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م عن كلية 1987/هـ1408لوم التربوية الصادرة عام لمجلة الع اً امتدادم، 2005/ه1425م تأسست في جامعة طيبة عا
محمد بن سعود اإلسالمية؛ بمرسوم جامعتي الملك عبد العزيز واإلمام  عيالملك عبد العزيز قبل اندماج فر  معةفرع جا -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 ا فيفكر الدعم  إلىتهدف المجلة 
  لنشر البحوث التربوية األصيلة.يز المجال العلمي المم

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

ملخصات الرسائل الجامعية الهادفة. وهي موجهة للمشتغلين بالحقل و بية والعالمية، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة، والعر 
  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 التربويةلوم جامعة طيبة للعمجلة هيئة تحرير  أقرت
(نصف كمجلة  ؛) مرتين في العام2تصدر (كانت بعد أن ، م2015 نيسان عاممن  بدءاً  في العام؛ مرات ثالث) 3( المجلة
نظام االشتراك، ومعارض الكتب و  اإلهداء، 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  البحوثتسعى المجلة لتكون مجلة دولية في مجال نشر 

امل التأثير العربي على مع 2016ة عام ، وقد حصلت المجل Google Scholarالمنهل، دار المنظومة التربوية،، دار المعرفة
Arab impact factor 2016   على فهرستها ضمن قواعد البيانات العلمية التالية والعمل جارٍ . ) 0.68(بقيمة:  

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

  
 

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

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

  
 

المجلة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى 
  وتطورها. المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم المجتمعات لبحوثانشر 
 ليزية.البحوث التربوية باللغتين العربية واإلنج، وعالميًا 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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  "مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية  "

  

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

  مركز النشر العلمي
  
 

  
  )8618888-14-00966هاتف (

  )5366رئيس هيئة التحرير (: ةتحويل
  

  )5365( سكرتير التحرير التنفيذي: ةتحويل
  

  

  jtues@taibahu.edu.sa: لكترونيد اإلـالبري
  

  u.edu.sahttp://www.taibah:  لكترونيالموقع اإل
  

 



 ط
 

 

  

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

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

 لمميزة،االرسائل 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.saتقديم البحوث إلكترونيًا من خالل موقع المجلة اإللكتروني (يتم  .2
 ).jtues@taibahu.edu.saبريدها اإللكتروني (

واآلخر باللغة ) كلمة، 200( علىلخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية ال يزيد عدد كلماته م 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
  البحث بدقة.محاور 

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

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

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

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

Roman) ) ( بخط غامقي اللغتين )، وتكون العناوين الرئيسية ف9بحجمBold.( 

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

ثم الملخص اإلنجليزي،  لخص العربيمن صفحة الم 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  ثينب عدم إيراد اسم الباحث/الباحيج .11
 م/األسماء.الساحث، أو الباحثين) بدًال من تستخدم كلمة (البا



 ي
 

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

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

 

 

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

 محليًا أو عربيًا أو عالميًا.، 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، جة إليه ومسوغاته مقدمة تبدأ بعرض طبيعة البحث، ومدى الحا ون: يورد الباحث/الباحثالبحوث التطبيقية  .أ
وتساؤالته، ثم مجتمع البحث، وعينته، وأدواته، وٕاجراءات تنفيذه، والمعالجات اإلحصائية  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،ميته، وٕاضافته العلمية إلى مجالالبحث، وأه

م البحث . ثم يختالفكرة المركزية للبحث 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  :وثـفي كال النوعين من البح  .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، ويكترقم الجداول واألشكال في المتن ت .5
 أسفله. –وجد 

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

 هو نظام جمعية علم النفس األمريكية، اإلصدار الســـــــادس: لةالتوثيق المعتمد في المج نظام .7

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

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

 التوثيق المعتمد في المجلة.

 نجليزية.ترجمة جميع المراجع العربية وتضمينها في قائمة المراجع اال   .ب

  



 ك
 

 

، وفق ترتيبها ترجمتها تمتالمراجع العربية التي  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  لعربية الواردةالة المنشورة باللغة امقإذا كانت بيانات ال  .د
فتكتب  فيها، تم نشرهاالتي المؤلفين، وعنوان المقالة، وبيانات الدورية) موجودة باللغة اإلنجليزية في أصل الدورية 

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

  
  وفيما يلي مثال على ترجمة بيانات المراجع العربية:           

 ،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 مة بجوار المكتوب بالعربية، ألصليالمصطلحات 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،للبحهيئة التحرير بالفحص األولي تقوم  .1

 ر.النش

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  لويات النشر لألبحاث المقدمة للمجلة حسب معاييرها، وترتب البحوثلهيئة التحرير الحق في تحديد أو  .3
 ية.العتبارات فن

  .راض الضبط اللغوي ومنهج التحريرألغأو تعيد صياغتها  جمل والعباراتتحتفظ المجلة بحقها في أن تختزل بعض ال .4
  .دون إبداء األسباببذلك حابها لغ أصيب ن؛على تقارير المحكميًء البحوث غير المقبولة للنشر بنا .5
) 2، وكذا (منه ة مستلةعشر خمس  )15، و(همبحثبحثه/من العدد المنشور فيه  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  د. علي بن محمد زهّيد الغامديأ.  كلمة ھيئة التحرير  

 البحوث العلمية باللغة العربية  

ــــــــنحســـ يـــــلـــع ــ ــ ــ ــ ــــــال ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــقـ بااللتزام  يس بجامعة تبوك وعالقتهامستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدر   رنيـ
  329  التنظيمي من وجهة نظرهم

وء ض فيالجامعات السعودية الناشئة في الكليات التربوية عليم في التالتعلم و جودة   طالل بن عبد اهللا الشريف
 353  معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

  يو زيد الريمونبم أـــثـــيـه
  حـــممل دمـــد أحـــــمـمح عايد
  ــــــدـــيـــاــــكـال ــــــحالــــــــن صـــــزي
  ةمــــــي السوالـــــــــــلــد عمـــــــحم

ذوي صعوبات التعلم تالميذ أثر استخدام استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل ال
 375  في الرياضيات

ـفــفايز منشر الظ ــيـ   ريــ
ـــيل العنـمطلق مه ــ ـ ـ   زيـ

ــم فهـــري ـ ـ ـ ـــرةيمـــد العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
في  (You Tube) التواصل االجتماعيى وسائل أثر أسلوب التعلم التشاركي القائم عل

 391  بدولة الكويت ادة التربية اإلسالميةفي م تحصيل طالبات الصف السادس

ــــونالزب ــةلــقــأحمد محمد ع   ـ
  سليمان علي عبيدات عمر

مدارس  في لتشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات لدى عينة من الطلبة المراهقينالتفاؤل وا
  405  "دراسة وصفية ارتباطية"ش مديرية تربية وتعليم محافظة جر 
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  كلمة هيئة التحرير 

  ق...خطواتك برفانقل 

  تسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد،الحمد هللا، والصالة وال

مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية. عطاء متجدد، ومسيرة علمية للبحث العلمي، تتحلى بالصبر واألناة، وتستمسك بالعزيمة 
ذة الذين واإلرادة، وهي تحث الخطى نحو مراتب السمو ومواقع التميز، مسترشدة بهمم القائمين عليها، والداعمين لها، واألسات

  .يرفدونها ببحوث ودراسات تمثل عصارة الفكر وخالصة التجارب والخبرات لمسيرتهم العلمية

ستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء (م حيث بحثت فيى عدد من البحوث، لع) 12) من المجلد (3(العدد وقد اشتمل هذا 
في الكليات التربوية عليم في التالتعلم و جودة هم. ظر بااللتزام التنظيمي من وجهة ن هيئة التدريس بجامعة تبوك وعالقتها

أثر استخدام استراتيجيات الحساب مي. طنية للتقويم واالعتماد األكاديوء معايير الهيئة الو ض فيالجامعات السعودية الناشئة 
التواصل ى وسائل لأثر أسلوب التعلم التشاركي القائم ع. ذوي صعوبات التعلم في الرياضياتتالميذ الذهني في تحصيل ال

التفاؤل والتشاؤم . بدولة الكويت ادة التربية اإلسالميةفي م في تحصيل طالبات الصف السادس (You Tube) االجتماعي
  شر جــــــ ـــةفظم محاـــــوتعلي ــةدارس مديرية تربيــــم في ة المراهقينـــــة من الطلبــــــدى عينـــــــــدير الذات لـــــــــا بتقمـــــــــوعالقته
 اع.صدق البناء لمقياس موهبة لإلبد رية التعميم ومؤشراتـــــــــــدام نظــــرات الثبات باستخشـــمؤ . ة"ــــــــوصفية ارتباطي ـــــــة"دراس

Multiple Intelligences among Principals and Their Relationship to Their Job Satisfaction in Jordan.(  

على مواصلة المسيرة بعزيمة ثابتة، وطاقات متجددة، لنود التأكيد  من الباحثين عن العلم والمعرفةامًا، إننا إذ نعاهد القراء ختو 
لهم على أننا لن نضن عليهم بشيء مما يتاح من طارف العلم وتالده، مؤكدين الحرص واليقظة واألناة في التفريق بين الغث 

  ."انقل خطواتك برفق تصل إلى بعيد" من الحكمة القديمة قدم الزمان:والسمين، ومستلهمين ذلك كله 

  وتقبلوا تقدير فريق العمل،،،
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  جامعة تبوك وعالقتهامستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس ب
  بااللتزام التنظيمي من وجهة نظرهم

  القرنيحسن  علي

  .المملكة العربية السعوديةأستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المساعد، كلية التربية، جامعة تبوك، 
  

  24/10/2016ُقبل بتاريخ:     11/7/2016ُعدل بتاريخ:  17/4/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
 الوقوف علىو الدراسة إلى الكشف عن مستوى الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في كليات جامعة تبوك، هدفت هذه 

العالقة االرتباطية بين مستوى الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في كليات الجامعة أيضًا، ومعرفة أهم الفروق ذات 
التي ُتعزى لمتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية، سنوات الخبرة،  بين استجابات أفراد عينة الدراسة، الداللة اإلحصائية

استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، كما استخدم استبانة  ق أهداف الدراسة،ع الكلية). ولتحقيالمنصب الوظيفي، نو 
إلى جانب االعتماد على مشاهدات الباحث. وللتحقق من تم بناؤها استنادًا إلى مراجعة األدب النظري التربوي السابق، 

تم عرضها على عدد من المحكمين واألساتذة المتخصصين في الميدان التربوي، كما تم التحقق من ثبات صدق األداة، 
) عضو 213وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( .(Cronbach’s Alpha)اخ ألفا كرونباألداة باستخدام معامل 

  هيئة تدريس موزعين على كليات جامعة تبوك.
  ائج من أبرزها:توصلت الدراسة إلى نتو 
وهو يقع ضمن  ،(4.10)أن المتوسط العام لمستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك بلغ  .1

 درجة (موافق) حسب مفتاح التصحيح.
وهو يقع ضمن  ،(4.21)أن المتوسط العام لمستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك بلغ  .2

 درجة (موافق جدًا) حسب مفتاح التصحيح.
وجود عالقة ارتباطية موجبة طردية بين أبعاد (الثقة التنظيمية في كليات جامعة تبوك) و(االلتزام التنظيمي في   .3

  .(α ≤ 0.01)اللة تبوك) والمجموع الكلي عند مستوى الدكليات جامعة 
  منها:، وضع الباحث عددًا من التوصيات، لنتائج التي أسفرت عنها الدراسةوفي ضوء ا

تصميم دليل إجرائي للكليات واإلدارات التي تقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك لضمان سالسة  .1
وحصولهم على حقوقهم بيسر وسهولة؛ مما يضمن تحقيق الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي  معامالتهم وانسيابيتها

 الجامعة.لديهم تجاه 

قد فتقديم إدارة الجامعة حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية لتعزيز االلتزام المستمر؛  .2
  أقل التزامًا مستمرًا ممن درجاتهم العلمية أقل.أظهرت النتائج أن من درجته العلمية أستاذ مشارك كان 

  ، أعضاء هيئة التدريس، جامعة تبوك.م التنظيميالثقة التنظيمية، االلتزاكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

ُيعد العنصر البشري أهم مدخالت المنظمة الذي يمكن 
لها من خالله أن تحقق ميزة تنافسية، فامتالك المنظمة للموارد 
المالية والمادية والتكنولوجية فقط لن يحقق لها التمّيز واإلبداع 

  ما لم تمتلك موارد بشرية قادرة على تحقيق ميزة تنافسية. 

دوافعهم، أهدافهم، (ات إن دراسة سلوك األفراد في المنظم
حاجاتهم وتوقعاتهم)؛ يجعل المنظمات قادرة على استخدام 
األساليب التي تحفز األفراد للعمل بفعالية أكبر. ومن ضمن 
تلك األساليب؛ تعزيز الثقة التنظيمية كأحد مداخل السلوك 
التنظيمي داخل المنظمات ومنها الجامعات بكلياتها وأقسامها 

ظي حيم فاعليتها وتحقيق أهدافها، وقد والتي تساعدها على تدع
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موضوع الثقة التنظيمية في الفترة األخيرة باهتمام الباحثين في 
، على اعتبار أن األفراد يلزمون أنفسهم باألهداف اإلدارة

لى يضحون من أجلها، ويقدمونها عفالتنظيمية التي يثقون بها 
ية مأهدافهم الشخصية، في حين أنهم ال يهتمون بأهداف تنظي

  (Gilbert and Tang, 1998). ويرى جليبرت وتانقال يثقون بها
أن تعزيز الثقة لـدى المـوظفين يـعـد مسـألة في غــايـة األهمية 

أن  (Cook and Wall, 1980)للـمديريـن، كما يؤكد كوك و وال
"الثقة بين األفراد والمجموعات داخل المنظمة عنصر مهم 

 التنظيمي على المدى الطويل، للغاية، في تحقيق االستقرار
  وفي تحقيق مصلحة أعضائها".

ة فإن وجود مناخ من الثقة التنظيمي وتأسيساً على ما سبق؛
ي تحقيق ف اً حاسم اً عنصر ؛ ُيعد المتبادلة بين اإلدارة والعاملين

  .)2004ة، (الرواشد األهداف التنظيمية بكفاءة
لحاضر؛ ت اوٕاذا كان للثقة التنظيمية أهمية كبيرة في الوق

فإن أهميتها تصبح أكثر ضرورة في المستقبل، ويعود ذلك 
إلى اتجاه المنظمات للعالقات المفتوحة واالتصاالت غير 

  ).1998الرسمية (الحوامدة ومحارمة، 
وبناًء على ما سبق؛ فإن االلتزام التنظيمي يعتبر من 
المتغيرات اإلدارية التنظيمية التي تتأثر بمستوى الثقة 

مية والتي تؤثر بدورها في تقدم ورقي تلك المنظمات، التنظي
" فالثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي أمران متالزمان؛ 
فااللتزام التنظيمي ال يمكن تحقيقه إال ببناء الثقة التنظيمية، 

 في العاملين لدى العالي االلتزام إلى فالثقة العالية تشير

 مناخاً  يخلق الجوهرية؛ مما قبولهم للقيم وبالتالي المنظمة،

في  والتماسك الوالء معدالت السلوك وزيادة على السيطرة من
). 2010المنظمة" (فليح،  لترك المنظمة ويقلل من ميل األفراد

كما أن االلتزام التنظيمي يؤثر في كفاءة وفعالية المنظمات 
حيث يجنبها الكثير من التكاليف االقتصادية واالجتماعية 

على مستوى األفراد أو المجموعات، فعلى سبيل والنفسية 
المثال فإن النمو االقتصادي الذي حققته كل من ألمانيا 

). وعلى 1996واليابان يعود إلى قوة عمل ملتزمة (الطجم، 
الجانب اآلخر فإن ضعف االلتزام التنظيمي كما 

) سيترتب عليه: تحمل 2004في (حواس،   Mowdyيرى
إلبداع، وترك العمل، وانخفاض تكلفة الغياب، وفقدان ا
  الدافعية وااللتزام بالعمل.

من هنا ظهرت الحاجة لدراسة مستوى الثقة التنظيمية لدى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعالقتها بااللتزام 

  التنظيمي من وجهة نظرهم.
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن المورد األساسي ألي منظمة فاعلة؛ هو العنصر 

ي الذي يضمن لهذه المنظمات النجاح والقدرة على البشر 
االستمرار، إذا ما تم دعمه وتحفيزه لكي يقدم كل ما لديه من 

  ).2006جهد من أجل نجاح منظمته وتقدمها (ريان، 
ومن المفاهيم اإلدارية الحديثة ذات الصلة بالعنصر 
البشري؛ مفهوما الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، إذ أكدت 

عديد من الدراسات أهمية الثقة التنظيمية وتأثيرها على أداء ال
األفراد؛ فالمستوى العالي من الثقة التنظيمية يعّد عامًال هامًا 
يؤثر في سلوك األفراد ويجعلهم يتقبلون عملية التغيير 
التنظيمي؛ نظرًا لمشاركتهم في وضع األهداف التنظيمية، في 

 التنظيمية إذا لم يشاركوا حين أنهم ال يلقون باًال لألهداف
  ).2000فيها؛ لعدم ثقتهم بها (الحوامدة والكساسبة، 

وتشير أدبيات السلوك التنظيمي إلى الثقة باعتبارها عامًال 
محورياً في تحقيق النجاح للمنظمات، وأنها عنصر مهم للغاية 
في تحقيق االستقرار على المدى الطويل، وفي تحقيق 

  ).2003شيد، مصلحة أعضاء المنظمة (ر 
) إلى أن المشاركة في 2009وقد أشارت دراسة العنزي (

صنع القرار مثًال، لها أثر في إشباع حاجات المرؤوسين 
النفسية كاألمان والثقة والعدالة واألمل في شغل المناصب 
القيادية مستقبال؛ مما يهيئ لظهور األفكار المبدعة 

، التفكير العاديواإلحساس بالمسؤولية والتخلص من نمط 
) أن نقص بعض 2010كما أكدت دراسة األحمري (

المعلومات وعدم صحتها يشّكل عائقا أمام السلوك اإلبداعي، 
) إلى أن درجة مصداقية هذه 2013فيما أشارت دراسة نوح (

المعلومات؛ تعد سببًا في بناء مناخ من الثقة بين الرئيس 
ق في إعطاء والمرؤوس، والذي يستند إلى التآلف والصد
) إلى أن 2010المعلومة. كما أشارت دراسة هاشم والعابدي (

الثقة التنظيمية تساعد على تعزيز وتنمية السلوك التعاوني، 
وتخفيض كلفة الصفقات، وتخفيض الصراعات السلبية 
وتعزيز االستجابات الفعالة في حل المشكالت. لذلك فإن بناء 

ون األهمية لتحقيق التعاالثقة التنظيمية يعد أمرًا في غاية 
  المثمر والنجاح للوصول إلى أهداف المنظمة. 

ومن جانب آخر فإن االلتزام التنظيمي يعد من الظواهر 
السلوكية التي حظيت باهتمام كبير من قبل عديد من 
الباحثين، لما له من أهمية في نجاح المنظمة واستمرارها، 

ظيمي زام التنحيث أوضحت الدراسات أن ارتفاع مستوى االلت
في بيئة العمل ينتج عنه انخفاض مستوى مجموعة من 
الظواهر السلبية في مقدمتها ظاهرة الغياب ودوران العمل. 



 

 2017 ،3، العدد 12المجّلد                                                                                     جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

 331  جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

كما أن االلتزام التنظيمي على المستوى الفردي يسهم في رفع 
مستوى الرضا الوظيفي، والذي ينعكس على انخفاض معدل 

في لدى تقرار الوظيدورانهم ومستويات غيابهم، والشعور باالس
األفراد، أما على مستوى المنظمة فإنه يزيد من مستوى 
االنتماء للمنظمة وزيادة االنتاجية وتقليل التكلفة الناتجة عن 
تغيب العاملين وعن أدائهم لألعمال المنوطة بهم بكفاءة 

  ).2014وفعالية (فارس، 
إن تدهور ونقص الثقة التنظيمية لدى العاملين في 

ينعكس بدوره على االلتزام التنظيمي ألنهما أمران المنظمة 
متالزمان؛ مما يجعل العاملين بال قيمة ويفضلون مصالحهم 
الشخصية على مصالح المنظمة، ومن ثم انخفاض التزامهم 
ووالئهم لها، وهذا بدوره ينعكس على كفاءة وفاعلية المنظمة 

  ).2010وفشلها في تحقيق أهدافها (فليح، 
ت من أكثر المنظمات أهمية، فهي بمثابة وتعد الجامعا

شبكة من التنظيمات المعقدة التي تتغير بصفة مستمرة من 
خالل تفاعلها مع البيئة الخارجية؛ وبالتالي فمن األهمية 
بمكان دراسة عناصر السلوك التنظيمي فيها بصفة عامة 
والثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي بصفة خاصة ومستوى 

  هما على اآلخر.تأثير كل من
ونظرًا ألهمية وحيوية الدور الذي يلعبه أعضاء هيئة 
التدريس في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية 
السعودية، كأحد أهم مدخالت النظام الجامعي، التي تسهم 
في تحقيق مخرجات عالية الجودة، وبما أن االلتزام التنظيمي 

وزيادة معدالت الوالء  لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
والتماسك والتكامل والحرص على تحقيق رؤية الجامعة 
وأهدافها ال يمكن تحقيقه إال ببناء ثقة تنظيمية عالية، ونظرًا 
لكون جامعة تبوك من الجامعات الناشئة التي يكثر فيها 
أعضاء هيئة التدريس من خارج منطقة تبوك من السعوديين 

 تعزيز االلتزام التنظيمي لديهم وغير السعوديين؛ مما يجعل
حاجة ملحة للبقاء بها أطول فترة ممكنة، والحد من طلبات 
النقل إلى جامعات أخرى، ولزيادة الوالء واالنتماء للجامعة 

  لإلسهام في تحقيق رؤيتها ورسالتها.
لذلك كله؛ فقد ظهرت الحاجة لدراسة وتحليل مستوى الثقة 

قتها ي كليات جامعة تبوك وعالالتنظيمية وااللتزام التنظيمي ف
ببعض، وذلك من منطلق أن تشخيص وتحليل هذه المتغيرات 
التنظيمية يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد إدارة الجامعة 
  في الحصول على حلول للمشكالت التنظيمية التي تواجهها.

وبناء على ما سبق؛ يمكن صياغة مشكلة البحث في 
  السؤال الرئيس التالي:

ستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس ما م
  بجامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهة نظرهم؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة 
  الفرعية التالية:

ما مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس  .1
  بجامعة تبوك من وجهة نظرهم؟

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ما مستوى االلتزام  .2
  بجامعة تبوك من وجهة نظرهم؟

هل توجد عالقة دالة إحصائيًا بين مستوى الثقة   .3
التنظيمية وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة تبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد  .4
لتزام تنظيمية واالعينة الدراسة حول كل من مستوى الثقة ال

التنظيمي ُتعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس، الجنسية، 
  الدرجة العلمية، المنصب الوظيفي)؟

  
  أهداف الدراسة:

الكشف عن مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة  .1
التدريس بجامعة تبوك من خالل وصف وتحليل وجهات 

  نظرهم.
يئة ه الكشف عن مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء .2

التدريس بجامعة تبوك من خالل وصف وتحليل وجهات 
  نظرهم.

الكشف عن العالقة االرتباطية ذات الداللة اإلحصائية  .3
بين مستوى الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي لدى 

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك.

الكشف عن أهم الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين  .4
لدراسة حول كل من مستوى الثقة استجابات أفراد عينة ا

التنظيمية وااللتزام التنظيمي التي ُتعزى لمتغيرات الدراسة 
 (الجنس، الجنسية، الدرجة العلمية، المنصب الوظيفي)؟

صياغة توصيات لتعزيز مستوى الثقة التنظيمية وااللتزام  .5
  التنظيمي في جامعة تبوك حسب ما تفرزه نتائج الدراسة.

  
  أهمية الدراسة:

  نبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:ت
تستمد الدراسة أهميتها من حيوية الموضوع الذي تم تناوله  .1

وهو الثقة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للعاملين، 
من خالل جهود المنظمات التي تسعى إلى أن تسهم زيادة 
 الثقة بين األفراد في التزامهم بالعمل والبقاء في منظماتهم.



 

   هممستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر 

 

  332

يساعد الكشف عن آراء أعضاء هيئة التدريس في قد  .2
مستوى الثقة التنظيمية في الميدان المبحوث (جامعة 
تبوك) وعالقتها بااللتزام التنظيمي؛ إدارة الجامعة في 
االهتمام بتعزيز الجوانب التي تدعم الثقة التنظيمية 
لتحقيق مستوى عاٍل من االلتزام التنظيمي، ومعالجة 

 جوانب القصور.

من البحوث  - 2في حدود علم الباحث –د هذا البحث يع .3
التي تناولت موضوع الثقة التنظيمية وعالقتها القليلة 

بااللتزام التنظيمي في المؤسسات التعليمية بشكل عام، 
والجامعات بشكل خاص، حيث أجريت أغلب الدراسات 
التي تناولت الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في 

 ف مؤسسات التعليم. مؤسسات أخرى خال

يمكن أن توفر هذه الدراسة خلفية نظرية وعملية للمعنيين  .4
 والباحثين في مجال السلوك التنظيمي.

  
  محددات الدراسة:

يتحدد تعميم نتائج الدراسة خارج مجتمعها اإلحصائي 
بمدى مماثلة المجتمع الخارجي لمجتمع الدراسة، وتتحدد 

  نتائج الدراسة في ضوء ما يلي:
 وع الدراسة: مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء موض

 هيئة التدريس بجامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي.

 .عينة الدراسة: أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة تبوك 

  أداة الدراسة: االستبانة التي تم تصميمها ألغراض جمع
 البيانات من الفئة المستهدفة.

 ن العام الدراسي زمن الدراسة: الفصل األول م
 هـ. 1436/1437

  
  مصطلحات الدراسة:

عرفها جلبرت ولي بنق الثقة التنظيمية :(Gilbert and 

Li – Ping, 1998)  بأنها إدراك الفرد لما يلقاه من دعم ورعاية
وفي المقابل إدراك القادة لقيام  ،وٕاشباع من جانب المنظمة

العاملين بمسئولياتهم وواجباتهم تجاه تحقيق األهداف 
التنظيمية، مع سيادة شعور عام بأن كافة السياسات والقرارات 

 تحمي حقوق الفرد وتعمل لصالحه.

تمثل توقعات األفراد  ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها:
 داري والذي بدوره يعززواعتقادهم وٕادراكهم لكفاءة النظام اإل

                                                           
من خالل استقصاء الباحث في المواقع اإللكترونية لمكتبات  2 

  الجامعات السعودية والعربية ومراكز البحوث.

ثقتهم بإدارة المنظمة، وبالرؤساء المباشرين، وبالزمالء في 
  العمل.
 

بأنه درجة 2009: عرفه أبو العال (االلتزام التنظيمي (
تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر 
جهد ممكن لصالح المنظمة التي يعمل فيها، مع رغبة قوية 

 بعضوية هذه المنظمة.في االستمرار 

يمثل اإليمان والقبول  ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه:
بأهداف وقيم المنظمة، واالستعداد لتنفيذ المهام الكفيلة 
بتحقيقها، والعزم على البقاء واالستمرار عضواً في فريق العمل 

  داخل المنظمة.
  

  اإلطار المرجعي للدراسة:
  

  أوًال: الثقة التنظيمية:
  ية:قة التنظيممفهوم الث

تم تناول مفهوم الثقة في الخمسينات في إطار شخصي 
بوصفها سمة من السمات الشخصية، ثم بدأت مالمحه 
كمفهوم تنظيمي؛ تبرز في العقدين األخيرين من القرن 
العشرين، والذي يعد الثقة عنصرًا من عناصر رأس المال 

مكن ي Social Organizational Capitalاالجتماعي التنظيمي 
استثماره في خلق وتكوين القيمة للمنظمة أسوة برؤوس أموالها 

). وسوف يتناول الباحث 2004األخرى (العنزي والساعدي، 
  مفهوم الثقة من المنظور المنظمي تماشياً مع توجهات البحث.

 )23ص، 2009، (الختاتنةفي   Dresicollدريزكول عرفها
 نظام صنع القراراتتوقعات األفراد أو الجماعات بأن بأنها: "

التنظيمية يمكن االعتماد عليه في تحقيق نتائج مفضلة لألفراد 
أو الجماعات أو التنظيمات دون ممارسة أي تأثير على هذا 

  ".النظام
تمّثل ها: ) بأن2009(الطراونة وفي موضع آخر عرفها 

 يهافتوقعات األفراد أو الجماعات بأن المنظمة التي يعملون 
عليها في تحقيق نتائج مفضلة لألفراد أو يمكن االعتماد 

والرؤساء،  الجماعات، بسبب كفاءة النظام اإلداري فيها،
ونظام المعلومات والعالقات التنظيمية بين األفراد، وعدم 
المبالغة في عرض الحقائق. وهو تعريف أوسع من التعاريف 

  السابقة.
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 يةنبسبق يمكن القول: أن الثقة التنظيمية م وباستقراء ما
اإلدراك بكفاءة النظام اإلداري االعتقاد، أو  على التوّقع، أو

والذي بدوره يعزز ثقة أفراد المنظمة بإدارة المنظمة، 
  وبالرؤساء المباشرين، وبالزمالء في العمل.

  
  الثقة التنظيمية:بناء أهمية 

الباحثين في السلوك اهتمام ب) Trustموضوع الثقة ( حظي
 رينالمنظ أولئك خيرة، ومن أمثالفي السنوات األ التنظيمي
تحقيق الذات اإلنسانية بأنها  وصف الذي  Maslowماسلو

التي تستحق الثقة، وفي نفس الوقت تستحق ثقة اآلخرين، 
 ه إلى أنفي نظريت الذي أشار  Mc Gregorروكذلك مكريجو 

الثقة التي تبثها اإلدارة في العاملين وتمنحهم القوة لحفز 
هم بقدرتهم على تكامل قيم واإليمانأنفسهم والرقابة عليها، 

فع إلى ر ؛ كل ذلك يؤدي بدوره الشخصية مع أهداف المنظمة
أشار ، كما الروح المعنوية للعاملين وزيادة اإلنتاجية

ليابانية قائمة فلسفة اإلدارة ا أن  Zةفي نظري  Ouchiأوشي
والثقة،  ةاإلنتاجيالعالقة القوية بين  على مفهوم الثقة، مبيناً 

والتي ترجع إلى عالقات الثقة المتبادلة بين العاملين في 
ة يالمستويات اإلدارية المختلفة داخل الشركات اليابان

  ).1990(الغامدي، 
وتناول العديد من الباحثين دراسة الثقة التنظيمية وعالقتها 

) أن 2004حيث أكدت اليعقوب ( بعض الجوانب األخرى؛ب
الثقة في المدير تعّد نقطة جوهرية في جهود تمكين الموظفين، 

) إلى أن الثقة التنظيمية 2005في حين أشار الحسيني وأحمد (
تؤدي إلى زيادة فاعلية األداء، كما أوضح كل من السعودي 

) 2000ة () والحوامدة والكساسب2010) وعبدالسميع (2005(
تأثير الثقة التنظيمية في الرضا الوظيفي، في حين أكدت قموه 

) أهمية الثقة التنظيمية في رفع الروح المعنوية 2010(
للموظفين وزيادة مستوى األداء الوظيفي لديهم، واتفق كل من 

) على أن الثقة التنظيمية 2010) وعبدالسميع (2005الصباغ (
ة افة إلى تنمية سلوك المواطنتعمل على تنمية اإلبداع باإلض

) فقد أشارت 1433التنظيمي والوالء التنظيمي، أما الحربي (
  إلى دور الثقة التنظيمية في زيادة الشفافية اإلدارية.

وبشكل عام وفي ضوء النتائج التي أبرزتها الدراسات 
السابقة يمكن القول بأن ما تحققه الثقة التنظيمية كسلوك مهم 

  ديثة يتلخص في النقاط التالية:في المنظمات الح
 . فافيةشالتفاعل والتعامل الصادق المبني على الصدق وال .1

 تبادل اآلراء ووجهات النظر بحرية وموضوعية.  .2

 وضوح األهداف والمهام واالتفاق عليها مع االلتزام بها. .3

 ارتفاع الروح المعنوية والرضا عن العمل. .4

 .من المسؤوليةالدافع للعمل والرغبة في تحّمل المزيد  .5

المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات في نشاطات المنظمة  .6
 المتعّددة. 

 تفويض الصالحيات وحسن استخدامها.  .7

 تقّبل التجديد والتطوير دون خوف أو معارضة. .8

أن الثقة تؤثر إيجابا في مستوى الوالء التنظيمي، والحد  .9
  من دوران العمل.    

كما أن ضعف أو غياب الممارسات اإلدارية المرتبطة 
بسلوك الثقة التنظيمية يؤدي إلى انعكاسات سلبية على 
المنظمات، ومن تلك االنعكاسات السلبية ما أشارت إليه 

انخفاض مستوى األداء، والمتمثلة في ) 2004(دراسة الرواشدة 
وانخفاض مستوى الوالء، والتضخم الوظيفي، ومقاومة 

، والصراع التنظيمي، وارتفاع مستوى ضغوط العمل، ريالتغي
) أن 2009وأضافت دراسة الختاتنة ( .واالغتراب الوظيفي

ضعف مهارات االتصال، غياب الثقة التنظيمية يؤدي إلى 
  والعزلة.
  
  الثقة التنظيمية:أبعاد 

اختلفت الدراسات التي تناولت أبعاد الثقة التنظيمية؛ إال 
ثالثة أبعاد وجدت قبوًال لدى أكثر أن معظمها يركز على 

الباحثين، وتم اعتمادها من قبل الكثير من الدراسات 
؛ فارس، 2010والبحوث، وهي على النحو التالي (فليح، 

2014:(  
  

  (Coworker-Trust)أوًال: الثقة بزمالء العمل 
وتمثل العالقات التعاونية المتبادلة والميل للتعاون 

املين في المنظمة واالشتراك في اإليجابي بين األفراد الع
األفكار والمعلومات واالتصاالت المفتوحة بين جميع 
األطراف؛ مما يسهم في تحقيق األهداف والغايات المشتركة. 
وقد أصبحت الثقة بين زمالء العمل مسألة مهمة في منظمات 
اليوم والتي تعتمد بشكل كبير على مجموعات أو فرق العمل، 

ق ارات تكاملية، فالثقة تؤثر في أداء الفريالذين يتمتعون بمه
  ).2010نحو الوصول إلى األهداف المطلوبة (فليح، 

  
 Immediate)ثانيًا: الثقة بالرئيس المباشر (المشرف) 

Supervisor-Trust)  
وتمثل التوقعات اإليجابية للمرؤوسين تجاه رئيسهم 
المباشر (مشرفهم) في العمل وفقًا للعالقات المتبادلة بين 
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 قيادة؛ إذ، والثقة هي سمة مرتبطة بال(Pillai, 1999)الطرفين 
سمة أساسية وحتمية للقيادة فعندما يثق أن األمانة واالستقامة 

ألنهم  ونوا طائعين لهاألفراد بالقائد فإنهم يرغبون في أن يك
على ثقة بأن حقوقهم ومصالحهم محل اهتمامه، فال يمكن 
أن يتبع األفراد من يرونه غير أمين أو يعمل على استغاللهم 

  ).2010(فليح، 
  

 (Upper Management-Trust)ثالثًا: الثقة باإلدارة العليا 

وتمثل التوقعات اإليجابية من العاملين في المنظمة تجاه 
ة العليا لمنظمتهم؛ فيما يتعلق بسلوك قيادات اإلدارة اإلدار 

العليا وتصرفاتها، وما تنطوي عليه نواياهم وتوجهاتهم نحو 
الثقة بكلماتهم وأفعالهم، وتكون هذه الثقة على أساس القواعد 
والسياسات ومخرجات القيادة مثل العدالة وجودة العالقة 

 وغيرها منوالمكافآت وفرص التطوير المهني واالحترام 
المواضيع األخرى. وٕان نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها 
بكفاءة عالية؛ يعتمد على وجود الثقة المتبادلة بين المنظمة 
والعاملين فيها، فنقص الثقة يجعل العاملين بال قيمة، كما أن 
انعدامها يدفع األفراد إلى تفضيل مصالحهم الشخصية على 

خفاض والئهم التنظيمي مصالح المنظمة؛ مما يؤدي الن
 ).2004(العنزي والساعدي، 

 

  ثانيًا: االلتزام التنظيمي:
  

  مفهوم االلتزام التنظيمي:
ُيعتبر االلتزام التنظيمي من المفاهيم األساسية في السلوك 
التنظيمي، وقد تعددت المحاوالت إليجاد تعاريف شمولية 

  لاللتزام التنظيمي، يستعرض الباحث بعضًا منها:
) بأنه 170، ص2014في (فارس،  Shimو  Jooعرفه

 عن النظر بغض "انتماء الفرد وتعلقه بأهداف وقيم المنظمة

المنظمة". كما وصفه العنزي  من المتحققة المادية القيمة
) بأنه أحد المفاهيم التي تشير إلى الفرد 2006والزبيدي (

الملتزم الذي يحرص على إظهار نماذج سلوكية معينة 
المنظمة والشعور بالفخر واالعتزاز باالنتماء لها  كالدفاع عن

والرغبة في البقاء فيها ألطول مدة، وٕابراز مستويات عالية من 
سلوك التميز التي تنصب نحو األداء المطلوب. كما عرفه 

) بأنه: "عملية اإليمان بأهداف 1996خضير وآخرون (
المنظمة وقيمها والعمل بأقصى طاقة لتحقيق تلك األهداف 

) 2008وتجسيد تلك القيم". في حين عرفه عاصي وحسين (
التي  المنظمة ألهداف وقبوله التام الفرد كذلك بأنه: "اقتناع

 لصالحها ممكن جهد أكبر بذل في ورغبته وقيمها، فيها يعمل

 في أفضل عمل ظروف لو توافرت حتى فيها العمل ترك وعدم

  أخرى". منظمة
لتزام ارًا في أدبيات االولكن التعريف األكثر شيوعًا وتكر 

) الذي يقوم 2003في (حواس،   Mowdyالتنظيمي هو تعريف
على ثالثة عناصر أساسية وهي: االعتقاد القوي في أهداف 
وقيم المنظمة وتقبلها، واالستعداد لبذل جهد في التنظيم، والنية 

  في البقاء عضوًا داخل التنظيم.
يه هذه تند علوهذا التعريف هو ما يميل إليه الباحث وتس

الدراسة وذلك نظرًا لكونه يتصف بالشمولية والتكامل حيث 
يجمع األبعاد الثالثة األساسية لاللتزام التنظيمي المتمثلة في 
االلتزام الشعوري وااللتزام المعياري وااللتزام المستمر، إذ أن 
افتقاد أحد هذه الجوانب يفقد مفهوم االلتزام التنظيمي أحد 

  ية أو األساسية.عناصره الجوهر 
  

  أهمية بناء االلتزام التنظيمي:
ُيعد االلتزام التنظيمي من الظواهر السلوكية التي نالت 
اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الكتاب والباحثين؛ نتيجة 
للدور الكبير الذي يلعبه في نجاح المنظمة وديمومة 

) أن 2012استمرارها، فقد أوضحت دراسة عبد الحسين (
ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي في بيئة العمل ينتج عنه 
انخفاض مستوى مجموعة من الظواهر السلبية في مقدمتها 
ظاهرة الغياب ودوران العمل. كما أوضحت دراسة فليح 

) أنه ال توجد منظمة قادرة على األداء وفق المستوى 2010(
ف االمطلوب منها إن لم يكن األفراد جميعهم ملتزمين بأهد

المنظمة، ويعملون كفريق واحد من أجل تحقيق األهداف، 
وأن األفراد الذين تتوافر لديهم درجات عالية من االلتزام 
التنظيمي يمتازون باألداء الوظيفي المتميز، الذي يؤدي إلى 
ارتفاع انتاجيتهم وحبهم لعملهم، وكذلك فإن األفراد الذين 

أنها تشبع يعملون مع منظماتهم مدة طويلة ويشعرون 
حاجاتهم هم األكثر احتمالية في امتالكهم روابط قوية، وليس 
لهم رغبة في ترك أعمالهم وسيزداد التزامهم تجاه منظماتهم 

  ويقل دوران العمل والغياب.
كما أن أهمية االلتزام التنظيمي تظهر من خالل التأثير 

) إلى 2014المتعدد المستويات، حيث أشارت دراسة فارس (
ى المستوى الفردي يسهم في رفع مستوى الرضا أنه عل

الوظيفي، والذي يؤدي إلى انخفاض معدل دورانهم ومستويات 
غيابهم، والشعور باالستقرار الوظيفي لدى األفراد، أما على 
مستوى المنظمة؛ فإنه يزيد من مستوى االنتماء للمنظمة 
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 نوزيادة االنتاجية وتقليل التكلفة الناتجة عن تغيب العاملي
  وعن عدم أدائهم لألعمال المنوطة بهم بكفاءة وفعالية.

واستنادًا لما سبق، وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة في 
مجال االلتزام التنظيمي؛ يمكن تلخيص أهميته في النقاط 

  التالية:
أن االلتزام التنظيمي يمثل أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ  .1

بعدد من النواحي السلوكية وخاصة معدل دوران العمل؛ 
فاألفراد الملتزمون سيكونون أطول بقاًء في المنظمة وأكثر 

 ).2005عمًال نحو تحقيق أهدافها (عبد الباقي، 

 ظمةوالمن الفرد بين واألهداف بالقيم التوافق معدل زاد كلما .2

 .لألفراد الروح المعنوية ارتفاع إلى ذلك أدى

زيادة تماسك األفراد وثقتهم بالمنظمة؛ وبالتالي تحقيق  .3
 االستقرار المنظمي.

 .واإلنتاجية األداء معدالت زيادة .4

 العاملين بين تحصل التي والخالفات المشكالت انخفاض .5

 .واإلدارة

؛ 2003والغياب (اللوزي،  العمل دوران مستويات انخفاض .6
 ).2014فارس، 

 

  أبعاد االلتزام التنظيمي:
أشارت العديد من الدراسات إلى ثالثة أبعاد رئيسية توضح 

 مداخل ثالثة طبيعة ومفهوم االلتزام التنظيمي وتندرج ضمن

 التبادلي، المدخل على يعتمد ما فمنها ، االلتزام التنظيم لدراسة

 والفرد ن المنظمةبي التبادلية العالقات محصلة إلى يشير والذي

 التي يحصلون والمكافآت المبذولة الجهود بين ومدى التوازن

 لمطابقة النسبية القوة إلى يشير النفسي الذي أو المدخل عليها،

التكاملي  المدخل أو الفرد، وقيم أهداف مع وقيم المنظمة أهداف
 الفرد بين العالقات التبادلية بمجموعة يتمثل الحديث الذي

 مع بالعمل االستمرار في القوية والرغبة جانب من والمنظمة

المدخل  ). ويتضمن2010آخر (فليح،  من جانب المنظمة
 دراسة في الحديث المدخل تشكل أبعاد ثالثة التكاملي الحديث

االلتزام التنظيمي وهي: االلتزام الشعوري، االلتزام المعياري، 
النحو  )، ويمكن تفصيلها على2014االلتزام المستمر(فارس،

  التالي:
  

 Affective Commitmentااللتزام الشعوري: .1

) بأنه الدرجة التي يكون 2010في (فليح،   Jarosويعرفه
فيها الفرد مرتبطاً سيكولوجياً بالمنظمة من خالل مجموعة من 
المشاعر(الوالء، الحنان، السعادة، االنتماء، الرغبة). أي أن 

رد ي والحسي بين الفهذا االلتزام يتعلق باالرتباط العاطف
  والمنظمة.

  
 Normative Commitmentااللتزام المعياري: .2

 فيها والعاملين المنظمة تجاه بالمسؤولية الفرد شعور ويمثل

كبير  دور الفرد بها يؤمن التي الشخصية وللقيم ويجعله وفياً لها،
 نحو بااللتزام الفرد فشعور من االلتزام، النوع هذا بلورة في

 الفرد يحملها التي والمبادئ الشخصية القيم من ينبع قد المنظمة

 أو للقيم العائلية يكون وقد دخوله، بعد أو المنظمة دخوله قبل

 االلتزام تكوين في األثر الفرد به يؤمن الذي الدين أو األعراف

)؛ أي أن هذا االلتزام يتعلق بالقيم التي 2010المعياري(فليح،
 الواجب تجاه المنظمة التي يؤمن بها الفرد وما يمليه عليه

  يعمل فيها.
  
 Continuance Commitmentااللتزام المستمر: .3

وهو يمثل الرغبة القوية في التمسك بأهداف وقيم المنظمة 
وعدم القدرة على التضحية بها لزيادة التكاليف المترتبة 

). واستعداد الفرد للبقاء في المنظمة 2005عليها(الصيرفي،
الشخصية التي ال يمكن االستغناء عنها بسبب استثماراته 

وتتمثل في: (عالقات زمالء العمل، التقاعد، المهنة 
والمهارات، ومدة الخدمة،.. منافع أخرى)، كل هذه تجعل ترك 
المنظمة للعمل في مكان آخر أمرًا مكلفًا بدرجة كبيرة بالنسبة 

)؛ أي أن هذا النوع من االلتزام يعكس 2010للفرد (فليح، 
الفرد للبقاء في المنظمة ووعيه بالتكاليف التي حاجة 

  سيتعرض لها حال قراره بتركها.
  

  منهجية الدراسة وٕاجراءاتها:
  

 منهج الدراسة:

المنهج الوصفي الباحث في الدراسة الحالية استخدم 
التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة كما هي موجودة في 

ن مؤثرة فيها دو الواقع، وتحليلها، والوقوف على العوامل ال
التدخل بها، والظاهرة المراد وصفها في هذه الدراسة هي 
مستوى الثقة التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء 

  هيئة التدريس بجامعة تبوك وتحليل العالقة بينهما.
  

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 يف أعضاء هيئة التدريسجميع تكون مجتمع الدراسة من 
والبالغ عددهم  1436/1437للعام الدراسي  كليات جامعة تبوك
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) عضوًا حسب اإلحصائيات الرسمية في عمادة شؤون 1611(
أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك، وقد تم اختيار عينة 

كلية من كليات  13عشوائية من أعضاء هيئة التدريس من 
مبحوثًا  )213(المستجيبين ألداة الدراسة بلغ عدد الجامعة، و 

) من مجتمع الدراسة. ويبين الجدول رقم %13.2أي بنسبة (
 ستجاباتهم وفقاً اعتمدت ا توزيع أفراد الدراسة الذين) 1(

  ة.الدراسلمتغيرات 

  
  )1الجدول (

  األعداد والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة
  النسبة المئوية  العدد   تاالمتغير 
  %42.25  90 ذكر  الجنس

  %57.75 123 أنثى
  %17.84 38 سعودي  الجنسية

  %82.16  175 غير سعودي
الدرجة 
  العلمية

  %2.35  5 أستاذ
  %7.98  17 أستاذ مشارك
  %63.38  135 أستاذ مساعد
  %24.41  52 محاضر
  %1.877  4 معيد

  %12.68  27 الكلية الجامعية بمحافظة أملج  الكلية
  %11.268  24 الجامعية بمحافظة الوجهالكلية

  %9.39  20 الكلية الجامعية بمحافظة تيماء
  %0.469  1 الكلية الجامعية بمحافظة حقل
  %11.74  25 الكلية الجامعية بمحافظة ضباء

  %10.33  22 كلية التربية واآلداب
  %31.93  68 كلية العلوم

  %0.469  1 كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
  %7.042  15 كلية المجتمع

  %1.408 3 كلية اإلدارة واألعمال
  %1.878  4 كلية الشريعة واألنظمة
  %0.9389  2 كلية االقتصاد المنزلي

  %0.469  1 كلية العلوم الطبية والتطبيقية
  %57.28  122 سنوات5أقل من  الخبرة

  %28.639  61 سنوات10أقل من-5
  %9.86  21 سنة20أقل من-10

  %4.23  9 سنة20أكثر من
  %100  213 المجموع
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 أداة الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير 
استبانة خاصة، باالستعانة واالسترشاد باستبانات الباحثين في 
الدراسات السابقة، وباألدب النظري المتصل بالموضوع، 

  وبآراء المحكمين، وقد اشتملت االستبانة على ثالثة أجزاء:
يحتوي على البيانات األولية ألفراد عينة  الجزء األول:

  الدراسة حسب المتغيرات.
) فقرة صممت بهدف معرفة 30يتكون من ( الجزء الثاني:

مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات 
على ثالثة أبعاد هي: الثقة  جامعة تبوك موزعة بالتساوي

باإلدارة العليا للمنظمة (الكلية)، الثقة بالرؤساء المباشرين 
  (رئيس القسم)، الثقة بالزمالء.

) فقرة صممت بهدف معرفة 15يتكون من ( الجزء الثالث:
مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات 

زام بعاد هي: االلتجامعة تبوك موزعة بالتساوي على ثالثة أ
  الشعوري، االلتزام المعياري، االلتزام المستمر.

  
 :صدق األداة 

يعبر صدق األداة عن مدى صالحية األداة المستخدمة 
لقياس ما وضعت لقياسه، وللتحقق من صدقها قام الباحث 
بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين 

في  أعضاء هيئة التدريسالمتخصصين في اإلدارة التربوية من 
عدد من الجامعات، حيث استجاب الباحث لمالحظات 
المحكمين بحذف بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر. كما تم 
حساب معامل الصدق الذاتي لكل محور من محاور االستبانة 

)؛ 0.93434 -0.888والمجموع الكلي للمحاور، حيث تراوح بين (
  بمعامل صدق ذاتي مرتفع.مما يدل على تمتع االستبانة 

 

 :ثبات األداة 

 ختم حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونبا
(Cronbach’s Alpha) ة على عين؛ حيث تم تطبيق أداة الدراسة

وكما  )،48عددها( ،التدريس استطالعية من أعضاء هيئة
)، تراوحت قيم معامل الفا كرونباخ ألبعاد 2يوضح جدول (

وهي قيم مرتفعة،  ،)0.873 – 0.823األول بين (المحور 
وتراوحت قيم معامل الفا كرونباخ ألبعاد المحور الثاني بين 

)، وهي قيم تتراوح بين الجيد والمقبول، 0.0.892 – 0.789(
وبالنسبة إلى معامل الفا الكلي لكل محور، والمحورين معا، فقد 
جاءت جميعها معامالت مرتفعة، مما يشير إلى أنها تحقق 

  لألداة صفة الثبات.
 تييوضح معامل الثبات ومعامل الصدق الذا 2والجدول 

  لكل بعد ومحور والمجموع الكلي.

  
  )2الجدول (

  قيم معامل الثبات والصدق الذاتي لمحاور االستبانة والمجموع الكلي
  معامل الصدق الذاتي  معامل الثبات العـــبارات  م
  المحور األول: مستوى الثقة التنظيمية في كليات جامعة تبوك:  1

 )يةللمنظمة (الكلالُبعد األول: الثقة باإلدارة العليا
0.873 

0.93434  
 0.913783 0.835 م)البعد الثاني: الثقة بالرؤساء المباشرين (رئيس القس  2

  0.907193 0.823 البعد الثالث: الثقة بالزمالء  3
  0.918441  0.843667 مجموع المحور األول  4
  كالمحور الثاني: مستوى االلتزام التنظيمي في كليات جامعة تبو  5

 0.789 الُبعد األول: االلتزام الشعوري
0.888257 

  0.944458 0.892 الُبعد الثاني: االلتزام المعياري  6
  0.888257 0.789 الُبعد الثالث: االلتزام المستمر  7
  0.90699  0.823333 مجموع المحور الثاني  8
  0.912945  0.8335 يالمجموع الكل  
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) كذلك؛ فقد تراوحت قيم 2وكما يتضح من الجدول (
) 0.94 -0.88الصدق الذاتي ألبعاد ومحاور الدراسة بين (

  وهي قيم صدق عالية.
  

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، تم توزيع 
في الفصل الدراسي األول من العام االستبانة إلكترونيًا 

 Google drive باستخدام نماذجهـ 1436/1437الجامعي 
على جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة تبوك 

ـــبال  213اب تعاون مع عمداء الكليات؛ حيث استجـ
ـ ـ .عضـ   وًا
  

 المعالجة اإلحصائية:

تم تحويل االستجابات على فقرات االستبانة (موافق 
) إلى  جدًا، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق جدًا

على التوالي، ولتحديد  )5،4،3،2،1(الدرجات التالية 
معيار الحكم تم استخدام القانون التالي: طول 
الفئة=المدى/عدد الفئات، حيث تم حساب المدى بأخذ 

 =1-5)وطرحها من أعلى درجة  أقل درجة في المقياس

فإن طول  5، وحيث أن عدد الفئات=(4
) يوضح تصنيف 3. والجدول رقم ((0.80=4/5)الفئة=

  المتوسطات الحسابية الستجابات العينة.
  

  )3الجدول (
  معيار الحكم على استجابات عينة الدراسة

  المعيار  الفترات (المتوسطات الحسابية)
  غير موافق جداً  1.80أقل من 

  غير موافق 2.60إلى أقل من   1.80من 
  محايد 3.40إلى أقل من 2.60من 
  موافق 4.20إلى أقل من 3.40من 
  موافق جداً  5إلى  4.20من 
تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية  وقد

؛ وتمثلت الطرق اإلحصائية (spss)للعلوم االجتماعية 
الوصفية بالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
والنسب المئوية، ومعامل االرتباط لبيرسون، كما تمثلت 

، وتحليل (t-test)الطرق اإلحصائية التحليلية باختبار(ت) 
للكشف عن الفروق ذات الداللة  (Anova)التباين األحادي 

  ات الدراسة.اإلحصائية تبعًا لمتغير 
  

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما مستوى الثقة التنظيمية 
  ؟في كليات جامعة تبوك من وجهة نظر أعضاء التدريس

لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات 
هذا بواالنحرافات المعيارية لكل بند من بنود االستبانة المتعلقة 

  ).4المحور، كما يتضح من الجدول رقم (

  )4الجدول (
  اد الدراسة على الفقرات المتعلقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفر 

  بمستوى الثقة التنظيمية في األبعاد الثالثة مرتبة تنازلياً 
المتوسط  العـــبارات  م

حسابيال
نحرافاال 

مستوى   الترتيبالمعياري
  الموافقة

    )ليةالُبعد األول: الثقة باإلدارة العليا للمنظمة (الك
موافق جداُ  1  0.76 4.38 أثق بقيادة الكلية لمعرفتها بدقائق األمور في العمل. 1
موافق جداً  2 0.88 4.25 تقدم قيادة الكلية المساعدة والعون لجميع العاملين. 2
موافق جداً  3 0.88 4.23 تنظر قيادة الكلية بعين االعتبار لمصالح اآلخرين عند اتخاذها للقرارات. 3
 موافق 4 0.94 4.19 تسعى قيادة الكلية إلقامة عالقات طيبة مع جميع العاملين بالكلية. 4

 موافق 5 1.02 4.16 تتعامل قيادة الكلية بصدق ونزاهة مع العاملين بالكلية. 8

 موافق 6 0.99 4.15 تقدر قيادة الكلية الجهود المتميزة واألفكار اإلبداعية وتشجعها. 6

 موافق 7 1.07 4.12 تطبق قيادة الكلية النظام على الجميع بعدالة وشفافية. 9

 موافق 8 1.05 4.00 تطالب قيادة الكلية بحقوق العاملين إذا دعت الضرورة. 5

 موافق 9 1.05 3.99 الترقي للعاملين بعدالة وشفافية.تمنح قيادة الكلية فرص 10

 موافق 10 1.10 3.72 تشرك قيادة الكلية العاملين في صناعة القرارات في كل القضايا المستقبلية 7
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المتوسط  العـــبارات  م
حسابيال

نحرافاال 
مستوى   الترتيبالمعياري

  الموافقة
 موافق  0.83 4.12  لبعد األولالمتوسط العام ل

   البعد الثاني: الثقة بالرؤساء المباشرين (رئيس القسم)
موافق جداً  1  0.83 4.24 في العمل لديه قدرة عالية على أداء مهامه ومسؤولياته. رئيسي المباشر 1
 موافق 2 0.87 4.18 رئيسي المباشر في العمل لديه إلمام كافي ومعرفة تامة بدقائق األمور في العمل. 2

 موافق 3 0.99 4.15 رئيسي المباشر في العمل يمنحني الحرية التامة لمناقشة مشاكل واحتياجات العمل. 3

 موافق 4 1.08 4.06 رئيسي المباشر في العمل يحب لنا ما يحب لنفسه. 4

 موافق 5 1.10 4.03 رئيسي المباشر في العمل يتعامل مع جميع زمالئي بعدالة تامة. 6

 موافق 6 0.99 4.03  رئيسي المباشر في العمل يسعى إلى حل النزاع بين العاملين وال يتجنبه. 8

 موافق 7 1.05 4.02 المباشر في العمل يهتم بمشاكلي ويساعدني في تجاوزها.رئيسي  5

 موافق 8 1.11 4.00  رئيسي المباشر في العمل يدعمني نفسيًا بالتشجيع والثناء على جهودي المبذولة. 7

 موافق 9 0.99 4.00رئيسي المباشر في العمل يفوضني بعض الصالحيات والمسؤوليات المناسبة لقدراتي. 10

 موافق 10 0.93 4.00 رئيسي المباشر في العمل ال يقوم باستغاللي لمصالحه الشخصية. 9

 موافق   0.87 4.07  لبعد الثانيل المتوسط العام

   زمالء: الثقة بالالثالثالبعد
موافق جداً  1 0.86 4.25 زمالئي في العمل يقدمون لي العون عند الحاجة دون مقابل مادي أو معنوي. 2
موافق جداً  2 0.73 4.23 زمالئي في العملي يمتلكون مهارات ومعارف متنوعة يمكنني االعتماد عليها. 1

موافق جداً  3 0.82 4.23 زمالئي في العمل يسعون دائمًا إلقامة عالقات طيبة معي.  10
موافق جداً  4 0.78 4.20 زمالئي في العمل ملتزمون بأساليب العمل وٕاجراءاته. 6
 موافق 5 0.87 4.17.زمالئي في العمل يمتلكون األخالق المهنية التي تؤهلهم ألداء أعمالهم بشرف ونزاهة 7

5 
زمالئي في العمل يتبادلون معي المعلومات التي تساعد على أداء العمل وحل

  المشكالت.
 موافق 6 0.82 4.14

 موافق 7 0.91 4.04 والثناء.ني بالتشجيعمونزمالئي في العمل يقدرون عملي جيدًا ويدع 9

 موافق 8 0.98 3.97 زمالئي في العمل متعاونون ويعملون بروح الفريق الواحد. 8

 موافق 9 0.92 3.93 زمالئي في العمل يحبون لزمالئهم ما يحبون ألنفسهم. 3

 موافق 10 0.87 3.93 زمالئي في العمل يهتمون بمشاكلي الخاصة ويسعون لمساعدتي لتجاوزها. 4

  موافق  0.73 0.86 4.11  لثلبعد الثال المتوسط العام

 موافق 0.73 0.94 4.10  المتوسط العام لمستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك

  
  ) ما يلي:4يتضح من استعراض بيانات الجدول رقم (

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد األول من محور الثقة التنظيمية (الثقة بإدارة 

، وهو يقع ضمن درجة (4.12)الكليات في جامعة تبوك) بلغ 
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(موافق) حسب مفتاح التصحيح، وتراوحت المتوسطات 
ن ) وتقع ضم3.72 – 4.38الحسابية لعبارات هذا البعد بين (

درجة موافق جدًا وموافق، كما يتضح أن قيم االنحراف 
)؛ 0.76 – 1.10المعياري لعبارات هذا البعد تراوحت بين (

مما يعني أن تشتت قيم استجابات أفراد العينة لعبارات هذا 
البعد عن وسطها الحسابي مقبول إحصائيًا؛ وربما تعود 

إدارات  بيندرجة الموافقة هذه إلى سيادة العالقات اإلنسانية 
الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ووضوح السياسات اإلدارية 
في الكليات واالهتمام بمصالح أعضائها والتعامل معهم 
بعدالة وشفافية، وكذلك لوعي عضو هيئة التدريس بحقوقه 
وواجباته؛ مما خلق جوًا من الثقة المتبادلة بين إدارة الكليات 

راسة هذه النتيجة مع د وأعضاء هيئة التدريس بها. واتفقت
) التي أشارت إلى أن مستوى ثقة العاملين 2005الصباغ (

في اإلدارة العليا في بنوك دولة اإلمارات العربية عاٍل إلى 
) التي 2014حد كبير، ولكنها اختلفت مع دراسة فارس (

تشير إلى أن ثقة أعضاء هيئة التدريس باإلدارة العليا في 
ة، واختلفت كذلك مع دراسة عبد جامعة األزهر بغزة منخفض

) التي أظهرت توجهًا سلبيًا من العاملين 2010السميع (
بجامعة بني سويف تجاه الثقة باإلدارة العليا. كما اختلفت 

) حيث 2008هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة خليفات (
أشارت إلى أن الثقة التنظيمية للعاملين في جامعة مؤتة 

 توسطة.تجاه إداراتهم كانت م

 

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد الثاني من محور الثقة التنظيمية (الثقة بالرؤساء 

، وهو يقع ضمن درجة (4.07)المباشرين "رئيس القسم") بلغ 
(موافق) حسب مفتاح التصحيح، وتراوحت المتوسطات 

) وتقع ضمن 4 – 4.24الحسابية لعبارات هذا البعد بين (
درجة موافق جدًا وموافق، كما يتضح أن قيم االنحراف 

)؛ 0.83 – 1.11المعياري لعبارات هذا البعد تراوحت بين (
مما يعني أن تشتت قيم استجابات أفراد العينة لعبارات هذا 
البعد عن وسطها الحسابي مقبول إحصائيًا؛ وربما تعود 

ساء إلنسانية بين رؤ درجة الموافقة هذه إلى سيادة العالقات ا
األقسام وأعضاء هيئة التدريس، وسعي رؤساء األقسام لحل 
مشكالت األعضاء بعدالة وشفافية وتهيئة مناخ تنظيمي 
مناسب؛ مما خلق جواً من الثقة المتبادلة بين رؤساء األقسام 
وأعضاء هيئة التدريس بها. وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

لتي أشارت إلى أن الثقة ) وا2010دراسة هاشم والعابدي (
التنظيمية للعاملين في الشركة العامة لألسمنت بالكوفة تجاه 

) ضمن 3.73مشرفيهم المباشرين حصلت على متوسط (
) التي 2010درجة موافق، كما اتفقت مع دراسة عبد السميع (

أظهرت توجهًا إيجابيًا من العاملين بجامعة بني سويف تجاه 
ن. ولكنها اختلفت إلى حد ما مع الثقة بالرؤساء المباشري

) التي أشارت إلى أن مستوى ثقة 2014دراسة فارس (
العاملين في المشرفين في جامعة األزهر بغزة حصلت على 
درجة موافقة متوسطة، كما اختلفت إلى حد ما مع دراسة 

) والتي أشارت إلى أن إحساس العاملين في 2008خليفات (
 تجاه رؤسائهم كان متوسطًا.جامعة مؤتة بالثقة التنظيمية 

 

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد الثاني من محور الثقة التنظيمية (الثقة بالزمالء) 

، وهو يقع ضمن درجة (موافق) حسب مفتاح (4.11)بلغ 
التصحيح، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد 

وتقع ضمن درجة موافق جدًا وموافق،  )3.93 – 4.25بين (
كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري لعبارات هذا البعد 

)؛ مما يعني أن تشتت قيم 0.73 – 0.98تراوحت بين (
استجابات أفراد العينة لعبارات هذا البعد عن وسطها 
الحسابي مقبول إحصائيًا؛ وربما تعود درجة الموافقة هذه 

والعمل بروح الفريق الواحد بين  إلى سيادة روح التعاون
الزمالء في األقسام العلمية، وتبادل المعلومات فيما بينهم، 

ألخالق المهنية التي تؤهلهم ألداء وامتالك معظمهم ل
وااللتزام بأساليب العمل وٕاجراءاته.  أعمالهم بشرف ونزاهة

) التي 2010واتفقت هذه النتيجة مع دراسة هاشم والعابدي (
أن الثقة التنظيمية للعاملين في الشركة العامة أشارت إلى 

لألسمنت بالكوفة تجاه زمالئهم في العمل حصلت على 
) ضمن درجة موافق، كما اتفقت مع دراسة 3.68متوسط (

) التي أظهرت توجهاً إيجابياً من العاملين 2010عبد السميع (
بجامعة بني سويف تجاه الثقة بزمالء العمل. ولكنها اختلفت 

) التي أشارت إلى أن 2014حد ما مع دراسة فارس (إلى 
مستوى الثقة بزمالء العمل في جامعة األزهر بغزة حصلت 

 على درجة موافقة متوسطة.

 

  أن المتوسط العام لمستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء
، وهو يقع ضمن (4.10)بلغ  هيئة التدريس بجامعة تبوك

جة و الباحث در درجة (موافق) حسب مفتاح التصحيح؛ ويعز 
الموافقة هذه إلى ارتفاع الثقة المؤسسية (إدارات الكليات) 
كما يتضح من فقرات البعد األول، والثقة العمودية (رؤساء 
األقسام) كما يتضح من فقرات البعد الثاني، والثقة الجانبية 
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(زمالء العمل) كما يتضح من فقرات البعد الثالث. واتفقت 
) التي أشارت إلى أن 2013رج (هذه النتيجة مع دراسة ف

مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في 
جامعات منطقة مكة المكرمة كان بشكل عام مرتفعًا، كما 

) التي أشارت إلى أن درجة 2013اتفقت مع دراسة نوح (
ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية من 

نة مكة المكرمة كانت عالية، وجهة نظر عينة الدراسة بمدي
) التي أشارت إلى أن 2012كما اتفقت مع دراسة الزهراني (

المستوى العام للثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية 
ين برج فللبنين في الطائف مرتفع، كما اتفقت مع دراسة 

(Vine burgh, 2010)  والتي أشارت إلى أن مستوى الثقة
ء هيئة التدريس بالجامعات والكليات التنظيمية لدى أعضا

) 2010األفرو أمريكية مرتفع، كما اتفقت مع دراسة فليح (
التي أشارت إلى أن المعدل العام للوسط الحسابي لمستوى 

) وهذا يعني توجهًا إيجابيًا من 3.66الثقة التنظيمية بلغ (
العاملين في دائرتي التقاعد والرعاية االجتماعية بمدينة 

حو الثقة التنظيمية بمنظماتهم، كما اتفقت مع دراسة تكريت ن
مستوى الثقة التنظيمية ) التي أشارت إلى أن 2009حشكي (

، عام بشكلع ردن مرتفلدى مديري المدارس الثانوية في األ
) التي أشارت إلى أن 2008كما اتفقت مع دراسة البلوي (

الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في 
منطقة تبوك التعليمية جاءت بدرجة مرتفعة. ولكنها اختلفت 

) التي أشارت إلى أن 2012إلى حد ما مع دراسة الطراونة (
ليها عمستوى الثقة التنظيمية في المديريات التي أجريت 

بشكل عام. ولكنها كان متوسطًا الدراسة بمحافظة الكرك 
) التي أظهرت 1433اختلفت إلى حد ما مع دراسة نيفين (

أن مستوى الثقة التنظيمية في الجامعات السعودية متوسط، 
) التي تشير إلى أن 2014كما اختلفت مع دراسة فارس (

مستوى الثقة التنظيمية ككل لدى أعضاء هيئة التدريس في 
، كما اختلفت إلى حد ما مع جامعة األزهر بغزة متوسط

) التي كشفت عن أن مستويات الثقة 2008دراسة قموة (
التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األردن 
جاءت بدرجة متوسطة، وتختلف كذلك إلى حد ما مع دراسة 

) التي أظهرت توجهًا إيجابيًا متوسطًا 2010( عبد السميع
يف تجاه الثقة التنظيمية من العاملين بجامعة بني سو 

 بالجامعة.

  
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى االلتزام 
التنظيمي في كليات جامعة تبوك من وجهة نظر أعضاء 

  ؟التدريس
لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب المتوسطات 
واالنحرافات المعيارية لكل بند من بنود االستبانة المتعلقة بهذا 

  .)5ما يتضح من الجدول رقم (المحور، ك

  
  )5الجدول (

  اسة على الفقرات المتعلقة بمستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدر 
  االلتزام التنظيمي في األبعاد الثالثة مرتبة تنازليا

  

المتوسط   العـــبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   الترتيب  المعياري

  الموافقة
   االلتزام الشعورياألول:الُبعد

 موافق جداً  1 0.79 4.47 أشعر بانتماء قوي لكليتي. 2

 موافق جداً  2 0.73 4.44 أشعر بصدق بأن مشكالت الكلية هي مشكالتي الخاصة. 1

 جداً موافق  3 0.94 4.37 أشعر بأني فرد من عائلة هذه الكلية. 3

 موافق جداً  4 0.83 4.36 أشعر بأن الوقت يمر سريعًا في العمل. 5

 موافق جداً  5 0.86 4.32 أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأني أعمل بهذه الكلية. 4

 موافق جداً  0.70 0.83 4.39 المتوسط العام للبعد األول
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   الثاني: االلتزام المعياريالُبعد
موافق جداً  1 0.63 4.70 ومستقبل الكلية التي أعمل بها.ة تهمني سمع 3
موافق جداً  2 0.85 4.69 لدي استعداد للقيام بأي مهمة لتكون كليتي متميزة. 1
موافق جداً  3 1.68 4.67 أقبل أي عمل ُأكّلف به من أجل مصلحة الكلية. 5
مساعدة أبذل جهدًا أكثر مما هو متوقع مني عادة، من أجل 4

 .كليتي على تحقيق أهدافها
موافق جداً  4 0.62 4.62

هذه الكلية تستحق والئي وانتمائي لها لما قدمته لي من خبرات  2
 ومعارف.

موافق جداً  5 0.58 4.46

موافق جداً  0.54 0.87 4.63 المتوسط العام للبعد الثاني
   الثالث: االلتزام المستمر:الُبعد

الرئيسية من األسبابالفوائد التي أحصل عليها في هذه الكلية هي 3
 موافق 1 1.16 3.88 بها.العملالستمراري في 

 موافق 2 1.23 3.81 مغادرة الكلية حاليًا تسبب لي العديد من المشاكل واالضطرابات. 1

سوف أشعر بسعادة غامرة إذا ما قضيت بقية حياتي الوظيفية في  5
 موافق 3 0.09 3.73  هذه الكلية.

 محايد 4 1.18 3.49 إن بقائي في عملي الحالي سببه حاجتي للعمل. 4

 محايد 5 1.02 3.09 لدي خيارات وفرص قليلة جدًا عند مغادرة هذه الكلية. 2

 موافق 0.82 0.94 3.60 المتوسط العام للبعد الثالث

 المتوسط العام لمستوى االلتزام التنظيمي
موافق جداً  0.55 0.88 4.21 التدريس بجامعة تبوكلدى أعضاء هيئة

  
  ) ما يلي:5يتضح من استعراض بيانات الجدول رقم (

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد األول من محور االلتزام التنظيمي(االلتزام 

وهو يقع ضمن درجة(موافق جدًا) ، (4.39)الشعوري) بلغ 
حسب مفتاح التصحيح، وفي الترتيب الثاني على مستوى 
أبعاد االلتزام التنظيمي، وتراوحت المتوسطات الحسابية 

) وتقع جميعها ضمن 4.32 – 4.47لعبارات هذا البعد بين(
درجة موافق جدًا، كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري 

)؛ مما يعني 0.73 – 0.94بين(لعبارات هذا البعد تراوحت 
أن تشتت قيم استجابات أفراد العينة لعبارات هذا البعد عن 
وسطها الحسابي مقبول إحصائيا؛ وربما تعود درجة الموافقة 
جدًا هذه إلى توافر مناخ تنظيمي مناسب داخل كليات 
جامعة تبوك؛ مما خلق انتماًء وارتباطًا شعوريًا عاليًا 

جة تجاه كلياتهم. واتفقت هذه النتي ألعضاء هيئة التدريس
) التي تشير إلى أن العبارات الممثلة 2014مع دراسة فارس(

لاللتزام الشعوري من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر 

بغزة كانت مرتفعة، ولكنها اختلفت إلى حد ما مع دراسة 
) حيث أشارت إلى أن االلتزام العاطفي 2003حواس(

) في 3.69في البنوك التجارية بلغ ((الشعوري) للعاملين 
 نطاق موافق. 

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد الثاني من محور االلتزام التنظيمي (االلتزام 

، وهو يقع ضمن درجة (موافق جدًا) (4.63)المعياري) بلغ 
حسب مفتاح التصحيح، كأعلى متوسط حسابي بين األبعاد 

الثة، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد الث
) وتقع جميعها ضمن درجة موافق جدًا، 4.46 – 4.70بين (

كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري لعبارات هذا البعد 
)؛ مما يعني أن تشتت قيم 0.58 – 0.85تراوحت بين (

استجابات أفراد العينة لعبارات هذا البعد عن وسطها 
ي مقبول إحصائيا، كما يتضح أن هناك تباينًا بين الحساب

) حيث بلغت قيمة 5استجابات أفراد العينة في العبارة رقم (
)؛ ويعزو الباحث درجة 1.68االنحراف المعياري لها (
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الموافقة جدًا هذه إلى القيم والمبادئ الشخصية التي يؤمن 
بها عضو هيئة التدريس وتحتم عليه التمسك بالكلية 

ور بالمسؤولية تجاهها. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة والشع
) التي تشير إلى أن العبارات الممثلة لاللتزام 2014فارس(

المعياري من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر بغزة 
كانت مرتفعة، ولكنها اختلفت إلى حد ما مع دراسة حواس 

) حيث أشارت إلى أن االلتزام العاطفي (الشعوري) 2003(
) في نطاق الموافقة 3.45للعاملين في البنوك التجارية بلغ (

 القريب من المتوسطة. 

  أن المتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد العينة عن
فقرات البعد الثالث من محور االلتزام التنظيمي (االلتزام 

، وهو يقع ضمن أقل درجات (موافق) (3.60)المستمر) بلغ 
ل متوسط حسابي بين أبعاد حسب مفتاح التصحيح، كأق

االلتزام التنظيمي، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات 
) وتقع جميعها بين درجة موافق 3.09 – 3.88هذا البعد بين (

ومحايد، كما يتضح أن قيم التشتت بين استجابات أفراد 
) مقبولة إحصائيًا حيث 1,2,3,4العينة في أربع عبارات(

)، 1.02 – 1.23المعياري لها بين (تراوحت قيم االنحراف 
كما يتضح أن هناك تجانسًا بين استجابات أفراد العينة في 

) حيث بلغت قيمة االنحراف المعياري لها بين 5العبارة رقم (
)؛ ويعزو الباحث حصول هذا البعد على أقل متوسط 0.09(

حسابي بين األبعاد األخرى لوجود بعض أعضاء هيئة 
ة رين أسريًا بمنطقة تبوك، ولديهم رغبالتدريس غير المستق

في النقل إلى جامعات في مقار سكنهم؛ ورغم ذلك فإن 
حصول هذا البعد على درجة موافق يدل على شعور نسبة 
كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالرغبة في االستمرار 
بالعمل في كليات جامعة تبوك، وربما يعود ذلك إلى ما 

من حوافز مادية ومعنوية.  تقدمه جامعة تبوك ألعضائها

) حيث أشارت 2004واتفقت هذه النتيجة مع دراسة زايد (
إلى أن االلتزام المستمر للعاملين في البنوك التجارية بلغ 

) في نطاق الموافقة. ولكنها اختلفت مع دراسة فارس 3.63(
) التي تشير إلى أن العبارات الممثلة لاللتزام المستمر 2014(

التدريس بجامعة األزهر بغزة كانت من أعضاء هيئة 
 مرتفعة.

 

  أن المتوسط العام لمستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء
، وهو يقع ضمن (4.21)بلغ  هيئة التدريس بجامعة تبوك

درجة (موافق جدًا) حسب مفتاح التصحيح؛ ويعزو الباحث 
درجة الموافقة جدًا هذه إلى قبول أعضاء هيئة التدريس بقيم 

امعة تبوك ممثلة في كلياتها، ورغبتهم في وأهداف ج
مضاعفة الجهود لمصلحتها، والمحافظة على عضويتها. 

) التي تشير إلى 2014واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فارس(
أن متوسط االلتزام التنظيمي ككل لدى أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة األزهر بغزة كان مرتفعًا، كما اختلفت 

) حيث أشارت إلى أن 2004زايد ( إلى حد ما مع دراسة
متوسط االلتزام التنظيمي للعاملين في البنوك التجارية بلغ 

  ) في نطاق الموافقة في أقل مستوياتها.3.62(
  

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية 
بين مستوى الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في كليات 

  ؟ة نظر أعضاء هيئة التدريسجامعة تبوك من وجه
 ولإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب معامل االرتباط

بين كل عبارة من عبارات  Pearson Correlationلبيرسون 
المحور األول (الثقة التنظيمية في كليات جامعة تبوك) 
وعبارات المحور الثاني (االلتزام التنظيمي في كليات جامعة 

  .)6ما يتضح من الجدول رقم (تبوك) والمجموع الكلي، ك
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  )6الجدول (
  معامل االرتباط بين مستوى الثقة التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي في كليات جامعة تبوك

 
الثقة 

التنظيمية 
البعد األول

الثقة 
  التنظيمية
البعد الثاني

الثقة 
التنظيمية 
البعد الثالث

الثقة
التنظيمية
المجموع 
 الكلي

االلتزام 
التنظيمي 
البعد األول

االلتزام 
التنظيمي 
البعد الثاني

االلتزام 
  التنظيمي
البعد الثالث

االلتزام 
التنظيمي
المجموع 
 الكلي

المجموع 
 الكلي

لثقة ا
التنظيمية

البعد –
 األول

Pearson 
Correlation 

1 **.6860 **.6320 **.8940 **.7420 **.5430 **.3660 **.6820 **.9010

Sig. (2-tailed)  .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 
الثقة 
التنظيمية

البعد –
 الثاني

Pearson 
Correlation 

**.6860 1 **.5680 **.8780 **.5860 **.3790  **.2260 **.4910 **.8300

Sig. (2-tailed) .0000  .0000 .0000 .0000 .0000 .0010 .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

الثقة 
التنظيمية

البعد –
 الثالث

Pearson 
Correlation 

**.6320 **.5680  1 **.8290 **.5820 **.3760 **.2780 **.5140 **.7990

Sig. (2-tailed) .0000 .0000  .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

  الثقة
ةظيميالتن

المجموع
 الكلي

Pearson 
Correlation 

**.8940 **.8780 **.8290 1 **.7340 **.5000 **.3330 **.6480 **.9730

Sig. (2-tailed) .0000 .0000  .0000   .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

االلتزام 
التنظيمي
البعد 
 األول

Pearson 
Correlation 

**.7420  **.5860 **.5820 **.7340 1 **.7710 **.3890 **.8800 **.8370

Sig. (2-tailed) 0.000 .0000 .0000 .0000  .0000 .0000 .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

االلتزام 
لتنظيميا

البعد 
 الثاني

Pearson 
Correlation 

**.5430 **.3790 **.3760 **.5000 **.7710 1 **.2250 **.7730 **.6230

Sig. (2-tailed) .0000  .0000  0.000 0.000 .0000  .0010 .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

االلتزام 
التنظيمي
البعد 
 الثالث

Pearson 
Correlation 

**.3660 **.2260 **.2780 **.3330 **.3890 **.2250 1 **.7370 **.4820

Sig. (2-tailed) 0.000 .0010 .0000 .0000 .0000 .0010  .0000 .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

االلتزام 
لتنظيميا

البعد 
المجموع

Pearson 
Correlation 

**.6820 **.4910 **.5140 **.648 **.8800 **.7730 **.7370 1 **.8070

Sig. (2-tailed) .0000  .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000  .0000 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

المجموع
 الكلي

Pearson 
Correlation 

**.9010  **.8300 **.7990 **.9730 **.8370 **.6230 **.4820 **.8070 1 

Sig. (2-tailed) .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000  

N 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  
) وجود عالقة ارتباطية موجبة 6ويتضح من الجدول (

طردية بين أبعاد (الثقة التنظيمية في جامعة تبوك) و(االلتزام 
التنظيمي في جامعة تبوك) والمجموع الكلي عند مستوى داللة 

(α ≤ 0.01) ؛ أي أنه كلما زاد مستوى الثقة التنظيمية لدى
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أعضاء هيئة التدريس زاد مستوى االلتزام التنظيمي. ويعزو 
وجود مناخ من الثقة التنظيمية المتبادلة  أنالباحث ذلك إلى 

بما يكون ر  وأعضاء هيئة التدريس وبينهم أنفسهم؛بين اإلدارة 
االلتزام التنظيمي، كما أن وجود  العنصر الحاسم في تحقيق
السلوك  على السيطرة من مناخاً  خلقثقة تنظيمية في الجامعة 

في الجامعة ال سيما االلتزام  والتماسك الوالء معدالت وزيادة
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة فارس الشعوري والمعياري. 

)، اللتين أشارتا إلى وجود 2010)، ومع دراسة فليح (2014(
القة ارتباطية قوية طردية بين الثقة التنظيمية وااللتزام ع

  التنظيمي في المنظمات.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة 
إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغيرات 

المنصب  -الدرجة العلمية -الجنسية –الدراسة (الجنس
  الوظيفي)؟

ن السؤال الرابع؛ تم حساب المتوسطات ولإلجابة ع
-t الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وحساب قيم اختبار ت 

testللمجموعات المستقلةIndependent –Samples   لمتغيرات
 One –Wayباستخدام   Fالجنس والجنسية، وحساب قيم

ANOVA كما  .لمتغيرات الدرجة العلمية، والمنصب الوظيفي
    التالية: يتضح من الجداول

  )7الجدول (
  لداللة الفروق اإلحصائية بين Independent –Samples Tنتائج اختبار "ت" للمجموعات المستقلة 

  استجابات أفراد عينة الدراسة لمحاور وأبعاد الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

  القرار
مستوى 
  الداللة

sig 

درجة 
الحرية

  قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري

المتوسط
الحسابي الجنس العدد  م  األبعـــــاد

دالة إحصائيًا عند 
 )0.05مستوى (

0.045 211 
0.490- 0.940619 4.08667   :األول من المحور األولالُبعد   ذكر 90

الثقة باإلدارة العليا للمنظمة (إدارة الكلية) 1 
0.472- 0.940633 4.14309   أنثى 123

غير دالة إحصائيًا 
 0.05عند مستوى 

0.865 211 
1.067- 0.86044 4.01778   :الثاني من المحور األولالبعد   ذكر 90

  المباشرين الثقة بالرؤساء
  (رئيس القسم)

2 
1.061- 0.55483 4.14634   أنثى 123

غير دالة إحصائيًا 
 0.05عند مستوى 

0.544 211 
1.445- 0.816466 4.0111   :الثالث من المحور األولالبعد   ذكر 90

 3  الثقة بالزمالء
1.690- 0.659114 4.18211   أنثى 123

غير دالة إحصائيًا 
 0.05عند مستوى 

0.385 211  
1.217- 1.65193 4.1556   ذكر 90

 المحور األول ككل: مستوى الثقة التنظيمية
1.177- 1.01316 4.7154  انثى 123

دالة إحصائيًا عند
 )0.05مستوى (

.0230 211 
-1.903- 0.93681 4.4000   األول من المحور الثاني:الُبعد  ذكر 90

 1  االلتزام الشعوري
-1.816- 1.11035 4.23577  انثى 123

غير دالة إحصائيًا
0.05عند مستوى 

.7870 211 -.065- 0.73483 4.1222   الثاني من المحور الثاني:الُبعد  ذكر 90
 2  االلتزام المعياري

  -.064- 0.65714 4.1463  أنثى 123
غير دالة إحصائيًا

0.05عند مستوى 
.6950 211 

-1.628- 1.892 3.45688   الثالث من المحور الثاني:الُبعد  ذكر 90
 3  االلتزام المستمر

-1.647- 1.207 3.45450  أنثى 123
غير دالة إحصائيًا

0.05عند مستوى 
0.652 211 -1.658-   المحور الثاني ككل: االلتزام التنظيمي ذكر 90 4.5623 0.85534

-1.644-  أنثى 123 4.2687 0.85.073
  

بين وجهة نظر أفراد العينة (α ≤0.05) إحصائية عند مستوى ) أنه توجد فروق ذات داللة 7ويتضح من الجدول (
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الجنس (ذكور وٕاناث) في  تعزى لمتغير(أعضاء وعضوات) 
األول من المحور األول (الثقة بإدارة الكلية) لصالح الُبعد 

اإلناث؛ وربما يعود ذلك إلى طبيعة األنثى التي تكون ثقتها 
عالية بإدارة الرجل، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في البعد األول من المحور الثاني (االلتزام  (α ≤0.05)توى مس
فروق ذات داللة الشعوري) لصالح الذكور، بينما ال توجد 

بين وجهة نظر أفراد العينة  (α ≤0.05) عند مستوى إحصائية 
الجنس (ذكور وٕاناث) في  تعزى لمتغير(أعضاء وعضوات) 

 باحث ذلكمحوري الدراسة وباقي األبعاد األخرى. ويعزو ال
إلى كون االلتزام التنظيمي يتعلق بالمشاعر والقيم الشخصية 
تجاه المنظمات حيث يتساوى في ذلك إلى حد ما الذكر 

  .واألنثى
  

  )8الجدول (
  لداللة الفروق اإلحصائية بين Independent –Samples T" للمجموعات المستقلة "تنتائج اختبار 

  استجابات أفراد عينة الدراسة لمحاور وأبعاد الدراسة تبعًا لمتغير الجنسية

  القرار
مستوى
الداللة

sig 

درجة 
الحرية

  قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري

المتوسط
الحسابي العدد   م  العبارات الجنسية

 دالة إحصائيًا عند
 211 0000. )0.01مستوى (

-5.249 0.953883 4.61579  :األول من المحور األولالُبعد  سعودي 38
  باإلدارة العليا للمنظمة الثقة

 (إدارة الكلية)
1  

-3.844 0.634044 4.25029 175 سعودي غير
غير دالة إحصائيًا

عند مستوى 
)0.05( 

.0090 211 -3.286 1.38412 4.2571  :الثاني من المحور األولالبعد  سعودي 38
  المباشرين  بالرؤساءالثقة 

  (رئيس القسم)
2  

  -2.790 0.803469 3.7105
175 سعودي غير

دالة إحصائيًا عند
 )0.01مستوى (

.0000 211 
-5.322 1.30760 3.4211  :الثالث من المحور األولالبعد  سعودي 38

  3  الثقة بالزمالء
-3.968 0.73052 4.0457 175 سعودي غير

عنددالة إحصائيًا 
 )0.01مستوى (

.0000 211  -3.412 1.25543 3.4474 المحور األول ككل: مستوى الثقة التنظيمية سعودي 38
 سعودي غير 175 4.0343 66426. -3.968-

  القرار
ىمستو 
الداللة

sig 

درجة 
الحرية

  قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري

المتوسط
الحسابي العدد   م  العبارات الجنسية

دالة إحصائيًا عند 
 )0.01مستوى (

.0000 211 
-4.518 1.52352 4.6316  األول من المحور الثاني:الُبعد  سعودي 38

  1 االلتزام الشعوري
-3.064 0.88419 4.4571 175 سعودي غير

دالة إحصائيًا عند
 )0.05مستوى (

.0040 211 -2.649 0.850898 4.1053  الثاني من المحور الثاني:الُبعد  سعودي 38
  2 االلتزام المعياري

  -2.098 0.942392 4.3600 175 سعودي غير
غير دالة إحصائيًا

(0.05)مستوى  عند
.7060* 211 

-2.313 0.98753 4.6233  الثالث من المحور الثاني:الُبعد  سعودي 38
  3 االلتزام المستمر

-2.245 0.89879 4.2356 175 سعودي غير
دالة إحصائيًا عند

 )0.01مستوى (
.0010 211  -4.009 1.02565 4.5987   المحور الثاني ككل: االلتزام التنظيمي سعودي 38

-3.183 0.97878 4.2369 175 سعودي غير
  

فروق ذات داللة ) أنه توجد 8ويتضح من الجدول (
 نظر أفراد العينة اتبين وجه (α ≤0.01) عند مستوىإحصائية 

 –الجنسية (سعودي تعزى لمتغير(أعضاء هيئة التدريس) 
غير سعودي) لصالح الجنسية السعودية في المحور الثاني 
(االلتزام التنظيمي) وفي أبعاد الثقة بالزمالء، وااللتزام 

 (α ≤0.01)الشعوري، كما أنها دالة إحصائيًا عند مستوى 
لصالح الجنسية غير السعودية في المحور األول (الثقة 

 α)ى ستو التنظيمية) وفي بعد الثقة بإدارة الكلية، وعند م

روق ففي حين ال توجد  في بعد االلتزام المعياري، (0.05≥
 تعزى لمتغير (α ≤0.05) عند مستوىذات داللة إحصائية 
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غير سعودي) في بعد االلتزام المستمر.  –الجنسية (سعودي 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس السعوديين 

ية من منطلق الوطن أكثر انتماًء وارتباطًا بجامعتهم عاطفياً 
والمسؤولية تجاه جامعات وطنهم؛ أما االلتزام المستمر فلكونه 
يتعلق برغبة االستمرار في كليات الجامعة أو مغادرتها في 

حال وجود فرص أفضل؛ فال توجد فروق بين السعوديين 
وغيرهم في هذا الشأن، وريما يعود ذلك لكون طبيعة النفس 

لحة صحها الشخصية على مالبشرية تبحث عن تقديم مصال
  المنظمة دون اعتبار للجنسية.

  )9جدول (ال
  لبحث داللة الفروق اإلحصائية بين) Fقيمة ( One –Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

  العلميةاستجابات أفراد عينة الدراسة لمحاور وأبعاد الدراسة تبعًا لمتغير الدرجة 
درجات  مصدر التباين  أبعاد الدراسة  م

 الحرية
مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  قيمة
F 

مستوى 
sigالداللة 

  القرار

1 

 األولالُبعد 
 من المحور األول

الثقة باإلدارة العليا 
للمنظمة (إدارة الكلية)

 70.401 281.605  4 بين المجموعات
1.024 0.396 

غير دالة 
إحصائيًا عند 

 14301.50368.757 208داخل المجموعات 0.05مستوى 

2 

  الثانيالبعد 
 من المحور األول

 نالمباشري الثقة بالرؤساء
  (رئيس القسم)

 98.342 393.367  4 بين المجموعات

1.311 0.267 
غير دالة 

إحصائيًا عند 
 15608.27675.040  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

3 
  الثالثالبعد 

 من المحور األول
  الثقة بالزمالء

 35.248 140.991  4 بين المجموعات
0.652 0.626 

غير دالة 
إحصائيًا عند 

 11243.93954.057  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

  المحور األول ككل
  مستوى الثقة التنظيمية

 1391.222347.805  4 بين المجموعات
0.777 0.542 

غير دالة 
إحصائيًا عند 

 93158.271447.876  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

1 

 األولالُبعد 
  من المحور الثاني
  االلتزام الشعوري

 12.772 51.090  4 بين المجموعات
.958 0.432 

غير دالة 
إحصائيًا عند 

 2774.44113.339  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

2 

 الثانيالُبعد 
  من المحور الثاني
  االلتزام المعياري

 9.814 39.258  4 بين المجموعات
1.372 0.245 

غير دالة 
إحصائيًا عند 

 1487.7947.153  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

3 

 الثالثالُبعد 
  من المحور الثاني
  االلتزام المستمر

 58.930 235.720  4 بين المجموعات
3.696 0.006 

دالة إحصائيًا 
عند مستوى 

 3316.26215.944  208داخل المجموعات  0.01

  المحور الثاني ككل
  مستوى االلتزام التنظيمي

 81.338 325.354  4 بين المجموعات

1.183 0.319 
غير دالة 

إحصائيًا عند 
 14295.57668.729  208داخل المجموعات 0.05مستوى 

  
 بين وجهة نظر أفراد العينة (α ≤0.05) ية عند مستوى إحصائفروق ذات داللة ) أنه ال توجد 9يتضح من الجدول (



 

   هممستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر 
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الدرجة العلمية في محوري الدراسة بجميع  تعزى لمتغير
أبعادها، ما عدا البعد الثالث من المحور الثاني (االلتزام 
 المستمر) فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

α ≤0.05) وللكشف عن مصدر هذه الفروق التي ظهرت ،(
في هذا البعد، ولصالح أي من هذه الفئات؛ استخدم الباحث 

  :10كما يتضح من الجدول  Scheffeفيه اختبار شي
  

  )10لجدول (ا
  لدراسة من تحليل التباين باختالفللكشف عن الفروق التي نتجت بين فئات مجتمع ا Scheffeاختبار شيفيه 

  ني (االلتزام التنظيمي)الدرجة العلمية حول استجاباتهم للبعد الثالث (االلتزام المستمر) من المحور الثا

 المتوسط  البعـــد
أستاذ   أستاذ  الفئات الحسابي

  مشارك
أستاذ 
  معيد  محاضر  مساعد

  البعد الثالث
  من المحور الثاني
  االلتزام المستمر

 0.371 0.54 0.60 1 - أستاذ 3.04

 0.16 *0.0053 *0.005  - 1 أستاذ مشارك 3.01

 0.81 0.99  -  *0.005  0.60 أستاذ مساعد 3.64

 0.88  -  0.99 *0.0053 0.54 محاضر 3.70

  -  0.88  0.81  0.16  0.371 معيد 4.15
  )0.05(* فرق المتوسط دال عند مستوى 

  
) أعاله 10كما يتضح من الجدول (وقد أظهرت النتائج 

ستاذ مساعد أوجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئة 
وذلك )، 3.04بمتوسط (ستاذ مشارك أوفئة )، 3.64بمتوسط (

جد فروق ذات داللة تو كما  ستاذ مساعد.ألصالح فئة 
 ستاذ مشاركأوفئة ) 3.7بمتوسط ( بين فئة محاضر احصائية

ويفسر الباحث عدم  محاضر.فئة لصالح  )3.04بمتوسط (
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدرجة العلمية 

لتزام الشعوري وااللتزام المعياري بأن المشاعر في بعدي اال
والقيم الشخصية قد ال تتأثر كثيرًا بالدرجة العلمية، أما االلتزام 
المستمر الذي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
إحصائية تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح األستاذ 
المساعد والمحاضر على حساب األستاذ المشارك؛ فيعزو 

لباحث ذلك لكون الحاصلين على درجة أستاذ مشارك يجدون ا
فرصًا أفضل في جامعات كبيرة ال سيما وأن جامعة تبوك تعد 
من الجامعات الناشئة؛ مما يجعل االلتزام المستمر لدى هذه 
الفئة من أعضاء هيئة التدريس منخفضًا مقارنة بالفئات 

  األخرى. 
  

 توصيات الدراسة:

أسفرت عنها الدراسة؛ يوصي  في ضوء النتائج التي

  الباحث بما يلي:
تصميم دليل إجرائي للكليات واإلدارات بجامعة تبوك التي  .1

تقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس لضمان سالسة 
وانسيابية معامالتهم وحصولهم على حقوقهم بيسر 
وسهولة؛ مما يضمن تحقيق الثقة التنظيمية وااللتزام 

 عة.التنظيمي لديهم تجاه الجام

زيادة المخصصات المالية للكليات في ميزانية جامعة  .2
تبوك لتوفير التجهيزات واإلمكانات الالزمة لخلق بيئة 
حافزة جاذبة مشجعة ألعضاء هيئة التدريس للبقاء في 
كلياتهم وتعزيز االلتزام المستمر الذي أظهرت نتائج 
الدراسة حصوله على أقل متوسط حسابي مقارنة باألبعاد 

 .األخرى

تقديم إدارة الجامعة حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة  .3
تمر؛ زام المسالتدريس حسب الدرجة العلمية لتعزيز االلت

أن من درجته العلمية أستاذ مشارك حيث أظهرت النتائج 
 أقل التزامًا مستمرًا ممن درجاتهم العلمية أقل.

يقترح الباحث إجراء دراسات مماثلة في الجامعات  .4
األخرى للكشف عن مستوى الثقة التنظيمية السعودية 

وعالقتها بااللتزام التنظيمي ومقارنة النتائج ألهمية ذلك 
  في تحقيق االستقرار واألمن والوظيفي في الجامعات.
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and Its Relation to Organizational Commitment from Their Point of View 
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Abstract 

This study aims to reveal the level of organizational trust and organizational commitment in the 
faculties of the University of Tabuk, to identify the correlation between the level of 
organizational trust and organizational commitment in the faculties of the University of Tabuk 
and to find out the most important statistical differences among the responses of the study sample 
individuals that are attributed to the study variables (scientific degree – years of experience – job 
position – college type). To achieve the objectives of the study, the researcher used the 
descriptive survey approach along with a questionnaire that has been formed on the basis of the 
prior theoretical educational literature review as well as the researcher's own view. To check its 
validity, the tool has been presented to a number of referees and professors who specialize in the 
field of education, Also, the researcher has verified the stability of the tool using Cronbach alpha. 
The study has been applied to a sample of (213) teaching staff members distributed on the 
faculties of the University of Tabuk. 

The study disclosed the following prominent results:  

1. The overall average level of organizational trust among teaching staff members at the 
University of Tabuk is (4.10), which is within the degree (agree) according to the correction 
key. 

2. The overall average level of organizational commitment among teaching staff members at 
the University of Tabuk is (4.21), which is within the degree (strongly agree) according to 
the correction key. 

3. There is a positive correlation between the dimensions of (organizational trust and 
organizational commitment in the faculties of the University of Tabuk) and the total at the 
significance level (α ≤ 0.01). 

In view of the results of the study, the researcher presents a number of recommendations, 
including: 

1. Designing a procedural guide for the faculties and the administration at Tabuk University, to 
offer services to staff members in order to guarantee easiness and fluidity of their demands 
and ensure receiving their rights easily to realize their regulatory trust and regulatory 
commitment towards the university.   

2. The university administration should provide financial and moral incentives to teaching staff 
members according to their academic degrees to enhance ongoing commitment; especially 
since the results showed that associate professors are less committed than those with lower 
degrees. 

Keywords: Organizational trust, Organizational commitment, Teaching staff members, Tabuk 
University. 

 



 



 

 2017 ،3، العدد 12المجّلد  )374-353صفحة (                                                             للعلوم التربويةجامعة طيبة  مجلة

 

  353  جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

  فيالجامعات السعودية الناشئة في الكليات التربوية عليم في التالتعلم و جودة 
  وء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميض

  طالل بن عبد اهللا الشريف

  .المساعد، كلية التربية بعفيف، جامعة شقرا، المملكة العربية السعوديةأستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط 
  

  30/10/2016ُقبل بتاريخ:    7/4/2016ُعدل بتاريخ:  21/11/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد  معرفةالدراسة هذه  دفتاسته

كليات مقترحات تحسين جودة التعلم والتعليم في الو مدى اختالف تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم  ، ومعرفةاألكاديمي
لمسحي منهجًا ااستخدم المنهج الوصفي و  االستبانة أداة لدراسته،ستخدم الباحث ة. االتربوية في الجامعات السعودية الناشئ

الطائف، و مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الكليات التربوية في الجامعات الناشئة (نجران،  لها. تكون
م في ة التعلم والتعليمجموعة من النتائج كان أبرزها أن درجة تطبيق جودإلى توصلت الدراسة ). الدمامو وحائل،  ا،قر وش

ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة 
  .)2.63(مقداره جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي 

ية، الجامعات ماد األكاديمي، الكليات التربو جودة التعلم والتعليم، معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتكلمات المفتاحية: ال
  اشئة.السعودية الن

  

  دمةــالمق
 

تعد جودة التعلم والتعليم في الجامعات هدفًا ال مناص 
عنه لما تشكله من أهمية قصوى في توفير المخرجات التي 
تحقق الغايات التنموية، وتؤهل الموارد البشرية القادرة على 
استثمار الموارد وتحقيق الرفاه لإلنسان، وفي الكليات التربوية 

العناية بجودة التعلم ألن  على وجه الخصوص تزداد أهمية
 لتنمية،ااحتياجات المجتمع ومتطلبات  هذه الكليات تهتم بتلبية

غل الشغل الشا وتظل المخرجات التربوية ألي نظام تعليمي
وق حتى تكون مؤهلة للدخول في سا، بهدف تجويدها وتحسينه

على تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة للنظام  وقادرة ،العمل
ة على اإلدار  الشاملة فإنالتعليمي. ولتحقيق إدارة الجودة 
غيير قائمة على مبدأ الت ة،المعاصرة تكوين فلسفة إدارية شامل

 ته،ااالعتراف بالسوق وآليو اإلدارة المنفتحة على المناخ و 
هجية اإلدارة ع منوالتركيز على استيعاب التقنيات الجديدة وٕاتبا

الفتالوي،  ؛2002(السلمي، العمالء الموجهة برغبات 
2008(.  

 ؛2008، يصبر  ؛2008(عليمات،  وقدم كُل من

للجودة الشاملة في كليات  اً ) تصورًا مقترح2007،محمد
التهيئة  منيتض ة،التربية في مؤسسات التعليم العالي العربي

هوم تمع حول مفنشر الوعي بين أفراد المجو وتوضيح الرؤية 
التزام قادة الجامعة و  ة،وفلسفة وأهداف إدارة الجودة الشامل

أي  ،موعمداء كليات التربية بتشكيل بيئة مواتية لتطبيق النظا
 ،ةتعلم العاملين وتدريبهم حول تقييم أهداف الجودة الشامل

وٕايجاد نظم جديدة تنحصر مسؤوليتها في تطبيق نظام الجودة 
االنتقال من العموميات إلى و ام للحوافز وٕايجاد نظ ة،الشامل

وربط األهداف بالطموحات وتحديد  ة،تحديات واضح
ارنة مقو األهداف الفرعية لكل مستوى وترجمتها إلى أفعال 

األداء الحالي للعاملين في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
ومعرفة احتياجات الطالب وتقييم مدى  ق،باألداء قبل التطبي

حظة أداء العاملين والعمل على التطوير الدائم رضاهم ومال
 والتحسين المستمر.

ولتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية 
 ؛2007، ىهناك عدة متطلبات يجب اإليفاء بها (مصطف

اعتماد سياسة الجودة الشاملة  :) أهمها2005الحموري، 
كجزء من السياسة العامة لكليات التربية ، إعداد خطة مكتوبة 
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محكمة، تحديد مسؤوليات وصالحيات جميع العاملين بالكلية 
مع تقديم توصيف وظيفي دقيق لكل مهمة، توفير الكفاءات 
المؤهلة القادرة على مراجعة وتقييم أنشطة العمل مع توفير 

ة دريبية الالزمة ، قيام اإلدارة العليا بالمتابعة المستمر البرامج الت
العمل  وتهيئة مناخ ة،للتأكد من تنفيذ نظام إدارة الجودة الشامل

المناسب لقبول وٕادراك مفاهيم وممارسات إدارة الجودة 
الشاملة، ومن الضروري أن يشتمل نظام إدارة الجودة الشاملة 

يب والنشاطات التي على إجراءات التحكم في جميع األسال
وافق مع ضرورة ت ة،يمكن أن تؤثر في جودة الخدمات التعليمي

ومع ، ةنظام الجودة مع حجم الكلية وٕامكاناتها المادية والبشري
متطلبات سياسة الجودة الشاملة مع ضرورة وجود نظام 

  دة.للمراجعة الداخلية للجو 
ي ف وأنشئت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

هـ بهدف إعداد معايير ومحكات للتقويم واالعتماد 1424عام 
األكاديمي، وهي تستهدف تقويم برامج مؤسسات التعليم التي 

جيع تعنى بالتعليم ما بعد الثانوي. وتلتزم الهيئة باستراتيجية تش
ودعم وتقويم عمليات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم، 

 ي مؤسسات التعليم العاليلضمان أن جودة التعليم واإلدارة ف
مواكبة للمعايير العالية العالمية. وقد أعدت الهيئة دليالً يتكون 
من ثالثة أجزاء لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في تقديم 
واستحداث إجراءات تضمن جودتها الداخلية وتحضيرها 
للتقويم الخارجي الذي تقوم به الهيئة، للتأكد من وصول هذه 

اء عالي المستوى. وقد اشتمل الجزء األول من المؤسسات ألد
الدليل على تقديم نظرة عامة لنظام توكيد الجودة واالعتماد 
األكاديمي، وتضمن الجزء الثاني إجراءات توكيد الجودة 
الداخلية، وتضمن الجزء الثالث تفصيًال للمتطلبات 
والتحضيرات الواجب القيام بها للمراجعات الخارجية، ويبلغ 

لمعايير أحد عشر معيارًا، تناولت هذه الدراسة المعيار عدد ا
الرابع المتعلق بجودة التعلم والتعليم ألهميته القصوى في 
الكليات التربوية المعنية بإعداد المعلمين. (دليل ضمان 
الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية، 

2008.(  
 بقة التي تناولتوقد أجرى الباحث مسحًا للبحوث السا

موضوع الدراسة لمعرفة الجهود البحثية المبذولة في هذا 
) التعرف على جودة 2013هدفت دراسة (الفار، االتجاه، فاست

العملية التعليمية في الكليات التربوية في خمسة أبعاد هي: 
الطالب وعضو هيئة التدريس والمنهج واإلدارة والبيئة 

لى عدة نتائج أهمها أن مستوى األكاديمية. وتوصلت الدراسة إ
األبعاد  بين اً وأن هناك تباينط، تطبيق معايير الجودة متوس

في  اً ر في درجة التطبيق وقصو  اً التي تناولتها الدراسة وتفاوت
عديد ووجود الي، النظر لتطبيق معايير الجودة بمنظور شمول

من المعوقات التي تحد من نجاح تطبيق معايير الجودة بشكل 
فحص ل) Manning, 2012( ماننق دراسةوجاءت  أفضل.

النشاطات التي تضمن الجودة في الكليات التربوية سعيًا 
لتحسين الجودة، والخدمات الطالبية، وبرامج ضمان الجودة، 

عميدًا  45ودوافع تطبيقها، والتغيرات الناتجة عنها، وقام 
ت صلباإلجابة عن هذه االستبانة، وقد تو  بنسلفانياتربويًا في 

الدراسة إلى نتائج عدة، منها: تأكيد أهمية التشارك في قيادة 
 ةعملية ضمان الجودة، وتجديد النشاطات، كما بينت الدراس

أن أكثر طريقة مستخدمة في إدارة الجودة الشاملة في كليات 
التربية هي طريقة التخطيط االستراتيجي، وأخيراً بينت الدراسة 

 .والعمل عبر فرق ومجموعاتأهمية جهود العمداء المشتركة، 
) إلى تطوير التعليم العالي 2009ي، دراسة (حربوهدفت 

دف وبينت أن تطوير التعليم هو ه ة،والعناية بالجودة التعليمي
وتوصلت الدراسة إلى أنه من الراهنة.  أساس تحتمه الظروف

أجل تحقيق جودة العملية التعليمية فإنه يجب االلتزام بمعايير 
المعايير  والمتمثلة في، عارف عليها دولياً الجودة المت

األكاديمية وتتضمن المخرجات التعليمية والمنهج وتحصيل 
ونوعية فرص التعليم المتاحة وضمان الجودة  ب،وتقييم الطال
) التعرف على 2008(زقزوق، وتناولت دراسة  وتحسينها.

) DEMINGدرجة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ (
امج والدورات التي تقدمها كلية خدمة المجتمع والتعليم في البر 

إلى أن درجة الباحث المستمر بجامعة أم القرى، وتوصل 
) في البرامج Demingاستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ (

والدورات التي تقدمها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
ة (النجار دراس. وسعت بجامعة أم القرى كانت (متوسطة)

) إلى إلقاء الضوء على أهمية عمليات 2007وعبد الوهاب، 
ومساهمتها في  ،االعتماد األكاديمي لمؤسسات إعداد المعلم

تحقيق الجودة في التعليم العام من خالل خريج هذه 
وفي مجال عمله في مدارس التعليم م، المؤسسات وهو المعل

خمسة محاور وقد تناولت الورقة الموضوع من خالل  ،العام
وظهور االعتماد  ،هي: مفهوم الجودة وأهميتها وفوائدها
ومقومات االعتماد  ،األكاديمي كنظام لضمان الجودة

ومستويات االعتماد األكاديمي كوسيلة  ،األكاديمي ومهامه
ة إلى وتشير الورقدة. حقيق الجو توضمان  ،للتطوير المستمر

صول على تقدم للحة بالأنه حتى تكون المؤسسة التعليمية جدير 
فر لديها المقومات ايشترط أن تتو ، االعتماد األكاديمي

وتشمل وجود رسالة مؤسسية مناسبة لمستواها ك، األساسية لذل
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وأن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع  ،كمؤسسة تعليمية
وامتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة  ،رسالتها

م لتوثيق أعمال الطلبة ووجود نظا ،واألهداف التعليمية
ق ودالئل على أن المؤسسة تحق ،المرتبطة باألهداف التعليمية

ووجود ضمانات تؤكد مقدرتها على إمكانية استمرارها  ،أهدافها
حاولت دراسة (أبو  في تحقيق رسالتها وأهدافها.

) الكشف عن مدى تطبيق الجودة الشاملة في 2006الهيجاء،
نظر  ةالجامعات األردنية من وجهكليات التربية الرياضية في 

كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وقد أظهرت النتائج 
لمتغير الجامعة في  ىوجود فروق ذات داللة إحصائية تعز 
من وجهة نظر  والتقني كل من النظام االجتماعي والخدمي

 هدفتف) 2005، . وأما دراسة (درادكهأعضاء الهيئة التدريسية
اء القادة التربويين لدرجة تطبيق إدارة الجودة معرفة آر إلى 

الشاملة في جامعة البلقاء التطبيقية، وتوصلت الدراسة إلى 
أن متوسطات آراء القادة التربويين لدرجة تطبيق إدارة الجودة 

 .الشاملة في جامعة البلقاء تعادل درجة تطبيق متوسطة

من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي و 
ت في موضوع تطبيق معايير الجودة، توصلت نتائج أجري

كافة الدراسات العربية واألجنبية إلى أهمية تطبيق معايير 
وركزت معظمها في هذا المجال ة، الجودة في العملية التعليمي

، معلى واقع تطبيق معايير في مؤسسات التعليم بوجه عا
ت اوالكليات التربية بوجه خاص، واستفاد الباحث من الدراس

جية منها المنه، السابقة في التعرف على مجموعة من الجوانب
العلمية، واألدوات العلمية المستخدمة فيها، واألساليب 
 ،اإلحصائية، وطرق معالجة المعلومات، والمراجع األصلية

وهذه الدراسة امتداد للدراسات السابقة وستعمل على قياس 
يير ضوء معادرجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في 

وذلك  ،الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الجامعات الناشئة، وتختلف مع  ة فيعلى الكليات التربوي

الدراسات السابقة في أنها ركزت على أهم المعايير من معايير 
دف بهيم، وهو معيار جودة التعلم والتعل ة،الهيئة الوطني

 ومدى تطابق ،ع تطبيقهالتركيز عليه واستقصاء واق
الممارسات الواقعية مع المعايير الموضوعة، أضف إلى ذلك 

 يمكنها من مماتطبيق الدراسة على جامعات حديثة النشأة 
 ائهادراسة في تقويم الواقع وتحسين أاالستفادة من نتائج الد

  التعليمي.
  

  ة:مشكلة الدراس
تحتل التربية موضع األولوية والصدارة بين أدوات البناء 

واإلصالح والتطوير بحكم دورها في بناء اإلنسان الذي هو 
هدف التربية والتنمية وأداتها الرئيسة والفاعلة، والجودة في 
التعليم هي ترجمة احتياجات توقعات المتعلمين إلى خصائص 

ما ية وتقديمها بمحددة تكون أساسًا لتعميم الخدمة التعليم
) وبالتالي تسعى إلى إعداد 1995 ،يوافق تطلعاتهم (الرشيد

المتعلمين بسمات معينة تجعلهم قادرين على معايشة غزارة 
وعمليات التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي  ت،المعلوما

الهائل، ولذلك فإن هذه المرحلة تتطلب إنسانا ذا مواصفات 
جديد ومتسارع والتعامل معه معينة الستيعاب كل ما هو 

ويؤكد البنك الدولي في أحد  ).2001 ،بفعالية  (أبو ملوح
) أن مشكلة انحدار 2011تقاريره المتواترة عن التعليم عام (

أصبحت مشكلة عالمية وذلك كنتيجة  ث،جودة التدريس والبح
لعوامل متعددة ومتداخلة منها ضعف كفاءة المعلمين 

هيزات وفقر التج ،ية والتسهيالت الماديةومحدودية الموارد المال
 ،ةالمكتبية والعلمية وانخفاض الكفاءة الداخلية والخارجي

م ولهذا تنبهت معظ المتعلمين،وظهور مشكلة البطالة بين 
دول العالم إلى أهمية قضية الجودة في التعليم فوضعتها في 

  ين.صدر أولوياتها منذ تسعينيات القرن العشر 
راها المتخصصون أن هناك كثيرًا من والحقيقة التي ي
 أن واقع التعليم العالي في المملكة العربيةالمؤشرات تدل على 

ال تزال دون  ة،وكفاءته الداخلية والخارجي ،السعودية
ام وأن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الع ،الطموحات المستهدفة

وأن المخرجات ال تتناسب إطالقا ومتطلبات  العالي،والتعليم 
ما  التربوي،العصر واحتياجات التنمية وخاصة في المجال 

دفع المعنيين في التعليم العالي إلى التوجه نحو العناية 
ووضع  ،واستحداث الهيئات الالزمة دة،بتطبيقات الجو 

 لجامعات.االمعايير المناسبة لتقييم أداء العملية التعليمية في 
ة فائقة ايالكليات التربوية على وجه الخصوص عنوتتطلب 

 ،في تطبيق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
ألن مخرجاتها ستنعكس على جميع القطاعات األخرى في 

وبحكم اختصاص الباحث وخبراته ومعايشته لواقع  الدولة.
العمل في عدد من الكليات التربوية، وٕاشرافه على التدريبات 

اطالعه على مستوى العملية لخريجي كليات التربية، و 
مخرجات التعليم العام، فإنه يرى ضرورة تحسين وتطوير أداء 
عمليتي التعلم والتعليم في هذه الكليات بحيث يكون ذلك 
التطوير وفق معايير معتمدة من جهات االختصاص، وذلك 
بما يضمن إحداث التغيير المقصود والنافع لما تمثله الكليات 

ق عداد وتهيئة النشء، لكي تحقالتربوية من قيمة كبرى في إ
هذه العملية سد الفجوة بين مخرجات الكليات التربوية 
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ومخرجات التعليم العام وترتقي بمستوى أداء عمليات التعلم 
  والتعليم.

على ضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على و 
درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة 

م وتقدي، دية للتقويم واالعتماد األكاديميالوطنية السعو 
المقترحات الالزمة لتحسين جودة التعلم والتعليم في الكليات 
التربوية في الجامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر 

  التدريس.أعضاء هيئة 
  
  :الدراسة أسئلة

ما واقع جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة 
م واالعتماد األكاديمي في الكليات الوطنية السعودية للتقوي

األسئلة  ويتفرع عنه التربوية في الجامعات السعودية الناشئة؟
  التالية:

ما درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير  .1
الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي في 
الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة من وجهة 

  التدريس؟نظر أعضاء هيئة 

قترحات تحسين جودة التعلم والتعليم في الكليات مما  .2
عودية الناشئة من وجهة نظر التربوية في الجامعات الس

 التدريس؟أعضاء هيئة 

  
  :أهداف الدراسة

درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير  معرفة .1
الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي في 
الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس. 

ترحات تحسين جودة التعلم والتعليم في الكليات مق معرفة .2
التربوية في الجامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس. 

  
  :أهمية الدراسة

 يرأهمية المعايتستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من 
في تحسين وتطوير المؤسسات التربوية والحكم على جودة 

بين المؤسسات التربوية عند وخلق التنافس  ا،مخرجاته
 محاولة منها في الوصول إلى مستوى ،تطبيقها لهذه المعايير

وما أشارت إليه بعض  وتحقيقها،التميز في إدارة الجودة 
الدراسات العلمية من حاجة الجامعات إلى تحسين جودة 

 الجودة.خالل تطبيقات  ومخرجاتها منعملياتها 

 لعملية في تشخيصوستسهم هذه الدراسة من الناحية ا
واقع التعلم والتعليم في الكليات التربوية في الجامعات 

 على لين مؤشراً ؤو وٕاعطاء المس ة،السعودية الناشئة قيد الدراس
مستوى تطبيق الجودة في التعلم والتعليم طبقًا لمعايير الهيئة 

يات كما تساعد إدارة الكل األكاديمي،الوطنية للتقويم واالعتماد 
في الكشف عن نقاط القوة والضعف في اإلجراءات 

  التعليمية.والممارسات 
  

  :حدود الدراسة
اقتصر موضوع الدراسة على واقع  :. الحدود الموضوعية1

جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة الوطنية 
بوية ر السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات الت

  في الجامعات السعودية الناشئة. 
طبقت الدراسة على عينة من أعضاء  :. الحدود المكانية2

هيئة التدريس في خمس كليات تربوية في الجامعات 
السعودية الناشئة وهي (كلية التربية بجامعة نجران، كلية 
التربية بجامعة شقراء، كلية التربية بجامعة الطائف، كلية 

حيث بحائل وكلية التربية بجامعة الدمام)  التربية بجامعة
تمثل كل كلية إلى حد ما مناطق المملكة العربية 

 السعودية.

أجريت هذه الدراسة خالل الفترة من  :.الحدود الزمانية3
  هـ.1/7/1437هـ إلى 20/5/1436
  

  :مصطلحات الدراسة
"أن يكون لدى المؤسسة التعليمية  :جودة التعلم والتعليم

نظام فعال لضمان أن جميع البرامج تطابق أعلى مستويات 
وذلك من خالل الموافقات المبدئية ورصد  يم،التعلم والتعل

وأن تكون ، األداء وتوفير خدمات الدعم على نطاق واسع
نتائج التعلم محددة بوضوح بما يتماشى مع اإلطار الوطني 

لتقويم الوطنية ل "(الهيئةوالبرامج المهنية  للمؤهالت الوطنية
واالعتماد األكاديمي، دليل ضمان الجودة واالعتماد 

 األول،الجزء  السعودية،األكاديمي في المملكة العربية 
ويقصد بها الباحث إجرائيًا فاعلية عمليات التعلم  ).2008

والتعليم في الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة 
ير كأحد معاي يم،ن خالل تطبيق معيار جودة التعلم والتعلم

االعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي طبقًا 
   األكاديمي.ألدلة الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

وسيلة للقياس يمكن االستعانة بها في اتخاذ " :المعايير
، (الكرخي "قرار حكم موضوعي على حالة معينة
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ويقصد به إجرائيًا: مجموعة من المبادئ ، )2006:57
والمقاييس واألسس التي يمكن من خاللها الحكم على جودة 
أو رداءة عملية التعلم والتعليم في الجامعات السعودية 

  الناشئة.
  

  :منهج البحث
تم استخدام المنهج الوصفي لمعرفة درجة تطبيق جودة 

ودية الوطنية السعالتعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة 
للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات 

  .السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
  

  :مجتمع البحث
 تكون مجتمع البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس

ي الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة ف العاملين
، وفقا لإلحصائيات الواردة من )1(جدول التي يوضحها ال

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات خالل 
  هـ 1436/1437الفصل الدراسي األول 

  
  )1جدول (ال

  ات التربوية فيتوزيع مجتمع البحث في الكلي
  الجامعات السعودية الناشئة

  %  العدد  الجامعة

 24.12  150  نجران

 20.10  125  شقراء

 19.45  121  الطائف

 18.65  116  حائل

 17.68  110  الدمام

 100.00  622 الكلي

  
  :عينة البحث

تم اختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس في 
الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة، بلغت 

) من حجم مجتمع %30) عضو هيئة تدريس، بواقع (187(
  حسب متغيرات البحث.للعينة صف ا يلي و م الدراسة. وفي

  

  )2جدول (ال
  الجامعةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 % العدد الفئات المتغيرات

 الجامعة

 24.06 45 نجران

 20.32 38 شقراء

 19.25 36 الطائف

 18.72 35 حائل

 17.65 33 الدمام

  
  :أداة البحث

 بانةتبناء على طبيعة البحث وتساؤالته، تم استخدام االس
ودة في معرفة درجة تطبيق جافها كأداة للبحث، وتم تحديد أهد

التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات 

وعند  ،السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
د من المصادر تمثلت في تم اللجوء إلى عد االستبانةبناء 

معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
الطالع على البحوث المنشورة في وافي الكليات التربوية، 

الدوريات والمجالت التربوية والرسائل العلمية ذات الصلة 
بمشكلة البحث، كما تم حضور عدد من الدورات والندوات 

التي لها عالقة بجودة التعلم والتعليم،  والمؤتمرات العلمية
ومقابلة بعض المختصين في هذا المجال لالستفادة من 

ائية تم على عينة الدراسة النه االستبانةخبراتهم. وقبل تطبيق 
مثلت في والتي ت لالستبانةالتأكد من الخصائص السيكومترية 

  الصدق والثبات.
  

  :صدق األداة
بعد االنتهاء من بناء االستبانة الظاهري: صدق ال

 )11(وصياغة عباراتها، تم عرضها في صورتها األولية على 
من ذوي االختصاص، وذلك للتأكد من درجة مناسبة محكما 

العبارة، ووضوحها، وانتمائها لما تقيسه، وسالمة الصياغة 
. ءمتهاللغوية، وكذلك النظر في تدرج المقياس ومدى مال

لمحكمين حول مدى مناسبة االستبانة وبناًء على آراء ا
ألهداف البحث، ووفقًا لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم تعديل 

 صياغة بعض العبارات لغويًا.

تطبيق االستبانة على عينة تم : االتساق الداخلي
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) عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم 30استطالعية من (
شئة اعشوائيًا من الكليات التربوية في الجامعات السعودية الن

الدمام) وتم حساب  -حائل  -الطائف  -شقراء  -(نجران 

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية 
ا يلي م للمحور(المعيار) الذي تنتمي إليه هذه العبارة، وفي

  ي:الداخل عرض لنتائج صدق االتساق
  

  )3جدول (ال
 حور الذي تنتمي إليهلماط بين درجة العبارة والدرجة الكلية لعامالت االرتبم

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  المحور

  األول
1  0.66  2  0.71  3  0.69  4  0.64  5 0.70  6  0.64  

7  0.67  8  0.66  9  0.66  10 0.70  11 0.65  12 0.68  

      0.68 5  0.66  4  0.64  3  0.69  2  0.69  1  الثاني

                     0.71  7  الثالث

  الرابع
1  0.66  2  0.70  3  0.66  4  0.69  5 0.64  6  0.65  

7  0.65  8  0.69  9  0.70  10 0.64  11 0.71      

 الخامس
1  0.68  2  0.68  3  0.65  4  0.68  5 0.68  6  0.67  

7  0.70  8  0.65  9  0.68  10 0.65          

 السادس
1  0.61  2  0.66  3  0.64  4  0.70  5 0.65  6  0.69  

7  0.64  8  0.65  9  0.66  10 0.66  11 0.68  12 0.71  

13 0.70                     

  السابع
1  0.68  2  0.68  3  0.68  4  0.70  5 0.69  6  0.64  

7  0.67  8  0.66  9  0.67  10 0.69  11 0.65  12 0.68  

  الثامن
1  0.65  2  0.69  3  0.71  4  0.68  5 0.71  6  0.67  

7  0.64                     

      0.65 5  0.68  4  0.66  3  0.72  2  0.71  1  التاسع

  العاشر
1  0.66  2  0.68  3  0.65  4  0.67  5 0.68  6  0.65  

7  0.65  8  0.67  9  0.69  10 0.69          

الحادي 
  عشر

1  0.68  2  0.70  3  0.71  4  0.64  5 0.69  6  0.67  

7  0.71  8  0.65  9  0.70             
  

)، 0.71) إلى (0.64تراوحت قيم معامالت االرتباط من (
وجميع قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة 

) وتشير إلى االتساق الداخلي، 0.05إحصائية عند مستوى (
بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور (المعيار) الذي 

  تنتمي إليه.
لفا بطريقة ا ةتبانتم التأكد من ثبات االس: ثبات األداة

  :) يبين معامالت االرتباط4والجدول ( ،كرونباخ
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  )4جدول (ال
  خحساب الثبات بطريقة الفا كرونبا

 لفاأ معامل  المحور
 لفاأ معامل  المحور كرونباخ

 كرونباخ
  0.92  السابع  0.95  األول

  0.85  الثامن  0.92  الثاني

  0.77  التاسع  0.90  الثالث

  0.88  العاشر  0.86  الرابع

الحادي   0.90  الخامس
  0.96  عشر

الدرجة   0.94  السادس
  0.97 الكلية

  
) 0.97-0.77كرونباخ من ( لفاأتراوحت قيم معامالت 

وجميع هذه القيم مرتفعة وتشير إلى تمتع أداة البحث بدرجة 
  .عالية من الثبات

  
  ية:النهائتها في صور  االستبانة
) 11) عبارة توزعت على (101على ( ت االستبانةاشتمل

 12يم (التعلم والتعل كالتالي: المراقبة المؤسسية لجودةًا محور 
  عبارات من 5نواتج التعلم ( )،12-1عبارة من 

، )7 –1عبارات من  7)،عمليات تطوير البرامج (5 –1
 )،11 –1عبارة من  11عمليات تقويم البرامج ومراقبتها (

المساعدات  ) ،10 –1من  عبارات 10( تقويم الطلبة
جودة التدريس  )،13 –1عبارة من  13التعليمية للطالب (

دعم التحسين في جودة التدريس  )،12 –1عبارة من  12(
مؤهالت أعضاء هيئة التدريس  )،7 –1عبارات من  7(

 10أنشطة الخبرة الميدانية ( )،5 – 1عبارات من  5وخبراتهم(
 9ؤسسات أخرى (مع م والشراكة) 10 – 1عبارات من 
  ).9 – 1عبارات من 

  
  :تصحيح أداة البحث

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج لتصحيح 
جة بحيث تعطى الدر  االستبانةاستجابات عينة البحث على 

) لالستجابة (كبيرة) 4) لالستجابة (كبيرة جدًا) الدرجة (5(

) لالستجابة 2) لالستجابة (متوسطة) الدرجة (3الدرجة (
 للمقياس ). وفقاً ) لالستجابة (قليلة جداً 1(قليلة) الدرجة (

الخماسي تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة 
  االستجابة:

  4=  1 –5 درجة =أقل  –مدى االستجابة = أعلى درجة 
  جابة / عدد فئات االستجابة =طول الفئة = مدى االست

             4/5 =0.8  
  

  )5جدول (ال
  درجة تطبيق جودة التعلم والتعليمعيار م

  االستجابة  المتوسط الحسابي

  كبيرة جداً   5 -4.20أكثر من 

  كبيرة  4.20 –3.40أكثر من 

  متوسطة  3.40 –2.60أكثر من 

  قليلة  2.60 –1.80أكثر من 

  قليلة جداً   1.80  – 1
  

  نتائج البحث:
السؤال األول: ما درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في 
ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد 

في الكليات التربوية في الجامعات السعودية األكاديمي 
 حسابتم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ الناشئة 
ينة ع ة الستجاباتالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط

لم درجة تطبيق جودة التعالبحث، على العبارات التي تقيس 
في ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم  يم،والتعل

واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات 
في  ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ة،السعودية الناشئ

م، يدة التعلم والتعلالمراقبة المؤسسية لجو المحاور التالية (
برامج عمليات تقويم ال، عمليات تطوير البرامج -نواتج التعلم
جودة ، بالمساعدات التعليمية للطالبة، تقويم الطل، ومراقبتها
اء مؤهالت أعض، دعم التحسين في جودة التدريس، التدريس

شراكة مع الة، أنشطة الخبرة الميدانيم، هيئة التدريس وخبراته
وحساب المتوسط الحسابي العام لكل محور  )مؤسسات أخرى
  ).6ج كما هو مبين في الجدول (وكانت النتائمن المحاور، 
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  )6الجدول (
  ة التعلم والتعليم في ضوء معاييردرجة تطبيق جودالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

  للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئةالهيئة الوطنية السعودية 

 العـبـــــارات المحـور

 درجة التطبيق

يب
ترت
 االنحراف المتوسطال

 المعياري الحسابي االستجابة

 متوسطة 0.48 3.18 1 أنشطة الخبرة الميدانية العاشر

 متوسطة 0.56 2.98 2 جودة التدريس السابع

 متوسطة 0.50 2.86 3 تقويم الطلبة الخامس

 متوسطة 0.60 2.73 4 دعم التحسين في جودة التدريس الثامن

 متوسطة 0.79 2.73 5 الشراكة مع مؤسسات أخرى الحادي عشر

 متوسطة 0.54 2.68 6 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم التاسع

 قليلة 0.62 2.60 7 المساعدات التعليمية للطالب السادس

 قليلة 0.65 2.57 8 عمليات تطوير البرامج الثالث

 قليلة 0.62 2.30 9 المراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم األول

 قليلة 0.40 2.25 10 عمليات تقويم البرامج ومراقبتها الرابع

 قليلة جداً  0.49 1.71 11 نواتج التعلم الثاني

 متوسطة 0.43 2.63 المتوسط العام

درجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة 
الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات 

وسطة هي بدرجة متالتربوية في الجامعات السعودية الناشئة، 
درجة تطبيق جودة ). مع مراعاة أن 2.63وبمتوسط حسابي (

التعلم والتعليم في ضوء معايير الهيئة الوطنية السعودية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات 

) محورًا. وفيما يلي 11تم قياسها من خالل ( السعودية الناشئة
يتم استعراض درجة تطبيق كل محور من المحاور األحد 

من خالل درجة تطبيق العبارات عشر بشيء من التفصيل 
  الموجودة داخل المحور على النحو التالي:

  
  مية المؤسسية لجودة التعلم والتعلالمحور األول: المراقب

  
  )7الجدول (

  المحور األول:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على 
  المراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
االنحرافالمتوسطال

االستجابة  المعياريالحسابي

6 

تتحقق الكليات واألقسام من أن التقارير السنوية أعدت من 
قبل الجهات المختصة بها واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ 

 توصياتها.

 متوسطة 0.74 2.89 1

9 
الرد على تقارير األقسام الموجهة من األقسام إلى الكليات 

 ومن الكليات إلى الجهات األعلى بصورة مناسبة.
 متوسطة 0.44 2.78 2
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 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
االنحرافالمتوسطال

االستجابة  المعياريالحسابي

1 
إجراء تقويم شامل الستحداث البرامج الجديدة أو تغيير 

 البرامج القائمة.
 قليلة 0.50 2.51 3

8 
للجودة في جميع البرامج إعداد تقارير حول المستوى العام

 على مستوى الكليات بصفة دورية.
 قليلة 0.73 2.44 4

11 
تعاون األقسام والكليات في تنفيذ استراتيجيات التحسين ودعم 

 المشاركة فيها وتقديم المبادرات اإلضافية حول برامجهم.
 قليلة 0.91 2.4 5

10 
تعامل مع جة للتطبيق استراتيجيات خاصة للتحسين عند الحا

 البرامج.القضايا التي تؤثر في
 قليلة 0.78 2.32 6

4 
وضع إرشادات توجيهية لتفويض صالحيات الموافقة على 

 تعديالت البرامج والمقررات.
 قليلة 0.65 2.29 7

2 
تطبيق معايير التعلم والتعليم عند تقويم البرامج المستحدثة 

 والقائمة.
 قليلة 0.88 2.2 8

7 
الكليات واألقسام من أن عمليات التقويم الذاتي تتم تتحقق 

 بصورة دورية.
 قليلة 0.83 2.11 9

3 
وضع إرشادات توجيهيه لتفويض صالحية مراجعة وٕاقرار 

 مؤشرات األداء.
 قليلة 0.84 2.1 10

 قليلة 0.87 1.83 11 تتالءم مستويات نواتج التعلم مع الموارد المقدمة. 12

5 
المتعلقة بمؤشرات األداء من الجهات مراجعة البيانات 

 المختصة لجميع البرامج مرة واحدة على األقل كل عام.
 قليلة جداً  0.78 1.73 12

 قليلة 0.62 2.30 المتوسط العام

  
  

عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 
ر الهيئة معاييالمراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم كأحد 
ليات في الك الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

) 12التربوية في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) عبارة، وبدرجة 2() على متوسطةبدرجة ( وكانت، عبارة

) 1ليلة جدًا) على () عبارات، وبدرجة (ق9(قليلة) على (
  عبارة.
  

ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
للعبارة ) 1.73المراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم، من (

) وهي (مراجعة البيانات المتعلقة بمؤشرات األداء من 5(
الجهات المختصة لجميع البرامج مرة واحدة على األقل كل 

) وهي (تتحقق الكليات واألقسام 6( للعبارة) 2.89عام) إلى (
من أن التقارير السنوية أعدت من قبل الجهات المختصة بها 

سط ، وبمتو واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ توصياتها)
أي بدرجة (قليلة). ويعزو الباحث  )2.30يساوي (حسابي عام 

ذلك إلى ضعف إدارات المراجعة الداخلية في الجامعات، 
ضع معايير دقيقة لمتابعة تنفيذ األعمال وغياب مفهوم وعدم و 

؛ 2009 ،دراسة (حربيالحوكمة. وهذه النتيجة تتفق مع 
  ).2007النجار وعبد الوهاب، 
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  م: نواتج التعلالثانيالمحور 
  )8الجدول (

 عينة الدراسة على المحور الثاني: نواتج التعلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

 االنحراف المتوسط
 المعياري الحسابي االستجابة

1 
يتم تحديد مخرجات التعلم المستهدفة بعد دراسة آراء الخبراء 

 واألكاديميين والمهنيين ذوي العالقة.
 قليلة 0.71 1.91 1

5 
استخدام آليات مناسبة ومتنوعة لتقويم البرامج لتوفير يتم 

 األدلة والبراهين على مناسبتها.
 قليلة جداً  0.64 1.74 2

4 
يتم تضمين أية خصائص طالبية تحددها األقسام والكليات 

 لخريجيها ضمن نواتج التعلم المستهدفة.
 قليلة جداً  0.50 1.64 3

2 
ت متطلبات المؤهالتتوافق مخرجات التعلم المستهدفة مع 

 الوطنية.
 قليلة جداً  0.49 1.63 4

3 
تستوفي مخرجات التعلم متطلبات الممارسة المهنية في 

 المملكة العربية السعودية.
 قليلة جداً  0.46 1.63 5

 قليلة جداً  0.49 1.71 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم نواتج التعلم كأحد 
واالعتماد األكاديمي في الكليات التربوية في الجامعات 

بدرجة  وكانت، عبارات) 5السعودية الناشئة، من خالل (
) 4) عبارة، وبدرجة (قليلة جدًا) على (1(قليلة) على (

  بارات.ع
  

 درجة تطبيق جودةلتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
) وهي (تستوفي 3(للعبارة ) 1.63( بينالتعلم والتعليم 

مخرجات التعلم متطلبات الممارسة المهنية في المملكة 

) وهي (يتم تحديد 3( للعبارة) 1.91العربية السعودية) إلى (
الخبراء مخرجات التعلم المستهدفة بعد دراسة آراء 

ام ، وبمتوسط حسابي عواألكاديميين والمهنيين ذوي العالقة)
أي بدرجة (قليلة جدًا). ويعزو الباحث ذلك  )1.71يساوي (

إلى عدم تحديد نواتج التعلم في الجامعات الناشئة بدقة عالية 
بحكم حداثتها وكذلك إلى ضعف وقصور اآلليات المتعلقة 

 اء هيئة التدريس وكذلكبتقويم البرامج وأداء الطالب وأعض
ضعف المنافسة وضعف التجهيزات التعليمية والبيئة 

، حربي(األكاديمية بوجه عام. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
  ).2007، بوتختلف مع دراسة (النجار وعبد الوها )2009
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  : عمليات تطوير البرامجالثالثالمحور 
  )9(الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة المحور الثالث: عمليات تطوير البرامج

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

االنحرافالمتوسط
 المعياريالحسابي االستجابة

2 
توضع خطط المقررات في توصيفات المقررات بحيث تتضمن 

 والمهارات واستراتيجيات التدريس والتقويم المناسبة.المعارف 
 متوسطة 0.79 3.4 1

4 

تتضمن عملية التخطيط للبرامج وضع إجراءات ضرورية تضمن 
المحددة  تإلمام أعضاء هيئة التدريس باالستراتيجيا

 بالتوصيفات.

 متوسطة 0.77 3.28 2

3 
 يتم التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات التي وضعت في

 توصيفات المقررات
 متوسطة 0.64 3.02 3

7 
يتم تقييم مقترحات البرامج الجديدة أو التعديالت أو قبولها أو 

 رفضها من قبل وكالة الكليات للتطوير والجودة.
 قليلة 0.90 2.6 4

5 
تتم مراقبة المجاالت األكاديمية والمهنية التي يعد الطلبة لها 

 موائمتها.بصورة مستمرة لضمان استمرار
 قليلة 0.90 2.51 5

1 

توضع خطط تقديم البرامج وتقويمها في توصيفات البرامج بصوره 
مفصله بحيث تتضمن المعارف والمهارات واستراتيجيات التدريس 

 والتقويم المناسبة.

 قليلة جداً  0.66 1.75 6

6 
تستعين الكليات واألقسام بفرق استشارية دائمة في كافة البرامج 

 المهنية 
 اً قليلة جد 0.55 1.44 7

 قليلة 0.65 2.57 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

عودية الوطنية السمعايير الهيئة عمليات تطوير البرامج كأحد 
في الكليات التربوية في  ،للتقويم واالعتماد األكاديمي

 وكانت، عبارات) 7الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) عبارات، وبدرجة (قليلة) على 3() على متوسطةبدرجة (

  ) عبارة.2) عبارة، وبدرجة (قليلة جدا) على (2(
يار يق معدرجة تطبلتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

) وهي 6(للعبارة ) 1.44( بينعمليات تطوير البرامج، 
(تستعين الكليات واألقسام بفرق استشارية دائمة في كافة 

) وهي (توضع خطط 2( للعبارة) 3.4البرامج المهنية) إلى (

المقررات في توصيفات المقررات بحيث تتضمن المعارف 
، ة)اسبوالمهارات واستراتيجيات التدريس والتقويم المن

أي بدرجة (قليلة).  )2.57يساوي (وبمتوسط حسابي عام 
ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف عملية التخطيط للبرامج 
واالعتماد على استنساخ كثير من البرامج من جامعات أخرى، 
وغياب التوصيفات الدقيقة للبرامج والمقررات وعدم االستعانة 

ئة. وهذه بالخبرات االستشارية من خارج الجامعات الناش
راسة دالنتيجة تتفق مع نتائج كثير من الدراسات السابقة ك

) وتختلف مع 2007؛ النجار وعبد الوهاب، 2009(حربي،
  )2005، ؛ درادكة2008؛ زقزوق، 2013الفار، دراسة (
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  : عمليات تقويم البرامج ومراقبتهاالرابعالمحور 
  

  )10الجدول (
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة

 المحور الرابع: عمليات تقويم البرامج ومراقبتها

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

االنحرافالمتوسط
 المعياريالحسابي االستجابة

4 
يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة لجميع 

 والبرامج.المقررات 
 كبيرة 0.43 3.78 1

5 
تتم مراجعة التقرير عن البرامج سنويا من قبل وكالة الكليات 

 للتطوير والجودة.
 متوسطة 0.88 2.79 2

9 
يتم إجراء تقويم شامل لكل برنامج علمي مرة واحدة على 

 األقل كل خمس سنوات إضافة إلى التقويم السنوي.
 قليلة 0.69 2.36 3

8 
اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الالزمة عند تقويم تتخذ 

 البرامج على جميع المستويات.
 قليلة 0.49 2.35 4

3 
يتم وضع مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم 

 لجميع المقررات والبرامج.
 قليلة 0.90 2.35 5

 قليلة 0.43 2.21 6 يتم تقويم المقررات والبرامج وٕاعداد تقرير عنها كل سنة. 1

6 
يتم إنشاء نظام مركزي لتسجيل البيانات وتحليلها وتوزيع 

 تلخيصات البيانات للمعنيين.
 قليلة 0.96 2.14 7

11 
يتم االستفادة من آراء الطلبة حول جودة البرامج عند مراجعة 

 تقويم البرامج.
 قليلة 0.25 1.97 8

2 
لتي ااالحتفاظ بتفاصيل التعديالت التي أجريت واألسباب

 دعت إليها.
 قليلة 0.75 1.84 9

7 
تتم مقارنة البيانات المتعلقة بمؤشرات جودة البرامج داخل 

 الكليات مع عمل مقارنة مرجعية خارجية.
 قليلة جداً  0.94 1.67 10

10 
تتضمن عمليات مراجعة البرامج االستعانة بالخبراء من 

 القطاعات المهنية وخبراء من مؤسسات علمية أخرى.
 قليلة جداً  0.51 1.34 11

 قليلة 0.40 2.25 المتوسط العام

عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 
وطنية معايير الهيئة العمليات تقويم البرامج ومراقبتها كأحد 
بوية في الكليات التر  ،السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

، عبارة) 11في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) متوسطة() عبارة، وبدرجة 1(كبيرة) على (بدرجة  وكانت
) عبارات، وبدرجة 7) عبارة، وبدرجة (قليلة) على (1(على 

  ) عبارة.2(قليلة جدا) على (
ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

) 10(للعبارة ) 1.34( بينتقويم البرامج ومراقبتها،  عمليات
وهي (تتضمن عمليات مراجعة البرامج االستعانة بالخبراء من 
القطاعات المهنية وخبراء من مؤسسات علمية أخرى) إلى 

) وهي (يتم االحتفاظ بسجالت معدالت 4( للعبارة) 3.78(
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 ، وبمتوسط حسابيإكمال الطلبة لجميع المقررات والبرامج)
أي بدرجة (قليلة). ويعزو الباحث ذلك  )2.25يساوي (عام 

إلى غياب مؤشرات الجودة ومقاييس نواتج التعلم، وعدم أخذ 
آراء الطالب وعدم االستعانة بخبراء من خارج الجامعات 
الناشئة، وغياب التقويم الشامل ومراجعة التقارير. وهذه 

راسة دالدراسات السابقة كالنتيجة تتفق مع نتائج كثير من 
) وتختلف مع 2007؛ النجار وعبد الوهاب، 2009 ،حربي(

  ).2005، ةك؛ دراد2008؛ زقزوق، 2013ة (الفار، دراس
  

  بة: تقويم الطلالخامسالمحور 
  

  )11الجدول (
  الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة 

 المحور الخامس: تقويم الطلبة

 العـبــــارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

االنحرافالمتوسط
 المعياريالحسابي االستجابة

10 
أن تكون إجراءات التظلم األكاديمي معروفة للطالب

 ومطبقة بإنصاف.
 كبيرة 0.83 3.84 1

 كبيرة 0.59 3.58 2 يتم تقويم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية. 9

 كبيرة 0.82 3.47 3يتم توضيح إجراءات تقويم الطلبة عند بداية تقويم المقرات. 2

6 
تتضمن السياسات واإلجراءات األعمال واألنشطة التي
 متوسطة 0.91 3.05 4يمكن إتباعها مع مستويات تحصيل الطلبة غير المالئمة.

5 
يس علىهيئة التدر تتخذ الترتيبات الالزمة لتدريب أعضاء

 تقويم الطلبة.
 متوسطة 0.47 2.76 5

 متوسطة 0.49 2.63 6 تتناسب آليات تقويم الطلبة مع أنماط التعلم المطلوبة. 1

8 
يقدم للطالب بصفة فورية تغذية راجعة حول أدائهم ونتائج

 تقويمهم مصحوبة بآليات مساعدة.
 قليلة 0.53 2.45 7

3 
وصادقة للتحقق من مستوياتتستخدم آليات مناسبة

 تحصيل الطالب مقارنة بالمعايير المرجعية.
 قليلة 0.93 2.44 8

7 
يتم استخدام إجراءات فعاله للتحقق من أن أعمال الطالب

 هي من إنتاجهم.
 قليلة 0.68 2.22 9

4 
تتم االستعانة بجدول مواصفات االختبار أو أية وسائل

 والواجبات والمشاريع.أخرى عند تصحيح االختبارات
 قليلة 0.60 2.12 10

 متوسطة 0.50 2.86 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

 معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويمتقويم الطلبة كأحد 
في الكليات التربوية في الجامعات  ،واالعتماد األكاديمي

بدرجة  وكانت، عبارات) 10السعودية الناشئة، من خالل (
) 3() على متوسطة() عبارات، وبدرجة 3(كبيرة) على (

  ) عبارات.4عبارات، وبدرجة (قليلة) على (
ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

) وهي (تتم االستعانة 4(للعبارة ) 2.12تقويم الطلبة، من (
بجدول مواصفات االختبار أو أية وسائل أخرى عند تصحيح 

) 10( للعبارة) 3.84) إلى (والواجبات والمشاريعاالختبارات 
وهي (أن تكون إجراءات التظلم األكاديمي معروفة للطالب 

أي  )2.86يساوي (، وبمتوسط حسابي عام ومطبقة بإنصاف)
ث ذلك إلى وضوح إجراءات بدرجة(متوسطة). ويعزو الباح

تقويم الطالب، وٕالمام أعضاء هيئة التدريس بطرق التقويم، 
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وربما مشاركة الطالب في تقديم التغذية الراجعة المناسبة التي 
تسهم في تقويم الطالب بشكل جيد. وهذه النتيجة تتفق مع 

؛ 2013؛ الفار، 2008؛ زقزوق، 2005، ةدراسة (درادك

Manning, 2012(  
  ب: المساعدات التعليمية للطالالسادس المحور

  
  )12الجدول (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
  المحور السادس: المساعدات التعليمية للطالب

 اراتالعبـــــ م

 درجة التطبيق
يب
ترت
ال

 

 االنحراف المتوسط
 المعياري الحسابي االستجابة

 كبيرة 0.76 3.48 1 مراقبة العبء الدراسي للطالب في جميع البرامج وتنسيقه عبر المقررات 8

 متوسطة 0.89 3.21 2 إلمام أعضاء هيئة التدريس بالخدمات المساندة لسهولة توجيه الطالب إليها.12

 متوسطة 0.64 2.83 3 متابعة معدالت التقدم الدراسي للطالب سنويًا وتقديم المساعدة للمتعثرين 10

 متوسطة 0.67 2.77 4 تقويم كفاية الترتيبات الالزمة والعناية بالتغذية الراجعة من الطالب.13

 متوسطة 0.64 2.75 5 توفير آليات مناسبة لتهيئة الطالب وٕاعدادهم للدراسة في الجامعة. 5

 متوسطة 0.64 2.74 6 مصادر التدريس كافية لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. 2

 متوسطة 0.72 2.72 7 متابعة تقدم أداء الطالب بشكل فردي ومساعدة من يواجهون صعوبات التعلم  9

 متوسطة 0.66 2.67 8 وجود أعضاء هيئة التدريس فعليًا في أوقات كافية لإلرشاد األكاديمي. 1

 متوسطة 0.73 2.63 9 تقديم محاضرات إضافية بحسب حاجة الطالب والمقررات. 4

11
توفر معامل ومراكز للحواسيب ومرافق مناسبة للدراسة الفردية وغيرها من 

 التجهيزات الالزمة.
 قليلة 0.90 2.44 10

3 
لكترونية اإلتقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي بواسطة الوسائل

 المتوفرة.
 قليلة 0.81 1.98 11

 قليلة 0.93 1.85 12فاعلية البرامج التحضيرية الضرورية التي تقدمها مؤسسات أخرى غير الجامعة. 7

 قليلة جدا 0.68 1.7 13 امتالك الطالب للمهارات اللغوية الكافية للبرامج بغير اللغة العربية. 6

 قليلة 0.62 2.60 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

معايير الهيئة الوطنية المساعدات التعليمية للطالب كأحد 
بوية في الكليات التر  ،السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 عبارة،) 13في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) متوسطة() عبارة، وبدرجة 1(كبيرة) على (بدرجة  وكانت
) عبارات، وبدرجة 3لى () عبارات، وبدرجة (قليلة) ع8(على 

  ) عبارة.1على (قليلة جدًا 
ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

) وهي 6(للعبارة ) 1.7المساعدات التعليمية للطالب، من (
ة اللغوية الكافية للبرامج بغير اللغ(امتالك الطالب للمهارات 

) وهي (مراقبة العبء الدراسي 8( للعبارة) 3.48العربية) إلى (
وبمتوسط  ،للطالب في جميع البرامج وتنسيقه عبر المقررات)

أي بدرجة (قليلة). ويعزو الباحث  )2.60يساوي (حسابي عام 
ذلك إلى عدم مراعاة العبء الدراسي للطالب، وضعف برامج 

هيئة للطالب الجدد وقصور مصادر التعلم ومساعدات الت
التدريب، وربما ضعف برامج اإلرشاد األكاديمي، وتتفق هذه 

 ي،دراسة (حربالنتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة ك
) وتختلف إلى حد ما 2007؛ النجار وعبد الوهاب، 2009

  ).2005، ة؛ درادك2008؛ زقزوق، 2013مع دراسة (الفار، 
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  : جودة التدريسالسابعالمحور 
  

  )13الجدول (
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة

 المحور السابع: جودة التدريس

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
االنحرافالمتوسطال

 المعياريالحسابي االستجابة

4 
إعالم الطلبة بالمتطلبات التي ينبغي أداؤها وعمليات

 التقويم.
 متوسطة  0.79 3.39 1

7 
ر الكتب المقررة وغيرها من المتطلبات قبل بدءتتواف

 الدراسة بوقت كاف.
 متوسطة  0.81 3.36 2

5 
يتوافق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة

 ومع توصيف المقررات.
 متوسطة  0.81 3.35 3

 متوسطة  0.53 3.3 4مراقبة مدى التزام الطالب بالحضور وتوفير متطلباته. 8

2 
تتناسب استراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من

 مخرجات التعلم.
 متوسطة  0.77 3.24 5

1 
تقديم برامج فاعلة لتهيئة وتدريب أعضاء هيئة التدريس

 الجدد والمتعاونين.
 متوسطة  0.75 3.1 6

3 
االلتزام بتوصيفات المقررات والمرونة مع احتياجات

 المجموعات المختلفة من الطالب.
 متوسطة  0.82 2.97 7

10 
تقويم فاعلية استراتيجيات التعليم المستخدمة المخطط

 لها، وٕاجراء التعديالت المناسبة عليها.
 متوسطة  0.23 2.95 8

6 
يالتطورات فالمقررات والكتب حديثة وتتضمن آخر

 مجال الدراسة.
 متوسطة  0.90 2.78 9

11 
تزويد رؤساء األقسام بتقارير مفصلة عن تدريس

 المقررات والصعوبات المختلفة.
 قليلة  0.50 2.49 10

12 
إجراء التعديالت المناسبة على خطط التدريس بناء

 على نتائج التقارير.
 قليلة  0.83 2.48 11

9 
لتقويم المقررات والتدريساستخدام نظم فعالة

 كاستطالعات وآراء الطالب.
 قليلة  0.53 2.38 12

 متوسطة  0.56 2.98 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

معايير الهيئة الوطنية السعودية للتقويم جودة التدريس كأحد 
في الكليات التربوية في الجامعات  ،واالعتماد األكاديمي

بدرجة  وكانت، عبارات) 12السعودية الناشئة، من خالل (
) 3) عبارات، وبدرجة (قليلة) على (9() على متوسطة(

  عبارات.
ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

نظم  ) وهي (استخدام9( للعبارة) 2.38جودة التدريس، من (
، )فعالة لتقويم المقررات والتدريس كاستطالعات وآراء الطالب

) وهي (إعالم الطلبة بالمتطلبات التي 4(للعبارة ) 3.39( ىإل
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ساوي يوبمتوسط حسابي عام ينبغي أداؤها وعمليات التقويم) 
أي بدرجة (متوسطة). ويعزو الباحث هذه النتيجة  )2.98(

فر المقررات الجيدة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتو 
وانتظام الطالب بشكل جيد والتقويم المستمر لعملية التدريس 
وتوفر مصادر التعلم المناسبة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 ,Manning؛ 2005؛ درادكه، 2008؛ زقزوق، 2013(الفار، 

  ).2009 ،(حربيدراسة ). وتختلف إلى حد ما مع 2012
  

  في جودة التدريس: دعم التحسين الثامنالمحور 

  
  )14الجدول (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
  المحور الثامن: دعم التحسين في جودة التدريس

 العبارات م

 درجة التطبيق
يب
ترت
ال

 

االنحرافالمتوسط
االستجابة  المعياريالحسابي

5 
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير

 يسي.هم التدر ستراتيجيات المناسبة لتحسين أدائاال
 متوسطة 0.76 3.07 1

7 
تشمل استراتيجيات تحسين جودة التعليم تحسين جودة

 المواد التعليمية واستراتيجيات التعليم.
 متوسطة 0.55 2.91 2

2 
قنيةللتتتضمن برامج التحسين االستخدام الفعال

 المتطورة.
 متوسطة 0.90 2.78 3

6 
االعتراف والتقدير الرسمي لألداء المتميز في التدريس

 وتشجيع اإلبداع واالبتكار.
 متوسطة 0.65 2.72 4

4 
مراقبة مدى مشاركة عضو هيئة التدريس في أنشطة

 التدوير المهني لتحسين جودة أدائهم التدريسي.
 متوسطة  0.67 2.62 5

3 
فرص كافية للتنمية المهنية واألكاديميةتتوفر 

 ألعضاء هيئة التدريس.
 متوسطة 0.67 2.61 6

1 
توفر الكليات برامج تدريبية في مهارات التدريس

 لجميع أعضاء هيئة التدريس.
 قليلة 0.91 2.43 7

 متوسطة 0.60 2.73 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

نية معايير الهيئة الوطدعم التحسين في جودة التدريس كأحد 
بوية في الكليات التر  ،السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

، عبارات) 7في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
لة) ) عبارات، وبدرجة (قلي6() على متوسطةبدرجة ( وكانت
  ) عبارة. 1على (

ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
) 1( للعبارة) 2.43دعم التحسين في جودة التدريس، من (

وهي (توفر الكليات برامج تدريبية في مهارات التدريس لجميع 
) وهي 5(للعبارة ) 3.07إلى ( ،أعضاء هيئة التدريس)

يات ير االستراتيج(تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطو 
ام وبمتوسط حسابي عهم التدريسي) دائالمناسبة لتحسين أ

أي بدرجة (متوسطة). ويعزو الباحث ذلك  )2.73يساوي (
إلى خطط تطوير العملية التعليمية، واستراتيجيات التعليم 
واستخدام وأساليب الثواب والعقاب، وتوفير البرامج التدريبية 

الفار، (هذه النتيجة مع دراسة ألعضاء هيئة التدريس. وتتفق 
). Manning, 2012؛ 2005، ؛ درادكة2008؛ زقزوق، 2013

؛ النجار وعبد الوهاب، 2009 ،(حربيدراسة وتختلف مع 
2007.(  
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  هماتهالت أعضاء هيئة التدريس وخبر : مؤ التاسعالمحور 
  

  )15الجدول (
  واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية 

 المحور التاسع: مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

االنحراف المتوسط
 المعياري الحسابي االستجابة

1 
فر لدى أعضاء هيئة التدريس المؤهالت والخبرات المناسبة ايتو 

 يدرسونها.للمقررات التي 
 كبيرة 0.43 3.8 1

2 
) %25ال تتجاوز نسبة أعضاء هيئة التدريس المتعاونين (

 طبقًا للمعايير العالمية.
 متوسطة 0.90 3.02 2

3 
مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة أكاديمية تضمن 

 درايتهم بأحدث التطورات في تخصصاتهم.
 متوسطة 0.46 2.69 3

4 
التدريس في نشاطات علمية وبحثية في مشاركة أعضاء هيئة 
 مجاالت تخصصاتهم.

 قليلة 0.50 2.48 4

5 
يضم فريق التدريس في البرامج المهنية بعض المهنيين 

 المتخصصين من ذوي الخبرة والمهارة العالية.
 قليلة جداً  0.50 1.42 5

 متوسطة 0.54 2.68 المتوسط العام

  
  

عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 
هيئة معايير المؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم كأحد 
كليات في ال ،الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

) 5التربوية في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
، وبدرجة ) عبارة1(كبيرة) على (بدرجة  وكانت، عبارات

) عبارة، 1) عبارة، وبدرجة (قليلة) على (2() على متوسطة(
  ) عبارة. 1وبدرجة (قليلة جدا) على (

ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
 للعبارة) 1.42مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم، من (

(يضم فريق التدريس في البرامج المهنية بعض ي: ) وه5(
إلى  ،المهنيين المتخصصين من ذوي الخبرة والمهارة العالية)

) وهي (يتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس 1(للعبارة ) 3.08(
المؤهالت والخبرات المناسبة للمقررات التي يدرسونها) 

أي بدرجة(متوسطة).  )2.68يساوي (وبمتوسط حسابي عام 
تدريس لويعزو الباحث ذلك إلى كفاءة وفاعلية أعضاء هيئة ا

وامتالكهم للخبرات والمهارات المناسبة لعملية التدريس. وتتفق 
) بدرجة كبيرة 2005، ةدرادك(هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

  جدًا.
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  ة: أنشطة الخبرة الميدانيالعاشرالمحور 
  

  )16الجدول (
  الستجابات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  المحور العاشر: أنشطة الخبرة الميدانية

 العبارات م

 درجة التطبيق
يب
ترت
ال

 
االنحرافالمتوسط

االستجابة المعياريالحسابي
 كبيرة 0.59 3.86 1 يكلف الطالب بإعداد تقارير عن خبراتهم الميدانية. 5

7 
تلديها القدرة على تحقيق مخرجايتم اختيار أماكن الخبرة الميدانية التي

 التعلم المستهدفة وتقويم فاعليتها باستمرار.
 كبيرة 0.45 3.76 2

3 
يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات ميدانية لمواقع التدريب ومقابلة الطالب

 المتدربين والمشرفين الميدانيين.
 كبيرة 0.48 3.76 3

2 
وعلى لة إليهمو يتم إطالع المشرفين الميدانيين على طبيعة المهام الموك

 عالقة األنشطة الميدانية بالبرنامج.
 كبيرة 0.71 3.56 4

 متوسطة 0.52 3.38 5 يتم تحديد معايير تقويم أداء الطالب وتفسيرها بشكل دقيق. 8

6 
م حولآرائهعقد لقاءات ومحاضرات للمتابعة يتمكن فيها الطالب من إبداء

 خبراتهم الميدانية وتطبيق تلك الخبرات في المستقبل.
 متوسطة 0.96 3.05 6

 متوسطة 0.80 3.04 7 يتم تهيئة الطالب بشكل كامل للمشاركة في أنشطة الخبرة الميدانية. 4

9 
يتاح للطالب فرصة تقويم أنشطة الخبرة الميدانية لالستفادة منها في

 األنشطة.التخطيط المستقبلي لهذه
 متوسطة 0.50 2.71 8

 قليلة 0.91 2.42 9 يتم تحديد مخرجات التعلم المستهدفة من الخبرة الميدانية بشكل دقيق. 1

10 
تتضمن أنشطة الخبرة تقويمًا دقيقًا للمخاطر التي قد يتعرض لها أي طرف

 من األطراف المشتركة.
 قليلة 0.67 2.22 10

 متوسطة 0.48 3.18 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

ة معايير الهيئة الوطنية السعوديأنشطة الخبرة الميدانية كأحد 
في الكليات التربوية في  ،للتقويم واالعتماد األكاديمي

 وكانت، عبارات) 10الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) على متوسطة() عبارات، وبدرجة 4(كبيرة) على (بدرجة 

  ) عبارة.2) عبارات، وبدرجة (قليلة) على (4(
ر درجة تطبيق معيالتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

) وهي 10( للعبارة) 2.22أنشطة الخبرة الميدانية، من (
تعرض للمخاطر التي قد ييقًا دق يماً (تتضمن أنشطة الخبرة تقو 

للعبارة ) 3.56إلى ( ،طرف من األطراف المشتركة)لها أي 
) وهي (يكلف الطالب بإعداد تقارير عن خبراتهم 5(

أي  )3.18يساوي (وبمتوسط حسابي عام الميدانية) 
بدرجة(متوسطة).ويعزو الباحث ذلك إلى فاعلية التطبيق 
الميداني في صقل المعارف النظرية وكذلك فاعلية إجراءات 

س يدانية مرورًا بفترات المشاهدة والتدر تطبيق الخبرة المي
 بيربيئة التطبيق بشكل ك المصغر والتطبيق الكامل ومالءمة

في اكتساب الخبرة الميدانية الكبيرة وتعدد المشرفين على جدًا 
  مما يشكل إثراء كبيرًا للمتدربين.تلك التطبيقات 
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  ىالشراكة مع مؤسسات أخر : الحادي عشرالمحور 
  )17الجدول (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
  المحور الحادي عشر: الشراكة مع مؤسسات أخرى

 العبارات م

 درجة التطبيق

يب
ترت
ال

 

 االنحراف المتوسط
 المعياري الحسابي االستجابة

1 
التراخيص الالزمة وتحديد تحصل المؤسسة المشاركة على

 مسؤولياتها من خالل اتفاقيات رسمية.
 متوسطة 0.90 3.12 1

9 
توفير كافة المعلومات الالزمة للمؤسسات المشاركة في تدريب 

 الطالب عن األنظمة واللوائح والمتطلبات الوطنية.
 متوسطة 0.90 2.99 2

4 
يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارة المؤسسة المحلية التي تدرب 
 متوسطة 0.98 2.91 3الطالب بانتظام للتشاور حول تفاصيل التدريب وتقويم الطالب. 

7 

تتفق البرامج والمقررات التي تعدها المؤسسات المشاركة في 
تدريب الطالب مع متطلبات المؤهالت الوطنية في المملكة 

 السعودية.العربية 

 متوسطة 0.95 2.82 4

6 

تتوافق المقررات والواجبات واالختبارات واألمثلة المعززة التي 
تعدها المؤسسات المشاركة في التدريب مع البيئة الداخلية 

 للكليات.

 متوسطة 0.77 2.63 5

5 
تستخدم المؤسسة المحلية التي تدرب الطالب إجراءات للتأكد من 

 وٕاتاحتها للطالب.اكتمال عمليات التقويم
 قليلة 0.85 2.6 6

 قليلة 0.65 2.52 7 تتم مراجعة فعالية ترتيب الشراكة (التوأمة) دوريًا. 2

3 
تتم عملية النقاش حول متطلبات المقررات بشكل كاف وبآلية 

 فعالة للتشاور.
 قليلة 0.63 2.52 8

8 

ناسبة متقوم المؤسسة المحلية التي تدرب الطالب باتخاذ إجراءات
تضمن أن مستويات تحصيل الطالب تساوي على األقل 

 المستويات المتحققة في أماكن تم اختيارها للمقارنة المرجعية.

 قليلة 0.63 2.42 9

 متوسطة 0.79 2.73 المتوسط العام

  
عيار مدرجة تطبيق جودة التعلم والتعليم في ضوء تم قياس 

معايير الهيئة الوطنية الشراكة مع مؤسسات أخرى كأحد 
بوية في الكليات التر  ،السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي

، عبارات) 9في الجامعات السعودية الناشئة، من خالل (
) عبارات، وبدرجة (قليلة) 5() على متوسطةبدرجة ( وكانت
  ) عبارات.4على (

ر درجة تطبيق معيالسابية تراوحت قيم المتوسطات الح
) وهي 8( للعبارة) 2.42الشراكة مع مؤسسات أخرى، من (

(تقوم المؤسسة المحلية التي تدرب الطالب باتخاذ إجراءات 
مناسبة تضمن أن مستويات تحصيل الطالب تساوي على 
األقل المستويات المتحققة في أماكن تم اختيارها للمقارنة 

(تحصل المؤسسة : ) وهي1(رة للعبا) 3.12(ى إل ،المرجعية)
المشاركة على التراخيص الالزمة وتحديد مسؤولياتها من 

 )2.73يساوي (وبمتوسط حسابي عام خالل اتفاقيات رسمية) 
أي بدرجة(متوسطة). ويعزو الباحث ذلك إلى تفاعل إدارات 
التعليم والمدارس مع الكليات التربوية وتوفر المقومات 
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يئة المدارس، وكذلك إدراك إدارات المناسبة للمتدربين في ب
التعليم ألهمية نجاح التدريب الميداني ومسؤوليتها في إكمال 

  استراتيجية إعداد المعلم الكفؤ بالتشارك مع الكليات التربوية.  
  

مقترحات تحسين جودة التعلم والتعليم في ني: ما السؤال الثا
الكليات التربوية في الجامعات السعودية الناشئة من 

  التدريس؟وجهة نظر أعضاء هيئة 
أصبح تقويم الجامعات على المستوى العالمي جزءًا ال 
يتجزأ من العملية التعليمية فيها، وشرطاً أساسياً تشترطه جميع 

ة والعالمية. وجودة التعلم هيئات االعتماد األكاديمي المحلي
والتعليم في الجامعات تعني قدرة مخرجاتها على تلبية 
متطلبات الطالب، وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات 
الداخلية والخارجية المنتفعة، وهو ما يتطلب توجيه كل الموارد 
البشرية والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية 

روف مواتية لالبتكار واإلبداع في ضمان من أجل خلق ظ
تلبية المخرجات للمتطلبات واالنتقال إلى مفهوم توكيد جودة 
التعلم والتعليم التي تستند بالدرجة األولى على ضرورة اختيار 
معدالت نمطية لألداء وبناء منظومات إلدارة الجودة 

وعليه قدمت عينة الدراسة مجموعة من المقترحات  للجامعات.
  حسين جودة التدريس منها:لت
. تطبيق نظام الجودة وٕاجراءات الجودة ومعاييرها بشفافية 1

عالية ومشاركة من جميع األطراف ذات العالقة بتجويد 
درجة ب عملية التعلم والتعليم إداريًا وماليًا وتعليميًا وتربوياً 

  ).4.60ومتوسط حسابي (جدًا  كبيرة
 هيئة التدريس والعاملين. مراقبة وضبط مدى قيام أعضاء 2

بتنفيذ واحترام العمليات التعليمية والبرامج التعليمية 
والخدمات المساندة والجوانب اإلدارية والمالية لضمان 

بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي  جودة التعلم والتعليم
)3.97.(  

. متابعة عمليات التحسين المستمر لجودة التعلم والتعليم 3
رة ومتوسط بدرجة كبي يم الذاتي سنوياُ وتنفيذ إجراءات التقي

  ).3.80حسابي (
. إقرار برامج لتحفيز ومكافأة الفرق واألفراد المتميزين في 4

توسط بدرجة متوسطة وم تطبيق الجودة في التعلم والتعليم
  ).4.60حسابي (

. القيام بدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال 5
كبيرة ومتوسط حسابي بدرجة  جودة العملية التعليمية

)3.20(.  
. تطوير المناهج بشكل دوري وبما يتناسب مع متطلبات 6

  . )3.90بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي ( العصر الحديث
. تنوع مصادر التعلم ومصادر الحصول على المعلومات 7

 ينوالحد من جعل المعلم والكتاب المصدرين الرئيس
  ).3.12بدرجة متوسطة ومتوسط حسابي ( للمعرفة

راء إلث وٕاجراءات التدريس. تطوير استراتيجيات وطرق 8
العملية التعليمية وتطبيق الستراتيجيات الداعمة لعمليات 

  . )3.60بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي ( التفكير والتحليل
. العناية بتطوير سياسات وٕاجراءات إعداد البحوث العلمية 9

ق أداءها وتحقالتي تخدم العملية التعليمية وتحسن من 
  .)2.84بدرجة متوسطة ومتوسط حسابي ( غاياتها

. تحديث المكتبات في الكليات بمصادر المعلومات 10
بدرجة قليلة ومتوسط حسابي  المتنوعة بشكل دوري

)2.50(. 

. إعادة النظر في معايير القبول في الكليات وتنويع 11
المعايير بما يسهم في اختيار أفضل مخرجات التعليم 

  .)4.40ومتوسط حسابي (جدًا  بدرجة كبيرة امالع
. إعادة تأهيل عضو هيئة التدريس ورفع كفاءته في مجال 12

رجة بد التخصص وٕاخضاعه الختبارات قياس مستمرة
  ).4.15كبيرة ومتوسط حسابي (

  
  التوصيات:

 محور نواتج التعلم حصل على درجة تطبيق قليلة بما أن .1
ضرورة ب الدراسةصي تو وجاء في الترتيب األخير، لذا جداً 

تفعيل تطبيق وممارسة مؤشرات نواتج التعلم والتي تتعلق 
(يتم تحديد مخرجات التعلم  :ةبكل من العبارات اآلتي

المستهدفة بعد دراسة آراء الخبراء واألكاديميين والمهنيين 
 مذوي العالقة، يتم استخدام آليات مناسبة ومتنوعة لتقوي

ن لتوفير األدلة والبراهين على مناسبتها، يتم تضمي البرامج
أية خصائص طالبية تحددها األقسام والكليات لخريجيها 
ضمن نواتج التعلم المستهدفة، تتوافق مخرجات التعلم 
المستهدفة مع متطلبات المؤهالت الوطنية، تستوفي 
مخرجات التعلم متطلبات الممارسة المهنية في المملكة 

  .ربية السعودية)الع
 عمليات -محاور (المساعدات التعليمية للطالب  أنبما  .2

 -يملالمؤسسية لجودة التعلم والتع المراقبة -تطوير البرامج 
لذا  ة،لعمليات تقويم البرامج ومراقبتها) تطبق بدرجة قلي

يوصي الباحث بضرورة تفعيل تطبيق وممارسة مؤشرات 
من خالل توفير المساعدات التعليمية هذه المحاور 

الحديثة والتأكد من استخدامها وتحديث محتويات البرامج 
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بشكل دوري يواكب المستجدات المعاصرة وتنمية مفاهيم 
الرقابة الذاتية وممارسة الرقابة الرسمية الداخلية والخارجية 
وفق المعايير المعتمدة وتنويع أساليب تقويم البرامج 

المشاركة في عمليات التقويم من جميع  وتوسيع قاعدة
  الفئات المستفيدة.
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Quality of Learning and Teaching in the Educational Colleges at 

the Emerging Saudi Universities in Light of the Standards of 
the National Commission for Evaluation and Academic Accreditation 
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Abstract 

This study aimed at identifying the degree of implementation of the quality of learning and 
teaching in light of the Saudi National Commission for Evaluation and Academic Accreditation 
standards and identifying the extent of difference in applying standards of learning and teaching 
quality, as well as the proposals to improve the quality of learning and teaching in the educational 
colleges at the emerging Saudi universities. The researcher used the questionnaire as a study tool 
and used the descriptive survey approach. The study population consisted of all the faculty 
members in the educational colleges at the emerging universities (Najran, Taif, Shagraa, Hail 
and Dammam). The study reached a set of results, the most notable of which was that the degree 
of implentation of learning and teaching quality in light of the Saudi National Commission for 
Evaluation and Academic Accreditation standards at the emerging Saudi universities was 
medium with an average of (2.63). 

Keywords: Learning and teaching quality, National Commission for Evaluation and Academic 
Accreditation standards, Educational colleges, Emerging Saudi universities. 
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  تالميذأثر استخدام استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل ال
  ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات

  4مةحمد علي السوال، م3زين صالح الكايد، 2حممل محمد أحمد عايد، 1يهيثم أبو زيد الريمون

  .ة، المملكة األردنية الهاشميةجامعة البلقاء التطبيقي ية،كلية عجلون الجامع ك،التربية الخاصة المشار أستاذ . 1
  قية، المملكة األردنية الهاشمية.جامعة البلقاء التطبيية، كلية عجلون الجامع، أستاذ التربية الخاصة المساعد. 4و 3و 2

  

  18/4/2017ُقبل بتاريخ:     21/2/2017ُعدل بتاريخ:  2/11/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
التعلم في  ذوي صعوبات التالميذستراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل ا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام

وذلك من خالل تطوير برنامج تعليمي في مادة الحساب وفقًا الستراتيجية الحساب الذهني لحقائق الضرب،  ،الرياضيات
استخدم  .بذوي صعوبات التعلم للحقائق األساسية في الحسا يم التالميذ منووضع مقترحات لتحسين استراتيجيات تعل

يذًا تلم أربعينية، وقد بلغت ثمانية و الدراسة بطريقة قصدفي هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، واختيرت عينة  حثونالبا
من مجتمع الدراسة. وتم توزيع أفراد العينة إلى أربع مجموعات: مجموعتين  ثالثة وأربعون بالمئةبما نسبته ذة، وتلمي

 ثنتاا اهمنمومجموعتين (ضابطة وتجريبية) لإلناث في كل ذًا، تلمياثنا عشر  اهم(ضابطة وتجريبية) للذكور في كل من
للتأكد من تكافؤ مجموعتي  (Independent Samples T-Test) ت للعينات المستقلة وتم استخدام اختبار ذة.تلميرة عش

للعينات المزاوجة  ت واختبار، ار البعدي تبعًا لمتغير الجنستبالدراسة في القياس القبلي، والتعرف على الفروق في االخ
(Paired Samples T-Test)  ف على الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي.للتعر  

 التالميذ) بين متوسط تحصيل α  =0.05وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
يل وجود فروق بين متوسط تحصكما أظهرت ذوي صعوبات التعلم في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، 

  .المجموعة التجريبية في االختبار البعدي تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث تالمذة

  .الرياضيات صعوبات التعلم فيب، تحصيل التالميذ، ذوو استراتيجيات الحساب الذهني، حقائق الضر كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

 Learning disabilitiesظهر مصطلح صعوبات التعلم 
م، أثناء 1963كيرك عام  كمصطلح تربوي على يد صاموئيل

حديثه أمام أعضاء أحد المجالس الوطنية الذي يضم مجموعة 
من أولياء األمور المهتمين بالمشاغل األكاديمية لألطفال 

 Mercer, 1991, Mangrum and)يةبمدينة شيكاغو األمريك

Strichart, 1988, Spafford and Groser, 1996) ويشير" 
ريف صعوبات التعلم على أنها إلى تع (Gregg, 2009) كريج

اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية 
المطلوبة للفهم أو استخدام اللغة، أو الكالم أو الكتابة والتي 
تظهر بشكل واضح في قصور القدرة على االستماع،  
والتفكير، والكالم، القراءة، والكتابة، والتهجئة أو القيام 

اضية. يتضمن هذا المصطلح القصور بالعمليات الري
اإلدراكي، التلف الدماغي، القصور الدماغي الوظيفي 
الطفيف، عسر القراءة، والحبسة التطورية. وال يتضمن هذا 

التعلم الناتجة بشكل أساسي عن البصر،  كالتالمصطلح مش
السمع، القصور الحركي، التخلف العقلي، االضطراب 

هر، ادية والثقافية والبيئية" (الظااالنفعالي أو العوامل االقتص
  .)2015، خصاونة وضمرة والجندي والهرش ،2010
 Individuals withتعرف صعوبات التعلم حسب قانونو 

Disabilities Education Act IDEA (1997)  بأنها وجود
اضطراب في واحدة أو أكثر من تلك العمليات السيكولوجية 

وبة و استخدامها سواء المكتاألساسية المتضمنة في فهم اللغة أ
أو المنطوقة، وهو االضطراب الذي يظهر في شكل قصور 
قدرة الطفل على اإلنصات، أو التفكير، أو التحدث، أو 
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القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو إجراء العمليات الحسابية 
). 2015، خصاونة وضمرة والجندي والهرشفة (المختل

ت ركة لصعوبات التعلم "صعوباوعرفت اللجنة القومية المشت
التعلم تشير إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات 
التي تظهر على هيئة صعوبات ذات داللة في اكتساب 
واستخدام القدرة على االستماع، أو التحدث، أو القراءة، أو 
الكتابة، أو التفكير، أو القدرة الرياضية، وتعد مثل هذه 

 Hallahan, Kauffman)ة للفرد" االضطرابات جوهرية بالنسب

and Pullen, 2009).  
مراجعة التعريفات التي تناولت صعوبات التعلم وجد  بعدو 

أنها تركز على أن أساس هذه المشكلة يعود إلى خلل وظيفي 
دماغي، وتستبعد وجود إعاقات حسية أو حرمان ثقافي أو 

وهما  نيتربوي، أو اقتصادي، وأنها تظهر في مجالين رئيس
جال العمليات النفسية (انتباه، إدراك، ذاكرة، تفكير، لغة) م

 ومجال التحصيل الدراسي (القراءة، الكتابة، الحساب).

 كالتالمشثل صعوبات التعلم في الرياضيات إحدى موت
الخطيرة التي تواجه النظام التعليمي، نظرًا لعقبة الرياضيات 

) 2002ت، الكبيرة في مناشط الحياة اليومية. ويعرف (الزيا
صعوبات التعلم في الرياضيات على أنها مصطلح يعبر عن 
عسر أو صعوبات في استخدام وفهم المفاهيم والحقائق 
الرياضية، والفهم الحسابي واالستدالل العددي والرياضي، 

عبر وهذه الصعوبات ت ضية،وٕاجراء العمليات الحسابية والريا
ية م الرياضعن نفسها من خالل العجز عن استيعاب المفاهي

وصعوبة إجراء العمليات الحسابية. ويعرفها (القريطي، 
) بأنها اضطراب المقدرة على تعلم المفاهيم الرياضية 2005

والعجز عن فهم وٕاجراء العمليات الحسابية األساسية (الجمع 
والطرح والضرب والقسمة) وتسجيل الحلول. أما جيري 

)Geary, 2006لم دائمة في تعأنها تشير إلى صعوبة ري ) في
أو فهم مفاهيم العدد، أو معرفة قواعده، أو القدرة على 
الحساب، وتدعى هذه الصعوبات في أغلب األحيان بالعجز 

  .Dyscalculiaالرياضي 
) أقدم فروع علم الرياضيات Arithematicالحساب ( ويعد

)Mathematics وقد استخدمته الحضارات المختلفة في ،(
الحضارات الحضارة اإلسالمية التي ومن بين تلك  ها،حيات

على تجارة المسلمين،  كان لعلم الحساب فيها أثر واضح
وأحكامهم الشرعية، ومن ذلك معرفة الربا، وتحديد أوقات 
الصالة التي تختلف حسب الموقع الجغرافي وحركة الشمس 

  د.في البروج وأحوال الشفق األساسية في كل بل
واهتم علم الحساب بدراسة األعداد، والطرق الحسابية، 

وحل المشكالت، والمسائل باستخدام األعداد، ويتضمن ذلك 
العمليات األساسية األربع: الجمع، والطرح، والضرب، 
والقسمة، مع تطبيق هذه العمليات في مسائل الحياة العامة، 
 وبذلك يعتبر الحساب األساس األول الذي يبنى عليه صرح

الرياضيات، وله دور بالغ األهمية في حياتنا اليومية 
، 2007، وبسومي، 2008، والمالكي، 2010(الظاهر، 

  .)2005والظفيري وأبو فخر، 
وبذلك فإن الرياضيات علم ال يستغنى عنه في الحياة، 
وٕان صعوبات الحساب والرياضيات لدى أبنائنا الطلبة تؤثر 

ياتية. ثير على أنشطتهم الحفي إنجازهم الدراسي، ويكون لها تأ
من ذوي صعوبات  %26وتقدر بعض الدراسات أن ما نسبته 

التعلم يتلقون مساعدات خاصة في الرياضيات (الوقفي، 
 الهتمامل)، لهذا أصبحت هذه الصعوبات أكثر استقطاباً 2009

باألسباب والعوامل التي تقف خلف صعوبات تعلم الرياضيات 
  ).1998(الزيات، 

من األسباب المقترحة لظهور صعوبات  ةجموعوهنالك م
التعلم في الرياضيات وهي (وراثية أو كيميائية حيوية أو 
عصبية أو بيئية). وعليه يمكن تلخيص العوامل المؤدية إلى 
هذه الصعوبات بالنقاط التالية: ضعف أو سوء اإلعداد السابق 
لتعلم الرياضيات، اضطرابات إدراك العالقات المكانية، 

رابات اللغة وصعوبات قراءة المشكالت الرياضية، اضط
االفتقار إلى إدراك مفهوم الزمن، اضطرابات ومشكالت 
الذاكرة، اضطرابات أو قصور تعلم استراتيجيات الرياضيات، 

  .(Hallahan, 1996)قلق الرياضيات 
على العوامل السابقة نجد أن  االطالعومن خالل 

وي ذلتالميذ المميزة لمن الخصائص  ةمشكالت الذاكرة واحد
صعوبات التعلم، فهم يعانون من صعوبة في تذكر المعلومات 
وخاصة اللفظية منها، وصعوبة القدرة على استخدام 

ويمكن   )Lerner, 2000, Mercer, 1997المعلومات وتجهيزها (
، مأن يؤدي القصور في الذاكرة إلى صعوبة في عملية التعل

ة وسنوات الدراسة األولى، خاصة في مراحل الطفولة المبكر 
لذا نجد أن االهتمام والتركيز على موضوع الذاكرة قد ازداد 

 Mcnamara and)بشكل الفت للنظر في السنوات األخيرة

Wong, 2006).  فالعالقة قوية بين التذكر وعملية التعلم
ويمكن وصف هذه العالقة بأنها وجهان لعمله واحدة، 

 ق الضرب في العملياتفالصعوبة في معرفة وتذكر حقائ
نتيجة للخلل الموجود لديهم في عمليات الذاكرة.  يالحسابية ه

فالعالقة وطيدة بين الذاكرة والعمليات المعرفية األخرى مثل 
االنتباه، واإلدراك، والتخزين واالستجابة، وتعتبر الذاكرة 
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 ,Waltrers)مي لهذه العمليات في عملية التعلالعمود الفقر 

إلى سيطرة النظرية المعرفية في هذا  ذلك وأدى .(2001
المجال وتركيز االهتمام على فهم الطرائق واألساليب التي 
يعالج بها الفرد المعارف، والخبرات الجديدة، وتنظيمها 

، ميأبو جابر وقطاوتخزينها في الذاكرة طويلة األمد (قطامي و 
2002، 1997 ،Mercer(.  

وتحاول الدراسة الحالية اقتراح الحلول للمشكالت التي 
ي صعوبات التعلم والمرتبطة بالذاكرة والت وذو  التالميذيواجهها 

التحصيل الدراسي في مجال الحقائق  فيتؤثر بدورها 
 يجيةاستراتاألساسية للضرب، وذلك من خالل تدريبهم على 

قائق حتدريس عالجي لتعلم ال كاستراتيجيةالحساب الذهني 
  األساسية للضرب في مادة الرياضيات. 

) على أنه Mental computationيعرف الحساب الذهني (
 ةالقدرة على إيجاد ناتج العملية الحسابية دون استخدام الورق

 ,Reys, Reys and Emori)ىوالقلم، أو مساعدات حسابية أخر 

ويوجد مظهران لالستجابات الذهنية، وهما االسترجاع  ،(1995
حظي لحقائق األعداد، ويتمثل المظهر الثاني للسريع أو الا

 يجياتاستراتفي قدرة األطفال على إيجاد اإلجابات باستخدام 
) Holloway, 1997( )، ويعرف هولوي2007ذهنية (بسومي، 

االستراتيجيات الذهنية بأنها تلك األساليب التي تستخدمها 
حيانًا، وأحيانًا أ سهاتلقائيًا للحساب ذهنيًا، بحيث أنها يتم تدري

  نبتكرها بأنفسنا.
ث والمقاالت ارتباط و كثير من البحد ومن جهة أخرى أك

أن ، ذلك (Number Sense)ي الحساب الذهني بالحس العدد
الذي لديه حس عددي جيد ينظر إلى المسألة نظرة  ذالتلمي
قبل الغوص في تفاصيل هذه المسألة الحسابية  شاملة

ويحسبها في ذهنه، وبالتالي يستطيع بسهولة اكتشاف 
  األخطاء في اإلجابات وتعقبها.

كما تم االتفاق على أن تطوير مهارات الحساب الذهني 
أدى إلى تبصر أعمق في نظام األعداد وبالتالي تقوية الحس 

 ,Sowder and Schappehe)جةلمعالالعددي وابتكار طرق ل

1994, Dowker, 1992)كلينكت  كٌل من ، وقد أشار
)Kleinknecht, 2003) 2004) والمومني (2007) وبسومي (

إلى تفضيل استخدام الحساب الذهني كخيار أول عند حل 
المسألة الحسابية، وٕان لم يتحقق ذلك،  نلجأ إلى استخدام 

لوب هو التقدير الحسابي كخيار ثان، وأما إذا كان المط
التوصل إلى إجابة دقيقة لمسألة حسابية تتطلب إجراء 
عمليات حسابية معقدة، يصبح عندها استخدام اآللة الحاسبة 
أو الورقة والقلم ضروريًا. وتتجلى أهمية الحساب الذهني في 

شعور التلميذ بالثقة بالنفس، وكذلك بمهارته في حل المسائل 
، اسبةت القياس واآللة الحالرياضية، فال يشعر بأنه مقيد بأدوا

بل يشعر أنه يستطيع أن يفكر، وأن يتعامل مع األرقام 
بمرونة، وأن يسيطر على حساباته الشخصية، فالتلميذ الذي 
لديه عمليات حسابية ذهنية، يعمل على زيادة فهمه وٕادراكه 
لألعداد، وٕاجراء العمليات عليها، ولذلك فالهدف األساسي من 

الذهني هو اإلسهام في إعداد أفراد  تدريس مهارة الحساب
قادرين على توجيه تفكيرهم وجهدهم ووقتهم بشكل أفضل أثناء 
مواجهتهم لمواقف حياتية مختلفة سواء كان ذلك داخل 

  ).Ramakrishnan, 2003المدرسة أم خارجها (
كما أن أساليب الحساب الذهني تتطور وتتحسن من حيث 

والتدريب، ويجب أن يبدأ النوع والكم عبر سنوات الممارسة 
تعلمها من الصف األول، فالحساب الذهني من الموضوعات 

همة التي يجب على المعلمين مساعدة األطفال في تقديم مال
 Mcintosh and)أفكار جديدة وتطويرها من خالل التدريب

Reys, 1997, Vandewall, 1996).  
ومن استراتيجيات الحساب الذهني المستخدمة في 

ت الحسابية األساسية وفي مجال حقائق الضرب المهارا
الواردة في الدراسة الحالية: استراتيجيات العد، التنصيف، 
األصابع المقبوضة، التعامل مع العشرات، المئات، النصف 
والمضاعف (األعداد اللطيفة المتناغمة) النهاية األمامية 

 المومني،و ، 2007، وٕابراهيم، 2007، وبسومي، 2007، (طوالبة
). ومن استعراض ما سبق 2003، ومقدادي والخطيب، 2004

  :ينستخلص نظريًا مبررات الدراسة الحالية وهي كما يل
على الرغم من اختالف الباحثين في تفسير طبيعة  .1

مشكالت الذاكرة وأسبابها في مجال صعوبات التعلم، إال 
ة من المشكالت األساسي ةعلى اعتبارها واحد فقونإنهم مت

 ذوي صعوبات التالميذ منعملية التعلم لدى المعيقة ل
يستدعي دراسة هذه ). مما 2008، (العايد والناطور التعلم

الظاهرة دراسة عملية ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها 
  خصوصًا في مجال الحقائق األساسية لعمليات الضرب.

يعتبر الحساب الذهني خبره متراكمة، يجب على أخصائي  .2
ا حل األساسية الدنياوخصوصًا في المر التربية الخاصة 
ذوي صعوبات التعلم في من  التالميذالقيام بتشجيع 

تطوير أفكار واستراتيجيات جديدة لهم، من و الحساب 
التدريب، وتهيئة مواقف تعليمية مناسبة، ومنح ل خال

الطلبة فرصة لتجريب أكبر عدد ممكن من استراتيجيات 
 الحساب الذهني.

ندرة الدراسات القائمة على طرق تدريس خاصة بتعليم  .3
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ذوي صعوبات التعلم بالحساب بأسلوب ممتع  التالميذ من
باههم وجذب انتالتالميذ بحيث يعمل على تشجيع ، ومفيد

أثناء عملية التعلم، وتزويد العاملين في ميدان التربية 
الصعوبات من  تلكالخاصة ومساعدتهم في معالجة 

 رق حسب اطالع الباحثين.خالل هذه الط

ظهور اتجاه حول استخدام طرق تدريس الرياضيات  .4
 ك، وذلذوي صعوبات التعلم في الحسابلتالميذ من ل

ذوي  من التالميذ لتباين الفروق الفردية في القدرات بين
 .هميمإمكانية تعلفي صعوبات التعلم في الحساب، و 

 -باحثين علم الفي حدود  –اسات معظم الدر أوصت  .5
التي تحدثت عن فعالية البرامج التدريبية لمهارة الحساب و 

الذهني على عملية التدريس للعملية الحسابية األساسية 
بتبني هذه االستراتيجيات  ب،ومنها مجال حقائق الضر 

 استخدامب للحساب الذهني بدالً من طريقة التدريس العادية
لم ذوي عت في(القلم والورقة والترديد) لما لها من أثر فعال 

 صعوبات التعلم.

الدراسة الحالية التوجه المستند إلى استراتيجيات  ىتتبن .6
الحساب الذهني في تدريس الحقائق األساسية للضرب 

الصف الثالث األساسي من ذوي صعوبات التعلم  لتالمذة
بالحساب للفوائد التالية: أن عدم التأكيد على الترديد 

ي اكتساب يشجع التالميذ على استعمال منطقهم ف
المعرفة، وأن التكلفة من ناحية وقت التدريس منخفضة 
أيضًا، وتزيد في فهم التالميذ وثقتهم بأنفسهم، وعلينا أن 
نتذكر أن التعليم الناجح يتضمن المهارات األساسية 

 وكذلك العمليات الذهنية.

  
  الدراسات السابقة

) Askenaz and Henik, 2010أجرى اشكيناز وهينيك (
وي ذ التالميذدراسة هدفت إلى فحص شبكات االنتباه لدى 

 صعوبات التعلم في الرياضيات، وقد تكونت عينه الدراسة من
ًا جامعيًا مشخصين على أنهم يعانون من ذتلمي اربعة عشر

صعوبات التعلم في الرياضيات، وتم تطبيق اختبارات تركز 
التالية  يةويتضمن االختبارات الفرعد، على فهم وٕانتاج العد

(مقارنة األعداد، الحساب، سالسل األعداد). وخلصت إلى 
ي لديهم نقص ف التالميذأن هؤالء  نتيجة رئيسية مفادها

  المعالجة العددية في عمليات الحساب.
) إلى تصميم 2009( وهدفت دراسة أبو زيتون والناطور
عوبات ذوي ص للتالمذةبرنامج تدريبي في المهارات الدراسية 

 ية وستينثمانم في الرياضيات، تألفت عينه الدراسة من التعل

ووزعوا إلى ، تلميذًا وتلميذة ملتحقين بغرف المصادر
 مجموعتين تجريبية وضابطة. واستخدم مقياس المهارات

وقد توصل الباحثان إلى أن هناك  الدراسية في الرياضيات
لصالح المجموعة التجريبية في  ةلة إحصائيالد ًا ذاتفروق
  ل استخدام استراتيجيات الذاكرة.مجا

تقصي إلى ) دراسة هدفت 2008وأجرى العايد والناطور (
وي ذ التالميذأثر برنامج تدريبي في تطوير مهارات ذاكرة 

صعوبات التعلم وتحصيلهم، وقد تكونت عينة الدراسة من 
وتلميذة، موزعين بالتساوي ما بين ذًا تلمي اثنين وسبعين

س األساسي، ثم تم توزيعهم بطريقة الصفين الخامس والساد
م اخداستتّم مجموعتين تجريبية وضابطة، و  إلىعشوائية 

ذوي صعوبات التعلم، من  التالميذمقياس الذاكرة لدى 
وصل إلى تدريبي، وتم التالبرنامج التحصيلية، و الختبارات االو 

أن استخدام استراتيجيات معرفية مساعدة على التذكر مع 
  صعوبات التعلم يزيد من تحصيلهم الدراسي.ذوي  من التالميذ

) إلى استقصاء أثر استخدام 2007وهدفت دراسة طوالبة (
استراتيجية األلعاب التعليمية والحساب الذهني والتقدير 
التقريبي في التحصيل والتفكير الرياضي لدى تالمذة المرحلة 

ئة ماألساسية الدنيا في األردن، وتكونت عينة الدراسة من 
تلميذًا وتلميذة من الصف الخامس  وخمسة وثالثين

، ةوتم توزيعهم إلى مجموعتين تجريبية وضابط ي،األساس
المادة التعليمية في الصف  معة الئمم أدوات متااستخدتّم و 

الخامس لوحدتي ضرب الكسور وقسمتها، وجمع الكسور 
ي ين فأالعشرية وطرحها. واختبار التحصيل مكون من جز 

بحيث يقيس كل جزء وحدة وعشرون فقرة، خمس كل جزء 
من الوحدتين الدراسيتين، وكان االختبار من نوع االختيار 

 ةيلة إحصائالد ذات من متعدد، وأظهرت النتائج وجود فروق
فاعل وال يوجد ت ،لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل

التدريس والجنس في  استراتيجيةدال إحصائيًا بين 
  التحصيل.

) دراسة هدفت إلى معرفة مدى 2007بسومي ( توأجر 
اكتساب تالمذة الصفوف السادس والثامن والعاشر مهارتي 

 وبيان أثر المتغيرات ي،التقدير الحسابي والحساب الذهن
المرتبطة بالمتعلمين في تحصيلهم الدراسي كالجنس 

ألف  واالستراتيجيات المستخدمة. وتكونت الدراسة من
ائة وٕاحدى ستماً وتلميذة بواقع ذتلمي ينوثالثمائة وخمسة وخمس

جل تلميذًا. ومن أستمائة واربعة وثمانين تلميذة و  وسبعين
قياس قدرة التالميذ الكتساب مهارتي التقدير الحسابي 

 Reys and)يزار ريزور بوالحساب الذهني تم استخدام اخت
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Reys, 1991) ) واختبار ماكنتوشMcintosh, 1995 وقد (
وجد فروق دالة إحصائيًا في اختبار تال أنه أظهرت النتائج: 

 جيةاستراتيالحساب الذهني بين الذكور واإلناث، ولوحظ أن 
ضرب األعداد في بعضها وكأنها ال تحتوي على أصفار هي 
أكثر االستراتيجيات استخدامًا من قبل التالميذ في الحساب 

  الذهني.
إلى هدفت  )Menon, 2006وفي دراسة قام بها مينون (

ياس مهارة الحساب الذهني والتقدير الحسابي، وعالقتها ق
لميذًا ت أربعة وستين بالحس العددي، تم أخذ عينة مكونة من

 وتلميذة من الصف الرابع، وحتى السابع في الواليات المتحدة
ر التقدير اختباو . تم تطبيق اختبار الحساب الذهني، األمريكية
 حددة، وبينت نتائجويتم حلهما خالل مدة زمنية م ،الحسابي

الدراسة أن أداء اإلناث في الصف الرابع أقل قليًال من أداء 
ن م خمسة وسبعين بالمائةأن  نتائج الدراسة الذكور، وأظهرت

  لحس العددي.إلى ايفتقرون  التالميذ
) دراسة هدفت إلى الكشف عن 2004وأجرى المومني (

 بعلية برنامج تدريبي على الحساب الذهني في اكتسااف
 ،الصف السادس األساسي لمهارة الحساب الذهني تالمذة

تطبيق  مّ تتلميذًا وتلميذة  أربعينوتكونت عينة الدراسة من 
التجربة عليهم من مدارس بلدة عبين وعبلين في عجلون. وتم 

كل درس خاص ، دروس ةتعليمية مكونة من خمس ةإعداد ماد
من استراتيجيات الحساب الذهني (التعامل مع  باستراتيجية

العشرات والمئات، النهاية األمامية، األعداد اللطيفة 
والمتناغمة، التجميع) وتم إعداد اختبار خاص بمهارة الحساب 
الذهني ومهاراتها الفرعية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، 
 حل المسألة اللفظية) وبينت نتائج الدراسة وجود أثر دال

ارة لمهالتالميذ إحصائيًا لطريقة التدريس على اكتساب 
الحساب الذهني ومهاراتها الفرعية، وجاءت جميعها لصالح 

ثر دال أالتالميذ الذين تلقوا برنامج الحساب الذهني. ووجود 
إحصائيًا لمتغير الجنس باكتساب التالميذ لمهارة الضرب 

  الذهني لصالح الذكور مقارنة باإلناث.
) دراسة هدفت إلى 2003ى مقدادي والخطيب (كما أجر 

تقصي مدى اكتساب تالمذة المرحلة األساسية العليا في 
األردن لمهارتي التقدير والحساب الذهني، وأثر الجنس 
والمرحلة الدراسية ونوع المدرسة (حكومية، خاصة) على 

اسة من تكونت عينة الدر و اكتساب التالميذ لهاتين المهارتين. 
طريقة ب تم اختيارهمتلميذًا وتلميذة خمسة واربعين ثالثمائة و 

عشوائية موزعين على صفوف السادس والسابع والثامن 
ربد. إالملتحقين في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة 

وأظهرت النتائج . واستخدم الباحثان اختبارًا من إعدادهما
انخفاض مهارة التالميذ في التقدير والحساب الذهني عن 

 ةحصائيإلة الد وق ذاتستوى المقبول تربويًا. وال توجد فر الم
دراسي الصف ال متغيريفي مستوى تحصيل التالميذ تعود ل

ذات داللة أظهرت الدراسة أن هناك فروقًا نوع المدرسة، و و 
  لصالح اإلناث. إحصائية في مستوى التحصيل

 ,.Owen et al)ينخر أوين وآ أن )2007( ةدرادك وأشار

دراسة هدفت إلى فحص تأثير التدريس  اأجرو  (2002
االستراتيجي على حل المسائل الرياضية لتالمذة الصف 

تكونت عينة الدراسة من و ذوي صعوبات التعلم. من الثالث 
م ًا اختيروا بشكل عشوائي. وطبقت عليهذتلمي اربعة وعشرين
 لتالميذن تعليم اج أأظهرت النتائو أسابيع، ثالثة الدراسة لمدة 
ل حل المسائ استراتيجيةم استخدبا بات التعلمذوي صعو 
ت ذ ذوي صعوبايتالمالداء أأفضل من ن أداؤهم الرياضية، كا

  يتم تعليمهم بطريقة التدريس االعتيادية.الذين التعلم 
) دراسة هدفت إلى تقوية Lrish, 2002( كما أجرى لريش

الذاكرة بالرمز بمساعدة الحاسوب لتحسين أداء عمليات 
المذة الذين يعانون من صعوبات التعلم في الضرب للت

لديهم  ذستة تالميتكونت عينة الدراسة من و المستوى الثانوي. 
صعوبات في الحساب. واستخدمت الدراسة أدوات تمثلت 

 ةمسأن خج متعددة الوسائط. وأظهرت النتائببرنامج شاشات 
هم في االختبار المعد بواسطة اؤ من التالميذ تحسن أد

في  اً أظهر التالميذ تحسنو عمليات الضرب، الحاسوب في 
  أدائهم لالختبار المعد على األوراق.

 Anke, Klein and)كلين وبيشوزننك و إوهدفت دراسة 

Beishuizen, 2000)  إلى تقييم مستوى المرونة في استخدام
الصف الثاني تالمذة استراتيجيات الحساب الذهني عند 

األساسي، في مجال إجراء العمليات الحسابية ذهنيًا حتى 
كيًا، تلميذًا دنمار  ستين. وتكونت عينة الدراسة من مئةالرقم 

تم إشراكهم في هذه الدراسة من خالل برنامج العمليات 
الحسابية العددية واللفظية. وقد أظهرت النتائج أن استخدام 

 اللطيفة (النصف والمضاعف) األعداد الستراتيجيةالتالميذ 
. في منهج الرياضيات االستراتيجيةقد ازداد بعد إدخال هذه 

كما أظهروا ميًال أكبر لحل المسائل بهذه الطريقة مقارنه مع 
  الورقة.و القلم  الحل باستخدام
البحث الحالي من الدراسات السابقة في بناء وقد أفاد 

جيات ربطها باستراتيلمادة التعليمية و لإطاره النظري، وٕاعداد 
الحساب الذهني، وكذلك في تفسير النتائج، وذلك من خالل 

  مقارنة نتائج البحث الحالي مع الدراسات السابقة.
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لتالميذ ا وامتاز البحث الحالي بالكشف عن إمكانية تدريب
 استراتيجيةذوي صعوبات التعلم في الحساب على  من

 ،ةت الحسابيالحساب الذهني في مهارة الضرب من العمليا
وكذلك البحث عن أبرز االستراتيجيات المستخدمة في 

  ذلك.الحساب الذهني، وأثر متغير الجنس في 
  

  ة:مشكلة الدراس
تعد صعوبات التعلم في الرياضيات من أكثر المشكالت 
التي تؤرق التربويين والمرشدين واآلباء في العصر الحالي، 

 %(5 – 8)من نسبتهوتشير التقديرات واإلحصاءات إلى أن ما 
من التالميذ يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيات. ومن 

الضرب الطالقة ب فيالصعوبات األكثر انتشارًا والتي تؤثر 
 ،بشكل محدود استعمال استراتيجيات ذهنية محدودية هي

 يفوهذا بدوره يعود إلى صعوبات بالذاكرة والتي تؤثر مباشرة 
يم التمكن من حقائق الضرب ال المهارات الرياضية وأن تعل

يعني حفظها غيبًا، فالتعليم من أجل الفهم والحث على 
استعمال استراتيجيات حساب ذهني خاصة مهم جدًا لجميع 

 Ann and)طذوي صعوبات التعلم فق التالميذ وليس للتالمذة

Susan, 2005).  
فمن خالل عمل الباحثين باإلشراف على طلبة التربية 

يدان والزيارات التي يقومون بها في مجال الخاصة في الم
عملهم، تبين لهم أن هناك حاجة ماسة إليجاد وتطوير 
استراتيجيات خاصة في تعليم التالميذ من ذوي صعوبات 
التعلم، وخاصة الرياضيات فكانت من هنا بداية العمل على 

  هذا الموضوع.
  

  أسئلة الدراسة:
  االسئلة التالية: عنحاول الدراسة اإلجابة ت

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تهل  -1
)α=0.05 المجموعةو ) بين متوسط المجموعة التجريبية 

طريقة إلى الضابطة على االختبار البعدي تعزى 
  التدريس؟

جد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى تو هل  -2
)α=0.05 المجموعة الضابطة على و ) المجموعة التجريبية

 متغير الجنس؟إلى االختبار البعدي تعزى 

  
  ة:أهداف الدراس

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 راتيجيةالستتطوير برنامج تعليمي في مادة الحساب وفقًا  -1

  الحساب الذهني لحقائق الضرب.
تطوير أدوات جمع البيانات الخاصة بالدراسة مثل اختبار  -2

 .الحساب الذهني

وضع مقترحات لتحسين استراتيجيات تعلم ذوي صعوبات  -3
 التعلم للحقائق األساسية في الحساب.

  
 أهمية الدراسة

م يرصد ، لوطنيةث العربية والو على مستوى الدراسات والبح -1
أي دراسة في مجال التدريب على استراتيجيات  ونالباحث

 ذوي من ذيالحساب الذهني في حقائق الضرب للتالم
  صعوبات التعلم، ومدى تأثيرها في التحصيل األكاديمي.

الدراسة تطوير برنامج تدريبي لمهارة الحساب  هذه اولتح -2
 -نٍ يعلم الباحث وفي حدودالذهني في حقائق الضرب، 

توى هذه المهارة على مس علىليس هناك برامج تدريبيه ف
  التالميذ ذوي صعوبات التعلم في األردن.

ه الدراسة تطوير أداة لقياس ومعرفة حاول هذت -3
استراتيجيات الحساب الذهني المستخدمة في حقائق 

ذوي صعوبات التعلم، لعدم  من الضرب لدى التالميذ
توفر أدوات قياس لهذه االستراتيجيات خاصة بهذه الفئة 
في األردن، ألن معظم أدوات القياس في هذا الجانب 

 ساب الذهنيكانت تستهدف معرفة استراتيجيات الح
  المستخدمة عند التالميذ العاديين.

تفيد الدراسة الحالية المعلمين في تطوير طرائق التدريس  -4
  وتجويدها.

  
  حدود الدراسة:

  تنحصر حدود الدراسة فيما يلي:
: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من الحدود المكانية

ذوي صعوبات التعلم في الحساب في الصف  من ذيالمالت
والملتحقين في غرف المصادر في المدارس  البتدائيالثالث ا

ن شمال و الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجل
  .األردن

: تم تطبيق أدوات هذه الدراسة خالل الحدود الزمانية
  م.2014/2015الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

تمثلت في المادة التعليمية المعدة  الموضوعية: الحدود
حقائق الضرب للصف والتي تناولت  ينمن قبل الباحث

، واختبار الحساب الذهني المعد من قبل بتدائيالثالث اال
الذي استخدم في جمع البيانات الميدانية من أفراد  ينالباحث

  العينة.



 

 2017 ،3، العدد 12المجّلد                                                                                     جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

 381  جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

  طلحات البحث وتعريفاتها االجرائية:مص
إجابة دقيقة وصحيحة  يذإعطاء التلم هو: الذهنيالحساب  -

لمسألة حسابية سواء كانت عددية أو لفظية دون استخدام 
  أي أدوات مثل القلم والورقة أو األلة الحاسبة.

: هي القصور في تعلم صعوبات التعلم في الحساب -
  المفاهيم الرياضية وما يتعلق بها من عمليات حسابية.

 ،اسةيعني في هذه الدر و : ول تربوياً مستوى التحصيل المقب -
مجموعة االستراتيجيات والمهارات وحل المسألة المتضمنة 
في وحدة الضرب والتي اكتسبها التلميذ بعد تدريس هذه 

ي فميذ الوحدة ويقاس بالعالمة التي حصل عليها التل
  المتضمن في الدراسة الحالية.و االختبار التحصيلي 

  
  ا:منهجية الدراسة واجراءاته

استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، 
وذلك ألنه لم يتم توزيع أفراد الدراسة على المجموعات بشكل 
عشوائي، وٕانما تم الوصول إلى الحقائق العلمية بالتجربة، 
وذلك من خالل التحكم في المتغيرات المستقلة وقياس أثرها 

دراسة سئلة الدراسة، والأ عنفي المتغيرات التابعة، ثم اإلجابة 

ي نالحالية تتناول أثر استخدام استراتيجيات الحساب الذه
(المتغير المستقل) في تحصيل التالميذ من ذوي صعوبات 

  التعلم في الرياضيات (المتغير التابع).
  

  مجتمع الدراسة وعينتها:
 الصف الثالث تالميذجميع  فييتمثل مجتمع الدراسة 

ف ر غالمنتظمين في المدارس الحكومية والملتحقين ب بتدائياال
في  2014/2015المصادر، بمحافظة عجلون للعام الدراسي 

 اً لميذت مئة واثنا عشرالفصل الدراسي الثاني. وعددهم الكلي 
لسهولة  ، وذلكةوتلميذة. واختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدي

قد ثين، و اإلشراف عليها أثناء إجراء الدراسة من قبل الباح
) %43شكلت ما بنسبة (و ) تلميذًا وتلميذة 48بلغت العينة (

من مجتمع الدراسة. وتم توزيع أفراد العينة إلى أربع 
مجموعات: مجموعتين (ضابطة وتجريبية) للذكور في كل 

) تلميذًا، ومجموعتين (ضابطة وتجريبية) لإلناث 12ا (هممن
توزيع أفراد  )1) تلميذة، ويبين الجدول (12ا (منهمفي كل 

، عينة الدراسة، حسب الجنس، والمدرسة، وعدد التالميذ
  .وطريقة التدريس

  
  )1( جدولال

  ، وطريقة التدريسالتالميذتوزيع عينة الدراسة حسب الجنس، والمدرسة، وعدد 

مجموع عدد   (المجموعة التجريبية) استراتيجيات الحساب الذهني  تقليدية (المجموعة الضابطة)  الجنس
  التالميذ

  
  ذكور

  عدد التالميذ  اسم المدرسة عدد التالميذ اسم المدرسة

 6  مدرسة صخره األساسية للبنين  12
مدرسة األمير حمزة بن الحسين 

  8  األساسية للبنين

 2 الوهادنة الشاملة للبنينمدرسة   4  مدرسة قلعة عجلون األساسية للبنين 4 مدرسة راسون الثانوية للبنين

  
  
  ناثإ

مدرسة خديجة بنت خويلد 
سماء بنت يزيد األساسية أ مدرسة  5 المختلطة

  9  للبنات

مدرسة خوله بنت االزور   12
  3  األساسية للبنات

مدرسة الخنساء األساسية   3  مدرسة الهاشمية األساسية للبنات
  4 المختلطة

  48  24   24   المجموع
  
    



 

   ذوي صعوبات التعلم في الرياضياتتالميذأثر استخدام استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل ال

 

  382

  أدوات الدراسة:
  لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثون األدوات اآلتية:

اختبار الحساب الذهني (التحصيلي)، وهو من إعداد  -1
  الباحثين.

البرنامج التدريبي المستند إلى استراتيجيات الحساب  -2
 الذهني، وهو من إعداد الباحثين.

لهذه األدوات والمراحل التي مرت بها  وفيما يلي وصف
  أثناء إعدادها:

  
  ًال: اختبار الحساب الذهني (التحصيلي):أو 

للكشف عن أثر استخدام استراتيجيات الحساب الذهني 
في تحصيل التالميذ من ذوي صعوبات التعلم في مادة 
الرياضيات (حقائق الضرب)، وبعد الرجوع إلى دراسة 

)، وتحليل 2004، والمومني، 2007، وبسومي ،2007 (طوالبة،
محتوى الوحدة الخامسة (الضرب) من كتاب الرياضيات 

ألساسي، ا لصف الثالثل يم،المقرر من قبل وزارة التربية والتعل
تم إعداد االختبار التحصيلي (القبلي، البعدي) من نوع 

منها  ةأجزاء، خمس تةاالختيار من متعدد، ومكون من س
ة، والجزء السادس خاص بالمسائل خاصة بالمسائل العددي

  اختبار الحساب الذهني بالخطوات التالية: ادعدتّم إاللفظية. و 
اشتقاق وصياغة مجموعة من األهداف السلوكية في  -1

 ، والتي تغطي جوانبالمعرفي بلومهرم ضوء تصنيف 
ة من ثالمحتوى، وقد ركز الباحثون على المستويات الثال

 .كر، والفهم، والتطبيق)(التذ مستويات هرم بلوم وهي:

اشتمل على  حيثإعداد جدول مواصفات لالختبار  -2
الحساب المستخدمة، والموضوع، واألهداف،  استراتيجية

وفقرات االختبار، والعالمات، واألوزان النسبية 
 للموضوعات واألهداف.

كتابة فقرات االختبار التحصيلي بما يتالءم وجدول  -3
 المواصفات.

المواصفات، وفقرات االختبار عرض األهداف، وجدول  -4
التحصيلي على المحكمين، وتم تعديل الفقرات في ضوء 

) فقرة، تم 25آرائهم، حيث كان عدد فقرات االختبار (
) فقرات منها في ضوء آراء المحكمين، وبذلك 5حذف (

) 2( دولالج) فقرة. و 20أصبح العدد الكلي لالختبار (
الحساب  يجياتر على استراتيوضح توزيع فقرات االختبا

  ي.الذهن

  
  )2الجدول (

  توزيع فقرات اختبار الحساب الذهني (التحصيلي) على استراتيجيات الحساب الذهني

  العالمات  العدد  الفقرات التي تمثلها  الحساب الذهني استراتيجية
  6  6  19-5-4-3-2-1  العد استراتيجية
  2  2  7 - 6 التنصيف استراتيجية
  6  6  20-12-11-10-9-8 األصابع المقبوضة استراتيجية
  2  2  14-13 التعامل مع العشرات والمئات استراتيجية

  4  4  18-17-16-15 استراتيجيات النصف والمضاعف
  20  20 المجمـــــوع الكلـي

  
الصحيحة وصفر تم تخصيص عالمة واحدة لإلجابة 

) عالمة، 20لإلجابة الخاطئة، وبذلك كانت أعلى درجة هي (
  وأقل درجة هي (صفر).

تم عرض فقرة االختبار (المسألة) على التالميذ وقراءتها  -5
 لهم (دقيقة واحدة) للتفكيردة عليهم وترك مدة زمنية محد

ح لهم باستخدام الورقة والقلم، وعند اسمال دونفي اإلجابة، 
مسك القلم وكتابة إجابتهم في  منهم لمدة يطلبانتهاء ا

 ىينتقلون إلورقة األسئلة، وبعدها يضعون القلم، ثم 
 .تباعاً المسألة التالية 

  
  صدق االختبار (صدق المحكمين):

تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرض 
محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص  ى ثمانيةاالختبار عل

لخاصة، وتدريس الرياضيات، حيث طلب في مجال التربية ا
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من حيث استراتيجيات ، منهم النظر في فقرات االختبار
الحساب الذهني، والموضوعات، ومدى انتماء الفقرات لكل 

ا صالحية االختبار لقياس مكذلك في وموضوع،  ةاستراتيجي
كمون، ما ارتآه المحل اً االختبار وفق تّم تعديلوضع لقياسه. 
فقرة ن عشري من اً بصورته النهائية مكون ليصبح االختبار

موزعة على خمس استراتيجيات من استراتيجيات الحساب 
  ي.الذهن
  

  ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة و 

) تلميذًا 20استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من (
بار ، وأعيد تطبيق االختبتدائيوتلميذة من الصف الثالث اال

وكانت نتيجة على هذه العينة مرة أخرى بعد أسبوعين، 
 ةمقبول ي) وه0.75معامل ارتباط بيرسون ( التطبيق بحسب
  لهذه الدراسة. 

  
  حساب معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات االختبار:

و سهولة كل مفرده من مفردات ألحساب مدى صعوبة 
  خدام المعادلة التالية:االختبار، قام الباحث باست

  
 معامل صعوبة السؤال = 

  
  

  معامل تمييز السؤال = 
  
 

  .مفردة من مفردات االختبار) معامالت الصعوبة والتمييز لكل 3( يوضح الجدول
  

  )3( جدولال
  معامالت الصعوبة والتمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم السؤال معامل التمييز الصعوبةمعامل  رقم السؤال
1  0.65 0.36 11  0.30  0.30  
2  0.70 0.27 12  0.30  0.20  
3  0.75 0.36 13  0.30  0.20  
4  0.35 0.36 14  0.30  0.27  
5  0.30 0.27 15  0.35  0.36  
6  0.40 0.27 16  0.40  0.27  
7  0.35 0.36 17  0.30  0.45  
8  0.50 0.20 18  0.30  0.36  
9  0.50 0.27 19  0.35  0.20  

10  0.30 0.20 20  0.40  0.27  
  

) أن معامالت الصعوبة تراوحت 3يظهر من الجدول (
) ويرى عوده 0.53( ه) بمتوسط مقدار 0.70 -0.30بين (

أن  )3الجدول () أن هذه القيمة مقبولة. كما يتبين من 2001(
) وهي أيضًا 0.45 -0.20 معامالت التمييز تراوحت بين (

وهذا يدل على أن أسئلة . )2001يرى عوده ( كما قيمة مقبولة

االختبار ذات معامالت سهولة وصعوبة وتمييز متنوعة 
  ومقبولة.

  
  حساب زمن االختبار:

) أنه يتم حساب الزمن المناسب 2010ويرى المهنا (

  عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة
 مجموع الطالب

  اإلجابات الصحيحة في المجموعة المنخفضة–اإلجابات الصحيحة في المجموعة المرتفعة
  مجموع الطالب
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  لزمن باستخدام المعادلة التالية:لالختبار عن طريق حساب ا
  

  الزمن المناسب لالختبار =    
  
  

  دقيقة 20=                                        
  

) دقيقة، وهو الزمن 20فمتوسط زمن االختبار قد بلغ (
  المناسب ألداء االختبار.

  
  ثانيًا: المادة التعليمية:

تم بناء وتصميم المادة التعليمية بعد الرجوع إلى العديد 
لذهني الحساب ا تباستراتيجياث والدراسات المهتمة و من البح

حيث . )2004، والمومني 2007، وبسومي 2007(طوالبة 
تكونت المادة التعليمية للدراسة من وحدة ضرب األعداد 
الصحيحة من كتاب الرياضيات للصف الثالث األساسي. وقد 
تم إعدادها وفق استراتيجيات الحساب الذهني وتكونت من 
خمسة دروس حيث اشتمل كل درس على خطة دراسية 

رس، واألهداف واألساليب، تتضمن كال من موضوع الد
شطة د كل درس باألسئلة واألنيزو تّم تواألنشطة، والتقويم، وقد 

التي تضمنت مسائل حسابية عددية ولفظية، وقد و والتدريبات، 
  تم اختيار األسئلة واألنشطة وٕاعدادها وفقًا للمعايير التالية:

  التدرج من األسهل إلى األصعب -
 اتيجيةاالستر حل المسائل الحسابية أو التدرب عليها وفق  -

 المحددة والمقصودة.

مقدرة التالميذ على مع استخدام أمثلة عددية تتناسب  -
الع على األمثلة طالتعامل معها ذهنيًا، وذلك بعد اال

ث والدراسات السابقة، و العددية المستخدمة في البح
ف بة الصباإلضافة إلى كتاب الرياضيات المقرر لطل

 في األردن. بتدائيالثالث اال

وقد تم تصميم المادة التعليمية في خمسة دروس مرتبة 
بتسلسل منطقي، حيث أن كل درس يشكل متطلبًا سابقًا 
للدرس الذي يليه، مع مراعاة أن يكون عدد األنشطة في كل 

 ميذ منلتالألن التعليم الفردي هو الطابع العام ل درس قليالً 
) 20لتعلم. وتّم إعطاء هذه الدروس في (ذوي صعوبات ا
كل ) توزيع الحصص ل4(رقم ويبين الجدول  حصة صفية،

  تعليمية.درس من دروس المادة ال
  

  )4( جدولال
  استراتيجيات كل درس من دروس المادة التعليمية وعدد حصصها

  عدد الحصص عنوان الدرس الحساب الذهني المستخدمةاستراتيجية  الدرس

 استراتيجية العد  األول
  )2,3,4. حقائق الضرب في العدد(1
 . المسائل اللفظية2

  
4  

  2 )5حقائق الضرب في العدد ( التنصيفاستراتيجية  الثاني

 استراتيجية األصابع المقبوضة  الثالث
  )6,7,8,9. حقائق الضرب في العدد(1
 اللفظية . المسائل2

8  

  2 الضرب في العشرات والمئات استراتيجية التعامل مع العشرات والمئات  الرابع

 استراتيجية النصف والمضاعف  الخامس
تين وعدد من منزلد من الضرب في عد

 ثالث منازل
4  

  20 وعمجمـــــال
  

    

 زمن أسرع تلميذة في اإلجابة + زمن أبطأ تلميذة في اإلجابة
2  

15+25 
2  
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وللتأكد من صدق محتوى المادة التعليمية، تم عرضها 
ساتذة األعلى مجموعة من المحكمين المختصين من 

غرف  معلميامعيين (تربية خاصة + رياضيات)، الج
ة ءمصعوبات التعلم، وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى مال

المحتوى التعليمي لما هو معد ألجله، ومدى مناسبة الصياغة 
لة واألنشطة والتدريبات، وتم تطبيق المادة على اللغوية لألمث

اب عليها اختبار الحس طبق نفس العينة االستطالعية التي
وتلميذة من ذًا ) تلمي20لذهني (التحصيلي) والمكونة من (ا

طلبة الصف الثالث األساسي، وذلك للتأكد من كفاية ومناسبة 
  .هاألنشطة المعروضة بالمادة التعليمية لما أعدت من أجل

ومن خالل التغذية الراجعة من العينة االستطالعية، وفي 
ضوء آراء واقتراحات المحكمين، أجرى الباحثون التعديالت 
الالزمة على المحتوى من حذف وٕاضافة وتعديل حتى 

  أصبحت المادة التعليمية في صورتها النهائية.
  

  إجراءات الدراسة:
  تمت هذه الدراسة حسب الخطوات التالية:

أدوات الدراسة المتمثلة بالمادة التعليمية،  تصمم .1
  واختبار الحساب الذهني.

 ها.التحقق من صدق أدوات الدراسة وثبات .2

 عينة الدراسة كما هو موضح سابقًا. حددت .3

طبقت الدراسة على عينة استطالعية قبل البدء بالتجربة،  .4
وذلك للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة، وكذلك 

تغرق لحل كل مسألة من مسائل لتحديد الزمن المس
 االختبار.

أجريت التعديالت على أدوات الدراسة من حذف وتعديل،  .5
 بناء على آراء المحكمين.

المادة التعليمية واالختبار للمعلمين والمعلمات  تشرح .6
الذين قاموا بمساعدة الباحثين أثناء التطبيق على أفراد 

 عينة الدراسة من الذكور واإلناث.

بار لمجموعتي الدراسة قبل البدء بالتجربة، دم االختقُ  .7
 وبشكل فردي.

المادة التعليمية للمجموعة التجريبية حسب الخطة  ترسدُ  .8
 المعدة من قبل الباحثين.

دمت األنشطة والتدريبات المعروضة بالمادة التعليمية قُ  .9
لطلبة المجموعة الضابطة، لحلها بالطريقة التقليدية، أي 

دون التعرض للحساب الذهني  باستخدام القلم والورقة
 واستراتيجياته.

اختبار الحساب الذهني بعد االنتهاء من تدريس م دقُ  .10
 المادة التعليمية مباشرة.

ات البيان تدخلأاإلجابات من قبل الباحثين، و  تححصُ  .11
إلى الحاسوب لتحليلها وٕاجراء المعالجات اإلحصائية 

 المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

  
  الدراسة:تصميم 

 تجريبيالتصميم شبه ال على هذه الدراسةاعتمدت 
  كالتالي: وهولمجموعتي الدراسة 

  بعدي. –معالجة  –المجموعة التجريبية: قبلي 
  بعدي. –دون معالجة  –المجموعة الضابطة: قبلي 

  
  وقد اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

لحساب اطريقة التدريس (تقليدية، برنامج استراتيجيات  .1
  الذهني).

 الجنس وله فئتان: (ذكر، أنثى). .2

ذوي  التالميذ من: مدى اكتساب المتغيرات التابعة
صعوبات التعلم لمهارات الحساب الذهني، ويقاس بمجموع 

يلي ميذ في االختبار التحصالعالمات التي يحصل عليها التال
  (أداة الدراسة).

  
  المعالجة اإلحصائية:

اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام بغرض استخراج النتائج و 
  الباحثون باستخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

: الستخراج )Independent Samples T-Testاختبار ( .1
تكافؤ المجموعات والتعرف على الفروق بين المتوسطات 

  صيل التالميذ تبعًا لمتغير الجنس.حالحسابية في ت
اج الفروق الستخر  ):Paired Samples T-Testاختبار ( .2

م ذوي صعوبات التعل من بين متوسط تحصيل التالميذ
 الميذالضابطة في تحصيل التة و في المجموعتين التجريبي

حقائق الضرب في  علىذوي صعوبات التعلم  من
  الحساب تعزى لطريقة التدريس.

  
  تكافؤ المجموعات:

للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة تم تطبيق اختبار 
)Independent Samples T-Test على متوسط تحصيل (

ذوي صعوبات التعلم في االختبار القبلي في  من التالميذ
  ذلك. ) يوضح5( دولالجالمجموعتين (التجريبية، الضابطة)، 
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  )5( جدولال
  من ميذ) على متوسط تحصيل التالIndependent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار (

  موعتين (التجريبية، الضابطة)مجللذوي صعوبات التعلم في االختيار القبلي تبعًا 

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
 2.50 8.46  الضابطة

 3.32 7.54  التجريبية 0.28 46 1.08

  
عدم وجود فروق ذات داللة  )5(يظهر من الجدول 

) بين متوسط تحصيل α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة (
التالميذ ذوي صعوبات التعلم في االختبار القبلي تبعًا 

) Tالضابطة)، حيث بلغت قيمة (و  للمجموعتين (التجريبية
) وهي قيمة غير دالة إحصائيًا، وهذا يدل على تكافؤ 1.08(

  مجموعتي الدراسة.
 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
أثر استخدام ى َتعرُّف هدفت الدراسة الحالية إل

استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل التالميذ من ذوي 
صعوبات التعلم في الرياضيات، وسيتم عرض نتائج الدراسة 

  وفقًا لما تناولته من أسئلة.

  
إحصائية عند السؤال األول: هل يوجد فروق ذات داللة 

) بين متوسط تحصيل التالميذ ذوي α  =0.05مستوى (
صعوبات التعلم في المجموعتين التجريبية، ومتوسط 
تحصيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المجموعة 
الضابطة على االختبار البعدي في التحصيل في حقائق 

  الضرب في الحساب تعزى لطريقة التدريس؟
 Paired)ل تم تطبيق اختبارعن السؤال األو لإلجابة 

Samples T-Test) ذوي  من على متوسط تحصيل التالميذ
 ةصعوبات التعلم في االختبار البعدي تبعًا لمتغير المجموع

  ذلك. )6( جدولاليوضح و لضابطة)، وا (التجريبية

  )6جدول (ال
  من ) على متوسط تحصيل التالميذPaired Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار (
  الضابطة)و للمجموعتين (التجريبية  االختبار البعدي تبعاً  علىذوي صعوبات التعلم 

 المجموعة
  ديـــبع  قبلي

T 
الداللة 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي اإلحصائية

 1.560.13- 2.23 8.79 2.50 8.46  الضابطة

 7.150.00- 3.46 12.33 3.32 7.54  التجريبية

  
  :يما يل )6(يظهر من الجدول 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
) α=0.05ذوي  من ) بين متوسط تحصيل التالميذ

 نياسيلقلصعوبات التعلم في المجموعة الضابطة تبعًا 
) وهي 1.56-) (Tالبعدي)، حيث بلغت قيمة (و  (القبلي

  قيمة غير دالة إحصائيًا.
 اللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود فروق ذات د .2

α)=(0.05  ذوي من بين متوسط تحصيل التالميذ
صعوبات التعلم في المجموعة التجريبية تبعًا لقياسي 

) وهي T) (-7.15(القبلي، البعدي)، حيث بلغت قيمة (

قيمة دالة إحصائيًا، لصالح القياس البعدي بمتوسط 
)، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس 12.33حسابي (
)، وهذا يدل على وجود أثر الستخدام 7.54القبلي (

استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل التالميذ من 
ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات، وتعزى هذه النتيجة 

التالميذ بأن إجراء العمليات الحسابية ذهنيًا  إلى اعتقاد
يؤدي  مما قة،أكثر أهمية من إجرائها باستخدام القلم والور 

إعطاء  ىإلى زيادة ثقة التلميذ بنفسه بسبب قدرته عل
ة ؛ وذلك لما لهذه الطريقإجابة شفوية أو كتابية سريعة

كبير في إجراء العمليات الحسابية بأقل وقت  من دورٍ 
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مما يسهم في تعزيز مقدرة  .اصة خارج المدرسةممكن، خ
التالميذ على تشكيل أساليب واستراتيجيات الحساب 

تنمو وتتطور أثناء تقدمهم في صفوف المرحلة لالذهني، 
األساسية، وهذا األمر بدوره يعمل على زيادة فهم 
التالميذ لألعداد والعمليات عليها، واتفقت هذه النتيجة 

)، 2007والبة (كدراسة كل من (ط دراساتعدد من ال مع
 ,.Owen et al)ون ر خـوآــن )، واوي2004والمومني (

، وريفيرا (Anke et al., 2000)ون ر ـ، وانك وآخ(2002
)Rivera, 1997) 1996)، وأبو سالم((. 

  

جد فروق ذات دالله إحصائية عند تو السؤال الثاني: هل 
متوسط  بين ) على االختبار البعديα  =0.05مستوى (

تحصيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المجموعة 
الضرب في الحساب تعزى لمتغير  على مهاراتالتجريبية 
  الجنس؟

لإلجابة عن السؤال الثاني تم تطبيق اختبار 
)Independent Samples T-Test على متوسط تحصيل (

 االختبار البعدي تبعاً  علىالتالميذ المجموعة التجريبية 
  ذلك. ) يوضح7جدول (اللجنس، لمتغير ا

  
  )7جدول (ال

  تحصيل التالميذ على متوسط )Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار (
  االختبار البعدي تبعًا لمتغير الجنس علىالمجموعة التجريبية 

 الداللة اإلحصائية الحريةدرجات  T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 2.81 10.92  ذكر

-2.1622 0.04 
 3.57  13.75  أنثى

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية  )7(يظهر من الجدول 
 تالميذ) بين متوسط تحصيل α=0.05 عند مستوى الداللة (

االختبار البعدي تبعًا لمتغير  علىالمجموعة التجريبية 
) وهي قيمة دالة T) (-2.16الجنس، حيث بلغت قيمة (

)، بينما بلغ 13.75إحصائيًا، لصالح اإلناث بمتوسط حسابي (
ثر أ )، وهذا يدل على أن10.92المتوسط الحسابي للذكور (

ستخدام استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل التالميذ ا
تحصيل التالميذ الذكور،  فيلبرنامج اإلناث أعلى من أثر ا

ن هذه النتيجة إلى تميز اإلناث على الذكور و ويعزو الباحث
 اً بفي األعمال التي تتطلب الدقة، كما أن اإلناث أكثر تجاو 

هن حيث أن اإلناث لدي ة،من الذكور لالستراتيجيات التعليمي
الميول الدراسية أقوى من الذكور، واتفقت هذه النتيجة مع 

التي أشارت إلى وجود فروق  )2003سة مقدادي والخطيب (درا
ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين الذكور واالناث 

) 2007وذلك لصالح اإلناث. واختلفت مع دراسة بسومي (
ار في اختي ياً إحصائة فروق دالد التي أشارت إلى عدم وجو 

 فوقد يعزى االختال الحساب الذهني بين الذكور واإلناث،
دراسة  و بسومي وهي أكبر،  إلى حجم العينة الواردة في دراسة

) التي أشارت إلى أن أداء اإلناث في Menon, 2006مينون (

ف وقد يعزى االختالالصف الرابع أقل قليًال من أداء الذكور، 
الى ان العينة المستخدمة في الدراسة الحالية هي من تالميذ 

عوبات التعليمية، الصف الثالث األساسي، ومن ذوي الص
) التي أشارت إلى وجود أثر دال 2004ودراسة المومني (

إحصائيًا لمتغير الجنس باكتساب التالميذ لمهارة الضرب 
 وقد يعزى االختالف الذهني لصالح الذكور مقارنة باإلناث.

الى الفرق الواضح بين الصفوف في عينة الدراسة، فالدراسة 
افراد العينة من تالميذ  التي قام بها المومني كانت على
ق في متغير العمر بين الصف السادس االساسي، وهنا فار 

  الدراستين.
وبقراءة إجمالية لنتائج التحليل اإلحصائي توصلت 

  الدراسة إلى االستنتاجات التالية:
تؤثر استراتيجيات الحساب الذهني في تحصيل التالميذ  .1

 اً يجابيإ اً من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات تأثير 
  .  اً واضح

تسهم استراتيجيات الحساب الذهني في زيادة ثقة التلميذة  .2
  بنفسه.

اإلناث أكثر استجابة الستراتيجيات الحساب الذهني من  .3
  الذكور.
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  التوصيات:
على ما أسفرت عنه النتائج، فإن الدراسة توصي بما  بناءً 

  يلي:
تعزيز اتجاهات معلمي ومعلمات مادة الرياضيات نحو  .1

خدام استراتيجيات الحساب الذهني لتحسين أداء است
الميذ التالتالميذ في مادة الرياضيات، وخصوصًا معلمي 

  ذوي صعوبات التعلم.من 
االهتمام بزيادة ثقة التلميذة بنفسه عن طريق تنمية مهاراته  .2

إعطاء إجابة شفوية أو كتابية سريعة، من خالل  في

 على استراتيجيات الحساب الذهني. هتدريب

اعتماد استراتيجيات الحساب الذهني أثناء إعداد المنهاج  .3
 الخاصة بذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر.

أن تعقد وزارة التربية والتعليم دورات متخصصة في  .4
أساليب تدريس الرياضيات لمعلمي ومعلمات غرف 

 صعوبات التعلم.

تدريب معلمي ومعلمات غرف المصادر على  .5
 لذهني وتعميم نتائج هذه الدراسةاستراتيجيات الحساب ا

  .معلى مستوى وزارة التربية والتعلي
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Abstract 

The effect of using mental computation strategy on the results of students with difficulties in 
learning Mathematics has been investigated. This study aimed at developing a mathematical 
learning program according to mental computation strategy and suggesting improvement 
strategies for students with difficulties in learning the basics of mathematics. The researchers 
used the semi-experimental approach and a sample of 48 students representing 43% of the study 
population. The members of the study sample have been distributed over four groups: two groups 
(control and experimental), each with 12 males and two groups (control and experimental), each 
with 12 females. Independent Samples T-Test has been used to assure the equality of both groups 
in the pre-measurement and recognize the differences in post-test according to gender. Paired 
Samples T-Test has been used to recognize the differences between the two groups in the post-
measurement. Results showed statistically significant differences at the significance level (α = 
0.05) between the average results of the students with difficulties in learning mathematics in the 
two groups (control and experimental) to the benefit of the experimental group. There were also 
differences between the average results of the experimental group students in the post-test 
according to gender to the benefit of females. 

Keywords: Mental strategy, Multiplication facts, Student achievement, Students with 
difficulties in learning mathematics. 

 



 

 2017 ،3، العدد 12المجّلد  )404-391صفحة (                                                           جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

  391  جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

في تحصيل  (You Tube) التواصل االجتماعيى وسائل أثر أسلوب التعلم التشاركي القائم عل
  بدولة الكويت ادة التربية اإلسالميةفي م طالبات الصف السادس

  3 رةد العميـريم فه، 2مطلق مهيل العنزي، 1ريفايز منشر الظفيـ

  ، دولة الكويت.المساعد، كلية التربية، جامعة الكويت المناهج وطرق التدريس أستاذ. 1
  تربية، جامعة الكويت، دولة الكويت.، كلية الدارة التربويةاإلمدرس  .2

  دولة الكويت.ماجستير في اإلدارة التربوية، وزارة التربية،  .3
  

  25/4/2017ُقبل بتاريخ:     18/12/2016ُعدل بتاريخ:  2/11/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
من أساليب  ديدج كأسلوباستخدام التعلم التشاركي القائم على وسائل التواصل االجتماعي  أثرتناولت هذه الورقة البحثية 

 اً الدراسُة إطار  توقد حدَّدَ  ة في تحصيل طالبات الصف السادس في مادة التربية اإلسالمية بدولة الكويت.التعليم الحديث
نَّ وسائل إونظرية التعلم النشط. ي، كنظرية التعلم االجتماع ة،على نظريات علمية وتربوي اً مبني اً جديد اً علمي اً نظري

فاعل عن بيئة اجتماعية توفِّر الت ي، عبارةسيما وسائل التواصل االجتماع ة، التكنولوجيا االتصال التعليمي الحديث
 .(Participatory Learning)ي وعندما يكون المتعلِّم نشطًا في هذه البيئة، فإنه بذلك يمارس التعلم التشارك وب.المطل

هذا  أثرن م ، بالتحققوبناًء عليه، جاءت الدراسة الحالية لتطبق تجربة علمية تعتبر األولى من نوعها في هذا المجال
ادة التربية في م مدارس التعليم العام بدولة الكويتفي سادس الصف ال تحصيل طالبات فياألسلوب التعليمي الجديد 

) من مدرسة هالة بنت 2013/2014( الدراسيلعام ا في) طالبة 62( اإلسالمية. وتم اختيار عينة الدراسة المكونة من
ئم على ) مجموعة استخدمت أسلوب التعلم التشاركي القا1تقسيمهن إلى ثالث مجموعات: (و بنات، للخويلد المتوسطة 

 ة.) مجموعة ضابط3) مجموعة استخدمت وسائل التواصل االجتماعي دون تفاعل، (2وسائل التواصل االجتماعي، (
خدام وقد تم بناء المعالجة التجريبية باست ها.وثبات هاالتأكد من صدق بعدالتحصيلي،  االختبارأداة  بواسطةتم جمع البيانات و 

من خالل اختيار ثالثة دروس من مادة التربية اإلسالمية للصف السادس كمادة لهذه الدراسة. وفي ضوء  تطبيق اليوتيوب
دم وقد أسفرت الدراسة عن ع مة.تمت معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المالئ ها،أسئلة الدراسة وفروض

وء على نتائج الدراسة الحالية وفي ض اءً التوصيات بنتم رسم  ،وعليه .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات
  .ةما أوصت به الدراسات المماثل

  .يالتحصيل الدراساليوتيوب، التعلم التشاركي، وسائل التواصل االجتماعي، كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

 ةمنذ بروز األلفية الثالثة والعالم يشهد طفرة تكنولوجي
في اآلونة األخيرة تغيرات كثيرة في األوضاع هائلة، أحدثت 

العالمية من مختلف جوانب الحياة. وُتَعدُّ وسائل التواصل 
ة العصر ومصطلح القرن الحادي والعشرين؛ مساالجتماعي 

ِلما تميزْت به من انتشار واسع بين جموع مستخدمي الشبكات 
االجتماعية. وال يخفى مدى التغيير الذي خلفته تلك الوسائل 
في العالم بشكل عام، وفي الدول العربية بشكل خاص؛ إْذ 

ن م يدالعدُتَعدُّ ثورات الربيع العربي، وما تالها من سقوط 

األنظمة العربية، أحد مالمح التغيير الحاصل جراء استخدام 
  مثل تلك التطبيقات االجتماعية.

بالتطور  امجال التربية والتعليم من أكثر المجاالت تأثُّرً  يعدُ 
التكنولوجي الذي يشهده العالم؛ فقد بدأت الدول في السنوات 

 لاألخيرة بالتركيز على التعليم باعتباره أساس تطور الدو 
ونهضتها؛ إْذ يقاس َتقدُّم الدول ونهضتها بمدى حصولها على 
مخرجات تعليمية عالية الجودة تدعم سوق العمل، وتدفع 

  عجلة االقتصاد. 
) الذي 2013/2014وفي تقرير التنافس العالمي للعام (

) دولة، تبين أن دولة الكويت جاءت وفق 148يشتمل على (
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 ترتيب األخير بين دولالنظام التعليمي في ال ةمعيار جود
 ,Schwabمبين دول العال )106الخليج العربي، والمرتبة (

ومن أجل ذلك رفعت الدول من ميزانية التعليم،  ).(2014
وقامت باستحداث أفضل الطرق والوسائل لتحقيق األهداف 
التعليمية على أفضل وجه ممكن. وُتَعدُّ وسائل التواصل 

 سائط التعليمية المستخدمةاالجتماعي المختلفة من أنجح الو 
حاليًا؛ ِلما أحدثته من أثٍر واضٍح في العملية التعليمية، 

بصورة خاصة بعد االنتشار الكبير لشبكات اإلنترنت، التي و 
مهدت الطريق لتوظيف مثل تلك التقنيات، وسهلت انتشارها 
بين الطلبة. ومن أشهر وسائل التواصل االجتماعي هذه 

ليم يعد األكثر استخداماً في مجال التعتطبيق اليوتيوب، حيث 
لما يحتويه من أفالم تعليمية، ومقاطع توضيحية تفسِّر الكثير 
من الظواهر والنظريات التي قد يصعب شرحها باستخدام 

  في التدريس. االعتياديةق ائالطر 
تستند هذه الورقة البحثية في تناولها موضوع الدراسة على 

ن محيط من التفاعل والتشارك بياعتبار أن التعلم َيحُدث في 
األفراد والمجموعات، وتستمد فلسفتها العلمية من نظرية التعلُّم 

والتي تشير إلى أنَّ ) Social Learning Theory( االجتماعي
األشخاص يتعلمون سلوكيات جديدة عن طريق التعزيز أو 
العقاب الصريحين، أو عن طريق التعلُّم بمالحظة المجتمع 

فحين يرى األفراد نتائج إيجابية ومرغوبة للسلوك  من حولهم؛
الذي يالحظونه، تزداد احتمالية تقليدهم، ومحاكاتهم، وتبنيهم 

 ,Bandura)باندورا ). ويرى Crittenden, 2005لهذا السلوك (

ُيَعدُّ أحد  والذي-االجتماعيةأن جوهر النظرية  (1977
 Cognitive)ي في الجمع بين الَعْرض المعرف يكمن-مؤسسيها

View)  اإلجرائي والَعْرض(Operant View)  للتعلم، وأنَّ الفرد
ال يتعلم إال عن طريق تشكيل سلوكه من خالل تفاعله مع 

  البيئة المحيطة به.
وفي ظل ثورة تقنية االتصال التي يعيشها العالم ظهرت 
وسائل جديدة لإلعالم الجديد ومنها مواقع شبكات التواصل 

نترنت، والتي انتشرت في السنوات القليلة االجتماعي على اإل
الماضية وبشكل كبير، وأخذ الكل يستخدمها ويستفيد من 
 تطبيقاتها. فوسائل التواصل االجتماعي كما يعرفها كلٌّ من

 Delgado, Pegalaja and)ديلجادو وبيجاالجا وسيوالر

Cueller, 2011) أدوات تسمح لألفراد بتبادل المعلومات،  هي
والمحتويات ذات الوسائط المتعددة معززة للتواصل والتشارك. 
األمر الذي يمهد لحصول التعلُّم االجتماعي بين األفراد 

  المرتبطين اجتماعيًا بأحد مواقع التواصل عبر اإلنترنت.
أنَّ طرق  (Chen and Bryer, 2012)شين وبراير  ويرى

 رة،ألخيا االجتماعي تكتسح مجال التعليم في اآلونةالتواصل 
وهي في تزاُيٍد ُمستِمر وْسَط طالب الكليات والمراحل الدراسية 
في التعليم العام. وٕانَّ توفير أفضل األساليب واالستخدامات 
لتلك المواقع والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا الجيل الثاني 

 منها، واالستثمار يساعد على تحقيق االستفادة القصوى
األمثل لها كمصدر للمعلومات للتربويين والباحثين، ويأتي 
تطبيق اليوتيوب على رأس هذه التطبيقات، لما يتمتع به من 
قدرة على توفير تبادل المعلومات وٕاثرائها مما يجعل التعلم 
التشاركي سهل التطبيق، كما ولديه القدرة على تحقيق 

شبكات األخرى كالمدونات، التواصل بين التطبيقات وال
  والوسائل السمعية، والمرئية، والصور.

وسائل التواصل االجتماعي على وال يخفى مدى قدرة 
يمكن  دةعدمتفرصًا  من خالل توفيرهاتعزيز عمليات التعلُّم، 

نَّ االتجاه أ تبينحيث  ،استغاللها في تفعيل عمليات المعرفة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم  نحوالمتزايد 

 تخداميؤثر اسالرسمي يؤدي إلى تعّلم اللغة األجنبية، كذلك 
هذه الوسائل في تقييم أوضاع الطالب في التعلم الجماعي 
ُه  وتحديد مستوى تحصيلهم وما أحرزوه من تطور، كما وُتَوجِّ

لُّم عالطالب إلى التعلُّم الذاتي، وتسمح بخلق جو من الت
 Wodzicki, Schwammlein)الجماعي، وتطوير ُسُبَل التَلقِّي

and Moskaliuk, 2012).  
تطبيقات تلك ال وخاصةً -ومع التقدُّم التكنولوجي المتسارع 

تغيير  بحأص -الثانيالمتطورة التي توفرها تكنولوجيا الجيل 
أسلوب التعلم باتِّجاِه األسلوب النشط مطلبًا ضروريًا لتحقيق 
األهداف التعليمية المخطط لها في ظل التغيير الكبير الذي 
طرأ على العملية التعليمية. إْذ بيََّنْت نظريُة التعلُّم النشط 

(Active Learning Theory)  أنَّ المجتمع المتعلم ال يمكن له
تعلم النشط إال إذا اعتُِبَرْت فيه شخصية أن يحقق مفهوم ال

ه لالمتعلم ومبادراته العلمية الخاصة من أهم السمات المميزة 
(Niemi, 2002).  

إن لوسائل التواصل االجتماعي دورًا بارزَا في انخراط 
ادرة على هذه الوسائل ق حيث تعتبرالطالب في عملية التعلُّم، 

ل استخدامها كأداة تعزيز عمليات التعلم والمعرفة من خال
لتطوير هوية المتعلم؛ إْذ تعطي المتعلمين فرصة لمعالجة 
بيئة التعلم لديهم، وِللمشاركة بنشاط وحيوية في عملية التعلُّم، 
ز التعلم  وبالتالي تجعل عملية التعلم تركز على المتعلم، وتعزِّ
الذاتي لديه. كما أنَّ استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

ق المعرفة والتعلم الجماعي؛ أي أنَّ الطالب يكون يسمح بخل
أكثر اندماجًا في عملية التعلم باعتباره األساس والمتحكم في 
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العملية التعليمية. ولذلك يجب على المربين التفكير بجدية في 
إدخال وسائل التواصل االجتماعي في عملية التعليم، لمواكبة 

 ن أنفسهمتطورات هذا العصر وتطورات جيل المتعلمي
)Wodzicki, Schwammlein and Moskaliuk, 2012.(  

وبناء على ما تقّدم يعتقد مقدِّمو هذه الدراسة أنَّ التحصيل 
الدراسي قد يصل إلى أقصى مداه عندما يكون التعلم تشاركيًا 

 ونظرية للتعلم، االجتماعية بين النظرية ما الدمج خالل من

 بالتفاعل والبناء لهم يسمح تكنولوجي إطار في التعلم النشط،

  .والمشاركة
  

   Social Media Toolsأوًال: وسائل التواصل االجتماعي
، تم إطالق الجيل الثاني من اإلنترنت 2004في عام 

)Web 2.0،(  مصطلح يجمع بين الجوانب التشاركية وهو
 (Interactive and Collaborative Aspects)والتفاعلية 

في توسيع رقعة المعلومات لتتعدى لإلنترنت، والذي ساهم 
نطاق وسائل اإلعالم المختلفة إلى أفراد عاديين مرتبطين 
بشبكات معلوماتية اجتماعية ساعدت على توفير تلك 

 Popoiu, Grosseck and)مالمعلومات ونشرها عبر العال

Holotescu, 2012)2.0، وقد ساعد انتشار تطبيقات الويب  
تماعية على ظهور نوٍع جديٍد من المختلفة عبر الشبكات االج

الوسائط المتعددة ُاْصُطِلَح على تسميته بوسائل التواصل 
). وُتعرَّف وسائل Hong and Shao, 2012االجتماعي (

بأنها مجموعة من تطبيقات اإلنترنت  التواصل االجتماعي
 2.0 التي تُبنى على أسس أيديولوجية وتكنولوجية من الويب 

 Michaelالمحتوى وتبادله مع اآلخرين والتي تسمح بإنشاء 

and Kaplan, 2010). ) أن وسائل 2010ويرى عوض (
التواصل االجتماعي ما هي إال منظومة من الشبكات 
اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، 

نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين بومن ثم ربطه 
نفسها، أو جمعه مع أصدقاء  لديهم االهتمامات والهوايات

الجامعة أو الثانوية. وعليه، يمكن تعريف وسائل التواصل 
تسهم في  2.0االجتماعي بأنها مجموعة من تطبيقات الويب 

نقل ونشر المعلومة عن طريق التفاعل والتشارك بين أشخاص 
  بأحد تلك التطبيقات. امرتبطين اجتماعيً 

  
التواصل االجتماعي ثانيًا: التفاعل القائم على وسائل 

Social Media Interaction  
إن السمة الجوهرية للوسائط االجتماعية تكمن في 
تشجيعها على التبادل التفاعلي للمعلومات عن طريق العمل 

 .(Hong and Shao, 2012) لمشترك بين األفراد عبر اإلنترنتا
أنَّ وسائل  Dabbagh, 2011) (Reo andى ريو وداباج حيث ير 

دورًا بارزًا في توظيف التكنولوجيا  أدتالتواصل االجتماعي 
واألدوات المتصلة بالشبكة، لتحقيق االتصال والتفاعل 
االجتماعي، والتعبير اإلبداعي، وتبادل الخبرات بين مجموعة 

  من األشخاص.
توفر الوسائل المتعددة للتواصل االجتماعي بيئة مناسبة 

، (Personal Learning Environment)ي للتعلُّم الشخص
وتساعد المتعلم على اكتساب مهارات إدارة المعرفة الشخصية 

). لذا ُيَعدُّ Kitsantas and Dabbagh, 2012األساسية (
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم أمرَا مرغوبًا 
باعتباره وسيلة فاعلة لتعزيز التعلُّم من خالل إشغال الطلبة 

لبة ، ويشمل األمر حتى الطبعضاعهم للتفاعل مع بعضهم ودف
الذين ال يعرفون شيئا عن مثل هذا التواصل االجتماعي، أو 
أولئك الذين لم يفلحوا في النشاطات الجماعية المعتادة، ألنهم 
سوف يجدون المتعة واإلثارة في مثل هذا النمط من التعلم 

 ,Chou and Min)شو ومن  ). ويشير2012والتفاعل (الزم، 

إلى أن العملية التعليمية غالبًا ما تتأثر بالتفاعل  (2009
االجتماعي بين الطلبة، نظرًا لما للتفاعل االجتماعي من قدرة 
على إكساب المتعلِّم الكفاءة في التعلُّم والتفكير البناء، والذي 

 Social)أسلوب البناء االجتماعي للمعرفة اتِّباعبيتم 

Construction of Meaning).  استرو ك يذكرو(Castro, 

مثل هذه التطبيقات تحقِّق تواصًال وتفاعًال بين  أن (2012
الطلبة خاصًة في مجال تعلُّم الفنون، وذلك من خالل ما 
تقدمه من محادثات فورية ومناقشات تجعل المتعلِّم أكثر 
مشاركة في الحوار مع اآلخرين، وأكثر إيجابية في التعاون 

أنَّ تطبيقات وسائل التواصل كما و ئه. مع بقية زمال
االجتماعي جعَلْت العملية التعليمية أقلَّ رتابًة، من خالل ما 

ليًا ، يجعل من االتصال أمراً مسومباشرُتَقدُِّمه من تواصل حيٍّ 
 DeAndrea, Ellison, LaRose, Steinfield and) وممتعاً 

Fiore, 2012).  
  

  Achievement Studentالطالبي  الدراسي ثالثًا: التحصيل
التحصيل الدراسي من الِمحكَّات الرئيسية في الكشف  ُيَعدُّ 

عن مدى تحقُّق التعلُّم، وذلك باعتباره أحد المظاهر األساسية 
صيل ُيقَصد بالتحو . عن النشاط العقلي الوظيفي عند الفرد

الدراسي درجة المتعلِّم التي يحصل عليها في اختبار نهاية 
). وتعرِّف 2012، عبد القادردراسية أو فصل دراسي ( وحدة

) التحصيل الدراسي بأنه ما يحققه الطالب من 2010المللي (
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  درجات في المواد والموضوعات الدراسية.
لقد ساعدت وسائل التواصل االجتماعي المتعلِّم على 
زيادة تحصيله الدراسي من خالل استخدام تطبيقات وسائل 

المختلفة بالشكل الذي يسهِّل من العملية  التواصل االجتماعي
تطبيقات التواصل االجتماعي باتت  كما وٕانَ  .التعليمية

مستخدمة بكثرة من طلبة التعليم العام، والتعليم العالي في 
مجال التعليم في اآلونة األخيرة؛ ويعود السبب في ذلك إلى 

ات قأنَّ فْهم طريقة التفكير واالستخدام المناسب لتلك التطبي
يساعدان التربويين والباحثين على استثمار المعلومات 

ن أهم م اليوتيوبتطبيق واالستفادة القصوى منها. وُيَعدُّ 
ادل في لكونه يثري التبتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي؛ 

 ,Chen and Bryer)المعلومات ويجعل التعليَم التبادليَّ سهالً 

 Center for)ثيةالبحي دراسة لمركز التطبيقات وف .(2012

Applied Research)  حول واقع استخدام الطلبة لتطبيقات
وسائل التواصل االجتماعي، كشفت الدراسة أنَّ عدد الطلبة 
الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بشكل مستمر 

 2010وحتى عام  2007منذ عام  ظةقد زاد بصورة ملحو 
(Smith and Caruso, 2010) مؤشرًا واضحًا على ، مما يعطي

إقبال المتعلمين على استخدام مثل هذه التطبيقات كعوامل 
مسهلة للعملية التعليمية، وبالتالي زيادة تحصيلهم الدراسي. 

 ,Anderson and Poellhuber)ألندرسون وبويلهابردراسة  وفي

حول أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على  (2011
، حيث ليات التي تستخدم التعلم عن ُبْعدٍ تعلُّم القراءة لطلبة الك

ُطبَِّقْت الدراسة على أربع مؤسسات كندية للتعلم عن ُبْعٍد، وقد 
خلصْت الدراسة إلى أنَّ الخدمات التي ُتقدِّمها وسائل التواصل 
االجتماعي ُتَعمِّق التواصل والمشاركة التفاعلية بين 

الساحة  ىفي ربطهم بكل ما يستجد عل تسهمالمتعلمين، كما 
) حول 2011العلمية والمعرفية. وفي دراسة أعدتها المدهوني (

فاعلية استخدام المدونات التعليمية بين طالبات جامعة 
القصيم، أوضحت الدراسة أنَّ درجات االختبار التحصيلي 

استخدام المدونة التعليمية  بوساطةللطالبات الالتي درسن 
  يدية.قة التقللالتي درْسَن بالطريأفضل من ُأولئك ا

  
  الدراسةمشكلة 

انتشر في اآلونة األخيرة استخدام تطبيقات الوسائط 
االجتماعية المختلفة بين األفراد بشكل ملحوظ؛ إْذ يستقطب 

وحده أكثر من  )Facebookالموقع االجتماعي الفيسبوك (
) بحسب 2010) مليون مستخدم لغاية يونيو (400(

). وعلى McCab, 2012(اإلحصاءات المنشورة لشركة نيلسن 

الرغم من ذلك، فقد رافق االستخدام الواسع لهذه الوسائط 
االجتماعية ُظهوُر العديد من المشكالت االجتماعية كمشكلة 
التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم العام في دولة الكويت؛ 

) حزمة 27حيث ذكر الموقع الرسمي لمجلس األمة الكويتي (
التي تهم المواطنين، وجاء على رأس من المشكالت والقضايا 

تلك المشكالت مشكلة النهوض بالتعليم إْذ شكََّلْت ما نسبته 
)، األمر 2008) من هذه المشكالت (مجلس األمة، 50.4%(

الذي يشير إلى وجود مشكلة تربوية واقعية. ويؤكد ذلك تقرير 
"National Center For Education Statistic" )2007 الذي (

) دولة 41من بين ( )38(ه أنَّ الكويت تحتل المركز جاء في
" التي أجريت على الصفَّين TIMSSشاركت في اختبارات "

الدراسيِّين الرابع والثامن، مما يعطي مؤشراً خطيراً على تدهور 
مخرجات التعليم في كٍل من المرحلتين االبتدائية والمتوسطة. 

 )33(ي المركز وفي مهارة القراءة والكتابة جاءت الكويت ف
(الرامزي،  "PIRLS") دولة شاركت في اختبار 35من بين (

) حول 2007). وفي دراسة أعدَّها وطفة والكندري (2009
الدواعي التي تدفع أولياء األمور إللحاق أبنائهم بالمدارس 

) من أولياء األمور % (88.4الخاصة، كشفت الدراسة عن أنَّ 
ْذ في تلك المدارس. إيشعرون بالرضا عن تحصيل أبنائهم 

ارتفع عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في المدارس الخاصة 
 2007) في عام %44إلى ( 1990) في عام %3من (

وبناًء عليه، جاءت الدراسة الحالية  .)2009(الرامزي، 
اإلجابة على بكمحاولة لإلسهام في معالجة هذه المشكلة 

كي التعلم التشار  ما فاعلية استخدام :آلتيالسؤال الرئيس ا
القائم على وسائل التواصل االجتماعي وأثره على التحصيل 

  الدراسي؟
  

  ةأهداف الدراس
  سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

أثر أسلوب التعلم التشاركي القائم على الكشف عن  )1
في تحصيل طالبات  (You Tube) التواصل االجتماعي

 ة.ة اإلسالميف السادس لمادة التربيالص

ة في السابقالتعليمية الكشف عن العالقة بين الخبرات  )2
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي.

  
  ةحدود الدراس

  أدوات التواصل إحدىاقتصر تطبيق هذه الدراسة على 
) لما يحتويه هذا YouTube( اليوتيوب وهياالجتماعي 
ية من األفالم التعليمية والتوضيح قْدر كبيرالتطبيق من 
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 التي تسهل العملية التعليمية على كٍل من المعلِّم والمتعلِّم.

  تم تطبيق الدراسة على طالبات الصف السادس في نظام
التعليم العام بدولة الكويت التابع لمقرر التربية اإلسالمية 

/ 2013خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي (
) طالبة، في مدرسة هالة بنت 62عينة تبلغ () على 2014

 خويلد المتوسطة بنات.

المادة العلمية التي تم إجراء التجربة عليها في هذه الدراسة 
هي ثالثة دروس من مادة التربية اإلسالمية على تطبيق 

من مؤثرات وأفالم ودروس تعليمية تساعد الطالبات  باليوتيو 
  فضل.على استيعاب مواضيع المقرر بشكل أ

  
  ةمصطلحات الدراس

 التعلم التشاركيParticipatory Learning  
أنَّ  (2012) وحبيشي وعبد الرزاقيرى كلٌّ من البسيوني 

التعلم التشاركي هو أسلوب تعلُّم يّمكِّن المتعلمين من العمل 
في مجموعات تتيح لهم تبادل اآلراء والتشارك فيها في إطار 
بناء معرفة جديدة، بقصد تحقيق أهداف مشتركة. وُيقَصد 
 بالتعلم التشاركي في الدراسة الحالية بأنه التعلُّم الذي يستطيع

المعرفة عن طريق مناقشة الُقَرناء الطالب من خالله اكتساب 
في نقاط الدرس، وٕابداء رْأيه حولها، ومن ثم مشاركتهم في 

  بناء المفاهيم النهائية بشكل جماعي.
  
 وسائل التواصل االجتماعيSocial Media Tools  

بأنها مجموعة من  ُتَعرَّف وسائل التواصل االجتماعي
تطبيقات اإلنترنت التي تُبنى على أسس أيديولوجية وتكنولوجية 

، والتي تسمح بإنشاء أو تبادل المحتوى مع 2.0من الويب 
). ويرى عوض Kaplan and Michael, 2010اآلخرين (

) أنَّ وسائل التواصل االجتماعي ما هي إال منظومة 2012(
شاء موقع للمشترك فيها بإن من الشبكات اإللكترونية التي تسمح

نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء بخاص به ومن ثم ربطه 
آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها، ويتم إثراء المحتوى 
معهم. وعليه، يمكن تعريف وسائل التواصل االجتماعي إجرائيًا 

التي تسهم في نقل ونشر 2.0 بأنها مجموعة من تطبيقات الويب 
بطين مرت عن طريق التفاعل والتشارك بين أشخاصالمعلومة 

حد أ ويعد تطبيق اليوتيوب اجتماعيًا بأحد تلك التطبيقات.
التي تم استعمالها بشكل واسع في المجال  2.0تطبيقات الويب 

م الالتربوي، وذلك باعتباره أشهر موقع لرفع ومشاركة األف
 Burgess and Green, 2013; Bull)بأنواعها على مستوى العالم

et al., 2008).  
  

  ةأهمية الدراس
  تمثلت أهمية الدراسة في اآلتي:

لتربية طلبة مادة اأنها ُتقدِّم طريقة تدريسية جديدة تشجع  )1
على بناء المعارف بأنفسهم بدًال من تلقي  اإلسالمية

 المعلومات.

تأتي هذه الدراسة استجابة للتطورات اإلقليمية والعالمية  )2
بضرورة استخدام تطبيقات وسائل التواصل التي تنادي 

 االجتماعي المختلفة في تحسين العملية التعليمية.

توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية في دولة الكويت  )3
نحو أهمية استخدام تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي 

 في تحقيق األهداف التعليمية بأفضل وجه ممكن.

  
  اوٕاجراءاته منهجية الدراسة

؛ (Experimental Design)التجريبي  تبنَّْت الدراسة المنهج
لما لهذا المنهج من قوة في التحكُّم في العوامل المراد قياس 
تأثيرها. ولقد استخدم الباحثون التصميم التجريبي ذا القياس 
القبلي والَبْعدي للمجموعتين التجريبيتين واألخرى الضابطة، 

ولى المجموعة التجريبية التي تستخدم لتمثل المجموعة األ
 وساطةبأسلوب التعلم التشاركي للتفاعل مع بعضها البعض 

وسائل التواصل االجتماعي، بينما تمثل المجموعة الثانية 
المجموعة التجريبية التي تتلقى الدروس فقط عبر وسائل 
التواصل االجتماعي ودون تفاعل مع بعضها البعض. بينما 

يوضح  .بالطرائق االعتياديةة الضابطة تدريساً تتلقى المجموع
  ة.التصميم التجريبي المستخدم في الدراس )1(الشكل 

طبق االختبار قبليًا على أفراد عينة الدراسة، تال ذلك 
تعرض المجموعتين التجريبيتين للمعالجة التجريبية، ثم أعيد 

يلي بعديًا على جميع أفراد عينة تطبيق االختبار التحص
الدراسة، وتمت مقارنة أداء طالبات المجموعة التجريبية بأداء 
المجموعة الضابطة، ومقارنة األداء بين القياسين القبلي 

يم التجريبي المستخدم يعبر عن التصم )1والبعدي، والشكل (
اسة.في الدر 

   



 

   ت...في تحصيل طالبا (You Tube) التواصل االجتماعيى وسائلأثر أسلوب التعلم التشاركي القائم عل
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  )1الشكل (
  ةالدراسالتصميم التجريبي المستخدم في 

  
  ةمتغيرات الدراس

  اعتمد منهج الدراسة وتصميمه على المتغيرات التالية:
  Independent Variablesأوًال: المتغيرات المستقلة 

  بمستويات ثالثة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
: (استخدام وسائل التواصل االجتماعي باالعتماد وهي

صل وسائل التوا استخدام-على أسلوب التعلم التشاركي 
استخدام وسائل التواصل  عدم-االجتماعي دون تفاعل 

 االجتماعي بتاتًا).

 لالخبرة التعليمية السابقة في استخدام وسائل التواص 
برة خستويان: (توجد ها ماالجتماعي ألغراض تعليمية، ول

سابقة مع استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض 
 توجد خبرة سابقة). ال-تعليمية 

  
  Dependent Variableثانيًا: المتغير التابع 

  ف السادس لمادة التربية اإلسالمية.تحصيل طالبات الص
  

  ةفروض الدراس
  سعت الدراسة الحالية إلى تفحُّص الفروض التالية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين: ال الفرض األول
درجات طالبات المجموعات الثالث للدراسة (مثنى مثنى) في 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مادة التربية 

   اإلسالمية. 

 بين : ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةالفرض الثاني
لتشاركي التعلم ا بأسلوبالالتي تم تدريسهن  الطالبات درجات

(اليوتيوب) في  ائم على وسائل التواصل االجتماعيالق
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مادة التربية 

استخدام  فيعزى لعامل الخبرة التعليمية السابقة اإلسالمية تُ 
  تعليمية. وسائل التواصل االجتماعي ألغراض 

  
  نتهامجتمع الدراسة وعي

قد تم الدراسة، فنظرًا لطبيعة التصميم التجريبي لهذه 
اختيار مدرسة واحدة من منطقة الجهراء التعليمية وهي مدرسة 
هالة بنت خويلد المتوسطة بنات، باعتبارها أكبر مدارس 

) طالبة، وذلك خالل 982المنطقة؛ حيث يبلغ عدد طالباتها (
، وقد تم سحب عينة قصدية، )2013/2014العام الدراسي (

) فصول دراسية 3ن () طالبة، مكونة م62عددها ( بلغ
للمستوى السادس. ومن ثم تم توزيع أفراد عينة الدراسة في 

) مجموعات: (مجموعة 3هذه الفصول بطريقة عشوائية على (
  .تجريبية أولى، مجموعة تجريبية ثانية، والمجموعة الضابطة)

  
  ةإجراءات الدراس

  :اآلتية الخطوات وفق الدراسة هذه إجراء تم
  .التجربة لتطبيق مدرسة هالة بنت خويلد مديرة موافقة أْخذ )1
 في اإلسالمية التربية موافقة من توجيه على الحصول )2

المعالجة التجريبية

االختبار البعدي

 التصميم التجريبي ذا القياس القبلي والَبْعدي للمجموعتين التجريبيتين واألخرى الضابطة

 التعيين العشوائي

 المجموعة الضابطة )2المجموعة التجريبية ()1المجموعة التجريبية (

 االختبار القبلي

زمن
ر ال

رو
م
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 الصف مستوى على التجربة التعليمية لتطبيق المنطقة

اليوتيوب كأداة  باستخدام يتعلق فيما السادس، وخاصة
 تدريسية. 

المواضيع الدراسية للمادة العلمية وهي: مجال الفقه  تحديد )3
ديث الشريف من منهج التربية اإلسالمية ومجال الح

 .للصف السادس

) فصول عشوائيا من مدرسة هالة بنت خويلد؛ 3اختيار ( )4
فصلين كمجموعتين تجريبيتين: إحداهما َتستخِدم تطبيق 
اليوتيوب مع التفاعل؛ واألخرى َتستخِدم التطبيق السابق 
دون تفاعل؛ باإلضافة إلى اختيار فصل واحد للمجموعة 

   طة.الضاب

) 3بعد اختيار العينة تم توزيع أفرادها عشوائيًا إلى ( )5
مجموعات، ويطلق على هذه العملية بالتعيين العشوائي، 

ث يكون لكل فرد مشارك في التجربة الفرصة ذاتها يبح
سواء ُوِضَع في هذه المجموعة أو تلك، وإلتمام التعيين 
العشوائي؛ استخدم طريقة القرعة، حيث كتب اسم كل 

لبة من الطالبات المشاركات في التجربة على طا
قصاصات من الورق، وتم طيها ووضعها في إناء ثم 
خلطت بشكل جيد. وتم سحب أفراد المجموعات الثالث، 
والغرض من هذا التعيين العشوائي استبعاد أية اختالفات 
بين المجموعات بسبب أسلوب االختيار، والتي قد ينتج 

 اسة.في نتائج الدر  فروقعنها 

) خاص Standardized Testاختبار معياري ( تصميم )6
 سي.استخدمة بهدف قياس التحصيل الدر للمواضيع الم

تطبيق االختبار القبلي مع بداية عملية التدريس. ثم  )7
 ا،منهخضوع جميع المجموعات للمعالجة المرصودة لكل 

فترة  لعمليةاوَتِبَع ذلك اختباٌر بعدي، حيث استغرقْت تلك 
أسبوع دراسي كامل، بواقع خمس حصص دراسية لكل 

 .مجموعة شاملة فترة االختبارات

  
  أداة الدراسة (االختبار التحصيلي)

غير التابع وجمع البيانات الالزمة الختبار تلقياس الم
االختبار التحصيلي كمقياس  صحة فروض الدراسة تم إعداد

تبار التالية إلعداد االخللدراسة الحالية، وقد تم إتباع لخطوات 
  التحصيلي للدراسة الحالية، وهي:

  
 تحديد الهدف من االختبار 

استخدامه كاختبار قبلي لقياس ما لدى طالبات المستوى  -
السادس (عينة الدراسة) من معلومات سابقة حول المعلومات 

 التي يتضمنها المحتوى العلمي لموضوع الدراسة.

توى تحصيل طالبات المساستخدامه كاختبار بعدي لقياس  -
 ة.بالسادس (عينة الدراسة نفسها) بعد تطبيق التجر 

 

 ةتحديد جدول مواصفات لالختبار التحصيلي للدراس 

قام الباحثون باشتقاق األهداف السلوكية وصياغتها 
خصيصًا للوحدة المراد تدريسها، ثم أعد جدول المواصفات، 

رفي مستوى المعحيث يحتوي الجدول على األهداف السلوكية وال
الذي يمثله ذلك الهدف، باإلضافة إلى النسبة المئوية لتمثيل ذلك 
الهدف في االختبار، ومن ثم عرض جدول المواصفات على 
مجموعة من المحكمين، وذلك بهدف تحكيم االختبار التحصيلي 
أولياً وٕابداء مقترحاتهم حياله، وفي ضوء ذلك تم إجراء التعديالت 

  .بعض البدائل لتزيد من جودة العباراتالمناسبة وتعديل 
  
 وصف االختبار 

موضوعيًا، من نوع  ) سؤاالً 30تكون االختبار من (
 ، يقيس (Multiple Choice Question)متعدداالختيار من ال

 االختبار الموضوعي ال ألنمختلفة؛ نظرًا  معرفية مستويات

للمصحح، كما  الشخصية الذاتية بالعوامليحه تصح يتأثر
 أسئلتها عدد لكثرة نتيجة (نسبيًا) عاليين وثبات بصدق تمتاز

 وموضوعية الطالب، إجابة موضوعية وشموليتها، وتوفر

  .االختبارات من هذا النوع في المستحقة الدرجات
 

 صياغة مفردات االختبار 

جاءت صياغة السؤال على هيئة عبارة ناقصة وتكون  -
ة التي تلي مقدممتمتها إحدى اإلجابات األربع المحتملة 

 السؤال.

 يقيس كل سؤال أحد المستويات المعرفية المراد قياسها. -

 البدائل االختيارية جميعها خاطئة ماعدا واحدة. -

  
 :صياغة تعليمات االختبار 

تم وضع تعليمات االختبار التحصيلي في الصفحة األولى 
من األسئلة الموزعة على الطالبات، وقد روعي أن تكون 

ل وتوضح ألفراد الدراسة كيفية تسجي ودقيقة ومبسطة،واضحة 
اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص من خالل تقديم 

  نموذج لإلجابة عل هيئة مثال محلول.
 

إعداد مفتاح التصحيح 

تم إعداد مفتاح تصحيح إجابات عينة الدراسة في 
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االختبارين القبلي والبعدي؛ من خالل رصد درجة واحدة لكل 
فوضعت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر سؤال، 

) 30لإلجابة الخاطئة، فأصبحت النهاية العظمى لالختبار (
  درجة، والنهاية الصغرى له صفر.

 

 :صدق اختبار التحصيل  
المحكمين  صدق بطريقة االختبار صدق الباحثون أوجد

(Trustees Validity)في التحصيلي االختبار عرض ، حيث 

المحكمين؛ وذلك لالسترشاد  من مجموعة على المبدئية صورته
بآرائهم حول صالحية االختبار التحصيلي للتجربة، وتحديد 
ما ينبغي اتخاذه وتنفيذه في االختبار من وجهة نظرهم تجاه 

  ي:ما يل
 مدى وضوح صياغة مفردات االختبار. -

 حذف أو إضافة أو تعديل مفردات االختبار. -

 صحة المادة العلمية للسؤال. -

مناسبة كل سؤال لمستوى المجال المعرفي الذي  مدى -
 يقيسه.

مدى مناسبة صياغة مفردات االختبار لعينة الدراسة  -
  المختارة.

حذف عبارتين من  تم وتوجيهاتهم المحكمين آراء أخذ وبعد
) أستطيع كتابة 1عبارات االختبار العتبارات تربوية وهما: (

تكون مالبسي ) يجب أن 2ما يحلو لي على جدران المدرسة؛ (
) الطهارة شرط لقبول 1. واستبدالهما بعبارتين: (دائمًا نظيفة
ال يجوز للمارة الكتابة على جدران البيوت. كما ) 2العبادة؛ (

وقد تم إضافة عبارة: إذا وجدت حجرًا يعيق طريق المارة فال 
 االختبار أصبحتلك التعديالت،  وبعد بد أن أزيله عن الطريق.

  .االستطالعية العينة على للتطبيق التحصيلي جاهًزا
 

 لالختبار: االستطالعية التجربة 

تم تجريب االختبار التحصيلي على عينة استطالعية 
 الالتي السابع) طالبة من طالبات المستوى 20مكونة من (

درسن مقرر التربية اإلسالمية بمدرسة هالة بنت خويلد 
 نمتحقق المتوسطة بنات، وكان الهدف من هذا التطبيق ال

مدى وضوح تعليمات االختبار، ومدى وضوح مفردات 
االختبار، باإلضافة إلى تحديد زمن االختبار، وحساب معامل 
السهولة والصعوبة لالختبار، وأخيرًا حساب ثبات االختبار. 
وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية 

  اتضح اآلتي:
  

  أوًال: تعليمات االختبار:
اتضح أن تعليمات االختبار كانت واضحة لجميع 

 تقالطالبات، ولم يكن هناك أي إشكال في ذلك، حيث استغر 
) دقائق وبعدها باشرت الطالبات اإلجابة 5قراءة التعليمات (

  على مفردات االختبار.
  

  ثانيًا: مفردات االختبار:
جاءت مفردات االختبار واضحة ولم يكن هناك أي 

ل أي طالبة عن معنى أي مفردة من غموض، حيث لم تسأ
  مفردات االختبار.

  
  ثالثًا: تحديد زمن االختبار:

) دقيقة، من 30تبين أن الزمن المناسب إلجراء االختبار (
خالل حساب الزمن الذي استغرقته أول طالبة لإلجابة عن 
أسئلة االختبار مع الزمن الذي استغرقته آخر طالبة لإلجابة 

). كما هو موضح 2ويقسم العدد على (عن أسئلة االختبار 
  في المعادلة التالية:

 زمن) + 16( االختبار أسئلة ُأجابت على طالبة أول زمن
  دقيقة 30=  2/)44( االختبار أسئلة على ُأجابت طالبة آخر

  
  رابعًا: حساب معامل السهولة والصعوبة:

تم حساب معامالت السهولة والصعوبة لكل مفردة من 
االختبار الحالي؛ باستخدام معادلتي معامل السهولة مفردات 

  وذلك على النحو اآلتي: ومعامل الصعوبة
 100 ×عدد المختبرين)  / الصحيحة معامل السهولة = (اإلجابات

 100 ×معامل الصعوبة = (اإلجابات الخاطئة / عدد المختبرين) 

بعد تطبيق المعادلتين السابقتين على جميع مفردات و 
 61.9%) -%(44.6 تراوحت المعامالت ما بين الختبار،ا
تبين أن مفردات االختبار تعد هي نسب مقبولة، وعليه و 

الدراسة  ألغراض -حيث السهولة والصعوبة من-مناسبة 
 الحالية.

  
  :خامسًا: حساب ثبات االختبار

تم حساب ثبات االختبار التحصيلي باستخدام بمعامل 
وذلك بعد تطبيقه  (Alpha-Cronbach)كرونباخ -ثبات ألفا

على عينة استطالعية، وقد كان معامل ثبات االختبار 
وهي قيمة كافية للداللة على أن االختبار له درجة  (0.890)

   ثبات عالية.
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  ةالتجربة األساسية للدراس
 فيما نعرضها الخطوات من مجموعة التجربة إجراء تضمن

  :يلي
:هو الكشف عن فاعلية  تحديد الهدف من التجربة
التعلم التشاركي القائم على وسائل التواصل  اسلوب

 التحصيل الدراسي. فياالجتماعي وأثره 

 

 :إجراء القياس القبلي  
للتأكد من تكافؤ المجموعات تم تطبيق االختبار 
التحصيلي قبليًا على جميع أفراد عينة الدراسة (طالبات 
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة) في وقت 

حد، وكان ذلك قبل البدء في التجربة بأسبوع، وقد استغرق وا
  ) دقيقة كما حدد من قبل.30إجراء االختبار (

 

 اسية:تنفيذ التجربة األس  
) لكل طالبة، وتوفير شبكات iPadتم توفير جهاز األيباد ( -

عوبة بسبب صاتصال السلكية داخل بيئة الفصل، وذلك 
استخدام مختبر الحاسوب المدرسي المشغول لتزامن إعداد 

 العلمية لمادة المعلوماتية. التجربة مع االختبارات 

يسبق فتح حساب في تطبيق اليوتيوب للطالبات الالتي لم  -
ل التطبيقات في شبكات التواصلهن التفاعل مع مثل هذه 

 االجتماعي. 

: إلى ثالث مجموعاتتقسيم طالبات المجموعة التجريبية  -
) مجموعة استخدمت أسلوب التعلم التشاركي القائم 1(

) مجموعة 2على وسائل التواصل االجتماعي، (
) 3استخدمت وسائل التواصل االجتماعي دون تفاعل، (

 مجموعة ضابطة.

مجموعة الضابطة وفقًا للطريقة سار التدريس مع ال -
التقليدية، وقد بدأ التدريس للمجموعة الضابطة في نفس 
الوقت الذي بدأ فيه التدريس للمجموعة التجريبية، كما 

 انتهى في نفس الموعد.

الثة ث المجموعة التجريبية من خالل تلقيهتم تدريس ا -
 أحد لِ ِقبَ  من وُمَعدَّة اليوتيوب تطبيق على دروس جاهزة

 المتوسطة. للمرحلة اإلسالمية التربية علميم

اقتصر دور المعلمة داخل الصف الدراسي على توجيه  -
الطالبات نحو النقاط المهمة في الدروس، وتدوين 

مالحظاتهن واستنتاجاتهن، وحث طالبات المجموعة 
 الواحدة على النقاش حول ما توصلن إليه من معلومات.

سة (خارج نطاق الدرا لم يتم تصميم أفالم خاصة للتجربة -
لعلمية ن فنيين للمادة االحالية)، بل تمت االستعانة بموجهي

اختيار ثالثة أفالم تعليمية مرتبطة بموضوع للمساعدة في 
الدرس، ثم تم رفعهم على اليوتيوب وتم استخدام خاصية 

  " الستخدامها من قبل المعلمات.Playlistالـ "
واقع خمس ، با كامالً أسبوًعا دراسيً استغرق تنفيذ التجربة  -

 حصص دراسية لكل مجموعة.

  
 ي:إجراء القياس البعد 

طالبات المجموعة التجريبية للمعالجة، وبعد قي بعد تل
انتهاء المجموعة الضابطة من دراسة المقرر ذاته بالطريقة 

لى جميع أفراد ع ذاتهالتقليدية، تم تطبيق االختبار التحصيلي 
عينة الدراسة (طالبات المجموعة التجريبية وطالبات 
المجموعة الضابطة) في وقت واحد، وقد استغرق إجراء 

) دقيقة. وأخيرًا تم تصحيح إجابات الطالبات 30االختبار (
وتبويبها تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا؛ للتحقق من صحة 

  الفروض.
  

  ةالمعالجة التجريبي
ثة دروس جاهزة على تطبيق اليوتيوب تم تحضير ثال

وُمَعدَّة من ِقَبِل أحد معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة 
المتوسطة، وكانت الدروس تناقش ثالثة مواضيع ذات أهمية 

م اإلسال اهتمام-في مادة التربية اإلسالمية وهي: (التيمم 
واإلقامة)، حيث تم أخذ اإلذن من المصمم  األذان-بالطهارة 

  خدام تصاميمه ألغراض بحثية.الست
  

  عرض النتائج ومناقشتها:
تمت معالجة البيانات المتحصل عليها باستخدام برنامج 

 Statistical (SPSS)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Package for the Social Sciences حيث تم اعتماد التحليل ،
استخالص التكرارات، والنسب المئوية، بالوصفي 

والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات 
االختبار التحصيلي لعينة الدراسة، وذلك كما هو موضح في 

  .)1الجدول (
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  )1جدول (ال
  التحصيل الدراسي للمجموعات الثالث لعينة الدراسة

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي  العدد المجموعة
 )%95مستوى الثقة (

 الحد األعلى الحد األدنى

 26.462 20.093 1.590 23.278 19 المجموعة األولى

 23.186 20.356 0.706 21.771 20 المجموعة الثانية

 25.256 22.122 0.782 23.689 23 المجموعة الثالثة

  
أنَّ الدرجات التي حصل عليها ) 1يتضح من الجدول (

أفراد المجموعة متقاربة في المتوسط الحسابي؛ حيث حصلت 
مجموعة وسائل التواصل االجتماعي القائم على التعلم 

)، وحصلت 23.3التشاركي على متوسط حسابي يعادل (
مجموعة وسائل التواصل االجتماعي دون تفاعل على متوسط 

ة الضابطة والتي لم تتَلقَّ )، أما المجموع21.7حسابي يعادل (
  ).23.7أية معالجة فقد تحصلت على متوسط حسابي يعادل (

أما من حيث التجانس، فقد كشفت النتائج أنَّ هناك تشتتًا 
عاليًا بين درجات الطالب الذين استخدموا أسلوب التعلم 

)، SD= 1.6التشاركي في وسائل التواصل االجتماعي (

ي استخدمت وسائل التواصل بالمقارنة مع المجموعة الت
)، وتلك التي لم تستخدم SD= 0.71االجتماعي دون تفاعل (

  ).SD= 0.78وسائل تواصل اجتماعي بتاتًا (
أما فيما يتعلق بالخبرة التعليمية السابقة مع استخدام 
التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي فقد كشفت النتائج 

 لذين لديهم خبرةعدم وجود تفاوت ملحوظ بين الطالب ا عن
سابقة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض 

) أنَّ ثلث األفراد في كل مجموعة 2الشكل ( ويبينتعليمية، 
من مجموعات الدراسة تقريبًا تعرضوا لخبرات سابقة للتفاعل 

  ة.عبر وسائل التواصل االجتماعي ألغراض تعليمي
  

  
  )2الشكل (

  لبات السابقة في استخدام اليوتيوبالنسب المئوية لخبرة الطا
  

فيما يلي عرض لما توصلت إليه الدراسة من نتائج تعلقت 
  باختبار فرضياتها وفق ترتيبها:

  :نتائج الفرض األول
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين" :ينص على أنهو 

درجات طالبات المجموعات الثالث للدراسة (مثنى مثنى) في 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مادة التربية 

  اإلسالمية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض، استخدام أسلوب تحليل 

، والذي ُطبِّق على كل (Two-Way ANOVA)الثنائي التباين 
التعليمية من (أ) عامل المجموعات، و(ب) عامل الخبرة 

السابقة في استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي 
  .)2الجدول (في  ألغراض تعليمية كما هو موضح

  

37%

32% 31%

دون تواصل يوتيوب دون تفاعل يوتيوب مع تفاعل
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  )2الجدول (
  ختبار التحليل التباين الثنائي للمجموعاتا

 .F Sigمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات المصدر

Corrected Model 80.622 5 16.124 1.684 0.154 

Intercept 12438.346 1  12438.346 1298.8080.000 

 0.187 1.731 16.573 2 33.147 المجموعات

 0.366  0.830 7.947 1 7.947 الخبرة التعليمية السابقة

 0.035 3.570 34.187  2 68.375 المجموعات مع الخبرة التعليمية السابقة
Error 536.297 56 9.577   

    62 31735.000 المجموع

 R=.1310مربع
  

) أْن ليس هناك فروق ذات داللة 2يبيِّن الجدول (
تحصيل طالبات المجموعات ) في درجة α = 0.187إحصائية (

. وعليه يتم قبول الثالث لموضوعات التربية اإلسالمية
والقول بأنه ال توجد دالئل إحصائية تشير إلى أنَّ الفرض، 

ختلفًا م الستخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي أثراً 
عن استخدام التواصل االجتماعي من دون تفاعل أو حتى 
عن التعلُّم في الفصل الدراسي الذي يكون وجهًا لوجه من 
حيث التأثير على مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف 

تخالف هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة المدهوني  السادس.
في  االجتماعي ) والتي أظهرت فاعلية وسائل التواصل2011(

زيادة التحصيل الدراسي. كما وتخالف نتائج دراسة كل من 
ودراسة سميث  (Chen and Bryer, 2012) شين وبراير

والتي فسرت سبب  (Smith and Caruso, 2010)وكروسو 
انتشار وسائل التواصل االجتماعي بين طلبة الجامعات لما 
ار لتلك الوسائل من دور ساعد المتعلمين على استثم

المعلومات واالستفادة القصوى منها، وبالتالي زيادة تحصيلهم 
من  إلى عدة أسبابالحالية  وقد تعزى نتيجة الدراسة الدراسي.
 مادة التربية وهي- طبيعة المادة الدراسية المختارة :أهمها

إنَّ المواضيع المتناولة والتي تعتبر جزءًا  حيث -اإلسالمية
ي المحدد من قبل التوجيه الفني فمن منهج التربية اإلسالمية 

ر مما أجب ره،أمر يصعب التحكم به وتغيي الكويت،دولة 
على تصميم دروس تعلمية وفقًا ألسلوب التعلم  ينالباحث

التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي والذي قد ال 
 يفيتناسب معه. ومن األسباب األخرى التي قد تكون أثَّرْت 

عدد أجهزة األيباد المستخدمة  نتائج الدراسة هي قلة
للمجموعات التجريبية، حيث قامت أكثر من طالبه بتقاسم 
الجهاز مع زميلتها، مما أعاق عملية التفاعل االجتماعي 
الكامل عبر وسائل التواصل االجتماعي، كما أنَّ لسرعة 
اإلنترنت دورًا في التأثير على عملية التواصل االجتماعي 

  .السريع بين الطالبات
  

  اني:نتائج الفرض الث
ين ب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية": أنهينص على و 

لتشاركي التعلم ا بأسلوبالالتي تم تدريسهن  الطالبات درجات
(اليوتيوب) في  القائم على وسائل التواصل االجتماعي

التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مادة التربية 
استخدام  فيعزى لعامل الخبرة التعليمية السابقة اإلسالمية تُ 

  تعليمية".وسائل التواصل االجتماعي ألغراض 
  

تخدام اس أثر الخبرة التعليمية السابقة في اسبقيفيما يتعلق 
التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية، 

مقارنات بين مستويات المجموعات مع ) 3يوضح الجدول (
التعليمية السابقة في التفاعل عبر وسائل التواصل الخبرة 
  ي.االجتماع
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  )3الجدول (
  مقارنات بين مستويات المجموعات مع الخبرة التعليمية السابقة في التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي

 المجموعات
الفروقات في 
 المتوسطات

 مستوى الداللة الخطأ المعياري
 95%قة مستوى الث

 الحد األعلى الحد األدنى

 3.068 1.705- 0.772 0.991 0.681 الثانية  األولى

 2.332 2.286- 1.000 0.959 0.022  الثالثة

 الثانية
 1.705 3.068- 0.772 0.991 0.681-  األولى

 1.619 2.936- 0.767 0.946 0.658- الثالثة

 الثالثة
 2.286 2.332- 1.000 0.959 0.022- األولى

 2.936 1.619- 0.767 0.946 0.658 الثانية

  
) أن المجموعات لم تختلف عن 3يتضح من الجدول (

بعضها من حيث أثر الخبرة التعليمية السابقة في التفاعل 
عبر وسائل التواصل االجتماعي في التأثير على درجة 
التحصيل الدراسي، وعليه يمكن القول: إنَّ تزويد الطالب 
بخبرة سابقة في التفاعل عبر استخدام وسائل التواصل 

اء الفاعل في تحسين مستوى أد االجتماعي قد ال يكون السبب
الطالب، ولكن عندما يستخدم باالعتماد على أسلوب التعلم 

، حيث مستوى أدائهم فيالتشاركي فإنه يؤثر بشكل إيجابي 
جاء متوسط درجة التحصيل الدراسي للمجموعة التي تناولت 

سابقة مع  ةلتعلم التشاركي والذين لديهم خبر الدروس بأسلوب ا
االجتماعي أعلى من أقرانهم الذين لم يمتلكوا وسائل التواصل 

 Chou)شو ومن ويؤكد ذلك ما توصل إليه كُل من تلك الخبرة.

and Min, 2009) أن العملية التعليمية غالبًا ما تتأثر  من
بالتفاعل االجتماعي بين الطلبة، نظراً لما للتفاعل االجتماعي 
من قدرة على إكساب المتعلِّم الكفاءة في التعلُّم والتفكير البناء، 
والذي يتم من خالل اتِّباع أسلوب البناء االجتماعي للمعرفة 

(Social Construction of Meaning) فق هذه النتيجة مع تت. و
 Anderson and)توصل إليه دراسة اندرسون وبولهبرما 

Poellhuber, 2011)  أنَّ الخدمات التي ُتقدِّمها والتي بينت
وسائل التواصل االجتماعي ُتَعمِّق التواصل والمشاركة 

بكل ما  تسهم في ربطهم وبالتاليالتفاعلية بين المتعلمين، 

  لمعرفية.يستجد على الساحة العلمية وا
  

  التوصيات والمقترحات:
بناًء على ما تم عرضه من نتائج، تقدم هذه الدراسة 

  التوصيات والمقترحات التالية:
  إجراء المزيد من التجارب حول أثر التدريس بأسلوب

التعلم التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي في أكثر 
 من مادة علمية وعلى أكثر من مستوى ومرحلة تعليمية.

  زيادة سرعة اإلنترنت بالمدارس لما لذلك من العمل على
فات مل عند استخدام خاصةأثر على التحصيل الدراسي، 
 تماعي.وسائل التواصل االج الفيديو التعليمي المتوافرة في

  الفرصة  همئوٕاعطاتكنولوجيا رقمية لطلبة المدارس توفير
لبناء خبرات سابقة من خالل التفاعل عبر وسائل 

صل االجتماعي بحيث ُتَمكِّنهم من رفع مستوى التوا
تحصيلهم الدراسي متى ما تم استخدام أسلوب التعلم 

 التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي.

  دعوة وتشجيع المعلمين على تصميم وتقديم دروس
ر ال سيما عبتعليمية عبر وسائل التواصل االجتماعي 

ميم ي التصمع متخصصين ف بالتعاونأداة "اليوتيوب" و 
  مي.التعلي
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Abstract 

This paper describes a participatory learning approach based on social media as a new method 
of teaching. This study has identified a new scientific theoretical frame based on scientific 
theories, such as social learning theory and theory of active learning. The researchers theorize 
that means of modern education technology, especially social media, provide a social interactive 
environment. When the learner is active in this environment, he/she activates participatory 
learning. Accordingly, the present study applied a scientific experiment, the first of its kind in 
this area, to examine the effectiveness of this new educational approach in the academic 
achievement of students at a middle school in the State of Kuwait during the academic year 
(2013/2014). The sample, consisting of 62 students, was divided into three groups; the first group 
used the participatory learning approach based on social media; the second group used social 
media without interaction; the third group learned without any means of social media. The 
treatment was built using YouTube on the subject of Islamic Education for the sixth grade level. 
The study concluded that there were no significant differences between the groups. 
Recommendations were drawn based on these findings and in light of the findings of similar 
studies. 

Keywords: Participatory learning, Social media learning, You Tube, Student achievement. 
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  25/4/2017ُقبل بتاريخ:     6/12/2016ُعدل بتاريخ:  15/11/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
لمراهقين اعينة من وعالقتهما بتقدير الذات لدى  ،كل من التفاؤل والتشاؤم الوقوف على مستوىالدراسة ت هذه هدفاست

 عينة عشوائية بسيطة طالب وطالبة، تم اختيار 600 مجتمع الدراسةبلغ وقد  ش.في المرحلة الثانوية في محافظة جر 
) طالبًا من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية تربية وتعليم 70) طالبة و(55فردًا، منهم ( 125تكونت من  منهم

 قالخال عبد عدادإ دوات الدراسة من مقياس القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم منأوتكونت محافظة جرش (المركز). 
ة الدراسج ظهرت نتائأوقد  وثباتهما. داتينالتحقق من صدق األ ، وتم)1985( هير لتقدير الذات )، ومقياس بروس(1996

ت ظهر وأ، وهو مستوى تفاؤل عالٍ  )3.77مقداره (أن المستوى الكلي للتفاؤل لدى عينة الدراسة جاء بمتوسط حسابي 
نتجت واست .وهو مستوى متدن) 2.21( بلغ ن المستوى الكلي للتشاؤم لدى عينة الدراسة جاء بمتوسط حسابيأيضًا أ
وكشفت ، وهو مستوى عالٍ  )3.15( مقداره ن المستوى الكلي لتقدير الذات لدى عينة الدراسة جاء بمتوسط حسابيالدراسة أ

لتشاؤم حصائيًا بين اإ ةدالة ، ووجود عالقة سلبيمن جهة بين التفاؤل وتقدير الذات وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً 
  جهة أخرى.لدى عينة الدراسة من  وتقدير الذات

  ذات.التفاؤل، التشاؤم، تقدير الكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

 ،تناول العديد من الباحثين في مجال علم النفس اإلكلنيكي
 ،اتوتقدير الذ ،والصحة النفسية مفهوم التفاؤل والتشاؤم

بالدراسة والتحليل، وذلك نظرًا الرتباط هذه المفاهيم بصحة 
يجابية أو إنجازاته، ونظره بعين إ الفرد وسعادته، ومثابرته، و 

د من تت نتائج العدي، فقد أثبكافة موره الحياتيةألسلبية 
الدراسات التربوية والنفسية، أثر كل من التفاؤل والتشاؤم في 
تشكيل سلوك الفرد، وعالقاته االجتماعية، وصحته النفسية، 
فالمتفائل شخص يحدوه أمل بقدوم الخير والسرور والنجاح، 
ولديه قدرة فائقة في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، وهو 

وما  ،لهبمستقب هو مستبشرٌ منظار إيجابي، و الناظر للحياة ب
، بخالف المتشائم الذي يتوقع ةيحمله من أنباء وأحداث سار 

دائمًا الشر واليأس والفشل، وينظر إلى الحياة نظرة مليئة 

يئة التي نتاج سلبي للبيشعر بأنه بالحزن والكآبة والغم، وهو 
 نيعيش فيها، وغالباً  ما يحكم على نفسه بالموت بعد أ

ينتهي ئدة من وجوده، ففا ه بأنه الحساسإ يستفحل شرر ميله و 
   ذاء ذاته باالنتحار والتخلص من الحياة.يتفكيره السلبي بإ

الرغم من أهمية التفاؤل وخطورة التشاؤم على حياة بو 
االهتمام بهما من قبل الباحثين والمهتمين بعلم فإن األفراد، 
مام دراسة المفهومين، قياساً باالهت يتناسب مع أهمية النفس ال

الذي وجهته الدراسات للمفاهيم النفسية األخرى، فقد بدأ 
 1979االهتمام بدراسة مفهومي التفاؤل والتشاؤم في عام 

 Peterson andه، تالكتابه حول التفاؤلTiger عندما ألف 

Bossion عام اللذان ألفا كتابًا عنوانه التفاؤل والصحة 
  .م1991

نطبق على مفهومي التفاؤل والتشاؤم من حيث وما ي
دراسات فقد أثبتت ال ،األهمية ينطبق على مفهوم تقدير الذات
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النفسية أن معرفة اإلنسان بذاته تمكنه من وضعها في المكانة 
الالئقة بها. وعكس ذلك هو الصحيح، فجهله بنفسه وعدم 

 ،فهمه لقدراته يوهن قدراته على تقييم ذاته تقييمًا صحيحاً 
بنفسه مما  تضعف ثقتهو فتتدنى على أثره مكانته االجتماعية، 

يجعله غير قادر على القيام بمهامه ومتطلبات حياته. وهذا 
ؤل التفاأكده العديد من الدراسات التي أجريت في مجال  ما

) Stephen, 1992ستيفن ( مثل: دراسةتقدير الذات، والتشاؤم و 
وبين  التفاؤل والتشاؤم والوحدة، بين العالقة إلى أشارتالتي 
 جامعة كنساس في طلبة من لدى عينة بالذات الثقة درجة

وجود أظهرت نتائج الدراسة األمريكية، و  المتحدة الواليات
ية بين وعالقة سلب ،عالقة إيجابية بين التفاؤل وتقدير الذات

) دراسة Koizumi, 1995وأجرى كوزمي ( التفاؤل والتشاؤم.
تويات التفاؤل والتشاؤم لدى عينة من الطلبة مس تعرفهدفت 

اليابانيين، وأظهرت الدراسة ارتفاع معدالت التفاؤل والتشاؤم 
بعد الصف السابع أكثر من الصف السادس وما قبله. وكشف 

عن العالقة  (Wayne and David, 1995)واين وديفد 
االرتباطية بين االكتئاب وبعض متغيرات الشخصية كالتفاؤل 

م الذات، وأظهرت الدراسة أن المراهقين المكتئبين نفسيًا ومفهو 
وارتفاع معدالت  ،يعانون تدني مستويات تقدير الذات

 ) دراسة هدفت1998( بركاتتشاؤمهم بالمستقبل. وأجرى 

 المرتبطة المتغيرات وبعض والتشاؤم التفاؤل بين العالقة تعرف

 عية،االجتما والحالة كالجنس، والعمر، الجامعي بالطالب

 السكن، وأشارت ومكان العمل ونوع الدراسي، والتخصص

 متوسطات بين جوهرية فروق الدراسة إلى وجود هذه نتائج

 لى متغيراتإ تعزى والتشاؤم التفاؤل مقياس على الطلبة درجات

 تتوصل لمحين  في السكن، ومكان العمل ونوع التخصص

جوهرية  فروق وجود لىإ أخرى جهة من الدراسة هذه نتائج
 االجتماعية. والحالة والعمر الجنس متغيرات بخصوص

 والتشاؤم االكتئاب بين العالقة عن )2001( رضوان كشفو 

 من جهة أخرى، المتغيرات النفسية ببعض وعالقتهما ،من جهة

 من االكتئاب كل بين دالة إيجابية عالقة وجود النتائج وأظهرت

 حين الكتئاب، فينس واالج بين دال ارتباط ووجود والتشاؤم،

 السن بين دال ارتباط يظهر لم بالتشاؤم، كما الجنس يرتبط لم

وفيما يتعلق بدراسة التفاؤل والتشاؤم  .التشاؤم واالكتئاب أو
) دراسة 2004أجرى الجهوري ( لدى الطلبة الجامعيين فقد

معرفة مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة إلى  هدفت
لمتغيرات التحصيل الدراسي، والجنس  وفقاً  السلطان قابوس

والتخصص، والمستوى التعليمي للوالدين والمستوى 
االقتصادي لألسرة ومعرفة أكثر هذه المتغيرات قدرة على 

التنبؤ بكل من التفاؤل والتشاؤم، وكشفت نتائج التحليالت 
اإلحصائية عن مستوى مرتفع للتفاؤل ومنخفض للتشاؤم لدى 

  أفراد العينة.
 التحقق إلى دراسة هدفت )Hirsch, 2006هيرش ( وأجرى

وأثرها في الحد من الشعور  العالية التفاؤل مستويات من
وجود  النتائج وأظهرت االنتحار، في والتفكير والكآبة اليأسب

والتفاؤل، وعدم وجود عالقة بين اليأس  اليأس بين تفاعل
 ,Abdel-Khalek)قوتناول عبدالخال والتفكير باالنتحار.

 الكشف عنإلى  تالتفاؤل والتشاؤم في دراسة هدف (2006
مستويات التفاؤل والتشاؤم لدى الطلبة الكويتيين ومقارنتها 

مستويات التفاؤل والتشاؤم لدى عينة من الطلبة األمريكيين، ب
وأظهرت المقاييس المستخدمة في الدراسة وجود تشابه بين 

فعة وهي مرتين، دلتفاؤل لدى كال البلإلى االعوامل المؤدية 
أكثر من عوامل التشاؤم، ووجود عالقة سلبية بين التفاؤل 

قلق وبين التفاؤل وال ،واالنتحار وبين التفاؤل وهاجس الموت
إلى  جراء دراسة هدفتإ) ب2009( القبيسيوقام  والكره.

الكشف عن العالقة بين التفاؤل والتشاؤم من جهة، وتقدير 
، لدى عينة من طلبة أخرىالذات ووجهة الضبط من جهة 

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع متوسط  ،مدينة أبها السعودية
تشاؤم وانخفاض متوسط ال ،التفاؤل وتقدير الذات لعينة الدراسة

للعينة، ووجود عالقة سالبة ودالة بين التفاؤل والتشاؤم، ووجود 
عالقة موجبة ودالة بين التفاؤل وتقدير الذات، ووجود عالقة 

وأجرى أبو العال  ة بين التشاؤم وتقدير الذات.سالبة ودال
) دراسة حول التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعض 2010(

المتغيرات النفسية؛ مثل: تقدير الذات، والطموح، والتوافق مع 
الحياة الجامعية في جامعة المنصورة، وأظهرت الدراسة وجود 

ي تعالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين الدرجات ال
حصل عليها الطالب والطالبات، ودرجات العينة الكلية على 
مقياس التفاؤل ودرجاتهم على مقياس تقدير الذات، والتوافق 

ن ع -أيضاً  -مع الحياة الجامعية والطموح، وكشفت الدراسة
وجود عالقة ارتباط سلبية ودالة إحصائيًا بين الدرجات التي 

 عينة الكلية علىحصل عليها الطالب والطالبات ودرجات ال
مقياس التشاؤم ودرجاتهم على مقياس تقدير الذات والتوافق 

) دراسة 2012( مجدالويوأعد مع الحياة الجامعية والطموح. 
حول التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن الحياة واألعراض 

ع منية الذين تركوا مواقالنفسجسمية لدى موظفي األجهزة األ
سياسية في قطاع غزة، وأظهرت عملهم بسبب الخالفات ال

الدراسة وجود عالقة سالبة بين التشاؤم والرضا عن الحياة 
م وجود عالقة كبيرة بين التفاؤل والتشاؤم والرضا عن دوع
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 القحطانيوكشف  الحياة وبين األعراض النفسجسمية.
الب ط ها) عن طبيعة الضغوط النفسية التي يعاني2013(

 هابين العالقةإلى والتعرف  ،خبرالمرحلة الثانوية بمحافظة ال
والتفاؤل والتشاؤم، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط وبين 

 ،سالبة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والتفاؤل
وعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الضغوط 

) دراسة حول التفاؤل 2014وأعد المحادين ( النفسية والتشاؤم.
والتشاؤم لدى عينة من الطلبة الماليزيين واألردنيين في جامعة 
مؤتة، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المستوى العام للتفاؤل 
لدى أفراد العينة من الجنسيتين متوسط. وأن المستوى العام 

ًا. أيضللتشاؤم لدى أفراد العينة من الجنسيتين متوسط 
وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
التشاؤم لدى الطلبة األردنيين في الكليات العلمية والدارسين 
على نفقتهم الخاصة تعزى إلى متغيرات الجنسية ونوع الكلية. 
وحول قلق طلبة المرحلة الثانوية على مستقبلهم وعالقته 

) دراسة استهدفت 2015ة (بالتفاؤل والتشاؤم فقد أجرى عويض
التحقق من قلق المستقبل المهني وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم 
لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة المعال، وكشفت نتائج 
الدراسة عن عالقة ارتباطية سالبة بين درجات الطالب في 
متغير قلق المستقبل المهني، ودرجاتهم في متغير التفاؤل 

ية موجبة بين درجات الطالب في متغير ووجود عالقة ارتباط
  قلق المستقبل المهني ودرجاتهم في متغير التشاؤم.

  
  هامشكلة الدراسة وأسئلت

تشهد مجتمعاتنا هذه األيام جملة من التحديات السياسية 
بالضغوط،  يءمل واالقتصادية التي نجم عنها واقع

مشاعر اليأس  اوتنامت على أثره النفسية، حباطاتواإل
يحة ر وتدنت مستويات التفاؤل بالمستقبل لدى ش ،كتئابواال

، األمر الذي نجم عنه تدني مستويات تقدير كبيرة من الناس
لمراهقون ولما كان اثقتهم بمستقبلهم،  وتزعزعت، يهمالذات لد

يمثلون شريحة عريضة في المجتمعات، ويمرون بمرحلة 
عاة انمائية لها ظروفها وخصائصها النمائية التي تتطلب مر 

خاصة وٕاعدادًا مهمًا يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة، وما 
تتصف به من صفات؛ كالتوتر، واالضطراب، وعدم االتزان 
النفسي والحساسية الزائدة، وغير ذلك من الخصائص النمائية 
التي تثير مخاوف المربين من تنامي مشاعر اليأس والتشاؤم 

الدراسة  جاءت هذه لديهم، وتدني مستوى تقديرهم لذواتهم، فقد
كي تسلط الضوء على أهمية التفاؤل ودوره في شخصية 
المراهق وبنائه النفسي، وخطورة التشاؤم على دافعية اإلنجاز 

لديه، وعالقة هذه المفاهيم النفسية بمفهوم تقدير الذات، 
وعالقتها  ،ستويات التفاؤل والتشاؤممبـ " مشكلة الدراسة فتتمثل

لدى عينة من الطلبة المراهقين في  بمستويات تقدير الذات
". من خالل شمدارس مديرية تربية وتعليم محافظة جر 

 جابة عن األسئلة اآلتية:اإل

 ستوى التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات لدى عينة من م ما
حافظة مالطلبة المراهقين في مدارس مديرية تربية وتعليم 

 ؟شجر 

 وى عند مست هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية
)0.05 ≤ α( دى وبين تقدير الذات ل ،بين التفاؤل والتشاؤم

 عينة من الطلبة المراهقين في محافظة جرش؟

 روق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل توجد ف  
)0.05≤ α( في مستويات التفاؤل تعزى لمتغير الجنس؟ 

  ىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  
)0.05 ≤ α( التشاؤم تعزى لمتغير الجنس؟ في مستويات 

  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو هل توجد  
)0.05 ≤ α(  في مستوى تقدير الذات تعزى لمتغير

 الجنس؟

  
  اسةأهداف الدر 

 :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية  
  التعرف إلى مستوى التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات لدى

 الدراسة.الطلبة المراهقين الذين قصدتهم 

  الكشف عن العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وبين تقدير
 الذات لدى عينة الدراسة.

 

  ةأهمية الدراس
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى التحقق من 
وجود عالقة بين التفاؤل والتشاؤم من جهة، وتقدير الذات من 
 جهة أخرى، وتنطوي على أهمية نظرية، وأخرى تطبيقية يمكن

  عرضها على النحو اآلتي:
  

  أوًال: األهمية النظرية:
  هوو تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله 

دراسة العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات لدى 
الطلبة المراهقين في المرحلة الثانوية، إذ مازالت هناك 
حاجة إلى مثل هذه الدراسات بسبب حداثة الموضوع، 

 البيئة التربوية رة الدراسات التي تصدت له فيوند
وجد دراسة أردنية واحدة في حدود علم األردنية، فال ت
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الباحثين تناولت الكشف عن العالقة بين هذه المتغيرات 
النفسية المهمة لدى فئة المراهقين، مع أن هناك عددًا ال 
حصر له من الدراسات على المستوى العربي واألجنبي 

 الموضوع المهم نفسيًا وتربويًا. تناولت هذا

  المرحلة العمرية التيتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية 
طراب ضستهدفها، وهي مرحلة المراهقة التي تتميز باالت
ضافة إ شخصية المراهق، انالزماللذين ينفسيين التوتر الو 

حجم الضغوط النفسية على  أنها مرحلة يزداد فيهاإلى 
الطلبة المراهقين في البيئات التعليمية العربية بصورة 

في تنامي مشاعرهم األمر الذي يسهم بقوة عامة، 
وتدني مستويات تقديرهم لذواتهم وتزداد  ،التشاؤمية

دوافعهم نحو ايذائها باالنتحار وغيره من صور إيذاء 
حاالت  األهمية ازدياد عددهذه ومما يؤكد  .الذات

االنتحار بين صفوف الطلبة المراهقين في الكثير من 
التشاؤم من أهم هذا فضال عن أن  المدارس األردنية.

 ونها الباحثبالموضوعات البحثية التي يجب أن يهتم 
يحد لبي س لما له من أثر نفسي ،في هذه األيام ونالتربوي

التحكم بنفسه، ويضعف فاعليته  علىمن قدرة الطالب 
ته التعليمية، فقد أثبت العديد من الدراسات التربوية وكفاء

 والنفسية أن الطالب الذي يمتلك جميع مقومات النجاح
ة وبيئ ،من تفوق وذكاء وقدرات عقلية فائقة وعوامله

تعليمية مناسبة، وينظر إلى حاضره ومستقبله نظرة 
تشاؤمية فإنه سيصعب عليه مواصلة اجتهاده في طلب 

على  يلقى وسيتعذر عليه استيعاب ماالعلم والمعرفة، 
نجازه لواجباته إمسامعه من معلومات، ويتدنى مستوى 

 الفشل والرسوب في حياته إلى المدرسية، وسيكون مآله
 األكاديمية. 

  تكمن أهمية هذه الدراسة في الهدف من إجرائها، فهي
تحاول الكشف عن العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وتقدير 

د عينة الدراسة، مما يسهم من الناحية الذات لدى أفرا
لومات بالمعوالتزود  ة،النفسي معرفةثراء الالنظرية في إ

المتعلقة بمفهومي التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات وغيرها 
التي يعتمد عليها  مهمةمن المفاهيم النفسية ال

البرامج اإلرشادية والتربوية  وومصمم وناإلخصائي
هم ن، بهدف تنمية سمة التفاؤل لديالموجهة للطلبة المراهقي

كنهم من يم وحصولهم على مستوى تقدير مرتفع لذواتهم.
التغلب على مشكالتهم الدراسية، واإلقبال على أداء 

  واجباتهم بحيوية ونشاط.
  

تائج في ضوء ما قد تسفر عنه نثانيًا: األهمية التطبيقية: 
شادية اإلر الدراسة يمكن االستفادة منها في تصميم البرامج 

التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى تقدير الذات وتنمية 
التفاؤل لدى الطلبة المراهقين في المرحلة الثانوية، والحد من 

  نظراتهم التشاؤمية لحاضرهم ومستقبلهم.

  
  ةالدراس دداتمح

من المراهقين طالب  عينة على الحالية الدراسة اقتصرت
ركز المحافظة) خالل (موطالبات المرحلة الثانوية الصف 

 الدراسة تحددت كما) م2013-2012ثاني (الفصل الدراسي ال

 إعداد من والتشاؤم العربية للتفاؤل القائمة :المستخدمة باألدوات

 ,Bruce R. Hare)بروس آهير ومقياس (1996) الخالق عبد

لى علتقدير الذات والذي يتكون من ثالثين فقرة مقسمة  (1985
 ،تقدير الذات العائلي والذات المدرسيعدة محاور لقياس 

  .والذات الرفاقي
  

  رياإلطـــار النظـــ
  

  Optimism, Pessimismوالتشاؤم:  التفاؤلأوًال: 
تنوعت مناهج الباحثين في تعريف هذه المفاهيم النفسية، 
األمر الذي صعب من عملية صياغة تعريف موحٍد يجمع 
عليه العلماء والباحثون كافة، وبالرغم من هذا التنوع 
واالختالف فإن العلماء أوردوا تعاريف عدة تتفق فيما بينها 

عريف تفي داللة هذين المفهومين وأثرهما النفسي، نذكر منها 
اللذين يريان أن  (Scheier and Carver, 1985).شاير وكارفر

 واالعتقاد الحياة على التفاؤل هو النظرة اإليجابية واإلقبال

في المستقبل باإلضافة إلى االعتقاد  الرغبات تحقيق بإمكانية
باحتمال حدوث الخير أو الجانب الجيد من األشياء بدًال من 

) 132، 1995(عبد الخالق،  حدوث الشر أو الجانب السيئ
نظرة استبشار نحو ) التفاؤل بأنه 1998األنصاري (ويعرف 

المستقبل، تجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظر حدوث الخير، 
، 1998ي، (األنصار  "ويستبعد ما خال ذلك، ويرنو إلى النجاح

ويوصف التفاؤل بأنه توقع الفرد لألحداث التي  ).15
ستحصل له في المستقبل بشكل أفضل وستجلب له الخير 

). ويعرف الباحثان 85، 2013والسعادة والنجاح (عبد المال، 
التفاؤل إجرائيًا بأنه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من 
ه ذخالل إجابتهم على بنود مقياس التفاؤل المستخدم في ه

 (Seligman, 1995)سيلكمان  فيعرفه التشاؤمالدراسة. أما 
) بأنه: إدراك الفرد لألشياء 6، 1998الوارد في (بركات، 
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والظواهر من حوله بطريقة سلبية؛ فالفرد المتشائم يرى الفشل 
لى إ -أيضاً  -التشاؤممأساة ال يمكن الخروج منها. ويشير 

 حدوث ينتظر الفرد جعلي الذي القادمة، السلبي لألحداث التوقع

 ذلك عدا ما ويستبعد األمل، وخيبة والفشل الشر ويتوقع األسوأ،

). ويعرف الباحثان 132، 1995بعيد (عبد الخالق،  حد إلى
التشاؤم إجرائياً بأنه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من 
خالل إجابتهم على بنود مقياس التشاؤم المستخدم في هذه 

 الدراسة.

  
 Self-esteem تقدير الذات:انيًا: ث

تعددت تعريفات تقدير الذات وتنوعت حسب النظريات 
واألفكار التي تبناها الباحثون النفسانيون الذين وضعوا هذه 

) إلى تقدير Cooper smith, 1976التعاريف، فينظر سميث (
الذات على أنه الحكم الشخصي للفرد على قيمته الذاتية، 

عنها من خالل اتجاهات الفرد عن نفسه  والتي يتم التعبير
) كما أن تقدير الذات هو بمنزلة 18، 2003(الضيدان، 

التقييم الوجداني للشخص لكل ما يملكه من خصائص عقلية 
ويعتبر حكمًا شخصيًا للفرد على  ،ومادية وقدرة على األداء

نه من ع ويعبرقيمته الذاتية في أثناء تفاعله مع اآلخرين، 
ات الفرد نحو مشاعره ومعتقداته وتصرفاته كما خالل اتجاه

-38، 1994يدركها في اللحظة الراهنة (ابراهيم وعبدالحميد، 
ويعرف الباحثان تقدير الذات إجرائيًا: بأنه التقييم الذي  ).58

يضعه المراهق لنفسه من خالل إجابته على مجموعة 
العبارات الواردة في مقياس تقدير الذات لبروس آر 

  . (Bruce R. Hare, 1985)هير
  
مشتقة من الفعل  adolescenceمراهقة مة كل المراهقة:ثالثًا: 

الفترة من حياة الشخص  تشير إلىو  Adolescereالالتيني 
التي تقع فيما بين نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية الرشد، 
ويعرفها الباحثان بأنها مرحلة انتقالية تطرأ فيها عدة تغيرات 

ية وبيولوجية وثقافية، وتبدأ بمرحلة البلوغ، وتستمر اجتماع
) سنة، وستطبق 19 – 12حتى بداية سن الرشد أي من سن (

هذه الدراسة على المراهقين في المدارس الثانوية الذين تتراوح 
) عامًا ممن يدرسون في الصف 17 – 16أعمارهم بين سن (

 األول الثانوي في المدارس الحكومية األردنية.  

  
  ةجراءات الدراسإ الطريقة و 
 اسةمنهج الدر 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي (االرتباطي) للكشف 

عن العالقة بين مستويات التفاؤل والتشاؤم وبين مستويات 
  تقدير الذات لدى عينة الدراسة.

  
  وعينتها الدراسة مجتمع

تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المراهقين الذين 
يتلقون تعليمهم الثانوي (الصف األول الثانوي ذكوًرا وٕاناثا) 

سنة، ويدرسون في  17-16 بينممن تتراوح أعمارهم 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة جرش 

عد تحديد وب ) طالب وطالبة.600والبالغ عددهم ( (المركز)
ائية طريقة العشو مجتمع الدراسة، تم اختيار عينة الدراسة بال

  .) طالباً 70) طالبة، و(55فردًا، منهم () 125وبلغت (
  

 أدوات الدراسة وطريقة معالجتها

  اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على أداتين رئيستين هما:
 عبد عدادإ من والتشاؤم العربية للتفاؤلمة القائ -1

طي لكل فقرة من فقرات القائمة أع إذم).  (1996الخالق
وفق سلم ليكرت الخماسي لتقدير مستوى رج متدن وز 

 ة،التفاؤل (درجة عالية جدًا، درجة عالية، درجة متوسط
ب وتمثل رقمًيا على الترتي ،درجة قليلة، درجة قليلة جدًا)

الباحثان الفقرات التي تحصل َوعدَّ )، 1،  2،  3،  4،  5(
جدًا، والفقرات  اً مستوى متدني 1.8متوسط أقل من على 

لى أقل إ 1.8التي تحصل على متوسط حسابي ما بين (
، والفقرات التي تحصل على اً ) مستوى متدني2.6من 

) مستوى 3.4لى أقل من إ 2.6متوسط حسابي ما بين (
، والفقرات التي تحصل على متوسط حسابي ما اً متوسط
، والفقرات التي اً مستوى عالي) 4.2لى أقل من إ 3.4بين (

) مستوى 5لى إ 4.2تحصل على متوسط حسابي ما بين (
  جدًا. اً عالي

) لتقدير Bruce R. Hare, 1985هير (ر مقياس بروس آ -2
ة عدعلى  الذات والذي يتكون من ثالثين فقرة مقسمة

محاور لقياس تقدير الذات العائلي والمدرسي والذات 
رج متد نوز من فقرات المقياس الرفاقي. وأعطي لكل فقرة 

(موافق بشدة، موافق، غير موافق،  لدرجة تقدير الذات
، 2، 3، 4غير موافق بشدة)، وتمثل رقمًيا على الترتيب (

الباحثان الفقرات التي تحصل على متوسط  عد)، و 1
 اً ) مستوى متدني1.75لى أقل من إ 1حسابي ما بين (

 1.75جدا، والتي تحصل على متوسط حسابي ما بين (
، والتي تحصل على اً ) مستوى متدني2.5قل من ألى إ

) مستوى 3.25قل من ألى إ 2.5متوسط حسابي ما بين (
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 3.25، والتي تحصل على متوسط حسابي ما بين (اً عالي
  .جداً  اً ) مستوى عالي4لى إ
  

  اتدو صدق األ
ا على القياس، تم للتأكد من صدق األداتين وقدرتهم

) محكمين من ذوي االختصاص في جامعة 8(ى عرضهما عل
البلقاء التطبيقية، والجامعة األردنية وجامعة اليرموك، وُطلب 

يل بآرائهم حول المقياسين وتعد ينمن المحكمين تزويد الباحث
يحتاج إلى تعديل من فقرات المقياس بما يتناسب مع  ما

آراء المحكمين تم تعديل تدريج أهداف الدراسة، وبعد األخذ ب
مقياس القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم وحذف "ال" منه 

ع حيث أجم ،هو دون تغيير اواعتماد مقياس بروس أهير كم
المحكمون على صدق المقياسين من ناحية صدق المضمون 

كما تم التحقق من صدق بناء األداتين بحساب  للتطبيق. 
جة على والدر ن الدرجة على الفقرة اط بيرسون بيمعامالت ارتب

البعد التي تنتمي اليه والدرجة الكلية على المقياس، ويتضح 
 .)2، 1ذلك من خالل الجدولين (

  
  )1الجدول (

  ليه والدرجة الكلية على مقياس تقدير الذاتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إمعامالت ارت

ارتباطها  المجال  5
  ببعدها

ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
ارتباطها  المجالالفقرة

  ببعدها

ارتباطها 
بالدرجة 
  الكلية

رقم 
ارتباطها  المجال الفقرة

  ببعدها

ارتباطها 
بالدرجة 
  الكلية

1  

  
  
  
  

  العائلي

.452**0 .292**0 11  

  
  
  
  

 المدرسي

.542**0 .475**0 21  

  
  
  
  

  رفاقيال

.448**0 .388**0 

2  

  

.564**0 .345**0 12 

  

.426**0 .421**0 22 .656**0 .479**0 

3  0.327** **0.283 13 .522**0 .457**0 23 .572**0 .359**0 

4  .434**0 .266**0 14 .534**0 .464**0 24 .568**0 .387**0 

5  .508**0 0.379** 15 .585**0 .490**0 25 .526**0 .359**0 

6  .405**0 .312**0 16 .349**0 .320**0 26 .677**0 .547**0 

7  .626**0 .451**0 17 .537**0 .425**0 27 0.264** .234**0 

8  .647**0 .525**0 18 .413**0 .420**0 28 .540**0 .567**0 

9  .347**0 .334**0 19 .489**0 .356**0 29 .441**0 .317**0 

10  .533**0 .418**0 20 .496**0 .349**0 30 .451**0 .376**0 

  .)α=0.05(*دال احصائيا عند مستوى 
  .)α=0.01(** دال احصائيا عند مستوى 

  
) أن جميع معامالت ارتباط الفقرات 1يتبين من الجدول (

ستوى م ا بالدرجة الكلية دالة احصائيا عندبأبعادها وارتباطه
)α=0.01 (بين تراوحت وقد )كما يتبين ). 0.647 - 0.234

أن ارتباط الفقرات بأبعادها قد جاءت أعلى من ارتباطها 
 عبالدرجة الكلية، وهذا يدل على صدق بناء المقياس وتمت

  الفقرات بدالالت تمييزية عالية.
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  )2( الجـدول
  الفقرات بالبعد الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية على مقياس التفاؤل والتشاؤممعامالت ارتباط 

رقم 
ارتباطها المجال  الفقرة

 ببعدها
ارتباطها بالدرجة

ارتباطها بالدرجة   ارتباطها ببعدها المجال  رقم الفقرة الكلية
  الكلية

1  

  
  
  
  
 التفاؤل

.627**0 .207*0 16 

  
  
  
  

 التشاؤم

.445**0 .325**0 

2  .613**0 .359**0 17 .547**0 .188*0 

3  .733**0 .439**0 18 .709**0 .262**0 

4  .624**0 .352**0 19 .589**0 .220*0 

5  .711**0 .313**0 20 .693**0 .361**0 

6  .635**0 .388**0 21 .637**0 .252**0 

7  .771**0 .380**0 22 .723**0 .284**0 

8  .556**0 .266**0 23 .744**0 .377**0 

9  .645**0 .337**0 24 .544**0 .179*0 

10  .708**0 .416**0 25 .633**0 .350**0 

11  .673**0 .341**0 26 .565**0 .0940 

12  .555**0 .266**0 27 .502**0 .279**0 

13  .688**0 .449**0 28 .576**0 .286**0 

14  .630**0 .465**0 29 .692**0 .377**0 

15  .708**0 0.290** 30 .664**0 .240**0 

  .)α=0.05(*دال احصائيا عند مستوى 
  .)α=0.01(** دال احصائيا عند مستوى 

) أن جميع معامالت ارتباط الفقرات 2يتبين من الجدول (
ستوى م عندبأبعادها وارتباطها بالدرجة الكلية دالة احصائيا 

)α=0.01 (بين تراوحت وقد )كما يتبين 0.771-0.207 .(
أن ارتباط الفقرات بأبعادها قد جاءت أعلى من ارتباطها 
بالدرجة الكلية، وهذا يدل على صدق بناء المقياس وتمتع 

  القفرات بدالالت تمييزية عالية.
 

  
  

  ةثبات أداة الدراس
قة بطريللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق 

) حيث تم تطبيق االختبار وٕاعادة تطبيقه test-retestعادة (اإل
يبية التجر بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة 

، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط فرداً  )47مكّونة من (ال
بيرسون بين تقديراتهم في المرتين على أداة الدراسة ككل. 

 اق الداخلي حسب معادلةوحساب معامل الثبات بطريقة االتس
 عدتو . )4، 3(كما هو واضح في الجدولين  كرونباخ ألفا،

  اسة.لغايات هذه الدر  هذه القيم مالئمة

  )3جدول (ال
  مقياس تقدير الذاتمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل

 الداخلياالتساق  ثبات اإلعادة المجال

 0.74 0.84 تقدير الذات العائلي
 0.72 0.86 تقدير الذات المدرسي

 0.73 0.82 تقدير الذات الرفاقي

 0.82 0.83 الكلي
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  )4جدول (ال

  وثباتفا مل االتساق الداخلي كرونباخ ألمعا
  مقياس التفاؤل والتشاؤماإلعادة ل

 االتساق الداخلي اإلعادةثبات  المجال

 0.91 0.88 التفاؤل

 0.88 0.87 التشاؤم
 0.93 0.89  الكلي

وتم التحقق من ثبات أدوات الدراسة باستخدام معامل 
) فردًا، 125المكونة من (الدراسة الثبات النصفي على عينة 

  ).6، 5كما هو واضح في الجدولين (
 

  )5جدول (ال
  لمقياس تقدير الذاتثبات النصفي المصحح معامل ال

 

عدد  المقياس
 الفقــرات

معامل الثبات
 النصفي المصحح

 0.787 10  العائلي
 0.702 10  المدرسي
 0.626 10  الرفاقي
الدرجة 
  0.792  30  الكلية

  

  
  )6جدول (ال

ثبات النصفي المصحح لمقياس تقدير التفاؤل معامل ال
 والتشاؤم

عدد   المقياس
 الفقرات

النصفي معامل الثبات 
  المصحح

  0.875  15  التفاؤل
  0.794  15  التشاؤم

  0.843  30 الدرجة الكلية
  

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها
 م"ما مستوى التفاؤل والتشاؤ  ونصه:نتائج السؤال األول 

لإلجابة عن هذا السؤال  "؟لدى عينة الدراسة وتقدير الذات
 يةالمعيار تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ي على وه ،لدى عينة الدراسة لمستوى التفاؤل وتقدير الذات
  ي:النحو اآلت

  
  أوًال: مستوى التفاؤل لدى عينة أفراد الدراسة:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )7(يبين الجدول 
نازليًا تالمعيارية لمستوى التفاؤل لدى عينة الدراسة مرتبة 

  ابية.حسب المتوسطات الحس

  )7جدول (ال
  ةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيمستوى التفاؤل لدى عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 راتقــــــالف الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 عالٍ  1.13 4.07 أفكر في المستقبل بكل تفاؤل 14 1

 عالٍ  1.17 4.00 ه سيكون سعيدًاأننظر إلى المستقبل علىأ 4 2

 عالٍ  1.17 3.91 أرى أن الفرج سيكون قريبًا 9 3

 عالٍ  1.16 3.91 أن اآلمال واألحالم التي لم تتحقق اليوم ستتحقق غداً  13 4

 عالٍ  1.32 3.89 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس 8 5

 عالٍ  1.22 3.89 أتوقع األفضل 10 6

 عالٍ  1.30 3.86 أتوقع أن تتحسن األحوال مستقبًال 3 7

 عالٍ  1.25 3.86 أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم 15 8

 عالٍ  1.13 3.82 أفكر في األمور البهيجة المفرحة 12 9

 عالٍ  1.20 3.78 الغد سيكون يوما مشرقًانأاشعر 2 10
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 راتقــــــالف الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

11 5 
 نا مقبل على الحياة بحب وتفاؤلأ

 عالٍ  1.39 3.74

12 7 
 ستكون حياتي أكثر سعادة

 عالٍ  1.18 3.70

 عالٍ  1.24 3.50 أرى الجانب المشرق المضيء من األمور 11 13

 عالٍ  1.26 3.48 يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة 6 14

15 1 
 تبدو لي الحياة جميلة

 متوسط 1.18 3.22

 عالٍ  0.82 3.77 التفاؤل ككل  

  
أن المتوسط الحسابي الكلي  )7يتضح من الجدول رقم (

) مما يشير إلى أن 0.82) وبانحراف معياري (3.77للتفاؤل (
الية، عالمستوى الكلي للتفاؤل لدى عينة الدراسة جاء بدرجة 

وفقًا للمعيار الذي استخدمه الباحثان، وتراوحت المتوسطات 
)، حيث 3.22) و(4.07الحسابية لفقرات هذا المجال ما بين (

) التي تنص على "أفكر في المستقبل 14جاءت الفقرة رقم (
)، 4.07بكل تفاؤل" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (

نص على "تبدو لي الحياة ) والتي ت1بينما جاءت الفقرة رقم (
 ).3.22جميلة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة الذين تناولتهم الدراسة 
كالعلوم الصحية  ،من ذوي التخصصات العلمية جميعهم

 من التخصصات التي ال وغيرهاالمعلوماتية  ةر داوالعلمي واإل
والذين  ،كاديمي المرتفعالتحصيل األ وال الطلبة ذو إيختارها 

حصلوا على معدالت عالية في شهادة الدراسة الثانوية، فقد 
)، 2013أثبت العديد من الدراسات كدراسة القحطاني (

)، ومجدالوي 2009)، والقبيسي (2003والضيدان (
)، وجود عالقة إيجابية بين 2014)، والمحادين (2002(

األكاديمي، ودافعية اإلنجاز،  النجاح، والقدرة على التحصيل
والقدرة على حل المشكالت بأسلوب علمي، وبين التفاؤل، 
والشعور بالرضى، والسعادة، والقدرة على مواجهة األزمات 
والضغوط النفسية لدى العينات التي استهدفتها الدراسات 

السابقة بالبحث والتحليل. ومن التفسيرات األخرى للمستوى 
 ذه التخصصاتلدى أفراد الدراسة أن ه العالي من التفاؤل
ورهم بسبب شع نظرة تفاؤلية مستقبلية تكسب أصحابها

 الحصول على فرصةبالطمأنينة النفسية، وعدم خوفهم من 
تعليمية جامعية مناسبة لطموحاتهم بعد تخرجهم من مرحلة 
التعليم الثانوي كالطب أو الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو 

ا من التخصصات االتي تمكنهم من الحصول التمريض وغيره
على فرص وظيفية جيدة بعد تخرجهم من التعليم الجامعي. 

، )2009( القبيسيواتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
، وعبد الخالق (Hirsch, 2006))، وهيرش 2004والجهوري (

)، التي كشفت عن مستوًى 2015)، وعويضه (2006(
اختلفت و  ينات الدراسة التي تناولتها.تفاؤلٍي عاٍل لدى أفراد ع

التي أثبتت  (Koizumi, 1995)ة هذه النتيجة مع نتيجة دراس
هم في تناول نانخفاض متوسط سمة التفاؤل لدى الطلبة الذي

  .دراسته
  

  اسةثانيًا: مستوى التشاؤم لدى عينة الدر 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )8(يبين الجدول 

المعيارية لمستوى التشاؤم لدى عينة الدراسة مرتبة تنازليًا 
  ة.حسب المتوسطات الحسابي
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  )8ول (الجـد
  حسابيةالمتوسطات ال مرتبة تنازليًا حسبة التشاؤم لدى عينة الدراس مستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 قـــراتالف الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.25  2.89 حظي قليل في الحياة 2 1

 متوسط 1.48 2.82يخيفني ما يمكن أن يحدث لي في المستقبل من سوء الحظ 10 2

 نٍ متد  1.60 2.58 مهما حاولمنحوسيبدو لي أن المنحوس 14 3

 نٍ متد 1.44 2.45 حداث السارة ألنه سيعقبها أحداث مؤلمةتخيفني األ 13 4

 نٍ متد 1.43 2.43 تدلني الخبرة على أن الدنيا سوداء كالليل المظلم 1 5

 نٍ متد 1.45 2.37 لدي شعور غالب بأنني سأفارق الحياة عما قريب 12 6

 نٍ متد 1.28 2.26 يالزمني سوء الحظ  7

 نٍ متد 1.35 2.26 الهموم تجعلني أموت في اليوم مائة مرةكثرة 8 8

 نٍ متد 1.19 2.13 الشقاء وسوء الطالعيلعمكتوب 6 9

 نٍ متد 1.29 2.01 أنا يائس من هذه الحياة 7 

 نٍ متد 1.38 1.96 جليأشعر أن كل المصائب خلقت منأ 15 

 نٍ متد 1.14 1.94 حداثأترقب حدوث أسوأ األ 9 10

 نٍ متد 1.24 1.90 نني أتعس مخلوقأاشعر 3 11

جداً  نٍ متد 1.08 1.62 أتوقع أن أعيش حياة تعيسة في المستقبل 11 12
جداً  نٍ متد 1.01 1.53 سيكون مستقبلي مظلمًا 4 13

 نٍ متد 0.82 2.21 التشاؤم  

  
 تراوحت ماالمتوسطات الحسابية قد ن أ )8يبين الجدول (

 التي تنص على) 2رقم ( ةجاءت الفقر  إذ ،)2.89-1.53بين (
لغ ب في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي" حظي قليل في الحياة"
التي تنص على ) 4(رقم  ةجاءت الفقر على حين ، )2.89(
لغ بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بسيكون مستقبلي مظلما" "
. أي إن )2.21لتشاؤم ككل (وبلغ المتوسط الحسابي ل .)1.53(

مستوى التشاؤم لدى عينة الدراسة متدٍن وفقًا للمعيار الذي 
استخدمه الباحثان. ويعزو الباحثان تدني مستوى التشاؤم لدى 
عينة الدراسة إلى تربيتهم وقيمهم اإلسالمية التي تؤكد وجوب 
اتصاف المسلم بصفة التفاؤل والنظر إلى المستقبل بثقة وٕايجابية، 

عدم استسالمهم لليأس والتطير الذي ينافي خلق المسلم، ويؤكد و 
هذا أن جميع أفراد الدراسة ينتمون إلى بيئات تربوية ريفية 
محافظة ملتزمة دينيًا وأخالقيًا ذات منظومة قيمية مؤلفة من 
الصبر والفرج والتفاؤل واالستعانة باهللا والتوكل عليه، وغير ذلك 

ا اإلسالمي الحنيف، هذا فضًال عن أن من القيم التي أكدها دينن

جميع أفراد الدراسة يتلقون مساقات تربوية إسالمية؛ مثل: العلوم 
والثقافة اإلسالمية التي تتضمن دروسًا عن الصبر والفرج 
ووجوب ثقة المسلم بقدرة اهللا على تغيير الحال إلى األحسن، وأن 

غير ذلك و  المسلم يجب أن يتوجه إلى اهللا في السراء والضراء،
من الدروس التي تزخر بها مناهج التربية اإلسالمية المقررة على 
طلبة المدارس الحكومية في األردن، األمر الذي أسهم في تدني 

اتفقت و  مستوى التشاؤم وارتفاع مستوى التفاؤل لدى عينة الدراسة.
)، 2004الجهوري ( مع نتيجة دراسةالدراسة في نتيجتها 

 Wayneواين وديفد ()، و 2009)، والقبيسي (2006( وعبدالخالق

and David, 1995( تدني مستوى التشاؤم لدى أفراد التي أثبتت 
واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  العينة المقصودة بالدراسة.

)Koizumi,1995(  و) واين وديفدWayne and David, 1995( 
 نة الذيالطلب لدىشاؤم متوسط سمة الت ارتفاع اأثبتت للتينا

وى ختالف المستإلى ا ، ويعزى السبباساتهمفي در  تناولوهم
ــالمطبق علـــة والبيئ ـــةع الدراستمـــجري لمعـمــال ـــا المقييهـ   .اســـ
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  مستوى تقدير الذات لدى عينة الدراسةثالثًا: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )9( يبين الجدول

ليًا الذات لدى عينة الدراسة مرتبة تناز المعيارية لمستوى تقدير 
  ة.حسب المتوسطات الحسابي

  
  )9جدول (ال

  لمستوى تقدير الذات لدى عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط ورـــالمح الرقم الرتبة

 جداً  عالٍ  0.45 3.37 تقدير الذات العائلي 1 1

 عالٍ  0.47 3.14 تقدير الذات الرفاقي 3 2

 عالٍ  0.47 2.94 تقدير الذات المدرسي 2 3

 عالٍ  0.36 3.15 تقدير الذات ككل  

  
أن المستوى الكلي لتقدير  )9يتضح من الجدول رقم (

ي بلغ المتوسط الحساب إذ، اً الذات لدى عينة الدراسة كان عالي
) وبانحراف معياري 3.15للمستوى الكلي لتقدير الذات (

، مما يدل على أن مستوى تقدير الذات لدى عينة )0.36(
الدراسة جاء عاليًا وفقًا للمعيار الذي استخدمه الباحثان، 

)، التي 2009مع نتيجة دراسة القبيسي ( وتتفق هذه النتيجة
كشفت عن مستوى ذات مرتفع لدى أفراد دراسته، وتأتي نتيجة 

 Wayne)دواين وديفو الدراسة الحالية مخالفة لنتيجة دراسة 

and David, 1995) ) اللتين 2015ونتيجة دراسة عويضة ،(
  أثبتتا انخفاض مستوى تقدير الذات لدى عينة دراستهما،

 مستوى تقدير الذات العائلي جاء جدول أيضاً إلى أنويشير ال
 )3.37(بأعلى متوسط حسابي بلغ في المرتبة األولى 

ر تقدي تاله في المرتبة الثانية). 0.45وبانحراف معياري (
) وبانحراف معياري 3.14بمتوسط حسابي بلغ (الذات الرفاقي 

)، وفي المرتبة الثالثة جاءت تقدير الذات المدرسي 0.47(
وتم  .)0.47) وانحراف معياري (2.94بمتوسط حسابي بلغ (

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
كل محور من محاور تقدير أفراد عينة الدراسة على فقرات 

  حيث كانت على النحو التالي: الذات،
  

  المحور األول: تقدير الذات العائلي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )10(يبين الجدول 

المعيارية لمحور تقدير الذات العائلي لدى عينة الدراسة مرتبة 
  ابية.ات الحستنازليًا حسب المتوسط

  
  )10جدول (ال
  حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازليًا  تقدير الذات العائليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور 

 راتفقــــــــالالرقمالرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 جداً  عالٍ  0.78 3.60 يتخليان عنيايوالد 4 1
 جداً  عالٍ  0.65 3.56 تقبلفي المسناجحًايعتقدان بأنني سأكون شخصًاايوالد 9 2

 جداً  عالٍ  0.93 3.50 أتمنى لو ولدت في أسرة أخرى 10 3

 جداً  عالٍ  0.90 3.45 أحس أنني شخص غير مرغوب فيه في المنزل 8 4

 جداً  عالٍ  0.74 3.41 والدي فخور بي 1 5

 جداً  عالٍ  0.76 3.38 يتوقع مني والداي الكثير 6 6

 جداً  عالٍ  0.73 3.33 لدى الوالدين إحساس بأنه يمكن االعتماد علي 3 7

 جداً  عالٍ  0.80 3.31 أنا شخص مهم في أسرتي 7 8
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 راتفقــــــــالالرقمالرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 الٍ ع 0.94 3.17 من األسرة في المنزلأجد إهماًال 2 9

 عالٍ  0.88 3.01عمال التي أقوم بها يحاول والداي فهم وجهة نظري في األ 5 10

 جداً  عالٍ  0.45 3.37 تقدير الذات العائلي  

  
أن المتوسط الحسابي الكلي  )10الجدول رقم (يشير 

) وبانحراف 3.37( ةلتقدير الذات العائلي لدى عينة الدراس
) مما يشير إلى أن المستوى الكلي لتقدير 0.45( معياري

ي جدًا، وفقًا للمعيار الذ الذات العائلي لدى عينة الدراسة عالٍ 
ت ااستخدمه الباحثان. وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقر 

رقم  ةحيث جاءت الفقر ، )3.01(و )3.60( نهذا المجال بي
ة في المرتب" يتخليان عني ايوالد" :التي تنص على) 4(

 ةجاءت الفقر  على حين، )3,60(غ األولى وبمتوسط حسابي بل
يحاول والداي فهم وجهة نظري في "التي تنص على ) 5(رقم 
ابي بلغ حس بالمرتبة األخيرة وبمتوسطعمال التي أقوم بها" األ
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن غالبية أفراد الدراسة  .)3.01(

ينتمون إلى أسر ذات روابط عائلية متينة تعلي من شأن 
النجاح، وتحث أبناءها عليه، وتبذل في سبيل ذلك الغالي 
والنفيس، وهي تؤمن أن ذلك ال يتحقق إال بتوفير أجواء عائلية 

د على الذات، وغير ذلك من مفعمة بالثقة واألمل واالعتما
األسس التربوية التي تجعل األبناء يتبوأون مستويات عليا في 
تقديرهم لذواتهم. والحظ الباحثان قلة الدراسات التي تناولت 
الكشف عن مستوى الذات العائلي إذ إن معظمها اهتم بدراسة 
الذات بصورة عامة، ولم يعثر الباحثان إال على دراسة تربوية 

اهتمت بالكشف عن مستوى الذات العائلي وهي دراسة واحدة 
) التي خالفت في نتيجتها الدراسة الحالية؛ 2003( الضيدان

إذ كشفت عن مستوى تقدير متوسط لعينة الدراسة، إذ حل 
  تقدير الذات العائلي في المرتبة الثالثة في دراسته.

  
  رسيالمحور الثاني: تقدير الذات المد

توسطات الحسابية واالنحرافات الم )11(يبين الجدول 
المعيارية لمحور تقدير الذات المدرسي لدى عينة الدراسة 

  ابية.تنازليًا حسب المتوسطات الحس مرتبة
  

  )11ول (الجـد
  ةالمتوسطات الحسابي مرتبة تنازليًا حسب تقدير الذات المدرسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور

 راتقــــالف الرقمالرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى

جداً  عالٍ  780. 3.51 شعر بأنني عديم الفائدة في المدرسةأ 13 1
جداً  عالٍ  700. 3.31 أنا جيد في فعل األشياء مثل غيري 12 2
 عالٍ  820. 3.16 أنا شخص مهم في الصف 18 3

4 20 
ني محظوظ بنوعية المعلمين الذين درسوني منذ التحاقي بالمدرسة حتىأنشعر أ

 اآلن
 عالٍ  1.06 3.04

 عالٍ  0.94  2.98 المعلمون عادة ما يكونون سعداء بالواجبات التي أقوم بأدائها 16 5

 عالٍ  0.95 2.88 أنا فخور بدرجاتي 14 6

 عالٍ  0.92 2.80 المعلمون يتوقعون مني الكثير 11 7

 عالٍ  0.94 2.78 عليه بالنسبة للطالب اآلخرينالمدرسة أكثر صعوبة لي مما هي 15 8

 عالٍ  1.15 2.51 قهاستحأحصل على الدرجات التي أني الإنني مهما بذلت من الجهد فأيبدو  19 9

 نٍ متد 1.05 2.39 معظم المدرسين ال يفهمونني 17 10
 عالٍ  0.47 2.94 تقدير الذات المدرسي  

  
) وبانحراف 2.94( ةلدى عينة الدراس المدرسي لتقدير الذاتأن المتوسط الحسابي الكلي  )11يتضح من الجدول رقم (
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) مما يشير إلى أن المستوى الكلي لتقدير 0.47( معياري
الذات المدرسي لدى عينة الدراسة عال، وفقًا للمعيار الذي 

الباحثان. وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات استخدمه 
رقم  ةجاءت الفقر  إذ ،)2.39و( )3.51( نهذا المجال ما بي

 "شعر أنني عديم الفائدة في المدرسةأ" :التي تنص على) 13(
بينما ، )3.51في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (

معظم المدرسين " :والتي تنص على) 17(رقم  ةجاءت الفقر 
. )2.39بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (يفهمونني" ال 

ويرجع الباحثان هذا المستوى العالي لمستوى التقدير المدرسي 
إلى أن المدارس التي التحق بها أفراد الدراسة تؤكد رسالتها 
التعليمية على جملة من القيم التربوية مثل النجاح والجد 

مت لك من القيم التي أسهوالمثابرة والتميز األكاديمي، وغير ذ

في زيادة مستوى تقدير ذوات طالبها، إضافة إلى دور 
 لمدارسااإلدارات التعليمية وأعضاء هيئات التدريس في تلك 

في تأكيد أهمية تعزيزهم وتشجيعهم، ومعاملتهم معاملة قائمة 
تها واتفقت هذه الدراسة في نتيج على الود واللطف والتقدير.

) التي كشفت عن مستوى 2003الضيدان (مع نتيجة دراسة 
  ذات مدرسية عالية.

  
  المحور الثالث: تقدير الذات الرفاقي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )12(يبين الجدول 
المعيارية لمحور تقدير الذات الرفاقي لدى عينة الدراسة مرتبة 

  ة.تنازليًا حسب المتوسطات الحسابي

  
  )12جدول (ال
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية تقدير الذات الرفاقي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور

 راتقــــــــالفالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعياري

جداً  عالٍ  0.65 3.58 نفس عمريلدى أصدقاء كثيرون في 21 1
جداً  عالٍ  0.74 3.42 نه من الممتع أن أكون معهمأبعض األصحاب يعتقدون أنني مرح كثيرا و  25 2
جداً  عالٍ  0.82 3.31 لست محبوبا مثل اآلخرين الذين هم في نفس عمري 22 3
 عالٍ  0.99 3.24 أتمنى لو كنت شخصا مختلفا حتى يكون عندي أصدقاء كثيرون 28 4

 عالٍ  0.76 3.16 أشخاص آخرون يتمنون لو كانوا مثلي 27 5

 عالٍ  1.00 3.02عندما يكون هناك مشكلة فلست الشخص الذي يلجأ إليه الرفاق للمساعدة 30 6

 عالٍ  1.09 2.98 عادة ما أتجنب زمالئي ألنني لست مثلهم 26 7

 عالٍ  1.03 2.96 نيما يضايقوناألشخاص من نفس عمري غالبًا 24 8

9 29 
نينلو أن أصدقائي قرروا التصويت على قائد للمجموعة فسوف ينتخبو 

 ضمن المراكز القيادية العليا
2.90 0.99 

 عالٍ 

 عالٍ  1.04 2.88  ليس لدي عالقات كثيرة مثل اآلخرين الذين هم في نفس عمري  23 10

 عالٍ  0.47 3.14 تقدير الذات الرفاقي  

  
أن المتوسط الحسابي الكلي  )12يشير الجدول رقم (

) وبانحراف 3.14( ةلتقدير الذات الرفاقي لدى عينة الدراس
) مما يشير إلى أن المستوى الكلي لتقدير 0.47( معياري

لدى عينة الدراسة عال، وفقًا للمعيار الذي  الذات الرفاقي
استخدمه الباحثان. وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات 

رقم  ة، حيث جاءت الفقر )2.88) و(3.58( بين هذا المجال
لدي األصدقاء كثيرون في نفس " :التي تنص على) 21(

، )3.58وبمتوسط حسابي بلغ ( ،في المرتبة األولى" عمري
ليس لدي "التي تنص على ) 23(رقم  ةالفقر جاءت على حين 

المرتبة بعالقات كثيرة مثل اآلخرين الذين هم في نفس عمري" 
ويمكن تفسير هذه  .)2.88األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (

النتيجة بأن الطالب الذين تناولتهم الدراسة جميعهم تربطهم 
عالقات قربى وجوار، ويقيمون في أحياء وتجمعات سكنية 

ة جعلتهم يكونون جماعات رفاق وصداقات حميمية متجاور 
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بينهم. هذا فضًال عن طبيعتهم اإلنسانية االجتماعية التي 
جعلت من انتمائهم لجماعة الحي ورفاق المدرسة أمرًا أساسيًا 

 دانالضيوضروريًا. واتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
   ) التي كشفت عن مستوى ذات مدرسي عاٍل. 2003(

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة الثاني:  السؤال

بين مستويات التفاؤل  )α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى (
والتشاؤم وبين مستويات تقدير الذات لدى عينة من الطلبة 

 تملإلجابة عن هذا السؤال  المراهقين في محافظة جرش؟
، بين التفاؤل وتقدير الذاتاستخراج معامل ارتباط بيرسون 

    ذلك. ) يوضح13(والجدول 
  )13جدول (ال

  بين مستوى التفاؤل وتقدير الذاتللعالقة معامل ارتباط بيرسون 

 الداللة االحصائية معامل االرتباط العدد ورـــالمح

 0000.  0(**)438. 125 تقدير الذات العائلي

 0000. 0(**)412. 125 تقدير الذات المدرسي

 0000. 0(**)388. 125 تقدير الذات الرفاقي

 0000. 0(**)528. 125 تقدير الذات ككل

  ).0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( *
  ).0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( **

  
) وجود عالقة إيجابية دالة 13يتبين من الجدول (

وتتفق  ة.الدراس التفاؤل وتقدير الذات لدى عينةإحصائيا بين 
) التي أثبتت 2010هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو العال (

وجود عالقة إيجابية بين التفاؤل وتقدير الذات لدى عينة 

الشق الثاني من السؤال السابق لإلجابة عن والدراسة. 
 متالمتعلق بالكشف عن العالقة بين التشاؤم وتقدير الذات 

 ،بين التشاؤم وتقدير الذاتاستخراج معامل ارتباط بيرسون 
    ك.) يوضح ذل14والجدول (

  )14جدول (ال
  بين التشاؤم وتقدير الذاتمعامل ارتباط بيرسون للعالقة معامل ارتباط بيرسون 

 الداللة االحصائية معامل االرتباط العدد ـــورالمح

  0000. (**)0.332- 125 الذات العائليتقدير
 0000. (**)0.329- 125 تقدير الذات المدرسي

 0000. (**)341.-0 125 تقدير الذات الرفاقي

 0000. (**)0.428- 125 تقدير الذات ككل

  .)0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( *
    .)0.01حصائيا عند مستوى الداللة (دالة إ **

وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا  )14( يتبين من الجدول
ة بأن ، ويمكن تفسير النتيجة السابقبين التشاؤم وتقدير الذات

) طالبًا وطالبة ينتمون إلى 125عينة الدراسة المكونة من (
بيئات ثقافية محافظة تعلي من شأن العلم والعلماء، وتؤمن 

رورة العلم وطلبه للذكر واألنثى، وتبذل األسر في سبيل بض
تحقيق هذه الغاية كل ما من شأنه إشاعة التفاؤل واألمل ونبذ 

 تَّبر اليأس والتشاؤم بين صفوف البنين والبنات، األمر الذي 
ة بين في العالق واء األسرية الداعمة للتفاؤل قوةً على هذه األج

التفاؤل لدى الطلبة المراهقين من الذكور واإلناث وبين تقديرهم 
لذواتهم العائلية والمدرسية وتقدير الذات الرفاقي، وهو ما يفسر 
أيضًا وجود العالقة السلبية بين التشاؤم وتقدير الذات لدى 

تيفن سعينة الدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
)Stephen, 1992) اللتين 2010، ونتيجة دراسة أبو العال (

أثبتتا وجود عالقة سلبية بين التشاؤم وتقدير الذات لدى أفراد 
  . عينة دراستيهما
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"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :ثالثالسؤال ال
في مستويات التفاؤل تعزى لمتغير  )α ≥ 0.05(عند مستوى 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات  الجنس؟"
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات التفاؤل حسب 

متغير الجنس، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات 
 وضح) ي15(الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجدول 

  ذلك.

  
  )15جدول (ال

  مستويات التفاؤلالجنس على ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0000. 123 4.581- 800. 3.47 63 ذكر التفاؤل
    720. 4.09 62 انثى

  
فروق ذات داللة إحصائية  وجود )15يتبين من الجدول (

)  =0.05(  اث.نفي التفاؤل ولصالح اإل الجنستعزى ألثر  
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :رابعالسؤال ال

في مستويات التشاؤم تعزى لمتغير  )α ≥ 0.05( توىمس
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات  الجنس؟"

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات التشاؤم حسب 
متغير الجنس، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات 

وضح ) ي16(الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجدول 
  لك.ذ

  
  )16جدول (ال

  مستويات التشاؤمالجنس على ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 ددعـال الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0120. 123 2.554 820. 2.39 63 ذكر التشاؤم
    780. 2.02 62 انثى

  
فروق ذات داللة إحصائية  وجود )16يتبين من الجدول (

)  =0.05(  ويمكن  ولصالح الذكور. الجنستعزى ألثر
تفسير النتيجتين السابقتين بأن عينة الدراسة من اإلناث أكثر 
تفاؤًال من الذكور، وذلك ألن اإلناث أقل قلقًا من الذكور فيما 
يتعلق بالمستقبل المهني؛ إذ أن البيئات االجتماعية التي 
تنتمي إليها اإلناث تؤمن بأهمية حصول الفتاة على مؤهل 

ط المستقبلية، ويجعلها ترتب علمي يحسن من نوعية حياتها
بزوٍج ذي مواصفات مناسبة بالنسبة لها، ويزيد من طموحها 
في بناء أسرة مثالية؛ إذ أن طموحها هذا ال يكلفها سوى 
الحصول على مؤهل علمي جعلته كثير من البيئات 
االجتماعية دافعًا للعديد من الشباب لالرتباط بفتاة متعلمة، 

مى لديهم مشاعر التشاؤم وتتدنى بخالف الذكور الذين تتنا
 مشاعرهم التفاؤلية بسبب كثرة تفكيرهم بمستقبلهم المهني الذي

يستلزم التفكير بكيفية الحصول على مؤهل علمي يحتاجه 
سوق العمل، والتفكير بوظيفة تؤمن له مستلزمات الحياة من 
بيت وأثاث ومهر زوج وسيارة ونفقات معيشة كريمة وغير 

الحياة التي تعدها الثقافة العربية من أهم  ذلك من متطلبات
واجبات الرجل تجاه أسرته. وتخالف هذه النتيجة نتيجة دراسة 

) اللتين 2010)، ونتيجة دراسة أبو العال (2014المحادين (
أظهرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التفاؤل 

  تعزى لصالح الذكور.  
  

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : خامسالسؤال ال
في مستوى تقدير الذات تعزى  )α ≥ 0.05(عند مستوى 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج  لمتغير الجنس؟"
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير 
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الذات حسب متغير الجنس، ولبيان الفروق اإلحصائية بين 
 )17(المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجدول 

  ك.وضح ذلي

  
  )17جدول (ال

  مستوى تقدير الذاتالجنس على ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 العددالجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية

 0010. 123 3.397- 490. 3.24 63 ذكر تقدير الذات العائلي

    370. 3.50 62 انثى

 0000. 123 3.645- 470. 2.79 63 ذكر تقدير الذات المدرسي

    430. 3.08 62 انثى

 0140. 123 2.489- 460. 3.04 63 ذكر الرفاقيتقدير الذات 

    470. 3.25 62 انثى

 0000. 123 4.166- 370. 3.02 63 ذكر تقدير الذات ككل

    310. 3.28 62 انثى

  
وجود فروق ذات داللة عدم  )17يتبين من الجدول (

في جميع المحاور  الجنستعزى ألثر  )  =0.05إحصائية (
ن إلى المساواة بيويمكن عزو هذه النتيجة  .وفي األداة ككل

الذكور واإلناث فيما يتعلق بالمعاملة، والتقدير الوجداني الذي 
يتلقاه المراهقون في أسرهم ومدارسهم وجماعة رفاقهم؛ األمر 
الذي ترتب عليه عدم وجود فرق بين الذكور واإلناث فيما 

تيجة نتهم. وتخالف هذه الدراسة في نتيجتها يتعلق بتقدير ذوا
أظهرت وجود فروق في ) التي 2010دراسة أبو العال (

  مستويات تقدير الذات ولصالح الذكور.
  

  توصيات الدراسة
توصي الدراسة مديري المدارس الثانوية بضرورة االهتمام  .1

 األنشطةتفعيل من خالل ببيئة الطالب المدرسية 
ويح التي تتسم بالتر  الت الفنيةقامة الحفالالصفية، وإ 
وٕاقامة  ،الشعرية والثقافيةعقد المسابقات و  واللهو البريء،

الفنية والترفيهية، وغيرها من الفعاليات التي  معارضال
تجعل البيئة المدرسية بيئة معززة للتفاؤل بصوره ومعانيه 

 كافة.

توصي الدراسة معلمي المدارس الثانوية بأهمية تقوية  .2
ودة والمحبة بينهم وبين تالميذهم، وتجنب أواصر الم

التنفير والقسوة والعقاب المفضي إلى هتك حجاب الهيبة، 
وتنمية مشاعر الكره والحقد لدى التالميذ، كما توصي 
الدراسة المعلمين بضرورة  التنويع في أساليبهم وطرائقهم 
التدريسية لتشمل أسلوب الحوار والمناقشة، والترغيب، 

المثل، واستخدام أسلوب السؤال،  والقصة، وضرب
وأسلوب حل المشكالت، وتعليم التفكير، وغير ذلك من 
األساليب التي تؤدي إلى تشويق التالميذ، وتدخل المرح 
والسرور إلى نفوسهم، وتزيد من مستوى تفاؤلهم بالحياة 

 عامة. 

توصي الدراسة المرشدين النفسيين في المدارس الثانوية  .3
ت التوجيه واإلرشاد، وتفعيل البرامج بضرورة تقديم خدما

اإلرشادية واالستشارات النفسية بهدف الوقاية من التشاؤم 
وما يؤدي إليه من االكتئاب وٕايذاء الذات، وتصميم 
البرامج العالجية للحاالت التي تشعر بالتشاؤم واالكتئاب 

 من الطلبة.

توصي الدراسة مخططي المناهج والكتب المدرسية  .4
بضرورة مراعاة أهمية التفاؤل ودوره في بناء الشخصية 

تضمين الكتب والمناهج السوية للتالميذ من خالل 
 ،المدرسية بالموضوعات التي تثير التفاؤل لدى الطلبة

مثل الحديث عن النصر، والنجاح، والفوز، والصبر، 
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وٕاشاعة األمل، والبشارة، والتحدي، والفرج، والفرح، 
لك من الموضوعات المحببة لدى والسعادة، وغير ذ

  الطلبة.
توصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات تتناول عينات  .5

أكبر ومن مجتمعات أخرى كالمجتمعات الجامعية 
واالهتمام ببحث العالقة بين سمتي التفاؤل والتشاؤم وبين 
متغيرات أخرى كالشعور باالكتئاب، والوحدة النفسية، 

  ز لدى الطلبة.وقلق المستقبل، ودافعية اإلنجا
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Abstract 

This study attempted to identify the levels of optimism and pessimism and their relationship to 
self-esteem among a sample of adolescents in the secondary stage in Jerash governorate, Jordan. 
This study made use of a population of 600 students, of whom a simple random sample was 
selected from the secondary stage in schools of the directorate of education at Jerash governorate 
(center). The sample consisted of 55 female and 70 male students with a total number of 125 
students. The instruments of the study consisted of the Arabic list scale for optimism and 
pessimism prepared by Abdul Khaliq (1996) and Bruce R. Hare scale of self-esteem (1985). 
Validity and consistency of the two instruments were established as appropriate. The results of 
this study showed that the overall level of optimism was high with a mean of (3.77). The results 
also revealed that the overall level of pessimism was low with a mean of (2.21). The study 
concluded that the total level of self-esteem was high with a mean of (3.15). Also, it revealed a 
statistically significant positive correlation between optimism and self-esteem. Furthermore, 
there existed a statistically significant negative correlation between pessimism and self-esteem. 

Keywords: Optimism, Pessimism, Self-esteem. 
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  مؤشرات الثبات باستخدام نظرية التعميم ومؤشرات صدق البناء لمقياس موهبة لإلبداع

  2عيد بن رديني الحربي ،1بيخليل بن عبدالرحمن الحر 

  ومستشار المركز الوطني للتقييم، المملكة العربية السعودية. مشارك، كلية التربية، جامعة طيبة؛أستاذ القياس والتقويم ال. 1
  .، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود، كلية التربية، المساعد والتقويم أستاذ القياس. 2

  

  23/7/2017ُقبل بتاريخ:    6/5/2017ُعدل بتاريخ:  12/12/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
جودة مقياس موهبة لإلبداع، وذلك من خالل معياري مواصفات االختبار الجيد: الثبات الدراسة فحص استهدفت هذه 

من مجتمع الدراسة، الذي يمثل جميع طالب وطالبات التعليم فردًا  )4368والصدق. وقد استعملت عينة عشوائية حجمها (
تخدم معامل وقد اسي. صف الثالث الثانو ابتداًء من الصف الثالث االبتدائي وحتى ال، العام بالمملكة العربية السعودية

كرونباخ ألفا لدراسة اتساق الدرجات المستقاة من المقياس ونظرية التعميم للحصول على جودة تقويم المصححين إلجابات 
 وقد نتج من تحليل .استعمل التحليل العاملي التوكيدي، ولدراسة البناء التكويني للمقياس .الطالب والطالبات على المقياس

 740.تراوحت معامالت كرونباخ ألفا لمحاوره بين (؛ فقد أن مقياس موهبة لإلبداع يتمتع بجودة عالية ةنتائج الدراس
) لمصحح 0.81(بِـ فقدرت  حين) لكامل المقياس. أما مؤشرات نظرية التعميم لدراسة ثبات المصح0.90(وبلغت)، 880.و

البناء التكويني للمقياس يتضمن خمسة عوامل رئيسة مستقلة صدق  أنضًا ) لثالثة مصححين. ووجد أي0.86(و واحد
(الطالقة، األصالة، المرونة، إدراك التفاصيل، الحساسية للمشكالت) تهيمن على الدرجات المستقاة من المقياس بما 

  .ييتوافق مع ما نتج من دراسات مقاييس اإلبداع العالمية، مثل مقياس تورنس للتفكير اإلبداع

  يدي.القدرة اإلبداعية، نظرية التعميم، الثبات، الصدق، التحليل العاملي التوككلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

الموهوبون والمبدعون يبرز من بينهم صفوة العلماء 
والمفكرين والقادة والمبتكرين والمخترعين، والذين عمدت 

العصور إلى االستعانة بنتاجات افكارهم  أقدماالنسانية منذ 
لتتقدم حضارتها وتزدهر  ،وعقولهم من اختراعات وٕابداعات

في كافة المجاالت. وفي العصر الحديث اهتمت مختلف 
 ،لدول التي تبحث عن تقدم حضارتها والمنافسة على العالميةا

الصفوة في أوقات مبكرة من  هذه أفرادفي التعرف على 
الطفولة وتصميم وبناء البرامج المختلفة لرعايتهم واالهتمام 

  م). 2000بهم (النافع وزمالؤه، 
والمملكة العربية السعودية اهتمت بهذه الفئة ألكثر من 

من خالل عمل منظم إلعداد برنامج للكشف  عاما، وذلك 25
في ضوء حاجة المجتمع وأهدافه  هم،عن الموهوبين ورعايت

السياسية والتعليمية واالمكانات المتاحة بواسطة فريق عمل 
مالؤه، النافع وفريقه العلمي (النافع وز  عبد اهللاألستاذ الدكتور 

وهبة مالمبذولة في مجال ال ولتوحيد وتطوير الجهود .م)2000

واإلبداع وتقديم الدعم الكافي، أتت فكرة إنشاء مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجاله مؤسسة للموهبة واإلبداع (موهبة) في عام 

م) لرعاية الموهبة واإلبداع في المملكة العربية 1999(
فق عامة مقسمة و  استراتيجيةالسعودية. وقد بنت موهبة خطة 
تتمثل في تعزيز ، م)2022خطط خمسية حتى حلول عام (

"المجتمع الخالق من مجموعة كبيرة بارعة من القادة الشباب 
الموهوبين والمتفوقين الذين يعدون مبتكرين ومتعلمين تعليما 
عاليا، ومدربين تدريبا جيدا لدعم التنمية المستدامة واالزدهار 
في المملكة"، وتتخلل هذه الخطط الخمسية مبادرات عملية 

لمجتمع السعودي واالمكانات المتاحة تتناسب مع طبيعة ا
). ومن هذه المبادرات كانت www.mawhiba.org(موهبة، 

مبادرة التعرف على الطلبة الموهوبين والمبدعين التي هدفت 
تطوير نموذج للتعرف على الموهوبين والمبدعين من إلى 

ورة تعتمد في المقام األول خالل استخدام منهجية علمية متط
على أهم األسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان 

من  بنىواإلبداع، تاالنتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة 
املة لجميع الموهوبين شخاللها قاعدة بيانات ضخمة و 
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والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة ومحافظاتها 
السنية في مراحل التعليم العام. وجميع الفئات ، ومراكزها

م باالتفاق 2009وإلنجاز هذه المبادرة قامت موهبة في عام 
مع المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" بتصميم وبناء 
وتطبيق األدوات والمقاييس واآلليات المناسبة لالختيار الجيد 

الذين يملكون المهارات والقدرات  ت،والنوعي للطالب والطالبا
امنة للموهبة واإلبداع. فُبنيت بطارية اختبارات تكونت من الك

استمارات ترشيح سلوكية أولية، اختبارات للعمليات العقلية 
المتعددة (مقياس موهبة)، مقياس موهبة لإلبداع، مقياس 
السمات الشخصية المتعددة. ولتقوم هذه األدوات بدور فعال 

للطالب  لنوعياالختيار الجيد وا وتطبيقفي عملية الترشيح 
والطالبات المستهدفين، ويجب ان تثبت جودتها وصالحيتها 
وفق مواصفات االختبار الجيد: الثبات والصدق؛ لذا هدفت 
هذه الدراسة إلى فحص جودة وصالحية مقياس موهبة لإلبداع 
الذي يعد من أهم المقاييس للتعرف على القدرات والمهارات 

اسة ثبات درجاته وصدق الكامنة لإلبداع، وذلك من خالل در 
  مكوناته البنائية الفرضية. 

 هيو ان شواهد ثبات وصدق االختبارات كثيرة ومتعددة، 
 ة،يترتبط بمصادر األخطاء العشوائية الملوثة للدرجات الحقيق

 المستقاة من نتائج االختبارات في حالة دراسة الثبات
(Crocker and Algina, 1986)  أو بطبيعة االختبارات

رض من استخدامها في حال دراسة الصدق، فحين يكون والغ
استخدامه في التعرف على الطلبة المبدعين، فإن شواهد 
الصدق التي ينبغي التركيز عليها هي تلك المرتبطة بذلك 

م). وعليه وجب التركيز على 1989ك، االستخدام (مز 
األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة بثبات 

بارات اإلبداع من أجل التوصل إلى األنواع وصدق اخت
المختلفة من الثبات والصدق المناسبة لمثل هذه االختبارات، 
وبالتالي تبنى مؤشرات تؤخذ كمحكات للحكم على جودة 

  اختبار اإلبداع تحت البحث في هذه الدراسة.
وتنقسم مقاييس اإلبداع إلى أربعة أنماط: اختبارات التفكير 

ت م االتجاهات والميول، وقوائم السماالتباعدي، وقوائ
 Hocevar, 1981; Runco and)الشخصية، وقوائم السير الذاتية

Acar, 2012).  وبمقارنة أربعة األنماط من مقاييس اإلبداع
صدقها في قياس البناء  أو درجاتهافي ضوء ثباتها ودقة 

التكويني لإلبداع، وجدت البحوث والدراسات القائمة على 
اختبارات التفكير التباعدي من أفضل األدوات التي  القياس أن

تقدم تقديرات مفيدة عن التفكير اإلبداعي الكامن لدى األفراد، 
بحيث توفر مؤشرات جيدة عن األداء اإلبداعي المستقبلي 

بموضوعية ودقة عالية في وتتميز إلى حدٍّ ما 
 Krumm, Lemos and Filippetti, 2014; Runco)االكتشاف

and Acar, 2012).  وباإلضافة إلى ذلك، وجد أن البحوث
ريفات من تع ذكرت كثيًراوالدراسات العلمية في مجال اإلبداع 

 ,Guilford, 1959; Haensly & Reynolds)ةاإلبداع المختلف

1989; Hocevar & Bachelor, 1989; Michael & Wright, 

1989; Prince, 1972; Sanders & Sanders, 1984; 

Thurstone, 1951; Torrance & Goff, 1989)، أدى هذا  وقد
ا ريف إجرائي مقبول عالميالتعدد واالختالف إلى عدم وجود تع

وبالتالي تعددت األدوات المطورة المختلفة في عدد ، لإلبداع
 & Hocevarالبنود ونوعيتها واي السمات تقيس (انظر إلى 

Bachelor, 1989; O’Neil, Abedi, & Spielberger, 1994 .(
ومن بين األدوات والمقاييس والوسائل المستخدمة لقياس 
القدرات والمهارات اإلبداعية، يعد اختبار تورنس للتفكير 

 من )the Torrance Test of Creative Thinkingاإلبداعي (
أكثر االختبارات استخداما في قياس اإلبداع، وترتيبه األول 

النافع وزمالؤه، ( من بين اختبارات اإلبداع واالبتكار
2000(Kim, 2006a: Runco & Acar, 2012; .  

ولحصر مجال البحث في هذه الدراسة للوصول إلى 
مؤشرات موضوعية يمكن استخدامها في تقويم جودة مقياس 
موهبة لإلبداع، اقتصر التركيز على الدراسات والبحوث ذات 
العالقة باختبارات التفكير التباعدي، وبأكثر خصوصية 

من نظرية  جزء علىتبار تورنس للتفكير اإلبداعي المبني اخ
واختبار  .)Guilford, 1950, 1968جيلفورد للبناء العقلي (

تورنس للتفكير اإلبداعي وغيره من اختبارات التفكير التباعدي 
تقيس اربعة محاور رئيسة هي: الطالقة، األصالة، المرونة، 

ت عليها بنود إدراك التفاصيل، وهذه األبعاد هي ما طور 
مقياس موهبة لإلبداع، باإلضافة إلى بعد خامس يقيس 

  .)Tan, 2007الحساسية للمشكالت (
وبمسح بعض األدبيات ذات الصلة المباشرة بدراسة ثبات 

م توصدق اختبارات اإلبداع وفق االعتبارات السابق ذكرها، 
  إلى اآلتي: التوصل

صيل ع وبتفدراسات الثبات ذات العالقة باختبارات اإلبدا
أكثر الدراسات ذات العالقة بقياس سمات التفكير التباعدي. 
ويعد الثبات مؤشرا الستقرار أو اتساق نتائج االختبار أو 
درجات االختبار. وتوجد هناك عدة أنواع من طرق الثبات 
ذات العالقة باختبارات اإلبداع القائمة على التفكير التباعدي، 

) ثبات 2على بنود االختبار، ) ثبات درجات الطالب 1وهي: 
  لالختبار. ) ثبات النماذج المتكافئة 3أداء المصححين، 
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 من المصححين)ويعد النوع الثاني من الثبات (ثبات اداء 
توجد ذاتيه في نظام تصحيح اختبارات ذ أهم انواع الثبات إ

العموم. اما في غالب اختبارات التفكير التباعدي  في اإلبداع
 .)Runco and Acar, 2012فتقل الذاتية في تصحيح بنودها (

فعدد األفكار المتولدة تحسب بواسطة حساب عدد األفكار 
الستخراج درجات الطالقة، واألصالة في األفكار واإلتيان 
بأفكار جديدة ونادرة وغير مألوفة تحسب بواسطة تجميع 

فكار لعينة من األفراد وتحديد أي من هذه األفكار نادرة األ
(وهذه األفكار النادرة تعطي نقطة  فةغير مألو وجديدة و 

ألصالتها)، وهكذا في باقي محاور اختبارات اإلبداع القائمة 
أن ). أضف إلى ذلك، Kim, 2006aعلى التفكير التباعدي (

لبنود ا أن ةبين المصححين مطلوب فحصه في حال االتفاق
صححت بواسطة مصححين. والتصحيح يمكن تقـنينه تقـنينا 

 ,Meeker)وقد عرضت  ة.موضوعيًّا يعطي تقويًما ونتائج ثابت

المصححين في دراستها على اختبار القدرات  ثبات (1985
) في 0.90بلغ ( كما)، 0.90للبناء العقلي للتعلم الذي بلغ (

النتيجة ال تمنع وهذه . )Wallach and Kogan, 1965( ةدراس
من اخذ الحيطة والحذر من هذه النتائج المرتفعة، فيجب 
االنتباه لكمية المعلومات التي تعطى للمصححين اثناء 
التصحيح ونوعيتها، وآلية اختيار أفضل المصححين وقدرتهم 

 ,Runco)استعمال القواعد العامة للتصحيح ومهارتهم على

1989).  
 اتساق درجات المختبرين علىاما نوع الثبات القائم على 
العديد من  في )0.97و 0.42بنود االختبار فتراوح بين (

أغلب  كن في). ولCropley, 2000الدراسات والبحوث (مثل: 
 ,Hocevar, 1979a)وأكثر ) 0.70الدراسات استقر الثبات عند (

1979b).  والجدير ذكره ان العديد من الدراسات شككت بثبات
ة في اختبارات اإلبداع، وذلك في حال درجات محور اإلصال

ا ان درجات الطالقة تتحكم بمكونات درجات األصالة مم
 Clark and)للمستهدفين  قيةيجعلها ال تقيس الدرجات الحقي

Mirels, 1970; Hocevar and Michael, 1979).  وبالمقابل
في جميع  أنه ال يمكن )Runco and Albert, 1985وجد (

كن ميمل األصالة منخفض الثبات، ولكن ايعد ع الحاالت أنْ 
ان تكون الدرجات ثابته حتى قبل التحكم اإلحصائي بدرجات 
الطالقة مع بعض االختبارات والعينات وخصوصا في 
المستويات العليا من التفكير اإلبداعي. وبمراجعة قيم مؤشر 

للتفكير اإلبداعي في مجموعة من  الثبات الختبار تورنس
) في دراسة 0.94و 0.89الدراسات، وجد أنه يتراوح بين (

) في حال معامل Torrance, 1990a, 1990b, 1998تورنس (

) في حال معامل االرتباط بين 0.90االتساق الداخلي وقيمه (
وطالبة من المرحلة  باً ) طال99وبدراسة تتبعية لـ ( ين.المصحح
، وجد أن قيمة معامل ألفا لدرجات عاماً  40خالل االبتدائية 

 ,Torrance))0.88و 0.78تقويم المصححين تراوحت بين (

) فوجَد ان Ferrando et al., 2007دراسة (في  أما .(2002
) في كامل االختبار في نموذج 0.90معامل كرونباخ ألفا بلغ (

د ج(ب)، أما استعمال النموذج الجديد الختبار تورنس (أ)، فو 
)Clapham, 2004 (معامل ألفا لكامل االختبار بلغ  أن
 فة.ل)، وتقل قيمة ألفا أكثر من ذلك في فروعه المخت0.72(

ورنس الختبار ت األرجنتينلهذه النتيجة وجدت في  هةومشاب
أما قيم  .)700.لنموذج األشكال (ب)، فبلغ معامل ألفا (
) في 930.و 500.معامل ثبات إعادة االختبار فتراوحت بين (

) التي 2000). أما دراسة النافع وزمالئه (Kim, 2006bدراسة (
قننت اختبار تورنس الصورة (ب) على البيئة السعودية، فقد 

) 0.90و 0.95توصلت إلى أن ثبات التصحيح تراوح بين (
لفروع االختبار وذلك باستخدام معامل االرتباط بين تصحيح 

بات بات نفسها، وثالمصحح األول وتصحيح زميله لالستجا
 ويفيد .) لفروع االختبار0.60و 0.76اإلعادة تراوح بين (
(Treffinger, 1985)  إنه بسبب صعوبة قياس التفكير

النتائج المتحصل عليها في دراسات ثبات فإن اإلبداعي، 
ة ووافية ومفيدة للتوصل إلى اختبارات اإلبداع تعد كافي

  مناسبة للتنبؤ بالقدرات والمهارات اإلبداعية. اتمؤشر 
أما بخصوص صدق اختبارات اإلبداع، فتـنوعت أنواعها 
وأشكالها في األدبيات والدراسات السابقة في مجال اإلبداع، 

ء ، وصدق البناتنبؤيفمنها الصدق التمايزي، والصدق ال
بما أن و  .(Runco and Acar, 2012; Kim, 2006a) يالفرض

من هذه الدراسة فحص الصدق البنائي الفرضي الهدف 
تي على الدراسات والبحوث ال تم التركيزفقد لمقياس موهبة، 

درست الصدق البنائي الفرضي للتفكير التباعدي، وبخاصة 
 ,Guilford)أن جيلفورد  وكما ارياختبار تورنس للتفكير اإلبتك

د، ازعم بأن التفكير التباعدي يعد متعدد األبع (1962 ,1959
وقد أيده كثيٌر من الباحثين الذين وصلوا من خالل بحوثهم 
إلى أّن اإلبداع يتكون من العديد من العوامل النفسية الكامنة 

)Kim, 2006a(.  وبالمثل لم ينصح تورنس(Torrance, 1966, 

باستخدام الدرجة الكلية المركبة الختبار تورنس للتفكير  (1974
رجة واحدة للحكم على اإلبداع اإلبداعي، وحذر من استخدام د

ل محور بسبب أن ك، ألن ذلك سيضلل تفسير نتائج االختبار
لدراسات ا فإنوبالمقابل،  قلة.فرعي يقيس سمة مختلفة ومست

والبحوث التي أجريت على اختبار تورنس وجدت متضاربة 
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 ;Chase, 1985; Clapham, 1998; Dixon, 1979)النتائج 

Heausler & Tompson, 1988; Hocevar, 1979a, 1979b; 

Hocevar & Michale, 1979; Runco & Marz, 1992; 

Treffinger, 1985). فخلص(Hocevar, 1979a, 1979b)  إلى
أن اختباري جيلفورد وتورنس يقيسان عامال واحًدا من التفكير 
التباعدي، بدال من قياس العديد من العوامل المستقلة. اما 

)Dixon, 1979 (ارتباط دال إحصائيا بين الطالقة  يوجد فال
واألصالة، واقترح أن العوامل الفرعية لمقياس تورنس تقيس 

 Heausler and)فقد وجد سمات بنائية متماثلة. وبالمثل

Tompson, 1988)  أن العوامل الفرعية الختبار تورنس
 وحذر ة.وتقيس سمات متشابه اً مترابطة ارتباطا كبير 

)Treffinger, 1985 ( من تفسير األبعاد األربعة الختبار
) باستعمال Chase, 1985منفصال. وقد نصح ( اً تورنس تفسير 

درجة واحدة لتفسير اإلبداع وذلك بجمع المرونة واألصالة 
معا، وذلك بسبب وجود ارتباط مرتفع بين السمتين، يتراوح 

أما الدراسة التي أجريت على اختبار . )800. - 740.بين (
 فوجدت أن هناكن على البيئة السعودية، تورنس المقن

)، 650. -450.ارتباطات بين مكونات المقياس تراوحت بين (
وباستعمال التحليل العاملي االستكشافي، وجد أن هناك عامال 
واحًدا يكون البناء الفرضي للمقياس وتتراوح تشبعات األبعاد 

  ).780. - 670.( بين الفرعية بالعامل الكامن
الدراسات والبحوث التي استخدمت منهجية التحليل أما 

العاملي التوكيدي، على الرغم من قلتها، فتناقض البحوث 
والدراسات السابق استعراضها في هذه الدراسة، انظر مثال 

)Kim, 2006a الذي قام بدراسة أجريت على عينة من طالب (
فوجد أن هناك فرد  )500صف السادس االبتدائي حجمها (ال

 .لين مهمين يفسران البناء الفرضي الختبار تورنسعام
 ريعة هذين العاملين، وجد أنها تفسوبالدراسة المتعمقة لطب

تصنف البناء الفرضي  )Kirton, 1969مكونات نظرية (
للتفكير التباعدي إلى عاملين يقعان على خط مستقيم، كل 
عامل يقع في طرٍف منه. فالعامل األول يطلق عليه المحول 

)Adaptor وهو المبدع الذي يبتكر الكثير من االفكار (
والحلول للمشاكل التي بين يديه ويجعلها بأفضل حال، بينما 

العامل الثاني، فهو المبدع الذي يستمر -)Innovatorالمبتكر (
بابتكار األفكار وحلول المشاكل التي تتحدى األشياء 

اء أشيالموجودة، أي يحاول أن يغير الموجود بين يديه إلى 
جديدة ومختلفة، وال يطورها كما يعمل المحول. وقد وجد 

)Kim, 2006a أن األصالة والطالقة والمقاومة لالنغالق (
المبكر تندرج تحت عامل المبتكر، أما عامل المحول فيندرج 

تحته إدراك التفاصيل والتجريد في العناوين وقوة اإلبداع. وقد 
ورنس بواسطة ثنائية األبعاد لمقياس تضًا دعمت اي
 ,Kim, 2004a; Kim, Cramond and Bandalos)دراسات

) طالب وطالبة 3000التي أجريت على عينات من ( (2006
من مرحلة الروضة والصف الثالث االبتدائي، والصف 

  السادس االبتدائي.
من خالل نتائج البحث في الدراسات السابقة تبين و 

اعية، رات اإلبدصعوبة قياس البناء الفرضي للقدرات والمها
عليها  متفق وذلك لعدم وجود تعريفات إجرائية معتمدة عالمياً 

وهذا األمر أدى إلى تنوع الوسائل واألدوات لقياس  ،اتفاًقا كبيًرا
عتماد ويمكن اال أن أكثر السمات استقراًرا اً اع. ووجد أيضاإلبد
في الوصول إلى مؤشرات تتنبأ تنبًؤا جيدا باإلبداع هو  يهاعل
كير التباعدي، الذي يعد األكثر استعماال في مقاييس التف

اإلبداع للتعرف على المبدعين، وخصوصا بوجود اختبار 
تورنس للتفكير اإلبداعي الذي خدم كثيًرا في أدبيات البحث 
العلمي في مجال اإلبداع. وبما أن مقياس موهبة لإلبداع 
المستهدف بهذه الدراسة بني وطورت بنوده وفق نظرية 

 يمكن استعمال المؤشرات التيفإنه  فورد وأعمال تورنس،جبل
بار تورنس للتفكير اإلبداعي استخدمت في دراسات اخت

  تي:كاآل
) في مجال الثبات، وجد أنه ُبحث من وجهتين: أ) ثبات 1

تقويم المصححين باستعمال معامل كرونباخ ألفا الذي تراوح 
بة ) تعد مناس700.)، وقيمه عند (970.و 420.بين (

(Cropley, 200; Meek, 1985; Torrance, 2002).  ب) ثبات
المصححين واستعمل به االرتباط بين مصححي االختبار، 

هذه  أن). وجدير بالذكر 920.و 900.وتراوحت قيمه بين (
الطريقة يشوبها كثير من النقص للتعرف على جميع مصادر 

عملية  يفالخطأ العشوائي ذات العالقة بالمتغيرات التي تؤثر 
التصحيح سواء المصححين أو بنود االختبار. وتعد نظرية 
التعميم من أفضل الطرق للحصول على مؤشر ثبات 
المصححين، ولكن لم تستخدم كثيرا في دراسات الثبات 

  ). Kim, 2006aلمقاييس اإلبداع (
) في مجال الصدق، وجد ان هناك ثالثة افتراضات 2

ة والمهارات اإلبداعيتفسر صدق البناء الفرضي للقدرات 
أ) عامل واحد يكون البناء الفرضي لإلبداع، ب)  وهي:

عامالن يكونان البناء الفرضي لإلبداع، ج) اإلبداع يعد 
متعدًدا ويتكون من العديد من العوامل النفسية الكامنة للتعرف 

  على بنائه التكويني الفرضي.
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  ةمشكلة الدراس
 وطور لقياس ا،جديدمقياسا  مقياس موهبة لإلبداع يعد

لمهام من أكثر ا يعد قياسها التيالقدرات والمهارات اإلبداعية 
تحديا في مجال اإلبداع، وتماشيا مع أهم أبجديات معايير 
بناء االختبارات التربوية والنفسية الذي يفرض على منتجي 
االختبارات "تقديم الشواهد المناسبة والمبررات الداعمة للهدف 

صف الشواهد المناسبة بأنها تلك التي و . وتمن االستخدام"
"تدمج خيوط األدلة المتعددة في نسيج متناسق تظهر فيه 
مدى دعم النظرية وسواها من الشواهد لتفسير معين لدرجة 

). من هنا أتت AERA/APA/NCME, 2014, p.11االختبار" (
الحاجة إلجراء هذه الدراسة للتأكد من جودة مقياس موهبة 

معياري مواصفات االختبار الجيد:  ذلك من خالللإلبداع، و 
الثبات والصدق، وذلك لتطبيقه على مدى واسع للتعرف على 

نى عليها ُيبالمبدعين والوثوق بنتائجه التخاذ قرارات حاسمة 
  توزيع الطالب والطالبات على برامج الرعاية المختلفة.

  
تستهدف هذه الدراسة فحص جودة  أهداف الدراسة:

بة لإلبداع، وذلك من خالل إجراء دراسات الثبات مقياس موه
  :يةوالصدق اآلت

من مقياس موهبة لإلبداع  إبراز ثبات الدرجات المستقاة -1
 من جانبين:

 االتساق الداخلي للبنود. -

 ات تقديرات المصححين.ثب -

دراسة صدق درجات مقياس اإلبداع، وذلك باستخدام  -2
 التحليل العاملي التوكيدي.

  
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة  الدراسة:تساؤالت 

  اآلتية:
) هل الدرجات المستقاة من مقياس اإلبداع متسقة في ضوء 1

  معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي للبنود؟
) هل تقديرات المصححين إلجابات الطالب والطالبات ثابتة 2

وفق متغيري الجنس والمرحلة الدراسية وذلك باستخدام 
  لتعميم؟نظرية ا

) هل يوجد هناك عامل أو أكثر يكون البناء الفرضي 3
لمقياس اإلبداع، وذلك باستخدام منهجية التحليل العاملي 

  التوكيدي؟
  

  تتمحور أهمية هذه الدراسة في اآلتي:أهمية الدراسة: 
) تقديم مقياس موهبة لإلبداع للمكتبة العربية بصفة عامة 1

 ارها لمقاييسوالسعودية بصفة خاصة خصوصا الفتق
  حديثة في مجال القدرات اإلبداعية.

) التعرف على مكونات مقياس موهبة لإلبداع وخصائصه 2
السيكومترية لالستفادة من تطبيقه واستعماله للتعرف على 

  الطلبة المبدعين.
) اإلسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية 3

تطويره بناؤه و  بخصائص الطلبة المبدعين وفق مقياس تم
  وفقا للبيئة والثقافة السائدة في المملكة العربية السعودية.

) استعمال نتائج الدراسة ومنهجيتها في إجراء دراسات 4
  متعددة في مجال القدرات اإلبداعية.

  
  ةمصطلحات الدراس

 هو عملية عقلية تنطوي على توليد أفكار أو اإلبداع :
هو كار أو المفاهيم الحالية، فمفاهيم جديدة، أو الجمع بين األف

ببساطة عمل شيء ما عمًال جديًدا (تقرير مشروع موهبة 
  ).2012الرابع، 
 هو قدرة الطالب على توليد أفكار التفكير التباعدي :

جديدة واعية، تتفرع إلى حلول عديدة محتملة للمشكلة 
المقدمة، ويتناول أربعة أبعاد هي: (األصالة، الطالقة، 

إدراك التفاصيل). ويمكن أن يضاف إليها بعد المرونة، 
الحساسية للمشكالت التي تعد من المواصفات القريبة 

  ).2012لألصالة (تقرير مشروع موهبة الرابع، 
 رية للنظ وامتداد : هي عبارة عن تطويرنظرية التعميم
للقياس، ولكن تسعى في محاولة نمذجة جميع  ةالتقليدي

ة ثبات درجات المقاييس مصادر الخطأ العشوائي لدراس
  المختلفة.
 طرق دراسة  إحدى: هو التحليل العاملي التوكيدي

صدق البناء التكويني الفرضي للمقاييس المختلفة ويستخدم 
أن البناء الفرضي األساسي للسمة المقاسة محدد حال في 

 سابًقا وفق أسس تجريبية و/أو نظرية.

  
  :منهج الدراسة

المجتمع هو جميع الطالب والطالبات : مجتمع الدراسة
في جميع صفوف التعليم العام، ابتداًءا من الصف الثالث 
االبتدائي وحتى الثالث الثانوي لجميع أنواع المدارس في 
المملكة العربية السعودية. وأما الفئة المستهدفة من تطبيق 
المقياس عليها فهي: الصف الثالث االبتدائي، والسادس 

  الثالث المتوسط.االبتدائي، و 
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طبق مقياس موهبة لإلبداع على عينة : عينة الدراسة
والصف  ،عشوائية ممثلة للمجتمع من الصف الثالث االبتدائي

الصف الثالث المتوسط. وقد كان حجم السادس االبتدائي و 

بلغت نسبة الذكور و  بة،) طالًبا وطال4368هذه العينة (
  .%53.1ونسبة اإلناث  46.9%

  
  )1جدول (ال

  عينة الدراسة حسب الجنس والصف الدراسي طلبةأعداد 
 بة (%)النس العدد الجنس الصف الدراسي

 الثالث االبتدائي
 47.4 599 ذكور
 52.6 665 إناث

 100.0 1264 المجموع

 االبتدائيالسادس 
 45.3 671 ذكور
 54.7 811 إناث

 100.0 1482 المجموع

 الثالث المتوسط
 48.0 779 ذكور
 52.0 843 إناث
 100.0 1622 الجموع

  
) أعداد الطالب والطالبات الذين طّبق 1ول (الجد ويوضح

عليهم المقياس حسب الصفوف الدراسية: الثالث االبتدائي، 
م على حيث بلغت نسبته ط،المتوسالسادس االبتدائي، الثالث 

  .37%، 34% ،29%التوالي: 
  

  ينعينة دراسة ثبات المصحح
 تيرتاخللتأكد من ثبات تصحيح المصححين لالختبار 

طالًبا وطالبة من عينة التقنين  240عينة عشوائية عددها 
 وكان الحرصطالًبا وطالبة.  )4579التي بلغ عددها حوالي (

، ففي اختيار العينة على أن تكون ممثلة للمجتمع المستهد
أخذ في الحسبان الجنس (ذكر/ أنثى)، والمستوى الدراسي إذ 

(ثالث ابتدائي/ سادس ابتدائي/ ثالث متوسط). نظرا ألن هذه 
الصفوف هي المستهدفة أساًسا في تطبيق المقياس، وقد كانت 

  .)2أعدادهم على النحو الموضح في الجدول (
  

  )2جدول (ال
  أعداد عينة دراسة ثبات المصححين حسب الجنس والمرحلة الدراسية

  المجموع  بتدائياالثالث ال  بتدائياالسادسال متوسطالثالثال  
    2المصحح   1المصحح   2المصحح  1المصحح 2المصحح 1المصحح

  120  20  20  20 20 20 20  الذكور
  120  20  20  20 20 20 20  اإلناث
  240  40  40  40 40 40 40  المجموع

  
) عدد الطالب والطالبات الذين 2جدول (اليتضح من 

جرى اختيارهم من كل مرحلة من المراحل الثالث للمصحح 
  الواحد.
  

  الخطوات اإلجرائية
بعد التأكد من اختيار عينة الدراسة على النحو الذي سبق 

شرحه في الفقرة السابقة، أجريت مجموعة من اإلجراءات 
للتأكد من توزيع الطالب على مصححي دراسة الثبات الذين 
جرى اختيارهم والبالغ عددهم أربعة مصححين. حيث ُقسمت 
عينة الطالب إلى ثمان مجموعات (أربع مجموعات لكل 

طالًبا. وقد قسمت هذه  30ح)، وتحوي كل مجموعة مصح
  .)3جدول (الالمجموعات وفق 
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  )3جدول (ال
  نة الدراسة إلى أربع مجموعات لكلتقسيم عي

  طالباً  30كل مجموعة  وتضمصحح م
  

ثالث ال  
  متوسطال

سادسال
  بتدائياال

ثالثال
  بتدائياال

 المجموع

 15 5 5  5  الذكور
 15 5 5  5  اإلناث
 30 10 10  10 المجموع

  
  

أعطيت هذه المجموعات أرقاًما لتوزيعها بعد ذلك على 
  .)4جدول (المصححي دراسة الثبات، كما هو مبين في 

  
  

  )4جدول (ال
  ترقيم مجموعات الكراريس لكل مصحح

 أرقام المجموعات  
 4 3 2  1  المصحح األول
 8 7 6  5  المصحح الثاني

  
دراسة وزعت بعد ذلك هذه المجموعات على مصححي 

الثبات األربعة الذين جرى اختيارهم بصورة عشوائية. وكان 
توزيع المجموعات عليهم على النحو الموضح في الجدول 

)5(.  
  

  
  

  )5جدول (ال
  موعات الموكلة لكل واحد منأرقام المج

  دراسة الثبات األربعةي صححم
  المجموعات الموكلة للمصحح  

  3  4  5  1  1مصحح 
  8  5  6  2  2مصحح 
  1  6  7  3  3مصحح 
  2  7  8  4  4مصحح 

  
وبذلك تكون تكررت كل مجموعة لدى مصحَحين 
مختلفين. وقد أتبع هذا اإلجراء للتحقق من اختالف 
المصححين على الدرجات المعطاة للطالب آخذين في 

  اختالف الجنس والمرحلة الدراسية. نالحسبا
  

  ةأداة الدراس
تفكير البني مقياس موهبة لإلبداع وطورت بنوده لقياس 

 ,Guilford)يق تعريف جيلفورد للتفكير التباعداإلبداعي وف

وأعمال تورنس في تطوير اختباره  (1960 ,1959 ,1956
 ,Torrance, 1966, 1974, 1984, 1990)يللتفكير اإلبداع

، لذلك تم تبني المكونات التقليدية الرئيسة للبناء (1998
الة، ألصالتكويني الفرضي للتفكير التباعدي، وهي: (ا

الطالقة، المرونة، إدراك التفاصيل)، باإلضافة إلى عامل 
خامس هو الحساسية للمشكالت الذي يعد مهما في التوصل 

). وقد بنيت Tan, 2007إلى األصالة في األعمال أو اإلنتاج (
بنود المقياس وفق اخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث 

 خدمة في مقاييسذات العالقة بتطوير نوعية البنود المست
ة ييح ذات الموضوعية والدقة العالاإلبداع؛ وأنظمة التصح

(Plucker and Renzulli, 1999).  
  )6جدول (ال

  أبعاد مقياس موهبة لإلبداع وفروعها المختلفة وعدد بنودها

  المحاور

  األصالة المرونة الطالقة
الحساسية 
  للمشكالت

 إدراك
المجموع  التفاصيل المعنى 

اللفظي 
 للكلمات

االستخدامات 
  غير المألوفة

عنوان 
األشكال غير   الشعاراتالقصة

 المكتملة
عنوان  المترتبات

الصور

  20  3  2 2  2 2  2  2  2  3 عدد البنود

  
) بنًدا. 20المختلفة وعدد البنود في كل فرع، التي بلغ عددها () أبعاد مقياس موهبة لإلبداع وفروعه 6جدول (الويعرض 
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) بنود، 5فنجد أن البعد األول يمثل الطالقة، وعدد بنودها (
تحسب من خالل حساب عدد اإلجابات الصحيحة النادرة 
التي يجيبها الطالب عن كل سؤال. وهذا يعدُّ سؤاًال مفتوًحا، 

ه نادرة تعطى ل فبقدر ما يجيب الطالب من إجابات صحيحة
ودها ثله المرونة التي بلغ عدد بنفتمالدرجات. أما البعد الثاني 

 ) بنود، ولحساب درجاتها تستخدم اآللية المستخدمة نفسها4(
ولكن بحساب عدد الفئات التي تنتمي  ،في محور الطالقة

  .إليها إجابات الطالب عن كل سؤال
ة ثلهما األصالة والحساسيتمالثالث والرابع ف انأما البعد

على التوالي.  ،)2و 6عدد بنودهما (للمشكالت اللتان وصل 
إلجابة " لفتصحح درجات الطالب فيهما وفق تدرج من "صفر

  إجابة عن كل سؤال.  " ألفضل4الخاطئة إلى "
) 4وأخيًرا البعد الخامس ويمثله إدراك التفاصيل بـ (

إلجابة تصحح درجاته وفق تدرج من "صفر" لو بنود 
" ألفضل إجابة عن كل سؤال. وتجدر 3الخاطئة إلى "

اإلشارة إلى أن الطالب الذين لم يجيبوا عن أي من األسئلة 
فإن إجاباتهم تحسب على أنها إجابات غير صحيحة 
وتعطى الدرجة "صفر". ويمكن الرجوع إلى دليل التصحيح 
للمقياس لمزيد من التفاصيل (تقرير مشروع موهبة 

  م).2012السادس، 
  

استخَدمت هذه الدراسة  :األساليب اإلحصائية للدراسة
اإلحصاء الوصفي للتأكد من سالمة البيانات من أي أخطاء 
في اإلدخال وحساب بعض جداول التكرارات لهذه الدراسة. 
واستخَدمت ثالثة أساليب إحصائية رئيسة لتحليل بيانات هذه 

  الدراسة لإلجابة عن اسئلتها، وهي:
  

للحصول على االتساق الداخلي لدرجات مقياس موهبة ) 1
، استخدم معامل كرونباخ ألفا الذي حسب بواسطة لإلبداع
  .SPSSبرنامج 

  
للحصول على ثبات تقويم المصححين اسُتخدمت طريقة ) 2

) GENOVA، وذلك باستخدام برنامج (نظرية التعميم
)Crick, Brennan, 1983وتعد نظرية التعميم امتداًدا .( 

للنظرية التقليدية، ولكن تعتمد طريقة لتقسيم الخطأ إلى 
أجزاء كثيرة حيث يمثل كل جزء منها مصدًرا مختلفا 
ألسباب االختالفات في الدرجات بين الطالب. وهذا يعني 
أنها تسعى إلى التحكم بمصادر الخطأ ومعرفة أسبابه، 
وبالتالي يمكن قراءته وتحليله أثناء إصدار ثبات الدرجات 

  لمدروسة.ا
وفيما يأتي إيضاح لبعض المفاهيم األساسية لنظرية 
التعميم تساعد على فهم التصميم المستخدم لتقدير ثبات تقويم 

  ة:المصححين في هذه الدراس
  

  :(Facet)أوجه مصادر الخطأ 
هي عبارة عن مجموع شروط القياس المتشابهة مثل: 

ون/... المصحح(المهمات/ الفترات الزمنية لتطبيق االختبار/ 
لتي يتبعها الباحث إلخ). وبمعنى آخر هي اإلجراءات ا

 بخطأ القياس.كم لتصميم التح

  
  :(Conditions)الشروط 

هي عبارة عن مستويات أوجه الخطأ، فعلى سبيل المثال 
عند تطبيق االختبار في فترات زمنية مختلفة تكون هذه 

لزمنية الفترة ا الفترات هي الشروط (الفترة الزمنية األولى،
... إلخ) أو في حال وجود عدد من المصححين الثانية،

مصحح األول، المصحح للمقياس فتكون الشروط (ال
  ... إلخ).الثاني،
  

  ةالمستهدف من العملية التقويمي
(The object of measurement):  

رت العادة في مثل هذه المقاييس على أن المستهدف ج
ويكون قياس أدائهم من ، األشخاصمن العملية التقويمية هم 

أجل اتخاذ بعض القرارات نحو نجاحهم أو رسوبهم أو إكمال 
  شيء معين يتعلق بهم أو ما إلى ذلك.

  
  :D ((G-study and D-study)) ودراسة (Gدراسة (

  
تستخدم نظرية التعميم مرحلتين في تحليل الثبات، األولى 

ر وتحسب من خاللها جميع مصاد (G)تسمى دراسة 
االختالفات في درجات الطالب وتفاعلها فيما بينها بشكل 

)) من ANOVAآني وكلي باستخدام منهج (تحليل التباين (
أجل تعميم عينات تمثل مجتمعاتها. والمرحلة الثانية تسمى 

والتي تعدُّ محاولة لإلجابة عن األسئلة (ماذا لو؟)،  (D)دراسة 
ت وتقليل رفع الثباحيث يحاول الباحث رسم أكثر من سيناريو ل

الخطأ. أي: بمعنى أنه يحاول تفصيل التحليل العام الموجود 
إلى تفاصيل تمكنه من الوصول إلى أقصى  (G)في دراسة 

 ثبات ممكن من خالل البيانات.
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 .Random facet vs)ةألوجه العشوائية واألوجه المثبتا

fixed facet) :  
راد فإذا أ تار الباحث عادة ما بين هذين التصميمين،خي

تعميم نتائجه أبعد من انطباقها على عينة التقنين أي: على 
مجال أوسع من البيانات؛ فإنه يعتمد األوجه العشوائية في 
التصميم. أما إذا أراد أن تكون نتائجه محصورة على عينة 

 التقنين فيمكن أن يثبت هذه األوجه.

  
 Cross Design and)التصميم التقاطعي والتصميم الُعّشي 

Nested Design):  
أجاب عن كل فقرة أو مهمة  (p) في حال أن كل طالب

(t) وكل مصحح ،(r)  صحح لكل طالب في المهمة، بذلك
. أما في (pXtXr)يمكن القول أن التعميم تقاطعي بالكامل 

فإن عدًدا من الطالب يمكن  ياً حال كون التصميم ُعشّ 
همات إعطاؤهم مهمات مختلفة ويتولى تصحيح هذه الم

. ويمكن الجمع بين التصميمين (r:t:p)مصححون مختلفون 
في آن واحٍد، ويسمى في هذه الحالة التصميم المختلط 

(Mixed design).  
  

 .Relative vs)النموذج مرجعي المحك والمعيار 

absolute model):  
تستخدم هذه الطريقة لتفسير نتائج دراسة الثبات. ففي 

رن الباحث الطالب بعضهم النموذج مرجعي المعيار يقا
ببعض بينما في النموذج مرجعي المحك تكون المقارنة بين 

 نتائج الطالب ومحك يقترح لتقويم نماذج الطالب.

  
 Generalizability)معامل التعميم ومؤشرات االعتماد 

coefficient vs. dependability coefficient):  
معامل التعميم يستخدم مع النموذج مرجعي المعيار 
التخاذ القرارات نحو الثبات، بينما يستخدم معامل االعتماد 

(Phi-coefficient)  مع نموذج مرجعي المحك التخاذ القرارات
  نحو معامالت الثبات.

  
 لدراسة صدق البناء الفرضي لمقياس موهبة لإلبداع،) 3

ه كيدي للتأكد من صدق مكوناتُاستعمل التحليل العاملي التو 
حسب ما وجد في الدراسات والبحوث العلمية في مجال 

األدبيات والدراسات السابقة التي عرضت سابقا  اإلبداع (انظر
في هذه الدراسة)، والمنهجية المطبقة في إجراء التحليل 
العاملي التوكيدي للمقياس هي كاآلتي: أ) استعملت طريقة 

 robust weighted)قةالموزونة المتس مقدر المربعات الصغرى

least squares estimator (WLSMV)  المطبقة في برنامج
Mplus)((Muthen and Muthen, 2008) وذلك لوجود بنود ،

تصنيفية ضمن بيانات الدراسة لحساب مؤشرات النماذج 
اإلحصائية المقترحة للتأكد من الصدق البنيوي لمقياس موهبة 

رح في الدراسات والبحوث العلمية في مجال لإلبداع وفق ما اقت
اإلبداع، وذلك للوصول إلى النموذج المناسب الذي يمثل 
القدرة اإلبداعية الواضح تميزها أو ظهورها بحيث تكون 
محكات االختيار للنموذج المناسب ومؤشراته من خالل 
ة قاستعمال مؤشرات إحصائية للتعرف على حسن جودة مطاب

  ة.ذه الدراسالنموذج لبيانات ه
  

ب) استعملت إحصاءات حسن جودة المطابقة للحصول 
على أفضل النماذج المالئمة لبيانات هذه الدراسة. واستعمل 

 نمؤشرات هي: مؤشر المطابقة المقار في هذه الدراسة ثالثة 
(Comparative fit index) )CFIلويس  -) ومؤشر توكر

)Tucker-Lewis index)(TLI ويتراوحان بين الصفر والواحد (
الصحيح، وتزيد قيمة حسن المطابقة كلما قربت من الواحد. 

أو  95.أو أكبر مناسبة، غير أن قيمة تساوي  90.وتعد قيمة 
ذر ومؤشر ج هي األفضل على أنها قيمة قطعية،، أكبر منها

 root mean square error of)متوسط الخطأ التقريبي

approximation) )RMSEA( بين الصفر والواحد  ويتراوح
) أو أقل منها مناسبة جدًّا ولكن 050.الصحيح، فقيمة تساوي (

) تكون غير جيدة، ويحتاج النموذج 080.قيمة أكبر من (
 ,Dimitrov)المقترح إلى مراجعة (انظر على سبيل المثال: 

2012; Byrne, 2006( استعمل مربع كاي لحسن  ضاً وأي
أفضل نموذج يناسب بيانات هذه  المطابقة للحصول على

الدراسة، ويحتوي هذا اإلحصائي على قيمة إحصائية وقيمة 
احتمالية، فكلما كانت القيمة اإلحصائية صغيرة، كانت القيمة 
االحتمالية كبيرة، وكان النموذج المقترح مطابًقا لعينة البيانات 

قيم  قيمة الفرق بين اً مستهدفة في الدراسة. واستخدم أيضال
مربع كاي للنماذج المقترحة لمقارنة الفروق إحصائيا عند 

(انظر على سبيل المثال:  0.01مستوى داللة يساوي 
Dimitrov, 2012; Byrne, 2006 ج) مقارنة النماذج .(

المقترحة في هذه الدراسة وفق مؤشرات إحصاءات حسن 
انات ئمة لبيجودة المطابقة للحصول على أفضل النماذج المال

  ة.الدراس هذه
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  نتائج الدراسة ومناقشتها:
 :ىنص هذا السؤال عل: أوًال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ة لإلبداع متسق هل الدرجات المستقاة من مقياس موهبة"
 "في ضوء معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي للبنود؟

ولإلجابة عن هذا السؤال الذي يبحث اتساق درجات 
لحساب  SPSSمقياس موهبة لإلبداع، استخدم برنامج 

 لكامل المقياسفا ت االتساق الداخلي لكرونباخ ألمعامال
  لفة.المخت وفروعه

  
  )7جدول (ال

  معامالت كرونباخ ألفا لمحاور مقياس موهبة لإلبداع
 كامل المقياس إدراك التفاصيل الحساسية للمشكالتاألصالة المرونة الطالقة الصف الدراسي

 900. 860. 880. 790. 840. 810. الثالث االبتدائي

 910. 820. 850. 820. 810. 810. السادس االبتدائي

 870. 840. 830. 740. 730. 810. الثالث المتوسط

 900. 840. 860. 790. 810. 810.  كامل العينة

  
إلى أن الثبات وفق  )7وتشير النتائج في الجدول (

معامالت كرونباخ ألفا ُيعدُّ مرتفعًا إلى حد ما لجميع أجزاء 
المقياس، إذا ما قورن بالنتائج التي وجدت بالبحوث والدراسات 

 ;Cropley, 2000)السابق ذكرها بهذه الدراسة، انظر مثال 

Meek, 1985; Torrance, 2002). محوري األصالة  باستثناء
) في الصف الثالث المتوسط، فلم 740.) والمرونة (730.(

)، ولكن يمكن ان نزعم انهما قيمتان 800.تصال إلى قيمة (
جيدتان وذلك لصعوبة قياس بنائهما الفرضي كقدرات 

أضف إلى  ،(Clark and Mirels, 1970)ة ومهارات إبداعي
ذلك أن معامل كرونباخ مرتفع لكامل المقياس لطالب الصف 

)، ومرتفع أيضا لكامل عينة 870.الثالث المتوسط، فبلغ (
). وجدير بالذكر هنا أن أحد بنود محور 900.الدراسة، فبلغ (

إدراك التفاصيل، حذف من المقياس لعدم اتساقه مع محوره 
) 19( تخدم. لذا اسخصوًصا ومع كامل بنود المقياس عموًما

بنًدا إلجراء التحليالت القادمة في قسم التحليل العاملي 
خلصت هذه الدراسة إلى أن وبهذا  التوكيدي لهذه الدراسة.

ى سواًءا على مستو  بمناس الختبار اإلبداع تساق الداخلياال
ان درجات المقياس ، كما ابعاده الخمسة أو كامل المقياس
  .الدراسي ومع كامل العينة كانت متسقة مع مستوى الصف

  
ال نص هذا السؤ  :ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

هل تقديرات المصححين إلجابات الطالب  :على
والطالبات ثابتة وفق متغيري الجنس والمرحلة الدراسية، 

  وذلك باستخدام نظرية التعميم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال الذي يبحث ثبات تقويم 

لى بنود مقياس موهبة لإلبداع، استخدم برنامج المصححين ع
GENOVA  لحساب مؤشرات نظرية التعميم حسب الجنس

  والصف الدراسي. 
  نتائج دراسة ثبات تقويم المصححين على مقياس اإلبداع:

من خالل المعلومات السابقة والرجوع إلى عينة دراسة 
ًما يالثبات والتصميم المشروح حول ذلك تعدُّ هذه الدراسة تصم

 (G)لدراسة  (two facet mixed design)مختلًطا ذا وجهين 
((r:p)Xi) ومحور عملية القياس هم الطالب .(p)  واألوجه

. وتكون البنود متقاطعة مع (i)والبنود  (r)هي: المصححون 
الطالب والمصححين فبينما عدد من المصححين أعطي 
مجموعة من أوراق الطالب لتصحيحها صححت مجموعة 
أخرى من األوراق من قبل مصححين آخرين. وكال الوجهين 

  يًا.عشوائاعتبر 
 variance)لتقدير محاور التباين  (G)وُأجريت دراسة 

component) تعميم وجد أن هناك خمسة ومن خالل هذا ال
مصادر للتباين يمكن التعرف عليها. هذه المصادر هي 

والتباين  (true variance) (p)التباين الصادر عن الطالب 
 (i)والبنود  (error)داخل الطالب  (r)العائد للمصححين 

(irrelevant error)  الخطأ غير العائد إلى النموذج مرجعي)
، (error) (i)والبنود  (p)لطالب المعيار). والتفاعل بين ا

 (p)داخل الطالب  (r)والمصححين  (p)والتفاعل بين الطالب 
ُأنجزت  (D). وبذلك فإن أربع دراسات (error) (i)والبنود 

من أجل تقدير  (G)باستخدام محاور التباين المقدرة من دراسة 
لعدد من السيناريوهات المختلفة  (g-coefficient) (g)معامل 

درست ثبات  (D). وسيناريوهات دراسات (D)سات لدرا
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بنًدا) وعدد  20مصححين و 3الدرجات لحالتْي هذه الدراسة (
دامات ر الثبات لالستخمن الحاالت لبحث تأثير اختالف تقدي

  ية.المستقبل

  
  )8( جدولال

  )G )G-study (r:p) xمحاور التباين لدراسة 

 )Effectالتأثير (
 نسبة التباين المفسر  الخطأ المعياري عامل التباين الحريةجاتدر 

Degrees of Freedom  Variance 
Component 

Standard 
Error 

Variance 
Explained (%) 

p 167 0.309 0.039 21.24 

(r:p) 336 0.027 0.003 1.86 

i 19 0.180 0.057 12.37 

pi 3173 0.726 0.020 49.90 

(r:p) i 6384 0.213 0.004 14.64 

  
 (G)) محاور التباين المقدرة لدراسة 8ول (الجدويوضح 

لتصميم هذه الدراسة. ويظهر أن أكبر محور تباين يرتبط مع 
) والذي يمثل التباين %49.9التفاعل بين البنود واألشخاص (

إلى أن عدًدا من البنود المعينة غير المرغوب. هذا يشير 
تختلف صعوبتها أو سهولتها عن بنود أخرى لطالب معينين. 
وثاني أصعب مصدر تباين في النموذج يعود إلى الطالب 

) وهذه القيمة هي عبارة عن ربع التباين الموجود 21.24%(
في النموذج والعائد إلى االختالفات بين الطالب الذين أجابوا 

س موهبة لإلبداع، وهذا التباين يمثل التباين عن أسئلة مقيا
الحقيقي المرغوب تكبيره إلى أقصى ما يمكن. ويأتي بعد ذلك 

والذي يمثل  (Xi(r:p))التفاعل بين المحاور في التصميم 
) من التباين في %15الخطأ غير المفسر والذي يمثل (
) من مجموع %12.37النموذج. والتباين العائد للبنود يمثل (

باين في النموذج وهذا يشير إلى اختالف البنود في الت
  صعوبتها. 

وأخيًرا التباين العائد للمصححين آخذين في الحسبان 
) وهذا يشير إلى أن %1.86الطالب ويمثل فقط (

المصححين ال يختلفون في تقويمهم للطالب. وبطريقة أخرى 
يمكن القول أن المصححين متوافقون في إعطاء الدرجة نفسها 

  طالب الواحد.لل
ومن خالل محاور التباين المقدرة والموجودة في الجدول 

من أجل  (D)) والذي يعرض السيناريوهات الثالثة لدراسة 8(
حساب معامل التعميم للتصميم المستخدم في هذه الدراسة. 

األول المتعلق بتقدير معامل التعميم  (D)سيناريو دراسة 
عندما تغير عدد المصححين من أجل استخدام هذه التحليالت 
في التطبيقات المستقبلية لمقياس موهبة لإلبداع لتحديد العدد 

 (D)المناسب لمصححي هذا المقياس. وسيناريو دراسة 
عند افتراض سيناريو  (r:p)المتعلق بالوجه األول من التصميم 

األول حيث يكون لدينا فقط مصحح واحد، وهنا  (D) دراسة
نريد أن نقدر معامل التعميم عندما يكون لدينا مصحح واحد 
فقط. والسيناريو الثاني نفترض أن لدينا مصحَحين. والسيناريو 
الثالث نفترض أن لدينا ثالثة مصححين حسب تصميم هذه 

إضافة إلى ذلك جرت دراسة أي من المصححين  الدراسة.
التي حددت لم يتأثر بعدد البنود  (r:p)ي من الطالب أل

 مقياس.بواسطة خصائص ال
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  )9جدول (ال
 D (D-studies r:p x i) ةالتباين الحقيقي، وتباين الخطأ النسبي، ومعامل التعميم السيناريوهات الثالثة لدراس

 Dالسيناريوهات الثالثة لدراسة 
 بنًدا 20ومصححين  ثالثة بنًدا 20و مصححانبنًدا20مصحح واحد و

  التباين الحقيقي
2() = 

2
p

 =0.31 
2
p

 =0.31 
2
p

 =0.31 

 تباين الخطأ النسبي

ir

iprpi

r

pr

NNNiN

2
):(

22
: 

) =2(
201

0.213

20

0.726

1

0.027


= 

= 0.074 
202

0.213

20

0.726

2

0.027


 

= 0.056  
203

0.213

20

0.726

3

0.027


 

= 0.049 

  معامل التعميم

)()(

)(
22

2







2 
074.0309.0

309.0


 

=  0.807 
056.0309.0

309.0


 

=  0.849 
049.0309.0

309.0


 

=  0.863 

  
 (True variance)) التباين الحقيقي 9جدول (الويمثل 

وحسابات معامل  (Relative variance)والتباين النسبي 
لكل سيناريو من سيناريوهات دراسة  (g-coefficient)التعميم 

(D). 

وكما يتضح من الجدول فإن معامل التعميم يعد مرتفًعا، 
حين، صحآخذين في الحسبان حجم عينة الطالب والبنود والم

شرين بنًدا، إلى وع ) لمصحح واحد8070.حيث يتراوح من (
  ) لثالثة مصححين وعشرين بنًدا.8630.(

) جزَء التباين 8ومن المهم التنويه بأّن في الجدول (
وجد أنه أكبر  (pXi)المتعلق بالتفاعل بين الطالب والبنود 

جزِء تباين، ولكنه لم يدخل في التحليل ألنه قد تُـبنَِّي النموذُج 
النموذُج مرجعيُّ المحك. ومن  يتم تبنيمرجعيُّ المعيار ولم 

الممكن في بحوث أخرى مستقبلية دراسة أوجه البنود. 
لالتساق الداخلي  المؤشرات الجيدة باإلضافة إلى وجود

وجد  ،لنتائج المتعلقة بالسؤال األول)الختبار اإلبداع (انظر ا
تى ح مناسب جًدالبنود المقياس  ثبات تقويم المصححين أن

أنه يمكن ان نثق بتقويم مصحح واحد، وهذا يشير إلى 
موضوعية إجراءات تصحيح المقياس ومناسبة نظام تصحيحه 
وٕاصدار درجاته مما يوفر لمستخدميه الوقت والمال. وبهذا 

ثبات سم درجاته بالتتقياس موهبة لإلبداع يمكن ان نزعم ان م

العالي على الرغم من حداثته وصعوبة قياس مكوناته مقارنة 
 ,Cropley) بنظرائه اُألَخر من المقاييس، مثل اختبار تورنس

200; Meek, 1985; Torrance, 2002; Treffinger, 1985).  
  

سؤال نص هذا ال :ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
هل يوجد هناك عامل أو أكثر يكون البناَء الفرضيَّ  :على

لمقياس اإلبداع، وذلك باستخدام منهجية التحليل العاملي 
  التوكيدي؟

ولإلجابة عن هذا السؤال الذي يبحث التكوين البنائي 
 (Mplus)اس موهبة لإلبداع، استخدم برنامجالفرضي لمقي

نماذج مؤشرات الإلجراء التحليل العاملي التوكيدي الستخراج 
المقترحة للدراسة ومقارنتها مع بعضها بعًضا للوصول ألفضل 

  نموذج يتناسب مع بيانات هذه الدراسة.
وللوصول إلى أفضل نموذج يناسب بيانات هذه الدراسة، 

 إليه من البحث في تم التوصلصممت ثالثة نماذج وفق ما 
البحوث والدراسات السابقة في مجال قياس البناء الفرضي 
لإلبداع (انظر اإلطار النظري لهذه الدراسة) من أجل اختبارها 

  وتحليلها إحصائيًا وهي كاآلتي: 
يفترض هذا النموذج أن القدرة  ):1النموذج األول (نموذج

وذلك من عام واحد  كامنٍ  اإلبداعية يمكن أن تقاس بعاملٍ 
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خالل بنود مقياس موهبة لإلبداع، وبالتالي تقاس القدرة 
 أحد) مؤًشًرا (يجب مالحظة هنا أن 19اإلبداعية الكامنة بـ (

بنود إدراك التفصيل حذف من التحليل، ليصبح عدد البنود 
  )). 20) بندا بدال من (19الداخلة بالتحليل (

ن القدرة أذج ): يفترض هذا النمو 2النموذج الثاني (نموذج
اإلبداعية يمكن أن تقاس بعاملين كامنين، االول يسمى 

) بنود، 6) بنود واألصالة (5(المبتكر) ويقاس ببنود الطالقة (
اما . ) بنًدا11ليصبح عدد المؤشرات التي تقيس هذا العامل (
ونة ببنود المر  العامل الثاني فيطلق عليه (المحول) ويقاس

بندان، والحساسية لحل  )2) بنود، وٕادراك التفاصيل (4(

مؤشرات تقيس عامل  )8لتصبح ( ،) بندان2المشكالت (
  المحول. 

أن القدرة  ): يفترض هذا النموذج3النموذج الثالث (نموذج
اإلبداعية يمكن أن تقاس بخمسة عوامل كامنة، وهذه العوامل 
الكامنة هي المكونات البنائية الفرضية التقليدية لإلبداع: 

المرونة، األصالة، الحساسية للمشكالت، إدراك الطالقة، 
) مؤشرات. 2، 2، 6، 4، 5التفاصيل ويمثلها على التوالي (

ولتصور شكل النماذج الثالثة، يمكن االطالع على الشكل 
  ).1البياني (

  

  
 )1لشكل البياني (ا

  الثة لبيانات مقياس موهبة لإلبداعالنماذج الث
  

لبيانات هذه الدراسة، وبالتالي فحص الصدق البنائي للقدرة وللمقارنة بين النماذج الثالثة وتحديد أفضلها مطابقة 
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اإلبداعية، لخصت النتائج اإلحصائية المستخرجة من 
الثالثة السابق ذكرها في  للنماذج  (Mplus)مخرجات برنامج 

  .)10جدول (ال

  
 )10( الجدول

  للنماذج الثالثة.  (Mplus)النتائج اإلحصائية المستخرجة من مخرجات برنامج 

النموذج 
  المقترح

مؤشر مربع كاي
المطابقة 
  المقارن

CFI 

مؤشر
 -توكر
  لويس
TLI 

مؤشر جذر 
متوسط الخطأ 

  التقريبي
RMSEA  

*مقدار التغير في 
  مربع كاي

مستوى **
  الداللة

القيمة ودرجات
  الحرية

مستوى
  الداللة

  --  --  0920. 8090. 8300. 00000. 7299(170)  1نموذج
 000.  )1(892  0920. 8090. 8300. 00000. 6407(169)  2نموذج

  000.  )28(4890  0470. 9530. 9610. 00000. )141(1517  3نموذج
 010.دالة عند مستوى معنوية **.3ونموذج2، والفرق بين نموذج2ونموذج1* الفرق بين نموذج

)، يتبين أن النموذج الثالث 10جدول (الوبالنظر إلى 
أفضل النماذج الثالثة مناسبة لبيانات مقياس موهبة لإلبداع، 

اإلحصائية لحسن جودة المطابقة: مؤشراته م وذلك حسب قي
-ؤشر توكرم)، و 0.96(رن مؤشر المطابقة المقا

 )، ومؤشر جذر متوسط الخطأ التقريبي =0.95(=لويس

) على 1517)، وقيمة مربع كاي تعد األصغر (0.047((
الرغم من كونها دالة إحصائيًّا ولكن يمكن قبولها، وذلك 

كبيرة لحساسية إحصائي مربع كاي لحجم العينات ال
)Dimitrov, 2012; Byrne, 2006 وأضف أن مقدار الفرق .(

إحصائيا عند  والنموذجين اآلخرين يعد داالً  3 بين نموذج
  ).010.مستوى معنوية (

استعملت أيضا طريقة فحص الداللة اإلحصائية لتقدير 
معالم النموذج (البنود)، بحيث إذا كانت نتائج اختبار الداللة 

ة إحصائية، يستنتج بأن البنود جيدة اإلحصائية ذات دالل
ومهمة في تحديد معالم النموذج المقترح. وبفحص نتائج 

)، (Mplusالنموذج الثالث المستخرجة من مخرجات برنامج 
يتبين أن جميع المتغيرات المالحظة أو المؤشرات ذات داللة 

) وحينئٍذ تكون مهمة 0.01إحصائية عند مستوى معنوية (
معالم النموذج. وأيضا تراوحت قيم تشبعات وحاسمة في تحديد 

 ). وبمقارنة9420.و 4670.البنود على ابعادها بين (

وجد أنها تراوحت  ة،االرتباطات بين العوامل الكامنة الخمس
  .)7930.و 4620.بين المتوسط والقيم العالية (

فمن خالل النتائج السابقة، وجد أن هناك حسَن مطابقة 

الثالث ذي الخمسة عوامل وبيانات هذه عالية بين النموذج 
الدراسة. فوجد أن القدرة اإلبداعية يمكن ان تمثل بخمسة 
عوامل مستقلة وهي: الطالقة، األصالة، المرونة، الحساسية 

عددية ت هذه النتائج علىتدل . لذا للمشكالت، إدراك التفاصيل
 ا المجال جيلفوردمرا وعالنظّ مُ  إلبداعية التي أكدهاالقدرة ا

زعما باستقاللية أبعاد القدرة اإلبداعية وحذرا  اللذانوتورنس 
المركبة الختباراتهما للتعرف على  من استخدام الدرجة الكلية

 .(Guilford, 1959, 1962; Torrance, 1966, 1974)ين المبدع
وبالنظرة الثاقبة للدراسات التي أطرت القدرة اإلبداعية في قدرة 

وصا الدراسات التي استخدمت واحدة أو قدرتين فقط وخص
، مثل دراستي  التحليل العاملي التوكيدي على الرغم من قلتها

)Kim, 2006a; Krumm, Lemos and Filippetti, 2014 ،(
استخدمت الدراستان الدرجة الكلية المركبة لكل  تي:وجد اآل

بعد من أبعاد اإلبداع كمؤشرات بطريقة مباشرة للتنبؤ بالعامل 
درة اإلبداعية)، بدال من استخدام بنود كل بعد الكامن (الق

كمؤشرات للتنبؤ بالقدرة الكامنة للبعد، أي: السماح لجميع بنود 
المقياس في اإلسهام في التنبؤ بالبناء الفرضي للقدرة 
اإلبداعية، بدال من دمجها ضمن درجة كلية مركبة لكل بعد. 

يل لوهذه المنهجية تفقد كثًيرا من خصائص استعمال التح
العاملي التوكيدي وتفقد أيضا كثيًرا من خصائص البيانات 
موضع الدراسة، وذلك لسببين: أ) إعطاء جميع بنود البعد 
الواحد الوزن نفسه، مما يضيع المشاركة الفريدة لكل بند في 

 اتالتعرف على القدرة اإلبداعية، ب) استعمال الدرج
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يقة بؤ بطر المالحظة للدرجة الكلية المركبة كمؤشرات للتن
مباشرة بالقدرة اإلبداعية يقلل من التعرف على السمة الكامنة 
(خالية من األخطاء العشوائية) وذلك لتلوث هذه المؤشرات 
(الدرجات المالحظة) باألخطاء العشوائية. ومن هذا المنطلق، 

هذه الدراسات إلى  وصولهذه الممارسات أدت إلى أن  ربما
  النتائج التي توصلت إليها. 

  
في ضوء نتائج هذه الدراسة، : التوصيات والمقترحات

  يمكن أن ُيقترح وُيوَصى باآلتي:
) استعمال مقياس موهبة لإلبداع على الرغم من حداثته 1

لتميزه بـأنه بني وطور وفق البيئة والثقافة العربية عموًما 
والسعودية خصوًصا. وتميزه أيضا بمواصفات االختبار 

  الجيد: الصدق والثبات.
) استعمال الدرجات الفرعية الختبارات اإلبداع في التعرف 2

على المبدعين لتوجيههم إلى برامج الرعاية المختلفة، 

ويمكن أيضا استخدام الدرجة الكلية المركبة ولكن بحذر 
  عاٍل وفي حدود ضيقه.

) استعمال نظرية التعميم لدراسة ثبات المصححين لقدرتها 3
الخطأ العشوائي التي  على التحكم بكثير من مصادر

تحدث في تقويم المصحين ألنواع بنود مقاييس اإلبداع، 
  بدال من استخدام االرتباطات بين تقويمات المصححين.

) استعمال منهجية التحليل العاملي التوكيدي في دراسات 4
 الحذر من معصدق البناء الفرضي لمقاييس اإلبداع، 

 ةسد المقياس الرئيالمركبة ألبعا استخدام الدرجات الكلية
  نة.بداعية الكامكمؤشرات للتنبؤ بالقدرات والمهارات اإل

استعمال مقياس موهبة لإلبداع للقيام بدراسات وبحوث ) 5
جاد  بعملعليمة في مجال اإلبداع من أجل اإلسهام 

وفعال في تطوير هذا العلم الهام في إطار البيئة والثقافة 
  ة.العربي
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the quality of Mawhiba Creativity Test (MCT) through 
two essential components of measurement: reliability and validity. A random sample of (4368) 
individuals was selected from the study population, which represents all students in public 
education in the Kingdom of Saudi Arabia, from the third grade to the 12th grade. Cronbach alpha 
coefficient was used to study the consistency of scores derived from the MCT test. Some 
indicators of generalization theory were calculated to study the stability of the test. To investigate 
the construct validity of MCT, confirmatory factor analysis was used. The results of Cronbach 
alpha coefficients showed high reliability, ranging between (0.74) and (0.88) with respect to the 
sub-scales of the MCT and amounted to (0.90) for the whole test. The indicators of the 
generalization theory showed a good estimate of test stability, amounting to (0.81) for one rater 
and (0.86) for three raters. The results of the confirmatory factor analysis showed five 
independent dominating factors that represent the creativity construct (fluency, originality, 
flexibility, sensitivity to problems and elaboration). This result was in line with what resulted 
from other global studies on creativity tests, such as Torrance test of creative thinking. 

 

Keywords: Creativity test, Generalization theory, Reliability, Validity, Confirmatory factor 
analysis. 
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  دنالوظيفي في األر  همالذكاءات المتعددة لدى مديري المدارس وعالقتها برضا

  انعلي محمد جبر 

  .إربد، المملكة األردنية الهاشمية ك،جامعة اليرمو  ة،كلية التربي ك،مشار الأستاذ اإلدارة وأصول التربية 

  الملخص
ي. الوظيف همالكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس للذكاءات المتعددة وعالقتها برضا هدفت الدراسة الحاليةاست

) مديرًا ومديرة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من مديري ومديرات المدارس التابعة 83تكونت عينة الدراسة من (
 دة،م. واستخدمت أداتان، هما: مقياس ماكنزي للذكاءات المتعد2015/2016العام الدراسي دن، في فظة إربد في األر لمحا

المتعددة جاءت متوسطة، وأن  واستبانة الرضا الوظيفي. وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس للذكاءات
المرتبة  في يقاعياإل-الذكاء الموسيقي جاءالذكاء االجتماعي جاء في المرتبة األولى بدرجة تقدير مرتفعة، في حين 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري ج أيضًا بدرجة تقدير متوسطة. وأظهرت النتائرة األخي
الفروق  يقاعي، وجاءتاإل-باستثناء الذكاء الموسيقي ت،عددة تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالالمدارس للذكاءات المت

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤهل العلمي والخبرة في جميع ك بينت النتائج كذلث. نالصالح اإل
في األردن كانت مرتفعة، في حين أظهرت المجاالت. كما أظهرت النتائج أن درجة الرضا الوظيفي لمديري المدارس 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لمديري المدارس تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي 
 بين كل من الذكاء اللغوي/اللفظي، والذكاء والخبرة. وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً 

المتعددة ككل، وبين الرضا الوظيفي، في حين لم تظهر عالقة  االجتماعي، والذكاء الطبيعي، والذكاءات -الشخصي
مع باقي الذكاءات. وأوصت الدراسة بعقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل تطبيقية  ارتباطية دالة إحصائياً 

  ة.متعددة بمنهجية علمية صحيحءات اللمديري المدارس من أجل العمل على تعزيز ممارسة الذكا

 ي.الرضا الوظيف ة،الذكاءات المتعدد ،مديرو المدارسكلمات المفتاحية: ال
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experience. This result may be due to that candidates 

who apply to be principals are trained on administrative 

work and regulations they have to follow, in addition to 

their commitment to legislations and regulations 

concerning their work, without paying any attention to 

gender, qualification or years of experience. This result 

is partially consistent with that of Altaani and Alswei 

(2013), which indicated that there were no statistically 

significant differences in job satisfaction among 

principals due to the variables of qualification and 

experience. The same holds for the study of Al-Zamli 

(2015) that found no statistically significant differences 

in job satisfaction due to the variables of gender and 

qualification. 

Finally, the current study showed that there is a 

statistically significant positive correlation at the 

significance level (α = 0.05) between linguistic 

intelligence, interpersonal intelligence, natural 

intelligence, multiple intelligences and job satisfaction. 

Meanwhile, no statistically significant correlation 

appears with other intelligences. This result can be 

attributed to that these types of intelligence help 

principals achieve job satisfaction because they are 

directly tied to their work in school administration.  

 

Recommendations 

Based on the results mentioned, the researcher 

made the following recommendations: 

- Holding seminars, conferences, training courses and 

practical workshops for principals to promote the 

practice of multiple intelligences in a valid scientific 

methodology. 

- Working hard to maintain a high level of job 

satisfaction among principals, by providing moral 

and financial incentives, as well as appropriate 

training opportunities in the field of administrative 

work and adopting justice in distributing work and 

tasks to principals and assistant teachers. 

- Conducting descriptive studies to identify causes 

behind the medium degree obtained by principals in 

some types of intelligence. 

- Carrying out more studies investigating multiple 

intelligences and their relationship to some other 

variables in other populations and samples. 
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practice of multiple intelligences and job satisfaction? 

To answer this question, Pearson correlation coefficient 

between practicing of multiple intelligences among 

school principals and their job satisfaction was 

calculated as demonstrated in Table (10). 

Table (10) shows that there is a statistically 

significant positive correlation at the significance level 

(α=0.05) between linguistic intelligence, interpersonal 

intelligence, natural intelligence, total multiple 

intelligences and job satisfaction, but does not show 

any statistically significant correlation with the rest of 

intelligences.   

 

DISCUSSION OF RESULTS 

 

The current study showed that the mean of multiple 

intelligences practiced by principals in Jordan was 

(3.57) with a medium level. This may be attributed to 

that principals couldn't improve their required 

intelligence abilities as a result of lack of suitable 

means and opportunities to improve and develop them. 

This result is consistent with that of Dhufairi (2010). 

The results also showed that means of domains 

ranged between (3.31) and (4.98), where social 

intelligence occupied the first place with the highest 

mean (4.98) and a high level of practice, followed by 

interpersonal/personal-social intelligence with a mean 

of (4.95) and a high level of practice. This might be due 

to the nature of the job of principals which required 

them to be at a high level of positive interaction with 

school employees and others who take benefit from 

school services (students or parents). Also, principals 

should be able to understand others by optimizing using 

their emotions to ensure achieving the educational 

goals, in addition to being aware of others’ emotions 

and behaviors, as well as the ability of self-control and 

acting wisely in solving problems and taking right 

decisions. This result is consistent with those of Jarar 

(2006), Dhufairi (2010) and Al-Kayed (2006). 

Results also showed that musical intelligence 

ranked last with a mean of (3.31) and a medium level 

of practice. This may indicate that music intelligence is 

out of principals’ interest. This might be due to 

religious instructions and commitment to Islamic 

traditions and customs. This result is consistent with 

those of the studies of Jarar (2006) and Dhufairi (2010). 

The study showed that there were no statistically 

significant differences at the level of (α=0.05) due to the 

impact of gender, qualification and years of experience. 

This result indicates that the cultural factor influences the 

Jordanian society and that factors of socialization, habits, 

traditions and environment might play a great role in 

personality shaping and developing some mental 

abilities. The individual is a part of the community, 

where he grows up. So, he/she is affected by it and 

affects it. Thus, no differences in multiple intelligences 

appeared among principals due to variables of gender, 

qualification and years of experience. This result is 

consistent with that of Jarar (2006). 

Results showed that the mean of job satisfaction 

among principals in Jordan from their perspective was 

(4.02) with a high level of practice. This result might be 

due to satisfaction resulting from the job. So, when the 

job is a source of benefits and ambitions, then 

satisfaction and association to the work will increase, 

as indicated in the questionnaire items, where all items 

came with a high level of satisfaction except for one 

item. This result is consistent with results of Al-Roky 

(2012), Al-Zamli (2015) and Ghimapha (2008), but 

inconsistent with the results of Altaani and Alswei 

(2013) and Algaroot (2006), which revealed job 

satisfaction among principals to be at a medium level 

and this might be due to variances in the study 

population. 

The study also found that means of items ranged 

between (3.66) and (4.41), where the item "I am proud 

of my school" occupied the first place with a high 

degree, which indicates that the nature of work in the 

school and its environment meet the needs and 

aspirations of principals, as the principal plays the role 

of leader, mentor and responsible. The item "I think that 

salary is commensurate with the work I am doing" 

ranked last with a medium level. This result can be 

explained by the fact that all principals are teachers in 

origin and get the same salaries of teachers despite 

differences in burdens and responsibilities assigned to 

them. On the other hand, principals may see that the 

incentives they receive are not commensurate with the 

size and burden of work and responsibilities assigned 

to them, which is reflected in the degree of job 

satisfaction in this aspect. 

The results of the current study showed that there 

were no statistically significant differences at (α = 0.05) 

due to the impact of gender, qualification and years of 
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Table (8) 

Means and standard deviations of job satisfaction among principals as calculated according to 

the variables of gender, qualification and years of experience 

Variable Variable Category Mean Standard 
Deviation No. 

Gender Male 
Female 

3.92
4.14

0.614
0.571

45 
38 

Qualification Bachelor 
Higher studies 

4.01
4.03

0.608
0.603

40 
43 

Experience Less than 10 years
≥ 10 years  

3.92
4.06

0.614
0.596

26 
57 

 

Table (8) reveals face variance between means and 

standard deviations of job satisfaction among 

principals. To show statistically significant differences 

between means, three-way variance analysis was used 

as illustrated in Table (9). 

 
Table (9) 

Three-way variance analysis of the impact of gender, qualification and 

experience on job satisfaction among principals 

Source of 
Variance 

Sum of 
Squares 

Degree of 
Freedom 

Mean of 
Squares 

F-value Sig. Level 

Gender 1.019 1 1.019 2.845 0.096 
Qualification 0.106 1 0.106 0.296 0.588 
Experience 0.306 1 0.306 0.854 0.358 
Error  28.287 79 0.358   
Total  29.661 82    

 

Table (9) shows no statistically significant 

differences at the level of (α=0.05) due to the impact of 

gender with an F-value of (2.845), while there are 

statistically significant differences at (0.096). No 

statistically significant differences at the level (α=0.05) 

exist due to qualification with an F-value of (0.296) and 

statistically significant differences exist at (0.588). 

Experience has no statistically significant differences at 

(α=0.05), where F-value is (0.854) with a significance 

level of (0.358). 
 

Table (10) 

Pearson correlation coefficient of the relationship between school principals' practice of 

multiple intelligences and their job satisfaction 

Relation 
Job Satisfaction 

Coefficient of Correlation Significance Level 
Musical  Intelligence 0.181 0.101 
Logical–Mathematical Intelligence 0.094 0.400 
Social  Intelligence 0.111 0.319 
Bodily -Kinesthetic Intelligence 0.058 0.600 
Linguistic Intelligence 0.221* 0.045 
Interpersonal Intelligence 0.319 **  0.003 
Spatial Intelligence 0.120 0.278 
Natural Intelligence 0.216* 0.050 
Multiple Intelligences  0.240* 0.029 

* Statistically significant at (α=0.05).                  ** Statistically significant at (α=0.01). 

 

Results of the Fifth Question: Is there a correlation at the significance level (=0.05) between principals’ 
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Results of the Third Question: What is the level of 

principals’ job satisfaction from their perspective? To 

answer this question, means and standard deviations for 

principals’ job satisfaction are illustrated in Table (7). 

 

Table (7) 

Means and standard deviations of principals’ job satisfaction 

Rank No. Item Mean 
Standard 

deviation 
Degree 

1 20 I am proud of my school. 4.41 0.812 High 

2 3 I consider my job a source of self-confidence. 4.19 0.772 High 

3 6 I feel my job suits my qualifications. 4.14 0.798 High 

4 5 I socially consider my job the most important one. 4.11 0.716 High 

5 1 If feel satisfied with my job. 4.08 0.752 High 

6 4 I feel my job the stimulus for improving my personal ability. 4.08 0.784 High 

7 10 The superiors commend me for my performance. 4.06 0.846 High 

8 2 I myself chose my job because I want it. 4.05 0.936 High 

9 18 I find that the administrative measures of my work are obvious. 4.05 0.840 High 

10 14 I got help from colleagues under work pressure. 4.04 0.803 High 

11 17 My superiors consider my suggestions and excuses. 4.04 0.803 High 

12 13 My colleagues appreciate my overtime. 4.02 0.841 High 

13 9 My superiors welcome my suggestions and developing ideas. 3.96 0.847 High 

14 12 My superiors depend on a suitable controlling method to follow 

up my performance. 
3.96 0.803 

High 

15 19 I feel that provided administrative services are satisfactory. 3.95 0.882 High 

16 7 School gives me a lot of facilities. 3.92 0.940 High 

17 8 Superiors take care of providing me with my needs. 3.89 0.937 High 

18 11 Justice in distributing work burdens to employees. 3.88 0.889 High 

19 16 Availability of training opportunities are suitable for my job. 3.83 0.973 High 

20 15 I think that my salary is commensurate with the work I am doing. 
3.66 1.039 

Mediu

m 

Job satisfaction 4.02 0.601 High 

 

Table (7) indicates that the mean of job satisfaction 

for principals in Jordan from their perspective was 

(4.02) with a high level. It also shows that means of 

items ranged between (3.66) and (4.41), where the first 

item “I am proud of my school”, numbered 20, ranked 

first with a mean of (4.41) and a high degree of practice. 

Item number (15) "I think that my salary is 

commensurate with the work I am doing” occupied the 

last place with a mean of (3.66) and a medium degree. 

Results of the Fourth Question: Are there any 

statistically significant differences at the level of 

(=0.05) for job satisfaction level among principals 

due to (gender, qualification and years of experience)? 

To answer this question, means and standard deviations 

of job satisfaction among principals were calculated 

according to the variables of gender, qualification and 

years of experience as shown in Table (8). 
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Qualification 
Hotelling=0.061 
H=0.816 

Musical Intelligence 4.031 1 4.031 0.607 0.022 
Logical–Mathematical 
Intelligence 

1.103 1 1.103 0.160 0.052 

Social Intelligence  18.751 1 18.751 3.275 0.218 
Spatial Intelligence 0.842 1 0.842 0.154 0.686 
Linguistic Intelligence  2.573 1 2.573 0.531 0.168 
Interpersonal Intelligence  2.112 1 2.112 0.397 0.275 
Bodily-Kinesthetic 
Intelligence 

3.495 1 3.495 0.515 0.904 

Natural Intelligence 6.689 1 6.689 0.818 0.653 
Experience 
Hotelling = 0.056 
H = 0.852 

Musical Intelligence 0.318 1 0.318 0.048 0.438 
Logical–Mathematical 
Intelligence 

0.879 1 0.879 0.128 0.690 

Social Intelligence  1.252 1 1.252 0.219 0.074 
Spatial Intelligence 6.447 1 6.447 1.179 0.696 
Linguistic Intelligence 0.007 1 0.007 0.001 0.468 
Interpersonal Intelligence 2.519 1 2.519 0.474 0.530 
Bodily-Kinesthetic 
Intelligence 

3.599 1 3.599 0.530 0.475 

Natural Intelligence 1.112 1 1.112 0.136 0.368 
Error Musical Intelligence 524.264 79 6.636  0.827 

Logical–Mathematical 
Intelligence 

544.038 79 6.887 
 

0.722 

Social Intelligence 452.367 79 5.726  0.641 
 Spatial Intelligence 432.044 79 5.469  0.281 

Linguistic Intelligence 382.846 79 4.846  0.969 
Interpersonal Intelligence 419.793 79 5.314  0.493 
Bodily-Kinesthetic 
Intelligence 

536.103 79 6.786 
 

0.469 

Natural Intelligence 645.734 79 8.174  0.713 
Total Musical Intelligence 561.855 82    
 Logical–Mathematical 

Intelligence 571.422 82    

 Social Intelligence 477.952 82    
 Spatial Intelligence 440.169 82    
 Linguistic Intelligence 393.422 82    
 Interpersonal Intelligence 429.807 82    
 Bodily-Kinesthetic 

Intelligence 542.723 82    

 Natural Intelligence 654.602 82    

* Statistically significant at the level of (α=0.05). 
 

Table (5) shows lack of statistically significant 

differences at the level of (α = 0.05) due to the variable 

of gender in all domains except for musical 

intelligence, where the differences were in favor of 

females. No statistically significant differences at the 

level (α = 0.05) exist due to the impact of qualification 

and years of experience in all domains. 

Table (6) 
Analysis of three-way variance to the impact of gender, scientific qualification and 

experience for Practicing multiple intelligences among principals 

Source of Variance Sum of Squares Degree of 
Freedom

Mean of 
Squares F-value Sig. Level 

Gender 498.995 1 498.995 2.735 0.102 
Qualification  250.244 1 250.244 1.372 0.245 
Experience  7.919 1 7.919 0.043 0.836 
Error  14413.139 79 182.445  
Total  15067.470 82  
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came in the last rank with a mean of (3.31) and a 

medium level of practice. 

 
Results of the Second Question: Are there any 

statistically significant differences at the level of 

(=0.05) for the degree of principals’ practicing of 

multiple intelligences due to gender, qualification and 

years of experience? To answer this question, means 

and standard deviations for principals’ practice of 

multiple intelligences according to the variables 

(gender, qualification and years of experience) are 

indicated in Table (4). 

 

Table (4) 

Means and standard deviations for principals’ practice of multiple intelligences according to 

gender, qualification and years of experience 

 Gender Qualification Experience 

 
Male Female Bachelor 

Higher 

studies 
Less than 10 years ≥ 10 years 

M S M S M S M S M S M S` 

Musical Intelligence 2.73 2.700 4.00 2.371 3.20 2.514 3.42 2.736 3.38 2.684 3.28 2.610 

Logical–Mathematical 

Intelligence 
3.87 2.793 4.97 2.342 4.35 2.751 4.40 2.565 4.50 2.687 4.32 2.640 

Social Intelligence 4.76 2.621 5.24 2.149 4.53 2.532 5.40 2.248 5.19 2.638 4.88 2.323 

Spatial Intelligence 4.67 2.486 4.82 2.129 4.62 2.145 4.84 2.487 5.15 2.167 4.54 2.376 

Linguistic Intelligence 4.09 2.466 4.71 1.784 4.25 1.891 4.49 2.453 4.38 2.210 4.37 2.201 

Interpersonal Intelligence 4.71 2.546 5.24 1.937 4.85 2.131 5.05 2.449 4.69 2.558 5.07 2.170 

Bodily-Kinesthetic 

Intelligence 
4.51 2.744 4.53 2.391 4.33 2.443 4.70 2.704 4.23 2.833 4.65 2.460 

Natural Intelligence 4.38 3.047 4.55 2.575 4.17 2.601 4.72 3.026 4.65 2.756 4.37 2.876 

Multiple Intelligences 3.37 1.49 3.80 1.15 3.43 1.26 3.70 1.44 3.62 1.25 3.55 1.41 

M=mean.                                                                 S=standard deviation. 

 

Table (4) shows a clear variance within means and 

standard deviations of the degree of practicing multiple 

intelligences among principals because of statistically 

significant differences in the variables (gender, 

qualification and years of experience). To indicate 

statistically significant differences between means, 

three-way ANOVA was used. Results are shown in 

Table (5). 
 

Table (5) 

Analysis of three-way variance to gender, qualification and years of experience on degree of 

practicing types of multiple intelligences among principals 

Source of 
Variance 

Domain 
Sum of 
squares 

Degree 
of 

freedom 

Mean of 
squares 

F-value 
Statistical 

significance 

Gender 
Hotelling = 0.113 
H = 0.432 

Musical Intelligence 36.471 1 36.471 5.496* 0.022 
Logical–Mathematical 
Intelligence 

26.757 
1 

26.757 3.885 0.052 

Social Intelligence  8.848 1 8.848 1.545 0.218 
Spatial Intelligence 0.898 1 0.898 0.164 0.686 
Linguistic Intelligence  9.397 1 9.397 1.939 0.168 
Interpersonal Intelligence  6.415 1 6.415 1.207 0.275 
Bodily-Kinesthetic 
Intelligence 

0.099 
1 

0.099 0.015 0.904 

Natural Intelligence 1.669 1 1.669 0.204 0.653 
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Table (2) 

Values of internal consistency: 

Cronbach’s alpha coefficients 

Domain 
Cronbach’s 

alpha 

Musical Intelligence  0.87 

Logical–Mathematical Intelligence 0.89 

Social  Intelligence 0.88 

Bodily -Kinesthetic Intelligence 0.83 

Linguistic Intelligence 0.77 

Interpersonal Intelligence 0.84 

Spatial Intelligence 0.89 

Natural Intelligence 0.92 

Multiple Intelligences 0.94 

Job Satisfaction 0.94 

 

Instrument Calibration 
Instrument calibration standard was derived from 

(Ouda and Malakawi, 1992): 

 
Instrument Calibration for Multiple Intelligences 

Means 
Degree of Practicing Multiple 

Intelligences 

0-2.33 Low 

2.34-4.67 Medium 

≥ 4.68 High 

Instrument Calibration for Job Satisfaction 
Means Degree of Job Satisfaction 

1-2.33 Low 

2.34-3.67 Medium 

≥ 3.68 High 

 

PROCEDURES 

Multiple intelligences and job satisfaction 

questionnaires were designed and their validity and 

reliability checked. Then, the study population was 

determined according to 2015/2016 statistics of Irbid 

governorate. The study sample was randomly chosen 

from the population mentioned, then the author got a 

letter from Yarmouk University to facilitate his task. 

(90) questionnaire forms were distributed and (83) of 

them were valid to be analyzed. Finally, data was 

processed and analyzed using (SPSS) package to obtain 

the results.  

 

RESULTS 

Results of the First Question: What is the degree of 

the principals’ practice of multiple intelligences in 

Jordan? To answer this question, means and standard 

deviations for principals’ practicing of multiple 

intelligences are illustrated in Table (3). 

 

Table (3) 

Means, standard deviations and degree of practicing multiple intelligences 

Rank No. Domain Mean 
Standard 

deviation 
Degree 

1 3 Social Intelligence  4.98 2.414 High 

2 6 Interpersonal Intelligence  4.95 2.289 High 

3 4 Bodily-Kinesthetic Intelligence 4.73 2.317 High 

4 7 Spatial Intelligence 4.52 2.573 Medium 

5 8 Natural Intelligence 4.46 2.825 Medium 

6 2 Logical–Mathematical Intelligence 4.37 2.640 Medium 

7 5 Linguistic Intelligence  4.37 2.190 Medium 

8 1 Musical  Intelligence 3.31 2.618 Medium 

Multiple Intelligences 3.57 1.355 Medium 

 

Table (3) shows the mean of practicing multiple 

intelligences among school principals in Jordan with a 

medium level (3.57). It also shows that the means of the 

rest of domains ranged between (3.31) and (4.98). 

Social intelligence came in the first rank with the 

highest mean (4.98) with a high level of practice. 

Interpersonal intelligence ranked second with (4.95) 

and a high level, followed by bodily-kinesthetic 

intelligence with a mean of (4.73) and a high level of 

practice. The table also shows that musical intelligence 
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toward their jobs, resulting from their sensory 

perception to the job, depending upon the influential 

factors in the job environment, such as supervising 

style, policies, procedures, job conditions and other 

additional motivations (Gibson, Donnely and 

Ivancevich, 2003). 

 

Research Limitations 

This research was limited to a sample of school 

principals in Irbid, north of Jordan, for detecting the 

degree of practicing multiple intelligences among 

school principals and its relationship to their job 

satisfaction. It was also limited to the academic year 

2015/2016, based on which the scale and questionnaire 

were prepared. 

 

Methodology 

Descriptive correlative method was used to 

investigate the relationship between multiple 

intelligences of principals and their job satisfaction in 

Jordan. 

 
Population and Sampling 

The study population consisted of all school principals 

in public schools in Irbid governorate, Jordan in the 

second semester of the academic year 2015/2016, 

numbered (160) principals, according to Education 

Department statistics in Irbid governorate. The study 

sample was randomly chosen, numbered (83) principals 

from (83) different schools; i.e., (51.9%) of the study 

population. Table (1) depicts the participants of the study. 

 

Table (1) 

Frequencies and percentages according to the study variables 

Variable Category Frequency Percentage 
Gender  Male  45 54.2 

Female  38 45.8 
Total  83 100.0 
Qualification Bachelor 40 48.2 

Higher studies  43 51.8 
Total     83 100 
Experience Less than 10 years 26 31.3 

≥ 10 years  57 68.7 
Total  83 100.0 

Instrument 
Inventory of multiple intelligences (McKenzie, 

1999) was used and modified to consist of (50) items 

instead of (80). It was distributed over (8) domains, 

each with (7) items: musical intelligence, 

logical/mathematical intelligence, social intelligence, 

bodily/kinesthetic Intelligence, linguistic/verbal 

intelligence, interpersonal intelligence, spatial 

intelligence and natural intelligence. Respoonse: 

(Yes=1; No=0). 

Job satisfaction measurement: after reviewing the 

educational and psychological literature concerning job 

satisfaction, a questionnaire was designed to find out 

the degree of job satisfaction among principals. The 

questionnaire consisted of (20) items answered 

according to a five-point Likert scale: (always, often, 

sometimes, rarely and never) with grades (5,4,3,2 and 

1), respectively. 

 
Validity 

To check the validity of the instrument items, (11) 

university professors who are specialists in psychological 

and educational sciences reviewed and evaluated them to 

determine their appropriateness for the desired objectives 

and to validate their language and sentences. The 

agreement percentage upon instrument appropriateness 

was (80%) after making the required modifications.  

 
Reliability 

To ensure the reliability of the instrument, internal 

consistency was calculated in a pilot sample consisting 

of (20) principals according to Cronbach's alpha 

coefficient, as shown in Table (2). 
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measuring job satisfaction. The results showed that the 

degree of administrative empowerment was high, while 

the level of job satisfaction was very high. The results 

showed that there were no differences in the level of job 

satisfaction among school principals due to gender and 

scientific qualification, while differences were shown 

due to years of experience in favor of those with ten 

years and more. The results showed a correlation 

between the degree of administrative empowerment 

and the degree of job satisfaction of school principals. 

 

Some previous studies on multiple intelligences 

among school principals have addressed the 

relationship between multiple intelligences and 

organizational variables, such as management style, 

educational atmosphere, organizational climate and 

leadership style, including their impact on the 

psychological state of teachers and school discipline 

among students. As for studies on job satisfaction, it 

was found that they have dealt with the relationship 

between job satisfaction and functional and 

organizational variables, such as the degree of 

seriousness in work, administrative empowerment and 

pattern of leadership. 

This study is distinguished from its predecessors in 

its goal, which attempts to detect the correlation 

between multiple intelligences and job satisfaction. It is 

worth noting that there is no previous study, to the 

researcher's knowledge, on the correlation between the 

two main variables studied. This study is also 

distinguished in its environment, as no such studies 

were carried out on school principals in the governorate 

of Irbid, Jordan. This study has benefited from previous 

studies in terms of preparation of study tools and 

selection of methodology, in addition to using previous 

studies in the discussion and interpretation of the 

results. 

 

Problem Statement 

Depending on the recommendations of scientific 

and field studies on the significance of multiple 

intelligences among principals and their job 

satisfaction, the problem of this study was to find the 

relationship between the level of school principals’ 

multiple intelligences and their job satisfaction in 

Jordan.  

This study tried to answer the following research 

questions: 

1. What is the degree of principals’ practice of 

multiple intelligences in Jordan? 

2. Are there any statistically significant differences at 

the level of (=0.05) for the degree of principals’ 

practicing of multiple intelligences due to gender, 

qualification and years of experience? 

3. What is the level of principals’ job satisfaction from 

their perspective? 

4. Are there any statistically significant differences at 

the level of (=0.05) for job satisfaction level 

among principals due to gender, qualification and 

years of experience? 

5. Is there a correlation at the significance level 

(=0.05) between principals’ practice of multiple 

intelligences and job satisfaction? 

 

Significance of the Study 

The significance of this study lies in being one of 

the rare studies conducted in Jordan for investigating 

the relationship between multiple intelligences and job 

satisfaction among principals from their perspective. 

The current study can also be considered as a base to 

carry out new studies on other samples and variables. 

Besides, it provides new research methods which can 

be used in future research. 

Practically, this study tries to shed light on the 

relationship between multiple intelligences and job 

satisfaction, which is hoped to guide officials and 

decision makers in the Ministry of Education to take 

advantage of utilizing multiple intelligences in school 

administration and pay more attention to job 

satisfaction among principals in order to improve their 

performance in achieving administrative work, which 

is reflected on the performance of teachers and thus the 

advancement and upgrading of educational output 

among students. 

 

Terms and Definitions 

Multiple intelligences refer to a theory which states 

that intelligence exists in a number of sensory 

modalities (styles and abilities), rather than as a single 

ability. This theory included eight "modalities" that are 

identified as: musical - rhythmic, visual - spatial, verbal 

- linguistic, logical - mathematical, bodily - kinesthetic, 

social, interpersonal and naturalistic (McKenzie, 1999). 

Job satisfaction refers to the attitudes of workers 
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(101) principals and (536) teachers. Two tools were 

used: McKenzie multiple scale and organizational 

climate description questionnaire. The results showed 

that the level of emotional intelligence of school 

principals was high, while the level of musical 

intelligence was low and the level of other types of 

intelligence was medium. The results also showed no 

differences in multiple intelligences attributed to 

gender and occupation variables. 

Daihani (2012) conducted a study with the aim of 

investigating the level of multiple intelligences 

contributing to predicting leadership styles among 

academic leaders in the high schools of Kuwait. The 

sample consisted of (450) principals. The study 

instrument consisted of two measures, one for 

measuring multiple intelligences and the other for 

leadership styles. The results indicated that multiple 

intelligences play a significant role in predicting the 

pattern of educational leadership. Linguistic and 

subjective intelligences were the highest intelligence 

types, indicating both democratic and free modes, 

while mathematical and natural logical intelligence was 

the highest predictor of bureaucratic leadership style. 

Al-Amrat (2014) sought to identify the level of 

emotional intelligence and its relationship with the 

leader's efficiency among principals of Petra 

educational directorate and Wadi Al-Sair educational 

directorate in Jordan. The study sample consisted of 

(102) principals. Two questionnaires were used, the 

first to measure the level of emotional intelligence and 

the second to measure the degree of effectiveness of the 

leader. The results showed that the level of emotional 

intelligence among school principals was medium and 

that the degree of effectiveness of the leader was also 

medium. The results indicated that there were 

statistically significant differences in the level of 

emotional intelligence due to the variables (sex, 

qualification, school level and experience) to the 

benefit of males, master degree holders, primary 

schools and field of ideal impact. The results also 

indicated a correlation between the level of emotional 

intelligence and the degree of effectiveness of the 

leader. 

Algaroot (2006) carried out a study that aimed to 

identify the relationship between hard working and job 

satisfaction among public school principals in the 

northern governorates in the West Bank from their 

perspective. The study sample consisted of (221) 

principals. The results showed that the degree of 

seriousness in work among school principals was high, 

while the degree of job satisfaction was moderate. The 

results also showed a statistically positive relationship 

between seriousness in work and job satisfaction. 

Ghimapha (2008) carried out a study that aimed to 

determine the relationship between job satisfaction 

factors among school principals in Thailand. To 

achieve the objectives of the study, the scale of 

occupational description guide for job satisfaction was 

used, as well as the criteria of identifying sixteen social 

and personal factors. The results showed that the level 

of job satisfaction was high and that the personal 

characteristic most related to job satisfaction is monthly 

income. 

Al-Roky (2012) conducted a study that aimed to 

identify styles of leadership among principals in Mecca 

schools and their relationship to job satisfaction among 

teachers. The study sample consisted of (500) teachers. 

The results showed that the degree of satisfaction of 

teachers was high. The results also showed a positive 

correlation between the degree of job satisfaction of 

teachers and the democratic model of school principals. 

Altaani and Alswei (2013) sought to identify 

administrative empowerment and its relation to job 

satisfaction among the principals of public schools in 

Dammam governorate, Saudi Arabia. The study sample 

consisted of (350) principals. The results showed that 

the level of administrative empowerment was high, 

while the level of job satisfaction was medium. There 

were also statistically significant differences in the 

level of administrative empowerment and the level of 

job satisfaction due to gender to the benefit of females, 

while the results did not show any significant 

differences due to the variables of scientific 

qualification and experience. The results also showed a 

strong positive correlation between the degree of 

administrative empowerment and the degree of job 

satisfaction. 

Al-Zamli (2015) aimed to identify the degree of 

administrative empowerment among secondary school 

principals in Gaza governorates and its relation to their 

level of job satisfaction. The study sample consisted of 

(145) principals. To achieve the objectives of the study, 

two questionnaires were used, one for measuring 

administrative empowerment and the other for 
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from their sensory perception of the job, depending 

upon the influential factors in the job environment, such 

as supervising style, policies, procedures, job 

conditions and other additional motivations. 

Multiple dimensions of job satisfaction were built 

according to the goals of studies, their fields and 

environments. Vroom (1964) identified a number of 

dimensions of job satisfaction, including job 

conditions, salaries, promotion, job environment and 

working hours. However, George (1981) defined job 

satisfaction in the following dimensions: job 

conditions, promotion, responsibilities, relationship 

with superiors, relationship with colleagues, salaries, 

social security and services. Smith, Kendam and Bultin 

(1987) specified it in five dimensions: nature of the job, 

relationship with colleagues, relationship with the 

leader, salaries and job environment. 

Therefore, influential job satisfaction factors were 

classified by Robbins (1999) into three main categories, 

the first of which includes factors related to personality, 

such as age, gender, qualification, years of experience, 

personality, health condition, individual abilities, job 

rank, values, attitudes and motivation. 

The second category includes factors related with 

workers, such as relationships with superiors and 

colleagues, among other issues. The third category 

includes factors related to the organization, such as 

salaries, bonuses, job conditions, additional advantages 

and services, promotion chances, training, job stability, 

context of job and variance of duties and policies. 

In the late 1950s, Frederick Herzberg, considered 

by many to be a pioneer in motivation theory, went on 

to develop his theory, stating that there are two 

dimensions of job satisfaction: motivation and 

“hygiene”. Hygiene issues, according to Herzberg, 

cannot motivate employees, but can minimize 

dissatisfaction if handled properly. In other words, they 

can only dissatisfy if they are absent or mishandled. 

Hygiene topics include: company policies, supervision, 

salary, interpersonal relations and working conditions. 

These are issues related to the employee environment. 

Motivators, on the other hand, create satisfaction by 

fulfilling individuals' needs for meaning and personal 

growth. These are issues, such as achievement, 

recognition, the work itself, responsibility and 

advancement. Once the hygiene areas are addressed, as 

Herzberg said, motivators will promote job satisfaction 

and encourage production (Ryan and Marvin, 2007). 

There are numerous studies which investigated 

multiple intelligences of school principals. Jarar (2006) 

conducted a study to identify the relationship between 

methods of school leadership style among high school 

principals in Jordan and the level of their multiple 

intelligences. The study sample consisted of (100) 

secondary education principals and (500) teachers. The 

researcher used McKenzie scale for multiple 

intelligences and styles of school administration scale. 

The results of the study showed that there is a positive 

relationship between the method of autocratic 

management and the types of natural, logical, 

mathematical, visual and linguistic intelligences. The 

results showed also that there are no statistically 

significant differences in the level of multiple 

intelligences due to the variables of experience, gender 

and scientific qualification. 

The study of Goleman (2006) aimed to identify the 

effect of social intelligence among school principals 

within the academic environment on the psychological 

state of teachers in Britain. The study sample consisted 

of (512) teachers. The results showed that the school 

principal, who has social intelligence, is having flexible 

leadership rather than sticking to useless rules, setting 

challenging goals, pushing teachers to do their best and 

generating a great deal of satisfaction. 

Alkayed (2008) tried to identify the level of social 

intelligence among high school principals and its 

relationship with students in the school and school 

interaction with the local community from the 

perspectives of teachers and principals. The study 

sample consisted of 200 principals and 600 teachers. To 

achieve the objectives of the study, three measures were 

used: the social intelligence of the principal, the level 

of school discipline of the students and the level of 

interaction between the school and the community. The 

results showed that the degree of social intelligence of 

school principals was high and that there was a 

correlation between the social intelligence of the school 

principal and the degree of school discipline and the 

school's interaction with the local community. 

A study by Dhufairi (2010) aimed to identify the 

level of multiple intelligences among principals and 

teachers of high schools in Kuwait and its relationship 

with the organizational environment in their schools 

from their perspective. The study sample consisted of 
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Gardner came up with a new theory in 1983 called 

(Multiple Intelligences Theory), then he developed it 

later on in 1993. It differs from other traditional 

theories in its perception of intelligence. He concluded 

that human intelligence is a real mental activity and not 

just a human ability. So, he sought in his theory to 

expand fields of human abilities beyond estimating 

intelligence (Gardner, 1983,1993).  

Gardner defined multiple intelligences as the 

"biological – psychological capability to process 

information which can be activated or creating results 

with value in a certain culture” (Gardner, 1997: 37). 

Blake, Fairfeld and Paxson (1999) looked at multiple 

intelligences as the capability to solve problems or 

create valuable results in a convenient context. Gardner 

introduced intelligence in nine separated forms with 

special capabilities for each one, which can be 

measured, as follows: 

1. Linguistic Intelligence: the ability to use words 

orally with efficiency, such as story tellers, 

politicians, poets, playwrights, editors and 

journalists (Hussein, 2014). 

2. Logical–Mathematical Intelligence: the ability to 

use numbers effectively, like mathematicians, 

accountants, statistical analysts; and the ability to 

think logically, like scientists, computer 

programmers and logicians (Hussein, 2014) .  

3. Bodily-Kinesthetic Intelligence: the ability to use 

body to express ideas and feelings, such as actresses 

and sport individuals; and the simple use of hands 

in forming things, such as sculptors, mechanics and 

surgeons (Alawneh, 2010). 

4. Spatial Intelligence: the ability to imagine shapes of 

things and pictures in the space, including 

sensitivity toward colors, hand writings, shapes, 

sizes and relations between elements and the ability 

of vision and graphical presentation of thoughts and 

visions, such as architects (Alawneh, 2010). 

5. Musical Intelligence: the ability to recognize tones 

and tunes, formed within sensitivity toward sounds 

(Ibrahim, 2011). 

6. Social Intelligence: the ability to understand the 

intentions, motives and desires of others and to 

interact with them efficiently (Hussein, 2003). 

7. Interpersonal Intelligence: the human to be aware of 

himself and go deeper in his feelings and the nature 

of his existence, which leads to self-pride, 

appreciation and personality strength, which 

characterized prophets, thinkers and social 

counselors. This kind of intelligence appears with 

persons who have it from outside, unless they 

expressed it with suitable forms, such as painting or 

writing. (Alkhafaf, 2011). 

8. Natural Intelligence: the ability to differentiate 

organisms (plants and animals) and sensitivity 

towards other natural manifestations, like clouds 

and rock shaping. 

9. Emotional Intelligence: the ability of an individual 

to monitor himself, his emotions and the emotions 

of others, differentiate between them and use 

feedback to rationalize his thinking, behaviors and 

decisions (Alawneh, 2010). 

Developing multiple intelligences depends on three 

elements: biological instinct, history of personality 

including experiences with parents, teachers, friends 

and relatives and historical educational background that 

includes place, time and nature of historical educational 

perceptions (Ibrahim, 2011; Alkhafaf, 2011). 

Alsayrafi (2007) indicated that principals with high 

level of multiple intelligences have self-awareness, 

presented in the ability to identify personal feeling and 

understand it and find out several ways which motivate 

teachers and influence students. Such self-awareness 

can help principals think carefully before any act and 

strengthen the ability to monitor an individual's 

behavior. As a result, the principal's and teachers’ 

productivity will be raised.  

One of the school principals’ responsibilities is to 

be aware of their job satisfaction. It is one of the most 

important subjects that have been studied by 

researchers in the administrative field, since it has a big 

influence on the productivity of workers and urges 

them to achieve the goals and mission of the institution. 

This can explain why the human element is the main 

fortune and primary factor of production in business 

organizations (Greenberg and Baron, 2004). Weiss et 

al. (1967) defined job satisfaction as the degree of 

employees’ need fulfillment, which is achieved through 

various elements. 

Robbins (1999) defined job satisfaction as the 

general attitude towards job or the relative variance 

between expected and actual revenue. Also, Gibson, 

Donnely and Ivancevich (2003) defined it as the 

attitude of workers toward their jobs, which results 
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ABSTRACT 

The current study aimed to investigate the degree of practicing multiple intelligences among 

principals and its relationship to their job satisfaction. The study sample consisted of (83) 

principals, chosen randomly from among the principals of Irbid city in Jordan for the academic 

year 2015/2016. Two instruments were utilized in this study: Multiple Intelligences Inventory 

by Walter McKenzie (1999) and Job Satisfaction Questionnaire. The results showed that the 

degree of practicing multiple intelligences among principals ranked medium and that 

interpersonal intelligence was in the first place with high degree, while musical intelligence 

ranked last with medium degree of practice. The results showed that there were no statistically 

significant differences in the degree of principals’ practice of multiple intelligences due to the 

impact of the variable of gender in all domains except for musical intelligence, where statistical 

differences were in favor of females. The results also revealed lack of statistical differences 

attributed to scientific qualification and experience in all domains. The results also showed that 

the degree of job satisfaction among principals in Jordan was high, while there were no 

statistically significant differences in the degree of job satisfaction among principals due to 

gender, scientific qualification and experience. The findings revealed a statistically significant 

positive correlation between each of linguistic/verbal intelligence, interpersonal intelligence, 

natural intelligence and multiple intelligences and principals’ job satisfaction. The study 

recommended holding seminars, conferences, training courses and practical workshops for 

principals in order to promote the practice of multiple intelligences through valid scientific 

methodology. 

Keywords: Principals, Multiple intelligences, Job satisfaction. 
  

INTRODUCTION 

 

Multiple intelligences are among the most 

important points which attracted the attention of 

psychologists since they discovered that everyone has 

a set of related intelligences, which helps form the 

individual’s personality.  Scientists noted that 

members’ excellence in the society mostly doesn’t refer 

to what they have of intelligence, but to the possession 

of a certain type of multiple intelligences. 

In 1979, the Foundation of (Van Leer) at Harvard 

University asked the American psychologist Gardner 

and some specialists in philosophical and humanitarian 

history to conduct a scientific research aiming to 

investigate the status of scientific knowledge for mental 

abilities of man. Results showed that the human being 

has multiple intelligences, which are focusing on 

several aspects (Huffman, 1996: 277). 
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