على رسائل علمية والمشا

 الفاعلة في اللجان العلمية.
3.85 0.94 8 

 3.99المتوسط الحسابي العام

  0.75االنحراف المعياري
  

المعايير األكاديمية جاء بدرجة عالية بمتوسط حسابي ) أن المتوسط العام لدرجة تطبيق 4يتضح من الجدول (
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) وجاءت جميع العبارات في درجة الموافقة العالية 3.99(
). وبالنظر للعبارات األعلى تقديرًا فقد جاءت 3.85-4.15(

(متابعة مشكالت الطالبات والعمل على ى في المرتبة األول
)، 0.85( ) وانحراف معياري4.15( حلها) بمتوسط حسابي

(المساهمة في مجال االرتقاء بجودة ية وفي المرتبة الثان
)، 0.82( ) وانحراف معياري4.12( التعليم) بمتوسط حسابي

هذه المعايير في وكيالت الكليات مرتبط بشكل قيق حوت
 منأساسي بمكونات االعتماد األكاديمي الذي يعد 

االستراتيجيات الالزمة لضمان الجودة بالكلية، خاصة أن 
 بطةمرت ،وجودة الكلية ة،الطالبة محور العملية التعليمي

ته بمستوى جودة مخرجاتها، وهذه النتيجة تتفق مع ما أكد
من تأثير القيادات األكاديمية على النظم التعليمية  األدبيات

على تصور القيادات  تبنىباعتبار أن قرارات وأنظمة الكلية 
التي  )2007جي، فيها، كما تتفق مع نتائج دراسة (ثل

أظهرت أهمية معيار الكفايات المرتبط بتخطيط المناهج 
وتطوير اإلدارة التعليمية كمعيار في اختيار القيادات، 

) التي أظهرت فاعلية أداء 2005ي، تائج دراسة (المصر نو 
عالية لعمداء الكليات في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالخطط الدراسية واحتياجاتها، وعقد اللقاءات مع الطلبة 

ي، (الشبلة بصورة دورية ومعالجة مشكالتهم، ونتائج دراس
) التي أظهرت ممارسة عالية لمتابعة الخطط 2005

اسية واحتياجاتها من قبل العميد ، في حين تختلف معها الدر 

فيما يتعلق بالطلبة حيث أظهرت دراسته ممارسة متوسطة 
للعمداء في مجال اإلشراف على تطوير برنامج ارشادي 

الطلبة وقضاياهم. في حين تختلف نتائج هذه  مشكالتلحل 
) التي 2006ة، الدراسة مع نتائج دراسة كل من (الوزر 

مارسة متوسطة للعميد في مجال متابعة مشكالت أظهرت م
الطلبة والعمل على حلها والمشاركة في عضوية اللجان 

، ودراسة ميضاء هيئة التدريس على البحث العلوتشجيع أع
) التي أظهرت ضعف قدرة عمداء 2010 ،ين(حسان وحس

  الكليات على ايجاد حلول للمشكالت التي تواجه التطوير.
ي: جاءت بالمراتب األخيرة على التوال أما العبارات التي

 ) وانحراف معياري3.88( الرتبة العلمية) بمتوسط حسابي(
النشر العلمي واإلشراف على رسائل علمية )، (0.92(

) وانحراف 3.85) (والمشاركة الفاعلة في اللجان العلمية
) وبالرغم من أنها احتلت المرتبة األدنى إال 0.94( معياري

رجة عالية، ويمكن القول أن ذلك راجع بد ققةأنها متح
لضعف اإلنتاج العلمي للعضوات مقابل األعضاء، فضًال 

أن المرتبة العلمية مرتبطة بالنشر العلمي، وهنا تؤكد  عن
ضرورة العناية بهذه المعايير، ألن إحداث التطوير ثة الباح

  يتطلب المعرفة المتخصصة لدى القيادات.
  

   األنشطة الجامعية والمجتمعية: البعد الرابع: المشاركة في

  )5جدول (ال
  المتوسطات الحسابية إلجابات العينة حول درجة تطبيق المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية

المتوسط   رةعبــــاال  م
 الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

 1 0.85 4.07 ته.اإللمام بنشاطات الجامعة واحتياجات المجتمع الذي تقوم الجامعة بخدم  30

 2 0.83 4.04 المشاركة في تنفيذ أنشطة ثقافية وعلمية واجتماعية للطالبات.  29

 3 0.87 4.03 القدرة على تحفيز عضوات هيئة التدريس على المشاركة في خدمة المجتمع  35

 4 0.89 4.00 المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجامعة  31

 5 0.89 3.97 دية والجماعية في الجامعة.نشر ثقافة المبادرة الفر   34

تنفيذ المشاريع والبرامج التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقق رسالة   33
 الجامعة.

3.97 0.90 5 

 7 0.92 3.87 المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع الخارجية.  32

 3.99المتوسط الحسابي العام

 0.80 االنحراف المعياري
  

معيار المشاركة في األنشطة الجامعية والمجتمعية جاء أن المتوسط العام لدرجة تطبيق ) 5(يتضح من الجدول 
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) وجاءت جميع 3.99بدرجة عالية بمتوسط حسابي (
). وبالنظر 4.07-3.87العبارات في درجة الموافقة العالية (

ى للعبارات األعلى تقديرًا فقد جاءت في المرتبة األول
بنشاطات الجامعة واحتياجات المجتمع الذي تقوم اإللمام (

) وانحراف  4.07( بمتوسط حسابي الجامعة بخدمته)
المشاركة في تنفيذ (ية )، وفي المرتبة الثان0.85(ري معيا

 بمتوسط حسابي أنشطة ثقافية وعلمية واجتماعية للطالبات)
) ومما الشك فيه أن تحقق 0.83( ) وانحراف معياري4.04(

ختيار المرتبطة بنشاطات الجامعة في وكيالت معايير اال
الكليات يمكن عزوه إلى حرص الجامعة على تحقيق 
الوظيفة الثالثة لها وهي خدمة المجتمع من خالل اختيار 
القيادة األكاديمية "وكيلة كلية" المتابعة ألنشطة الجامعة 
المجتمعية والقادرة على توظيف أنشطة الكلية لبناء الطالبة 

  وثقافيًا واجتماعيًا. علمياً 

على  رة فهيبارات التي جاءت بالمراتب األخيأما الع
المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مؤسسات (ي: التوال

) وانحراف 3.87المجتمع الخارجية) بمتوسط حسابي (
تنفيذ المشاريع والبرامج التي تسهم في )، (0.92معياري (

) وانحراف 3.97) (تطوير المجتمع وتحقق رسالة الجامعة
) وهي عبارات جاءت بدرجة تطبيق عالية 0.90معياري (

ة بشطر الطالبات الجامعة فوكيلة الكلي اهتماممما يؤكد 
هذه األنشطة  بتنفيذ هتماماالولكن  ية،ألنشطة الجامعبا

  ب.مرتبط بموافقة من عمادة الكلية بشطر الطال
  

 السؤال الثاني: ما االحتياجات التدريبية لوكيالت
الكليات بالجامعات السعودية من وجهة نظر عينة 

  ة؟الدراس
  

  )6جدول (ال
  المتوسطات الحسابية إلجابات العينة حول االحتياجات التدريبية

المتوسط   رةعبــــاال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

 1 0.82 4.20 تطبيق األساليب المناسبة التخاذ القرار.  18
 1 0.84 4.20 اإلدارية وأسبابها.تحديد المشكالت 16
 3 0.82 4.18 ترتيب األولويات في إنجاز األعمال. 2
 3 0.86 4.18 تحفيز عضوات هيئة التدريس لتحقيق األهداف األكاديمية 35
 3 0.87 4.18 تكوين اللجان وفرق العمل وقيادتها. 8
 6 0.79 4.17 تحديد االحتياجات اإلدارية للكلية. 1
 6 0.84 4.17 جتماعات.إدارة اال 7
 8 0.86 4.16 التعامل اإليجابي مع الشخصيات المختلفة للموظفين. 32
 8 0.87 4.16 استخدام األدوات الالزمة لتحديد البدائل المناسبة لحل المشكالت وتقييمها. 17
 10 0.87 4.15 تطبيق الئحة تقويم األداء الوظيفي للموظفات بموضوعية. 13
 11 0.86 4.14 وليات بناًء على قدرات الموظفات.توزيع المسؤ  5
 12 0.85 4.13 توظيف التقنية الحديثة في الشؤون اإلدارية. 22
 12 0.85 4.13 تطبيق وسائل دعم تحفيز الموظفات. 26
 14 0.84 4.12 استخدام األسلوب العلمي في إعداد وجدولة ومتابعة الخطة التنفيذية. 3
 14 0.89 4.12 الة في إدارة الوقت.تطبيق األساليب الفع 21
 14 0.89 4.12 تنمية الصالت والعالقات اإلنسانية مع الموظفات. 25
 14 0.92 4.12 تحديد االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس. 37
 18 0.84 4.11 استخدام أساليب التحرير الجيدة في الرد على المراسالت. 20
 18 0.88 4.11 داء الوظيفي للموظفات في تطوير األداء.توظيف نتائج تقويم األ 14
 18 0.88 4.11 التغلب على معوقات التحفيز الوظيفي. 27
 21 0.85 4.10 التغلب على معوقات االتصال اإلنساني واإلداري. 24
 21 0.86 4.10 تطبيق مهارات التفويض وفق الجوانب النظامية لعملية التفويض. 6
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 21 0.88 4.10 ب اإلشرافية الحديثة.تطبيق األسالي 10
 21 0.88 4.10 التعامل بفعالية مع األنماط السلوكية المختلفة للرؤساء. 31
 21 0.90 4.10 التطوير المستمر للخطط والمناهج الدراسية. 33
 26 0.84 4.09 إعداد خطة للمسار الوظيفي للموظفات ومتابعتها وتقويمها. 23
 26 0.86 4.09 كاديمية التكاملية بين الكلية والكليات األخرىتطوير العالقات األ 15
 26 0.86 4.09 تحليل نتائج أعمال االختبارات على مستوى الكلية 34
 26 0.90 4.09 استخدام نماذج متنوعة في تقويم األداء الوظيفي للموظفات. 12
 30 0.87 4.08 تطبيق مهارات اإلقناع. 28
 30 0.88 4.08 تفاوض.تطبيق استراتيجيات ال 11
 32 0.88 4.07 تطبيق الوسائل السلوكية والتنظيمية الفعالة في إدارة النزاع 29
 32 0.95 4.07 التقويم المستمر الستخدام التقنيات الحديثة في العملية التدريسية. 36
 34 0.92 4.06 تطبيق أساليب إدارة الضغوط على المستوى التنظيمي والفردي. 30
 35 0.90 4.05 بة التقارير وفق األساليب الفنية المتبعة.كتا 19
 36 0.90 4.04 استخدام خرائط توزيع العمل. 9
 37 0.90 4.02 تطبيق البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في جدولة ومتابعة الخطة. 4

 4.12المتوسط الحسابي العام

 0.73عياري االنحراف الم
  

العام لدرجة  ) أن المتوسط6( يتضح من الجدول
 االحتياج التدريبي جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي

 ية) وجاءت جميع العبارات في درجة الموافقة العال4.12(
) وهذه النتيجة تدل على درجة احتياج عالية 4.2-4.20(

في جميع المهارات، وهي نتيجة تعكس وعيًا واهتمامًا كبيرًا 
 ة،يادات األكاديميمن قبل عينة الدراسة بأهمية التدريب للق

وأهمية هذه المهارات باعتبار أن امتالكها يمكن هذه 
القيادات من رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق الجودة 
في مخرجاتها، ومما الشك فيه أن التنمية المهنية لوكيلة 
الكلية من خالل التدريب يعد ضرورة ملحة إلصالح وتجويد 

من أن التدريب  األدبيات دتهالعملية التعليمية وهو ما أك
واإلعداد عامل أساسي إلنجاز العمل بكفاءة، وتتفق هذه 

أن ت ) التي أكدFriel, 2010( النتيجة مع نتائج دراسة
بشكل جيد ألداء مهامهم.  بينرؤساء األقسام غير مدر 

وبالنظر للعبارات األعلى تقديرًا فقد جاءت في المرتبة 
التخاذ القرار) بمتوسط  (تطبيق األساليب المناسبةى األول

) (تحديد 0.82( ) وانحراف معياري4.20( حسابي
) 4.20( المشكالت اإلدارية وأسبابها) بمتوسط حسابي

(ترتيب ثة )، وفي المرتبة الثال0.84( وانحراف معياري
) 4.18( األولويات في انجاز األعمال) بمتوسط حسابي

دريس )، و(تحفيز عضوات هيئة الت0.82( وانحراف معياري
) 4.18( لتحقيق األهداف األكاديمية) بمتوسط حسابي

)، (تكوين اللجان وفرق العمل 0.86( وانحراف معياري
 ) وانحراف معياري4.18( وقيادتها) بمتوسط حسابي

)، وهذه العبارات تركز على مهارات قيادية مهمة هي 0.87(
بمثابة األدوات لتمكين الوكيلة من القيام بوظائفها، حيث أن 

على تطبيق التفكير العلمي في دراسة  تعتمداعلية القرار ف
الموقف ومعرفة جميع العوامل المؤثرة فيه والخيارات 

اب المتاحة، والسيما أن تحديد المشكلة وأبعادها وأسب
تطلب إدارة فاعلة يظهورها هو نصف الحل، وهو أمر 

للوقت وترتيب األعمال حسب أولوياتها، كما يتضح أن من 
حتياجات القدرة على التحفيز وهو متطلب ضروري أبرز اال

) أن القادة Tracy, 2014ألي قيادة، وفي هذا الصدد يؤكد (
يتمتعون بالرؤية التي تدفع وتحفز األشخاص ممن حولهم 
لتحقيقها، أي أن باستطاعتهم الوصول إلى رغبات 

من  األشخاص المختلفين وتحفيزهم لتحقيق ما يرغبونه
خ الداعم، وجذب األعضاء للعمل خالل تهيئة المنا

وٕاشراكهم في اللجان وفرق العمل وحفزهم على بذل أقصى 
ما لديهم من قدرات، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

تنمية مهارات العمداء باتخاذ دت ) التي أك2009ت، (طويقا
القرار وتعريفهم باالتصال الفعال واكسابهم مهاراته باعتباره 

ي، (المصر ة البرنامج التدريبي، ونتائج دراسمن أهم مكونات 
) التي أظهرت حاجات إدارية عالية لعمداء الكليات 2005

في مهارات اتخاذ القرار في المجاالت المتعلقة بشؤون 
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كما تتفق مع نتائج  الموظفين والمالية وشؤون الطالب،
) التي أكدت ضعف اهتمام 2010ين، (حسان وحسة دراس

ثمار قدرات وخبرات األعضاء في عمداء الكليات باست
  تطوير كلياتهم مما يؤكد حاجتهم للتدريب عليها.   

  
بناًء على نتائج الدراسة، توصي الدراسة بما ات: صيـــالتو 
  يلي:

أظهرت النتائج أن شاغالت وظيفة وكيلة كلية تتحقق  -
فيهن معايير االختيار، إال أن االختيار ال يتم بناًء على 

وعليه توصي الدراسة ء، لنة للوكالمعايير مشكلة ومع
بضرورة كتابة معايير مقننة، ومكتوبة، ومعلنة 
لالسترشاد بها مستقبًال في اختيار المرشحات لوظيفة 

  وكيلة كلية.

ضرورة بناء برامج تدريبية قصيرة لوكيالت الكليات على  -
رأس العمل مبنية على أبرز االحتياجات التدريبية التي 

 اسة.أظهرتها نتائج الدر 

لعمل تأهيلي إلعداد القيادات المرشحة بناء برنامج  -
االحتياجات  بنائهيؤخذ في االعتبار عند ة، وكيلة كلي

 التدريبية الواردة في الدراسة.

بناء برامج تدريبية في بناء فرق العمل، واتخاذ القرار،  -
 تي على رأس العمل.الوادارة الوقت للوكيالت ال

 صاً منحهم فر لتطوير و استثمار قدرات األعضاء في ا -
 متكافئة في االشتراك باللجان.

التأهيل واإلعداد للصف الثاني من القيادات األكاديمية  -
  ميزة.ة التدريس ذوات الكفاءة المتمن بين عضوات هيئ

  
  المراجع
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Criteria of Appointing Female Vice-Deans and Identifying 

Their Potential Training Needs in Saudi Universities 
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Abstract 

This study was conducted to identify the criteria based on which female vice-deans are 

selected/ appointed in Saudi universities. It also aimed at identifying their training needs. 

Criteria included personal characteristics, administrative skills, academic expertise and 

participation in university and community activities. Using the descriptive method, a survey 

was administered to a population sample (representing 5% of the study population) of 

randomly selected female academic staff from (4) Saudi universities, as well as all deans and 

vice-deans at those universities; namely, King Saud University, King Abdul Aziz University, 

Najran University and Tabuk University. With an average of (4.19), findings revealed that 

personal characteristics (patience, self-control and role-model allowing vice-deans to undertake 

administrative responsibilities) came on top of the criteria. These were followed by 

administrative skills (4.10); namely (dealing with superiors, subordinates and public, capacity 

to prioritize, crisis management, decision-making and communication skills). With an average 

of (3.99), academic criteria came in the third position. These included (monitoring and solving 

female students’ problems, improving the quality of education and enabling faculty members 

to achieve professional growth). Participation in university and community activities had a 

score of (3.99). Sub-criteria in this area included knowledge of university activities and 

community needs, participation in cultural, scientific and social activities for female students, 

as well as the ability to motivate and encourage faculty members to participate in community 

services. Respondents agreed on the importance of training needs with an average of (4.12). 

Training areas came in the following order: decision-making, identifying problems and their 

causes, task prioritizing, motivating academic staff to attain their objectives and capacity to 

create and lead a team. 

Keywords: Saudi universities, Female vice-deans, Selection criteria, Training needs. 
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 ) للفهم الرياضي في االستدالل المنطقيPirie and Kierenأثر استخدام نموذج بيري وكيرين (
  وخفض العبء المعرفي لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن

  محمد أحمد الخطيب

  .ميةالهاشمية، المملكة األردنية الهاشجامعة محاضر متفرغ، قسم المناهج والتدريس، كلية العلوم التربوية، ال
  

  14/5/2017ُقبل بتاريخ:     17/3/2017ُعدل بتاريخ:  8/1/2017لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
) للفهم الرياضي في Pirie and Kierenوكيرين ( نموذج بيريالدراسة الكشف عن أثر استخدام هذه  هدفتاست

تشكل أفراد الدراسة من  .دناالستدالل المنطقي وخفض العبء المعرفي لدى طالب الصف السابع األساسي في األر 
صفين من صفوف الصف السابع األساسي في مدرسة الفاروق للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء 

ة مكونة لى مجموعتين: تجريبيإ ياً قسموا عشوائ ،) طالباً 54(الطالب ، وبلغ عدد 2015/2016األولى في العام الدراسي 
) طالبًا درست بالطريقة 31(مكونة من وضابطة للفهم الرياضي، نموذج بيري وكيرين باستخدام ) طالبًا درست 33( من

ا، كما أعد هما وثباتموتم التحقق من صدقه ،أعد الباحث اختبار االستدالل المنطقي واختبار العبء المعرفي .العادية
باالستدالل المنطقي بشكل عام  المتعلقة النتائج أظهرت وقد ن.الباحث دليل المعلم للتدريس باستخدام نموذج بيري وكيري

 طالب ضبط المتغيرات) تفوقو االستدالل االستنباطي، و االستدالل االحتمالي، و ومهاراته (االستدالل التناسبي، 

الذين  الضابطة المجموعة طالب للفهم الرياضي علىرين رسوا باستخدام نموذج بيري وكيالتجريبية الذين د المجموعة
مما هو الطالب الذين درسوا باستخدام نموذج بيري وكيرين أقل  وكان العبء المعرفي لدى ة.بالطريقة االعتياديدرسوا 
  .الذين درسوا بالطريقة االعتياديةالب الطلدى 

  .اتالي، االستدالل االستنباطي، ضبط المتغير تماالستدالل التناسبي، االستدالل االحكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

عتبر الرياضيات واحدة من أفضل الوسائل لتنمية ت
مهارات التفكير، خاصة أن أهداف تدريس الرياضيات تنص 
على إكساب الطلبة مهارات التفكير، لذا فقد أخذ تعليم وتعلم 
الرياضيات اهتمامًا عالميًا، ويتضح ذلك في ظهور الكثير 
من المؤسسات التي تعمل على تطوير عملية تعليم 

ت، وتحسين مستوى أداء الطلبة فيها، ومن هذه الرياضيا
المؤسسات الجمعية القومية األمريكية لمدرسي الرياضيات 

National Council of Teachers Mathematics )NCTM ،(
وكذلك الجمعية األمريكية للعلوم والرياضيات المدرسية 
Society for Science and Mathematics American 

(SSMA) هم معاييرها تنمية مهارات التفكير.والتي من أ  
ويبدو أن هناك اتفاقًا عامًا على أن التفكير الرياضي 
منطقي في طبيعته، إذ تعتمد الرياضيات في ماهيتها على 

أسلوب التفكير المنطقي، ولذلك يشير المهتمون بتدريس 
الرياضيات إلى أهمية المنطق في تعليم الرياضيات 

مهارات التفكير  منل المنطقي وتعلمها، ويعتبر االستدال
الكامنة وراء البحث عن الحلول للمشكالت التي يواجهها 

)، ولهذا لم تغفل مناهج الرياضيات 2003 (بدر، ننسااإل
الحديثة هذا الدور لالستدالل المنطقي وأولته عناية كبيرة، 
فال تكاد تخلو قائمة أهداف تدريس الرياضيات في مراحل 

إشارة صريحة  منجميع دول العالم  الدراسة المختلفة في
  بضرورة تنمية قدرة الطالب على االستدالل المنطقي.

ويعد االستدالل المنطقي من أهم الموضوعات التي يعالجها 
التفكير، ذلك أن علم المنطق هو في األصل علم االستدالل 
الصائب، واالستدالل ضرب من ضروب التفكير يهدف لحل 

ير تتضمن الوصول إلى نتيجة من المشكلة، إنه عملية تفك
 ,Newstead)لمقدمات معلومة، واالنتقال من المعلوم إلى المجهو 

Handley, Harley, Wright and Farrelly, 2004).  
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) NCTMويؤكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات (
ضرورة بناء مناهج وكتب الرياضيات بشكل ينمي 

ة لتنمية التفكير االستدالل المنطقي، وٕاتباع أساليب مختلف
مثل: االستنتاج، واالستقراء، واالكتشاف، وتكييف 

). 2010استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت (المنصور، 
ويعد االستدالل المنطقي سلسلة النشاطات العقلية التي يقوم 

بحثًا عن معنى في ، بها الدماغ عندما يتعرض لمثير ما
 المعرفية،ليات ويتشكل من تداخل العم الخبرة،الموقف أو 

والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يجري  المعرفية،وفوق 
  .)Edward and Stupple, 2008حوله التفكير (

وتأتي أهمية االستدالل المنطقي في تمكن الطالب من 
استخدام النظريات في حل كثير من المشكالت بطريقة 
متكاملة، وقدرته على تطبيق العديد من العمليات في حل 

زيادة  علميًا،وتفسيرها  المعلومات،وتنظيم  الواحدة،كلة المش
والتعامل مع منطوق  الفرضيات،على ذلك يمكنه فرض 
فهو يعرف االستنتاجات  محتواها،مسألة ما بمعزل عن 

 ةالمشتقة منطقيًا مستقلة تمامًا عن الحقيقة الواقعي
 .)1990 ،(واردزورث

قلية المهمة ويعتبر االستدالل المنطقي من العمليات الع
لدى طالب المرحلة األساسية الذي ينبغي الوقوف على 

واتخاذ  المشكالت،وحل  التعلم،مستواه لدوره في عملية 
الطالب في هذه المرحلة  إن) إذ 2001 ،القرارات (الغرايبة

والبحث عن  واختبارها، الفروض،لديه القدرة على وضع 
لقدرة على لديه اأن  كما تجريدي،الحلول على أساس رمزي 

للوصول إلى مبادئ، وحل  واالستقراء، والبحث، التنظيم،
 .)1999(مهدي،  تالمشكال

 إلى التوصل تتضمن عملية هو المنطقي واالستدالل

 في الطلبة يتسرع ما ما، وكثيراً  دليل إلى باالستناد استنتاجات

لديهم  المتوافرة األدلة تبررها ال استنتاجات إلى الوصول
 بحث هي عملية االستدالل )، وعملية2013 (حسين ومحمد،

 بمساعدة حقيقة مجهولة إلى للوصول تهدف منظمة ذهنية

)، ويرى Copeland, 2006( معلومة ومعلومات حقائق
(بياجيه) أن االستدالل المنطقي عملية عقلية يمكن أن تنمو 
وتتطور من خالل التفاعل مع األنشطة والخبرات، وهو ما 

يمكنه  هاانات ذهنية جديدة، من خالليضع الطالب أمام إمك
التحرر بتفكيره من حدود المحسوس إلى عالم التصورات 

 Bacon, Handley and)اتالذهنية والمبادئ والنظري

Newstead, 2003).  
ويتضمن االستدالل المنطقي من وجهة نظر بياجيه 

عددًا من العمليات العقلية هي: االستدالل التناسبي، 
مالي، واالستدالل التركيبي، واالستدالل واالستدالل االحت

االستنباطي، والقياس المنطقي، وضبط المتغيرات. (فيلو، 
؛ 2006محاسنة،  ؛2015 ي؛ عل2012 ،العبد اهللا؛ 2004

(Jacqueline, 2005; Felsner, 2004 ، اجارسيويرى 
)Garcia, 2000 أن االستدالل المنطقي يتضمن: االستدالل (

المتغيرات، واالستدالل الترابطي، التناسبي، والتحكم ب
) أن Kokis, 2002واالستدالل التوافقي، كما يرى كوكيس (

االستدالل المنطقي يتضمن: االستدالل باالحتفاظ، 
االستدالل التناسبي، ضبط المتغيرات، االستدالل 

  االحتمالي، االستدالل الترابطي، االستدالل التوليفي.
المنطقي، إال أن نتائج همية االستدالل أوعلى الرغم من 

األبحاث تشير إلى أن الطلبة يواجهون صعوبة كبيرة فيه، 
الستدالل المنطقي ضعيف نسبيًا لكما أن فهم الطلبة 

؛ المنصور، 2015؛ علي، 2010؛ التميمي، 2012(بالبل، 
). كما أن التغيرات السريعة التي Felsner, 2004؛ 2010

عبئًا معرفيًا، شهدها العالم فرضت على عقول الطالب 
ممثًال في كمية العناصر المعرفية التي تتحداهم وترهقهم، 
مما يتطلب تعليم الطالب استراتيجيات تقليص هذا الكم من 

 العبء الوحدات المعرفية دون أن يخسروا منها شيئًا. ويعد

الذي  السائد التعليمي النظام تهدد التي المشكالت من المعرفي
 ويكونة، مستمر  بصورة للطالب المعلومات يقوم على ضخ

 له قدمت التي للمعلومات والمستمع المتلقي الطالب دور دور

 فرصة إعطائه واحدة، وعدمخالل حصة  مستمرة بصورة

 وخزنها ومعالجتها بترميزها ويقوم إليها انتباهه يوجه لكي زمنية

 ,Bruning, Horn and Pytlikzillig)ةفي الذاكرة العامل

2003).  
 قدرته ضعف نتيجة عبء المعرفي عند الطالبال ويتشكل

في حصة واحدة، مما  موضوعين من أكثر على التركيز على
يؤدي إلى ضغط على الذاكرة العاملة حيث يؤدي إلى 

 ثم ومن المعلومات، وخزن ومعالجة ترميز على ضعف قدرتها

ر لها افكرة إذ لم تتو في الذا المخزونة الجديدة المعلومة فإن
 ةثاني 30)-(15زمنية مطلوبة ستفقد خالل مدة المعالجة ال

)Capon, Handley and Dennis, 2003(. 

وتحدث مشكلة العبء المعرفي نتيجة فشل في العمليات 
العقلية، فالذاكرة كي تقوم بخزن المعلومات عليها أن تقوم 
بترميز المعلومات بشكل جيد، وبعدها تعالجها وتقوم 

 المعلومات إن إذة، أهم مرحل المعلومات ترميز بتخزينها، إن

تذكرها، وهذا يؤدي إلى  يسهل جيد بشكل المرمزة والمنظمة
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 طبيعة أن )، كما2004، دة(أبو جو  يتقليل العبء المعرف

بقاء المعلومات في ذاكرة  فيتؤثر  تعلمها المراد المادة
فالمادة التي تقدم بطريقة غير مترابطة يصعب  ب،الطال

على الطالب (عبود،  ياً معرف بئاً عتذكرها وبالتالي تسبب 
2013.(  

ويشير العبء المعرفي إلى أي معلومات مفروضة على 
 Sweller and)ومعالجة الذاكرة العاملة المتاحةتخزين 

Sweller, 2006)،  وزيادة مقدار التشابه بين المعلومات التي
ؤدي إلى أخطاء تتتطلب من الطالب تصنيفها واختيارها 

، (Paas, Renkl and Sweller, 2003)يم عدم الدقة والتعم
وكثرة وجود المعلومات في ذاكرة المتعلمين قد تضغط على 
ذاكرتهم العاملة مما ينتج عنه عبء معرفي، فالعبء 
المعرفي يحدث في الذاكرة العاملة للمتعلم وبالتالي يؤدي 

مما ينتج عنه  ،إلى عجز الذاكرة عن القيام بعملها الطبيعي
)، Sweller, 2008لومات في ذاكرة المتعلم (فشل حفظ المع

والعبء المعرفي الزائد يعوق المعالجة المعرفية للمتعلم وهو 
 ه تفوق القدرة المعرفية المتاحة ل يحتاج إلى معالجة معرفية

(Markovits, Doyon and Simoneau, 2002; Copeland 

and Radvansky, 2004).  
أن العبء  )2004( دةدراسة أبو جو  نتائج وأكدت

مهارات التفكير، في حين أشارت نتائج  فيالمعرفي يؤثر 
) أن تقديم المادة العلمية 2010دراسة (الشهسي وعبود، 

بشكل متسلسل من البسيط إلى المعقد يؤدي إلى خفض 
) إلى 2014العبء المعرفي، وأشارت نتائج دراسة (العبادي، 

المتاحة أن ضغط الوقت واالجهاد وكثرة المواد المعرفية 
 للمتعلم تؤدي الى حدوث العبء المعرفي لديه.

ونتيجة لذلك برز في السنوات األخيرة اهتمام عملي 
وذلك لبناء استدالالت منطقية ، كبير في الفهم الرياضي

سليمة وتخفيف العبء المعرفي عند الطالب، فدعاة 
رورة تدريس ن ضيؤكدو  للمناهج الدراسية اإلصالح

كما أن توصيات العديد من  الرياضيات مع الفهم،
أهمية تعلم وتعليم  المؤتمرات التربوية والنفسية تؤكد

الرياضيات مع االستيعاب، وتسليط الضوء على الطريقة 
التي ينمو بها االستيعاب الرياضي، وتحديد األفعال التربوية 
التي ترعى ذلك، وكان هناك الكثير من االهتمام في 

 ,Berenson, Cavey ياضياستكشاف طبيعة االستيعاب الر 

Clark, & Staley, 2001؛(Davis & Simmt, 2003 
 & Pirie؛Kieren & Martin, 2002 ؛ Droujkova, 2004؛

Kieren, 1994؛Lakoff & Nunez, 2000 ؛Kieren & 

Simmt, 2002) ؛Pirie & Kieren, 1999 ؛Kieren, Pirie & 

Gordon, 2000.  
حل النمو للفهم واقترح سوزان بيري وتوم كيرين مرا

الرياضي ككل بوصفها عملية ديناميكية متعددة المستويات 
وليست خطية، وتهدف هذه النظرية إلى تطوير إطار عمل 

يتبنى حيث مفاهيمي لدراسة النمو في االستيعاب الرياضي، 
بشكل واضح وتفصيلي  (Pirie and Kieren)كيرين و بيري 

أنه: عملية التعريف البنائي لالستيعاب الرياضي على 
 مستمرة إلعادة تنظيم البنية المعرفية الرياضية للمتعلم نفسه.

وتدعى هذه النظرية بالنظرية الديناميكية لقياس ومتابعة نمو 
مستويات ) 8(االستيعاب الرياضي في موضوع معين ولها 

االنتقال من طبقة إلى أخرى بشكل  اأو طبقات يتم فيه
فقد يكون هناك حاجة  ،)Pirie and Kieren, 1999(مباشر 

لالنتقال أو الرجوع إلى طبقة أدنى من أجل تعميق 
االستيعاب وتوسيع مداه. وهناك ميزة مهمة في النموذج 
وهي ميزة البناء المتكرر واالرتجاعي، ففي عملية التكرار 
والرجوع يتم زيارة الطبقات الداخلية عدة مرات وبشكل 

وخروجًا إلى  متكرر أي دخوًال إلى الطبقات الداخلية
الطبقات الخارجية أثناء عملية توسيع االستيعاب الرياضي. 
وتسمى هذه العملية بالطي االرتجاعي والتي تحدث عندما 

أو معضلة في أي مستوى أو طبقة كان  يواجه المتعلم سؤاالً 
وال يستطيع حلها، فإنه يفكر بالرجوع إلى مستوى داخلي 

توفرة والتي تعتبر غير لحل تلك المشكلة وتوسيع معرفته الم
 Kieren and)الحلكافية وغير مالئمة لمساعدته في 

Simmt, 2002).  
والطي االرتجاعي هو نشاط عقلي يقوم فيه المتعلم 
بالدخول والرجوع إلى معرفته االبتدائية والطبقات الداخلية 
من أجل بناء االستيعاب الرياضي في طبقة تفكيرية 

االرتجاعي جزءًا من عملية خارجية، وتعتبر عملية الطي 
إعادة بناء معرفة المتعلم الرياضية وتحدث بشكل متكرر، 

 Pirie) وهي ضرورية لبناء المعرفة في المستويات الخارجية.

and Kieren, 1991)،  وهذا يعني أن األنشطة التفكيرية
للمتعلم ال تسير في اتجاه واحد، وأن المتعلم الذي يعمل 

وى خارجي معين سوف يستمر تفكيره في طبقة أو مست
بالرجوع إلى المستويات الداخلية من أجل توسيع استيعابه 

ومن الضروري االنتباه إلى  وفهمه لموضوع رياضي معين،
انه ليس كل أفعال الطي االرتجاعي ضرورية وفاعلة في 
توسيع االستيعاب الرياضي للمتعلم. ألنها عملية معقدة 

لية الطي االرتجاعي على وليست بسيطة، وتعتمد فاعلية عم
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يئة التعلمية، البنية الخاصة بالب عاملين أساسيين هما:
  .(Pirie and Kieren, 1994)د والمتعلم نفسه كفر 

وتكون أكثر فاعلية عندما يحاول المتعلم فيها تجميع 
والتجميع: هو ، بيانات رياضية ومعلومات معينة خاصة

لمتعلم ما وجه من أوجه الطي االرتجاعي عندما يعرف ا
يحتاجه لحل مسالة معينة، لكن استيعابه الحالي والمتوفر 
في ذلك الحين غير كاف لالسترجاع اآللي السريع للمعرفة 

وعليه تهدف هذه النظرية إلى تقصي وبحث ، المستخدمة
نمو التعلم لموضوع رياضي معين من ناحية المدى والعمق 

 Pirie) كلطبقات موضحة بالش )8(من قبل المتعلم ولها 

and Kieren, 1991; Pirie and Kieren, 1994; Pirie and 

Kieren, 1999; Pirie and Martin, 2000; Kieren and 

Simmt, 2002).   

 

  
  

المعرفة التي ليس لها المعرفة األولية أو االبتدائية :
عالقة بالمعرفة الرياضية المتخصصة كالمعرفة المتعلقة 

وهي الطبقة  عامة،ي بصورة باستيعاب السلوك اإلنسان
وهي نقطة البداية لنمو أي استيعاب رياضي  الداخلية،
ثم تأتي بعدها الطبقات التفكيرية السبع الخارجية  خاص.

والتي تمثل المعرفة عن موضوع رياضي محدد ويتكون بناء 
ويشتمل من ناحية بنيته على كل ى، و مستو أكل طبقة 

كل طبقة من هذه المستويات الداخلية له حيث تتألف 
ين متتامين يشمالن الجهد العقلي واألفعال أالطبقات من جز 

 .المادية هما (الفعل والتعبير)

فالفعل بمعنى األولي أو عنصر يشمل التعلم أو  - أ
ستويات لمالسابق والذي يوفر االستمرارية لاالستيعاب 

الداخلية السابقة له، وفيه يتأمل المتعلم باالستيعاب 
   بقه في موقف تعلمي جديد.السابق ويط

التعبير يعطي للطبقة المحددة النوعية التي تميزها من  -ب
مادة وفيه يوضح المتعلم لنفسه أو لآلخرين ما تعلمه 

  من معرفة رياضية.
 :يطلب من المتعلم أن يقدم تمييزات لما عمل التصور

في معرفته السابقة، واستخدامها لطرائق حل في مواقف 
  راجع).جديدة (يعمل/ ي

 :ائهدما يستطيع المتعلم استعمال بنعنامتالك التصور 
دون الحاجة للقيام باألنشطة ين العقلي حول موضوع مع

  الخاصة التي أوصلت او ادت الى ظهوره (يرى/ يقول).
 :تحدث عندما يستطيع المتعلم مالحظة الخاصية

يسجل)، أي عندما يتمكن المتعلم من جمع  العمل (يتنبأ/
   يالت لبناء خصائص ذات صلة.سمات التخ

 :عندما يجرد المتعلم المألوفية أو الشكلية/ التشكيل
طريقة أو خاصية مشتركة من التصور السابق المعتمد على 

  معرفة الكيفية التي تميز الخواص المالحظة.
 :عندما يكون المتعلم في موقع المالحظة أو المشاهدة

عن أفكاره يتأمل في النشاط الرسمي ويفكر به ويعبر 
  كنظريات.
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  :عندما يحاول المتعلم التفكير بمالحظته البنيوية
  الرسمية كنظرية.

 :استيعاب كامل وله بنية اي تنظيم هيكلي االختراع
ويستطيع االنقطاع أو االنفصال واالبتعاد عن تصوراته 
السابقة التي أوصلته إلى هذا االستيعاب ويبدأ بإثارة أسئلة 

 .تؤدي بشكل كامل الى مفهوم جديدو  جديدة والتي تنمو

) 4 ،3 ،2ومما يالحظ في هذه النظرية أن المستويات (  
أقل تجريدًا وشكلية ومستواها أكثر محلية أو محدودية، أما 

) فهي مستويات مجردة وشكلية، 8-5المستويات من (
وتخلص النظرية إلى استيعاب الطالب ألي موضوع 

هي: طرائق التدريس  عناصر أساسية ثةرياضي يرتبط بـثال
النمو في التعلم الرياضي ويرتبط ، و الجيدة وترتبط بالمعلم

  م.منهاج الرياضيات كمحتوى وعل، و بالطالب
 Pirie and Kieren, 1991; Pirie and) وهكذا يرى كل من

Kieren, 1994; Pirie and Kieren, 1999; Pirie and Martin, 

2000; Kieren and Simmt, 2002) في الفهم الرياضي النمو 
كعملية ذات حركة أمامية وخلفية بين المستويات وبالتالي يمكن 
تشخيص عملية الفهم كعملية ديناميكية ومنظمة. هنا لغة 
النموذج هي لغة المستويات والطبقات وهناك هرمية في هذا 
النموذج، أيضا ال يوجد توجه لربط المستويات العليا لفهم 

مـوذج العليا. كما أن عملية النمو في الرياضيات بمسـتويات الن
الفهم ليست عملية ذات اتجاه واحد، فمـثًال إذا أراد الطالـب أن 
يجمع الكسرين، فإنه لن يستطيع القيام بذلك بناء على 
استراتيجية مضاعفة الكسور، لـذلك عليه أن يرجع الى مستوى 

  .المتكافئةسابق مثل مستوى فهم معنى الكسور 
 Walter and)دراسة والتر وجيبونسوبينت نتيجة 

Gibbons, 2010)  فاعلية نموذج بيري وكيرين في حل
 Wilson) ةدراسالمشكالت الرياضية، كما أظهرت نتيجة 

and Stein, 2007)  أن الطلبة الذين درسوا باستخدام نموذج
بيري وكيرين تحسن فهمهم للنماذج والتمثيالت الرياضية، 

تحسن  )Kieren, Pirie and Gordon, 2000وبينت دراسة (
ريسهم باستخدام نموذج المهارات الرياضية للطلبة حين تد

  ين.بيري وكير 
ويتضح مما سبق أن طرق تدريس الرياضيات قد 
اختلفت بين الماضي والحاضر؛ فبعد أن كانت السمة 
الغالبة عليها التدريبات والمسائل أصبح التركيز فيها على 

وهذا  المشكلة،مة الرياضية وحل تنمية الفهم العام للمنظو 
االختالف أيضًا أدى إلى حتمية التطور في التعليم لتحقيق 
قدرة رياضية عالية مثل االستدالل المنطقي وخفض العبء 

وعليه جاءت فكرة الدراسة للكشف عن أثر  ،المعرفي
للفهم  (Pirie and Kieren)استخدام نموذج بيري وكيرين 

نطقي وخفض العبء المعرفي الرياضي في االستدالل الم
  لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن.

  
  مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في تدني مهارات االستدالل 
المنطقي لدى طالب المرحلة األساسية، حيث أشار كل 

، ؛ المنصور2010؛ التميمي، 2012من: (بالبل، 
 ,Garcia؛ Ball, Phillips, Wade and Quayle, 2006؛2010

إلى انخفاض مستوى االستدالل المنطقي لدى  )2000
باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تطبيق قواعد  ب،الطال

المنطق الرياضي عند حل المشكالت الرياضية والحياتية، 
؛ علي، 2010التميمي، ؛ 2012وكذلك أشار كل من (بالبل، 

 )Yaman, 2005؛ Felsner, 2004؛ 2010؛ المنصور، 2015
ى قصور وعدم فاعلية الطرق واالستراتيجيات السائدة في إل

تنمية االستدالل المنطقي لدى الطالب، كما أوصت 
بضرورة تدريب الطالب على االستدالل المنطقي بدءا من 

  رياض األطفال وحتى المرحلة الجامعية.
وكذلك كثرة العبء المعرفي لدى الطالب، حيث أشار 

 & ,Sweller، 2013 ؛ عبود،2004(أبو جوده، كل من 

Sweller, 2006 ؛Paas, Renkl & Sweller, 2003 ؛Sweller, 

إلى أن الطالب ) Copeland & Radvansky, 2004؛ 2008
 ،دائما في حاجة ماسة إلى بعض األساليب واالستراتيجيات

للعمل على التقليل من العبء المعرفي لديهم، وتوفير العوامل 
ما سبق تحاول الدراسة التي تساعد على ذلك. وفي ضوء 

 Pirie and(التعرف على: "أثر استخدام نموذج بيري وكيرين 

Kieren(  للفهم الرياضي في االستدالل المنطقي والعبء
  المعرفي لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن".  

ما أثر استخدام من خالل االجابة عن السؤال الرئيس: 
للفهم الرياضي في  (Pirie and Kieren)ن وكيرينموذج بيري 

االستدالل المنطقي والعبء المعرفي لدى طالب الصف 
السابع األساسي في األردن؟ وينبثق عن هذا السؤال سؤاالن 

  هما: 
ن ا أثر استخدام نموذج بيري وكيريم(Pirie and Kieren) 

كل للفهم الرياضي في االستدالل المنطقي بشكل عام و 
  ف السابع األساسي؟لدى طالب الص دةمهارة على ح

) ما أثر استخدام نموذج بيري وكيرينPirie and Kieren (
للفهم الرياضي في خفض العبء المعرفي لدى طالب 
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  الصف السابع األساسي؟
  

  أهداف الدراسة:
  :معرفة إلى الدراسة تهدف
 ) أثر استخدام نموذج بيري وكيرينPirie and Kieren (

طقي بشكل عام للفهم الرياضي على االستدالل المن
 لدى طالب السابع األساسي. ةوكل مهارة على حد

 ) أثر استخدام نموذج بيري وكيرينPirie and Kieren (
للفهم الرياضي على خفض العبء المعرفي لدى 

 طالب الصف السابع األساسي.

  
  أهمية الدراسة:

  :الدراسة في أهمية تكمن
 الما وراءو" مسايرة االهتمام الدولي باالستراتيجيات البنائية "

رين يمعرفية المتمثلة في هذا البحث بنموذج بيري وك
)Pirie and Kieren (،سية،وتوظيفها كمداخل تدري للفهم 

 الرياضي،واالستدالل المنطقي كنوع من أنواع التفكير 
 يفتح مما قد تنميته،والبحث عن طرق التدريس الفاعلة في 

  المجال.للبحث في نفس  أخرى بحوث أمام الطريق بذلك
 لين والمهتمين في تطوير ؤو اإلسهام في توجيه أنظار المس

المناهج في المملكة األردنية الهاشمية إلى ضرورة توظيف 
) للفهم في بناء Pirie and Kierenنموذج بيري وكيرين (

 الدراسية،وتضمينها في المناهج  تدريسية،استراتيجيات 
 المناهج واضعي يفيد قد وتدريب العاملين عليها، مما

 الميدان. هذا في والمعلمين

  تقدم الدراسة بعض األدوات البحثية وهي: اختبار
مع توضيح  المعرفي،واختبار العبء  المنطقي،االستدالل 

إعداد أدوات في  ت إعداد وتقنين كل منها مما يفيدخطوا
 بحثية مماثلة.

  تزود الدراسة معلمي ومخططي ومطوري مقررات
ي وفق نموذج بيري وكيرين الرياضيات بدليل تدريس

)Pirie and Kieren،(  مما قد يفيد في االسترشاد به في
 .إعداد وحدات دراسية أخرى

  
  مصطلحات الدراسة:

  االستدالل المنطقي: عرفه بياجيه بانه القدرة على حل
المشكالت الرياضية باستخدام العمليات المنطقية 

دالالت ويتضمن االست). 1990:95،واردزورث؛ 2004فيلو،(
  ية:تالمنطقية اآل

  االستدالل التناسبي: القدرة على استدالل طبيعة العالقة
 بالنسبية بين عنصرين أو أكثر باستخدام النسبة والتناس

)Edward and Stupple, 2008(.  
  االستدالل االحتمالي: القدرة على استدالل االحتماالت

الممكنة للمشكلة المعطاة، وكيفية استخدام نظرية 
  .)Ball, 2006؛ 2003حتماالت (بدر،اال
  االستدالل االستنباطي: القدرة على توليد مجموعة من

الفروض ومحاولة اختبار صحتها واستنباط الحل والوصول 
، عليالوقوع (نتائج ممكنة  بشأناستدالل  أيإلى نتائج، 

  ).Edward and Stupple, 2008؛ Ball, 2006؛ 2015
 المتغيرات  أحدعرفة تأثير ضبط المتغيرات: القدرة على م

المرتبطة بالمشكلة، وعزل وضبط المتغيرات األخرى غير 
؛ Ball, 2006؛ 2010المرتبطة بالمشكلة (المنصور، 

Edward & Stupple, 2008(.  
ويتبنى الباحث تعريف (بياجيه) لالستدالل المنطقي 
تعريفًا نظريًا، ويعرف االستدالالت المنطقية إجرائيًا: بأنها 

جة التي يحصل عليها طالب الصف السابع األساسي الدر 
عند استجابته على فقرات اختبار االستدالل المنطقي المعد 

 ألغراض البحث. 

 عرفه جيرمي العبء المعرفي :)Chong, 2005: 12 (
العبء الواقع على الذاكرة العاملة في أثناء حل  بأنه

 Markovits, Doyon and)كوبر المشكالت، وعرفه

Simoneau, 2002)  األنشطة العقلية التي تشغل سعة الذاكرة
العاملة خالل وقت معين، ويعرف إجرائيا بأنه الدرجة التي 
يحصل عليها طالب الصف الثالث المتوسط من خالل 

 إجابته على مواقف اختبار العبء المعرفي.  

 نموذج بيري وكيرين)Pirie and Kieren(  للفهم
بيري وكيرين بمراحله  : هو الفهم الذي يصفهالرياضي

وهي: التعرف البدائي، تكوين الصورة، امتالك  نالثما
الصورة، مالحظة الصفات، التعميم، المالحظة، وضع 

ويعرف إجرائيا بمجموعة تحركات  ،واالستقصاء ،القواعد
 التعليمية،المعلم من حيث التخطيط وتنظيم وتنفيذ المادة 

وفق خطوات  تقوم على طرح موضوعات وحدة (المثلثات)
 نموذج بيري وكيرين.

  
  : تلتزم الدراسة الحالية بالحدود اآلتية: حدود الدراسة

 وحدة (الهندسة) من مقرر رياضيات الصف السابع
حيث يتم إعادة صياغة محتواها في ضوء نموذج  األساسي،

  بيري وكرين.
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  اقتصرت الدراسة على طالب الصف السابع االساسي في
ديرية التربية والتعليم مة التابعة لإحدى المدارس الحكومي
 لمنطقة الزرقاء األولى.

  اعتمدت نتائج الدراسة على صدق االختبارين اللذين
أعدهما الباحث ألغراض الدراسة في االستدالل المنطقي 

 والعبء المعرفي.

  
استخدم المنهج شبه التجريبي منهج الدراسة ومتغيراتها: 

ستقل طريقة التدريس وذلك في الكشف عن أثر المتغير الم
والتي لها مستويان: الطريقة العادية؛ نموذج بيري وكيرين، 

  .ستدالل المنطقي، والعبء المعرفي)على المتغير التابع (اال
تشكل أفراد الدراسة من صفين من أفراد الدراسة :

صفوف الصف السابع األساسي في مدرسة الفاروق للبنين 
لمنطقة الزرقاء األولى في  التابعة لمديرية التربية والتعليم

، وبلغ عدد طالب الصف السابع 2015/2016العام الدراسي 
حيث قسمت عينة الدراسة عشوائيًا  ،طالباً  )64(االساسي 

حسب الصفوف: مجموعة تجريبية تدرس  تينإلى مجموع
وحدة (الهندسة) باستخدام نموذج بيري وكيرين وبلغ عدد 

بطة تدرس الوحدة ذاتها طالبًا، ومجموعة ضا )33(أفرادها 
  طالبًا. )31(بالطريقة المعتادة وبلغ عدد أفرادها 

: اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية: أدوات الدراسة
اختبار االستدالل المنطقي؛ واختبار العبء المعرفي؛ ودليل 

يما يلي ، وفدريس باستخدام نموذج بيري وكيرينالمعلم للت
  ن األدوات:توضيح لخطوات إعداد كل أداة م

  
  أوال: اختبار االستدالل المنطقي:

قام الباحث بإعداد اختبار االستدالل المنطقي للوقوف 
على قدرة طالب الصف السابع األساسي على االستدالل 
المنطقي، وأعد الباحث ألغراض الدراسة اختبارًا مؤلفا من 

  فقرة وفق الخطوات اآلتية:) 16(
  ة على حل المشكالت تعريف االستدالل المنطقي: القدر

 المنطقية.  العملياتباستخدام 

   بـتحديد مجموعة االستدالالت المنطقية المتمثلة :
االستدالل التناسبي، االستدالل االحتمالي، االستدالل 

االختبار االستنباطي، ضبط المتغيرات، وعليه تكون 
) فقرات. 4فقرة، ولكل استدالل ( )16(األولية من  بصورته

؛ 2004وع إلى عدد من الدراسات مثل: (فيلو، وهذا بالرج
 ,Felsner ؛2006محاسنه،  ؛2015؛ علي،2012،العبد اهللا

 ). Jacqueline, 2005؛ 2004

  الصدق: بعد إعداد اختبار االستدالل المنطقي، عرض
الرأي حول مدى مناسبة فقرات  إلبداء، محكماً  )15(على 

ي. ووضوح االختبار، وتمثيل الفقرات لالستدالل المنطق
الفقرات وكفايتها، واقتراح أية تعديالت ومالحظات يرونها 
مناسبة. ومناسبة المهارات والفقرات الخاصة بها لطالب 
الصف السابع االساسي. وتم األخذ بآراء المحكمين التي 
كان من أبرزها: إعادة النظر ببعض الفقرات، وٕاعادة 

سية صياغة بعض الفقرات، ودقة الرسم لألشكال الهند
والرسومات األخرى. وقد اعتبرت آراء المحكمين دليًال 

 على صدق محتوى االختبار.

  االتساق الداخلي: تم حساب معامل ارتباط بيرسون
بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالستدالل التي تنتمي 

)، وكذلك 0.89-0.71إليه، وقد تراوح معامل االرتباط بين (
جة كل فقرة والدرجة الكلية حساب معامل االرتباط بين در 

)، 0.86-0.67لالختبار وقد تراوح معامل االرتباط بين (
وكذلك حساب معامل االرتباط بين درجة كل مهارة والدرجة 

)، 0.90-0.84الكلية لالختبار وقد تراوح معامل االرتباط بين (
طالبًا من  )20(وذلك بالتطبيق على عينة استطالعية بلغت 

)، وهذا 0.01عند مستوى ( داللةهي ذات مجتمع الدراسة. و 
  يعني أنه يوجد اتساق داخلي. 

  ثبات اختبار االستدالل المنطقي: استخرجت معامالت
الثبات باستخدام الفا كرونباخ من استجابات العينة االستطالعية 

)، حيث بلغ معامل الثبات لمهارة االستدالل التناسبي 20(ن= 
، ولمهارة )0.87(حتمالي )، ولمهارة االستدالل اال0.89(

)، ولمهارة ضبط المتغيرات 0.83االستدالل االستنباطي (
)، وبالتالي بلغ معامل الثبات الختبار مهارات االستدالل 0.78(

) وتعتبر هذه القيم معبرة عن ثبات 0.91المنطقي ككل (
  االختبار، وهي مقبولة ألغراض تطبيق االختبار في الدراسة.

 الل العينة االستطالعية أن الزمن وقد تبين كذلك من خ
المناسب لالختبار هو ساعة، ووضعت إجابات نموذجية 
ألسئلة االختبار، وسلم تصحيح من خالل إعطاء درجة واحدة 
لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ. وبذلك بلغت الدرجة 

 درجة والدرجة الدنيا صفرا.  )16(القصوى على لالختبار 

تم بناء اختبار العبء  ء المعرفي:ثانيا: اختبار العب
  تية:المعرفي وفق الخطوات اآل

  تحديد مفهوم العبء المعرفي: بأنه الكمية الكلية من
النشاط العقلي في الذاكرة العاملة خالل وقت معين، والعامل 
الرئيس الذي يسبب العبء المعرفي هو عدد العناصر التي 

 يوجه االنتباه إليها.
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  االطالع على األدبيات والدراسات صياغة المواقف: بعد
، 2013؛ عبود، 2004أبو جوده، السابقة ذات العالقة مثل: (
Sweller, & Sweller, 2006 ؛Sweller, 2008 ؛Copeland & 

Radvansky, 2004(  تم بناء)موقفًا. )18 

  الصدق: ُعرض االختبار على عشرة محكمين، إلبداء
اغة اللغوية : الدقة العلمية، وسالمة الصيفيالرأي 

طالب، الووضوحها، مناسبة محتوى االختبار لمستوى 
وضوح تعليمات االختبار، وقد أشار المحكمون بتعديل في 
صياغة بعض االسئلة، وتم إجراء التعديالت وتصحيح 

 بعض األخطاء اللغوية.

  معامالت الصعوبة: تم تطبيق االختبار على عينة
امالت الصعوبة مع طالبًا، وحسبت) 20استطالعية بلغت (

)، وعليه تم حذف 0.93-0.68لكل فقرة، وتراوحت قيمها بين (
) 0.80(على  ت ذات معامالت الصعوبة التي تزيدالفقرا

  .) سؤاالً 12وأصبح عدد أسئلة االختبار (
  االتساق الداخلي: حسب معامل ارتباط بيرسون بين

درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وتراوحت معامالت االرتباط 
)، 0.01)، وهذه القيم دالة عند مستوى (0.89 -0.68ن (بي

  وهذا يعني أنه يوجد اتساق داخلي. 
  معامالت الثبات: ُحسب الثبات لالختبار بطريقة ألفا

) وهذه القيمة تقع في المدى المقبول 0.88وكان ( ،كرونباخ
  إحصائيا وهو مؤشر لثبات االختبار.

 12ار من (ختبار: تكون االختبالالصورة النهائية ل (
من نوع االختيار من متعدد، أعطيت الدرجة (صفر)  سؤاالً 

 ) لإلجابة الصحيحة.1لإلجابة الخاطئة والدرجة (

  
 ثالثا: دليل المعلم للتدريس باستخدام نموذج بيري وكيرين

  اختيرت وحدة (الهندسة) من مقرر رياضيات الصف
كما السابع األساسي ألن موضوعاتها تالئم طبيعة النموذج، 

أنها من الموضوعات المهمة التي سوف ُيبنى عليها التعلم 
في الصفوف المتقدمة. وقد تم االستعانة بوثيقة اإلطار العام 
والنتاجات العامة والخاصة لمادة الرياضيات لمرحلة التعليم 
وكتاب المعلم التي حددت عدد دروس هذه الوحدة والنتاجات 

مجموع النتاجات  روس، حيث بلغالدالخاصة لكل درس من 
) نتاجًا، وحللت وحدة الدراسة، وحددت المفاهيم 15(

والتعميمات والمهارات والمسائل التي تضمنتها. واستندت 
  ) مستويات هي: 8خطوات التدريس في التدليل على (

  البدء في عملية الفهم والنمو  فيهالّتعرف البدائي: ويتم
ة عن في الرياضيات فيكون لدى الطالب خلفية بسيط

الموضوع، وهي ما يفترض المعلم أنه موجود لدى الطالب 
  بالنسبة لموضـوع معـين عندما يريد تعليمه.

  في هذا المستوى يقوم المتعلم بصنع  :الصورةتكوين
تمييزات بالنسبة لمعرفته البدائية، مثال إن كان يعرف سابقا 
الشكل الرباعي، ودرس المستطيل فإنه في هـذا المستوى 

صنع تمييزات بين كال الشكلين، وباستخدام المعرفة يقوم ب
 البدائية بأساليب وطرق جديدة.

   امتالك الصورة: في هذا المستوى يمكن للطالب أن
يستعمل التراكيب الذهنية حول موضوع معين ويقوم بنشاطات 
خاصة تدور حول الموضوع دون أن يكـون هناك وسائل 

الطالب في مستوى مثال إن كان  ذلك.محسوسة تساعده على 
تكوين الصـورة يستخدم قطاعات الدائرة لجمع الكسور، فإنه 

 في هذ ا المستوى يقوم بذلك دون حاجـة إلـى القطاعات.

 :يحدث عندما يكون باستطاعة  مالحظة الصفات
الطالب أن يجمع جوانب من الصور الذاتية لبناء صفات 
ن رياضية مرتبطة بالسياق. هنا مالحظـة الصـفات تمك

المتعلم من القيام بأفعال رياضية مالئمة للموضوع الذي 
فمثال يمكن للطالـب أن يستخدم استراتيجية تحويل  ،يتعلمه

مجموع كسرين أو أكثر إلى كسر معلوم وذلك لكـي يقـوم 
لمالحظة ذاتيـة بعملية جمع الكسور بصورة بسيطة. هذه ا

د ال أي أن االستراتيجية المذكورة ق ب،خاصـة بكـل طالـ
يستخدمها كل الطالب بل بعضهم والذين تمكنوا من 
مالحظـة هذه الصفة (إن جمع الكسور يصبح أسهل عندما 

 نحول مجموع البعض منهـا إلـى كسـر معلوم).

  التعميم: في هذا المستوى يعمم الطالب خاصية معينة
أي  ،باالعتماد على ما الحظه من صفات من صورة سـابقة

يستطيع الطالب اسـتخالص الخاصية  أنه في هذا المستوى
المشتركة وتعميمها على مواقف جديدة مشابهة أو فهم 
أساليب رياضية معينة مـن خالل أفكار رياضية سابقة. مثال 
يمكن للطالب أن يستنتج أن الجمع يمكن إجراؤه باستخدام 
 مفاهيم عددية ورموز ترتبط بالكسور، وهو شيء عرفه سابقا.

 :الذي يقوم بعملية التعميم هو في الشخص  المالحظة
موقف يمكنه من خالله أن يفكر بالموقف بشكل انعكاسي 
وينظمه، ويعبر عن التفكير والتنظيم للمعرفة الجديدة على 
شكل نظريات تتعلق بالموقف. هذا التعبير ندعوه 
بالمالحظة، مثال على مستوى المالحظة هو البحث عن 

 ساعد في جمع الكسور.أنماط في تكافؤ الكسور يمكن أن ت

  ضع القواعد الهيكلة: يحدث عندما يبدأ الطالب
هذا يعني أن و بالتفكير في مالحظاتهم الرسمية كنظرية. 
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الشخص واع لكيفية ارتباط مجموعة النظريات ببعضـها، 
وهذا يستدعي تعليل االرتباطات من خالل حوار منطقي أو 

أدوات  رياضي، لو أن الطالب تحدثوا عن التقسيم بذكر
محسوسة لكان ذلك امتالك صورة أو مالحظة صفات، ولو 
أنهـم تحدثوا عن التقسيم بواسطة األشكال لكان ذلك تعميما. 

الحديث عن التقسـيم هو حديث عن بنية فأما في الهيكلة 
رياضـية ال تعتمـد علـى األدوات المحسوسـة وال علـى 

 األفعـال الخوارزمية.

 :وى يمتلك الطالب معرفة في هذا المست االستقصاء
هيكلية كبيرة وبالتالي يستطيع التخلص من أخطاء مفاهيمية 
سابقة، بعد اكتساب الطالب الفهم الكامل لمفهوم مـا، تتشكل 
لديه أسئلة قد تؤدي إلى مفاهيم جديدة. مثال في مستوى 
الهيكلة يستطيع الطالـب أن يرى األعداد النسبية بصورة 

نسبي على شكل زوج مرتب مـن جديدة وهي كون كل عدد 
الصورة (أ، ب) يستطيع الطالب اآلن أن يخترع أشياء 
جديدة عن طريق السؤال: أية أعداد يمكن أن تنتج من 

 /أربعة أعداد مرتبة من الصورة أ/ب /ج

  وتم استخدام استراتيجيات تقويم أساسية، كالمالحظة
والقلم والورقة ومن أدواتها: قوائم الشطب وساللم التقدير. 
والتقويم الكتابي الصفي والبيتي. واالختبار القصير، وبعد 
إعداد دليل المعلم في صورته المبدئية عرض على مجموعة 
، من المـحكمين لتحديد مدى مناسبة األهداف لكل درس

أسلوب عرض األنشطة لمحتوى الوحدة، وأسلوب عرض 
المحتوى في دليل المعلم، والوسائل التعليمية للمحتوى، 

حصة  30واستمر تدريس الوحدة ( وأساليب التقويم ألهداف.

  دراسية) بواقع خمس حصص باألسبوع.
  

  تكافؤ أفراد الدراسة:
 تم التأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة في التطبيق القبلي
الختبار االستدالل المنطقي واختبار العبء المعرفي، حيث 
حسبت قيمة ويلكس لمبدا ألداء عينة الدراسة على اختبار 

وقيمة ف المقابلة  )0.95(االستدالل المنطقي، وكانت قيمتها 
، وهذا يشير إلى تكافؤ )0.50(والداللة اإلحصائية ) 0.85(لها 

افؤ مجموعات مجموعتي الدراسة، كما تم التأكد من تك
الختبار العبء المعرفي، حيث  الدراسة في التطبيق القبلي

تحليل التباين االحادي لدرجات طالب المجموعتين  بحس
العبء  التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار

والداللة اإلحصائية  )0.21( المعرفي، وكانت قيمة ف
  .، وهذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة)0.65(

  
أسفر التحليل اإلحصائي نتائج الدراسة ومناقشتها: 

  للبيانات عن النتائج اآلتية:
أوًال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما أثر استخدام 

للفهم الرياضي  (Pirie and Kieren)رين ينموذج بيري وك
 ةفي االستدالل المنطقي بشكل عام وكل مهارة على حد

ولإلجابة عن هذا اسي؟ لدى طالب الصف السابع األس
السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ألداء أفراد الدراسة على اختبار االستدالل المنطقي وكل 

يظهر  )1(والجدول  ،مهارة من مهاراته حسب المجموعة
  نتائج.هذه ال

  )1الجدول (
  اسة على مهارات االستدالل المنطقي حسب المجموعةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدر 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة  المهارات
 0.95 2.97 33 بيري وكيرين  االستدالل التناسبي

 0.70 1.32 31 الضابطة

 0.91 2.85 33 بيري وكيرين  االستدالل االحتمالي
 0.61 1.65 31 الضابطة

 0.83 3.15 33 بيري وكيرين  تنباطياالستدالل االس
 0.51 1.45 31 الضابطة

 0.93 2.88 33 بيري وكيرين  ضبط المتغيرات
 0.67 1.61 31 الضابطة

 2.41 11.85 33 بيري وكيرين  االختبار الكلي
 1.40 6.03 31 الضابطة

  
جموعة التجريبية الذين درسوا الحسابية لدرجات طالب الموجود فروق ظاهرية في المتوسطات  )1(يبين الجدول 
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باستخدام نموذج بيري وكيرين وطالب المجموعة الضابطة 
في اختبار االستدالل المنطقي الكلي وعلى كل المهارات 

 لمبدأالفرعية، والختبار هذه الفروق حسبت قيمة ويلكس 
، والداللة )43.70(وقيمة ف المقابلة لها  )0.25(وكانت 

م تحليل التباين المتعدد، ويبين ، واستخد)0.00(اإلحصائية 
نتائج التحليل درجات طالب المجموعة  )2(الجدول 

التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار االستدالل 
  ة.المنطقي بشكل عام وكل مهارة على حد

  )2الجدول (
  ييبية والضابطة في التطبيق البعدتحليل التباين المتعدد لدرجات طالب المجموعتين التجر 

  ختبار االستدالل المنطقي ومهاراتهال
مجموع  المهارة  

 المربعات
درجة
 الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
حجم 
  األثر

  
  المجموعة

  0.50  0.00  61.464  43.365 1 43.365 االستدالل التناسبي
  0.38  0.00  38.431  23.145 1 23.145 االستدالل االحتمالي

  0.61  0.00  95.714  46.190 1 46.190 باطياالستدالل االستن
  0.39  0.00  38.857  25.614 1 25.614 ضبط المتغيرات
  0.69  0.00  136.72  540.727 1 540.727 االختبار الكلي

     0.71 62 43.744 االستدالل التناسبي  الخطأ
     0.60 62 37.339 االستدالل االحتمالي
     0.48 62 29.920 االستدالل االستنباطي

     0.66 62 40.870 ضبط المتغيرات
    3.955 62 245.210 االختبار الكلي

  
داللة إحصائية  ذي) وجود فرق 2يبين الجدول (

)α=0.05 بين المتوسط الحسابي لدرجات الطالب على (
اختبار مهارات االستدالل المنطقي يعزى لمتغير طريقة 

معرفة أثر متغير التدريس، ولمعرفة اتجاه هذا الفرق، ل

طريقة التدريس في مهارات االستدالل المنطقي، حسبت 
) يبين هذه 3والجدول ( ،المتوسطات الحسابية المعدلة

   النتائج.

  )3الجدول (
  لمجموعتين التجريبية والضابطة فيلدرجات طالب االمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري 

  المنطقي ومهاراتهالتطبيق البعدي الختبار االستدالل 
  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة المهارة

  0.15  2.97 رينيبيري وك  االستدالل التناسبي
  0.15  1.32 الضابطة

  0.14  2.85 رينيبيري وك  االستدالل االحتمالي
  0.14 1.65 الضابطة

  0.12 3.15 رينيبيري وك  االستدالل االستنباطي
  0.13  1.45 الضابطة

  0.14 2.88 رينيبيري وك  ضبط المتغيرات
  0.15  1.61 الضابطة

  0.35  11.85 رينيبيري وك  االختبار الكلي
  0.36  6.03 الضابطة
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) أن المتوسط الحسابي المعدل 3يظهر الجدول (
اختبار مهارات لدرجات طالب المجموعة التجريبية على 

لتوالي هو االستدالل المنطقي ومهاراته البعدي على ا
)، وأن المتوسط 11.85)، (2.88)، (3.15)، (2.85)، (2.97(

الحسابي المعدل لدرجات طالب المجموعة الضابطة على 
ومهاراته البعدي  الكلياالستدالل المنطقي اختبار مهارات 

) 6.03)، (1.61)، (1.45)، (1.65)، (1.32على التوالي هو (
)، 1.27)، (1.70()، 1.20)، (1.65أي بفارق على التوالي (

)، وهذا يدل على أن الفارق كان لصالح طالب 5.85(
المجموعة التجريبية، أي تفوق طالب المجموعة التجريبية 

اختبار مهارات على طالب المجموعة الضابطة في نتائج 
  ومهاراته البعدي.  الكلياالستدالل المنطقي 

أن طالب المجموعة ب ويمكن تفسير هذه النتيجة
 أثناء تعلمهم ابتداء الفهم من بمستويات مختلفة مروا التجريبية

 الثامن الهيكلة المستوى وحتى البدائي التعرف األول بالمستوى

 قبل من وأنشطة تطبيقات ذلك لتقديم ويعود، واالستقصاء

كما ، أعلى المستويات إلى حفزت الطالب للوصول المعلم
 نم مختلفة بخصائص به الطالب مر فهم مستوى كل تميز

 وجود وعدم العكسي، الطي عملية حدوث مثل الفهم خصائص

 تّعلمية بممارسات الطالب وقيام الفهم، مستويات بين حدود

 واالستفسار وبنائها األفكار تقديم مثل مستوى كل مختلفة في

تنظيمها مما كان له االثر  وٕاعادة صحتها من والتحقق عنها
الستدالل ااختبار مهارات الواضح في تفوق الطالب في 

  ومهاراته البعدي.  الكليالمنطقي 
فباستخدام نموذج بيري وكيرين تم تقديم أنشطة 

 تعلمها التي النظريات كل بين تجمع مباشرة غير وتطبيقات

الى  ونمما جعل الطالب يصل التعلم، موضوع في الطالب
 النظريات مجموعة من بين الربط منهم تستلزم الهيكلة التي

 قام التي األنشطة أيضا ،منطقي بشكل باطاالرت هذا وتفسير

 للوصول لهم كانت محفِّزة ّحلوها التي الطالب والتطبيقات بها

 مفاهيم منهم اكتشاف يستلزم والذي االستقصاء مستوى إلى

اختبار  فرقا في نتائج دثتعلمها وهذا أح لهم يسبق لم جديدة
  ومهاراته البعدي.  الكلياالستدالل المنطقي مهارات 
كن تفسير هذه النتيجة بأن طالب المجموعة ويم

 التجريبية الذين درسوا باستخدام نموذج بيري وكيرين وصلوا

 تعلُّمية بممارسات الطالب قام فقد امتالك عال، مستوى إلى

 هذه وأكثر الفهم، من المستوى هذا إلى الوصول في ساعدتهم

، اراألفك وبناء األفكار االستفسار عن هو تكراًرا الممارسات
 بالرجوع إلى يقوموا لم الطالب ان ذكره الجدير من لكن

 الطي وهو للموضوع تعلمهم أثناء الفهم من سابقة مستويات

 النتائج لهم، هذه بالنسبة بسيطا كان ألن الموضوع العكسي،

 إذ وكيرين، حسب بيري المعرفة بناء نظرية صفات مع تتوافق

 بحاجة هم ام الطالب يعرف عندما يحدث العكسي الطي أن

 للتذكر كافية ليست معرفتهم ولكن يحلوا مشكلة، لكي إليه

  (Pirie and Martin, 2000). الضرورية للمعرفة التلقائي
 ,Slaten)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سالتين 

 بأبحاث قيامهم الطلبة لدى فهم نمو اختبار الهادفة إلى (2010

 ان التاريخي، وجد رهاتطو  خالل من رياضية بمفاهيم متعلقة

 الطالب أعطى معينة مفاهيم حول والكتابة الوصفية البحث

 فهمهم لمفاهيم مستويات وتعميق اختبار إلعادة الفرصة

 لدرايتهم عميقا فهما تضمنت المكتوبة تعليقاتهم نأ إذ رياضية،

 وفيما الكتابة محاوالتهم ومن أبحاثهم من تعلموه لما الشخصية

  .الرياضيات في فهمهم لنمو اوالتالمح هذه أدت إذا
 Wilson) وستين  مع نتائج دراسة ولسونفق أيضًا وتت

and Steinm, 2007) التي هدفت معرفة العالقة بين
 تم وقد الفهم، في والنمو الرياضي للمفهوم الخارجية التمثيالت

 نموذج باستخدام الفهم المشاركين في مستويات من التحقق

من  مستوى كل في المستخدم التمثيل نوع وكذلك كيرين -بيري
 بين هناك عالقة بأن النتائج النموذج، أفادت هذا مستويات

 المستخدمة، التمثيالت وأنواع المشاركين عند الفهم مستويات

 رياضي لمفهوم الطالب فهم تقييم المعلمين استطاعوا أن كما

 هذا المفهوم تمثيل تظهر مهام أو أسئلة خالل من معين

خرى، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من أ بأشكال
  .(Walter and Gibbons, 2010؛ 2012(بالبل، 

  
ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما أثر استخدام 

للفهم الرياضي  (Pirie and Kieren)رين ينموذج بيري وك
في خفض العبء المعرفي لدى طالب الصف السابع 

ذا السؤال حسبت المتوسطات ولإلجابة عن هاألساسي؟ 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على 

) 4والجدول ( ،اختبار العبء المعرفي حسب المجموعة
  نتائج.يظهر هذه ال
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  )4الجدول (
  ةحسب المجموع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على اختبار العبء المعرفي

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  االختبار

 1.49 7.19 33 بيري وكيرين  العبء المعرفي

 1.95 9.85 31 الضابطة

  
وجود فروق ظاهرية في المتوسطات  )4(يبين الجدول 

الحسابية لدرجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا 
ب المجموعة الضابطة باستخدام نموذج بيري وكيرين وطال

على اختبار العبء المعرفي، واستخدم تحليل التباين 

نتائج التحليل درجات طالب ) 5(االحادي، ويبين الجدول 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار 

  العبء المعرفي.

  
  )5الجدول (

  ة في التطبيق البعدي الختبار العبء المعرفيتحليل التباين االحادي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابط

 حجم األثر الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  
  0.37  0.00 36.94  112.669  1  112.669  المجموعة

        3.050  62 189.081  الخطأ
  

 =α)داللة إحصائية  ذي) وجود فرق 5يبين الجدول (
ط الحسابي لدرجات الطالب على اختبار بين المتوس (0.05

العبء المعرفي يعزى لمتغير طريقة التدريس، ولمعرفة 

اتجاه هذا الفرق، لمعرفة أثر متغير طريقة التدريس في 
 ،العبء المعرفي، حسبت المتوسطات الحسابية المعدلة

  ائج.يبين هذه النت )6والجدول (
  

  )6الجدول (
  لمجموعتين التجريبية والضابطة فيلدرجات طالب اخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة وال

  التطبيق البعدي الختبار العبء المعرفي

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  المجموعة  االختبار

  العبء المعرفي
 0.31 7.19 بيري وكيرين

 0.30 9.85 الضابطة

  
) أن المتوسط الحسابي المعدل 6يظهر الجدول (

جات طالب المجموعة التجريبية على اختبار العبء لدر 
، وأن المتوسط الحسابي المعدل )7.19( هوالمعرفي البعدي 

اختبار العبء لدرجات طالب المجموعة الضابطة على 
)، أي بفارق 9.85البعدي على التوالي هو ( المعرفي

)، وهذا يدل على أن الفارق كان لصالح طالب 2.66(

أي أن الطالب الذين درسوا باستخدام  المجموعة التجريبية،
كان العبء المعرفي لديهم أقل من رين ينموذج بيري وك

  طالب المجموعة الضابطة. 
كن استخدام نموذج بيري وكيرين ُيم وهذا يشير إلى أن

التغلب على بعض المشكالت المعرفية التي تواجه  من
الطالب، وخاصة تلك المشكالت التي تتعلق بضعف 
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يعمل على إثارة و ى التركيز أثناء شرح المعلم، قدرتهم عل
عي داث الدرس يتم تجسيدها بشكل واق، ألن أحهمانتباه

(Walter and Gibbons, 2010).  
 تعلماً  كما أن التعلم باستخدام نموذج بيري وكيرين كان

وهذا خفض من العبء  للفهم مختلفة بخصائص وغنياً  متنوعاً 
ريبية بعكس المجموعة المعرفي عند طالب المجموعة التج

التي تقوم  الطريقة االعتياديةالتي تعلمت باستخدام الضابطة 
بضخ المعلومات للطالب بصورة مستمرة، ويكون دور 
الطالب المتلقي والمستمع للمعلومات التي قدمت له بصورة 
مستمرة خالل الدرس وعدم إعطائه فرصة زمنية لكي يوجه 

ا في الذاكرة جتها وخزنهبترميزها ومعالو  ،نتباه اليهااال
  .)Bruning, Horn and Pytlikzillig, 2003( ةالعامل

المجموعة ب الن طأبويمكن تفسير هذه النتيجة 
 ،التعلم في ساعدت كثيرة تّعلمية بممارسات التجريبية قاموا

 تحقق حيث عنها؛ واالستفسار وتقديمها بناء األفكار أهمها

 تواصل ببنائها، أي أن قاموا التي األفكار صحة من الطالب

 وتشير معرفتهم، بناء على ساعدهم مختلفة بطرق الطالب

 الرياضيات صف في أهمية التواصل إلى السابقة األبحاث

وهذا  ،الرياضية لمعرفتهم الطالب بناء عملية في وٕاسهامه
ومعالجته بصورة منظمة ميزه وتر هم في تنظيم ما تعلموه أس

 ;Arzarello, 2006)من خفض العبء العرفي أسهممما 

NCTM, 2000)  
الدور الجديد الذي قام به بويمكن تفسير هذه النتيجة 

 خالل المعلم في نموذج بيري وكيرين، إذ ساعد الطالب من

 ساعدتهم قضايا إلى انتباههم ولفت خر،آل وقت من أسئلة طرح

 مستويات بين االنتقال فيه، أيضا هم الذي إتمام المستوى في

 عكسي طي عمليات تحدث فلم وخطياً  جياً تدري كان الفهم

التّعلمية  الممارسات أكثر ولعل الفهم، من سابقة لمستويات
 كان إذ األفكار؛ وبناء األفكار تقديم هي بها الطالب قام التي

 فطبيعة جديدة؛ أفكارا يبنون عليها وبناء أفكاراً  الطالب يقدمون

 جديدة،ارًا أفك يقدمون بها جعلتهم الطالب قام التي األنشطة

 تعتمد جديدة بناء أفكار إلى الطالب قاد األفكار هذه وتقديم

تقديمها مما قوى قدرة الطالب على التركيز  تم التي تلك على
مما يسهم في  ،على أكثر من موضوعين مهمين في الدرس

خفض الضغط على الذاكرة العاملة وتنشيط قدرتها على 
لمقابل فإن طالب ترميز ومعالجة وخزن المعلومات، وفي ا

بصورة غير تقدم لهم المعلومات المجموعة الضابطة كانت 
مة وبالتالي فإن المعلو  ،تراعي مستويات فهمهمو ال أ ظمةمن

فر لها المعالجة الم تتو  ذاالجديدة المخزنة في الذاكرة ا
ثانية  15-30المطلوبة سوف تفقد خالل مدة زمنية مقدارها 

)Capon, Handley and Dennis, 2003،(  وتتفق هذه النتيجة
؛ Yaman, 2005( مع ما توصلت إليه دراسة كل من

؛ Chong, 2005؛ Pirie & Kieren, 19991؛2004جوده، أبو 
Elliott, Stephen, Alexander & Frey, 2009.(  

  
  التوصيات والمقترحات:

باالعتماد على نتائج الدراسة ومناقشتها فإن التوصيات: 
  ي:الدراسة توصي بما يأت

  االهتمام باالستراتيجيات الخاصة بتنمية االستدالل
المنطقي بشكل عام وخفض العبء المعرفي، ألن 
تنميتها تتوقف على مدى التدرب عليها، وذلك قد 
يتطلب توجيهًا مباشرًا في البداية حتى يصبح الطالب 
قادرًا على أداء هذه المهارات بصورة طبيعية دون 

 مساعدة من أحد.

 ن جانب القائمين على تأليف كتب االهتمام م
الرياضيات بنموذج بيري وكيرين ومحاولة تقديم 

على نه يستحوذ ياضيات من خالل هذا النموذج ألالر 
 اهتمام الطالب.

  تشجيع المعلمين على استخدام نموذج بيري وكيرين
كمدخل لتقديم مادة الرياضيات، لما لذلك من أثر فعال 

المفاهيم الرياضية،  في تحسين قدرة الطالب في فهم
  ورفع مستوى التفكير لديهم في مادة الرياضيات.
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Effect of Using Pirie-Kieren's Model of Mathematical Understanding on K7 Students' 

Logical Reasoning and Reduction of Their Cognitive Load 
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Hashemite University, Zarqa, The Hashemite Kingdom of Jordan. 

Abstract 

This study was conducted to identify the effect of using Pirie and Kieren mathematical 

understanding model on deductive reasoning and lowering cognitive load amongst K7 

Jordanian students. The study sample comprised (54) K7 students from two different public 

schools in the Jordanian Governorate of Zarqa. Students were randomly selected and divided 

into two groups: the experimental group of (33) students using Pirie and Kieren Model and the 

control group employing the classical teaching method. The researcher developed a deductive 

reasoning test and a cognitive load test and ensured their reliability and validity prior to their 

administration. A teaching method guide illustrating how to use Pirie and Kieren model was 

also prepared. Findings revealed that the experimental group surpassed the control group in the 

overall mathematical understanding performance and deductive reasoning, including related 

skills; namely, proportional reasoning, probabilistic reasoning, deductive reasoning and 

variables' control. Results also showed that cognitive load amongst students of the 

experimental group was less than that of the control group.   

Keywords: Proportional reasoning, Probabilistic reasoning, Deductive reasoning, Variables' 

control. 
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shall, therefore, not be permitted to publish this article by any means without prior written 
consent of the Journal’s Editor in Chief.  

4- Based on specific standards and technical considerations, the Journal retains the right to 
prioritize the publication timing of certain research papers.  

5- The Journal retains the right to delete, alter, add and/or modify certain terms or expressions, 
so as to render the paper compatible with the Journal’s standards. 

6- Based on reviewers’ reports, the Journal informs the author of rejecting his/her paper without 
expressing/providing the reasons for that rejection. 

7- The author/s receives/receive two copies of the Journal edition in which his/her paper has 
been published along with 15 copies of the paper having been published in that edition. 

8- All published research papers express the views and opinions of the author/s and do not 
reflect the Journal’s vision and policies. 
 



followed by page 2 which is dedicated solely to the Arabic version of the abstract, then page 
3 for the English version of the abstract, then the body of the research.  

 
B- Other Conditions: Structure, Design, Methodology, References… etc. 
 
Research papers should adhere to the following conditions: 
1- Papers must be well-documented, free of grammatical and spelling errors and written in 

academic language, illustrating a genuine idea investigated via the use of an efficient 
research methodology. 

2- Papers should contribute to the development and advancement of the educational field; 
locally, regionally and/or internationally. 

3- The author(s) should sign an agreement confirming that the paper was never published, that 
it is not under consideration for publication elsewhere and that it will not be submitted to 
other journals until the work in question is formally rejected by TaibahU Journal of 
Educational Sciences. 

4- Research papers should be structured as follows: 
a. Applied Research:  

Papers should include an introduction exposing the nature of the paper, the need and the 
variables affecting the issue, background of the problem and research questions and 
objectives, population sample, research tools and procedures, data analysis, statistical 
analysis where applicable, findings, discussion and recommendations.  
(Important: See instructions for literature review and reference sections below). 

b. Theoretical Research: 
Introducing the core idea while referring to review of literature, significance of the study and 
its added value, methodology, and then dividing the paper into inter-related sub-sections 
each of which focuses on a specific idea related to the core idea of the research, and finally, a 
comprehensive summary integrating key results. 

c. For both genres of research, authors must not dedicate one separate section for literature 
review; instead, Literature Review should be integrated within the research whether in the 
introduction or in other parts, e.g. theoretical framework. Reference section should be at the 
end of the paper using American Psychological Association (APA) - 6th Edition. (See 
instructions below). 

5- There must be a separate order for tables and another one for figures in the body of the 
article. Researcher/s must indicate their titles on top of each table and/or figure, as well as 
source – if any – below each table/figure.  

6- Discussion and analysis of findings should be relevant to the research population and study 
sample while highlighting the variables impacting these and comparing them with previous 
related studies, if available.   

7- Researchers must use American Psychological Association (APA) - 6th Edition. 
8- Researchers should adhere to the following order of referencing style as approved by the 

Journal: 
a. First, Arabic references should be alphabetically listed at the end of the study according to 

the family name of the first author; followed by references in other languages (including 
translated ones). 
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articles also include reports of educational conferences, conventions, symposia and distinguished 
dissertations in related domains. 

 
First: Conditions & Regulations 

 
A- Technical Instructions & Conditions: 
1- Papers must be electronically submitted via the Journal website http://www.taibahu.edu.sa. 

Researchers can contact editorial staff via jtues@taibahu.edu.sa. 
2- Abstracts must be bilingual (Arabic/English): a maximum of 200 words for the Arabic 

version and not less than 300 words and not more than 400 words for the English one. 
3- A maximum number of 5 keywords which precisely describe and reflect the core elements of 

the research should be stated immediately after each abstract. 
4- Words count for submitted articles should, by no means, exceed 8000 words. 
5- Single space for line spacing; 4.2 cm of top and bottom margins; 3 cm of right and left 

margins of all pages. 
6- Fonts: for the body of the paper, researchers must use (Simplified Arabic font) size 14 for 

the Arabic version and (Times New Roman font) size 12 for the English version. Main titles 
must be in bold.  

7- For tables and figures, researchers must use (Simplified Arabic font) size 11 for the Arabic 
version and (Times New Roman) size 9 for the English version. Main titles must be in bold.  

8- Researchers must employ Arabic numbers (1, 2, 3… etc.) in the body of their papers, as well 
as for tables, figures, references,… etc. Indian, Roman and/or other forms of numbers are not 
accepted.  

9- Page numbers must be centered on the bottom of each page starting with the Arabic abstract 
followed by the English one, then the body of paper and reference pages at the end.  

10- Whether implicit or explicit, nothing in the paper should reveal the identity of the 
researchers. The term “the researcher / researchers” should be used in lieu of specific 
name/names.  

11- The research should start with 2 separate/independent pages: one in Arabic and the other in 
English. These pages must not be numbered. Each page should include: research title, 
researcher/s’ name/s, major or area of expertise, affiliation, position, academic degrees and 
addresses. Then, page number 1 of the research should contain the paper’s title only, 
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