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أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية املهارات النحوية والدافعية لتعلُّم مقرر لغيت 
اخلالدة لدى طالبات الصف األول املتوسط

د.أمل عبد هللا أبوراس
 األستاذ املساعد يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  قسم املناهج وطرق التدريس -كلية الرتبية جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

The Effect of The Flipped Classroom Strategy on The Grammar Skills and 
learning Motivation of First Year Intermediate School Students Learning 

the Loghati Al-Khalidah Course

Dr. Amal A. Aboras
Assistant Professor of Curricula and Instruction of Arabic Teaching, Department of Curricula and In-

struction Collage of Education Princess Nourah Bint Abdulrahman University

النحوية،  املهارات  املقلوب،  الصف  املفتاحية:  الكلمات    
الدافعية، مقرر لغيت اخلالدة.

امللخص: هدف البحث إىل الوقوف على أثر استخدام إسرتاتيجية 
الصف املقلوب يف تنمية املهارات النحوية والدافعية؛ لتعلُّم مقرر لغيت 
اخلالدة لدى طالبات الصف األول املتوسط، وقد ُوظِّف املنهج شبه 
التجرييب، ولتحقيق أهداف البحث مت بناء أدواته اليت متثلت يف اختبار 
املهارات النحوية، ومقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت، وبعد التأكد من 
صدق وثبات أدوات البحث طُبقت على عينة بلغ عدد أفرادها )56( 
مت إىل جمموعتني: جتريبية  طالبة من طالبات الصف األول املتوسط؛ ُقسِّ
وبلغ عدد طالباهتا )30( طالبة، وضابطة وعدد طالباهتا )26( طالبة، 
البحث  نتائج  وقد كشفت  وبعدها،  البحث  جتربة  تنفيذ  قبل  وذلك 
عن وجود أثر إجيايب الستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس 
مقرر لغيت اخلالدة على تنمية املهارات النحوية لدى طالبات اجملموعة 
 )²η( التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة، وحبساب مربع ايتا
تبني أنَّ حجم أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس مقرر لغيت 
اخلالدة كان كبريًا على مستوى الطالبات يف املهارات النحوية لدرجات 
االختبار ككل، ومستوايت التذكر والتحليل والرتكيب، يف حني كان 
النتائج  أسفرت  والتطبيق. كما  الفهم  ملستويي  متوسطًا  التأثري  حجم 
عن وجود أثر إجيايب الستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية 
دافعية الطالبات لتعلم مقرر لغيت ككل ويف بعدي الثقة والرضا، بينما 
ال يوجد أثر إجيايب لإلسرتاتيجية يف بعدي االنتباه والصلة. ومن أهم 
التوصيات املنبثقة من نتائج الدراسة أن ُتدِّرب كليات الرتبية املعلمات 
على استخدام إسرتاتيجيات التدريس احلديثة ومنها إسرتاتيجية الصف 
املقلوب. كما اقرتحت الدراسة مقرتحات من أمهها: إجراء املزيد من 
البحوث اهلادفة إىل تقصي أسباب جناح أو إخفاق إسرتاتيجية الصف 

املقلوب يف حتقيق األهداف .

Key words: Flipped classroom, grammar skills, motivation, 
and Loghati Al-Khalidah.

Abstract: The aim of this research is to investigate the effect 
of using the flipped classroom strategy in attaining the grammar 
and motivation skills of learning the Arabic language course, 
Loghati Al-Khalidah, among female first year intermediate 
school students.

 The quasi-experimental curriculum was employed. To 
achieve the research objectives, its tools were constructed to test 
the development of grammar skills, and the motivation to learn 
the Loghati course among students. After confirming the valid-
ity and consistency of the research tools, they were applied to a 
sample of 56 students from the first year batch; who were then 
divided into two groups: An experimental group of 30 students, 
and a control group of 26 students. This was done prior to the 
experimental trial, and afterwards. The results of the research 
revealed that there is a positive effect of the use of the flipped 
classroom strategy in teaching the Loghati course on the devel-
opment of the grammar skills of students in the experimental 
group compared to the control group. Through calculating the 
Eta square (²η), it was found that the effect of using the flipped 
classroom strategy significantly enhanced the grammar, reten-
tion, analyzing, and synthesizing skills, as well as the overall test 
scores of students studying the Loghati course. Meanwhile, the 
effect on comprehension and application levels was moderate. 
The results also showed a positive effect on the use of the flipped 
classroom strategy in developing the motivation of students to 
learn the Loghati course in the dimensions of confidence and 
satisfaction, while there was no positive effect of the strategy in 
the dimensions of attention and communication.

One of the most important recommendations emanating 
from the results of the study is that the faculties of education 
need to train teachers to use new teaching strategies, including 
the flipped classroom strategy .The study raised some sugges-
tions; the most important one is the need of conducting more 
researches to evaluate the strength and weakness aspects of the 
flipped classroom strategy.
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املقدمة:
متثل لغة كل أمة هويتها وحضارهتا، فضًل عن دينها 
يف حق لغتنا العربية. فاللغة "ليست جمرد رموز داللية أو 
وسيلة تواصل بني أفراد جمموعة بشرية معينة فحسب، 
وعاداهتا  اجملموعة  هذه  هوية  عن  حي  تعبري  هي  بل 
وتقاليدها وانتمائها واترخيها بكل ما حيتويه من أحداٍث 
ومداخلٍت ومتغريات، وإنَّ أي إمهاٍل أو مساٍس هبذه 
اللغة هو مساٌس ابهلوية القومية والوطنية وكيان اجملتمع" 

.)2013،2 )اجلبوري، 
 وإذا كانت اللغة نظاًما للتصال بني البشر، فالنحو 
امللمح  أحد  وهو  النظام،  هذا  هيكل  هو  لغة  أية  يف 
الرئيسة للتفرقة بني لغة وأخرى، السيما فيما يتعلق ببنية 
اجلملة اليت تفرضها قواعد النحو، وإذا كانت املهارات 
والكتابة(  والقراءة،  والتحدث،  )االستماع،  األربع: 
مهارات أساسية الكتساب أية لغة، فإنَّ إتقان القواعد 
النحوية والصرفية ضروري إلتقان أيٍّ من هذه املهارات 

)فودة، 2012(. األربع 
إنَّ املتأمل يف لغة أبناء اللغة العربية اليوم جيد ضعًفا 
ملموًسا فيها، ال سيما فيما يتعلق جبانب النحو ومهاراته 

واليت يعول على إتقاهنا ضمان استقامة اللسان والقلم.
 لقد عّم الضعف يف الطلب يف جمال النحو ملختلف 
مراحل التعليم، بدًءا من املرحلة االبتدائية وانتهاًء خبرجيي 
من  نفورهم  يف  سبًبا  أصبح  إنَّه  بل  العربية،  اجلامعات 
امليدانية  فالتقارير  األحيان،  من  يف كثرٍي  العربية  اللغة 
الطلب واختباراهتم  أعمال  املعلمني على  وملحظات 
ال تكاد ختلو من اإلشارة إىل ضعف الطلب وتفشي 
النحوية لديهم )اخلليفة، 2004(، )الدليمي  األخطاء 

.)2005 والدليمي، 
إنَّ أمهية النحو يف اللغة العربية ومكانته توجب علينا 
عن  والبحث  تدريسه  بطرق  واالهتمام  مبحتواه  العناية 
اإلسرتاتيجيات احلديثة املناسبة اليت تتسم ابملرونة واليت 
ميكن تعميمها يف تعليم قواعد النحو)أمحد، 2007(.

التعليم،  أنواع  أفضل  أنَّ  فيه  شك  ال  ومما 
وجيعل  للمعرفة  التشوق  يولِّد  الذي  التعلُّم  ذلك 
ويتمركز  وحيوية،  متعة  أكثر  التعليمية  العملية 

 .)Strayer, 2007) حول الطالب ال املعلم
ولعل أكثر تلك اإلسرتاتيجيات فائدًة ما كان منها 
يف  التقين  ابلتقدم  اتسم  الذي  العصر  روح  مع  متفًقا 
املتعلم، وتتكيف  إجيابية  تعزز  واليت  املعلومات،  إيصال 

وقدراته. أحواله  مع  واملكان  الوقت  يف 
ومع تقدم العلم والتقنية أصبحت املسؤولية يف التعليم 
فأصبح  املعلم  دور  وتغري  والطالب،  املعلم  بني  مشرتكة 
ينظر إليه بوصفه مدّراًِب للطالب على كيفية التعلم، يرشده 
كيف يتعلم، وأين يبحث عن مصادر التعلم املناسبة له 

وكيف يستخدمها )اخلليلي وآخران، 2004(. 
التدريس  إسرتاتيجيات  من  العديد  ظهرت  وقد 
ومناذجه اليت تدعم هذا التوجه، ومنها إسرتاتيجية الصف 
أن  للطلب  إطارًا عمليًّا يضمن  اليت أسست  املقلوب 
يتلقوا تعليًما تشخيصيًّا يراعي بشكل نوعي احتياجاهتم 

وسامز، 2014(. )بريمجان  الفردية 
اليت  التدريس  إسرتاتيجيات  من  املقلوب  فالصف 
احملتوى  وتقدم  كالفيديو  رقمية  تقنيات  على  تقوم 
)خصاونة،  العاملية  اإلنرتنت  شبكة  عرب  اإللكرتوين 
2018(، وتعدُّ من اإلسرتاتيجيات احلديثة اليت هتدف 
إىل تفعيل بيئة تعليمية مدجمة تُقدِّم حلواًل تقنية حديثة 
لعلج قصور التدريس التقليدي وتنمية تفكري املتعلمني 

)الزين،2015(.
األكادميي  الطلب  إجناز  فإنَّ  معلوم  هو  وكما 
ومستوى حتصيلهم الدراسي يتأثر بعدة عناصر من بينها 
وجود الدافعية وهي الشعور الداخلي الذي يدفع الطالب 
لإلجناز وحتقيق األهداف، وينبعث هذا الشعور لعوامل 
خمتلفة قد تكون داخلية شخصية كاحلاجات، وامليول، 
واملخاوف، والثقة ابلنفس، أو خارجية بيئية كاملكافآت 
واحلوافز والضغط االجتماعي والعقوبة )وولفوك،2010(.
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 مشكلة البحث:
كشفت نتائج العديد من الدراسات العربية املتأخرة 
عن ضعف مستوى الطلب يف نواحي العامل العريب يف اللغة 
العربية ويف قيمة االعتزاز هبا، بل ويف دافعيتهم لتعلمها. 
املبدل،2015؛  2014؛  والشنقيطي،  )العويضي 
املقبل،2015(، وهذا الضعف تتداخل فيه عدة عوامل 
منها ما يتعلق بطبيعة النحو وأسلوب التأليف فيه، ومنها 
من  الكثري  فرُيجع  وتدريسه،  دراسته  يتعلق أبوضاع  ما 
النحو  تعلُّم  على  إقباهلم  ضعف  العربية  اللغة  متعلمي 
وتدين مستوايهتم فيه إىل جفاف النحو وصعوبة دراسته، 
طرق  يتبعون  العربية  اللغة  معلمي  من  إنَّ كثريًا  كما 
تدريس تقليدية ال تساير روح العصر وال تليب احتياجات 
 ،)2005 )اخلليفة،   ،)2000 )عصر،  املتعلمني. 
النحوية  للقواعد  اآليل  احلفظ  على  اهتمامهم  فينصب 
دون احلرص على امتلك الطلب املهارات النحوية اليت 
تضمن سلمة لغتهم املكتوبة واملنطوقة، ومن هنا جاء 
الرتكيز يف هذا البحث على امتلك الطالبة هلذه املهارات. 
وتعدُّ املرحلة املتوسطة من مراحل التعليم النظامية اليت 
الطلب خبصائص ومسات نفسية وعقلية  فيها  يتصف 
تؤثّر يف طرائق تعلمهم؛ إذ يرتاوح عمر الطالب يف هذه 
املرحلة بني12-15 وهي السنوات اليت تشكل مرحلة 
املراهقة املبكرة، اليت يتميز فيها الفرد بسرعة النمو العقلي، 
وظهور القدرة على اإلبداع والتخطيط والتأمل، كما تزداد 
قدرته على التحصيل واستيعاب املعلومات وفهمها، وهي 
من أفضل املراحل للتذكر واحلفظ )اهلنداوي،2016(.
بصورة  تنمو  املرحلة  هذه  يف  الطالب  لغة  أنَّ  كما 
خمتلفة عن مرحلة الطفولة، ففي حني أن تطوره اللغوي 
وحصيلته اللفظية بلغت منتهاها تقريًبا يف مرحلة الطفولة 
إال أنَّ محله يف هذه املرحلة تصبح أكثر طواًل، وحتتوي 
اليت  اللغوية  وأساليبه  اجلمل،  أشباه  من  عدد  على 
يستعملها تتنوع تبًعا للموقف، مما يظهر حاجته لإلملام 
بقواعد اللغة وتطبيقها بدرجة أوسع عما كان عليه يف 

.)2003 )الرمياوي،  الطفولة  مرحلة 
وكون هذه املرحلة مرحلة منو عقلي سريع كما سبق؛ 
فهي تتطلب من املربني "تنويع طرق التدريس والتعلم، 
ابلقدر الذي يتناسب وقدرات املراهقني العقلية ويعمل 
على استثارهتا للستفادة منها" )يونس،2007، 211(.
 وابلرغم من التوجه العاملي حنو الدراسات اليت تعتمد 
فإنَّ  التعليمية  العملية  تطوير  احلديثة يف  التقنيات  على 
هناك قلة يف الدراسات العربية - على حدِّ علم الباحثة- 
تدريس  يف  املقلوب  الصف  استخدام  أثر  تناولت  اليت 
اللغة العربية بوجٍه عام، ويف تنمية املهارات النحوية بوجٍه 
تتوصل  مل  إذ  التخصصات؛  بغريها من  مقارنة  خاص، 
واحدة  عربية  دراسة  إىل  إال  حبثها  خلل  من  الباحثة 
استخدمت إسرتاتيجية الصف املقلوب لتنمية املهارات 
اهتمت  اليت   )2016 )األحول  دراسة  وهي  النحوية 

الثانوي. الثاين  ابملهارات النحوية للصف 
وانطلقًا من ذلك ومن توصيات البحوث والدراسات 
بتقدمي تعلُّم ممتع وجذاب يواكب العصر من انحية، ويليب 
احتياجات الطالبات من انحية أخرى. فقد جاء هذا 
إسرتاتيجية  استخدام  أثر  عن  الكشف  حماواًل  البحث 
الصف املقلوب يف تنمية املهارات النحوية لدى طالبات 

الصف األول املتوسط ودافعيتهن لتعلم مقرر لغيت. 
وسيحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما أثر استخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية 
املهارات النحوية والدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة لدى 

طالبات الصف األول املتوسط ؟
ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية:

الصف  لطالبات  اللزمة  النحوية  املهارات  . ما  1
املتوسط؟ األول 

تدريس  يف  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  أثر  . ما  2
لدى  النحوية  املهارات  تنمية  على  اخلالدة  لغيت  مقرر 

املتوسط؟ األول  الصف  طالبات 
املقلوب على دافعية  أثر إسرتاتيجية الصف  3. ما 
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لغيت  مقرر  يف  املتوسط  األول  الصف  طالبات  تعلم 
اخلالدة؟

 فروض البحث:
1. ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
طالبات  درجات  متوسط  بني   )0.05  ≥  α( داللة 
إسرتاتيجية  ابستخدام  ُتدرس  اليت  التجريبية  اجملموعة 
اجملموعة  طالبات  درجات  ومتوسط  املقلوب،  الصف 
يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  ُتدرس  اليت  الضابطة 

النحوية. املهارات  اختبار 
2. ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
طالبات  درجات  متوسط  بني   )0.05  ≥  α( داللة 
إسرتاتيجية  ابستخدام  ُتدرس  اليت  التجريبية  اجملموعة 
اجملموعة  طالبات  درجات  ومتوسط  املقلوب،  الصف 
يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  ُتدرس  اليت  الضابطة 

اخلالدة. لغيت  مقرر  لتعلم  الدافعية  مقياس 
أمهية البحث:

 تربز أمهية البحث احلايل يف اجلوانب اآلتية:
يتناول  إذ  مهمة؛  عمرية  مبرحلة  البحث  يهتم   .1
املهارات النحوية لدى طالبات الصف األول املتوسط، 
وهي إحدى سنوات مرحلة املراهقة اليت يبدأ فيها الطفل 
التواصل  إىل  حاجته  يزيد  مما  الكبار،  لعامل  االنتقال 

اآلخرين. مع  الصحيح  اللغوي 
قد يساعد البحث احلايل معلمي ومعلمات اللغة   .2
العربية يف توظيف التقنية لتدريس مهارات اللغة العربية 

ومنها املهارات النحوية.
النحوية  للمهارات  اختبارًا  احلايل  البحث  يقدِّم   .3
ومقياًسا للدافعية قد تفيد الرتبويني واملعلمني واملعلمات 

يف تعليم اللغة العربية.
الباحثني إلجراء  اهتمام  احلايل  البحث  يثري  قد   .4
وتقرتح  النحوية،  املهارات  بتنمية  هتتم  أخرى  أحباٍث 

لتنميتها.  أخرى  إسرتاتيجيات 

حدود البحث: 
اقتصر البحث احلايل على اآليت:

الصف  إسرتاتيجية  طُِبقت  املوضوعية:  احلدود 
العينة  لطالبات  اخلالدة  لغيت  مقرر  تدريس  املقلوب يف 
الوحدة  يف  املتضمنة  النحوية  املهارات  على  التجريبية، 
السادسة من كتاب لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط.
الفصل  البحث خلل  هذا  طُِبق  الزمانية:  احلدود 
املدة  الدراسي 1438-1439هـ، يف  العام  من  الثاين 

14-7-1439هـ. حىت  26-6-1438هـ  من 
احلدود املكانية: طُِبق البحث يف فصلني من فصول 
الصف األول املتوسط يف مدرستني متوسطتني يف مدينة 
الرايض مها: متوسطة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

للتطوير الرتبوي، واملتوسطة الثامنة والسبعني.
مصطلحات البحث:

إسرتاتيجية الصف املقلوب:
واملمارسات  اإلجراءات  هي"جمموعة  اإلسرتاتيجية: 
اليت يتبعها املعلم داخل الفصل للوصول إىل خمرجات؛ يف 
ضوء األهداف اليت وضعها، وهي تتضمن جمموعة من 
األساليب والوسائل واألنشطة وأساليب التقومي اليت تساعد 
على حتقيق األهداف" )شحاتة والنجار،2003، 39(.
الصف املقلوب: "إسرتاتيجية تدريس جتعل الطالب 
يقوم بنمط التدريس التقليدي بنفسه؛ حيث يطلب منه 
االطلع على حمتوى الدرس يف املنزل من خلل مصادر 
ويف  املعلم،  من  مسبًقا  املعدة  الفيديو  التعلم؛ كدروس 
اليوم اآليت يناقش الدرس يف احلصة من خلل األنشطة، 
 Ronchetti) ويتم تقوميه على مدى متكنه من املوضوع

 .)2010

ا:  أبهنَّ إجرائًيا  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  وتُعرَّف 
طريقة التدريس القائمة على مشاهدة الطالبات املسبقة 
السادسة  الوحدة  يف  املتضمنة  النحوية  املهارات  لشرح 
من مقرر لغيت اخلالدة، عن طريق الفيديوهات املنشورة 
هلن يف برانمج كلسريا، مث اشرتاكهن يف حل األنشطة 
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أثناء احلصة. املتعلقة هبا يف  والتطبيقات 
املهارة النحوية:

من  استجابة  أداء  "سهولة  ا:  أبهنَّ املهارة  تُعرَّف   
االستجاابت، أو سهولة القيام بعمٍل من األعمال بدقٍة، وعلى 
أكمل وجه، ويف أقصر وقت" )إبراهيم،2000، 966(.
كما يُعرَّف النحو أبنَّه: قانون أتليف الكلم وبيان 
ملا جيب أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة، واجلملة مع 
)مصطفى،  معناها  وتؤدِّي  العبارة  تتسق  حىت  اجلملة؛ 

.)17  ،2014
ا: التطبيق الصحيح  وتُعرَّف املهارة النحوية إجرائًيا أبهنَّ
لقواعد النحو اليت ُدرِست يف مقرر لغيت اخلالدة للصف 
اليت  الدرجة  خلل  من  يُقاس  والذي  املتوسط،  األول 

حتصل عليها الطالبة يف االختبار املعد هلذا الغرض.
دافعية التعلم:

اليت  الذاتية  الداخلية  القوة  تلك  "هي  الدافعية:   
يشعر  معينة  غاية  لتحقيق  وتوجهه،  الفرد  حترك سلوك 
ابحلاجة إليها أو أبمهيتها املادية أو املعنوية ابلنسبة له" 
دافعية  وتُعرَّف   ،)184  ،2003 والنجار،  )شحاتة 
األكادميي  السلوك  تنشط  عقلية  عملية  ا:  أبهنَّ التعلم 
 & Pintrinch) .وحتركه وتوجهه وحتافظ على استمراريته

 .)2002,Schunk

اليت  ابلدرجة  أبهنا:  إجرائًيا  التعلم  دافعية  وتُعرَّف 
حتصل عليها الطالبة يف مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت 

الباحثة. قبل  املعّد من  اخلالدة 
اإلطار النظري: 

وميكن تقسيمه يف ثلثة حماور:
احملور األول: الصف املقلوب:

قلب  على  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  فكرة  تقوم 
حول  يتمركز  تعلُّم  وتقدمي  املعتادة،  التدريس  طريقة 
املتعلم وجيعله نشطًا وإجيابًيا، فالتعلم الذي كان حيدث 
عادة يف الفصل أصبح اآلن يصل إىل البيت قبل وقت 
التفاعلية،  والدروس  الفيديو  مقاطع  الدرس من خلل 

وأصبح الفصل مكااًن للعمل على املفاهيم املتقدمة وحل 
 .)Tucker, 2012) التعاوين  والتعلم  املشكلت 

الفوائد  املقلوب عدًدا من  حتقق إسرتاتيجية الصف 
ذكرها )Akcayir & Akcayir 2018(، بعد مراجعتهما 
إحدى وسبعني دراسة تناولت الصف املقلوب وأتثريه 

يف عملية التدريس، ومنها:
كما  لـلطلب:  الدراسي  التحصيل  حتسني   .1
االختبارات  ودرجات  الرتاكمية،  معدالهتم  أظهرت 

الدراسية. والدرجات  املوحدة،  املعيارية 
تقدم  املقلوبة  الفصول  نظرًا ألنَّ  املرونة:  2. حتقيق 
املواد عرب اإلنرتنت؛ مما ميكِّن الطلب من التعلم يف الوقت 
القدرة  متنحهم  ولسرعتهم، كما  هلم  املناسب  واملكان 
احملاضرات،  ومراجعة  للخلف،  والعودة  التوقف،  على 
وهذا هو السبب الرئيس الذي أشعر الطلب واملعلمني 

ابالرتياح مع هذا النموذج.
3. التنظيم وزايدة الدافعية حنو التعلم هبذه الطريقة: 
الراجعة  التغذية  أنَّ  الدراسات  من  العديد  أظهرت  إذ 
املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  حنو  واجتاههم  للطلب 
كانت إجيابية، وأنَّ أغلب الطلب يرغبون يف االستمرار 

املعتادة. التدريس  بداًل من طرق  استخدامها  يف 
ارتفاع  الدراسات  ذكرت  الطلب:  تفاعل   .4
ابستخدام  واملدرسني  الطلب  بني  التفاعل  مستوى 
إسرتاتيجية الصف املقلوب، لتغري دور املعلم من مقدم 
اليت  األنشطة  تنوع  أنَّ  التعلم، كما  إىل مدرب  احملتوى 

التفاعل. فرص  من  تزيد  حتتويها 
الدروس  الطلب  مشاهدة  إنَّ  الوقت:  5. كفاءة 
احلصة  يف  الوقت  تكريس  من  ميّكن  املنزل  يف  مسبًقا 
والتغذية  العملية،  واألنشطة  التعلم كاملناقشة،  ألنشطة 

.)340-338( وغريها  الراجعة 
مكوانت الصف املقلوب:

املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  تطبيق  لضمان جودة    
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القيام ابآليت: املعلم  على  ينبغي 
- حتديد أهداف تعليمية واضحة للدرس، وحتديد 

تعليمي. البحثي األمثل لكل هدف  األسلوب 
إىل  الطلب  مجيع  وصول  سهولة  من  التأكد   -
احملتوى التعليمي سواء أكان يف شرائط فيديو أو حمتوى 

اإلنرتنت. شبكة  يف  إلكرتوين 
- توفري أنشطة تعليمية حمفزة للطلب وداعمة لكل 

هدف من األهداف التعليمية.
أسئلة،  بنك  للتقييم كإعداد  متنوعة  إجياد صيغ   -
ألغاز  هيئة  على  الشفوية  االختبارات  ببعض  والقيام 

.)108  ،2014 وسامز،  )بريمجان 
وعلى الرغم من أنَّ إسرتاتيجية الصف املقلوب حتقق 
تفرض  ا  فإهنَّ التعليمية  البيئات  يف  الفوائد  من  العديد 
 Akcayir & Akcayir( بعض التحدايت واليت أمجلها

)2018

يف اآليت:
- ال يلتزم الطلب ابحلضور على النحو املطلوب.

- يواجه الطلب مشاكل يف التطبيق وحيتاجون إىل 
التوجيه واملساعدة أثناء عملهم يف املنزل.

- ال يستطيع املعلم التحقق من مشاهدة الطلب 
املطلوبة.  للفيديوهات  الفعلية 

- تستهلك الوقت.
- تزيد أعباء الدراسة.

- يقاوم الطلب عموًما التغيري.
- يعتقد الطلب أهنا طريقة غري عادلة وغري منطقية. 

- يتخوف الطلب منها وتسبب توترهم.
- تزيد من صعوبة إدارة املهام.

- يصعب فيها ختطيط األنشطة.
- ال ميكن ضمان جودة مقاطع الفيديو.

على  للحصول  متكافئة  فرًصا  الطلب  متنح  ال   -
العلمية. املادة 

- تتطلب وجود حد أدىن من املهارات التقنية لدى 

املعلم والطالب.
- تزيد التكلفة املادية.

- تتطلب بنية حتتية ذات مواصفات حمددة.
-  تسّهل خداع الوالدين.

- تضعف الدعم املؤسسي )339-338(.
ال  التحدايت  هذه  من  العديد  أنَّ  الباحثة  وترى 
اجملموعة  طالبات  إنَّ  إذ  احلالية،  دراستها  على  تنطبق 
التجريبية مطالبات ابلدخول على منصة كلسريا بصورة 
أنَّ  خلهلا، كما  من  املدرسية  واجباهتن  ومتابعة  يومية 
تكليفات  يف  املنصة  استخدام  على  اعتدن  املعلمات 
الطالبات وبعض اختباراهتن، مما يعين عدم تشكيل عبًئا 
زائًدا أو خارًجا عن املألوف ابلنسبة هلن، كما أنَّ البنية 

النظام. هذا  مهيأة الستخدام  للمدرسة  التحتية 
احملور الثاين: املهارات النحوية: 

إنَّ تعلُّم النحو العريب وإتقان مهاراته ليس نوًعا من 
االنتماء إىل الثقافة العربية فحسب، بل هو ضرورة ملحة 
لسلمة األداء اللغوي عند استعمال اللغة، واحلفاظ على 
اللغة من اللحن، وفهم معاين القرآن الكرمي، والسلمة من 
اخلطأ يف تلوته، والتمكن من فهم العلوم العربية واإلسلمية 
األخرى، بل وتسهيل تعلم اللغات األجنبية؛ وذلك ملا 
)التميمي،2015(.  مشرتكة  قواعد  من  اللغات  بني 
وتتحدد أهداف تدريس النحو يف املرحلة املتوسطة 

يف اململكة العربية السعودية يف اآليت:
-تنمية قدرات الطلب على ضبط إعراب الكلمات 

يف التحدث والكتابة والقراءة.
-متكني الطلب من معرفة ما تؤدِّيه العوامل اللفظية 

واملعنوية يف أواخر الكلمة.
-توسيع مادة الطلب اللغوية وتدريبهم على كيفية 

االشتقاق.
-مترين الطلب على التفكري املنظم ودقة امللحظة.
-تنمية قدرات الطلب على متييز اخلطأ فيما يستمعون 
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إليه ويقرؤونه ومعرفة أسباب ذلك )احلقيل، 1415ه(. 
صعوبة النحو:

يتفق أبناء العربية على دقة النحو العريب وكثرة قواعده 
وتداخلها، األمر الذي شكَّل صعوبة يف تعلُّمه منذ القدم، 
ا  وال تزال هذه الصعوبة قائمة إىل وقتنا احلاضر، بل إهنَّ
تزيد مع مرور الوقت وضعف السليقة عند أبناء العربية، 
وعدم استشعارهم ألمهية النحو. يقول اجلواري: "ما زال 
حنو العربية عند أهله عسريًا غري يسري، وعرًا غري ممهد، 
منحرفًا إىل غري قصده، ال خيلو من تعقيد، وال يسلم من 
احنراف،   وما زال هذا النحو مثار الشكوى من املعلِّمني 
منه  يبلغون  يكادون  يبدأونه فل  واملعلَّمني على سواء؛ 
غاية، أو يصلون فيه إىل هناية" )اجلواري، 1985، 9(. 
وميكن إمجال أسباب صعوبة النحو وضعف الطلب 

فيه؛ فيما يلي )اخلليفة، 2004، 351-348(:
-أنَّ مناهج تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام 
ال تفي ابملتطلبات األساسية لسلمة لغة الطالب، وال 

تراعي معيار الوظيفية عند اختيار القواعد النحوية.
اإللقاء  عليها  يغلب  تدريس  طرق  استخدام   -

العصر. جتاري  وال  الطلب  تشّوق  فل  والراتبة، 
النظرية  االختبارات  على  التقومي  أساليب  -اعتماد 
االهتمام  دون  النحوية،  القواعد  حفظ  على  تركز  اليت 

احلياة.  مواقف  يف  الفعلي  واستخدامها  بتطبيقها 
 احملور الثالث :الدافعية:

معىن -  تفسري  حاولت  اليت  النظرايت  تعدَّدت 
الدافعية،كاآليت )كلري،2017(:

األعصاب، -  وعلم  النفس  علم  على  اعتمدت  فئة 
املتعلقة  النفسية  والعمليات  اجلينات  دراسة  وتضمنت 

التطور. مبواصلة 
أشهر -  وتضمنت  السلوكية  املناهج  احتوت  فئة 

واملؤثرات  التقليدي  واالشرتاط  اإلجيايب  التعزيز  مبادئ 
التحفيز. على  البيئية 

التوقع--  املعرفية كنظرايت  النظرايت  احتوت  فئة 
االجتماعية. والدافعية  القيمة، 

العاطفة -  حول  الدراسات  على  اعتمدت  فئة 
مؤخرًا.  كبرية  بسرعة  شعبيتها  منت  وقد  والتأثري، 

 كما ظهرت بعض النماذج اليت هتدف إىل استثارة 
طوَّره  الذي  الزمين  املتصل  منوذج  ومنها  الدافعية، 
صمَّمه  الذي  العليا  الدافعية  ومنوذج  فلودوكوسك، 
وليس  للدافعية  املثرية  النشاطات  على  ركز  وقد  سبتزر 
آركس  ومنوذج  املرتفعة،  الدافعية  ذوي  خصائص  على 
صمَّمه  الذي  واألداء"  الدافعية  بـ"منوذج  املسمَّى 
االنتباه  هي:  للدافعية  عناصر  أربعة  فيه  وحدَّد  كيلر 
يوضح  نظراًي  نظاًما  قدم  وقد  والرضا،  والثقة  والصلة 
املدخلت  حيث  من  األجزاء  بني  العلقات  فيه 
عواد،2011(،  وأبو  )نوفل  واملخرجات  والعمليات 
)كيلر،2017(. وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة 
الدافعية. مقياس  تصميم  عند  آركس  منوذج  على 

أمهية دراسة الدافعية:
كما ذكرها )املوسوي، 2015(: 

اإلنساين  السلوك  يف  احملرية  احلقائق  بعض  فهم   -
والرغبة. والطموح  كاحلاجة 

وغري  الطموحني  األشخاص  بني  الفروق  فهم   -
لطموحني.  ا

- فهم عملية التعزيز ومعرفة معززات السلوك وكيفية 
اإلفادة منها لتوجيه السلوك حنو األهداف.

النفسي  الداخلي  التوازن  تنظيم  آليات  -فهم 
. جلسمي وا

-فهم تصرفات الناس وطريقة تفكريهم وشعورهم. 
وظائف الدافعية:

)أبو  ذكره  ما  منها  وظائف،  عدة  الدافعية  حتقق 
:)2012 يونس،  بين  2009؛  جادو، 

تفسري  خلهلا  من  ويتم  التفسريية،  الوظيفة   -
أنواعها. مبختلف  احلي  الكائن  سلوكيات 
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يف  وتستخدم  والعلج:  التشخيص  وظيفة   -
السلوكية. االضطراابت  تشخيص 

- تنشيط التوقعات املتصلة بتحقيق األهداف.
- حترير طاقة الفرد واستثارة نشاطه من خلل تعاون 

العوامل الداخلية واخلارجية لتحقيق أهداف معينة.
إمكانية  حول  للمعلومات  مصدرًا  تعدُّ  الدوافع   -
اهلدف. من  ابالقرتاب  تزداد  فهي  للهدف،  الوصول 

حتقيق  وحنو  معينة،  وجهة  حنو  السلوك  -توجيه   
األهداف املنشودة، وتركيز انتباه الفرد حنو مواقف معينة 

أخرى.  مبواقف  تشتته  دون 
وقد اعتمدت الباحثة على ما سبق ذكره يف اإلطار 
الصف  إسرتاتيجية  وفق  الدروس  إعداد  عند  النظري 
مزااي  من  ورد  ما  استثمار  على  عملت  املقلوب، كما 
وحماولة االستفادة منها، والتغلب على التحدايت الواردة 
لتحقيق أهداف الدراسة بتنمية مهارات النحو اليت ال 
وكتابته  حديثه  سلمة  لضمان  طالٍب  ألي  عنها  غىن 
حىت وإن كان فيها بعض الصعوبة. وقد ساعد استخدام 
الدافعية  مقياس  بناء  الباحثة يف  للدافعية  آركس  منوذج 
وحتديد احملاور اليت ينبغي تركيز االهتمام عليها يف الدافعية. 

الدراسات السابقة:
العربية  الدراسات  بعض  يلي  فيما  الباحثة  تعرضت 
يف  وسُتعرض  البحث  مبوضوع  الصلة  ذات  واألجنبية 

حمورين: 
1-الدراسات اخلاصة إبسرتاتيجية الصف املقلوب:

Gilboy & Heinerichs & Paz-( أجرى  فقد 
zaglia 2014( دراسة هتدف إىل إيضاح كيفية تصميم 

حوله  الطلب  انطباعات  ومعرفة  املقلوب،  الصف 
مقرر  يدرسون  طالًبا  على)142(  التطبيق  خلل  من 
التغذية يف شعبتني جامعيتني، وأظهرت النتائج تفضيل 
التدريس اجلديدة )الصف  الطلب إلسرتاتيجية  غالبية 
اإلسرتاتيجية  وجناح  االعتيادية،  الطريقة  على  املقلوب( 

والطلب.  املعلم  من  لكلٍّ 

وقام )أبو فايد2017( بدراسة الستقصاء فاعلية 
لتنمية  املقلوب؛  الصف  إسرتاتيجية  على  قائم  برانمج 
التحصيل يف مساق تدريس مبادئ الرايضيات واالجتاه 
حنو الصف املقلوب لدى طلب جامعة األزهر، وكشفت 
التحصيل  تنمية  املقرتح يف  الربانمج  فاعلية  النتائج عن 
ويف اجتاهات الطلب حنو إسرتاتيجية الصف املقلوب.
للتعرف  دراسة  )أخوارشيدة2017(  وأجرى 
التفكري  تنمية  يف  املقلوب  الصف  استخدام  أثر  على 
طلب  لدى  الرايضيات  تعلُّم  حنو  والدافعية  الرايضي 
من  العينة  وتكونت  العلمي،  الثانوي  األول  الصف 
دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  طالبة،   )55(
التفكري  اختبار  يف  التجريبية  اجملموعة  لصاحل  إحصائًيا 
الرايضيات.  لتعلم  الدافعية  مقياس  ويف  الرايضي 
تقصي  إىل  )بشارات2017(  دراسة  وهدفت 
يف  الطلب  حتصيل  يف  املقلوب  الصف  استخدام  أثر 
الرايضيات ويف مفهوم الذات الرايضي يف حمافظة أرحيا، 
 )43( من  مكونة  عينة  على  االسرتاتيجية  وطُبقت 
النتائج  أظهرت  العاشر، وقد  الصف  طالًبا وطالبة من 
حتصيل  يف  املقلوب  الصف  إلسرتاتيجية  أثر  وجود 
لديهم.  الرايضي  الذات  مفهوم  تنمية  ويف  الطلب 
قياس  الرب2017(  )عبد  دراسة  استهدفت  كما 
يف  املقلوب  الصف  على  قائم  مقرتح  برانمج  فاعلية 
التعلم  حنو  والدافعية  الرايضية  البيئة  مكوانت  تنمية 
الرتبية ابملنوفية، وقد  املعلمات يف كلية  الطالبات  لدى 
أثبتت النتائج فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مكوانت 
العينة.  أفراد  لدى  التعلُّم  حنو  والدافعية  الرايضية  البنية 
من جانب آخر كشف كل من )احلسناوي والوائلي 
التعلم  استخدام  فاعلية  عن  دراستهما  يف   )2018
اإللكرتوين املقلوب يف تنمية التفكري العلمي والدافعية، 
طلب  من  وطالبة  طالًبا  على)44(  الدراسة  وطُبقت 
املعهد التقين يف الناصرية يف مقرر التأسيسات الكهرابئية 
النظرية، وقد أسفرت النتائج عن تفوق طلب اجملموعة 
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التجريبية يف كل من التفكري العلمي والدافعية للتعلم.
الكشف   )2018 )خصاونة  دراسة  واستهدفت 
النحوية  املفاهيم  تنمية  يف  املقلوب  الصف  فاعلية  عن 
مدينة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  طالبات  لدى 
إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  الطائف، 
اجملموعة  لصاحل  النحوية؛  املفاهيم  اختبار  نتائج  يف 
املقلوب. الصف  ابستخدام  درست  اليت  التجريبية 
للكشف  دراسة   )2018 )الروساء  وأجرت 
وتنمية  التحصيل  على  املقلوب  الصف  فاعلية  عن 
بنت  نورة  األمرية  جامعة  طالبات  لدى  العقل  عادات 
العلوم،  تدريس  إسرتاتيجيات  مقرر  يف  عبدالرمحن 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا يف التحصيل 
العينة التجريبية، ومل تظهر فروقًا دالة  األكادميي لصاحل 
اجملموعتني.  طالبات  بني  العقل  عادات  يف  إحصائًيا 
 )2018 )الناجم  أجرى  أيًضا  السياق  هذا  ويف 
الصف  إسرتاتيجية  استخدام  أثر  عن  للكشف  دراسة 
املقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسلمية يف التحصيل 
والدافعية للتعلم يف جامعة شقراء، وطُبقت الدراسة عل 
التحضريية،  السنة  طلب  من  طالًبا   )50( من  عينة 
وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائًيا يف كلٍّ من 
التجريبية.  الدافعية لصاحل اجملموعة  التحصيل ومستوى 
معرفة  إىل   )Cabi 2018) دراسة  هدفت  حني  يف 
التحصيل  على  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  أتثري 
حنوها.  الطلب  انطباع  ومعرفة  للطلب،  األكادميي 
وطُبقت اإلسرتاتيجية ملدة أربعة أسابيع، وأسفرت النتائج 
نتائج  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  عن 
اجملموعتني يف درجات االختبار، وكان للصف املقلوب 
بعض النتائج اإلجيابية كانتظام احلضور وأداء الواجبات 
داخل الصف، كما كشفت الدراسة عن بعض مساوئ 

املقلوب. الصف 
 Sookoo-Sing & Boissell( دراسة  وهدفت 
املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  أثر  تقصي  إىل   )2018

يف  الكيمياء  مقرر  لتعلم  الدافعية  وتنمية  التحصيل  يف 
العينة من )27( طالبة ترتاوح  الكارييب، وأتلفت  جزر 
النتائج  عنه  أسفرت  ومما  بني 10-15سنة،  أعمارهن 
يف  اجملموعتني  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم 
التحصيل، ووجود فروق دالة إحصائًيا يف الدافعية لصاحل 

التجريبية. اجملموعة 
 )Turan & Göktaş 2018( دراسة  واستهدفت 
حتديد مدى أتثري الدراسة يف الصف املقلوب على دافعية 
الطلب وحتديد العوامل اليت تزيد أو ختفض الدافعية، 
وتكوَّنت عينة الدراسة من )616( طالًبا من املستوايت 
األوىل يف إحدى اجلامعات الرتكية. وقد أظهرت النتائج 

تفوق اجملموعة التجريبية يف الدافعية. 
إجياد  استهدفت  دراسة   )Winter 2018(وأجرى
املتوسطة يف  املرحلة  وأداء طلب  الدافعية  بني  العلقة 
املدارس  إحدى  يف  التجربة  ومتت  املقلوب،  الصف 
دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  هباواي،  املتوسطة 
التجريبية  اجملموعتني  بني  األداء  مستوى  يف  إحصائًيا 
الدافعية  زايدة  يف  يساعد  قد  الذي  األمر  والضابطة، 
وحتسني األداء، كما أشارت إىل أَّن الدراسة يف الفصول 

املتوسط. التحصيل  ذوي  للطلب  مفيدة  املقلوبة 
على  للتعرف  دراسة   )2019 )الشهراين  وأجرى 
أثر استخدام الصف املقلوب يف الدافعية حنو تعلم برجمة 
أهبا،  مدينة  يف  الثانوية  املرحلة  لدى طلب  احلاسوب 
الصف  طلب  من  جمموعتني  على  الدراسة  وطُبقت 
)الذكور واإلانث(، وكشفت عن وجود  الثانوي  األول 
فروق دالة إحصائًيا يف دافعية الطلب للتعلم تُعزى إىل 

التدريس. طريقة 
فاعلية  لقياس  دراسة   )2019 )مرسي  وأعدت 
املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  على  قائم  مقرتح  برانمج 
تنمية  مقرر  تعلم  حنو  والدافعية،  التحصيل  تنمية  يف 
جامعة  يف  املكتبات  قسم  طالبات  لدى  اجملموعات 
اجملموعة  طالبات  تفوق  عن  النتائج  وكشفت  طنطا. 
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التعلم. حنو  والدافعية  التحصيل  من  يف كلٍّ  التجريبية 
دراسة   )Awidi & Paynter 2019) أجرى  كما 
لتقييم أتثري إسرتاتيجية الصف املقلوب على جتربة تعلم 
طلب املرحلة اجلامعية يف مقرر األحياء، وقد مت التقييم يف 
ضوء تصورات الطلب واملعلمني املنسقني لإلسرتاتيجية 
وانطباعهم حول أتثريها، وذلك ابالعتماد على استبانة 
للطلب ومقابلت منظمة مع املعلمني، وأظهرت النتائج 
درجة عالية من الرضا لبعض مكوانت اإلسرتاتيجية إال 
التقبل. أقل من  العناصر القت درجة  أنَّ هناك بعض 

وُيلحظ على دراسات احملور األول ما يلي:
مع  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  اُستخدمت   -
األكادميي،  والتحصيل  املهارات،  تنمية  متغريات:  عدة 
والدافعية، واالجتاه حنو املقرر، وعادات العقل، والتفكري 
الرايضي والعلمي. كما استخدمت مع مراحل دراسية 
خمتلفة بدًءا من الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية وحىت 
املرحلة اجلامعية، ويتضح أنَّ الرتكيز األكرب يف الدراسات 

كان على املرحلة اجلامعية.
- أثبتت نتائج معظم الدراسات فاعلية إسرتاتيجية 
ألجله  استخدمت  ما  حتقيق  يف  املقلوب  الصف 
فاعلية  تظهر  مل  اليت  الدراسات  بعض  هناك  أنَّ  إال 
يف  العقل  املتغريات كعادات  بعض  مع  اإلسرتاتيجية 
يف  األكادميي  والتحصيل   )،2018 )الروساء،  دراسة 

.)Cabi2018( دراسة 
احملور يف  هذا  دراسات  من  الباحثة  استفادت  وقد 
الدراسة  أدوات  حتديد  ويف  للبحث  النظري  اإلطار 
املقلوب.  الصف  إسرتاتيجية  وفق  الدروس  وإعداد 

الدراسات اخلاصة بتنمية املهارات النحوية:- 	
فقد هدفت دراسة )اخلرماين 2012( إىل الكشف 
عن فاعلية إسرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم 
وخرائط املفاهيم، يف تنمية بعض املهارات النحوية لدى 
طلب الصف الثالث املتوسط، والوقوف على اجتاهات 

الطلب حنو اإلسرتاتيجية، وأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق دالة إحصائًيا بني طلب اجملموعتني عند مستوى 
مستوايت  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  التعرف، 
لصاحل  والتصويب  والرتكيب  والتحليل  والتطبيق  الفهم 
اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج وجود فروٍق يف 

االجتاه حنو اإلسرتاتيجية لصاحل اجملموعة التجريبية.
وأجرت )فودة 2012( دراسة استهدفت الوقوف 
على فاعلية برانمج لغوي ابستخدام احلاسوب يف تنمية 
املهارات النحوية لدى طلب الصف األول املتوسط، 
وقد استخدمت الباحثة اختبارًا لقياس مستوى التمكن 
من املهارات النحوية قبل تطبيق الربانمج وبعده، وأظهرت 
النتائج فاعلية الربانمج احلاسويب يف تنمية املهارات النحوية.
بينما استهدفت دراسة )الغامدي 2013( الكشف 
أدوات  على  مبين  مقرتح  إلكرتوين  موقع  فاعلية  عن 
طلب  لدى  النحوية  املهارات  تنمية  يف   )2 )الويب 
الصف األول الثانوي يف حمافظة العقيق مبنطقة الباحة، 
وقد أسفرت نتائجها عن تفوق اجملموعة التجريبية على 
اجملموعة الضابطة يف اجلانب املعريف للمهارات، وتساوي 
ابملهارات  يتعلق  فيما  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني 

الشفهي. األداء  تعتمد على  اليت  النحوية 
ويف السياق ذاته أجرت )األمحدي 2015( دراسة 
مقرتحة،  إسرتاتيجية  فاعلية  على  التعرف  استهدفت 
البديل  والتقومي  املقلوب  الصف  بني  الدمج  على  تقوم 
يف تنمية املهارات النحوية لدى طالبات الصف الثاين 
حتصيليًّا  اختبارًا  الباحثة  استخدمت  وقد  الثانوي، 
للمهارات النحوية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
داللة إحصائية يف التطبيق البعدي للختبار عند كل من 
مستوى: التعرف والفهم والتطبيق والتحليل والتقومي، ويف 

التجريبية.   اجملموعة  لصاحل  جمتمعة  املستوايت 
أمَّا دراسة )األحول 2016( فقد هدفت إىل معرفة 
املهارات  تنمية  يف  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  فاعلية 
الثاين  الصف  لدى طلب  املقرر  النحوية واالجتاه حنو 
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اثنوي، وقد استخدم الباحث اختبارًا حتصيليًّا للمهارات 
للجتاه  ومقياًسا  واإلنتاج،  الفهم  تناول حموري  النحوية 
حنو املقرر، وقد دلَّت نتائج الدراسة على وجود فروق 
النحوية  املهارات  يف  اجملموعتني  بني  إحصائًيا  دالة 
إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل 
بني التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو املقرر 

البعدي. التطبيق  لصاحل 
التعرف  إىل   )2017 )الساملي  دراسة  وهدفت 
تنمية  يف  اللغوية  األلعاب  إسرتاتيجية  فاعلية  على 
املهارات النحوية لدى طالبات الصف األول املتوسط، 
واستخدمت الباحثة اختبارًا حتصيليًّا للمهارات النحوية 
والتطبيق  والتحليل  والفهم  التعرف  مستوايت:  يتضمن 
والرتكيب والتقومي )اكتشاف األخطاء وتصويبها(، وقد 
الدرجة  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  أظهرت 
التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  النحوية  للمهارات  الكلية 

للختبار. البعدي  التطبيق  يف  وذلك 
الكشف  استهدفت  وأجرى )كيتا 2017( دراسة 
عن فاعلية وحدة تعليمية مقرتحة يف املبين واملعرب؛ لتنمية 
الصف األول  النحوية لدى طلب  املعارف واملهارات 
الثانوي يف املدارس العربية جبمهورية مايل، وقد استخدمت 
النحوية  واملهارات  للمعارف  حتصيليًّا  اختبارًا  الدراسة 
املتضمنة يف الوحدة املقرتحة، وأسفرت النتائج عن وجود 
فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات اجملموعتني 
التجريبية والضابطة يف االختبار لصاحل اجملموعة التجريبية.
وقد الحظت الباحثة من خلل رجوعها لدراسات 

احملور الثاين ما يلي:
-استخدام عدة إسرتاتيجيات وطرق لتنمية املهارات 
النحوية لدى طلب املرحلتني املتوسطة والثانوية، ومن 
والربامج  املقرتحة  التعليمية  الوحدات  الطرق:  تلك 
ومن  اإللكرتونية،  واملواقع  احلاسب  على  املعتمدة 
والدمج  اللغوية،  األلعاب  املستخدمة  اإلسرتاتيجيات 
استخدمت  البديل، كما  والتقومي  املقلوب  الصف  بني 

املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  )األحول2016(،  دراسة 
ارتباطًا  الدراسات  أشد  وهي  النحوية  املهارات  لتنمية 

احلايل. ابلبحث 
املهارات  أمهية  على  الدراسات  مجيع  اتفاق   -  
فيها  ُأجريت  اليت  الدراسات  قلة  إىل  واإلشارة  النحوية 

العربّية. اللغة  تعليم  جمال  يف  أبمهيتها  مقارنًة 
- اتفاق الدِّراسات على وجود ضعف يف املهارات 

النحوية لدى الطلب.
- فاعلية مجيع اإلسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة 
يف الدراسات السابقة يف تنمية املهارات النحوية بنسب 

متفاوتة كما أظهرت النتائج.
-استفاد البحث احلايل من دراسات هذا احملور يف 

اإلطار النظري ويف بناء اختبار املهارات النحوية. 
إجراءات الدراسة امليدانية:

شبه  املنهج  البحث  هذا  يف  الباحثة  استخدمت   
وتكَون   )Design  Experimental  Quasi) التجرييب 
املعتادة،  ابلطريقة  ُدّرِست  ضابطة:  جمموعتني،  من 
وجتريبية: ُدّرِست ابستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب؛ 
حيث ُزوِّدت الطالبات ابملواد التعليمية قبل وقت الدرس 
عن طريق نشرها يف نظام كلسريا الذي تعتمده املدرسة، 
والذي تستطيع مجيع الطالبات االطلع على ما فيه من 
مواد عند دخول حساابهتن، ومن مث تزويدهن أبنشطة 

التعلم يف وقت الدرس.
ويوضح اجلدول اآليت التصميم شبه التجرييب للبحث:

جدول )1( التصميم شبه التجرييب للبحث
جمموعتا التطبيق القبلي

البحث
التطبيق البعديطريقة التدريس

-اختبار املهارات 
النحوية.

-مقياس الدافعية 
لتعلم مقرر لغيت 

اخلالدة.

التدريس ابستخدام التجريبية
إسرتاتيجية الصف 

املقلوب.

-اختبار املهارات 
النحوية.

-مقياس الدافعية 
لتعلم مقرر لغيت 

اخلالدة. التدريس ابلطريقة الضابطة
املعتادة.

جمتمع البحث:
   تكوَّن جمتمع البحث احلايل من مجيع طالبات 
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الصف األول املتوسط يف مدينة الرايض يف الفصل 
الدراسي الثاين للعام 1439/1438هـ والبالغ عددهن 

211.638 طالبة1.
عينة البحث:

األول  الصف  طالبات  من  البحث  عينة  تكوَّنت 
متوسطتني  مدرستني  من  دراسيني  فصلني  يف  املتوسط 
األمرية  جامعة  متوسطة  مها:  قصدية،  بطريقة  اُختريات 
نورة بنت عبدالرمحن ومثَّلت طالباهتا اجملموعة التجريبية 
والسبعون،  الثامنة  واملتوسطة  طالبة،   )30( وعددهن 
ومثَّلت طالباهتا اجملوعة الضابطة وعددهن )26( طالبة.

متغريات البحث:
  اعتمد البحث احلايل على املتغريات اآلتية:

املتغري املستقل: 
إسرتاتيجية الصف املقلوب.

املتغريات التابعة:
1-املهارات النحوية.

2-الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة.
إجراءات بناء أدوات البحث وتطبيقها:

الباحثة  استخدمت  البحث  من  اهلدف  لتحقيق 
التعليمية. واملواد  األدوات  من  عدًدا 

مواد البحث:    أ. 
إلعداد أدوات البحث؛ مت أواًل إعداد قائمة املهارات 
وهي  املتوسطـ  األول  الصف  لطالبات  املناسبة  النحوية 
كتاب  من  السادسة  الوحدة  يف  املتضمنة  املهارات 
وقد  عليها،  الدالة  السلوكية  واملؤشرات  اخلالدة،  لغيت 
ُعرضت القائمة بعد إعدادها على جمموعة من احملكمني 
املتخصصني، وذلك للحكم على مدى مناسبة املهارة 
وُأجريت  صياغته.  وصحة  املؤشر  ووضوح  للمؤشر 
التعديلت اليت أبداها السادة احملكمون، وإعداد قائمة 
املهارات يف صورهتا النهائية واملكونة من )21( مهارة.

)1(  موقع وكالة التخطيط والتطوير التابع لوزارة التعليم، مركز إحصاءات
 التعليم، النماذج البيانية، مسرتجع بتاريخ2020-1-2.

ب. أدوات البحث:
ويتضمن هذا البحث األدوات اآلتية:

األول  الصف  لطالبات  النحوية  املهارات  اختبار   -1 
الباحثة.  إعداد  من  املتوسط 

مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة لطالبات   -2 
الباحثة.  إعداد  من  املتوسط  األول  الصف 

أدوات  إعداد  خلطوات  تفصيلي  عرض  يلي  وفيما 
   . لبحث ا

أواًل: إعداد اختبار املهارات النحوية:
اهلدف من االختبار:	•

لدى  النحوية  املهارات  قياس  إىل  االختبار  يهدف 
املتوسط. األول  الصف  طالبات 

صياغة تعليمات االختبار:	•
ِصيغت تعليمات االختبار لتعريف الطالبات ابهلدف 
الدقة  التعليمات  عند صياغة  روعي  وقد  االختبار  من 
والوضوح وسهولة األلفاظ وملءمتها ملستوى الطالبات، 
وُروعي  االختبار  مقدمة  يف  االختبار  تعليمات  وُكِتبت 
األسئلة  وعدد  االختبار،  من  اهلدف  توضيح  فيها: 
ونوعها، وحتديد طريقة اإلجابة عن مفردات االختبار، 
املخصص،  املكان  يف  الطالبة  بياانت  وضرورة كتابة 

وتنبيهها على عدم ترك أي سؤاٍل دون إجابة.
طريقة تصحيح االختبار:	•

تتمثل يف  لتصحيح االختبار  بقواعد حمدَّدة  االلتزام 
إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة لكل سؤال من 
لإلجابة  صفر  درجة  تُعطى  حني  يف  االختبار،  أسئلة 

اخلاطئة وذلك يف مجيع أسئلة االختبار.
إعداد اختبار املهارات النحوية يف صورته األولية:	•

الختبار  األولية  الصورة  إبعداد  الباحثة  قامت 
املهارات النحوية معتمدة يف ذلك على قائمة املهارات 
وفق  االختبار  وِصيغ  إعدادها،  سبق  اليت  النحوية 
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مستوايت بلوم املعرفية اخلمسة األوىل: )التذكر، والفهم، 
على )22(  ويشتمل  والرتكيب(،  والتحليل،  والتطبيق، 
سؤااًل، )17( منها على منط االختيار من متعدد، و)5( 

اإلجابة .  املقايل قصري  من منط 
صدق االختبار:	•

-الصدق الظاهري:
بعد إعداد اختبار املهارات النحوية يف صورته األولية 
على  بعرضه  الباحثة  قامت  سؤااًل،   )22( من  املكونة 

للحكم  وذلك  املتخصصني،  احملكمني  من  جمموعة 
على مدى صلحيته وملءمته لقياس املهارات النحوية 
أبداها  اليت  التعديلت  وُأجريت  الطالبات،  ومستوى 
السادة احملكمون بتعديل صياغة بعض العبارات، وحذف 
أحد األسئلة فأصبح عدد األسئلة )21( سؤااًل، ومن مثَّ 
أصبح االختبار جاهزًا لتطبيقه على العينة االستطلعية. 
وفق  االختبار  أسئلة  توزيع  يوضح  اآليت  واجلدول 

املعرفية: بلوم  مستوايت 
 جدول)2( توزيع أسئلة اختبار املهارات النحوية يف مقرر لغيت اخلالدة 

وفق مستوايت بلوم املعرفية 
مستوى 
السؤال

نسبتها املئويةالدرجاتعددهاأرقام األسئلة

14.3%133 : 3تذكر

14.3%433 : 6فهم

23.8%755 : 11تطبيق

23.8%1255 : 16حتليل

23.8%1755 : 21تركيب

100%2121اجملموع

-حساب االتساق الداخلي لالختبار:
قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطلعية 
مشلت )32( طالبة من طالبات الصف األول املتوسط، 
للتحقق من صدق االختبار عن طريق حساب االتساق 
بني كلِّ  االرتباط  معاملت  حبساب  وذلك  الداخلي، 
إليه  ينتمي  الذي  للمستوى  الكلية  والدرجة  سؤاٍل 

السؤال. واجلدول )3( يبني ذلك:

 جدول )3(  معامالت االرتباط بني كلِّ سؤال من اختبار املهارات النحوية وبني املستوى الذي تنتمي إليه
معامل االرتباطالسؤالمعامل االرتباطالسؤالمعامل االرتباطالسؤالاملستوى
0.40*0.473**0.682**1تذكر
0.51**0.386*0.495**4فهم

0.48**0.619**0.538**7تطبيق
10**0.5611*0.39

0.58**0.6714**0.3713*12حتليل
15**0.5316**0.53

0.61**0.5619**0.6318**17تركيب
20**0.5321**0.46

** دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(. * دالة إحصائًيا عند مستوى )0.05(.
قامت الباحثة أيًضا حبساب معاملت االرتباط بني 
كل مستوى والدرجة الكلية للختبار، كما هو مبني يف 

اجلدول )4(:

الكلية  والدرجة  مستوى  درجة كل  بني  االرتباط  معامل   )4( جدول 
النحوية املهارات  الختبار 

معامل االرتباطاملستوى

0.84**تذكر

0.77**فهم
0.65**تطبيق
0.63**حتليل
0.88**تركيب

** دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.
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بني  االرتباط  معاملت  أنَّ   )3( اجلدول  من  يتبني 
إليه  ينتمي  الذي  واملستوى  االختبار  من  سؤال  كلِّ 
جاءت ذات داللة إحصائية وطردية، مما حيقق الصدق 
الذي  يف األسئلة، أي أهنا تقيس اهلدف من املستوى 
تنتمي اليه، كما يتضح من اجلدول )4( أنَّ معاملت 
للختبار  الكلية  ابلدرجة  مستوى  درجة كل  ارتباط 
على  يدل  مما  إحصائية،  داللة  ذات  مجيعها  جاءت 

النحوية. املهارات  اختبار  صدق 
  حساب ثبات االختبار: 	•

استخدمت الباحثة نتائج االختبار للعينة االستطلعية 
ألفا  معامل   ابستخدام  االختبار  ثبات  حساب  يف 
نتائج  إبدخال   ،)Cronbach  Alpha( كرونباخ 
ومعاجلتها   )SPSS) اإلحصائي  الربانمج  يف  االختبار 
قيم  وترتاوح  ألفا كرونباخ،  معامل  الستخراج  إحصائًيا 
الصحيح، كما  والواحد  الصفر  بني  ما  الثبات  معامل 

اآليت: اجلدول  يوضح 
جدول )5( معامل الثبات ألفا كرونباخ الختبار املهارات النحوية

معامل ألفا كرونباخاملستوى

0.54**تذكر

0.67**فهم

0.65**تطبيق

0.53**حتليل

0.78**تركيب

0.89**االختبار ككل

• والتمييز ملفردات 	 السهولة والصعوبة  معامالت 
االستطالعية:  للعينة  االختبار 

التمييز،  ومعامل  الصعوبة  معامل  حساب  مت   -
مجيع  كانت  حيث  املفردات؛  مجيع  قبول  وظهر 
معاملت الصعوبة تقع ضمن مستوى الصعوبة املقبول، 
السؤال  ويعدُّ   ،)0.81 ما بني )0.18 –  تراوحت  إذ 
مقبواًل إذا تراوحت قيمة معامل الصعوبة له بني )0.15 

.)0.85  –
- كما مت حساب معاملت التمييز ألسئلة االختبار 

وتراوحت مجيعها بني )0.29 – 0.71(، مما يعين قدرة 
كل سؤال من أسئلة االختبار على التمييز بني الطالبات 
الليت حصلن على درجات عالية يف االختبار والليت 

حصلن على درجات منخفضة. 
صورة االختبار النهائية: 

مت إعداد اختبار املهارات النحوية يف صورته النهائية 
االختبار؛  وثبات  التأكد من صدق  بعد  ملحق )1(، 
الصف  إسرتاتيجية  استخدام  أثر  قياس  الستخدامه يف 

املقلوب يف تنمية املهارات النحوية.
اثنًيا: مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة:

حتديد اهلدف العام من مقياس الدافعية لتعلم مقرر 	•
لغيت اخلالدة:

يهدف مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة يف 
إسرتاتيجية  استخدام  فعالية  قياس  إىل  احلايل  البحث 
لغيت  مقرر  لتعلم  الدافعية  تنمية  يف  املقلوب،  الصف 

املتوسط. األول  الصف  طالبات  لدى  اخلالدة 
إعداد مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة:	•

قامت الباحثة إبعداد الصورة األولية ملقياس الدافعية 
على  اطلعها  بعد  وذلك  اخلالدة،  لغيت  مقرر  لتعلم 
األدبيات والدراسات حوله، وقد التزمت الباحثة بنموذج 
آركس يف الدافعية يف إعداد فقرات املقياس وتصنيفها إىل 
مت العبارات يف أربعة حماور هي: االنتباه،  حماور، إذ ُقسِّ

الصلة، الثقة، الرضا.
حيدد  الذي  املغلق  الشكل  يف  الباحثة  وتبنت 
اُستخدمت  حيث  سؤال؛  لكل  احملتملة  االستجاابت 
مقياس ليكرت املتدرج ذي النقاط اخلمس لقياس العبارات، 
)1( غري موافق جًدا، )2( غري موافق، )3( حمايد، )4( 
املوجبة  العبارات  يف  وذلك  جًدا،  موافق   )5( موافق، 
للمقياس، أمَّا العبارات السالبة فقد مت احتساب درجاهتا 
ابلعكس كاآليت: )5( غري موافق جًدا، )4( غري موافق، 
)3( حمايد، )2( موافق، )1( موافق جًدا. ويبني اجلدول 
اآليت توزيع تلك العبارات على احملاور األربعة للستبانة.
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جدول )6( مواصفات مقياس دافعية التعلم لطالبات الصف األول 
املتوسط يف مقرر لغيت اخلالدة

نسبتها الدرجاتعددهاأرقام البنوداحملاور
املئوية

25%5624-8-12-14-15-20االنتباه

25%6624-10-17-18-21-22الصلة

25%2624-9-11-16-19-23الثقة

25%1624-3-4-7-13-24الرضا

100%2496اجملموع

  صدق االختبار:
الصدق الظاهري:

من  جمموعة  على  األولية  املقياس يف صورته  ُعِرض 

احملكمني من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني، وذلك 
يف  الرأي  وإبداء  املقياس  مدى صلحية  على  للحكم 
مدى ملءمة العبارات لقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت 
اخلالدة وملءمتها ملستوى الطالبات، وقد ُأجريت بعض 
التعديلت يف الصياغة مث أصبح املقياس جاهزًا لتطبيقه 

على العينة االستطلعية.
االتساق الداخلي للمقياس:

قامت الباحثة ابلتحقق من صدق املقياس عن 
طريق االتساق الداخلي، وذلك حبساب معاملت 
االرتباط بني كل فقرة وبني احملور الذي تنتمي إليه 
للعينة االستطلعية كما هو موضح يف اجلدول )7(:

جدول)7( معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من مقياس الدافعية والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
الرضـــــاالثقــــةالصلـــــةاالنتبــــاه

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

5**0.796**0.682**0.481**0.57

8**0.8510**0.769**0.743**0.71

12**0.8017**0.8011**0.734**0.66

14**0.7418**0.7216**0.837**0.75

15**0.5921**0.8519**0.7513**0.69

20**0.8022**0.8623**0.7824**0.82

** دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(.

يتبني من اجلدول السابق أنَّ مجيع معاملت االرتباط 
ا تراوحت بني  دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(، وأهنَّ
الداخلي  االتساق  يعين  وهذا   )0.48( و  )0.86(؛ 

املقياس. لعبارات 
 كما قامت الباحثة ابستخراج معاملت االرتباط بني 
كل حمور والدرجة الكلية للمقياس للعينة االستطلعية 

كما هو موضح يف اجلدول اآليت:

جدول )8( صدق االتساق الداخلي حملاور مقياس الدافعية والدرجة 
للمقياس  الكلية 

معامل االرتباطاحملاور

0.87**االنتباه

0.91**الصلة

0.89**الثقة

0.93**الرضا

           ** دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.  
يتبني من اجلدول )8( أنَّ معامل االرتباط بني كلِّ 
حمور والدرجة الكلية للمقياس كان ذات داللة إحصائية 
عند مستوى أقل من )0.01( يف مجيع احملاور، مما حيقق 
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على  مؤشر  وهذا  املقياس،  حملاور  الداخلي  االتساق 
للتطبيق. صلحيتها 

حساب معامل الثبات للمقياس:
 مت التأكد من ثبات املقياس من خلل استخدام 

معامل ألفا كرونباخ )Cronbach Alpha(، وقد 
جاءت النتائج كما هي يف اجلدول اآليت:

جدول )9( صدق االتساق الداخلي حملاور مقياس الدافعية والدرجة 
للمقياس  الكلية 
معامل ألفا كرونباخاحملاور

0.90**االنتباه

0.93**الصلة

0.89**الثقة

0.93**الرضا

0.94**املقياس ككل

** دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(.  
   نلحظ من اجلدول )9( أنَّ حماور املقياس تتمتع 
جبميع  املقياس  أنَّ  على  يدل  مما  عالية،  ثبات  بدرجة 

االعتماد  ميكن  الثبات  من  عالية  بدرجة  يتمتع  حماوره 
للبحث. امليداين  التطبيق  يف  عليها 
وضع املقياس يف صورته النهائية: 

  بعد التأكد من صدق املقياس مت إعداده يف صورته 
أثر  قياس  يف  الستخدامه  وذلك  )ملحق2(؛  النهائية 
إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية الدافعية لتعلم مقرر 

لغيت اخلالدة لدى طالبات الصف األول املتوسط.
التطبيق القبلي ألدوات البحث:

أ- اختبار املهارات النحوية:
التجريبية  اجملموعتني  طالبات  على  االختبار  طُبق 
اجملموعتني  تكافؤ  مدى  لتحديد  قبليا؛  والضابطة 
للعينات  )ت(  اختبار  ابستخدام  وذلك  وجتانسهما، 
املستقلة ((Test-T Sample Independent، واختبار 
بني  الفروق  داللة  حلساب   )test  s’Levine) ليفني 
القبلي  التطبيق  الدراسة يف  متوسطي درجات جمموعيت 

النتائج:  هذه  يوضح  اآليت  واجلدول  للختبار، 
جدول)10( قيم )ت( و )ف( لداللة الفروق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي لالختبار 

الداللةتLevine’s testدرجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاالختبار

الداللةف

260,730.92540,270.610.090.93الضابطةالتذكر

300,750.81التجريبية

261,150.78540.580.451.90.07الضابطةالفهم

301.580.81التجريبية

261.541.03540.0010.970.270.79الضابطةالتطبيق

301.611.05التجريبية

261.420.76540.320.571.730.10الضابطةالتحليل

301.920.87التجريبية

261.041.04540.300.590.350.73الضابطةالرتكيب

300,941.04التجريبية

265.882.70541.440.241.580.12الضابطةالدرجة الكلية

306.811.86التجريبية

يتبني مما سبق أنَّ قيم "ف" احملسوبة ملستوايت االختبار 
)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب(، واالختبار 

أقل  داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  غري  ككل 
من)0.05(، مما يدل على جتانس اجملموعتني، كما يتبني 
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من اجلدول السابق أنَّ مجيع قيم )ت( غري دالة إحصائًيا 
اجملموعتني  بني  من)0.05(،  أقل  داللة  مستوى  عند 
الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي الختبار املهارات 
بني  تكافؤ  وجود  على  يدل  مما  مبستوايته،  النحوية 
التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة  التجريبيتني  اجملموعتني 
القبلي للختبار، ويف هذه احلالة ميكن استخدام اختبار 

متجانستني. لعينتني  املتوسطات  لفروق  "ت" 

ب- مقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت اخلالدة:
اجملموعتني:  طالبات  على  الدافعية  مقياس  طُبق 
اجملموعتني  تكافؤ  مدى  لتحديد  والضابطة  التجريبية 
للعينات  )ت(  اختبار  ابستخدام  وذلك  وجتانسهما، 
املستقلة ((Test-T Sample Independent، واختبار 
بني  الفروق  داللة  حلساب   )test  s’Levine) ليفني 
القبلي  التطبيق  الدراسة يف  متوسطي درجات جمموعيت 
النتائج:  هذه  يوضح  اآليت  واجلدول  الدافعية،  ملقياس 

 جدول )11( قيم )ت( و )ف( لداللة الفروق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي ملقياس الدافعية
الداللةتLevine’s testدرجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاالختبار

الداللةف

2624.963.96540,290.590.0180.98الضابطةاالنتباه

3024.944.07التجريبية

2624.193.60540.880.350.020.98الضابطةالصلة

3024.174.19التجريبية

2622.925.02540.920.341.460.15الضابطةالثقة

3023.63.96التجريبية

2627.193.57541.630.210.670.51الضابطةالرضا

3026.633.02التجريبية

2699.2713.61541.810.190.330.75الضابطةالدرجة الكلية

3099.3412.12التجريبية

مقياس  حملاور  احملسوبة  "ف"  قيم  أنَّ  سبق  مما  يتبني 
الدافعية )االنتباه، الصلة، الثقة، الرضا( واملقياس ككل 
غري دالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من)0.05(، 
مما يدل على جتانس اجملموعتني، كما يتبني من اجلدول 
عند  إحصائًيا  دالة  غري  )ت(  قيم  مجيع  أنَّ  السابق 
مستوى داللة أقل من)0.05( بني اجملموعتني الضابطة 
مبحاوره،  الدافعية  ملقياس  القبلي  التطبيق  والتجريبية يف 
التجريبيتني  اجملموعتني  بني  تكافؤ  على وجود  يدل  مما 
الضابطة والتجريبية، يف التطبيق القبلي ملقياس الدافعية، 
لفروق  "ت"  اختبار  استخدام  ميكن  احلالة  هذه  ويف 

متجانستني. لعينتني  املتوسطات 

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
ينصُّ  والذي  األول  السؤال  عن  لإلجابة  أواًل: 
الصف  لطالبات  اللزمة  النحوية  املهارات  "ما  على: 
النحوية  ابملهارات  قائمة  أُعدِّت  املتوسط؟"  األول 
املناسبة لطالبات الصف األول املتوسط، وهي املهارات 
اخلالدة  لغيت  من كتاب  السادسة  الوحدة  يف  املتضمنة 
واملؤشرات الدالة عليها، وتكونت القائمة بعد حتكيمها 
يف  سابًقا  موضح  هو  مهارة كما   )21( من  وتعديلها 

الدراسة. أدوات 
ينصُّ  والذي  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة  اثنًيا: 
تدريس  يف  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  أثر  "ما  على: 
لدى  النحوية  املهارات  تنمية  على  اخلالدة  لغيت  مقرر 
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طالبات الصف األول املتوسط؟" فقد مت اختبار صحة 
الفرض األول اآليت: "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
عند مستوى داللة )α ≥ 0.05( بني متوسطي درجات 
طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام الصف 
اليت  الضابطة  اجملموعة  طالبات  ودرجات  املقلوب، 
البعدي  التطبيق  يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  تدرس 
هذا  صحة  من  وللتحقق  النحوية".  املهارات  الختبار 
اختبار)ت(  ابستخدام  ت،  قيمة  حساب  مت  الفرض 
 Samples  Independent) املستقلة  للمجموعات 

الداللة  ذات  الفروق  على  للتعرف  وذلك   ،)Test-T

اجملموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني  اإلحصائية 
الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي الختبار املهارات 
 )²η( النحوية مبستوايته، كما مت حساب قيمة مربع إيتا
يف  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  استخدام  أثر  لقياس 
تدريس مقرر لغيت اخلالدة على تنمية املهارات النحوية 
اآليت  واجلدول  املتوسط،  األول  الصف  طالبات  لدى 

ذلك. نتائج  يوضح 

جدول )12( نتائج اختبار )ت( للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي الختبار املهارات النحوية

حجم التأثريمربع إيتا )²η(الداللةت     درجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاالختبار

التذكر
261.231,03الضابطة

كبري543.600.0010.19
302.170.91التجريبية

الفهم
262.080.89الضابطة

متوسط542.400.0010.10
302.570.63التجريبية

التطبيق
262.191.50الضابطة

متوسط542.810.0010.11
303.231.28التجريبية

التحليل
261.730.92الضابطة

كبري544.050.0010.23
302.971.30التجريبية

الرتكيب
261.501.56الضابطة

كبري544.420.0010.27
303.301.49التجريبية

الدرجة الكلية
268.734.26الضابطة

كبري544.960.0010.32
3014.234.01التجريبية

يتبني مما سبق أن:
املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات اجملموعة   -
لدرجات  احلسابية  املتوسطات  من  أعلى  التجريبية 
اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار املهارات 

مبستوايته. النحوية 
وجود  على  يدل  مما  ت(4.96)،  قيمة  بلغت   -
فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من )0.01( 
الضابطة  اجملموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني 

والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار املهارات النحوية 
ككل، وبلغت قيمة ت(3.6 )ملستوى التذكر، و(2.4 
)ملستوى الفهم، و(2.81( ملستوى التطبيق، و(4.05 
الرتكيب،  )ملستوى  و(4.42  التحليل،  )ملستوى 
الستخدام  إجيايب  أثر  وجود  على  النتيجة  هذه  وتدل 
إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس مقرر لغيت اخلالدة 
على تنمية طالبات الصف األول املتوسط يف املهارات 
النحوية لدى طالبات اجملموعة التجريبية، مما يشري إىل 
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الفرض األول والذي ينصُّ على" ال يوجد فرق  رفض 
 0.05  ≤  α( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو 
)بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت 
طالبات  ودرجات  املقلوب،  الصف  ابستخدام  تدرس 
اجملموعة الضابطة اليت تدرس ابستخدام الطريقة املعتادة 
النحوية". وقبول  املهارات  البعدي الختبار  التطبيق  يف 
الفرض البديل وهو" وجود فرق ذو داللة إحصائية عند 
درجات  متوسطي  بني   )0.05  ≤  α( داللة  مستوى 
طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام الصف 
اليت  الضابطة  اجملموعة  طالبات  ودرجات  املقلوب، 
البعدي  التطبيق  يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  تدرس 

النحوية".   املهارات  الختبار 
أتثري  حجم  وجد  فقد   )²η( ايتا  مربع  -وحبساب 
كبري الستخدام اإلسرتاتيجية لدرجات االختبار ككل، 
حني كان  يف  والرتكيب،  والتحليل  التذكر  ومستوايت 
حيث  والتطبيق؛  الفهم  ملستويي  متوسط  التأثري  حجم 
بلغت قيمة مربع إيتا لدرجات اختبار املهارات النحوية 
وكذلك   ،)0.19( التذكر  وملستوى   ،)0.32( ككل 
على   )0.27(  ،)0.23( والرتكيب  التحليل  مستويي 
الفهم  إيتا ملستوى  قيمة مربع  بلغت  الرتتيب، يف حني 

الرتتيب. على   )0.11(  ،)0.10( التطبيق  ومستوى 

ينصُّ  والذي  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة  اثلثًا: 
على: "ما أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب على دافعية تعلم 
طالبات الصف األول املتوسط يف مقرر لغيت اخلالدة؟" 
فقد مت اختبار صحة الفرض الثاين اآليت: "ال يوجد فرق 
 )0.05 ≤ α( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
اليت  التجريبية  اجملموعة  طالبات  درجات  متوسطي  بني 
طالبات  ودرجات  املقلوب،  الصف  ابستخدام  تدرس 
اجملموعة الضابطة اليت تدرس ابستخدام الطريقة املعتادة 
لغيت  مقرر  لتعلم  الدافعية  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف 
الفرض مت حساب  اخلالدة"، وللتحقق من صحة هذا 
قيمة ت، ابستخدام اختبار)ت(للمجموعات املستقلة 
 ،)Test-T  Samples  Independent(
بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على  للتعرف 
متوسطي درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية 
لغيت  مقرر  لتعلم  الدافعية  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف 
اخلالدة، كما مت حساب قيمة مربع إيتا )²η( لقياس أثر 
استخدام الصف املقلوب يف تدريس مقرر لغيت اخلالدة 
على دافعية طالبات الصف األول املتوسط لتعلم مقرر 

لغيت اخلالدة، واجلدول اآليت يوضح نتائج ذلك. 

  جدول )13( نتائج اختبار )ت( للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية للتعلم
حجم التأثريمربع إيتا )²η(الداللةت     درجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاالختبار

االنتباه
2617.773,20الضابطة

قليل541.250.210.02
3018.873.31التجريبية

الصلة
2617.313.93الضابطة

قليل541.110.270.02
3018.473.91التجريبية

الثقة
2615.234.58الضابطة

متوسط542.810.010.11
3018.373.76التجريبية

الرضا
2620.312.88الضابطة

متوسط542.200.030.08
3021.731.93التجريبية

الدرجة الكلية
2670.6211.00الضابطة

متوسط542.340.020.09
3077.4310.76التجريبية
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يتبني مما سبق أنَّ:
املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات اجملموعة   -
لدرجات  احلسابية  املتوسطات  من  أعلى  التجريبية 
الدافعية  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  اجملموعة 

أببعاده. اخلالدة  لغيت  مقرر  لتعلم 
لتعلم  الدافعية  ملقياس   )2.34( قيمة ت  بلغت   -
مقرر لغيت ككل؛ مما يدل على وجود فروق دالة إحصائًيا 
متوسطي  بني   )0.05( من  أقل  داللة  مستوى  عند 
يف  والتجريبية  الضابطة  ابجملموعتني  الطالبات  درجات 
التطبيق البعدي للمقياس، كما بلغت قيمة ت لبعدي 
)الثقة والرضا(، )2.81( و)2.20( على الرتتيب، وتدل 
الصف  إجيايب الستخدام  أثر  النتيجة على وجود  هذه 
املقلوب يف تنمية دافعية طالبات الصف األول املتوسط 

لتعلم مقرر لغيت اخلالدة يف بعدي الثقة والرضا.
- بينما بلغت قيمة )ت( لبعدي )االنتباه، والصلة( 
لغيت )1.25(؛ و)1.11(  مقرر  لتعلم  الدافعية  مبقياس 
على الرتتيب، مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائًيا 
متوسطي  بني   )0.05( من  أقل  داللة  مستوى  عند 
يف  والتجريبية  الضابطة  ابجملموعتني  الطالبات  درجات 

التطبيق البعدي للمقياس يف بُعدي االنتباه والصلة.
يتبني مما سبق:

- قبول الفرض الثاين لبعدي االنتباه والصلة وهو:" 
داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 
)α ≥ 0.05( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 
التجريبية اليت تدرس ابستخدام الصف املقلوب، ودرجات 
طالبات اجملموعة الضابطة اليت تدرس ابستخدام الطريقة 
املعتادة يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية لتعلم مقرر 

لغيت يف بعدي االنتباه، والصلة". 
- رفض الفرض الثاين للمقياس ككل، ولُبعدي الثقة 
والرضا؛ وهو:" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 
درجات  متوسطي  بني   )0.05  ≤  α( داللة  مستوى 
طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام الصف 

اليت  الضابطة  اجملموعة  طالبات  ودرجات  املقلوب، 
البعدي  التطبيق  يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  تدرس 
ملقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت ككل ويف بعدي الثقة 
ذو  فرق  "وجود  وهو  البديل  الفرض  وقبول  والرضا. 
داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05( بني 
متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس 
ابستخدام الصف املقلوب، ودرجات طالبات اجملموعة 
يف  املعتادة  الطريقة  ابستخدام  تدرس  اليت  الضابطة 
التطبيق البعدي ملقياس الدافعية لتعلم مقرر لغيت ككل 

والرضا". الثقة  بعدي  ويف 
-وحبساب مربع ايتا )²η( فقد تبني أنَّ حجم أتثري 
تدريس مقرر  املقلوب يف  الصف  إسرتاتيجية  استخدام 
األول  الصف  طالبات  دافعية  تنمية  يف  اخلالدة  لغيت 
املتوسط لتعلم مقرر لغيت لدرجات املقياس ككل ولُبعدي 
الثقة والرضا كان متوسطًا؛ حيث بلغت قيمة مربع إيتا 
للمقياس ككل )0.11(، ولبعد الثقة )0.08(، ولبعد 
الرضا )0.09(، يف حني بلغت قيمة مربع إيتا لبعدي 
أنَّ  على  يدل  مما  منها،  لكلٍّ   )0.2( والصلة  االنتباه 

التأثري قليل فيهما. حجم 
مناقشة النتائج وتفسريها:

أظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
متوسطي درجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية 
يف التطبيق البعدي الختبار املهارات النحوية ككل وعند 
وقد كان  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  املستوايت  كل 
والتحليل،  )التذكر،  مستوايت  عند  األثر كبريًا  حجم 
والرتكيب(، يف حني كان متوسطًا عند مستوايت )الفهم 
إجيايب  أثر  وجود  على  النتيجة  هذه  وتدل  والتقومي(، 
الستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس مقرر 
لغيت اخلالدة على تنمية املهارات النحوية لدى طالبات 
الصف األول املتوسط. وهذا يتفق مع نتائج دراسة كلٍّ 
من: الزين )2015(، وأبو فايد )2017(، وبشارات 
)2017(، والروساء )2017(، والناجم )2018(، و 
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)Winter (2018، ومرسي )2019( اليت أظهرت األثر 
اإلجيايب للصف املقلوب يف التحصيل. 

 Cabi) بينما اختلفت نتائج الدراسة عن نتيجة دراسة
2018)، و Sookoo-Sing & Boissell (2018) اللتني 

إىل  يُعزى  التحصيل  يف  إجيايب  أثر  وجود  عدم  أظهرات 
إسرتاتيجية الصف املقلوب. 

  وتربر هذه النتيجة أبنَّ إسرتاتيجية الصف املقلوب 
مناسبة  وأكثر  للتعلم  أسهل  وسيلة  للطالبات  وّفرت 
لقدراهتن، فكل طالبة تستطيع التقدم يف متابعة احملتوى 
وفق السرعة اليت تناسبها، ويف الوقت واملكان املناسبني 
هلا، وميكنها التكرار واإلعادة ابلقدر الذي حتتاجه حىت 

تتمكن من االستيعاب. 
يف  الفيديو  مقاطع  عرض  فإنَّ  آخر  جانب  ومن 
منصة كلسريا مل يضف على الطالبة عبًئا يُذكر، إذ تلزم 
املدرسة طالباهتا ابلدخول إىل حساابهتن يومًيا ومتابعة 
الواجبات وأدائها عن طريق املنصة. إضافة إىل أنَّ اعتماد 
اإلسرتاتيجية على وسيلة تقنية حمببة للطالبة -إذ تتابع 
الدرس الطالبة من جهازها اللوحي- من شأنه اإلسهام 

أيًضا يف حتسني حتصيلها ملضمون الدرس.
وتتفق نتائج الدراسة مع مجيع دراسات احملور الثاين 
تنمية  املقرتحة يف  اإلسرتاتيجيات  فاعلية  أظهرت  واليت 

النحوية. املهارات 
إلسرتاتيجية  اإلجيايب  األثر  النتائج  أظهرت  كما 
الصف املقلوب على دافعية التعلم ككل ويف بُعدي الثقة 
الدافعية  ملقياس  إجيايب  أثر  وجود  وعدم  فقط،  والرضا 
مع  تتفق  ال  النتيجة  وهذه  والصلة،  االنتباه  بُعدي  يف 
ما توصَّلت إليه دراسة كلٍّ من: أخوارشيدة )2017(، 
 ،Turan & Göktaş (2018) وعبد الرب )2017(، و
يرجع  وقد   ،)2019( والشهراين   ،)2018( والناجم 

املربرات: لعدد من  السبب يف ذلك 
يف -  إحصائًيا  دالة  فروقًا  البحث  نتائج  أظهرت 

بُعدي الثقة والرضا، كون هذه اإلسرتاتيجية تتمركز حول 
الطالبة نفسها، فهي تعدُّ صورة من صور التعلم الذايت، 
األمر الذي مينح الطالبة الثقة والرضا عن النفس وعن 
املقرر، كما أنَّ االستعداد املسبق واالطلع على الدرس 
قبل وقت عرضه يف الفصل ُيسهم أيًضا يف رفع مستوى 

الثقة عند الطالبة.
عند -  إحصائًيا  دالة  فروقًا  البحث  نتائج  تظهر  مل 

أنَّ  إىل  يُعزى  ذلك  ولعل  والصلة،  االنتباه  بُعدي 
عن  مبنأى  اإلسرتاتيجية  هذه  يف  دورها  متارس  الطالبة 
املتابعة  هتمل  جيعلها  قد  مما  وملحظتها،  املعلمة  رقابة 
تشاهده  أن  يفرتض  الذي  التعليمي  للمحتوى  الدقيقة 
تفقد كثريًا  ا  أهنَّ عليه. كما  ملحظاهتا  وتسجل  برتكيز 
من تواصلها ابلزميلت كوهنا تتعلم مبفردها يف املنزل قبل 

الدرس. وقت 
توصيات البحث:

توصي  نتائج،  من  إليه  التوصل  مت  ما  خلل  من 
ابآليت:  الباحثة 

إقامة دورات لتدريب املعلمات على إسرتاتيجيات . 1
املقلوب يف  الصف  إسرتاتيجية  ومنها  احلديثة  التدريس 

الرتبية. كليات 
تفعيل . 2 يف  الراغبات  للمعلمات  التعليم  وزارة  دعم 

أجهزة  من  يلزم  مبا  وتزويدهن  تدريسهن،  يف  التقنية 
الغرض. هلذا  ومعامل 

الليت . 3 للمعلمات  اإلشراف  مكاتب  تشجيع 
ورصد  تدريسهن  يف  حديثة  تقنية  أساليب  يعتمدن 

هلن.  املكافآت 
تشجيع املعلمات لتوجيه العناية ابملهارات النحوية . 4

وبذل اجلهود لتنميتها عند الطالبات. 
مقرتحات البحث:

ما  الباحثة  تقرتح  وتوصياته  البحث  نتائج  يف ضوء 
يلي:

تدريس  إسرتاتيجيات  تستخدم  أحباث  إجراء   .1
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وتقنيات حديثة أخرى، وتقيس أثرها يف تنمية املهارات 
الطالبات. لدى  النحوية 

إسرتاتيجية  استخدام  أثر  تقيس  بدراسات  القيام   .2
الصف املقلوب يف تنمية مهارات لغوية أخرى يف مراحل 

واجلامعي. العام  التعليم 
3. إجراء أحباث حتدد املهارات النحوية املناسبة للمراحل 

الدراسية املختلفة.
الطالبات  دافعية  تنمية  تستهدف  دراسات  إجراء   .4

النحوية. املهارات  ومنها  العربية  اللغة  مهارات  لتعلم 
5. إجراء أحباث تقرتح برامج لتدريب معلمات املرحلتني 
املقلوب  الصف  إسرتاتيجية  على  والثانوية  املتوسطة 

املختلفة. املواد  تدريس  يف  واستخدامها 
    املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
ط1،  التدريس،  موسوعة   ،)2000( جمدي  إبراهيم، 

عّمان، دار املسرية. 
   أمحد، عبداملنعم )2007(، "أثر استخدام اسرتاتيجية 
واالجتاه  النحوية  املهارات  تنمية  األدوار يف  لعب 
الثاين  الصف  تلميذ  لدى  النحوية  القواعد  حنو 
العربية  املؤسسة  الرتبية:  عامل  اإلعدادي"، 
س  البشرية،  املوارد  وتنمية  العلمية  للستشارات 

8، ع 22، 76- 106.
استخدام  أثر  مخيس،  وجنم،  عبري  اخوارشيدة، 
التفكري  تنمية  يف  املقلوب  الصف  إسرتاتيجية 
لدى  الرايضيات  تعلم  حنو  الدافعية  ويف  الرايضي 
)رسالة  العلمي،  الثانوي  األول  الصف  طلبة 

ماجستري(، جامعة آل البيت، املفرق. 
األمحدي، رشا، وبريكيت، أكرم )2015(، "فاعلية 
إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على الدمج بني الفصول 
املقلوبة والتقومي البديل يف تنمية املهارات النحوية 
دراسات  الثانوي".  الثاين  الصف  طالبات  لدى 
الرتبويني  رابطة  النفس:  وعلم  الرتبية  يف  عربية 

العرب، ع58، 179 - 226. 
األحول، أمحد )2016(، "أثر استخدام إسرتاتيجية 
التعلم املقلوب يف تنمية املهارات النحوية واالجتاه 
حنو املقرر لدى طلب املرحلة الثانوية"، رسالة الرتبية 
وعلم النفس، جامعة امللك سعود، اجلمعية السعودية 
 .67  -  41 ع55،  والنفسية،  الرتبوية  للعلوم 
يف  املقلوب  التعّلم  إسرتاتيجية  أثر  لينا،  بشارات، 
طلبة  لدى  الرايضي  الذات  ومفهوم  التحصيل 
الصف العاشر األساسي يف حمافظة أرحيا، )رسالة 

دكتوراه(، جامعة النجاح الوطنية، 2017.
الدافعية  سيكولوجيا   ،)2012( حممد  يونس،  بين 

واالنفعاالت، ط3، عّمان، دار املسرية.
الصف   ،)2014( آرون  وسامز،  جواناثن  بريمجان، 
الوصول إىل كل طالٍب يف كل صف،  املقلوب، 
الرتبية  مكتب  الرايض،  القاضي،  زكراي  ترمجة: 

العريب لدول اخلليج.
لتدريس  حديثة  مناذج   ،)2015( ميسون  التميمي، 
عّمان،  ط1،  تطبيقي،  عرض  النحوية،  املفاهيم 

دار الرضوان للنشر والتوزيع.
املنظمة  "جهود  عبدالعزيز)2013(،  اجلبوري، 
إيسيسكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسلمية 
للغة  الثاين  الدويل  املؤمتر  العربية"،  اللغة  جمال  يف 
العربية يف خطر، اجلميع شركاء يف  اللغة  العربية( 
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املالحق
ملحق )1( 

اختبار املهارات النحوية للصف األول املتوسط
بسم هللا الرمحن الرحيم

عزيزيت الطالبة: 
االختبار الذي بني يديك معدٌّ ألغراض حبثية وليس له عالقة بتقييمك يف مقرر لغيت، ولن يطلع على نتائج 

االختبار أحد سوى الباحثة، أرجو منك مراعاة اآليت عند اإلجابة:
كتابة بياانت الطالبة يف املكان املخصص.  -

عدم ترك أي سؤاٍل دون إجابة.  -
اختيار إجابة واحدة فقط ألسئلة االختيار من متعدد.  -

 -   كتابة إجابة واحدة يف فقرات السؤال الثاين.
االلتزام ابلوقت احملدد للختبار وهو وقت احلصة.  -

-   االنتباه للمطلوب من السؤال؛ إذ يتكون االختبار من 17 فقرة من نوع االختيار من متعدد، و5 فقرات 
أجييب مراعية ما بني القوسني.

السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

للفعل املضارع ثالث حاالت إعرابية هي:- 	

أ الرفع وعلمته الضم/ النصب وعلمته السكون/ اجلزم وعلمته الفتح.	.

أ الرفع وعلمته الضم/ النصب وعلمته الفتح/ اجلر وعلمته السكون.	.

أ الرفع وعلمته الضم/ النصب وعلمته الفتح/ اجلزم وعلمته السكون.	.

أ الرفع وعلمته الضم/ اجلزم وعلمته السكون/ اجلر وعلمته الكسر.	.

ا:- 	 تعّرف األفعال اخلمسة أبنَّ

أ  كل فعل ماٍض اتصلت به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ايء املخاطبة.	.

أ  كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ايء املخاطبة.	.

أ  كل فعل ماٍض اتصلت به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ايء املتكلم.	.

أ كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ايء املتكلم.	.

احلروف اليت تنصب الفعل املضارع هي:- 	

أن- لن- كي-الم األمر.     ج. مل- ال الناهية- الم األمر.أ. 

أن- لن - كي- ال الناهية.    د. أن –لن – كي- الم التعليل.ب. 
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احلروف اليت جتزم الفعل املضارع هي:- 	

 أ. أن- لن- كي-الم األمر.      ج. مل- ال الناهية- الم األمر.

 ب. أن- لن - كي- ال الناهية.     د. أن –لن – كي- الم التعليل.

االسم املوصول هو:- 	

أ اسم مبين ال يتم معىن اجلملة اليت بعده إال به.	.

أ  اسم معرب ال يتم معىن اجلملة اليت بعده إال به.	.

أ اسم مبين يدل على مشار إليه معني.	.

أ اسم معرب يدل على مشار إليه معني.	.

اجلملة اليت تشتمل على فعل ماض مما يلي هي:- 	

أحسن حممد إىل احملتاج.    ج. أان أحسن إىل احملتاج.أ. 

أحِسن إىل احملتاج.       د. أمي حتسن إىل احملتاج.ب. 

أ )سلمت على الّلذْين انال اجلائزة( اإلعراب الصحيح لالسم املوصول )اللذْين( هو:	-

أ اسم موصول مبين على الياء يف حمل جر حبرف اجلر.	.

أ اسم موصول مبين على الكسر يف حمل جر حبرف اجلر.	.

أ اسم موصول جمرور بعلى وعلمة جره الياء ألنه ملحق ابملثىن.	.

أ اسم موصول جمرور بعلى وعلمة جره الكسرة.	.

أ )النجار يتقن عمله( اإلعراب الصحيح للفعل يتقن:	-

أ فعل ماٍض مبين على الفتح.	.

أ فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة.	.

أ فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه ثبوت النون.	.

أ فعل مضارع منصوب وعلمة نصبه الفتحة.	.

أ )املواطنون الصاحلون يدافعون عن وطنهم( إعراب يدافعون: 	-

أ فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة.	.

أ فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه ثبوت النون.	.

أ  فعل منصوب وعلمة نصبه ثبوت النون.	.

أ فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الواو.	.

أ )املهمل لن ينجح يف االختبار( الضبط الصحيح للفعل ينجح هو:	--

أ ينجْح.            ج. ينجِح.	-

ينجُح.            د. ينجَح.	-أ



د.أمل عبد هللا أبوراس: أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية املهارات النحوية والدافعية لتعلُّم مقرر لغيت اخلالدة...30

أ )لتحسن إىل احملتاج( اإلعراب الصحيح للفعل املضارع تتعاون هو:		-

أ جمزوم وعلمة جزمه ثبوت النون.	.

أ منصوب وعلمة نصبه الفتحة.	.

أ جمزوم وعلمة جزمه السكون.	.

أ مرفوع وعلمة رفعه ثبوت النون.	.

13- قال الشاعر: ذهب الذين أحبهم  وبقيت مثل السيف فردا

مجلة الصلة يف البيت السابق:

ذهب الذين أحبهم.     ج. ذهب.1 	-

أحبهم.            د. بقيت مثل السيف فردا. 1 	-

14-اآلية الكرمية اليت حتتوي اسًما موصواًل مشرتًكا للعاقل هي قوله تعاىل:

أ )َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّ( النساء:80.	.

أ )َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يف َصَلهِتِْم َخاِشُعوَن( املؤمنون:2-1.	.

أ )احلَْْمُد للَِِّ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب( الكهف: 1.	.

أ )قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـََنا( البقرة: 32.	.

15- قال املتنيب: ما كل ما يتمىن املرء يدركه

                  جتري الرايح مبا ال تشتهي السفن

وردت )ما( ثالث مرات يف البيت، وأنواعها على الرتتيب:

أ انفية- اسم موصول- انفية.         ج. استفهامية- انفية- اسم موصول.	.

أ اسم موصول- اسم موصول- انفية.    د. انفية- اسم موصول- اسم موصول.	.

16- اجلملة اليت حتتوي فعل مضارًعا هي:

أ قرأت كتااًب مفيًدا.          ج. أتملت يف خملوقات هللا.	.

أ املؤمن يطيع هللا ورسوله.       د. اللهم احفظ بلدان من كل سوء.	.

17- الفعل الذي يقبل دخول )سوف( عليه هو:

أ حتضر التلميذة ابكًرا.         ج. حتلى رسول هللا مبكارم األخلق.	.

أ ذاكر التلميذ دروسه.         د. قل خريًا أو اصمت.	.

السؤال الثاين: أجييب وفق املطلوب يف كل فقرة:

18-اكتيب مجلة مفيدة تشتمل على: )اسم موصول يستخدم جلمع الذكور(.

-

19- اكتيب مجلة مفيدة تشتمل على: )حرف نصب يفيد النفي واضبطي الفعل بعده(.

-

20- اجتهد يف دروسك، كي تنجح يف االختبار )حويل اجلملة لتدل على املثىن املذكر وغريي ما يلزم(

-
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21- اكتيب مجلة مفيدة تشتمل على: )حرف جزم يفيد النفي واضبطي الفعل بعده(.

-

22- ال تصاحب إال األخيار. )حويل اجلملة لتدل على مجع الذكور وغريي ما يلزم(.

  -

                              انتهت األسئلة

                             الباحثة

اكرة تع
ك                                                               

    ملحق )2(
مقياس الدافعية للتعلم

عزيزيت الطالبة:
قراءة  منك  علمية، يرجى  بدراسة  القيام  أجل  من  للتعلم، وذلك  ابلدافعية  يتعلق  مقياًسا  يديك  بني  أضع     

ابإلجابة: البدء  قبل  اآلتية  التعليمات 
1-اقرئي كل عبارة بعناية، مث اسأيل نفسك هل ينطبق مضموهنا عليك؟ وما درجة ذلك؟

2-أجييب عن مجيع العبارات، بوضع إشارة )√(حتت الدرجة اليت تنطبق عليك مقابل كل عبارة كما يف املثال 
اآليت:
أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعبارةم

مادة 1 بدراسة  أستمتع 
. لغيت

√

3-اعلمي أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.
4-اإلجابة عن مجيع العبارات وعددها )24( عبارة.

 

                              شاكرة تعاونك،
                            الباحثة

أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعبارةم

أستمتع ابألفكار اجلديدة اليت أتعلمها يف حصة لغيت.1

ال أثق يف قدريت على النجاح والتفوق يف مادة لغيت.2

أحبُّ أن ترضى معلمة لغيت عن أدائي.3



د.أمل عبد هللا أبوراس: أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية املهارات النحوية والدافعية لتعلُّم مقرر لغيت اخلالدة...32

أبذل جهدي ألتفوق يف مادة لغيت.4 

أشعر ابمللل يف حصة لغيت.5

أحرص على اإلجابة سريًعا عن األسئلة اليت تطرحها معلمة لغيت.6

أشعر ابالرتياح عند إجنازي لواجبات مادة لغيت بتمّيز.7

أحبُّ أن أطور مهارايت اللغوية.8

أحتاج إىل املساعدة عند أداء واجبات مادة لغيت وال أستطيع إجنازها 9

بنفسي.

أعتقد أن تعلم مادة لغيت ال يفيدين يف احلياة.10

أستطيع فهم مادة لغيت بسهولة.11

حصويل على درجة منخفضة يف مادة لغيت يدفعين إىل بذل مزيٍد من اجلهد 12

فيها.

أحرص على أداء الواجبات اليت تطلبها مين معلمة لغيت يف املوعد احملدد.13

إذا واجهتين مسألة صعبة يف مادة لغيت أستسلم وال أحاول حلها.14

أحرص على االستعداد اجليد قبل اختبار لغيت.15

أشعر بقدريت على حتمل مسؤولية تطوير مهاريت اللغوية.16

ال يهمين إثبات كفاءيت يف تعلم اللغة بني زميليت.17

أشعر ابمللل عند املشاركة يف أنشطة مادة لغيت.18

أستمتع ابإلجابة عن األسئلة والتدريبات اللغوية الصعبة يف مادة لغيت.19

أسأل معلمة لغيت ألتعلم أشياء جديدة.20

العمل مع الزميلت يف مادة لغيت ميكنين من احلصول على درجات أعلى.21

أستمتع ابملشاركة يف املسابقات املدرسية املتعلقة مبادة لغيت.22

اخنفاض درجايت يف اختبار لغيت يشعرين ابلفشل.23

ال يهمين تطوير مهارايت يف مادة لغيت.24
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 تطوير مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي لدى القيادات الرتبوية بوزارة التعليم يف ضوء 
منوذج فايفر )Pfeiffer( إسرتاتيجية مقرتحة 

 د. حصة بنت سعد العريفي
 أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك بكلية الرتبية - جامعة امللك سعود

A Proposed Strategy to Develop Strategic Planning Skills for Educational Leaders in The 
Ministry of Education in the Light of The Pfeiffer Model 

Dr. Hessah Saad ALarif
Associata Professor in Education, Administration, Specializtion in the Management of High�

er Education, King Saud University, Saudi Arabia

الكلمات املفتاحية: التخطيط اإلسرتاتيجي، منوذج فايفر، القيادات 
الرتبوية. 

لتطوير  مقرتحة  إسرتاتيجية  تقدمي  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي لدى القيادات الرتبوية يف وزارة التعليم، يف 
ضوء منوذج فايفر من خالل دراسة واقع التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة 
متطلبات  عن  والكشف  فيها،  الرتبوية  القيادات  نظر  وجهة  من  التعليم 
واعتمدت  التعليم،  وزارة  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  تطوير 
الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واُختريت عينة عشوائية بسيطة مقدارها 
)120( فرًدا من القيادات الرتبوية من منسويب وزارة التعليم واألكادمييني 
اخلطة  واقع  يلي:  فيما  النتائج  أهم  وتلخصت  السعودية.  اجلامعات  يف 
اإلسرتاتيجية يف وزارة التعليم من وجهة نظر القيادات الرتبوية، من خالل 
إمجايل  اإلسرتاتيجية(، حصول  األهداف  الرسالة،  الرؤية،  )صياغة  أبعاد 
من  أمَّا  موافقة كبرية،  بدرجة   )3.53( حسايب  متوسط  على  العبارات 
البشرية  املوارد  والقيادة اإلسرتاتيجية، وتوفر  البيئي  )التحليل  أبعاد  خالل 
بدرجة   )3.27( متوسط حسايب  على  األبعاد  إمجايل  واملادية(، حصول 
موافقة متوسطة. وُصنِّفت متطلبات تطوير مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي 
يف وزارة التعليم إىل متطلبات تنظيمية، وبشرية وفنية، ويف ضوء ما توصلت 
إليه الدراسة من نتائج وبعد مراجعة األدبيات بُنيت اإلسرتاتيجية املقرتحة، 

وأخريًا ُقدِّمت التوصيات .

Keywords: Strategic planning, Pfeiffer Model, educa�
tional leadership.

 Abstract: The study aimed to present a proposed strat�
egy based on Pfeiffer model for developing strategic plan�
ning skills targeting high officials in MOE, from ministry 
leadership point of view, and revealing the requirements 
for developing strategic planning skills in the MOE. The 
study adopted the descriptive survey approach, where a 
simple random sample of (120) educational leaders from 
employees of the MOE and Saudi universities academics 
were chosen. The research results can be summarized as 
follows: The status of the strategic plan in the MOE from 
the educational leaders’ point of view, using the dimen�
sions of (vision formulation, message, strategic objec�
tives). The collective sentences scored arithmetic means 
of (3.53) with high degree of approval. As for the dimen�
sions of (environmental analysis and strategic leadership, 
availability of human and material resources), the total 
dimensions scored an arithmetic mean (3.27) with an av�
erage approval rating. The requirements for developing 
strategic planning skills in the MOE were classified into 
organizational, human and technical requirements, the 
proposed strategy was constructed based on study results 
and literature review.
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مقدمة الدراسة:
أداء  لتطوير  احلديثة  الوسائل  أحد  التخطيط  يعدُّ 
العشوائية  املمارسات اإلدارية  املؤسسات واالنتقال من 
إىل املمارسات اإلدارية املعتمدة على املشاركة والتخطيط 
بفكر  مدعوم  وميداين  عملي  واقٍع  وليد  فهو  والتميز، 
حتليلي ممنهج، مما جعله مبثابة العمود الفقري للمنظمات، 
فالعمل به يضمن استمراريتها وتطورها، ويتطلب ذلك 
فقط  ليس  وقتها  من  جزء  ختصيص  العليا  اإلدارة  من 
من أجل إدارة الوضع احلايل، بل من أجل رسم الطريق 
وحىت  إليه.  للوصول  تطمح  الذي  للوضع  املستقبلي 
القيام بذلك، ويشري )صيام،2010م( أنَّ  تتمكن من 
املنظمة ال بد أن تنتهج التخطيط اإلسرتاتيجي، وذلك 
من خالل تركيز طاقاهتا والتأكد من أنَّ مجيع العاملني 
فيها يسريون يف اجتاه األهداف نفسها، إضافة إىل تقومي 

املتسارعة. للتغريات  املنظمة استجابة  وتعديل اجتاه 
خيتلف  إداري  اإلسرتاتيجي كأسلوٍب  التخطيط  إنَّ 
عن غريه من أساليب اإلدارة الفّعالة، فأساليبه ونظرايته 
امليدانية  العملية  التجارب  من  مبزيٍج  تطويرها  قد جرى 
النابع عن احلاجة  والفكر اإلداري املنهجي املتخصص 
البعيد  املدى  على  املنظمات  قيادات  أداء  تطوير  إىل 
من  تستفيد  حيوية  أجواء  وخلق  بقائها،  لضمان 
من  عدد  طُوِّر  فعالة، كما  بصورة  املتاحة  اإلمكاانت 
مناذج التخطيط اإلسرتاتيجي لتكون مبثابة خارطة طريق 

املختلفة. للقيادات 
وبناء  تطوير  على  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ويعمل 
التعامل  من  املنظمة  لتمكني  األجل؛  طويلة  خطط 
البيئة  يف  املوجودة  والتهديدات  الفرص  مع  بفعالية 
اخلارجية احمليطة متضمًنا تعريف رسالة املنظمة وصياغة 
للموارد  والضعف  القوة  مصادر  من  منطلًقا  أهدافها 
وتشكيل  تطوير  جانب  إىل  املنظمة،  متلكها  اليت 
اإلسرتاتيجيات ووضع توجهات السياسة العامة للمنظمة 

)منصوري،2015م(.

إنَّ واقع التعليم يف اململكة العربية السعودية يشري إىل 
أنَّ هناك الكثري من اجلوانب اليت حتتاج إىل إصالح كبري 
النظام  العلمية، فعندما تعّرض  ابالعتماد على األسس 
التعليمي يف اململكة للمحكات اخلارجية كاالختبارات 
الدولية كاختبارات PISA ,TIMSS أشارت إىل وجود 
أشار  النظام، كما  هذا  خمرجات  مستوى  يف  تدين 
لذلك )الكريدا،1430هـ(، وليست احملكات اخلارجية 
فحسب، بل إنَّ احملكات الداخلية تعطي مؤشرات هلذا 
الواقع أيًضا، فشكوى الكثري من اجلامعات من املخرج 
أو  احلكومي  سواء  العام  التعليم  مدارس  من  التعليمي 
التخصصات  إىل  الطالب  من  الكثري  واجتاه  األهلي، 
النظرية دون التطبيقية والعلمية، إضافة إىل إثبات العديد 
من الدراسات العلمية والتقارير تدين مستوى التحصيل 
الدراسي يف هذه املدارس، يلفت النظر إىل وجود خلل 
يف  للنظر  حبزم  الوقوف  يتطلب  النظام  هذا  يف  عميق 
معطيات الواقع احلايل ورسم خطة للتحول، وربط العملية 
التعليمية ابلتنمية العلمية والتقنية من انحية، ومتغريات 
العصر يف جمال النظم الرتبوية واملناهج التعليمية من انحية 
البناء  ملتطلبات  وفًقا  الرتبوية  األهداف  وحتديد  اثنية، 
وحتسني  التطوير  حنو  وتوجيهها  املستقبلي،  احلضاري 
القدرات، وال يتأتى ذلك إال من خالل تطبيق منهجية 
التخطيط اإلسرتاتيجي واخلروج خبطة حمكمة البناء رصينة 
املكوانت والقواعد؛ حيث أكَّد )حلمي،1436هـ( أنَّ 
من أهم ما مييز التخطيط اإلسرتاتيجي يف الرتبية هو ربطه 
البيئة الرتبوية أو املنظمة الرتبوية، ابلبيئة احمليطة هبا بشكل 
يضمن النجاح يف أداء املهمة املنوطة هبذا النظام وحيقق 
أهدافه. ويف ضوء ما سبق سعت هذه الدراسة للتوافق 
أبمهية  تنادي  واليت  والعاملية  احمللية  التوجهات  مع كل 
حماولة  إىل  سعت  اإلسرتاتيجي، كما  التخطيط  تطبيق 
أجل  من  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مناذج  من  االستفادة 
القيادات  لدى  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  تطوير 
السعودية. العربية  اململكة  يف  التعليم  وزارة  يف  الرتبوية 
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مشكلة الدراسة:
العربية  اململكة  يف  ابلتعليم  االهتمام  زايدة  إنَّ 
السعودية وما واكب ذلك من زايدة يف أعداد الطالب 
العربية  اململكة  يف  احلكومية  اجلامعات  عدد  وارتفاع 
املؤسسات  هذه  قيادة  تتوىل  أن  استوجب  السعودية، 
عالية  ختطيطية  مهارات  ميتلكون  أكفاء  قادة  الرتبوية 
املتغرية،  البيئة  هذه  يف  والتكيف  العمل  على  قادرة 
ملنافسة النماذج املتجددة للمؤسسات التعليمية ملواجهة 
التحدايت املتالحقة، وقد أشارت العديد من الدراسات 
اجلامعات  تواجه  اليت  املعوقات  من  العديد  وجود  إىل 
السعودية مثل: دراسة )قرشي،2010م( واليت أكَّدت 
أنَّ املسؤولني عن إدارة اجلامعة ميارسون عملية التخطيط 
الدراسة  وأوصت  متوسطة،  بدرجة  اإلسرتاتيجي 
التخطيط  ممارسة  حنو  العاملني  اجتاهات  تعزيز  أبمهية 
وأمهية  اإلسرتاتيجية،  اخلطة  إعداد  يف  اإلسرتاتيجي 
مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف إعدادها، والعمل على 
املختلفة.  ومناذجه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ثقافة  نشر 
كما أكَّدت دراسة آل زاهر )2009م( أنَّ التخطيط 
اإلسرتاتيجي يسهم يف تطوير وظيفة اجملتمع ابجلامعات 
فاعليتها  السعودية خاصة، ويزيد من  عامة واجلامعات 
وأتثريها اإلجيايب على اجملتمع، وأمهية العمل على إعادة 
النظر يف توجهات اإلدارة اجلامعية لتأخذ يف االعتبار ما 
متعددة،  واملستقبلية من حتوالت  احلالية  املرحلة  تتطلبه 
ووضع رؤية بعيدة املدى يشرتك يف وضعها جمموعة من 
اخلاص،  اجملتمع  مؤسسات  وبعض  اجلامعة  يف  اخلرباء 
ويتم فيها حتديد رؤية ورسالة وأهداف مستقبلية للجامعة 
يف جمال الشراكة اجملتمعية. كما أشارت دراسة البحريي 
)2011م( إىل حاجة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية 
جبامعة امللك خالد إىل عقد العديد من الربامج يف جمال 
عمل اخلطط اإلسرتاتيجية للكليات واألقسام األكادميية. 
كما أكَّدت دراسة (Kunle, 2013) على أنَّ املشكلة 
مناذج  وجود  عدم  اجلامعية  املؤسسات  لدى  األساسية 

واضحة خلارطة املستقبل وعدم وضوح دور كل وحدة 
من وحدات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات اجلامعية.
AN� آنسو أجراها  اليت  الدراسات  توصلت  فوقد 
وايستلكاند   HAROLD & BURT وبرت  وهارلد   SOF

 WOOD ووود MCDONALD ESTLASKAND ماكدونالد

 MILLER وميلر MAILK & KARGEN وكارجن ومايلك

وولش WELCH إىل أنَّ املنظمات اليت متارس التخطيط 

اإلسرتاتيجي تتفوق أدائًيا على تلك اليت ال متارسه )ال 
مشين،2015م(.

بني  الشديدة  واملنافسة  القصور  هذه  ظل  ويف   
املؤسسات التعليمية احمللية والدولية للحصول على مراكز 
متقدمة بينها، يتطلب ذلك استخدام مناذج إسرتاتيجية 
تتعدد مناذج  خمتلفة تسهم يف احلصول على االعتماد. 
تستخدمها  أن  ميكن  اليت  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
املنظمة؛ حيث تعطي صورة متكاملة لطريقة التفكري يف 
صناعة املستقبل املرغوب، ابلشكل الذي يعطي خيارات 
عديدة لدى أي منظمة تريد أن تطبق هذه املنهجية؛ 
ولكن كون العديد من هذه النماذج قد أُعدِّت يف بيئات 
متباينة، فإنَّ ذلك قد يقف عائًقا أمام جناح تطبيقه يف 
بيئات أخرى، مما يفرض على من يستعني أبي منوذج 
احمللية،  وبيئته  ليتالءم  تعديالت عديدة  يعمل عليه  أن 
وتلتقي مجيع هذه النماذج يف العناصر األساسية لعملية 
تكمن  االختالفات  أنَّ  إال  اإلسرتاتيجي،  التخطيط 
يف  املختلفة  اجلوانب  على  والرتكيز  التطبيق  انحية  يف 
كل منوذج، مما يولد تبايًنا يف إمكانية التطبيق من بيئة 
أنه  النماذج  من  فايفر عن غريه  منوذج  وميتاز  ألخرى، 
واضح،  إسرتاتيجي  توجه  لتصور  املنظمة  أعضاء  يوّجه 
ذلك  لتحقيق  الالزمة  والعمليات  اإلجراءات  وتطوير 
يف املستقبل، ويتكون من تسع مراحل هي: التخطيط 
والرسالة،  الرؤية  صياغة  والثقافة،  القيم  مسح  للخطة، 
األداء، حتليل  مراجعة  اإلسرتاتيجي،  العمل  بناء منوذج 
وسد الفجوة، دمج خطط العمل، خطة الطوارئ، تنفيذ 
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البيئية  املراقبة  ومها:  مستمرتني  ملرحلتني  إضافة  اخلطة، 
التطبيق. واعتبارات 

لتطوير  الوطنية  اإلسرتاتيجية  إطالق  مع  وتزامًنا 
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية كأحد توجهات 
رؤية اململكة 2030 لبناء جمتمع املعرفة، اليت وضعت 
خالل  من  أولوايهتا،  أهم  املتعلم  حتصيل  مستوى  رفع 
نظام تعليمي عايل اجلودة، وتطوير املؤسسات التعليمية 
وأداته  متكامل  معريف  جمتمع  لبناء  وذلك  ومساندهتا 
 ،)2018 املستوى،  رفيع  السياسي  )املنتدى  التنمية 
كان من أولوايت هذه املرحلة هو التخطيط اجليد من 
قبل مسؤويل التخطيط للوصول إىل هذه املستهدفات، 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  تواجه  ولوجود معوقات عديدة 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  ممارسة  ضعف  أبرزها 
ما  الشهري )2015(، ويف ضوء  أشارت دراسة  كما 
سبق جاءت الدراسة احلالية ساعية لتقدمي إلسرتاتيجية 
لدى  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  لتطوير  مقرتحة 
منوذج  ضوء  يف  وذلك  التعليم  بوزارة  الرتبوية  القيادات 

فايفر.
أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة اآلتية اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
التعليم من 	• التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة  ما واقع 

فيها؟ الرتبوية  القيادات  نظر  وجهة 
التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة 	• ما متطلبات تطوير 

التعليم؟ 
ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير التخطيط اإلسرتاتيجي 	•

يف وزارة التعليم يف ضوء منوذج فايفر؟
أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل:
وزارة 	• يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  على  التعرف 

فيها. الرتبوية  القيادات  نظر  وجهة  من  التعليم 
التخطيط 	• مهارات  تطوير  متطلبات  عن  الكشف 

التعليم. وزارة  يف  اإلسرتاتيجي 

التخطيط 	• تقدمي إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير مهارات 
اإلسرتاتيجي لدى القيادات الرتبوية يف وزارة التعليم يف 

ضوء منوذج فايفر.
أمهية الدراسة:

تتمثل األمهية النظرية فيما يلي:
التخطيط 	  وهو  فيه  تبحث  الذي  املوضوع  أمهية 

اإلسرتاتيجي، وهو أحد التوجهات احلديثة يف جمال إدارة 
املنظمات.  

اإلسرتاتيجي 	  للتخطيط   Pfeiffer فايفر  منوذج  يعدُّ 
من  العديد  يف  واملطبقة  الناجحة  العاملية  النماذج  من 
املنظمات، والذي ميكن أن يكون أداة فعَّالة من أجل 
تطوير مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي للقيادات الرتبوية. 

من املؤمل أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية جيدة 	 
يف الفكر الرتبوي احلديث؛ حيث تستخدم منوذج فايفر 
يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  لتطوير   Pfeiffer

اململكة العربية السعودية.
األمهية التطبيقية تتمثل فيما يلي:

تعدُّ الدراسة مبثابة تقييم لواقع التخطيط اإلسرتاتيجي 	 
يف وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

من املؤمل أن تقدم الدراسة احلالية إسرتاتيجية مقرتحة 	 
القيادات  التخطيط اإلسرتاتيجي لدى  لتطوير مهارات 
الرتبوية يف زارة التعليم يف ضوء منوذج فايفر، ميكن تبنيها 

من قبل صناع القرار يف وزارة التعليم.
اإلسرتاتيجي 	  للتخطيط   Pfeiffer فايفر  منوذج  تبين 

كأداة حديثة وعاملية يساعد قياداهتا العليا على تشكيل 
املستقبل، ومن خالله سيتحول الرتكيز يف الوزارات من 
املستقبلي  التخطيط  إىل  الطارئة  األزمات  معاجلة  جمرد 
لتفادي تلك األزمات، وسيخلق لدى العاملني االنتماء 
وااللتزام والعمل حبماسة ونشاط إلجناح تطبيق اخلطط 

اإلسرتاتيجية. 
2030؛ 	  اململكة  رؤية  مع  احلالية  الدراسة  تتفق 

اليت تبنت مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي بكافة أبعاده، 
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وأطلقت حزمة من التغيريات من أجل مواجهة التغيريات 
يف البيئة احمللية مبا يتوافق مع رؤيتها املستقبلية.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة احلالية فيما يلي:

احلدود املوضوعية: تقدمي إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير 	•
فايفر  منوذج  ضوء  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات 

.(Pfeiffer(
عام 	• الدراسة  هذه  طُبقت  الزمانية:  احلدود 

. 2021م /2020
احلدود البشرية: القيادات الرتبوية من منسويب وزارة 	•

التعليم )إدارات التعليم واجلامعات السعودية(.
مصطلحات الدراسة:

"عملية  أنه  على  فايفر  منوذج  يُعرَّف  فايفر:  منوذج 
املنظمة لتصور توجه إسرتاتيجي وتطوير  توجيه أعضاء 
اإلجراءات والعمليات الالزمة لتحقيق ذلك يف املستقبل" 
)أمحد والرشيدي وآخرون، 2014(، وتتبىن الباحثة هذا 

التعريف يف الدراسة احلالية.
التخطيط اإلسرتاتيجي: عرَّفه السكارنة )2010( "أبنَّه 
الداخلية  املتغريات  املدى أيخذ ابالعتبار  بعيد  ختطيط 
واخلارجية وحيدد القطاعات والشرائح السوقية املستهدفة 

وأسلوب املنافسة".
ويُعرف إجرائًيا يف هذه الدراسة: أبنَّه مجيع العمليات 
اليت يتم من خالهلا اختاذ جمموعة من القرارات اليت هتدف 
التعليم،  قطاع  يف  أثرت  اليت  العوامل  مجيع  دراسة  إىل 
وحتديد اخلطوات واملنهجيات العلمية اليت تستخدم يف 
بعد  املستقبلي  الوضع  إىل  احلايل  الوضع  من  االنتقال 

دراسة البيئة الداخلية واخلارجية. 
اإلطار النظري:

أوًل: مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي:
منظم  تفكري  أبنَّه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يعّرف 
ويستخدم  الفعالة،  وتقنياته  ومفاهيمه  مقوماته  له 
وحتليل  املستقبل  متغريات  الستشراف  العلمي  املنهج 

الفرص  من  لإلفادة  وخارجًيا؛  داخلًيا  املؤسسة  بيئة 
بصورة  واملتوقعة  القائمة  التحدايت  ومواجهة  املتاحة 
مستمدة  للتنفيذ  قابلة  إسرتاتيجيات  بناء  من  متّكن 
الوصول  بغية  املطروحة،  واخليارات  البدائل  من 
للمؤسسات)مرسي،1996م(.  لألهداف اإلسرتاتيجية 
معمق  تفكري  أنه  فريى   (2010,25,Asikhia) أمَّا 
املنظمة  عليه  تكون  أن  جيب  الذي  للوضع  وشامل 
هلذا  خمتلفة  سيناريوهات  ورسم  البعيد  املستقبل  يف 
املتاحة  الفرص  من  لالستفادة  التخطيط  مث  املستقبل، 
آل  املستقبل. ويرى  هذا  أخطار  تقليل  أو  وجتنب 
عملية  هو  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أنَّ   )2009( زاهر 
الوضع  من  املنظمة  انتقال  كيفية  لتحديد  نظامية 
اختاذ  عملية  فهو  املرغوب،  مستقبلها  إىل  الراهن 
التساؤالت  من  جمموعة  على  ابألساس  تستند  قرارات 
وهي: أين حنن اآلن؟، وأين نرغب أن نكون؟، وكيف 

سنصل إىل هناك؟، وكيف نقيس مدى تقدمنا؟  
ويرى آل مشين )2015( أبنَّ التخطيط اإلسرتاتيجي 
العامة هو أداة أساسية ومهمة الستمرار  يف املنظمات 
تقدمي األفضل للمستفيدين، وإنَّ له العديد من الفوائد 

تربز أمهيته بدرجة أكرب ومنها: 
ميّكن املنظمة من حتديد أولوايهتا.  .1  

حيدُّ املسؤولني عن التنفيذ.  .2  
يربط بني اخلطط قصرية وطويلة املدى.  .3  

يهيئ املنظمة للتوجه املستقبلي.  .4  
البيئة  ملتغريات  السلبية  اآلاثر  ويتفادى  خيفف   .5  

. رجية خلا ا
يوضح الفرص اليت يعمل اجلميع من أجلها.   .6  

حيدد القيود واملهددات.  .7  
يقلص الفاقد من املوارد.  .8  

يضع معايري تساعد على الرقابة.  .9  
يساعد املنظمة على حتقيق امليزة التنافسية والتميز    .10 

التنظيمي.
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الدراسات  أنَّ   )2016( هاشم  ذكر  ما  وحبسب   
اليت ُأجريت على املؤسسات األمريكية واليت اعتمدت 
من  غريها  عن  متيَّزت  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أسلوب 
املؤسسات، اليت مل تعتمد التخطيط اإلسرتاتيجي بنمٍو 
مرتفع يف معدالت املبيعات واألرابح، وذلك يبني األمهية 
من استخدام التخطيط اإلسرتاتيجي؛ حيث إنَّه يساعد 
من  والتنفيذية،  اإلدارية  األنشطة  وتكامل  توجيه  على 
خالل توجيه األفراد داخل املنظمة إىل الطريق الصحيح 
التعارض  ومينع  للمنظمة،  املرغوبة  النتائج  إىل  للوصول 
للمنظمة،  والعامة  الفرعية  الوحدات  أهداف  بني 
ابلفلسفة  املنظمات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يُزوِّد  كما 
األهداف  وتقييم  تكوين  على  ويساعدها  اإلدارية، 
واخلطط والسياسات اخلاصة ابملؤسسة. وأيًضا يساعد 
من  الفائض  ختصيص  على  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
موارده؛ ألنَّه يساعد على حتديد األولوايت واألهداف 
وتوجيه املوارد إليها، كما يساعد على التوقع يف بعض 
املنظمة على وضع  القضااي اإلسرتاتيجية، فهو يساعد 
يف  حمتمل  تغيري  أي  حدوث  حال  يف  اإلسرتاتيجيات 

املنظمة. فيها  تعمل  اليت  البيئة 
أهداف التخطيط اإلسرتاتيجي:

أبنَّ   )2015( واخلطيب  النصريات  من  يبني كل 
التخطيط اإلسرتاتيجي يهدف إىل مساعدة اإلدارة العليا 
على وضع األولوايت، للتعامل مع القضااي الرئيسة اليت 
تواجه املنظمة ويزوِّد املنظمة بنظام أفضل لتقييم األداء، 
من  وذلك  عقالين  بنظام  القرارات  اختاذ  إىل  ويؤدِّي 

خالل:
• اإلجابة على األسئلة اليت تواجه املنظمة.	
• يوفر اإلطار الختاذ القرارات يف مجيع مستوايت املنظمة.	
• يوضح ويبني التهديدات والفرص املستقبلية.	
• يرفع من كفاءة االتصال والتواصل اإلنساين.	
• يُزوِّد ابالحتياجات التدريبة.	

اليت  ابلتغريات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يهتم   كما 

يساعد  فهو  اإلسرتاتيجية،  واملهام  القدرات  يف  حتدث 
صياغة  املمكن  من  جيعل  أنَّه  املنظمة، كما  تطوير  يف 
اخلطط والنشاطات اليت تُقرِّب املنظمة من أهدافها )آل 

مشين،2015م(.
خصائص ومربرات العمل ابلتخطيط اإلسرتاتيجي:

تتعدد اخلصائص اليت يتميز هبا التخطيط 
اإلسرتاتيجي وتتنوع، وميكن إمجاهلا على النحو اآليت:

التعديل 	  من  قدرًا كافًيا  اخلطة  يعطي  مبا  املرونة: 
والتكيف مع مستجدات األوضاع الستيعاب التغريات 

التطورات. حتملها  اليت 
الوحدة: مبا تعنيه من خطة شاملة موحدة ينم تنفيذها 	 

عل كافة مستوايت العمل ويف وقت واحد، بعيًدا عن 
التضارب واالزدواجية.

التفكري 	  بداية  من  تبدأ  عمليه  فهي  الستمرارية: 
ابخليارات اإلسرتاتيجية وتستمر مع كل مرحلة يتم فيها 

الراجعة. التغذية  تقدمي 
وتوفري 	  منظمة  عمل  وأساليب  طرق  بتوفري  الدقة: 

على  للوقوف  املناسبة  التقييم  ومعايري  القياس  أدوات 
واستخدامها  القوة  ونفاط  ومعاجلتها  الضعف  نقاط 

)السرحان،2008م(. وتنميتها 
فهمي  بينها  اإلسرتاتيجي كما  التخطيط  مربرات  أمَّا 

يف: فتتمثل   )2013(
1. الزايدة السكانية عامل أساسي يف زايدة الطلب على 

التعليم.
2. التغري يف الرتكيب االقتصادي نتيجة للنمو يف قطاعي 

الصناعة واخلدمات أدَّى إىل زايدة الطلب على التعليم.
أنواعه  تعدَّدت  حيث  الوظيفي؛  الرتكيب  التغري   .3

. ته وختصصا
والقدرة  الغالء  بسبب  املعيشة  مستوي  ارتفاع   .4

إليه. واحلاجة  التعليم  توفري  على 
5. التقدم العلمي والتكنولوجي.

6. النمو الدميوقراطي.
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7. التطور االجتماعي والنفسي.
النمو  حتدايت  ومواجهة  املشكالت  معاجلة   .8

. لتعليمي ا
9. زايدة تكلفة التعليم وضرورة ترشيد اإلنفاق.

متطلبات تنفيذ التخطيط اإلسرتاتيجي:
ميكن إعداد خطة إسرتاتيجية بوجود املقومات اآلتية 

)احلري، 2011(:
• درجة 	 على  مركزي  تربوي  ختطيطي  جهاز  وجود 

الكفاءة. من  عالية 
• وجود كٍم من املعلومات واإلحصاءات الدقيقة.	
• وجود دعم من اإلدارة العليا.	
• )الواقعية، 	 املعروفة  خبصائصها  األهداف  وضوح 

اجليدة(. الصياغة  للقياس،  قابلة 
• التنفيذ 	 سهلة  متكاملة  واقعية  اخلطة  تكون  أن 

ملتابعة. وا
• مركزية 	 وال  للجميع  ملزمة  تكون  حبيث  اإللزام 

. لتنفيذ ا
• توفري الوسائل واإلمكاانت الالزمة للتنفيذ.	
• أن تكون مشولية جلميع األهداف واملوارد املتاحة.	
• املرونة الالزمة ملقاومة األوضاع واملتغريات.	
• احلصول على أتييد اجلهات والوزارات ذات الصلة 	

ابلتعليم.
• املشاركة يف التنفيذ؛ حبيث ُيشرك املنفذون ومن له 	

عالقة ابخلطة.

مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي:
• حيدد 	 التنظيمية  لإلسرتاتيجيات  عام  إطار  رسم 

فيها األهداف اإلسرتاتيجية على مستوى البيئة الداخلية 
واخلارجية.

• من 	 اخلارجية  البيئة  يف  احلاصلة  املتغريات  دراسة 
وحتدايت. فرص 

• رسم السياسات واإلجراءات للخطة اإلسرتاتيجية 	
وحتديد الربامج واملوازانت املالية؛ حبيث ُترتجم األهداف 
طويلة املدى إىل أهداف متوسطة املدى وقصرية املدى 

ووضعها على شكل برامج زمنية.
• األهداف 	 حتقق  اليت  اإلسرتاتيجية  البدائل  اختيار 

اإلسرتاتيجية يف ضوء دراسة املتغريات احلاصلة يف البيئة 
اخلارجية.
• األهداف 	 ضوء  يف  الكلي  األداء  تقييم 

وتقييم  مراجعة  مع  املوضوعة  واخلطط  واإلسرتاتيجيات 
البيئية  األوضاع  واخلطط يف ضوء  اإلسرتاتيجيات  هذه 
احمليطة )مساعدة، 2013(، )حممد العجمي، 2008(. 
اإلسرتاتيجي: للتخطيط   Pfeiffer فايفر  منوذج  اثنًيا: 

للتخطيط  العام  ابلنموذج  فايفر  منوذج  يُعرَّف 
أعضاء  توجيه  عملية  على  يرتكز  فهو  اإلسرتاتيجي، 
االجتاهات  وتطوير  إسرتاتيجي  توجه  لتصور  املنظمة 
يف  ذلك  لتحقيق  الالزمة؛  والعمليات  اإلجراءات 

 . ملستقبل ا
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شكل )1( يوضح منوذج فايفر للتخطيط اإلسرتاتيجي، املصدر: بيومي )2017(.

إنَّ متطلبات جناح هذا النموذج هي تطوير عمليات 
اإلدارة اإلسرتاتيجية واخلطة اإلسرتاتيجية يف املنظمة معتمًدا 

على ثالث ركائز كما يشري أمحد )2019(، وهي: 
التوجه 	  رسم  على  للعمل  ملنظمة  أعضاء  توجيه 

متكامل. العمل كفريق  خالل  من  اإلسرتاتيجي 
التأكيد على أمهية التفكري اإلسرتاتيجي لنجاح املنظمة.	 
الرتكيز على التطبيق الفوري ألي نتائج واليت تنبثق 	 

انتظار  عن  عوًضا  للمنظمة،  التخطيط  عمليات  من 
خطة هنائية ومعاجلة االحنرافات يف كل مراحل النموذج 

ابلتحسني. والقيام 
كما يعدُّ منوذج فايفر من أشهر النماذج وأكثرها استخداًما 
بني املؤسسات والشركات، كونه أكثر فهًما وتدرًجا يف 
إلسرتاتيجي،  التخطيط  النموذج  هذا  وتناول  التطبيق، 

واشتمل على املكوانت اآلتية )راشدة،2019(: 

التخطيط للخطة اإلسرتاتيجية: تضمن تشكيل فريق 	•
الصالحيات  وإعطاؤه  املهمة  هبذه  املكلف  التخطيط 
اخلطة  إلجناز  وقٍت  وحتديد  اخلطة،  لكتابة  الالزمة 
بو  ويقرتح  لتنفيدها.  الزمنية  املدة  وحتديد  اإلسرتاتيجية 
بكر )2016( أن يكون العدد األمثل للفريق ما بني 5 
و7 أفراد؛ حبيث يكون كل واحد منهم متخصص يف جمال 
معني، وحتديد املدة املثالية للخطة اإلسرتاتيجية ويعتمد 
ذلك على حجم املؤسسة، ونشاطها، وعدد أعضائها، 
عضو   100 يقارب  أعضائها  عدد  اليت  فاملؤسسات 
تكون مدة خطتها اإلسرتاتيجية 5 سنوات، واملؤسسة 
اليت عدد أعضائها ما بني 100 و500 عضو مدهتا 
املؤسسات  إىل  أمَّا  سنوات،   10 املثالية  اإلسرتاتيجية 
فاخلطة  عضو   500 عن  أعضائها  عدد  يتجاوز  اليت 

اإلسرتاتيجية املثالية ترتاوح ما بني 15 - 20 سنة. 
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األمهية 	• شديدة  األمور  هي  والثقافة:  القيم  مسح 
لدى املؤسسة، وتعدُّ ثوابت ال ميكن التنازل عنها، عند 
القيم  هذه  أنَّ  التأكد  جيب  اإلسرتاتيجية  اخلطة  وضع 
ال تنتهك، وتعدُّ مرحلة مسح القيم والثقافة من أقصر 

فايفر)بوبكر،2016(. منوذج  مراحل 
حنو 	• واحدة  خطوة  خنطو  أن  ميكن  ال  الرؤية:  بناء 

جمموعة  هي  والرؤية  مرشدة،  رؤية  بدون  املستقبل 
األهداف بعيدة املدى ُتكتب ابلتفصيل مث ُتصاغ بشكل 

وخمتصر. إمجايل 
صياغة الرسالة: هي مجلة تلخص من حنن؟ وماذا 	•

أي  يف  العاملني  قبل  من  معروفة  غالًبا  وهي  نقدم؟ 
وختصصنا  مبساران  تذكران  لكي  مهمة  لكنها  مؤسسة؛ 

عنه. ننحرف  أال  جيب  الذي 
خالله 	• من  يتم  اإلسرتاتيجي:  العمل  منوذج  وضع 

حتديد اجملاالت الرئيسة للمؤسسة، ومن مثَّ حتديد وحدات 
العمل، وحتديد املؤشرات احلساسة لكل وحدة، كدلك 
وضع آليات عمل مناسبة إلجناح عمل هذه الوحدات.

حتليل الواقع: من خالل حتديد نقاط القوة والضعف 	•
واملخاطر  املتاحة  الفرص  وحتديد  الداخلية،  البيئة  يف 
املتوقعة يف البيئة احمليطة، وحتديد مستوى األداء مقارنة 

األداء. الفجوات يف  املوضوعة وتسجيل  ابألهداف 
حتليل الفجوات: وهناك احتماالن رئيسان، إمَّا أن 	•

تكون الفجوات قليلة أو معدومة، أو أن تكون الفجوات 
كبرية أو خالية.

اخلطط البديلة: حيث يتم العمل على حتديد أهم املخاطر 	•
وحتديد  احملتملة،  الفرص  وأهم  املؤسسة  عمل  يف  املتوقعة 
املؤشرات. هذه  من  أي  حدوث  حالة  يف  العمل  خطوات 

تنفيذ اخلطة: وُتشرح اخلطة ابلتفصيل جلميع العاملني 	•
يف املؤسسة، ومن مثَّ يبدأ التنفيذ ابخلطة وجيب أن يرتبط 
تنفيذ اخلطة ابلتقييم السنوي لإلدارات والعاملني وكدلك 

ابحلوافز املالية.
دمج اخلطة اإلسرتاتيجية مع خطط العمل: حيث 	•

لكي  التنفيذية  لألقسام  األداء  مؤشرات  مجيع  تُرسل 
خارج  يغردوا  ال  حىت  التشغيلية  خططهم  مع  ُتدمج 
ملراجعة  التخطيط  مرحلة  يف  سنواًي  وجُيتمع  السرب، 

جديدة. مؤشرات  ودمج  األداء  مؤشرات 
منوذج  لتطبيق  مراحل   )2017( الشميلي  أورد  كما 

وهي كاآليت:  فايفر، 
املعتمدة 	• النماذج  بتحضري  للتخطيط:  الستعداد 

مشروع  تنفيذ  خطوات  واستعراض  الفرق  واختيار 
اإلسرتاتيجي. التخطيط 

اليت 	• التحليالت  ابستخدام  العمال:  بيئة  فحص 
أهدافها. وحتقيق  املشاريع  جناح  تضمن 

ثقافة 	• تربز  ما  عادة  املؤسسة:  قيم  استعراض 
وأخالقيات املؤسسة من خالل عدة مبادئ تركز عليها.

خالل 	• من  حتقيقه  إىل  املؤسسة  تسعى  ما  الرؤية: 
املستقبلية. وتصوراهتا  أهدافها 

الرسالة: كيف حتقق وتوجه املؤسسة أهدافها وجمال 	•
عملها. 

أُنشئت 	• اليت  األنشطة  العمل: حتديد مجيع  جمالت 
املؤسسة. أجلها  من 

وحدات العمل: حتديد وتوصيف األنشطة وتوزيعها 	•
على اإلدارات واألقسام.

وتوضيح 	• اإلدارية  اهلياكل  ورسم  توصيف  اهلياكل: 
وعموداًي.   رأسًيا  ببعض  عالقتها 

القيمة 	• إىل  للوصول  مقياس  األداء:  مؤشرات 
املستهدفة يف كل نشاط على حدة، أو جملموعة أنشطة، 

وحتديثه. العمل  سري  تقييم  يتم  وبواسطته 
واملعوقات 	• اخللل  على  التعرف  الفجوات:  حتليل 

احللول.   عن  والبحث 
ومقاربة 	• بديلة  اثنية  خطة  وضع  البديلة:  اخلطط 

للخطة األوىل، حتتوي على بدائل للمشاريع واألنشطة؛ 
األوفر  البديل  تكون هي  حبيث يف حال وجود طارئ 

للتنفيذ.  واألسرع 
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تنفيذ اخلطط: أتيت مرحلة التطبيق بعد االنتهاء من 	•
وضع اخلطوات والتعليمات والنتائج.

• تقدير التكاليف املادية واملدد الزمنية.	
اخلطة التشغيلية: متزامنة مع مرحلة التطبيق يتم فيها 	•

متابعة مدى سري عمل األنشطة واملشاريع، واإلشراف 
حتديدهم  مت  وزمن  خطط  وفق  العمليات  مجيع  على 

مسبًقا.
مميزات منوذج فايفر )أمحد، 2019(:

خطة 	  لتطبيق  اخلطوات  مجيع  يشمل  منوذج  إنَّه 
متكاملة. إسرتاتيجية 

مما 	  املراحل،  جلميع  والتقييم  املراجعة  بعملية  يهتم 
اخللل. مكامن  على  التعرف  فرصة  له  يتيح 

اهتمامه الكبري ابلتطبيق والتقييم يف كل خطوة من 	 
خطوات على طول الطريق.

واملؤسسية 	  الشخصية  القيم  وتوضيح  إعالن  أمهية 
القرار.  اختاذ  لعملية  كأساس 

يهتم النموذج ابلتصور اإلبداعي ملستقبل املؤسسة 	 
املراد حتقيقه.

الدراسات السابقة:
دراسة أمحد )2019( هدفت الدراسة إىل الوقوف على 
احلديثة  النماذج  وأهم  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  طبيعة 
العام  الثانوي  التعليم  مالمح  على  الضوء  وإلقاء  له، 
لتطوير  التخطيط  جتارب  أهم  عن  والكشف  مبصر، 
واقع  وحتليل  ورصد  مصر،  يف  العام  الثانوي  التعليم 
البيئة الداخلية واخلارجية للتعليم الثانوي العام يف مصر 
ومتطلبات تطويره، ووضع خطة إسرتاتيجية لتطوير التعليم 
 .(Pfeiffer) فايفر  العام مبصر يف ضوء منوذج  الثانوي 
واملنهج  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت 
 .(Delphi) دلفي  استمارة  بتطبيق  وذلك  املستقبلي، 
وخُلصت الدراسة إىل وضع خطة إسرتاتيجية مقرتحة 
لتطوير التعليم الثانوي العام مبصر يف ضوء منوذج فايفر 
(Pfeiffer)، وذلك يف ضوء النتائج النظرية وامليدانية اليت 

توصلت هلا الدراسة.
أمَّا دراسة الفضل )2018( فهدفت إىل التعرف على واقع 
ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي لدى القادة اإلداريني عند 
وضعهم للخطة اإلسرتاتيجية جبامعة امللك عبد العزيز، 
اإلسرتاتيجي  التفكري  ممارسة  معوقات  على  والتعرف 
ممارسة  يف  دالة  فروق  وجود  عن  والكشف  لديهم، 
اخلربة  مثل:  متغريات  إىل  تعود  اإلسرتاتيجي  التفكري 
اإلدارية والدورات التدريبية لدى القادة اإلداريني الذين 
شاركوا يف التخطيط اإلسرتاتيجي للجامعة. استخدمت 
الباحثة املنهج الوصفي املسحي. توصَّلت الدراسة إىل 
عدة نتائج من أمهها: أنَّه مت ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي 
اإلسرتاتيجية  اخلطة  عند وضع  اإلدارية  القيادات  لدى 
العزيز بدرجة كبرية، وأنَّ أحد أكرب  امللك عبد  جبامعة 
القيادات  لدى  اإلسرتاتيجي  التفكري  ممارسة  معوقات 
كبرية،  بدرجة  التنظيمية  املعوقات  كانت  اإلدارية 
متوسطة، كذلك  بدرجة  الشخصية كانت  واملعوقات 
اإلسرتاتيجي  التفكري  اختالف يف ممارسة  يوجد  أنَّه ال 
بني القادة املشاركني يف التخطيطـ، عائد ملتغريي اخلربة 

التدريبة. والدورات  اإلدارية 
تقدمي  إىل  هدفت  فقد   )2015( املطوع  دراسة  أمَّا 
بوزارة  الرتبوي  التخطيط  نظام  لتطوير  مقرتح  مشروع 
الرتبوي  التخطيط  التعرف على واقع  التعليم؛ حيث مت 
التخطيط،  )عمليات  بُعدي  على  الرتكيز  مع  ابلوزارة 
تطوير  إىل  احلاجة  درجة  وتقدير  املخطط(،  وكفاايت 
نظام التخطيط الرتبوي. واُعتمد املنهج البحثي املختلط 
إىل  الدراسة  وتوصلت  والكمي.  الوصفي  النوعني  من 
الرتبوي  التخطيط  نظام  لتطوير  ضرورية؛  حاجة  وجود 
مؤسسة  للتخطيط،  التخطيط  جماالت:  على  ابلرتكيز 
التنبؤ. اإلسرتاتيجي،  األساس  بناء  التخطيط،  وظيفة 

الكشف  إىل  فهدفت   )2015( الشهري  دراسة  أمَّا 
التعليم  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ممارسة  درجة  عن 
وإعداد  ومتطلباته،  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العام 
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منوذج للتخطيط اإلسرتاتيجي يف ضوء عمليات املعرفة. 
واملنهج  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 
التخطيط  ممارسة  أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصَّلت  النوعي. 
اإلسرتاتيجي يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 
كان بدرجة ضعيفة، وأنَّ متطلبات تطوير ممارسة التخطيط 
اإلسرتاتيجي كانت بدرجة كبرية، وقدَّم الباحث منوذج 

للتخطيط اإلسرتاتيجي يف ضوء عمليات إدارة املعرفة. 
فهدفت   (Christopher,2013) كريستوفر  دراسة  أمَّا 
ومتكني  اإلسرتاتيجي  التخطيط  بني  العالقة  لتحديد 
وتعرف  واملوظفني،  التدريس  هيئة  ألعضاء  القادة 
طويلة  إسرتاتيجية  خطط  وضع  يف  رؤسائهم  تصورات 
األجل يف جامعة إندايان ويسليان، واستخدمت الدراسة 
املنهج الوصفي، وأسفرت الدراسة عن أنَّ العالقة بني 
يف  واملوظفني  القادة  ومتكني  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
ا تعمل على  جامعة إندايان ويسليان كانت إجيابية، وأهنَّ
التدريس  هيئة  ألعضاء  األوضاع  وهتيئة  القادة  متكني 
واملوظفني لالستفادة من طاقتهم، وزايدة مشاركتهم يف 
وضع اخلطط اإلسرتاتيجية للجامعة، وأنَّ قادة اجلامعة 
اخلطط  وضع  يف  املشاركة  يف  بدرجة كبرية  يسهمون 
اإلسرتاتيجية طويلة املدى، من خلل دراسة اجملاالت اليت 
جيب الرتكيز عليها يف بيئة اجلامعة الداخلية واخلارجية. 
التعرف  الدراسة  فهدفت  )2011م(  حممد  دراسة  أمَّا 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  بني  االرتباطية  العالقة  على 
والتعرف  اجلامعي،  قبل  املؤسسات  تعليم  وجتويد 
استخدامه  وآليات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  علي 
خطة  وتقدمي  اجلامعي،  قبل  التعليم  مؤسسات  يف 
مدارس  يف  التعليم  جبودة  لالرتقاء  مقرتحة  إسرتاتيجية 
التعليم قبل اجلامعي ابستخدام التخطيط اإلسرتاتيجي، 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصَّلت الدراسة 
العينة  أفراد  غالبية  أنَّ  أمهها:  النتائج  من  جمموعة  إىل 
لتحسني  اإلسرتاتيجي؛  التخطيط  أمهية  على  وافقوا 
اجلودة يف املؤسسات التعليمية ما قبل اجلامعية. مديرو 

أفضل  على  للحصول  حاجة  يف  واملعلمني  املدارس 
أداءها  لتحسني  اإلسرتاتيجي؛  التخطيط  يف  املهارات 
إسرتاتيجية  خطة  وُوضعت  التعليمية،  تكوينها  وتطوير 
التعليم  مدارس  يف  التعليم  جبودة  لالرتقاء  مقرتحة 

قبل اجلامعي ابستخدام التخطيط اإلسرتاتيجي. 
 Michael Gary) ودايفد  وجاري  مايكل  دراسة  أمَّا   
العالقة  على  للتعرف  فهدفت   (&David,2008

يف  القرار  واختاذ  اإلسرتاتيجي  التخطيط  عمليات  بني 
الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  العايل،  التعليم 
واملعلومات  البياانت  وجود  أن  عن  الدراسة  وأسفرت 
هيئة  أعضاء  من  العايل  التعليم  مدخالت  مجيع  عن 
الطلب،  وأعداد  والقرارات،  واملوظفني،  التدريس 
العايل  التعليم  من  املستفيدة  واجلهات  وامليزانية، 
مبؤسسات  واختاذه  القرار  صنع  يف  مهًما  دورًا  تؤدِّي 
الطلب،  وقبول  امليزانيات،  قرارات  مثل:  العايل  التعليم 
اجلامعات. وحتليلها يف  البياانت  أساليب مجع  وحتديد 

التعليق على الدراسات السابقة:
ا تنوعت  يتبني من خالل عرض الدراسات السابقة أهنَّ
اإلسرتاتيجي،  التخطيط  تناولت  حيت  أهدافها؛  يف 
بينه  وممارساته، ومناذجه، وطبيعته، ومتطلباته، والعالقة 
وبني متكني القادة وجتويد التعليم، كما تناولت التفكري 
االستفادة  وكانت  الرتبوي.  والتخطيط  اإلسرتاتيجي، 
أثرى  مما  السابقة،  الدراسات  كبرية من االطالع على 

الدراسة احلالية وساعد يف نضوج حماورها.
أمحد  دراسات  مع  احلالية  الدراسة  اتفقت 
Christo�( وكريستوفر   )2018( والفضل   )2019(

)2011م(  وحممد   )2015( والشهري   (pher,2013

Michael Gary &Da� ودافيد  وجاري  )ومايكل 
وختتلف  الوصفي،  املنهج  استخدام  يف   (vid,2008

املنهج  استخدمت  اليت   )2015( املطوع  دراسة  عن 
الفضل  مع  احلالية  الدراسة  تشاهبت  املختلط. كما 
وجاري  مايكل  ودراسة   )2015( واملطوع   )2018(
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أداة  يف   (Michael Gary &David,2008( ودافيد 
الدراسة االستبانة وختتلف عن دراسة أمحد )2019(؛ 
حيث استخدمت أداة دلفاي. وتشاهبت دراسة أمحد 
)2019( ودراسة الشهري )2015( ودراسة كريستوفر 
العينة  يف  احلالية  الدراسة  مع   )Christopher,2013(
ومع  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املكونة 
احلالية  الدراسة  حاولت  حني  يف  التعليمية.  القيادات 
استكمال اجلهود املبذولة لسدِّ الفجوة البحثية مبحاولة 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  لتطوير  إسرتاتيجية مقرتحة  بناء 
فايفر. منوذج  ضوء  يف  وذلك  التعليم،  وزارة  يف 

منهجية وإجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

يرتبط  الذي  املسحي  الوصفي  املنهج  اُستخدم   
وتفسريها. وصفها  بقصد  ابلظاهرة 

 جمتمع وعينة الدراسة:
 ميثل جمتمع الدراسة القيادات الرتبوية واألكادمييني 
من منسويب وزارة التعليم يف إدارات التعليم واجلامعات 
السعودية والبالغ عددهم ) 8000(؛ نظرًا حلجم جمتمع 
الدراسة اُختريت عينة عشوائية بسيطة مقدارها )120( 
التعليم،  وزارة  منسويب  من  الرتبوية  القيادات  من  فرًدا 
العاملني  من  السعودية  اجلامعات  يف  واألكادمييني 

اإلسرتاتيجي. الرتبوي  ابلتخطيط  واملهتمني 
خصائص عينة الدراسة:

تربوي،  قيادي   120 من  الدراسة  عينة  تتكون 
45% منهم حاملي درجة البكالوريوس، و26.7% من 
محلة املاجستري، و28.3% من محلة الدكتوراه، كما يف 
الدراسة ممن  أفراد  اجلدول )1(، كما يتضح أنَّ غالبية 
ترتاوح خربهتم ما بني 10 إىل 20 سنة، بواقع %41.7 
من العينة كما يف جدول)2(، كما تتماثل نسبة منسويب 
والوزارة واألكادمييني من العينة، كما يف اجلدول )3( و 

اجلدول اآليت يبني ذلك:

جدول )1(: توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغري املؤهل العلمي.

النسبة املئويةالعدداملؤهل العلمي
5445.0بكالوريوس
3226.7ماجستري
3428.3دكتوراه
120100.0اجملموع

جدول )2(: توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغري سنوات اخلربة.
النسبة املئويةالعددسنوات اخلربة

3529.2أقل من 10 سنوات
5041.7من 10 إىل 20 سنة
3529.2أعلى من 20 سنة

120100.0اجملموع

جدول )3(: توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغري جهة العمل.
النسبة املئويةالعددجهة العمل
5344.2جامعة

6755.8إدارة/ وزارة تعليم
120100.0اجملموع

أداة الدراسة:
كأداة  االستبانة  على  احلالية  الدراسة  اعتمدت 
ليكرت  مقياس  واُستخدم  البياانت،  إىل  للوصول 
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اخلماسي)موافق بدرجة عالية جًدا، موافق بدرجة عالية، 
غري  منخفضة،  بدرجة  موافق  متوسطة،  بدرجة  موافق 
موافق(، وهي موجَّهة للقيادات الرتبوية من منسويب وزارة 
/ إدارات التعليم، واألكادمييني من اجلامعات السعودية، 

حمورين: من  األداة  وتتكون 
• احملور األول: يتكون من )13 عبارة( للتعرف على 	

واقع اخلطة اإلسرتاتيجية يف وزارة التعليم من وجهة نظر 
)الرؤية،  أبعاد:  خالل  من  وذلك  الرتبوية،  القيادات 

اإلسرتاتيجية(. األهداف  الرسالة، 
للتعرف على 	• يتكون من )13 عبارة(  الثاين:  احملور 

واقع التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة التعليم من وجهة 
نظر القيادات الرتبوية، من خالل أبعاد: )التحليل البيئي، 

والقيادة اإلسرتاتيجية، وتوفر املوارد البشرية واملادية(.
صدق التساق الداخلي:

لالستبانة،  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق 
اُستخدم معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني كلِّ 
إليه، وكذلك  تنتمي  للبعد الذي  الكلية  عبارة والدرجة 
بني كل بعد والدرجة الكلية للقسم املنتمية إليه، وكانت 

النتائج كما يلي:
جدول رقم )4(: معامالت ارتباط عبارات كل بعد ابلدرجة 

الكلية له.

العبارةالبعدالقسم
معامل 
الرتباط

العبارة
معامل 
الرتباط

واقع اخلطة 
اإلسرتاتيجية

0.921**0.9303**1الرؤية

2**0.9134**0.891

0.929**0.9108**5الرسالة

6**0.8989**0.926

7**0.917

األهداف 
اإلسرتاتيجية

10**0.90512**0.909

11**0.92513**0.905

العبارةالبعدالقسم
معامل 
الرتباط

العبارة
معامل 
الرتباط

واقع التخطيط 
اإلسرتاتيجي

دراسة الواقع 
والتحليل 

البيئي

14**0.95116**0.966

15**0.94917**0.948

القيادة 
اإلسرتاتيجية

18**0.92921**0.935

19**0.92222**0.896

20**0.940

توفر املوارد 
البشرية 
واملادية

23**0.92825**0.918

24**0.92026**0.932

   ** دالة عند )0.01(.
يتبني من اجلدول )4( أنَّ مجيع معامالت االرتباط   
ودالة  موجبة  إليه كانت  املنتمية  والبعد  عبارة  بني كل 

.)0.01( مستوى  عند  إحصائًيا 
جدول رقم )5(: معامالت ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية 

إليه املنتمية  للقسم 
معامل االرتباطالبعدالقسم

واقع اخلطة اإلسرتاتيجية

0.956**الرؤية

0.980**الرسالة

0.955**األهداف اإلسرتاتيجية

واقع التخطيط اإلسرتاتيجي

0.930**دراسة الواقع والتحليل البيئي

0.970**القيادة اإلسرتاتيجية

0.917**توفر املوارد البشرية واملادية

     ** دالة عند )0.01(.
ويبني اجلدول )5( معامالت ارتباط كل بعد ابلدرجة 
الكلية للقسم املنتمية إليه، ومجيعها كانت موجبة ودالة 
أنَّ  على  يدل  وهذا   ،)0.01( مستوى  عند  إحصائًيا 
اهلدف  وتقيس  صادقة  االستبانة كانت  عبارات  مجيع 

الذي ُوضعت من أجله.
ثبات أداة الدراسة:

ثبات  معامل  إجياد  مت  االستبانة  ثبات  من  للتحقق 
النتائج  وكانت  االستبانة،  وأقسام  ألبعاد  ألفا كرونباخ 

يلي: كما 
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جدول رقم )6(: قيم معامالت الثبات ألبعاد وأقسام الستبانة.

البعدالقسم
قيمة معامل ألفا 

كرونباخ

واقع اخلطة اإلسرتاتيجية

0.933الرؤية

0.949الرسالة

0.933األهداف اإلسرتاتيجية

0.975واقع اخلطة اإلسرتاتيجية ككل

واقع التخطيط 
اإلسرتاتيجي

0.966دراسة الواقع والتحليل البيئي

0.956القيادة اإلسرتاتيجية

0.943توفر املوارد البشرية واملادية

واقع التخطيط اإلسرتاتيجي 
ككل

0.975

ألبعاد  ألفا كرونباخ  معامالت  قيم   )6( اجلدول  يبني 

االستبانة، وهي قيم مرتفعة، مما يطمئن إىل أنَّ االستبانة 
الثبات. من  مرتفع  بقدر  تتمتع 

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
احلزم  برانمج  اُستخدم  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( لتحليل البياانت 

يلي: النتائج كما  على  واحلصول 
• التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة 	

الدراسة.
• املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتعرف 	

على استجاابت أفراد العينة على كل عبارة من العبارات.
• 	 ،)Pearson Correlation( معامل ارتباط بريسون

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
• 	 ،)Cronbach’s Alpha  ( ألفا كرونباخ  معامل 

االستبانة. ثبات  من  لتتحقق 
كما اُستخدم التدريج اآليت للداللة على متوسطات 

استجاابت أفراد العينة على درجة املوافقة.

جدول )7( املتوسط احلسايب ودرجة املوافقة 
درجة املوافقةاملتوسط احلسايب

كبرية جًدا4.2 فما فوق

كبريةمن 3.4 إىل أقل من 4.2

متوسطةمن 2.6 إىل أقل من 3.4

قليلةمن 1.8 إىل أقل من 2.6

قليلة جًداأقل من 1.8

إجراءات الدراسة:
صورهتا  يف  جاهزة  الدراسة  أداة  أصبحت  أن  بعد 

النهائية:
مت احلصول على املوافقات الرمسية واإلدارية لتطبيق . 1

أداة الدراسة.
قمن الباحثات بتوزيع االستبانة إلكرتونًيا.. 2
ُصنِّفت االستجاابت والتأكد من صالحيتها، ومن . 3

أجل  البياانت ومعاجلتها إحصائًيا وذلك من  تفريغ  مث 
اإلجابة على أحد أسئلة الدراسة.
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

إجابة السؤال األول: ما واقع التخطيط اإلسرتاتيجي 
يف وزارة التعليم من وجهة نظر القيادات الرتبوية؟

مت اإلجابة على هذا السؤال يف حمورين: احملور األول 
متعلق بواقع اخلطة اإلسرتاتيجية من حيث الرؤية والرسالة 
واألهداف، واحملور الثاين متعلق بتحليل واقع التخطيط 
اإلسرتاتيجي املتعلق ابلواقع البيئي والقيادة اإلسرتاتيجية، 

وتوفر املوارد املادية والبشرية. وكانت النتائج كما يلي:
احملور األول: واقع اخلطة اإلسرتاتيجية يف وزارة التعليم 
أبعاد  خالل  من  الرتبوية،  القيادات  نظر  وجهة  من 

)صياغة الرؤية، الرسالة، األهداف اإلسرتاتيجية(.
صياغة الرؤية: ولإلجابة عن هذا احملور مت حساب 	-أ

لدرجات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
موافقة أفراد العينة عن واقع اخلطة اإلسرتاتيجية يف وزارة 

يلي: النتائج كما  املتعلق ابلرؤية، وكانت  التعليم 
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جدول رقم )8(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات 
التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 

ابلرؤية املتعلق 

املتوسط العبارةالرقم
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجة 
الرتتيباملوافقة

1كبرية3.631.053حمددة بدقة1

2كبرية3.621.030حمددة بوضوح2

موجهة لكافة 3
األطراف املعنيني

3كبرية3.611.040

توحد آراء العاملني 4
حنو اجتاهات الوزارة 

املستقبلية

4متوسطة3.271.143

كبرية3.530.974املتوسط العام

لدرجات  احلسابية  املتوسطات  أنَّ   )8( اجلدول  يبني 
يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
وزارة التعليم املتعلق ابلرؤية تراوحت قيمها بني )3.27 
 )3  ،2  ،1( العبارات  حصلت  حيث  3.63(؛   –
على درجات موافقة كبرية كان أعالها العبارة رقم )1( 
واليت تنصُّ على أن الرؤية كانت "حمددة بدقة"؛ حيث 
حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته )3.63(، 
على  تنص  واليت   )4( رقم  العبارة  حصلت  حني  يف 
املستقبلية  الوزارة  اجتاهات  حنو  العاملني  آراء  توحد   "
ودرجة   )3.27( وقيمته  حسايب  متوسط  أقل  على   "
تبين  على وجود خلل يف  يدل  وهذا  متوسطة،  موافقة 
هذه الرؤية لكل املنسوبني هلذا القطاع؛ نظرًا لضخامته، 
مستوى  على  وشاسعة  مساحة كبرية  على  وامتداده 
اململكة. كما يبني اجلدول حصول إمجايل العبارات على 
موافقة كبرية،  ودرجة   )3.53( قيمته  حسايب  متوسط 
وهذا يدل على أن تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية يف وزارة 
الرتبوية  القيادات  املتعلق ابلرؤية من وجهة نظر  التعليم 
كان بدرجة كبرية، وهذا    ما أّكدته دراسة الفضل: 
2018 م يف ممارسة القيادات للتفكري اإلسرتاتيجي عند 

هبم. املنوطة  ابملهام  القيام 
حساب 	-أ مت  البعد  هذا  عن  ولإلجابة  الرسالة: 

لدرجات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
وزارة التعليم املتعلق ابلرسالة، وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم )9(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات 
التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 

ابلرسالة املتعلق 

العبارةالرقم
املتوسط 
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

5
تنبع من رؤية وزارة 

التعليم.
1كبرية3.581.074

6
توضح أنشطتها 

املرغوبة.
2كبرية3.511.053

3كبرية3.451.028طموحة حمفزة ملنسوبيها.7

8
تتضمن فلسفتها 

وقيمها.
4كبرية3.430.996

9
تتكامل مع أهدافها اليت 

وضعتها.
5كبرية3.421.017

كبرية3.470.951املتوسط العام

لدرجات  احلسابية  املتوسطات  أنَّ   )9( اجلدول  يبني 
يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
وزارة التعليم املتعلق ابلرسالة تراوحت قيمها بني )3.42 
حيث  موافقة كبرية؛  بدرجات  ومجيعها   ،)3.58  –
حصلت العبارة رقم )5( واليت تنص على أن الرسالة " 
تنبع من رؤية وزارة التعليم" على أعلى متوسط حسايب 
وقيمته )3.58(، يف حني حصلت العبارة رقم )9( واليت 
تنصُّ على "تتكامل مع أهدافها اليت وضعتها" على أقل 
متوسط حسايب وقيمته )3.42(، وهذا يسرتعي االنتباه 
لضرورة أن يعي املخططون يف الوزارة أمهية أن تتكامل 
اجلدول  يبني  املوضوعة. كما  األهداف  مع  الرسالة 
قيمته  حسايب  متوسط  على  العبارات  إمجايل  حصول 
)3.53( ودرجة موافقة كبرية، وهذا يدل على أن تطبيق 
اخلطة اإلسرتاتيجية يف وزارة التعليم املتعلق ابلرسالة من 

وجهة نظر القيادات الرتبوية كان بدرجة كبرية.
األهداف اإلسرتاتيجية: ولإلجابة عن هذا البعد 	-أ
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املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت 
لدرجات موافقة أفراد العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية 
يف وزارة التعليم املتعلق ابألهداف اإلسرتاتيجية، وكانت 

النتائج كما يلي:
جدول رقم )10(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات 
التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 

اإلسرتاتيجية ابألهداف  املتعلق 

العبارةالرقم
املتوسط 
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

مشتقة من القضااي 13
اإلسرتاتيجية األساسية.

1متوسطة3.630.987

تنبع من رؤية ورسالة 10
اجلامعة.

2كبرية3.551.036

موضوعة بناء على 11
نتائج التحليل البيئي.

3كبرية3.421.057

4متوسطة3.391.040واقعية ميكن حتقيقها.12

كبرية3.500.937املتوسط العام

لدرجات  احلسابية  املتوسطات  أنَّ  اجلدول )10(  يبني 
يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
تراوحت  اإلسرتاتيجية  ابألهداف  املتعلق  التعليم  وزارة 
قيمها بني )3.39 – 3.63(؛ حيث حصلت العبارات 
موافقة كبرية كان  درجات  على   )11  ،10  ،13(
أعالها العبارة رقم )13( واليت تنصُّ على أن األهداف 
حيث  األساسية"؛  اإلسرتاتيجية  القضااي  من  "مشتقة 
حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته )3.63(، 
على  تنصُّ  واليت   )12( رقم  العبارة  حصلت  حني  يف 
"واقعية ميكن حتقيقها" على أقل متوسط حسايب وقيمته 
أن  يستدعي  وهذا  متوسطة،  موافقة  ودرجة   )3.39(
يعي املخططون أمهية االنطالق من نتائج مسح الواقع 
وجلميع  للوزارة  ميكن  وواقعية  منطقية  أهداف  لبناء 
اجلدول  يبني  كما  وحتقيقها.  تبنيها  التعليم  منسويب 
قيمته  حسايب  متوسط  على  العبارات  إمجايل  حصول 
)3.50( ودرجة موافقة كبرية، وهذا يدل على أن تطبيق 
ابألهداف  املتعلق  التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة 

الرتبوية كان  القيادات  نظر  وجهة  من  اإلسرتاتيجية 
بدرجة كبرية.

واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  يلي  وفيما 
اخلطة  واقع  العينة حول  أفراد  موافقة  لدرجات  املعيارية 

التعليم: وزارة  يف  اإلسرتاتيجية 
جدول رقم )11(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات 
موافقة أفراد العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية يف اجلامعة/إدارة التعليم

البعد
املتوسط 
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

1كبرية3.530.974الرؤية

2كبرية3.500.937األهداف اإلسرتاتيجية

3كبرية3.470.951الرسالة

كبرية3.500.920املتوسط العام

يبني اجلدول )11( حصول مجيع األبعاد على درجات 
أعلى  على  الرؤية  بعد  حصل  حيث  موافقة كبرية؛ 
األهداف  بعد  تاله   ،)3.53( وقيمته  متوسط حسايب 
اإلسرتاتيجية مبتوسط حسايب قيمته )3.50(، يف حني 
وقيمته  حسايب  متوسط  أقل  على  الرسالة  بُعد  حصل 
)3.47(. كما يبني اجلدول حصول إمجايل األبعاد على 
موافقة كبرية،  ودرجة   )3.50( قيمته  حسايب  متوسط 
وهذا يدل على أن موافقة العينة لواقع اخلطة اإلسرتاتيجية 

يف وزارة التعليم كان بدرجة كبرية.
احملور الثاين: دراسة الواقع من خالل أبعاد التحليل 
البشرية  املوارد  وتوفر  اإلسرتاتيجية،  والقيادة  البيئي 

واملادية:
التحليل البيئي: ولإلجابة عن هذا البعد مت حساب 	-أ

لدرجات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
املتعلق بدراسة واقع التحليل البيئي، وكانت النتائج كما 

يلي:
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جدول رقم )12(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات موافقة أفراد العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية املتعلق ابلتحليل البيئي.

العبارةالرقم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتتيبدرجة املوافقة

15
تعتمد الوزارة على نتائج حتليل بيئتها اخلارجية للكشف عن البيئة الداخلية عند وضع 

اخلطط اإلسرتاتيجية.
1متوسطة3.321.108

14
تعتمد الوزارة على نتائج حتليل بيئتها اخلارجية للكشف عن الفرص والتهديدات عند وضع 

اخلطط اإلسرتاتيجية.
2متوسطة3.281.029

16
يتم حتليل البيئة الداخلية للكشف عن مصادر القوة والضعف اليت ميكن أن تؤثر عليها 

اآلن.
3متوسطة3.241.152

17
يتم حتليل البيئة الداخلية للكشف عن مصادر القوة والضعف اليت ميكن أن تؤثر عليها يف 

املستقبل.
4متوسطة3.221.144

متوسطة3.261.056املتوسط العام

ويبني اجلدول )11( أنَّ املتوسطات احلسابية لدرجات موافقة أفراد العينة حول واقع التخطيط اإلسرتاتيجي املتعلق 
بني  قيمها  تراوحت  البيئي  والتحليل  الواقع  بدراسة 
)3.22 – 3.32(، ومجيعها بدرجات موافقة متوسطة؛ 
على  تنصُّ  واليت   )15( رقم  العبارة  حصلت  حيث 
"تعتمد الوزارة على نتائج حتليل بيئتها اخلارجية للكشف 
 " اإلسرتاتيجية  اخلطط  وضع  عند  الداخلية  البيئة  عن 
على أعلى متوسط حسايب وقيمته )3.32(، يف حني 
حصلت العبارة رقم )17( واليت تنص على "يتم حتليل 
البيئة الداخلية للكشف عن مصادر القوة والضعف اليت 
متوسط  أقل  على  املستقبل"  يف  عليها  تؤثر  أن  ميكن 
حصول  اجلدول  يبني  )3.22(. كما  وقيمته  حسايب 
 )3.26( قيمته  متوسط حسايب  على  العبارات  إمجايل 
تطبيق  أن  على  يدل  وهذا  متوسطة،  موافقة  ودرجة 
البيئي  التحليل  بدراسة  املتعلق  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

من وجهة نظر القيادات الرتبوية كان بدرجة متوسطة، 
على  تبىن  أن  البد  اإلسرتاتيجية  اخلطة  أنَّ  شك  وال 
قراءة عميقة للواقع من خالل معرفة الفرص والتحدايت 
ونقاط القوة والضعف، حىت تكون خطة متسقة مع هذا 

والتحسني. التطوير  بغرض  منه  وتنطلق  الواقع 
البعد 	-أ هذا  عن  ولإلجابة  اإلسرتاتيجية:  القيادة 

املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت 
التخطيط  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة  لدرجات 
وكانت  اإلسرتاتيجية،  ابلقيادة  املتعلق  اإلسرتاتيجي 

يلي: النتائج كما 

العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية  أفراد  املعيارية لدرجات موافقة  املتوسطات احلسابية والحنرافات  جدول رقم )13(: 
اإلسرتاتيجية ابلقيادة  املتعلق 

العبارةالرقم
املتوسط 
احلسايب

الحنراف 
املعياري

الرتتيبدرجة املوافقة

1كبرية3.441.110لدى القيادات العليا قناعة ابلتخطيط اإلسرتاتيجي.21

2متوسطة3.351.082خطط إسرتاتيجية بديلة ملعاجلة املشكالت يف حال فشل اخلطة اإلسرتاتيجية املطبقة حالًيا.19

3متوسطة3.341.017تضع بدائل إسرتاتيجية متعددة الختيار القرار األنسب.18

4متوسطة3.331.078خطة إسرتاتيجية ملواجهة األزمات اليت قد تواجهها.20

5متوسطة3.281.104تعرض الوزارة خططها اإلسرتاتيجية على املختصني ألخذ مقرتحاهتم التطويرية.22

متوسطة3.350.997املتوسط العام
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لدرجات  احلسابية  املتوسطات  أنَّ  اجلدول )13(  يبني 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة 
املتعلق ابلقيادة اإلسرتاتيجية تراوحت قيمها بني )3.28 
واليت   )21( رقم  العبارة  حصلت  حيث  3.44(؛   –
ابلتخطيط  قناعة  العليا  القيادات  "لدى  على  تنصُّ 
وقيمته  حسايب  متوسط  أعلى  على  اإلسرتاتيجي" 
موافقة كبرية، يف حني حصلت ابقي  )3.44( ودرجة 
أدانها  متوسطة كان  موافقة  درجات  على  العبارات 
الوزارة  "تعرض  على  تنصُّ  واليت   )22( رقم  العبارة 
خططها اإلسرتاتيجية على املختصني ألخذ مقرتحاهتم 
متوسط حسايب  أقل  على  حيث حصلت  التطويرية"؛ 

إمجايل  حصول  اجلدول  يبني  )3.28(. كما  وقيمته 
ودرجة   )3.35( قيمته  متوسط حسايب  على  العبارات 
التخطيط  تطبيق  أن  على  يدل  وهذا  متوسطة،  موافقة 
اإلسرتاتيجي املتعلق ابلقيادة اإلسرتاتيجية من وجهة نظر 

متوسطة. بدرجة  الرتبوية كان  القيادات 
توفر املوارد البشرية واملادية: ولإلجابة عن هذا 	-أ

واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  البعد 
املعيارية لدرجات موافقة أفراد العينة حول واقع التخطيط 
اإلسرتاتيجي املتعلق بتوافر املوارد البشرية واملادية، وكانت 

النتائج كما يلي:

جدول رقم )14(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات موافقة أفراد العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية املتعلق بتوافر املوارد 
واملادية. البشرية 

الرتتيبدرجة املوافقةالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةالرقم

1متوسطة3.281.230تتوافر لدى الوزارة موارد بشرية ذات كفاءة لعملية التخطيط اإلسرتاتيجي 23

2متوسطة3.231.214يتم تدريب القيادات على التخطيط اإلسرتاتيجي.24

3متوسطة3.171.205التعاون مع مستشارين خارجيني للتخطيط اإلسرتاتيجي.25

4متوسطة3.091.296توفر القيادة امليزانية الالزمة لعملية التخطيط اإلسرتاتيجي.26

متوسطة3.191.143املتوسط العام

يبني اجلدول )14( واقع التخطيط اإلسرتاتيجي املتعلق 
القيادات  نظر  وجهة  من  واملادية  البشرية  املوارد  بتوفر 
أن  يظهر  وكذلك  متوسطة.  بدرجة  كان  الرتبوية 
املتوسطات احلسابية لدرجات موافقة أفراد العينة حول 
واقع التخطيط اإلسرتاتيجي املتعلق بتوفر املوارد البشرية 
واملادية تراوحت قيمها بني )3.09 – 3.28( ومجيعها 
رقم  العبارة  حيث حصلت  متوسطة؛  موافقة  بدرجات 
موارد  الوزارة  لدى  يف  تتوافر  على"  تنصُّ  واليت   )23(
 " اإلسرتاتيجي  التخطيط  لعملية  ذات كفاءة  بشرية 
على أعلى متوسط حسايب وقيمته )3.28(، يف حني 
حصلت العبارة رقم )26( واليت تنصُّ على " توفر القيادة 

على   " اإلسرتاتيجي  التخطيط  لعملية  الالزمة  امليزانية 
أقل متوسط حسايب وقيمته )3.09(. كما يبني اجلدول 
قيمته  حسايب  متوسط  على  العبارات  إمجايل  حصول 
)3.19( ودرجة موافقة متوسطة، وهذا يستوجب أن يتم 
االلتفات لتخصيص ميزانيات مالئمة لتلبية احتياجات 
فريق التخطيط اإلسرتاتيجي حىت يتمكن من أداء مهامه 

على أكمل وجه.
وفيما يلي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
التخطيط  واقع  حول  العينة  أفراد  موافقة  لدرجات 

اإلسرتاتيجي:
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جدول رقم )15(: املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لدرجات 
موافقة أفراد العينة حول واقع اخلطة اإلسرتاتيجية.

املتوسط البعد
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

1متوسطة3.350.997القيادة اإلسرتاتيجية.

2متوسطة3.261.056التحليل البيئي.

3متوسطة3.191.143توفر املوارد البشرية واملادية.

متوسطة3.270.997املتوسط العام

يبني اجلدول )14( حصول مجيع األبعاد على درجات 
موافقة متوسطة؛ حيث حصل بعد القيادة اإلسرتاتيجية 
 ،)3.35( قيمته  حسايب  مبتوسط  األول  الرتتيب  على 
تاله بعد دراسة الواقع والتحليل البيئي مبتوسط حسايب 
البشرية مبتوسط  املوارد  توفر  بعد  تاله  قيمته )3.26(، 
حصول  اجلدول  يبني  )3.19(. كما  قيمته  حسايب 
 )3.27( قيمته  حسايب  متوسط  على  األبعاد  إمجايل 
تطبيق  أن  على  يدل  وهذا  متوسطة،  موافقة  ودرجة 
التخطيط اإلسرتاتيجي من وجهة نظر القيادات الرتبوية 
)دراسة  أكَّدته  ما  وهذا     متوسطة،  بدرجة  كان 
بوجود  الشهري:2015(  دراسة  و  املطوع:2015 
حاجة ضرورية يف وزارة التعليم لتطوير نظام التخطيط يف 

السعودية. العربية  اململكة 
إجابة السؤال الثاين: ما هي متطلبات تطوير مهارات 
التعليم من وجهة نظر  التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة 

القيادات الرتبوية؟
من خالل ما مت استعراضه ُصنِّفت متطلبات تطوير 
إىل  التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات 
متطلبات تنظيمية، وبشرية وفنية منطلقة من منوذج فايفر 

على النحو اآليت:
متطلبات تنظيمية، وتتمثل يف:	-أ

• اقتناع القيادات أبمهية التخطيط اإلسرتاتيجي.	
• القيام 	 من  اإلسرتاتيجي  التخطيط  فريق  متكني 

ذلك. دون  حتول  اليت  العوائق  وإزالة كل  مبهامهم 
• القيام مبهام 	 الفريق من  امليزانيات اليت متكن  توفري 

التخطيط.

متطلبات بشرية، وتتمثل يف:	-أ
• توفري الكوادر املؤهلة لبناء اخلطط اإلسرتاتيجية.	
• توفري التدريب الالزم إلجراء التخطيط اإلسرتاتيجي 	

للفريق.
متطلبات فنية، وتتمثل يف:	-أ
• امتالك الفريق ملهارة صياغة رؤية املنظمة ورسالتها.	
• اخلارجية 	 للبيئة  حتليل  إجراء  على  الفريق  قدرة 

. للمنظمة
• امتالك الفريق ملهارة صياغة األهداف اإلسرتاتيجية 	

للمنظمة.
• اإلسرتاتيجي، 	 املوقف  حتليل  على  الفريق  قدرة 

اإلسرتاتيجية. والبدائل 
• قدرة الفريق على التعامل مع املخاطر احملتملة.	
• قدرة الفريق على إجراء التقييم إلجراءات اخلطة.	

املقرتحة  اإلسرتاتيجية  ما  الثالث:  السؤال  إجابة 
لتطوير مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة التعليم 

فايفر؟ منوذج  ضوء  يف 
لتحقيق التطوير املنشود يف أداء وزارة التعليم وتطوير 
مهارات القيادات الرتبوية املناط هبا مسؤولية التخطيط 
التعليم  الدولة، وهو قطاع  اإلسرتاتيجي ألهم قطاع يف 
السياسية  احلياة  مناحي  كافة  على  أثره  ميتد  الذي 
إىل  وابلرجوع  اململكة  يف  واالجتماعية  واالقتصادية 
أدبيات الدراسة، وما توصَّلت إليه الدراسة احلالية، وذلك 
من حتليل أداة الدراسة )االستبانة(، بُنيت اإلسرتاتيجية 

اآليت: النحو  على  املقرتحة 
ومربراهتا،  املقرتحة،  اإلسرتاتيجية  بناء  مصادر  أوًل: 

يلي: تفصيلها كما  وميكن 
ما - 	 وهي  املقرتحة:  اإلسرتاتيجية  بناء  مصادر 

عليه  واالستناد  اإلسرتاتيجية  بناء  يف  إليه  الرجوع  مت 
يلي: ما  وتشمل  لصياغتها، 

الدين 	  يؤكد  حيث  اإلسالمي:  الدين  ثوابت 
وإخالص،  إبتقان  العمل  أداء  أمهية  على  اإلسالمي 

للموارد. األمثل  واالستثمار 
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حيث 	   :2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية 
للمملكة،  العامة  والسياسات  التوجهات  الرؤية  رمست 
الدولة  أجهزة  ممارسة  يف  والفاعلية  الكفاءة  لتحقيق 
واالرتقاء  وجه،  أكمل  على  واختصاصاهتا  ملهامها 

للمستفيدين. املقدمة  اخلدمات  مبستوى 
وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية: 	 

الرتبية  على  القائمني  اختيار  ضرورة  على  تنصُّ  واليت 
والفنية  والرتبوية  العلمية  الكفاءة  ذوي  من  والتعليم 
العاملني  إعداد كافة  النبيل، وضرورة  واخللق اإلسالمي 
يف امليدان وتنميتهم مهنًيا، وربط الرتبية والتعليم خبطط 

التنموية. الدولة 
رفع كفاءة 	  إىل  تسعى  اليت  العاشرة:  التنمية  خطة 

األداء احلكومي من خالل وضع إجراءات تعمل على 
رفع كفاءة وإنتاجية املوظفني، السيما يف قطاع التعليم، 
تطوير  من  ذلك  يتضمنه  وما  التعليمية،  الكفاءة  ورفع 
للبيئة التعليمية، وصواًل ملخرجات متوائمة مع متطلبات 

العمل.  سوق 
الذي 	  القيادات اإلدارية احلكومية  مؤمتر  توصيات 

العامة  اإلدارة  معهد  يف  2014م  عام  هناية  ُعِقدت 
ابلرايض والذي شدّد على أمهية اختيار القيادات بعناية.

الجتاهات العاملية املعاصرة: اليت أكَّدت على أمهية 	 
استشراف  على  يعمل  الذي  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

املستدامة. التنمية  لتحقيق  املستقبل، 
التخطيط 	  مفهوم  واملتضمنة  الدراسة:  أدبيات   

يقوم  اليت  واملبادئ  وأمهيته،  وأهدافه،  اإلسرتاتيجي، 
عليها، وخطواته، والنماذج العاملية واالجتاهات احلديثة، 

اإلسرتاتيجي. للتخطيط  فايفر  منوذج  وخصوًصا 
من 	  اُستخلصت  اليت  امليدانية:  الدراسة  نتائج 

الدراسة. أفراد  إجاابت 
2. مربرات اإلسرتاتيجية:

هذا 	  يشهدها  اليت  املتسارعة  والتطورات  التغريات 
احليوي  ابلقطاع  االهتمام  يستلزم  الذي  األمر  العصر، 

األخرى،  القطاعات  لكل  العاملة  األيدي  خيرج  الذي 
وأتسيس بنية حتتية قوية وصلبة يتم االستناد عليها يف 

احلالية. التحوالت  خضم 
تدين 	  نظري  التعليم  تطال  اليت  الكثرية  االنتقادات 

التصنيفات الدولية للتعليم يف اململكة، واخنفاض مستوى 
الطالب يف االختبارات الدولية.

من 	  ميكن  طريق  خلارطة  التعليمي  القطاع  احتياج 
النوعية. الكفاءة  حتسني  خالهلا 

الواقع احلايل للتخطيط اإلسرتاتيجي الذي كشفته 	 
هذه الدراسة.

اثنًيا: التحليل: ويتضمن التحليل اإلسرتاتيجي، حتديد 
القضااي اإلسرتاتيجية، وميكن استعراضها كما يلي:

1. نقاط القوة، وتتمثل يف: 
• وجود كوادر بشرية مؤهلة لقيادة عمليات التخطيط 	

يف الوزارة أكادميًيا وإداراًي.
• من 	 القيادات  متكن  وتقنية  مادية  حتتية  بنية  توفر 

مهامهم. أداء 
• على 	 وحصوهلم  املعرفية،  القيادات  خلفيات  تنوع 

العاملية. املنظمات  يف  عضوايت 
2. نقاط الضعف، وتتمثل يف: 

• التخطيط 	 ثقافة  نشر  على  الرتكيز  ضعف 
اإلسرتاتيجي كمرحلة استعداد للتخطيط اإلسرتاتيجي.

• ضعف مشاركة امليدان الرتبوي يف بناء رؤية ورسالة 	
وأهداف وزارة التعليم.

• القصور يف مرحلة اإلعداد للتخطيط وتكوين فرق 	
العمل.
• القصور يف تفعيل دور مؤشرات األداء لقياس مدى 	

جناح اهلدف.
• ضعف االستفادة من خمرجات البحث العلمي يف 	

اجلامعات السعودية.
• عدم الوضوح والشفافية عند اإلفصاح عن البياانت 	

الالزمة لعمليات التخطيط.
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3. الفرص، وتتمثل يف: 
وجود دعم قوي ال حمدود من القيادة الرشيدة، يف 	 

ظل رؤية اململكة 2030.
ضخامة 	  مع  تتالءم  ضخمة  ميزانيات  ختصيص 

التعليم. قطاع 
4. التحدايت، وتتمثل يف: 

التعليمي 	  النظام  خمرجات  بني  فجوة  وجود 
العمل. سوق  واحتياجات 

تراجع مستوى طالب منظومة التعليم السعودي يف 	 
االختبارات العاملية.

تتطلب سرعة االستجابة 	  اليت  املتسارعة  املتغريات 
هلا يف الوقت املناسب.

القضااي اإلسرتاتيجية: بناء على التحليل اإلسرتاتيجي، 
أهم  ُحدِّدت  امليدانية،  الدراسة  نتائج  على  وابالعتماد 
القضااي الرئيسة اليت متثل حمور الرتكيز واالهتمام من أجل 

إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة، وهي كما يلي:
يشهد  وعاملًيا:  وإقليمًيا  حملًيا  التعليم  انفتاح   -1 
عصران احلايل حتدايت كبرية أييت يف مقدمتها االنفتاح 
ووصفها  فيه،  املعرفة  دور  وتنامي  اخلارجي  العامل  على 
مصدرًا رئيًسا لقوة الدول، هذا االنفتاح يتطلب مواكبة 
هذه التطورات والتغريات السريعة، وأن تكون القيادات 

التطور. من  املستوى  هذا  على  التعليمية 
حتقيق التوازن املايل وتنمية املوارد البشرية: أتيت   -2 
هذه القضية لتكون متسقة مع خطط الوزارة اإلسرتاتيجية 
بنظام  العمل  وبدأ   ،2030 اململكة  رؤية  وأهداف 
املستقلة  املدارس  نظام  تطبيق  وبدء  اجلديد  اجلامعات 
يف التعليم، والذي يرمي إىل حتويل املؤسسات التعليمية 
بكافة مستوايهتا إىل مؤسسات غري رحبية ذات استقالل 
لدعم  متكاملة  إسرتاتيجية  تبين  ضرورة  حيتم  مما  مايل، 

التنمية للموارد احلالية يف هذه اجلهات. عجلة 
 3- التأهيل املهين للقيادات الرتبوية يف وزارة التعليم: 
يعدُّ أتهيل القيادات وتطويرهم مبثابة االستثمار يف رأس 

إسرتاتيجية  تبين  من  بد  ال  لذلك كان  البشري،  املال 
تستهدف تطوير مهاراهتم املختلفة ورفع كفاءهتم اإلدارية 
ملؤسساهتم  الطريق  خارطة  ورسم  القرارات،  اختاذ  يف 
التعليم بوجه  الرتبوية مبا ينعكس على حتسني خمرجات 

عام.
املؤسسات  يف  واجلودة  التطوير  عناصر  ترسيخ   -4 
إنتاج  مؤسسات  التعليمية  املؤسسات  تعدُّ  التعليمية: 
للكفاءات واخلربات يف خمتلف اجملاالت، فطالب اليوم 
هم قادة املستقبل، لذلك كان لزاًما أن يتسم القادة بعدد 

الداعمة هلذه اإلنتاجية. من املهارات 
العام  القطاعني  يف  التعليم  خمرجات  ضعف   -5 
والعايل واحلاجة ملوائمة اخلرجيني من القطاعني: حتتاج 
خمرجات  جتويد  على  تعمل  إسرتاتيجية  لتبين  القيادات 
التعليم من القطاعني مبا يليب حاجات السوق وحاجات 
احلاصلة بني هذه  الفجوة  تقليل  اجلامعة، ويعمل على 

العمل. سوق  متطلبات  وبني  املخرجات 
هذه  تبنت  حيث  اإلسرتاتيجية:  تصميم  اثلثًا: 
مرحلة  اخلطوة  هذه  يف  ومت  فايفر،  منوذج  اإلسرتاتيجية 
القيم  وحتديد  والرسالة  الرؤية  وبناء  للتخطيط  اإلعداد 
والربامج  والسياسات  اإلسرتاتيجية،  األهداف  وصياغة 
لكل هدف من أهداف اإلسرتاتيجية، ومؤشرات األداء 

اآليت: النحو  على  وذلك 
اخلاص 	  العمل  فريق  تشكيل  للتخطيط:  التخطيط 

ابلتخطيط هذا الفريق له مواصفات خاصة تضمن تنفيذ 
اخلطة ابلشكل املناسب، وخيتلف عدد الفريق من جمال 

آلخر.
التخطيط 	  ممارسة  على  قادرة  إدارية  قيادات  الرؤية: 

أبعلى  التعليمية  األهداف  إىل  للوصول  اإلسرتاتيجي، 
جمتمع  بناء  أجل  من  تكلفة  وأقل  جهد  وأقل  كفاءة 

حيوي. معريف 
الرسالة: قيادات تربوية تتبىن تقدمي خدمات تعليمية 	 

التخطيط  آليات  توظيف  طريق  عن  ومميزة،  مستدامة 
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املعاصرة  اإلدارية  االجتاهات  واستشراف  اإلسرتاتيجي، 
ابلعملية  لالرتقاء  التخطيطية،  العمليات  قيادة  يف 

العاملية. التطورات  ومواكبة  والرتبوية  التعليمية 
القيم، وتتمثل فيما يلي:	 
الولء املؤسسي: تعزيز الوالء املؤسسي لدى القيادات.	 
وتسهيل 	  املعلومات  نشر  يف  الوضوح  الشفافية: 

عليها. احلصول 
على 	  حمفزّة  ختطيطية  بيئة  هتيئة  والبتكار:  اإلبداع 

واإلبداع. االبتكار 
مع 	  الواحد  الفريق  بروح  العمل  اجلماعي:  العمل 

القرار. صنع  يف  املشاركة 
اللتزام: االلتزام بقّيمنا الدينية والوطنية، واالنضباط 	 

يف السلوك الوظيفي.
املساءلة: حتمل الفرد مسؤولية األعمال املوكلة إليه، 	 

وتقبله تبعاهتا.
املرونة: التكيف مع التغريات والتطورات احلاصلة.	 
املبادرة: إذكاء روح املبادرة واالبتكار مع االنفتاح يف 	 

التعامل مع اجملتمع.
األهداف اإلسرتاتيجية، والربامج والسياسات املتعلقة 

هبا:
اهلدف اإلسرتاتيجي األول: التخطيط للتخطيط لتطوير 
مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي للقيادات الرتبوية ملواكبة 
الربامج  من خالل  حتقيقه  وميكن  العاملية.  املستجدات 

والسياسات اآلتية:
نشر ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي وأمهيته يف حتسني 	 

األداء وجتويده.
إجراء دراسة علمية لتحديد االحتياجات التدريبية 	 

لتطوير املهارات اإلسرتاتيجية للقيادات الرتبوية.
تضمن 	  معينة  مبواصفات  التخطيط  فريق  اختيار 

السليم. ابلشكل  اخلطة  تنفيذ 
عقد ورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات دورية بني 	 

القيادات يف الوزارة لرفع مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي 

لديهم.
عقد مسابقات وجوائز للتميز للقيادات الرتبوية يف 	 

جمال تبين العمل ابلتخطيط اإلسرتاتيجي.
التخطيط 	  وظائف  شاغلي  اختيار  معايري  تطوير 

اإلسرتاتيجي.
إدارية 	  قيادات  وجود  لضمان  تعاقبية  وضع خطة 

مستدامة. عالية  ذات كفاءة 
االستعانة مبستشارين وخرباء خارجيني متميزين يف 	 

التخطيط اإلسرتاتيجي، لتدريب القيادات يف امليدان الرتبوي.
النظام  كفاءة  زايدة  الثاين:  اإلسرتاتيجي  اهلدف 
خالل  من  حتقيقه  وميكن  خمرجاته.  وجتويد  التعليمية 

اآلتية: والسياسات  الربامج 
تكون 	  حبيث  الوزارة؛  وهياكل  سياسات  تطوير 

اإلسرتاتيجي. للتخطيط  داعمة 
مع 	  املعريف  للتبادل  االتفاقات  من  عدد  عقد 

التخطيط  يف  خرباهتم  من  لالستفادة  األخرى  اجلهات 
تيجي. اإلسرتا

املؤسسات 	  يف  الرتبوي  اهلدر  نسب  ختفيض 
. لتعليمية ا

اجلامعات 	  عن  الصادرة  األحباث  نتائج  تبين 
اإلسرتاتيجي. التخطيط  جمال  يف  السعودية 

إمكاانت  توظيف  الثالث:  اإلسرتاتيجي  اهلدف 
املختلفة.  التمويل  مصادر  وتنويع  التعليمية  املؤسسات 
اآلتية: والسياسات  الربامج  خالل  من  حتقيقه  وميكن 

متويلية 	  مصادر  الستحداث  خمتلفة  آليات  تطوير 
جديدة تعمل على استقرار األوضاع املالية للمؤسسات 
املؤسسات  مرافق  بعض  خصخصة  مثل  التعليمية 
تبيّن  أو  خمتلفة،  استثمارية  شراكات  تكوين  التعليمية، 

اجملتمعية. الشراكة  وتفعيل  املنتجة  املؤسسة  سياسة 
عقد لقاء شهري بني قيادات وزارة التعليم لتوليد 	 

األفكار اإلسرتاتيجية املتعلقة أبفضل املمارسات يف إدارة 
املوارد املالية.
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جودة  مستوى  رفع  الرابع:  اإلسرتاتيجي  اهلدف 
اخلدمات اإلدارية يف املؤسسات التعليمية. وميكن حتقيقه 

اآلتية: والسياسات  الربامج  خالل  من 
تنمية قدرة القيادات الرتبوية يف وزارة التعليم على 	 

الفعالة. القرارات الرتبوية  صناعة 
متكني منسويب التعليم من املشاركة يف صنع القرارات 	 

املتعلقة ابألعمال والربامج املختلفة.
نشر املمارسات اإلدارية الناجحة يف جمال التخطيط 	 

اإلسرتاتيجي.
اهلدف اإلسرتاتيجي اخلامس: رفع كفاءة قيادي الوزارة 
حتقيقه  وميكن  وأدواهتا،  احلديثة  التقنيات  استخدام  يف 

من خالل الربامج والسياسات اآلتية:
يف 	  التعليم  وزارة  لقيادي  تدريبية  دورات  عقد 

سبل تفعيل التقنيات احلديثة وأدواهتا يف تسيري العملية 
. لتعليمية ا

التنسيق البتعاث عدد من قيادات الوزارة للبلدان 	 
املتقدمة تعليمًيا وتكنولوجًيا لالستفادة من جتارهبم.

اعتماد أمتتة التعامالت الرمسية يف الوزارة من خالل 	 
إنشاء موقع إلكرتوين تفاعلي بني القيادات الرتبوية. 

إعطاء أولوية قصوى لتعزيز اإلبداع واالبتكار.	 
من 	  القيادات  لتمكني  تقنية  حتتية  بنية  أتسيس 

استخدام التقنيات احلديثة يف إدارة املؤسسات التعليمية.
ثالث  خالل  من  وذلك  اإلسرتاتيجية:  تنفيذ  رابًعا: 

إجرائية: مراحل 
مرحلة اإلعداد والتهيئة: ويتم من خالهلا احلصول   -1
اإلسرتاتيجية  لتطبيق  القيادات  من  الالزم  الدعم  على 
فريق  وأتسيس  الالزمة،  املتطلبات  وأتمني  املقرتحة، 
أعضاء  يستهدف  نوعي  تدرييب  برانمج  وتنفيذ  عمل، 

املقرتحة. اإلسرتاتيجية  بتنفيذ  املكلف  العمل  فريق 
اإلسرتاتيجية  جتريب  ويتم  التجريب:  مرحلة   -2
املقرتحة ملدة عام دراسي، وتُتابع من قبل املعنيني برصد 
املناسبة. ابلتعديالت  والقيام  والسلبيات  اإلجيابيات 

مرحلة التطبيق: وفيها ُتطبق اإلسرتاتيجية املقرتحة؛   -3
حبيث تتضمن اخلطة التشغيلية على الربامج املقرتحة لكل 
املصاحبة،  واألنشطة  تنفيذها  وآليات  تفصيلي  هدٍف 

وامليزانية الالزمة، ومؤشرات األداء املرتبطة.
العمل:  خطط  مع  اإلسرتاتيجية  اخلطة  دمج   -4
التنفيذية  لألقسام  األداء  مؤشرات  مجيع  تُرسل  حيث 

التشغيلية. خططهم  مع  ُتدمج  لكي 
حتديد  على  العمل  يتم  حيث  البديلة:  اخلطط   -5
العمل يف حالة  املتوقعة وحتديد خطوات  املخاطر  أهم 

التهديدات. هذه  من  أي  حدوث 
من  املرحلة  هذه  تعدُّ  والتقومي حيث  املتابعة  خامًسا: 
أهم مراحل بناء اإلسرتاتيجية، ملا هلا من دوٍر يف التأكد 
ابلفعل،  ا حتققت  أهنَّ اإلسرتاتيجية  األهداف  من حتقق 
وقياس األداء للكشف عن االحنرافات وتعديلها مبكرًا 

لإلبقاء على جودهتا.
سادًسا: متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية:

قناعة القيادات العليا بتطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة 	 
ومتابعة تنفيذها.

الدعم املادي والنوعي لتنفيذ اإلسرتاتيجية.	 
املتابعة املستمرة وإجراء التعديالت يف الوقت املناسب.	 
نشر ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي.	 

سابًعا: املعوقات اليت حتول دون تطبيق اإلسرتاتيجية:
ضعف التزام العاملني بتطبيق اإلسرتاتيجية.	 
نقص التمويل الالزم لتنفيذ اإلسرتاتيجية املقرتحة.	 
نقص الوعي أبمهية تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة.	 

توصيات الدراسة:
نتائج  من  الدراسة  إليه  توصلت  ما  خالل  من 
من  التعليم  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  اخلطة  واقع  حول 
وجهة نظر القيادات الرتبوية، وذلك من خالل أبعاد: 
وكذلك  اإلسرتاتيجية(،  األهداف  الرسالة،  )الرؤية، 
واقع التخطيط اإلسرتاتيجي يف وزارة التعليم وجهة نظر 
البيئي،  )التحليل  أبعاد:  خالل  من  الرتبوية،  القيادات 
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واملادية(،  البشرية  املوارد  وتوفر  اإلسرتاتيجية،  والقيادة 
يلي: مبا  احلالية  الدراسة  توصي 

• تبين الوزارة لإلسرتاتيجية املقرتحة من أجل تطوير 	
مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي لدى القيادات الرتبوية.

• العمل على توفري كافة متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية 	
املقرتحة، وإزالة كل املعوقات اليت حتول دون جناحها.

إجراء مزيٍد من الدراسات حول مشكالت التخطيط 	•
اإلسرتاتيجي للمسامهة يف حلها.          
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مقدمة:
يتميز العصر الذي نعيش فيه ابالنفجار املتسارع يف 
املعرفة اإلنسانية، وتراكم املعارف وحدوث تغريات سريعة 
ومتعددة يف كافة جماالت احلياة، فقد أصبح الفرد يواجه 
تتجلى  هنا  ومن  اليومية،  حياته  يف  كثرية  مشكالت 
هذا  يف  ذكية  بطرق  واستثماره  العقل  استخدام  أمهية 
العصر الذي يتسم ابلتغري والسرعة، ولعل هذه التغريات 
والعادات،  السلوكيات  من  نوع  إفراز  يف  أسهمت  قد 
اليت تستدعي االهتمام بعادات العقل القادرة على إجياد 
احللول لكثري من املشكالت اليت هتدد الفرد واجملتمع، مبا 
ميكننا من مسايرة التطورات والتغريات املتسارعة من أجل 

حسن التصرف والتكيف مع خمتلف مناشط احلياة. 
وتتأكد أمهية الرتكيز على عادات العقل من خالل 
الدعوة املتكررة للرتبية احلديثة أبن تكون هذه العادات 
العقلية ضمن األولوايت الرتبوية؛ حيث ينبغي أن يعتاد 
الطالب على استخدام اإلسرتاتيجيات العقلية قبل أن 
الالزمة  اخلطوات  وأوىل  أعماله،  من  عمل  أبي  يقوم 
لتحقيق هذا اهلدف تتمثل يف تكوين اجتاهات إجيابية 
وفائدهتا  أبمهيتها  املتعلمني  وإقناع  العادات،  هذه  حنو 
هلم )نوفل، 2008، 144(؛ حيث يؤدِّي الفهم التام 
لعادات العقل إىل تطوير املهارات الفردية للمتعلم، من 
أجل حتقيق التكيف يف مواقف احلياة املتنوعة، مبا حيقق 
توافق  اليت  اإلجيابية  املخرجات  من  جمموعة  للطالب 

الرحيم، 2018، 451(. )عبد  واهتماماته  رغباته 
وتعدُّ عادات العقل من املتغريات املهمة اليت هلا عالقة 
ابجلوانب الوجدانية والعقلية واملعرفية للتفكري، كما تعدُّ 
ممارستها عملية ضرورية جًدا الستخدام مهارات التفكري 
املختلفة؛ لذا أكَّدت العديد من الدراسات على أمهية 
والتفكري  الطالب  مع  ومناقشتها  وتنميتها،  تعليمها 
فيها، وتقدمي التعزيز الالزم هلا من أجل تشجيعهم على 
التمسك هبا؛ لتصبح جزًءا من حياهتم وبنيتهم العقلية، 
وقد أصبحت عادات العقل إحدى أبرز الوسائل الرتبوية 

اليت يتم االستعانة هبا من أجل تعزيز عمليات التفكري 
اخلاصة ابلطالب، وتنمية القدرة على حل املشكالت، 
وحتسني القدرة على االستعانة ابإلسرتاتيجيات البديلة  

)Elyousif & Abdelhamied, 2013(.
وتستند عادات العقل إىل النظرية املعرفية، من خالل 
تركيزها على العمليات اليت جتري داخل العقل كالتفكري 
على  تركيزها  من  أكثر  القرارات،  وإختاذ  والتخطيط 
عادات  وتتيح  الظاهرة،  لالستجاابت  اخلارجية  البيئة 
ابلتعبري  وذلك  لإلبداع،  الطالب  أمام  الفرص  العقل 
عن أفكارهم، وطرح األسئلة والقضااي املرتبطة جبوانب 
حياهتم، وال يكون االهتمام مركزًا على تعدد اإلجاابت 
الصحيحة اليت يعرفها الطالب فحسب، بل ابلكيفية اليت 
يتصرف الطالب هبا عندما ال يعرف اإلجابة، وذلك من 
خالل مالحظة قدرة الطالب على إنتاج املعرفة أكثر من 
قدرته على اسرتجاعها وتذكرها )عمران، 2014، 3(.
فالغرض من تعّلم هذه العادات هو مساعدة املعّلمني 
على إكساهبا للطالب والعمل على توجيه هذه العادات 
ومالئًما  احلياة،  طوال  مستمرًا  واسًعا  تعّلًما  متثل  اليت 
ا تؤكد على فاعلية الطالب داخل  للكبار والصغار؛ ألنَّ
املوقف التعليمي من خالل املشاركة يف األنشطة، والتعاون 
يف التفكري، واملثابرة على الوصول إىل حلول لألنشطة 
واستيعاهبا  املفاهيم  اكتساب  يف  ويسهم  وتنفيذها، 
.)48  ،2017 السعودي،  )حسن،  املهارات  وتنمية 
عالوة على أنَّ اإلمهال يف استخدام عادات العقل 
قد يسبب الكثري من نواحي القصور يف نتائج العملية 
املعلومات  امتالك  ليست  العقلية  فالعادات  التعليمة، 
واستخدامها  عليها  العمل  كيفية  معرفة  هي  فقط، بل 
أيًضا، يف منط من السلوكيات الذكية اليت تقود املتعلم 
إنتاجها  إعادة  أو  استذكارها  وليس  املعرفة،  إنتاج  إىل 

.)Costa, Kellick 2003, 3( سابق  منط  على 
وقد أشار كوستا )Costa, 2001( إىل أنَّ أساليب 
تكون  أن  إىل  تدعو  البنائية  النظرية  يف  احلديثة  الرتبية 
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عادات العقل هدفًا رئيًسا يف مجيع مراحل التعليم بداية 
إمهال  أن  ابلضرورة  يعين  وهذا  االبتدائي،  التعليم  من 
استخدام عادات العقل املنتجة يسبب الكثري من القصور 
يف نتائج العملية التعليمية، فعادات العقل ليست جمرد 
امتالك املعلومات فحسب، بل هي معرفة كيفية العمل 
السلوكيات  من  منط  فهي  أيًضا،  واستخدامها  عليها 
وليس  ونقدها،  املعرفة  إنتاج  إىل  الطالب  تقود  الذكية 

استذكارها أو إعادة إنتاجها على منط سابق.
وهذا ما يتوافق مع دعوة االجتاهات احلديثة  يف الرتبية 
إىل التحول من االهتمام ابملعرفة واملعلومات كغاايت يف 
القدرة  الطالب، وإكساهبم  تنمية عقول  حدِّ ذاهتا إىل 
على االستنتاج والنقد واالبتكار والتجديد واإلبداع، وأن 
تكون عادات العقل هدفًا رئيًسا يف مجيع مراحل التعليم، 
واالنتقال من الرتكيز على تقدمي املعلومات وحتصيلها إىل 
العقل  عادات  وتنمية  التفكري،  مهارات  على  التدريب 
لدى الطالب؛ ليستخدم أمناطًا خمتلفة من األداء العقلي 
ليواجه  العقلية  واملهارات  العمليات  يوظف من خالهلا 
العملية اليت رمبا مل  اخلربات واملواقف اجلديدة يف احلياة 
مقاعد  على  جيلس  عندما كان  أصاًل،  موجودة  تكن 

.)Costa & Kallick, 2015, 44( الدراسة
إىل مسيس  )العزب، 2012، 62(  دراسة  وتشري 
حيث  املتعلمني؛  لدى  العقل  عادات  لتنمية  احلاجة 
مبختلف  احلياة  مع  للتعامل  إعدادهم  على  تعمل  ا  إنَّ
أنواع  كافة  معاجلة  على  القدرة  وتكسبهم  أشكاهلا، 
ا تساعد على خلق عقول منتجة  املواقف، إضافة إىل أنَّ
أن  جيب  فكراًي  منطًا  تعدُّ  العقل  فعادات  ومتفاعلة، 
يتصف به مجيع الطالب؛ ليكونوا قادرين على النجاح 

والعامة. اخلاصة  حياهتم  يف 
 Allam( وقابيل  عالم  دراسة  أكَّدت  فقد  لذا، 
تفعيل  الضروري  من  أنَّه  على   )& Kabeel, 2019

استخدام عادات العقل يف املناهج ويف املراحل التعليمية 
املختلفة، ويتطلب ذلك نشر الوعي أبمهية عادات العقل 

من خالل دورات التطوير املهين وجعلها من الدورات 
للمعلمني. املهنية  للتنمية  األساسية 

لإلبداع،  الفرد  أمام  الفرصة  العقل  عادات  تتيح 
والقضااي  األسئلة  طرح  أو  األفكار  بتوليد  وذلك 
منصًبا  االهتمام  يكون  وال  حياته،  جبوانب  املرتبطة 
الطالب  يعرفها  اليت  الصحيحة  اإلجاابت  تعدد  على 
بل  فحسب،  العقل  بعادات  التدريس  جيري  عندما 
يعرف  ال  عندما  الطالب  هبا  يتصرف  اليت  ابلكيفية 
املعرفة  إنتاج  على  مقدرته  مبالحظة  وذلك  اإلجابة، 
الرتكيز  ينبغي  لذلك  وتذكرها،  اسرتجاعها  من  أكثر 
املشكالت  حل  إزاء  وسلوكهم  الطالب  أداء  على 
املشكالت  حل  إنَّ  إذ  وقدراهتم،  عقوهلم  تتحدى  اليت 
عميق،  وتبحر  عقلية،  إسرتاتيجيات  إىل  حيتاج  بعدها 

ومثابرة وإبداع وصنعة متقنة )القشي، 2019، 8(. 
وميكن أن جيد الطالب عادات العقل كلها يف كل 
يكون  العادات  لتلك  الفرد  وامتالك  به،  يقوم  عمل 
وتكامل  املعلومات  اكتساب  يف  أسلوبه  على  أتثري  له 
أو ضعيفة  سالبة  العادات  هذه  تكون  وعندما  املعرفة، 
وعندما  للتعلم،  وإمكاانته  املتعلم  قدرات  تعوق  ا  فإنَّ
مستوى  من  وحتسن  ترفع  ا  فإنَّ وقوية،  موجبة  تكون 
.)7 )العزب، 2012،  املتعلمني  عند  التعلم  وقدرات 
وقد اهتمت العديد من الدراسات السابقة والبحوث 
بضرورة تنمية عادات العقل لدى املتعلمني مثل: دراسة 
 ،)Hu, 2005( وهيو   ،)Marshall, 2004( مارشال 
Berg�( وبرمجان   ،)Miayshiro, 2006 )ومياشريو 
man, 2007(، والصباغ )2007(، والنادي )2009(، 

وفندرسون )Fenderson, 2010(، وعبدهللا )2010(، 
والعتييب )2015(؛ حيث أكَّدت مجيع هذه الدراسات 
على أمهية تنمية عادات العقل لدى املتعلمني يف خمتلف 

املراحل التعليمية. 
وتعدُّ جودة األداء التدريسي للمعلم من أهم املدخالت 
يف حتقيق األهداف الرتبوية؛ حيث إنَّ أول من يتعرض هلذا 
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األداء هم الطالب، فاألداء التدريسي يشمل سلوكيات 
متعددة ومتنوعة ومتداخلة، فهو ليس ممارسة تتم داخل 

الصف الدراسي، بل يتعدى إىل أبعد من ذلك. 
األمر الذي أدَّى إىل تركيز معظم البحوث الرتبوية، 
للمعلم  التدريسي  األداء  على  تؤثر  اليت  العوامل  على 
داخل العملية التعليمية، كتمكنه من املادة العلمية، اليت 
يقوم بتدريسها، واجتاهاته وقدراته التخطيطية، كما أنَّ 
سلوكيات من يقوم ابلتدريس هلا أمهية يف تزويده بتغذية 
ا  إنَّ والتطوير؛ حيث  التحسني  راجعة إلجراء عمليات 
تعدُّ موجًها وحمرًكا رئيًسا يف بناء عالقة قوية بني املعلم 

وطالبه )اجلفري، 2002، 111(.
املناسبة  األهداف  للمعلم  التدريسي  األداء  ويعطي 
برامج  وتنفيذ  بناء  الرئيس يف  املصدر  تعدُّ  اليت  الالزمة 
أتهيله وتطويره، ومن بني األهداف اليت ميكن أن تسهم 
احلصول  التدريس،  على  املعلم  قدرة  من  التحسني  يف 
أداء  حتسني  يف  منها  االستفادة  ميكن  معلومات  على 
مسارت  ذهب  وقد   ،)25  ،2013 )الكلثم،  املعلم 
)Smart( يف حديثه إىل إمكانية التنبؤ بسلوكيات التعليم 
إنَّ  وأداءته؛ حيث  للمعلم، من خالل سلوكياته  اجليد 
سلوكيات مثل: الوضوح وإاتحة فرصة للنقاش، وتشجيع 
الطالب على املدخالت، ميكن من خالهلا التنبؤ بفاعلية 

.)Smart, 2009, 66( التدريس أو فاعليته
من  العديد  استهدفت  فقد  ذلك  على  وأتكيًدا 
التدريسي  األداء  تقومي  والبحوث  السابقة  الدراسات 
للمعلم كأساس لتطوير وحتسني أداءه التدريسي ملا من 
التعليمية، مثل  العملية  أبعاد  ذلك من أتثري على كافة 
والكلثم   ،)2009( والناقة   ،)2007( العلي  دراسة 

.)2014( والزنيدي   ،)2013(
مشكـــلة البحث: 

تتحدد مشكلة البحث احلايل يف من خالل استقراء 
توصيات ونتائج الدراسات السابقة والبحوث اليت أكَّدت 
على ضرورة تنمية عادات العقل لدى الطالب، وتبني 

العقل  لعادات  الطالب  امتالك  أنَّ درجة  للباحث من 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، مل حيظ ابهتمام 
الدراسات  عليها  اتفقت  اليت  أبمهيتها  علًما  الباحثني، 
اليت جيب  املهمة  املوضوعات  من  ا  إنَّ السابقة؛ حيث 
ندرة  على  عالوة  وقياسها،  لتحديدها  عليها  الوقوف 
العقل  عادات  امتالك  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الرتبية  لدى طالب كلية 
على  احمللي-  املستوى  على  ابلكلية، السيما  التدريس 
احلالية  الدراسة  هنا جاءت  ومن  الباحث-،  علم  حدِّ 
الرتبية جبامعة  امتالك طالب كلية  درجة  على  للتعرف 
امللك خالد لعادات العقل من وجهة نظر أعضاء هيئة 
ابلرتبية  التدريسي  أدائهم  على  ذلك  وأثر   ، التدريس 

امليدانية.
السؤال  يف  احلايل  البحث  مشكلة  صياغة  وميكن 

اآليت:  الرئيس 
 ما أثر امتالك عادات العقل على األداء التدريسي ( ()

للطالب املعلمني بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

الفرعية  التساؤالت  الرئيس  السؤال  هذا  ويتفرع من 
اآلتية:
الرتبية . 1 ما درجة امتالك الطالب املعلمني بكلية 

التدريس؟ لعادات العقل من وجهة نظر أعضاء هيئة 
املعلمني . 2 للطالب  التدريسي  األداء  مستوى  ما 

بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أعضاء 
التدريس؟ هيئة 

ما درجة االرتباط بني امتالك عادات العقل لدى . 3
هلم؟ التدريسي  واألداء  الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب 

مصطلحات الدراسة:
عادات العقل:

ا "القدرة على مواجهة  تعرف عملية اختاذ القرار أبنَّ
إىل  حيتاج  وهو  للفرد،  حتدي  أو  مشكلة  ميثل  موقف 
مبناقشة  تسمح  اليت  املعلومات  إىل  حيتاج  عما  الفهم 
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اختاذ  وعملية  األفضلية،  وفق  وترتبها  والبدائل  احللول 
القرار هي مرحلة يف عملية صنع القرار" )فليه، الذكي، 

.)47  ،2004
ا "جمموعة من العمليات  ويُعّرِفها الباحث إجرائًيا أبنَّ
قيامهم  عند  الرتبية  طالب كلية  يسلكها  اليت  العقلية 
يف  وتتمثل  املنهج،  يف  املختلفة  التعلم  وأنشطة  مبهام 
عادات: )املثابرة، االجتهاد من أجل الدقة، اإلصغاء، 
تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة، التساؤل 
املستمر،  للتعلُّم  الدائم  االستعداد  املشكالت،  وطرح 

مبرونة(". التفكري 
األداء التدريسي:

من  الفرد  عن  يصدر  "ما  التدريسي  األداء  يُعرِّف 
سلوك لفظي أو مهاري، وهو يستند إىل خلفية معرفية 
ووجدانية معينة، يكون على مستوى معني، يظهر منه 
قدرته أو عدم قدرته على أداء العمل" )اللقاين، واجلمل، 

.)12  ،2003
املعلم  الطالب  متكن  "درجة  أبنَّه:  إجرائًيا  ويُعرِّف 
بكلية الرتبية من مهارات التدريس، وقياس هذه الدرجة 
يكون عن طريق استخدام بطاقة املالحظة كأداة قياس 
متدرج، وفق مستوى تدرج لألداء التدريسي اليت حدَّدها 
جًدا، كبرية،  )كبرية  املهارة  استخدام  بدرجة  الباحث 

متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جًدا(".
أهداف البحث: 

يهدف البحث احلايل إىل ما يلي:
الرتبية - ( طالب كلية  امتالك  درجة  عن  الكشف 

الدقة،  أجل  من  االجتهاد  )املثابرة،  العقل  لعادات 
السابقة  املعارف  تطبيق  وتعاطف،  بتفهم  اإلصغاء 
املشكالت،  وطرح  التساؤل  اجلديدة،  األوضاع  على 
من  مبرونة(،  التفكري  املستمر،  للتعلُّم  الدائم  االستعداد 
وأثر  الرتبية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
امليداىن. ابلتدريب  هلم  التدريسي  األداء  على  ذلك 

الكشف عن أثر امتالك عادات العقل على األداء - 	

الرتبية جبامعة امللك  التدريسي للطالب املعلمني بكلية 
خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

أمهية البحث: 
تتحدد أمهية هذا البحث فيما يلي:

العاملية - ( لالجتاهات  استجابة  البحث  هذا  يعدُّ 
عادات  تنمية  أجل  من  ابلتعليم،  تنادي  إىل  احلديثة 
حتدايت  ملواجهة  ة  ُملحِّ ضرورة  أصبحت  واليت  العقل، 

لعصر. ا
طالب - 	 امتالك  درجة  على  التعرف  يف  يسهم 

كلية الرتبية جبامعة امللك خالد لبعض عادات العقل، 
التدريسي. أدائهم  ومستوى 

يف - 	 للباحثني  جديدة  آفاقًا  الدراسة  هذه  يفتح 
جمال املناهج وطرق التدريس إلجراء دراسات أخرى يف 

اجلامعي. قبل  التعليم  مراحل 
حدود البحث:

التزم الباحث يف إجراء البحث احلايل ابحلدود اآلتية:
)املثابرة، - ( العقل  عادات  املوضوعية:  احلدود 

وتعاطف،  بتفهم  اإلصغاء  الدقة،  أجل  من  االجتهاد 
تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة، التساؤل 
املستمر،  للتعلُّم  الدائم  االستعداد  املشكالت،  وطرح 
التفكري مبرونة(، ومهارات التدريس )التخطيط، التنفيذ، 

التقومي(.
احلدود البشرية واملكانية: اقتصر هذا البحث على - 	

طالب املستوى الثامن بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد.
الفصل - 	 يف  البحث  هذا  طُبق  الزمانية:  احلدود 

الدراسي الثاين من العام الدراسي 1441ه/ 2020م.
أدوات ومواد البحث:

      اعتمد البحث احلايل على األداتني اآلتيني:
طالب كلية - ( امتالك  درجة  على  للتعرف  استبانة 

الرتبية جبامعة امللك خالد لعادات العقل من وجهة نظر 
الرتبية. التدريس بكلية  أعضاء هيئة 

الطالب - 	 لدى  التدريسي  األداء  مالحظة  بطاقة 
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املعلمني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية.
منهج البحث: 

لتحقيق أهداف البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، لوصف 
بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  العقل  عادات  مستوى 
الرتبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية، 
ودراسة  املعلمني  للطالب  التدريسي  األداء  ومستوى 

االرتباطية. العالقة 
فروض البحث: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت . 	
امتالك  درجة  يف  الرتبية  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء 

العقل. لعادات  الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات . 	

درجات الطالب املعلمني بكلية الرتبية لألداء التدريسي.
بني . 	 إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  العقل  عادات 
التدريسي. األداء  ومستوى 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
Mind of Habits :أوًل: عادات العقل

واتساع  العلمية،  واالكتشافات  للتطور  نتيجة 
تطبيقات التكنولوجيا، اليت ألقت على العملية الرتبوية 
مزيًدا من التحدايت واملسؤوليات، إلنتاج أفراد قادرين 
حل  يف  املثابرة  خالل  من  العصر،  هذا  مواكبة  على 
املشكالت، والتحكم يف اندفاعاهتم، ولديهم القدرة على 
ويسامهون  ومرح،  ومرونة  إببداع  ويتعاملون  التساؤل، 
التفكري  طريق  عن  االنسجام  يسودها  حياة  إنشاء  يف 
للتعلم،  الدائم  واالستعداد  بتفهم،  واإلصغاء  التباديل، 
العقل  عادات  ميتلكون  جيل  أبناء  إىل  حنتاج  إننا  أي 

)Costa &Kallick, 2009(
 Graham, &Karen( وقد عرَّف كارين وجراهام
يف  السلوك  من  ا:"ألوان  أبنَّ العقل  عادات   )2009

التفكري، وهي أدوات قوية تسمح لنا ابستخدام الذكاء؛ 
ملواجهة التحدايت، وهي تعد دلياًل إلدارة التعلم الناجح 

الصفوف". داخل 
الفكرية  السلوكيات  من  "منط  ا:  أبنَّ تعرف   كما 
عند  ذكية  بطريقة  الطالب  يؤدِّيها  اليت  واملمارسات 
فكرية  أمناط  صنع  ضمنًيا  وتعين  ما،  مشكلة  مواجهة 
املعرفة  تكون  ال  وقت  يف  استخدامها  ينبغي  سلوكية 
حيصل  اليت  ابلدرجة  وتقاس  الطالب،  لدى  موجودة 
)حسن،  العقل".  عادات  مقياس  على  الطالب  عليها 

.)52  ،2016 السعودي، 
أنا  ترى  ا  أنَّ يف  العقل  عادات  تعريفات  وتتشابه 
إجابته  أو سؤال  مواجهة موقف غامض،  عند  تستثار 
إجيازها  وميكن  لديه،  املعرفية  البنية  يف  معروفة  غري 
الذهنية  العمليات  الستخدام  الصحيحة  "اآللية  ا:  أبنَّ
موقف  أمام  الفرد  سلوك  إلدارة  التفكري،  ومهارات 
إلنتاج  الذهنية  املعلومات  وإدارة  مشكلة،  أو  غامض 
البنية  يف  سابًقا  موجودة  غري  ذهنية  معلومة  أو  سلوك 

للفرد". املعرفية 
أمهية عادات العقل:

)أمحد،  مثل:  السابقة  الدراسات  من  العديد  تشري 
2013، 206(، )القرين، 2015، 78-79(، )الزهراين، 
لعادات  الفاعلة  الرتبوية  األمهية  إىل   ،)25  ،2016

العقل يف العملية التعليمية، وذلك على النحو اآليت: 
تدريب املتعلمني على حتمل املسؤولية؛ حيث يطرح . 1

املعلم عدًدا من املهام، ويتيح الفرصة للمتعلمني، ألداء 
املهام اليت تعودوا على أدائها عقلًيا.

تشجع املتعلمني على امتالك اإلرادة جتاه استخدام . 2
مهاراهتم وقدراهتم العقلية يف مجيع األنشطة التعليمية 
واحلياتية، حىت يصبح التفكري عادة لديهم، عالوة على 
تطبيق اخلربات واملعارف السابقة يف مواقف جديدة.

التفكري . 3 مهارات  مزج  على  القدرة  املتعلم  ُتكسب 
الناقد، ومهارات التفكري اإلبداعي، ومهارات التنظيم 



147 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع3، ص ص 141-166،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

املشكالت. والرغبة يف حل  أداء،  أفضل  للوصول إىل 
تدريب املتعلم على التخطيط بدقة يف ضوء متطلبات . 4

املهمة اليت يقوم هبا، ووفق معايري يضعها بنفسه لتقييم 
أدائه يف ضوئها.

تضفي جًوا من املتعة على التعلُّم، فكل متعلُّم له أن . 5
يفكر بطريقته اخلاصة مهما كانت غريبة أو غري مألوفة 

لدى اآلخرين.
توفر فهًما أفضل للبيئة احمليطة من خالل تنمية بعض . 6

املهارات العقلية اليت قد حيتاجها املتعلم يف املستقبل.
مصادرها . 7 من  املعلومات  مع  التعامل  فرصة  تتيح 

املختلفة بصورة جيدة، سعًيا وراء حتقيق مستوى أفضل 
منها. واإلفادة  املعلومات  لتلك  والفهم  اإلدراك  من 

خصائص عادات العقل:
هناك العديد من اخلصائص اليت متيز عادات العقل، 

ومن املمكن إجيازها على النحو اآليت:
اختيار . 1 على  القدرة  هبا  ويقصد   :)Value( القيمة 

والذي  اإلجيايب  السلوك  من  معينة  مناذج  وتوظيف 
يتسم ابلعقالنية، والقدرة على توليد األفكار وبدائل 

)زيتون، 2010، 76(. متوازنة  بصورة  احللول 
الرغبة )Inclination(: ويراد هبا الشعور اإلجيايب . 2

حنو استعمال منوذج من مناذج السلوكيات اإلجيابية 
استخدامها  يفضل  واليت  ابلعقالنية  تتصف  واليت 

حمددة. أغراض  أجل حتقيق  من  وتوظيفها 
االندماج . 3 هبا  ويُقصد   :)Sensitivity( احلساسية 

من  جمموعة  مع  يتوافق  مبا  املختلفة،  املواقف  مع 
ميتلكها  اليت  التفكري  وإسرتاتيجيات  املهارات 
توافر  بشرط  برباعة،  يوظفها  أن  ويستطيع  الفرد 
هذه  استخدام  ميكِّنه  مىت  احلكم  على  لديه  القدرة 

املهارات )قطامي، 2007، 157(. 
القدرة )Capability(: لن يساعد أي قدر موجود . 4

من عادات العقل مثل: النزعة أو القيمة أو احلساسية 
أبنواع  القيام  على  القدرة  لديه  ليست  ما،  شخص 

حيث  املعضالت؛  هذه  إليها  حتتاج  اليت  التفكري 
إنَّه ميكن للفرد تنمية قدراته وإعداد الفئات لرتتيب 
احلقائق واستخدام احلجج املنطقية إلقناع اآلخرين.

االلتزام )Commitment(: ويعين حرص الشخص . 5
ابستمرار؛  اجلديدة  واملهارات  املعارف  تعلُّم  على 
القيام به؛  القيام بكل ما ينبغي  حيث حيرص على 
)عمران، 2014، 39(. الفكرية  األهداف  لتحقيق 

تصنيفات عادات العقل:
 )Costa & Kallick( وضع كلٌّ من كوستا وكليك
ستة عشر سلوًكا ذكًيا تعرب عن عادات العقل، وتتمثل 
ابلتهور،  التحكم  )املثابرة،  اآلتية:  العقلية  العادات  يف 
يف  التفكري  مبرونة،  التفكري  وتعاطف،  بتفهم  اإلصغاء 
الدقة،  أجل  من  االجتهاد  املعرفة"،  وراء  "ما  التفكري 
السابقة  املعارف  تطبيق  املشكالت،  وطرح  التساؤل 
بوضوح  والتواصل  التفكري  اجلديدة،  األوضاع  على 
اإلبداع  احلواس،  البياانت ابستخدام مجيع  ودقة، مجع 
التجديد(، االستجابة بدهشة، اإلقدام على  )التخيل، 
التفكري  "التفكري مبرح"،  الدعابة  إجياد  خماطر مسؤولة، 
 Costs( املستمر   للتعلم  الدائم  االستعداد  التباديل، 
 Costs &)  ،(& Kallick, 2008, 15�850

.)Kallick, 2009, 8�13
اثنًيا: األداء التدريسي:

الرئيسة  اجملاالت  على  التدريسي  األداء  يعتمد 
الثالثة التخطيط والتنفيذ والتقومي، وقد تناول الرتبويون 
األداء  إنَّ  حيث  متعددة؛  بتعريفات  التدريسي  األداء 
من  املعلم  عن  يصدر  ما  "كل  عن  عبارة  التدريسي 
تعليمية  وسلوكيات  وإجراءات  وعمليات  أنشطة 
خارجه"  أو  الصف  داخل  التدريس،  بعملية  تتعلق 
"جمموعة  عبارة  أنَّه  115(،كما   ،2002 )اجلفري، 
والتنفيذ  اإلعداد  من  املعلم  هبا  يقوم  اليت  اخلطوات 
)الزنيدي،  معينة"  أهداف  لتحقيق  والتقومي  والتخطيط 
ما  أبنَّه  التدريسي  األداء  يُعرَّف  14(، كما   ،2014
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يقوم به املعلم من عمل لتحقيق أهداف التعليم املرجوة 
.)11  ،2012 )القحطاين،  التالميذ  تدريس  من 

تعريف األداء:
إليه، ويرتبط هذا  للمهام املوكلة  الفرد  ويعين "إجناز 
اإلجناز أو األداء مبدى اكتساب الفرد املهارات املختلفة 
تلزم لتحقيق هذا اإلجناز )مازن، 2002، 31(،  اليت 
ويشري مصطلح أداء املعلم إىل سلوك املعلم أثناء عمليات 
التدريس داخل الفصل وخارجه،ويعدُّ هذا األداء ترمجة 
وإدارة  التدريس،  وإسرتاتيجيات  املعلم  ألفعال  إجرائية 
الصف الدراسي واملسامهة يف األنشطة املدرسية، وكذلك 
كل ما يسهم يف حتقيق تقدم الطالب )وهيب، 2002، 
757(، ويقصد به هنا "كافة ما يقوم به الطالب املعلم 
ختصص العلوم الشرعية من إجراءات وأفعال مع طالبه 
إجناز  على  تعينه  اليت  والطرائق  األساليب  مستخدًما 

املنشودة". األهداف 
تعريف التدريس:

والتدابري  اإلجراءات  سلسلة  "التدريس  أبنَّه  يُعرف 
واملمارسات اليت يقوم هبا املعلم وتشمل التخطيط والتنفيذ 
الشخصي  والسلوك  وضبطه  الصف  وإدارة  والتقومي 
والعالقات املتبادلة بينه وبني التالميذ" )رواقة، 2005، 
التعلم  بيئة  استخدام  "عملية  أبنَّه  يُعرَّف  139(، كما 
وإحداث تغيري مقصود فيها عن طريق تنظيم أو إعادة 
ومتكنه  املتعلم  حتث  حبيث  ومكوانهتا؛  عناصرها  تنظيم 
معني  سلوك  أداء  أو  بعمل  القيام  أو  االستجابة  من 
يف ظروف معينة وزمن حمدد لتحقيق أهداف مقصودة 

القوي، 2008، 13(. )عبد  وحمددة". 
عمليات التدريس:

التدريس نشاط مهين يُتجز من خالل ثالث عمليات، 
وهي  التعلم  على  الطالب  مساعدة  تستهدف  رئيسة 
)التخطيط، التنفيذ، التقومي(، وهذا النشاط التدريسي قابل 
للتحليل واملالحظة واحلكم على جودته، ومن مثَّ حتسينه، 

وميكن إجياز هذه العمليات الثالث على النحو اآليت: 

التخطيط للتدريس:
متثل  وهادفة  منظمة  عقلية  عملية  عن  عبارة  وهو 
العمل،  منظمة يف  التفكري وأسلواًب وطريقة  منهاًجا يف 
من  عالية  بدرجة  املنشودة  األهداف  بلوغ  إىل  تؤدِّي 
اإلتقان، وميثل التخطيط للتدريس، الرؤية الواعية الشاملة 
وما  التدريسية،  العملية  وأبعاد  عناصر  جلميع  الذكية 
يقوم بني هذه العناصر من عالقات متداخلة ومتبادلة، 
وتنظم هذه العناصر مع بعضها بصورة تؤدِّي إىل حتقيق 
األهداف املنشودة هلذه العملية املتمثلة يف تنمية املتعلم 

)قطامي، 2004، 26(. من مجيع جوانبه 
مهارة التنفيذ للتدريس:

خطة  تطبيق  مبحاولة  العملية  هذه  يف  املعلم  ويقوم 
تفاعله  الدراسي من خالل  الصف  واقعًيا يف  التدريس 
واتصاله وتواصله اإلنساين مع طالبه، وهتيئة بيئة التعلم 
املادية واالجتماعية لتحقيق األهداف املرجوة من التدريس، 
حمددة. تدريسية  إبجراءات  قيامه  خالل  من  وذلك 

مهارة تقومي الدرس:
املعلم ابحلكم  قيام  العملية عن طريق  وتنطوى هذه 
األهداف  حتقيق  يف  التدريس  خطة  جناح  مدى  على 
خطط  يف  النظر  إعادة  مثَّ  ومن  التدريس،  من  املرجوة 
التدريس، ويف طريقة تنفيذ التدريس إذا لزم األمر ذلك. 

.)20  ،2014 )القزاز، 
الدراسات السابقة والبحوث:

الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  اجلزء  هذا  تناول 
هدف كل ٍّمنها،  حيث  من  احلايل  البحث  مبوضوع 
ومنهجيتها وعينتها، وأداهتا، وأهم نتائجها والتعليق العام 

السابقة. والبحوث  الدراسات  على 
احملور األول: دراسات تناولت عادات العقل.

استقصاء   )2009( عريبات  دراسة  استهدفت 
اجلامعة  طلبة  لدى  استخداًما  األكثر  العقل  عادات 
واملستوى  والتخصص  اجلنس  مبتغري  األردنية، وعالقتها 
طالًبا   )994( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الدراسي، 
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والرابعة،  الثانية  السنة  مستوى  من  األردنية  اجلامعة  يف 
استخداًما  األكثر  العقل  عادات  أنَّ  النتائج  وأظهرت 
على الرتتيب: التمحور حول الذات، واستخدام كافة 
احلواس، ٕوابداء املثابرة، ٕوابداء القيادة، واإلصغاء بتفهم 
واستخدام حس  النشط،  االصطفاء  ٕوابداء  وتعاطف، 
ابالندفاعية،  والتحكم  مبرونة،  والتفكري  الفكاهة، 
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
عادات  مقياس  على  واإلانث  الذكور  أداء  متوسطات 
العقل لصاحل اإلانث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى للمستوى الدراسي لصاحل طلبة السنة الرابعة على 

الدقة". "حتري  هي  واحدة  عقلية  عادة 
على  التعرف   )2017( شليب  دراسة  واستهدفت 
فاعلية برانمج تدريسي قائم على إسرتاتيجية الصفوف 
العقل  وعادات  التقومي  كفاايت  تنمية  يف  املقلوبة 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  املعلمة  الطالبة/  لدى 
التجرييب،  شبه  املنهج  الباحثة  اإلسالمية، واستخدمت 
جملموعتني  البعدي(  )القبلي/  التصميم  على  القائم 
 )54( من  الدراسة  عينة  تكونت  وضابطة(،  )جتريبية 
طالبة من طالبات املستوى السابع ختصص لغة إجنليزية، 
املقلوبة،  الصفوف  ضوء  يف  تدريسي  برانمج  بناء  مت 
واختبار حتصيلي لكفاايت التقومي املعرفية، وسالمل تقدير 
مقياس  واستخدام  األدائية،  التقومي  كفاايت  ملالحظة 
لعادات العقل، وقد أظهرت النتائج فاعلية الربانمج يف 

العقل. وعادات  التقومي  كفاايت  تنمية 
التعلم  فاعلية  على  ابلتعرف   )2017( املزيين  وقام 
األكادميية  والذات  العقل  عادات  تنمية  يف  التأملي 
لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة اإلمام ابلرايض، 
واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ابستخدام تصميم 
واختباٍر  قبلي  ابختباٍر  والضابطة  التجريبية،  اجملموعتني 
برانمج  يف  طالبة    )48( من  العينة  وأتلفت  بعدي، 
دال  فرق  وجود  أمهها:  النتائج  وتوصلت  املاجستري، 
مقياس  يف  اجملموعتني  درجات  متوسطي  بني  إحصائًيا 

يف  األكادميية  الذات  فعالية  ومقياس  العقل  عادات 
أن  واتضح  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  البعدي  القياس 
العقل  عادات  تنمية  يف  كبري  أتثري  له  التأملي  التعلم 

األكادميية. والذات 
احملور الثاين: دراسات اهتمت بتقومي األداء التدريسي:
معايري  حتديد  على   )1428( العلي  دراسة  ركزت 
يف  اإلسالمية  الرتبية  ملعلمات  التدريسي  األداء  جودة 
املرحلة املتوسطة وتقومي واقع األداء التدريسي ملعلمات 
الرتبية اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة املقرتحة لألداء 
يف  اإلحصائية  الفروق  داللة  على  والتعرف  التدريسي، 
ضوء  يف  اإلسالمية  الرتبية  ملعلمات  التدريسي  األداء 
ابختالف  التدريسي  األداء  جلودة  املقرتحة  املعايري 
مادة  التدريس،  سنوات  )املؤهل،  الشخصية  متغرياهتن 
التدريس(، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت 
النتائج   إىل  وتوصلت  للتطبيق،  كأداة  مالحظة  بطاقة 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الرتبية  ملعلمات  التدريسي  األداء  يف  فأقل   )0,05(
التالية القدرة على التواصل  اإلسالمية يف ضوء املعايري 
االجتماعي، تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالبات، 
العلوم  التخصص-  "مادة  العلمية  املادة  من  التمكن 
التدريسي  األداء  التدريس،  يف  الكفاءة   -" الشرعية 
وجود  وكذلك  التعليمية،  مؤهالتن  ابختالف  الكلي، 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( فأقل 
يف األداء التدريسي ملعلمات الرتبية اإلسالمية يف ضوء 
معيار )السمات الشخصية ملعلمة العلوم الشرعية وإدارة 
دبلوم  مؤهل  على  احلاصالت  املعلمات  بني  الذات(، 
لصاحل  بكالوريوس  مؤهل  على  احلاصالت  واملعلمات 

دبلوم. مؤهل  على  احلاصالت  املعلمات 
مبعايري  قائمة  بناء   )1432( املالكي  واستهدف 
اجلودة الشاملة ألداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
الثانوية، والتعرف على درجة توفر هذه املعايري يف أداء 
معلمي الرتبية اإلسالمية وبناء تصور مقرتح لتطوير األداء 
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التدريسي هلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة، واستخدم 
الباحث املنهج الوصفي، وبطاقة مالحظة كأداة جلمع 
البياانت، وأسفرت النتائج عن: ضعف األداء التدريسي 
هلا  اإلمجايل  املتوسط  بلغ  حيث  التخطيط؛  جمال  يف 
)2.53(، ويف إدارة الصف )2.91(، ويف جمال التقومي 
واألسئلة الصفية )2.30(، ويف جمال التمكن من املادة 

العلمية )2.98(.
الرتبية  معلم  أداء  بتقومي   )2013( الكلثم  وقام 
أبعاد  منوذج  ضوء  يف  املتوسطة  املرحلة  يف  اإلسالمية 
التعلم، ومتثلت أدوات الدراسة يف بطاقة مالحظة لتقومي 
أداء معلمي الرتبية اإلسالمية واحلكم على مستوى أدائهم 
ومهاراهتم العلمية، وتوصلت الدراسة إىل قائمة مبهارات 
أبعاد التعلم تضمنت )30( مهارة لألداءات التدريسية، 
منقسم حتت حمورين رئيسيني مها: االجتاهات اإلجيابية 
أربع  وقد حتققت  املنتجة،  العقل  وعادات  التعلم،  حنو 
بدرجة  ومثان  املعلمني،  أداء  يف  بدرجة كبرية  مهارات 
أربع  تتحقق  مل  قليلة، يف حني  بدرجة  وأربع  متوسطة، 
عشرة مهارة من مهارات أبعاد التعلم، معظمها يف بعد 

املنتجة". العقل  "عادات  الثاين  التعلم 
التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة ذات الصلة . 1  ُعرضت بعض 
عن  الكشف  إىل  بعضها  وهدف  البحث،  مبوضوع 
 ،)2009( عريبات  مثل:  تنميتها  أو  العقل  عادات 
هدف  حني  يف   ،)2017( املزين   ،)2017( شليب 
البعض اآلخر إىل تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرتبية 
املالكي )1432(،  العلي )1428(،  اإلسالمية مثل: 

الكلثم )2013(.
تنمية . 2 أمهية  على  السابقة  الدراسات  أمجعت 

التعليمية. املراحل  خمتلف  يف  العقل  عادات 
هدفت أغلب الدراسات مثل: شليب )2016(، . 3

العقل من خالل  عادات  تنمية  إىل  والزين )2017(، 
خمتلفة،  تعليمية  وبرامج  ومناذج  إسرتاتيجيات  استخدام 

التأملي  والتعلم  املقلوبة،  الصفوف  إسرتاتيجية  مثل: 
"ابيين". ومنوذج 

هدفت بعض الدراسات إىل الكشف عن مدى . 4
عريبات  مثل  الطالب  لدى  العقل  عادات  امتالك 
)2009(، وتتفق الدراسة احلالية مع تلك الدراسات يف 

التحليلي. الوصفي  املنهج  واستخدام  اهلدف 
إجراءات البحث:

أوًل: منهج البحث:
يف  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
مسح األدبيات والدراسات السابقة اليت تتعلق مبتغريات 
ذات  واحلقائق  املعلومات  مجع  يف  وكذلك  البحث، 
الصلة بعادات العقل، وحتديد جماالت األداء التدريسي، 

البحث.  عينة  واختيار 
اثنًيا: جمتمع البحث وعينته:

تكوَّن جمتمع البحث من حتديد درجة امتالك طالب 
كلية الرتبية لعادات العقل من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس بكلية الرتبية، وأثر ذلك على األداء التدريسي 
طالًبا   )50( البحث  عينة  وبلغت  املعلم،  للطالب 

امللك خالد. الرتبية جامعة  الثامن بكلية  ابملستوى 

أدوات البحث:
أوًل: استبانه للتعرف على درجة امتالك طالب كلية 

الرتبية لعادات العقل:
درجة  عن  للتعرف  استبانة  بتصميم  الباحث  قام 
امتالك طالب كلية الرتبية لعادات العقل من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية من إعداد الباحث، 
والدراسات  األدبيات  بعض  على  الباحث  اعتمد  وقد 
يتعلق  األول  جزأين:  من  االستبانة  وتكوَّنت  السابقة، 
اليت  الدراسة  حماور  من  والثاين  الشخصية،  ابلبياانت 
عدد  حتتها  يندرج  رئيسة  حماور  سبعة  على  اشتملت 
األول:  احملور  اآليت:  النحو  على  موزعة  فقرة،   )44(
املثابرة، ويندرج حتته )8( فقرات، احملور الثاين: عادات 
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التساؤل وطرح املشكالت، ويندرج حتته )7( فقرات ، 
احملور الثالث: عادات التفكري مبرونة، ويندرج حتته )7( 
حتته  ويندرج  التباديل،  التفكري  الرابع:  احملور   ، فقرات 
)8( فقرات ، احملور اخلامس: اإلصغاء بتفهم وتعاطف، 
تطبيق  السادس:  احملور   ، فقرات   )5( حتته  ويندرج 
حتته  ويندرج  اجلديدة،  األوضاع  على  السابقة  املعارف 
)5( فقرات ، احملور السابع: االجتهاد من أجل الدقة، 
ويندرج حتته )4( فقرات ، قام الباحث إبجياد صدق أداة 
البحث عن طريق صدق احملكمني، وذلك من خالل 
املتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  على  االستبانة  عرض 
النفس،  التدريس وأساتذة علم  املناهج وطرق  يف جمال 

إلبداء آرائهم عن مدى الدقة العلمية ملفردات االستبانة، 
ومناسبتها للطالب املعلمني بكلية الرتبية جبامعة امللك 
خالد، ولقياس مدى امتالك الطالب املعلمني لعادات 
بعض  تعديل  احملكمني  مالحظات  وتضمنت  العقل، 

اآلخر. بعضها  وحذف  املفردات 
نتائج صدق التساق الداخلي لالستبانة:

مت حساب معامل االرتباط بني درجات كل عبارة 
من عبارات االستبانة والدرجات الكلية لعادة العقل اليت 
تنتمي إليها العبارة، وجاءت النتائج كما هى مبينة يف 

جدول )1(.

جدول )1( يوضح معامالت الرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات الستبانة والدرجات الكلية لعادة العقل اليت تنتمي إليها العبارة.

الدللة مستوى الدللةمعامل الرتباطالعباراتعادات العقل
اإلحصائية

دال10.440.014. احلرص على إجابة مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.املثابرة

دال20.600.01. االلتزام إبجناز األعمال اليت توكل إليه.

دال30.610.01. املثابرة يف تنفيذ األنشطة اليت فيها حتدي له.

دال40.570.01. حتليل املشكلة إىل عناصرها األساسية.

دال50.580.01. اقرتاح طرق بديلة حلل املشكالت

دال60.680.01. توظيف اخلربات السابقة يف حل املشكالت.

دال70.650.01. اإلجابة على مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.

دال80.440.014. املشاركة بفاعلية أثناء احملاضرات.

عادات 
التساؤل وطرح 

املشكالت

دال90.590.01. طرح األسئلة يف الوقت املناسب.

دال100.580.01.تفضيل األسئلة اليت تساعد على حل املشكالت.

دال110.660.01.طرح أسئلة تثري التفكري العلمي.

دال120.740.01.صياغة السؤال صياغة جيدة.

دال130.750.01.صياغة أسئلة للتميييز بني أوجه الشبه واالختالف.

دال140.550.01.طرح أسئلة خمتلفة من حيث املستوى املعريف.

دال150.520.01.طرح أسئلة استيضاحية متكنه من مجع معلومات ذات صلة مبضمون املشكلة.

عادات 
التفكري مبرونة

دال160.610.01.التفكري أبكثر من طريقة لفهم املسائل الفقهية املعقدة.

دال170.750.01.تغري الرأي عندما يقدم هلم تفسري علمي مقنع.

دال180.730.01.قراءة الكتب اليت حتتوي على موضوعات فقهية متنوعة.

دال190.690.01.التفكري يف بدائل أخرى حلل املشكالت اليت تواجههم.

دال200.650.01.البحث عن أفكار جديدة حلل األنشطة الدراسية.

دال210.690.01.النظر إىل املشكلة العلمية من زواايها املختلفة.

دال220.580.01.إظهار االهتمام ابألسئلة اليت هبا إجاابت حمددة.



د. حممد زيدان عبداهلل آل حمفوظ: درجة امتالك طالب كلية الرتبية بجامعة امللك خالد ...152

الدللة مستوى الدللةمعامل الرتباطالعباراتعادات العقل
اإلحصائية

التفكري 
التباديل

دال230.750.01.تفضيل العمل يف جمموعات عند تنفيذ األنشطة.

دال240.800.01.احرتام آراء الزمالء يف الصف.

دال250.720.01.التعاطف مع اآلخرين أثناء قيادهتن.

دال260.650.01.إجناز األنشطة بشكل فردي أسرع من إجنازها مع اجملموعة.

دال270.500.01.زايدة القدرة على التفكري يف حل املشكالت.

دال280.690.01.االستماع لوجهات نظر األقران أثناء حل املسائل الشرعية.

دال290.440.014.الرتكيز على وجهات نظر اآلخرين.

دال300.510.01.االحتفال ابلنشاط املشرتك.

اإلصغاء 
بتفهم وتعاطف

دال310.660.01.االهتمام لرأي األستاذ إزاء دقة إجابته على األسئلة.

دال320.740.01.إعادة صياغة ما يسمعه من اآلخرين بصورة علمية.

دال330.700.01.االلتزام ابلتوجيهات بصورة دقيقة عند تنفيذ األنشطة.

دال340.520.01.االهتمام مبالحظات الزمالء إزاء أدائه.

دال350.690.01.االهتمام مبا توصل إليه الزمالء من حلول للمسائل الفقهية.

تطبيق 
املعارف السابقة 
على األوضاع 

اجلديدة

دال360.670.01.الربط بني شرح األستاذ وما ورد يف الكتاب.

دال370.500.01.الربط بني األفكار املختلفة خالل احملاضرات.

دال380.600.01.توظيف الشرح النظري أثناء تطبيق األنشطة.

دال390.600.01.تطبيق ما تعلمه خالل املواف التعليمية اجلديدة.

دال400.630.01.توظيف ما تعلمه يف حياته اليومية.

االجتهاد 
من أجل الدقة

دال410.660.01.تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تعليمية.

دال420.740.01.استخدام إسرتاتيجيات خمتلفة خالل املواقف التعليمية.

دال430.740.01.تنفيذ التعليمات أبقل جهٍد ووقت ممكن.

دال440.670.01.مراجعة أدائه مرة تلو األخرى ليحسنه.

درجات  بني  االرتباط  معامالت   )1( جدول  يبني 
كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجات الكلية لعادة 
العبارة؛ حيث تراوحت ما بني  إليها  تنتمي  العقل اليت 
وبذلك  إحصائًيا،  دالة  ومجيعها   )0.80  –  0.44(

لقياسه. وضعت  ملا  صادقة  االستبانة  فعبارات 
نتائج الصدق البنائى لالستبانة:

مت حساب معامل االرتباط بني الدرجات الكلية لكلِّ 
لالستبانة،  الكلية  والدرجات  العقل  عادات  من  عادة 

وجاءت النتائج كما هي مبينة يف جدول )2(.

جدول )2( يوضح معامالت الرتباط بني الدرجات الكلية لكل عادة 
من عادات العقل والدرجات الكلية لالستبانة.

معامل عادات العقل
الرتباط

مستوى 
الدللة

الدللة 
اإلحصائية

دال0.540.01املثابرة.

عادات التساؤل وطرح 
املشكالت.

دال0.660.01

دال0.550.01عادات التفكري مبرونة.

دال0.480.01التفكري التباديل.

دال0.640.01اإلصغاء بتفهم وتعاطف.

تطبيق املعارف السابقة على 
األوضاع اجلديدة.

دال0.600.01

دال0.510.01االجتهاد من أجل الدقة.
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يبني جدول )2( معامالت االرتباط بني الدرجات 
الكلية لكل عادة من عادات العقل والدرجات الكلية 
 )0.66 – 0.48( بني  ما  تراوحت  لالستبانة؛ حيث 
وجتانس  صدق  على  يدل  مما  إحصائًيا،  دالة  ومجيعها 

العقل. عادات 
نتائج ثبات الستبانة:

وجاءت  كرونباخ  ألفا  معامل  طريقة  اُستخدمت 
.)3( جدول  يف  مبينة  هي  النتائج كما 

جدول )3( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لالستبانة.

عدد عادات العقل
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

70.71املثابرة.

80.73عادات التساؤل وطرح املشكالت.

70.72عادات التفكري مبرونة.

80.79التفكري التباديل.

50.70اإلصغاء بتفهم وتعاطف.

50.69تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة.

40.67االجتهاد من أجل الدقة.

440.84استبانة عادات العقل

يبني جدول )3( معامالت الثبات االستبانة وعادات 
العقل؛ حيث تراوحت بني )0.67 – 0.79( لعادات 
العقل، وبلغ ثبات االستبانة ككل )0.84(، وهي نسبة 

ثبات مرتفعة، مما يطمئن الباحث لنتائج التطبيق.
املعاجلة اإلحصائية وتفسري النتائج:

لتفسري النتائج ولإلجابة عن السؤال األول والذي ينصُّ 
على "ما درجة امتالك الطالب املعلمني بكلية الرتبية 
لعادات العقل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
احلسايب  املتوسط  الباحث  استخدم  الرتبية؟"،  بكلية 
واالحنراف املعياري والوزن النسيب واختبار كا2، وجاءت 

النتائج كما هي مبينة يف جدول )4(.

جدول )4( املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية واألوزان النسبية ونتائج اختبار "كا2" لعبارات عادات العقل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

عادات 
املتوسط العباراتالعقل

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

مستوى 
العبارة

اختبار "كا2"

مستوى كا2
الداللة

23.680.001كبرية68.8%13.440.58.  احلرص على إجابة مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.املثابرة

1027.760.001كبرية71.2%23.560.58.  االلتزام إبجناز األعمال اليت توكل إليه.

2.000.157كبرية68.0%33.400.49.  املثابرة يف تنفيذ األنشطة اليت فيها حتدي له.

15.520.001كبرية71.2%43.560.64.  حتليل املشكلة إىل عناصرها األساسية.

28.840.001متوسطة67.6%53.380.53.  اقرتاح طرق بديلة حلل املشكالت 

3.920.048متوسطة67.2%63.360.48.  توظيف اخلربات السابقة يف حل املشكالت.

27.160.001متوسطة66.8%73.340.52.  اإلجابة على مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.

77.440.001متوسطة60.0%83.000.29.  املشاركة بفاعلية أثناء احملاضرات.

عادات 
التساؤل 
وطرح 

املشكالت

24.160.001متوسطة64.0%93.200.57.  طرح األسئلة يف الوقت املناسب.

38.680.001متوسطة62.8%103.140.50.تفضيل األسئلة اليت تساعد على حل املشكالت.

36.640.001متوسطة64.0%113.200.49.طرح أسئلة تثري التفكري العلمي.

37.480.001متوسطة61.2%123.060.51.صياغة السؤال صياغة جيدة.

27.040.001متوسطة65.6%133.280.54.صياغة أسئلة للتميييز بني أوجه الشبه واالختالف.

12.040.002متوسطة63.6%143.180.66.طرح أسئلة خمتلفة من حيث املستوى املعريف.

15.طرح أسئلة استيضاحية متكنه من مجع معلومات ذات صلة 
مبضمون املشكلة.

50.080.001متوسطة3.120.44%62.4
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عادات 
املتوسط العباراتالعقل

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

مستوى 
العبارة

اختبار "كا2"

مستوى كا2
الداللة

عادات 
التفكري 
مبرونة

34.120.001متوسطة61.6%163.080.53.التفكري أبكثر من طريقة لفهم املسائل املعقدة.

23.080.001متوسطة63.2%173.160.58.تغري الرأي عندما يقدم هلم تفسري علمي مقنع.

39.640.001متوسطة63.6%183.180.48.قراءة الكتب اليت حتتوي على موضوعات متنوعة.

32.680.001متوسطة63.6%193.180.52.التفكري يف بدائل أخرى حلل املشكالت اليت تواجههم.

46.360.001متوسطة62.8%203.140.45.البحث عن أفكار جديدة حلل األنشطة الدراسية.

54.760.001متوسطة62.8%213.140.40.النظر إىل املشكلة العلمية من زواايها املختلفة.

37.960.001متوسطة62.0%223.100.51.إظهار االهتمام ابألسئلة اليت هبا إجاابت حمددة.

التفكري 
التباديل

37.960.001متوسطة64.8%233.240.48.تفضيل العمل يف جمموعات عند تنفيذ األنشطة.

25.920.001متوسطة62.8%243.140.35.احرتام آراء الزمالء يف الصف.

33.880.001متوسطة64.4%253.220.51.التعاطف مع اآلخرين.

20.480.001متوسطة63.6%263.180.39.إجناز األنشطة بشكل فردي أسرع من إجنازها مع اجملموعة.

43.960.001متوسطة64.0%273.200.45.زايدة القدرة على التفكري يف حل املشكالت.

36.640.001متوسطة64.0%283.200.49.االستماع لوجهات نظر األقران أثناء حل املسائل.

47.320.001متوسطة63.6%293.180.44.الرتكيز على وجهات نظر اآلخرين.

37.960.001متوسطة64.8%303.240.48.االحتفال ابلنشاط املشرتك.

اإلصغاء 
بتفهم 
وتعاطف

9.680.002متوسطة65.6%313.280.45.االهتمام لرأي األستاذ إزاء دقة إجابته على األسئلة.

40.840.001متوسطة64.4%323.220.46.إعادة صياغة ما يسمعه من اآلخرين بصورة علمية.

31.360.001متوسطة64.8%333.240.52.االلتزام ابلتوجيهات بصورة دقيقة عند تنفيذ األنشطة.

37.960.001متوسطة64.8%343.240.48.االهتمام مبالحظات الزمالء إزاء أدائه.

50.920.001متوسطة63.2%353.160.42.االهتمام مبا توصل إليه الزمالء من حلول للمسائل.

تطبيق 
املعارف 

السابقة على 
األوضاع 
اجلديدة

18.000.001متوسطة64.00%363.200.40.الربط بني شرح األستاذ وما ورد يف الكتاب.

37.960.001متوسطة64.80%373.240.48.الربط بني األفكار املختلفة خالل احملاضرات.

8.000.005متوسطة66.00%383.300.46.توظيف الشرح النظري أثناء تطبيق األنشطة.

11.520.001متوسطة65.20%393.260.44.تطبيق ما تعلمه خالل املواف التعليمية اجلديدة.

38.680.001متوسطة62.80%403.140.50.توظيف ما تعلمه يف حياته اليومية.

االجتهاد من 
أجل الدقة

8.000.005متوسطة66.00%413.300.46.تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تعليمية.

15.680.001متوسطة64.40%423.220.42.استخدام إسرتاتيجيات خمتلفة خالل املواقف التعليمية.

18.000.001متوسطة64.00%433.200.40.تنفيذ التعليمات أبقل جهد ووقت ممكن.

27.640.001متوسطة64.40%443.220.55.مراجعة أدائه مرة تلو األخرى ليحسنه.

الفروق  لداللة  "كا2"  اختبار  نتائج   )4( يبني جدول 
عادات  عبارات  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني 

العقل؛ حيث جاءت أغلب قيم "كا2" دالة إحصائًيا، 
أعضاء  آراء  بني  معنوية  فروق  وجود  على  يدل  مما 
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اآلراء  ووقعت  العقل،  عادات  لعبارات  التدريس  هيئة 
 )4  ،3  ،2  ،1( أرقام  للعبارات  "كبرية"  مستوى  يف 
بني  ما  العبارات  هلذه  احلسايب  املتوسط  قيم  وتراوحت 
بني  ما  النسبية  األوزان  وتراوحت   ،)3.56 – 2.40(
يف  اآلراء  وقعت  حني  يف   ،)%71.20-   %68.0(
تراوحت  حيث  العبارات؛  لباقي  "متوسطة"  مستوى 
العبارات ما بني )3.0 –  لباقي  املتوسط احلسايب  قيم 
 %60.0( بني  ما  النسبية  األوزان  وتراوحت   ،)3.38
- 67.60%(، من جدول )4( ونتائجه متت اإلجابة 
على التساؤل األول؛ حيث جاءت عادات العقل لدى 
الرتبية يف مستوى "متوسطة"،  املعلمني بكلية  الطالب 
حسام  دراسة  نتائج  الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  وعليه 
ودراسة   ،)2016( عمرو  ودراسة   ،)2008( الدين 

القشي )2019(، ويرجع  الزهراين )2017(، ودراسة 
ذلك إىل عدم توظيف عادات العقل يف التدريس بصورة 
كافية، عالوة على عدم التضمني اجليد هلا يف احملاضرات 
من قبل أعضاء هيئة التدريس، وعدم الربط بني األفكار 

املختلفة خالل احملاضرات. 
الفرض األول:

ذات  فروق  "توجد  أنَّه  على  األول  الفرض  ينصُّ   
دللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الرتبية يف درجة امتالك الطالب املعلمني بكلية الرتبية 
الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  العقل"،  لعادات 
استخدم الباحث اختبار كا2، وجاءت النتائج كما هو 

:)5( مبني يف جدول 

جدول )5(  دللة الفروق بني آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف درجة امتالك الطالب املعلمني بكلية الرتبية لعادات العقل.
جمموع العادات

األوزان

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

مستوى الوزن النسيب )%(

عادة العقل

اختبار "كا2"

مستوى الداللةكا2

411.840.001متوسطة67.60%13523.380.54املثابرة.

213.670.001متوسطة63.37%11093.170.53عادات التساؤل وطرح املشكالت.

263.490.001متوسطة62.80%10993.140.50عادات التفكري مبرونة.

351.680.001متوسطة64.00%12803.200.45التفكري التباديل.

198.300.001متوسطة64.56%8073.230.47اإلصغاء بتفهم وتعاطف.

205.540.001متوسطة64.56%8073.230.46تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة.

161.770.001متوسطة64.70%6473.240.46االجتهاد من أجل الدقة.

767.230.001متوسطة64.55%71013.230.50عادات العقل

الفروق  لداللة  "كا2"  اختبار  نتائج   )5( يبني جدول 
بني آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية حنو مستوى 
الرتبية؛  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  العقل  عادات 
 -161.77( بني  ما  "كا2"  قيم  تراوحت  حيث 
411.84( وجاءت مجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى 
داللة )0.001(، مما يدل على وجود فروق معنوية بني 
آراء أعضاء هيئة التدريس حنو عادات العقل، ووقعت 
العقل؛  عادات  جلميع  "متوسطة"  مستوى  يف  اآلراء 

حيث تراوحت قيم املتوسط احلسايب هلا ما بني )3.14 
- 3.38(، وتراوحت األوزان النسبية ما بني )%62.80 
فبلغت قيمة  العقل ككل  - 67.60%(، أمَّا عادات 
مما   ،)0.001( الداللة  ومستوى   )767.23( "كا2" 
يدل على وجود فرق دال إحصائًيا بني آراء أعضاء هيئة 
مبتوسط  "متوسطة"  مستوى  يف  وقعت  واليت  التدريس 
وبذلك   ،)%64.55( نسيب  ووزن   )3.23( حسايب 

للبحث. األول  الفرض  يتحقق 
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اثنًيا: بطاقة مالحظة األداء التدريسي:
اهلدف من بطاقة املالحظة:

األداء  مستوى  قياس  إىل  البطاقة  هذه  هتدف 
جبامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  التدريسي 
امللك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية 

الرتبية.
عناصر بطاقة املالحظة:

املرتبطة  السابقة  الدراسات  على  االطالع  بعد 
 ،)2009( الناقة  مثل:  التدريسي  األداء  مبجاالت 
والكلثم )2013(، والزبيدي )2014(، أمكن حتديد 
بينها  الربط  مع  والفرعية،  الرئيسة  التدريس  مهارات 
وُوضعت  العقل،  وعادات  التدريسي  األداء  مهارات 
اجملاالت  متضمنة  املالحظة  لبطاقة  املبدئية  الصورة 
الرئيسة واملهارات الفرعية املندرجة حتتها؛ حيث ِصيغت 

يف صورة أداءات تدريسية قابلة للقياس واملالحظة.

صدق بطاقة املالحظة:
البطاقة مت عرضها على جمموعة  للتأكد من صدق 
من احملكمني املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس الرتبية 
مالحظاهتم  إلبداء  الرتبوي؛  النفس  وعلم  اإلسالمية 
اليت  التدريسية  لألداءات  البطاقة  مشولية  مدى  حول 
ارتباط  ومدى  املعلمني،  الطالب  لدى  توافرها  ينبغي 
الصياغة  وسالمة  الرئيسة،  ابملهارات  الفرعية  املهارات 
من  جمموعة  عن  ذلك  وأسفر  اللغوية،  والدقة  العلمية 
أن وصلت  إىل  االعتبار  أخذها يف  اليت مت  التعديالت 

النهائية.  صورهتا  إىل  البطاقة 
نتائج صدق التساق الداخلي.

مت  للبطاقة  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق 
من  مفردة  درجات كل  بني  االرتباط  معامل  حساب 
مفردات البطاقة والدرجات الكلية للمرحلة اليت تنتمي إليها 
املفردة، وجاءت النتائج كما هي مبينة يف جدول )6(.

جدول )6( يوضح معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة من مفردات البطاقة والدرجات الكلية للمرحلة اليت تنتمي إليها املفردة.
مراحل األداء 

التدريسي
العبارات

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

الداللة 

اإلحصائية

دال10.670.01. خيطط دروسه يف ضوء إسرتاتيجيات تدريسية واضحة.مرحلة التخطيط

دال20.590.01. خيطط الستخدام طرائق تعليم وتعلُّم حديثة.

دال30.480.01. يراعي الفروق الفردية للطالب أثناء ختطيط الدرس.

دال40.670.01. خيطط لتوظيف اإلمكاانت والتقنيات يف عملية التدريس.

دال50.440.016. خيطط لربط حمنوى الدروس خبربات الطالب.

دال60.520.01. يصوغ أهداف الدروس املعرفية والوجدانية واملهارية.

دال70.500.01. يصمم أنشطة متنوعة تتوافق مع قدرات ورغبات املتعلمني.

دال80.470.01. يضع أهدافًا تتبىن البحث واالستقصاء.

دال90.440.016. يضمن األهداف التعليمية التطبيقات احلياتية.

دال100.480.01.يشجع املتعلمني على املشاركة يف ختطيط الدرس.

دال110.540.01.يستويف كافة عناصر الدرس يف اإلعداد الكتايب.

دال120.520.01.حيدد التغذية الراجعة لإلفادة يف عملية التدريس.

دال130.470.01.يصمم أنشطة نظرية وعملية.
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مراحل األداء 

التدريسي
العبارات

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

الداللة 

اإلحصائية

دال140.400.028.يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.مرحلة التنفيذ

دال150.790.01.ينفذ إسرتاتيجيات تدريس مناسبة.

دال160.420.02.يعزز أساليب التعلم الذايت والبحث.

دال170.490.01.يوضح املفاهيم الرئيسة والفرعية ملوضوع الدرس.

دال180.790.01.يستخدم املصطلحات واملفاهيم بطريقة صحيحة.

دال190.430.019.يستثمر اخللفية العلمية يف شرح الدرس.

دال200.470.01.يقوم ابستخدام األمثلة التوضيحية.

دال210.420.02.يشارك يف حتليل النص أو احلكم الشرعي للوصول إىل النتائج.

دال220.480.01.يهيئ الطالب وحيفزهم للدرس.

دال230.500.01.ينمي مهارات التفكري لدى الطالب.

دال240.430.018.يربط بني خربات الطالب السابقة والالحقة.

دال250.790.01.يوظف التقنيات احلديثة يف املوقف التدريسي. 

دال260.440.016.يدير الصف بشكل جيد يتناسب مع املوقف التدريسي وخصائص الطالب.

دال270.420.021.يساعد املتعلمني على بناء وإنتاج املعرفة أثناء عملية التعلم.

دال280.430.017.يشجع املتعلمني على استخدام مصادر التعلم متنوعة.

دال290.400.027.ينظم جمموعات املتعلمني وفق قدراهتم وإمكاانهتم.

دال300.790.01.يهيئ مواقف تعليمية للطالب تثري تساؤالهتم تساهم يف إثراء التعلم.

دال310.790.01.يشجع املتعلمني على استمرارية التعلم.

دال320.410.023.يشجع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظة على حتقيقها.

دال330.510.01.يساعد املتعلمني على االندماج يف أعمال ليس هلا حلول جاهزة أو إجاابت سريعة.

دال340.600.01.يشجع املتعلمني على نقد املعلومات.

دال350.430.016.خيتار أدوات مناسبة للتقومي تتصف ابلواقعية.مرحلة التقومي

دال360.530.01.يقوم ابلتعزيز الفوري لكل طالب.

دال370.540.01.يتيح اجملال للطالب للمشاركة مببادرات تقومي ذاتية. 

دال380.460.01.ينوع يف استخدام أساليب التقومي البنائي واخلتامي

دال390.720.01.يشجع املتعلمني على االستفادة من التغذية الراجعة.

درجات  بني  االرتباط  معامالت   )6( جدول  يبني 
الكلية  والدرجات  البطاقة  مفردات  من  مفردة  كل 
للمرحلة اليت تنتمي إليها املفردة؛ حيث تراوحت ما بني 
)0.40 – 0.79( ومجيعها دالة إحصائًيا، وبذلك تعدُّ 

لقياسه. وضعت  ملا  صادقة  البطاقة  مفردات 

نتائج الصدق البنائى لبطاقة املالحظة:
مت  املالحظة  لبطاقة  البنائي  الصدق  من  للتحقق 
لكل  الكلية  الدرجات  بني  االرتباط  معامل  حساب 
الكلية  والدرجات  التدريسي  األداء  مراحل  من  مرحلة 
للبطاقة، وجاءت النتائج كما هي مبينة يف جدول )7(.
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جدول )7( يوضح معامالت الرتباط بني الدرجات الكلية لكل مرحلة 
من مراحل األداء التدريسي والدرجات الكلية للبطاقة.

معامل مراحل األداء التدريس
الرتباط

مستوى 
الدللة

الدللة 
اإلحصائية

دال0.750.01مرحلة التخطيط

دال0.900.01مرحلة التنفيذ

دال0.680.01مرحلة التقومي

يوضح جدول )7( معامالت االرتباط بني الدرجات 
التدريسي  األداء  مراحل  من  مرحلة  لكل  الكلية 
بني  ما  تراوحت  حيث  للبطاقة؛  الكلية  والدرجات 
)0.68 – 0.90( ومجيعها دالة إحصائًيا، مما يدل على 

التدريسي. األداء  مراحل  وجتانس  صدق 
نتائج ثبات بطاقة املالحظة:

للتحقق من ثبات بطاقة املالحظة استخدم الباحث 
طريقة معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج ،كما هي 

مبينة يف جدول )8(.

جدول )8( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبطاقة 
املالحظة.

عدد مراحل األداء التدريسي

العبارات

معامل ألفا 

كرونباخ

130.78مرحلة التخطيط

210.86مرحلة التنفيذ

50.68مرحلة التقومي

390.88بطاقة املالحظة

يبني جدول )8( معامالت الثبات لبطاقة مالحظة 
 –  0.68( بني  ما  تراوحت  حيث  التدريسي؛  األداء 

الثبات  معامل  وبلغ  التدريسي،  األداء  ملراحل   )0.86
مما  مرتفعة،  ثبات  نسبة  وهي   ،)0.88( للبطاقة ككل 

املالحظة. بطاقة  تطبيق  لنتائج  الباحث  يطمئن 
نتائج صدق املالحظني.

طريقة  اُستخدمت  املالحظني  صدق  من  للتحقق 
درجات  بني  الداخلى  االرتباط  حلساب  ألفا كرونباخ 
الثالث  التدريسي  األداء  الثالث يف مراحل  املالحظني 
وبطاقة املالحظة ككل، وجاءت النتائج كما هي مبينة 

.)9( يف جدول 
جدول )9( يوضح الرتباط الداخلى بني درجات املالحظني الثالث 

يف مراحل األداء التدريسي وبطاقة املالحظة ككل.
مستوى الدللةالرتباط الدخليمراحل األداء التدريسي

0.820.001مرحلة التخطيط

0.880.001مرحلة التنفيذ

0.900.001مرحلة التقومي

0.900.001بطاقة مالحظة األداء التدريسي

 يبني جدول )9( معامالت االرتباط الداخلي بني 
درجات املالحظني الثالث يف مراحل األداء التدريسي 
وبطاقة املالحظة ككل؛ حيث بلغت ملراحل األداء الوظيفي 
الثالث )0.82، 0.88، 0.90( على الرتتيب، وبلغت 
قيمة االرتباط الداخلي لبطاقة املالحظة ككل )0.90( 
ومجيعها دالة إحصائًيا، مما يدل على اتفاق املالحظني حنو 
مراحل األداء الوظيفي الثالث وبطاقة املالحظة ككل.
ولإلجابة على السؤال التاين للبحث والذي ينصُّ على: 
"ما مستوى األداء التدريسي لدى الطالب املعلمني 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الرتبية  بكلية 
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املفردات
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

مستوى 
العبارة

اختبار "كا2"

كا2
مستوى 
الداللة

مرحلة 
التخطيط

2.000.157كبرية68.00%13.400.49.  خيطط دروسه يف ضوء إسرتاتيجيات تدريسية واضحة.
0.320.572كبرية69.20%23.460.50.  خيطط الستخدام طرائق تعليم وتعلم حديثة.

2.880.090متوسطة67.60%33.380.49.  يراعي الفروق الفردية للطالب أثناء ختطيط الدرس.
0.001.00كبرية70.00%43.500.51.  خيطط لتوظيف اإلمكاانت والتقنيات يف عملية التدريس.

2.880.090متوسطة67.60%53.380.49.  خيطط لربط حمنوى الدروس خبربات الطالب.
0.080.777كبرية69.60%63.480.50.  يصوغ أهداف الدروس املعرفية والوجدانية واملهارية.

3.920.048متوسطة67.20%73.360.48.  يصمم أنشطة متنوعة تتوافق مع قدرات ورغبات املتعلمني.
0.720.396كبرية68.80%83.440.50.  يضع أهدافًا تتبىن البحث واالستقصاء.

0.320.572كبرية69.20%93.460.50.  يضمن األهداف التعليمية التطبيقات احلياتية.
3.920.048متوسطة67.20%103.360.48. يشجع املتعلمني على املشاركة يف ختطيط الدرس.
2.880.090متوسطة67.60%113.380.49. يستويف كافة عناصر الدرس يف اإلعداد الكتايب.
0.080.777كبرية69.60%123.480.50. حيدد التغذية الراجعة لإلفادة يف عملية التدريس.

11.520.001متوسطة65.20%133.260.44. يصمم أنشطة نظرية وعملية.

مرحلة 
التنفيذ

0.720.396كبرية71.20%143.560.50. يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

1.280.258كبرية68.40%153.420.50. ينفذ إسرتاتيجيات تدريس مناسبة للتدريس.

1.280.258كبرية68.40%163.420.50. يعزز أساليب التعلم الذايت والبحث.
0.080.777كبرية69.60%173.480.50. يوضح املفاهيم الرئيسة والفرعية ملوضوع الدرس.
6.480.011متوسطة66.40%183.320.47. يستخدم املصطلحات واملفاهيم بطريقة صحيحة.

0.001.000كبرية70.00%193.500.51. يستثمر اخللفية العلمية يف شرح الدرس.

8.000.005متوسطة66.00%203.300.46. يقوم ابستخدام األمثلة التوضيحية.
0.001.000كبرية70.00%213.500.51. يشارك يف حتليل النص للوصول إىل النتائج.

3.920.048متوسطة67.20%223.360.48. يهيئ الطالب وحيفزهم للدرس.
2.000.157كبرية68.00%233.400.49. ينمي مهارات التفكري لدى الطالب.

2.000.157كبرية68.00%243.400.49. يربط بني خربات الطالب السابقة والالحقة.
2.000.157كبرية68.00%253.400.49. يوظف التقنيات احلديثة يف املوقف التدريسي. 

2.000.157كبرية68.00%263.400.49. يدير الصف بشكل جيد يتناسب مع املوقف التدريسي وخصائص الطالب.

2.000.157كبرية68.00%273.400.49. يساعد املتعلمني على بناء وإنتاج املعرفة أثناء عملية التعلم.

2.880.090متوسطة67.60%283.380.49. يشجع املتعلمني على استخدام مصادر التعلم متنوعة.

0.080.777كبرية69.60%293.480.50. ينظم جمموعات املتعلمني وفق قدراهتم وإمكاانهتم.
1.280.258كبرية68.40%303.420.50. يهيئ مواقف تعليمية للطالب تثري تساؤالهتم تسهم يف إثراء التعلم.

3.920.048متوسطة67.20%313.360.48. يشجع املتعلمني على استمرارية التعلم.

32. يشجع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظة 
على حتقيقها.

2.000.157كبرية3.600.49%72.00

33. يساعد املتعلمني على االندماج بعمق يف أعمال ليس هلا حلول جاهزة 
أو إجاابت سريعة.

3.920.048متوسطة3.360.48%67.20

3.920.048متوسطة67.20%343.360.48. يشجع املتعلمني على نقد املعلومات.

مرحلة 
التقومي

5.120.024متوسطة66.80%353.340.48. خيتار أدوات مناسبة للتقومي تتصف ابلواقعية.

0.001.000كبرية70.00%363.500.51. يقوم ابلتعزيز الفوري لكل طالب.
1.280.258كبرية68.40%373.420.50. يتيح اجملال للطالب للمشاركة مببادرات تقومي ذاتية. 
0.080.777كبرية69.60%383.480.50. ينوع يف استخدام أساليب التقومي البنائي واخلتامي.
0.720.396كبرية68.80%393.440.50. يشجع املتعلمني على االستفادة من التغذية الراجعة.

 

جدول )10(  املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية واألوزان النسبية، ونتائج اختبار “كا2" ملفردات األداء التدريسي من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس.
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احلسايب  املتوسط  الباحث  استخدم  الرتبية؟"،  بكلية 
واالحنراف املعياري والوزن النسيب واختبار كا2، وجاءت 

النتائج كما هو مبني يف جدول )10(.
لداللة  "كا2"  اختبار  نتائج   )10( جدول  يبني 
مفردات  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني  الفروق 
إحصائًيا  دالة  "كا2"  قيم  فجاءت  التدريسي،  األداء 
لبعض املفردات، مما يدل على وجود فروق معنوية بني 
اآلراء يف مستوى  ووقعت  التدريس،  هيئة  أعضاء  آراء 
"كبرية" للعبارات ألرقام )1، 2، 4، 6، 8، 9، 12، 
 ،25 ،24 ،23 ،21 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14
39(؛   ،38  ،37  ،36  ،32  ،29،30  ،27  ،26
حيث تراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما 
ما  النسبية  األوزان  وتراوحت   )3.60  –  3.40( بني 
بني )68.0% - 72.0%(، يف حني وقعت اآلراء يف 
 ،10 ،7 ،5  ،3( أرقام  العبارات  "متوسطة"  مستوى 
 ،34 ،33 ،31 ،28 ،22 ،20 ،18 ،13 ،11
لباقي  احلسايب  املتوسط  قيم  تراوحت  حيث  35(؛ 
العبارات ما بني )3.26 – 3.38(، وتراوحت األوزان 

النسبية ما بني )65.20%- 67.60%(، وبذلك تكون 
قد متت اإلجابة على السؤال الثاىن البحث؛ حيث جاء 
الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  التدريسي  األداء 
الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  وعليه  "كبرية"،  مستوى  يف 
والقحطاين  نتائج دراسة كل من رواقة )2005(،  مع 
إىل  ذلك  ويرجع   ،)2013( والكلثم   ،)2012(
احلديثة  التدريس  ملهارات  املعلمني  الطالب  اكتساب 
األمر الذي انعكس على سلوكياهتم وأداءاهتم التدريسية 
إدارة  أو  تنفيذ  أو  التخطيط  يف  سواء  الفصل،  داخل 

الصف أو تقومي الدرس. 
الفرض الثاىن:

ذات  فروق  "توجد  أنَّه  على  الثاين  الفرض  ينصُّ   
دللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الرتبية حنو األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية 
استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  الرتبية"، 
الباحث اختبار كا2، وجاءت النتائج كما هو مبني يف 

.)11( جدول 

املفردات
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

مستوى 
العبارة

اختبار "كا2"

كا2
مستوى 
الداللة

مرحلة 
التخطيط

2.000.157كبرية68.00%13.400.49.  خيطط دروسه يف ضوء إسرتاتيجيات تدريسية واضحة.
0.320.572كبرية69.20%23.460.50.  خيطط الستخدام طرائق تعليم وتعلم حديثة.

2.880.090متوسطة67.60%33.380.49.  يراعي الفروق الفردية للطالب أثناء ختطيط الدرس.
0.001.00كبرية70.00%43.500.51.  خيطط لتوظيف اإلمكاانت والتقنيات يف عملية التدريس.

2.880.090متوسطة67.60%53.380.49.  خيطط لربط حمنوى الدروس خبربات الطالب.
0.080.777كبرية69.60%63.480.50.  يصوغ أهداف الدروس املعرفية والوجدانية واملهارية.

3.920.048متوسطة67.20%73.360.48.  يصمم أنشطة متنوعة تتوافق مع قدرات ورغبات املتعلمني.
0.720.396كبرية68.80%83.440.50.  يضع أهدافًا تتبىن البحث واالستقصاء.

0.320.572كبرية69.20%93.460.50.  يضمن األهداف التعليمية التطبيقات احلياتية.
3.920.048متوسطة67.20%103.360.48. يشجع املتعلمني على املشاركة يف ختطيط الدرس.
2.880.090متوسطة67.60%113.380.49. يستويف كافة عناصر الدرس يف اإلعداد الكتايب.
0.080.777كبرية69.60%123.480.50. حيدد التغذية الراجعة لإلفادة يف عملية التدريس.

11.520.001متوسطة65.20%133.260.44. يصمم أنشطة نظرية وعملية.

مرحلة 
التنفيذ

0.720.396كبرية71.20%143.560.50. يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

1.280.258كبرية68.40%153.420.50. ينفذ إسرتاتيجيات تدريس مناسبة للتدريس.

1.280.258كبرية68.40%163.420.50. يعزز أساليب التعلم الذايت والبحث.
0.080.777كبرية69.60%173.480.50. يوضح املفاهيم الرئيسة والفرعية ملوضوع الدرس.
6.480.011متوسطة66.40%183.320.47. يستخدم املصطلحات واملفاهيم بطريقة صحيحة.

0.001.000كبرية70.00%193.500.51. يستثمر اخللفية العلمية يف شرح الدرس.

8.000.005متوسطة66.00%203.300.46. يقوم ابستخدام األمثلة التوضيحية.
0.001.000كبرية70.00%213.500.51. يشارك يف حتليل النص للوصول إىل النتائج.

3.920.048متوسطة67.20%223.360.48. يهيئ الطالب وحيفزهم للدرس.
2.000.157كبرية68.00%233.400.49. ينمي مهارات التفكري لدى الطالب.

2.000.157كبرية68.00%243.400.49. يربط بني خربات الطالب السابقة والالحقة.
2.000.157كبرية68.00%253.400.49. يوظف التقنيات احلديثة يف املوقف التدريسي. 

2.000.157كبرية68.00%263.400.49. يدير الصف بشكل جيد يتناسب مع املوقف التدريسي وخصائص الطالب.

2.000.157كبرية68.00%273.400.49. يساعد املتعلمني على بناء وإنتاج املعرفة أثناء عملية التعلم.

2.880.090متوسطة67.60%283.380.49. يشجع املتعلمني على استخدام مصادر التعلم متنوعة.

0.080.777كبرية69.60%293.480.50. ينظم جمموعات املتعلمني وفق قدراهتم وإمكاانهتم.
1.280.258كبرية68.40%303.420.50. يهيئ مواقف تعليمية للطالب تثري تساؤالهتم تسهم يف إثراء التعلم.

3.920.048متوسطة67.20%313.360.48. يشجع املتعلمني على استمرارية التعلم.

32. يشجع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظة 
على حتقيقها.

2.000.157كبرية3.600.49%72.00

33. يساعد املتعلمني على االندماج بعمق يف أعمال ليس هلا حلول جاهزة 
أو إجاابت سريعة.

3.920.048متوسطة3.360.48%67.20

3.920.048متوسطة67.20%343.360.48. يشجع املتعلمني على نقد املعلومات.

مرحلة 
التقومي

5.120.024متوسطة66.80%353.340.48. خيتار أدوات مناسبة للتقومي تتصف ابلواقعية.

0.001.000كبرية70.00%363.500.51. يقوم ابلتعزيز الفوري لكل طالب.
1.280.258كبرية68.40%373.420.50. يتيح اجملال للطالب للمشاركة مببادرات تقومي ذاتية. 
0.080.777كبرية69.60%383.480.50. ينوع يف استخدام أساليب التقومي البنائي واخلتامي.
0.720.396كبرية68.80%393.440.50. يشجع املتعلمني على االستفادة من التغذية الراجعة.

 

جدول )11(  دللة الفروق بني آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية حنو األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية الرتبية.

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبمراحل األداء التدريسي
الوزن النسيب 

)%(
مستوى املرحلة

اختبار "كا2"

مستوى الداللةكا2

20.700.001كبرية68.22%3.410.49مرحلة التخطيط

26.880.001كبرية68.40%3.420.49مرحلة التنفيذ

4.100.043كبرية68.72%3.440.50مرحلة التقومي

340.630.001كبرية68.38%3.420.49األداء التدريسي

لداللة  "كا2"  اختبار  نتائج   )11( جدول  يبني 
مراحل  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني  الفروق 
األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية الرتبية؛ حيث 

تراوحت قيم "كا2" ما بني )4.10 -26.88( وجاءت 
مجيعها دالة إحصائًيا، مما يدل على وجود فروق معنوية 
التدريسي،  األداء  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني 
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ووقعت اآلراء يف مستوى "كبرية" جلميع مراحل األداء 
التدريسي؛ حيث تراوحت قيم املتوسط احلسايب هلا ما 
بني )3.41 -3.44(، وتراوحت األوزان النسبية ما بني 

.)%68.72-  %68.22(
"كا2"  قيمة  فبلغت  ككل  التدريسي  األداء  أمَّا 
)340.63( ومستوى الداللة )0.001(، مما يدل على 
وجود فرق دال إحصائًيا بني آراء أعضاء هيئة التدريس، 
حسايب  مبتوسط  "كبرية"  مستوى  يف  وقعت  واليت 
)3.42( ووزن نسيب )68.38%(، وعليه يتحقق الفرض 

اإلحصائي الثاين. 
الفرض الثالث:

ينصُّ  والذي  للبحث  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة   
على"ما درجة الرتباط بني امتالك عادات العقل لدى 
الطالب املعلمني بكلية الرتبية واألداء التدريسي هلم؟، 
والذي يتضمن اختبار صحة الفرض الثالث والذي ينصُّ 
على أنَّه "توجد عالقة ارتباطية ذات دللة احصائية 
بني عادات العقل لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية 
ومستوى األداء التدريسي"، اُستخدم معامل االرتباط 
اخلطي، وجاءت النتائج كما هو مبني يف جدول )12(.

الطالب  لدى  العقل  عادات  بني  الرتباطية  العالقة    )12( جدول 
التدريسي. األداء  ومستوى  الرتبية  بكلية  املعلمني 

العالقة بني
األداء التدريسي

معامل ن
الرتباط

مستوى 
نوع العالقةالدللة

موجبة500.540.01عادات العقل

موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود   )12( جدول  يبني 
بني عادات العقل لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية 
التدريسي؛ حيث بلغ معامل االرتباط  ومستوى األداء 
)0.54( ومستوى الداللة )0.01(، وبذلك تكون قد 
متت اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث، ويتبني بذلك 
حتقق الفرض اإلحصائي الثالث، ويرجع ذلك االرتباط 

بني عادات العقل واألداء التدريسي إىل صياغة األداءات 
خالل  العقل  عادات  بواسطة  التدريسية  والسلوكيات 

التقومي(. التنفيذ،  التدريس )التخطيط،  مجيع مراحل 
التساؤل الرئيس:

أثر امتالك عادات  التساؤل األول على "ما  ينص   
على  الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  العقل 
األداء التدريسي ابلتدريب امليداىن؟"، ولإلجابة على 
االحندار  اختبار حتليل  الباحث  استخدم  التساؤل  هذا 
اخلطي البسيط، وجاءت النتائج كما هو مبني يف جدول 

.)13(
جدول )13(  نتائج حتليل الحندار اخلطي للعالقة بني عادات العقل 

واألداء التدريسي لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية.
جمموع مصدر التباين

املربعات
درجات 

احلرية
متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
احملسوبة

مستوى 
الداللة

158.391158.3919.650.001االحندار

386.83488.06البواقى

 545.2249اجملموع

التحديد  معامل    .0.54  = )ر(  االرتباط  معامل 
.0.29  = )ر2( 

اخلطي  االحندار  حتليل  نتائج   )13( جدول  يبني 
لدى  التدريسي  واألداء  العقل  عادات  بني  للعالقة 
الطالب املعلمني بكلية الرتبية؛ حيث بلغت قيمة "ف" 
)19.65( ومستوى الداللة )0.001(، مما يدل على 
معنوية منوذج االحندار وصالحيته للتنبؤ ابألداء التدريسي 
العقل، وبلغ حجم أتثري عادات  وفًقا ملستوى عادات 
العقل على األداء التدريسيج )0.29( وهو حجم أتثري 
التأثري؛ حيث  تفسريًا حلجم  أعطى كوهني  وقد  كبري، 
إذا  ومتوسط   ،)0.01( قيمته  بلغت  إذا  صغريًا  يكون 
بلغت قيمتة )0.09(، وكبري إذا بلغت قيمتة )0.25(، 
وداللتها  االحندار  معامالت  يوضح   )13( وجدول 

اإلحصائية.

املفردات
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

مستوى 
العبارة

اختبار "كا2"

كا2
مستوى 
الداللة

مرحلة 
التخطيط

2.000.157كبرية68.00%13.400.49.  خيطط دروسه يف ضوء إسرتاتيجيات تدريسية واضحة.
0.320.572كبرية69.20%23.460.50.  خيطط الستخدام طرائق تعليم وتعلم حديثة.

2.880.090متوسطة67.60%33.380.49.  يراعي الفروق الفردية للطالب أثناء ختطيط الدرس.
0.001.00كبرية70.00%43.500.51.  خيطط لتوظيف اإلمكاانت والتقنيات يف عملية التدريس.

2.880.090متوسطة67.60%53.380.49.  خيطط لربط حمنوى الدروس خبربات الطالب.
0.080.777كبرية69.60%63.480.50.  يصوغ أهداف الدروس املعرفية والوجدانية واملهارية.

3.920.048متوسطة67.20%73.360.48.  يصمم أنشطة متنوعة تتوافق مع قدرات ورغبات املتعلمني.
0.720.396كبرية68.80%83.440.50.  يضع أهدافًا تتبىن البحث واالستقصاء.

0.320.572كبرية69.20%93.460.50.  يضمن األهداف التعليمية التطبيقات احلياتية.
3.920.048متوسطة67.20%103.360.48. يشجع املتعلمني على املشاركة يف ختطيط الدرس.
2.880.090متوسطة67.60%113.380.49. يستويف كافة عناصر الدرس يف اإلعداد الكتايب.
0.080.777كبرية69.60%123.480.50. حيدد التغذية الراجعة لإلفادة يف عملية التدريس.

11.520.001متوسطة65.20%133.260.44. يصمم أنشطة نظرية وعملية.

مرحلة 
التنفيذ

0.720.396كبرية71.20%143.560.50. يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

1.280.258كبرية68.40%153.420.50. ينفذ إسرتاتيجيات تدريس مناسبة للتدريس.

1.280.258كبرية68.40%163.420.50. يعزز أساليب التعلم الذايت والبحث.
0.080.777كبرية69.60%173.480.50. يوضح املفاهيم الرئيسة والفرعية ملوضوع الدرس.
6.480.011متوسطة66.40%183.320.47. يستخدم املصطلحات واملفاهيم بطريقة صحيحة.

0.001.000كبرية70.00%193.500.51. يستثمر اخللفية العلمية يف شرح الدرس.

8.000.005متوسطة66.00%203.300.46. يقوم ابستخدام األمثلة التوضيحية.
0.001.000كبرية70.00%213.500.51. يشارك يف حتليل النص للوصول إىل النتائج.

3.920.048متوسطة67.20%223.360.48. يهيئ الطالب وحيفزهم للدرس.
2.000.157كبرية68.00%233.400.49. ينمي مهارات التفكري لدى الطالب.

2.000.157كبرية68.00%243.400.49. يربط بني خربات الطالب السابقة والالحقة.
2.000.157كبرية68.00%253.400.49. يوظف التقنيات احلديثة يف املوقف التدريسي. 

2.000.157كبرية68.00%263.400.49. يدير الصف بشكل جيد يتناسب مع املوقف التدريسي وخصائص الطالب.

2.000.157كبرية68.00%273.400.49. يساعد املتعلمني على بناء وإنتاج املعرفة أثناء عملية التعلم.

2.880.090متوسطة67.60%283.380.49. يشجع املتعلمني على استخدام مصادر التعلم متنوعة.

0.080.777كبرية69.60%293.480.50. ينظم جمموعات املتعلمني وفق قدراهتم وإمكاانهتم.
1.280.258كبرية68.40%303.420.50. يهيئ مواقف تعليمية للطالب تثري تساؤالهتم تسهم يف إثراء التعلم.

3.920.048متوسطة67.20%313.360.48. يشجع املتعلمني على استمرارية التعلم.

32. يشجع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظة 
على حتقيقها.

2.000.157كبرية3.600.49%72.00

33. يساعد املتعلمني على االندماج بعمق يف أعمال ليس هلا حلول جاهزة 
أو إجاابت سريعة.

3.920.048متوسطة3.360.48%67.20

3.920.048متوسطة67.20%343.360.48. يشجع املتعلمني على نقد املعلومات.

مرحلة 
التقومي

5.120.024متوسطة66.80%353.340.48. خيتار أدوات مناسبة للتقومي تتصف ابلواقعية.

0.001.000كبرية70.00%363.500.51. يقوم ابلتعزيز الفوري لكل طالب.
1.280.258كبرية68.40%373.420.50. يتيح اجملال للطالب للمشاركة مببادرات تقومي ذاتية. 
0.080.777كبرية69.60%383.480.50. ينوع يف استخدام أساليب التقومي البنائي واخلتامي.
0.720.396كبرية68.80%393.440.50. يشجع املتعلمني على االستفادة من التغذية الراجعة.
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جدول )14( يوضح معامالت الحندار ودللتها اإلحصائية.
قيمة )ت( معامل الحندار 

احملسوبة
مستوى الدللة

67.54.540.001)الثابت(

0.4644.430.001عادات العقل

)متغري  العقل  عادات  أنَّ   )14( جدول  من  يتبني   
التدريسي  األداء  على  معنوي كبري  أتثري  له  مسقل(، 
)متغري اتبع(؛ حيث بلغت قيمة "ت" ومستوى الداللة 

.)0.001(
معادلة التنبؤ الرايضي: األداء التدريسي = 0.464 

)عادات العقل( + 67.50.
من اجلدولني )13(، )14( ونتائجهما متت اإلجابة 
العقل  لعادات  بوجود أتثرٍي كبرٍي  الرئيس  التساؤل  على 
بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  التدريسي  األداء  على 
الرتبية ، ويرجع ذلك التأثري إىل أنَّ إسرتاتيجيات التدريس 
املستخدمة خالل مراحل املختلفة )التخطيط، التنفيذ، 
التقومي(، قامت بتوظيف عادات العقل وممارساهتا بصورة 
تنمي  طرائق  واستخدام  للطالب،  إكساهبا  يف  تسهم 

عادات العقل لدى الطالب.
مناقشة النتائج وتفسريها:

أوضحت نتائج البحث احلايل عن وجود أثر المتالك 
التدريسي  األداء  على  العقل  لعادات  الرتبية  طالب كلية 
للطالب املعلم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد، من وجهة 

التدريس. هيئة  أعضاء  نظر 
وقد ترجع أسباب ذلك إىل ما يلي:

مساعد املتعلمني على االندماج بعمق يف أعمال ليس . 1
هلا حلول جاهزة أو إجاابت.

يشجع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت . 2
أدائهم واحملافظة على حتقيقها.

هتيئة مواقف تعليمية للطالب تثري تساؤالهتم لتسهم يف . 3
تنمية عادات العقل.

شأنا . 4 من  تدريس  وإسرتاتيجيات  طرق  استخدام 
توظيف عادات العقل أثناء تنفيذ الدرس، ومشاركة الطالب 

والتقومي. والتنفيذ  التخطيط  عمليات  يف 
شأنا . 5 من  اليت  التقومي  وأدوات  أساليب  يف  التنويع 

ممارساته. وقياس  العقل  عادات  توظيف 
التوصيات:  

العقل، . 1 عادات  توظيف  على كيفية  املعلمني  تدريب 
املناهج. تطوير  يف  واعتمادها 

تزويد الطالب املعلمني بدورات تدريبية مكثفة ودليل . 2
تنمية  يوضح كيفية  حبيث  هلم  مرجًعا  ليكون  اسرتشادي؛ 

التدريس. العقل يف  عادات 
حول . 3 تدريبية  بدورات  اخلدمة  أثناء  املعلمني  إحلاق 

تفرزها  اليت  احلديثة،  وإسرتاتيجياته  التدريس  مهارات 
التدريس. وطرق  املناهج  ميدان  مستجدات 

املقرتحات:
التخصصات . 1 تدريس  يف  العقل  عادات  استخدام 

املختلفة لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة 
الثانوية.

تنمية . 2 يف  العقل  عادات  على  قائم  برانمج  فاعلية 
مهارات التفكري اإلبداعي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ 

املتوسطة. املرحلة 
املرحلة . 3 طالب  امتالك  درجة  لقياس  دراسة  إجراء 

يف  معلميهم  نظر  وجهة  من  العقل  لعاددات  املتوسطة 
خمتلفة. ختصصات 
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 Intention among Saudi female students towards participating in physical
activities in different locations (cities, towns, and villages)

Dr.

د.
وزارة التعليم

 Abstract: This study aimed to knowledge of
 differences in attitude, subjective Norms, perceived
 behavioural control and intention among Saudi
 female students towards participating in physical
 activities from different locations (cities, towns,
 and villages). The sample used in this study
 consisted of 375 participants from Saudi female
 students in all areas in the KSA. The data were
 collected using a developed questionnaire which
 was distributed online, and these data were
 statistically analyzed. The results indicated that
 there is a significant difference of attitude,
 subjective norms, perceived behavioural control
 and intention among Saudi female students
 according their staying locations. As well Saudi
 female students staying in cities have a significantly
 higher attitude, subjective norms, perceived
 behavioural control and intention with those stays
 at towns and villages, similarly, the subjective
 norms, perceived behavioural control and intention
 among Saudi female students in the towns are
 higher than that of their female counterparts in the
 villages, while there was no difference in the
 attitude between the Saudi female students in the
.towns and villages
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Sum of Squares df Mean Square F P

ATT

Between Groups * .

Within Groups .

Total 374

Between Groups * .

Within Groups 1.179

Total 374

PBC

Between Groups * .

Within Groups .

Total 374

INT Between Groups * .

Within Groups .

Total 374

 p *

]

 

Dependent
Variable

 Mean Std. Error P

Attitude 1
1

2 *21367. 08774. *015.

3 *28190. 08842. *002.

2 3 06823. 08874. 442.

SN 1 2 *46773. 13215. *001.

3 *92843. 13317. *001.

2 3 *46070. 13365. * .



-

PBC 1 2 02733 08908. 759.

1 3 *26655 08977. *003.

2 3 *23923 09009. *008.

INT
1

2
3

*63810
*

12099.
12193.

*001.
*001.

2 3 *74535 12237. *001.

* p  
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From Oath-taking Words in Al-Baha Region: Descriptive and Analytical Study

Dr. Mansour Saeed Ahmed Abu ras
 

Key words: Oath-takingwords,Vernacular language,the 
language of the Azd – Albaha region.

of oath-taking in Albaha region in the light of the language.

- The Oath-taking words in the Albaha region are correct 

oath-taking words in Albaha region such as shortening 

colloquial dialect of the region.

-

-
cal language.

languages.
-

-
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تعىن هبا الدراسة.

أي: أقسم هبذا البلد (الفراهـــــــــيدي، العني، ق س
ِسُم ِإْقساًما وَقَسما؛ فإقسام هو املصدر احلقيقي، م) وأَْقَسَم يقُْ

 وَقَسٌم: اسم أقيم مقام املصدر (األزهـــــــري، هتذيب اللغة،
ْقَسُم؛

ُ
 ٢٠٠١م، ٨/ ٣١٩)، وقد قيل إنَّ املصـــــدر منه: امل

ْخرَِج من أخرج(الزبيدي، اتج
ُ
 كامل
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مجعا

َرْت ِيل اِبلكثيب ُمَؤالًفا وقد ذكََ
                           ِقَالَص ُسَلْيٍم أو ِقَلَص بين بكر

فـََقاَل فريُق القوِم ملا َنَشْدتـُُهْم: 
                          نعم، وفريق: لْيُمُن ِهللا ما ندري



 /

 
.( /

 /
 /
 /

.(  /

.(  /

/
 



-

 /
 /

 .(

 
.(

 ((

 .(

.(  /  

(

.(

 /
.(  /

.(  /

 

٥- وأما القسم األخري فهو الذي يقسم فيه املتكلم
بصفات احلسن واجلمال يف املقسم له ؛ مبا يقوم مقام
الغزل والتشبيب، ويسميه البعض القسم االستعطايف؛
ملا فيه من إالنة القول، والتقرب إىل احملبوب، وهو يف

الغالب املقسم له، ومنه قول ابن املعتز :

أمَّا والذي أبكى وأضحك والذي
                                 أمات وأحيا والذي أمره أمر

لقد تركتين أحسد الوحش أن أرى    
                                   أليفني منها ال يروعهما اهلجر 

ال َوالَِّذي َسلَّ ِمْن َجْفنـَْيِه َسْيَف 
ائُِلُه                              َرًدى ُقدَّْت َلُه ِمْن َغَدائٍِر حََ

ما صارت مقليت دمعا وال وصلت
            غمضا وال ساملت قليب بالبله 

دمشق خذيها واعلمي أن ليلة
                              متر بعودي نعشها ليلة 

القدرأكلت دما إن مل أرعك بضرة  
                           بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

بدلت بعد أتنس بتوحش
                         وأعرت مسعك من يبلغ أو يشي

ال مت إن كان الذي بلغته        
                         حىت أرى يف صورة ابن األعمش    

أما والذي غشـى املبارك خزية 
                           يغـين علـى األايم ركـب بـه ركبـا

لقـد ظـل مقـران حيك بعرضه         
                               قوايف شـعر لو أتملها جراب 

ال والذي جعل املوايل يف اهلوى خدم العبيد
وأصار يف أيدي الظبا ... ء قياد أعناق األسود

وأقام ألوية املين ... ة بني أفناء الصدود
ما الورد أحسن منظرا ... من حسن توريد اخلدود
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قالت وعيش أخي وحرمة والدي
                                    ألنبهن القوم إن مل خترج

فخرجت خيفة أهلها فتبسمت 
                                    فعلمت أن ميينها مل حترج   
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النحويني
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ُه يـَْعُنوَن أم ِقْرَدا َحِزٌق إذا ما الّناس أبدوا فكاهًة      تفكر آإايَّ
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فـَُقْلُت ميََِني ِهللا أَبـَْرُح قَاِعًدا    َوَلْو َقطَُّعوا رَْأِسي َلَديَك َوَأْوَصاِيل 

كّال ميََِني هللا حىت تـَْنزُِلوا        من رأس شاهقٍة إلينا األْسَوَدا
(الغامدي، أحداث وقصائد من بالد غامد،(

(١) ٢٠٢٠م، ٣).

وال كل حالف تقلد بيعة         فأعظَم عهَد اهلّل ُمثّ َشراَها. 

ويف االرايع سدرى          
                  روحا معّول ابلشقا وعلي ابهلل. 

واجلل عهد هللا ماان فيك ابئر            لن به جنة وبه انر
                     والعهد ما يشبه ملزح يف القهاوي.   
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(١)(املشهوري:أحلان من غامد وزهران، ص ٧٤)

وفيها نشاء ُصّفه على الظلم جتترب
                               وال عاهدت ابهلل خانت عهودها 

(الّسّلوك، املورواثت الشعبية لغامد وزهران-الكتاب الرابع،
 ١٤٢٥ ه، ص١٠٥).
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أْقسْمَت لوَما احلُْكم بِْيد الشََّفِريي   إّين ما اَخلِّي يف طريقي بعِري. 
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حلفت مييًنا غري ذي مثنوية    وال علم إال حسن ظن بصاحب.  

(عبد الساتر، ديوان النابغة الذبياين، ١٤١٦ ه،
 ص ٢).

على الزايرة وحج البيت ايمايب
حلفت ماخذ دوى ساده وال فقها

ودي بشربة من الكوثر ال مع سيدي
(الغامدي، أحداث وقصائد من بالد غامد، ٢٠٢٠ م، ص ٤٦٦)(١)

حلفت الفادي بروحي واهنب اهليل
ما اقصر عن هنبه لو اقتل

وإذا هنبت اهليل بصر الشيخ فيه

وقول أمحد جربان الزهراين:

(املشهوري، أحلان من غامد وزهران، ص ٩٢)

واحلف هلم ابهلل واميانك اخلمس
                                                      إنه مقابل خري ايمجع االخوان.

(أبو عايل، ديوان األستاذ الشاعر علي دغسان أبو عايل،
 ١٤٣٩ه، ٢١ و ٤٧).

حلفت ، أو أحلف

حلفت فلم أترك لنفسك ريبْة     وليس وراء هللا للمرء مذهب.
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ََرْدُت ِلكْي ال يـَْعلَم هللاُ أَنَِّين   صربت وأحشى ِمْثَل يوِم املَُشقَِّر. 

ومنه قول أيب فراس احلمداين:
َوَحنُْن ُأاَنٌس، يَعَلُم هللا أننا      إذا مجَح الَدهُر الغشوُم شكائُمْه.  

(ديوان أيب فراس احلمداين، الدويهي، ١٤١٤هـ، ص ٣١٠). 
وقول ابن هانئ األندلسي:

أولئك قْوٌم يـَْعَلُم هللا أهنم    قد اقتسموا الّدنيا اقتساَم املغامن.
 (البستاين، ديوان ابن هانئ األندلسي، ١٤٠٠هـ، ص ٣١١).

وقول عمر بن أيب ربيعة:
يعلُم هللا أنين مستهاٌم        هِبََواُكْم، وأَنَّين َمْرُحوُم.

 (عبداحلميد، شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة، ١٣٧١هـ،
 ص ٤٩٤) .

لو تسّمعنا لكم مخس عشرة ما احلداوي
                        يعلم هللا إهنا ما تساوي مّد خوخ 
 (أبو عايل، ديوان األستاذ الشاعر علي دغسان أبو عايل،

١٤٣٩هـ، ص٢٨٦).

١- يشهد هللا، وهو من أساليب القسم اليت وردت بكثرة 
يف الشعر العريب الفصيح، بل وقد وردت يف القرآن الكرمي

 

 لو حنسب كل قرية يف ثالمثائة رجال.
أمسعوا اي مخس غامد يشهد هللا مالنا صفه.

يشهد له هللا ما ييب حرب اليته
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ذرب وعن حرب الرفيق صدود. 
(الّسّلوك، املورواثت الشعبية لغامد وزهران-

الكتاب الرابع،١٤٢٥هـ، ص ١٨٨).

إن احلوادث ابملدينة قد      أوجعنين وقرعن مروتيْه
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اِبهلل اي ظبيات القاع قلن لنا      
                        ليالي منكن أم ليلى من البشر. 

(أبو صاحل، ديوان ذي الرمة شرح الباهلي،١٩٨٢م،
 .(٣/ ١٨٧٦ 

ال وهللا إال راح الرحم جده    وأتلى العهد به مي راضة بين سيد
ال ابهلل إال راح والقوم بده    وال عاد تلحقهم يقع يف اجملاريد. 

(الغامدي، بين كبري اتريخ وأصالة، ١٤٣٦هـ، ١٢٤). 

ومن ذلك قول الشاعر:
غري ابهلل اي ساق املغين جتنب عند أمري

أان عندي شهادة اي اعمى القلب ما فيه البصرية. 
(احلمدان والغامدي، أبو جعيدي وذاكرة القصيد،

 ١٤٢٩هـ، ٦٧). 

أطوف ما أطوف مث آوي     إىل ُأمَّا ويرويين النقيع.

الشاعر بن جري الغامدي عاش يف القرن العاشر اهلجري، وهو من قرية 

احلصن من بلجرشي.
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وهللا وعلي الطالق والصماد.

وهللا ثالث أميان يف هجريت لو كنت فاضي
خلطر عليهم كل شهر وسنه من شان ضيفه. 

(الغامدي، أحداث وقصائد من بالد غامد، ٢٠٢٠م، 
ص٤٤٠).

وإن قصرمت فخذ من قرية اهليس مما تنتقي
             أميان اخلمس والعشرين ابخلمس والعشرين حالف

حيلفون لك ميينا كافية وافية خٌرب وقْطع
                      ختلي الدار والدوار والبيت والوادي ِخلي. 

(الغامدي، أحداث وقصائد من بالد غامد، ٢٠٢٠م،
 ص ١٦٧) .

وقلت وحياة رٌب يرزق األوحاش والفيل
                     ما انكرتك إال من الضدات واْطَوال املغيبه. 
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Intonation

هللا جناك بكفي َمْسَلَمْت      
                    من بعدما وبعدما وبعدمْت

صارت نفوس القوم عند الغلصمْت  
                    وكادت احلرة أن تدعى أمْت. 

(عبدالواحد، ديوان أيب النجم العجلي،  ١٤٢٧هـ، ص٤٠٩)،
 (ابن منظور، لسان العرب، ١٤١٤هـ، ما)، (األزهري، 

شرح التصريح، ٢٠٠٠م، ٢/ ٦٣١).

َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبـَْيِت)  هود٧٣، ويف قوله تعاىل:

(١) ورويت أيًضا: "لَْيَس ِعْنَداَن َعَربيَّة كَعَربِيَّتُكم"، ونقل ابن منظور عن
 ابن سيدة ترجيحه لروايتها ابلتاء املربوطة؛ ألنَّ امللك ما كان ليخرج 

نفسه من العرب.

اليكون العري مهرا          اليكون املهر مهر
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كَذبـُْتم، وَحقِّ ِهللا، يـُبـَْزى حممٌد      َوَلمَّا نُطاِعْن ُدونه ونُناِضل

أأنت على العهد الذي كان بيننا    
                  فلسنا وحق هللا عن ذاك نصدف الواحدي.

(شرح ديوان املتنيب، ٩ م، ص ٢٠٠٥).

ومنه قول اإلمام الشافعي -رمحه هللا-
َك أَْنَصُح  فقيًها وصوفًيا فكن ليَس واحًدا    فَإين َوَحقِّ اهللَِّ إايَّ

(ديوان اإلمام الشافعي، زرزور و قميحة، ٢٠٠٦م،
 ص ٥٢).

ومنه قول هباء الدين زهري:
هذا َوَحقِّ هللا ِمْن         َنَكِد الّزماِن َوسوِء حّظي.

 (زهري، ديوان البهاء زهري، ١٩٦٤م، ص ١٩٢).
وقوله:

     ال ال َوَحق هللا َما          أان ابلسميِع وال املطيِع.
 (زهري، ديوان البهاء زهري، ١٩٦٤م، ص ٢٠٣). 

وقوله:
       ال ال َوَحقِّ هللا َما    عودتين هذا التجين.

 (زهري، ديوان البهاء زهري، ١٩٦٤م، ص ٣٥٣). 
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لِك هللاُ من مفجوعٍة حببيبها
قتيلة شوٍق غري ملحقها وصما  

فالتُك إّال مثَل ما أان كائُن لَك هللاُ ال أُلفى لعهدَك انسيا 
)

لك هللاُ واإلسالُم إْن جئَت سابقاً 
      عليَّ ونذٌر ال أبيُعَك واجُب. 
(اخلالدي، محاسة اخلالديني، ١٩٩٥م، ١/ ٩٢)، 

وموقع لفظ اجلاللة يف األمثلة 
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 Prince Sattam bin Abdulaziz University during the second
 
 
 was used to explore the participants’ perspectives towards
 the issue. Results indicate that adult education plays a
 
 communities in all its dimensions. To enhance the role of
 
 achieving the required welfare for members of the local
community and addressing their needs, it is recommend-
 
 contribute to enhancing and improving the role of adult
 
 research is also needed to explore and identify the role of
 
 other aspects including the technological, technical, and
 
 
 are encouraged to conduct more research that contributes
.to improving the quality of adult education
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  د. عيسى بن خلف الدوسري: استقصاء دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة من وجهة نظر...208

أوًل: املقدمة:
تؤدي التنمية املستدامة دورًا مهًما يف حتقيق التماسك 
من  عدد  على  تقوم  إهنا  حيث  للمجتمع؛  احلقيقي 
املبادئ األساسية اليت متكِّنها من تشكيل هذا التماسك 
يف اجملتمع، من أمهها العدالة االجتماعية داخل اجملتمع 
الواحد، اليت تسهم يف القضاء على كافة أشكال التمييز، 
االقتصادية،  التنمية  برامج  من  واالستبعاد  والتهميش، 
واستثمار  املستدامة  والقيمة  والبشرية،  واالجتماعية، 

عائدها لصاحل مجيع أفراد اجملتمع احمللي. 
أفراد  إدراك  يف  املستدامة كذلك  التنمية  وتسهم 
وجتعلهم  احتياجاهتم،  وتشبع  إلمكاانهتم،  اجملتمع 
مشاركني يف مجيع مراحل التنمية، إضافة إىل دورها يف 
التنمية  احتياجات  مع  يتالءم  مبا  األفراد  سلوك  تغيري 

 .)35 ص   :2016 )الرجال، 
أدوات  من  متتلكه  مبا  الكبار  تعليم  ومؤسسات 
احلياتية،  املهارات  وتطوير  والتعلم،  التعليم  يف  فاعلة 
والتمكني  االجتماعية،  العدالة  مفاهيم  على  وأتكيدها 
احلضارات  واحرتام  االستهالك،  وترشيد  واملشاركة، 
لتحقيق  أساسية  قوة  مُتثِّل   - للمجتمعات  اإلنسانية 
التنمية املستدامة، ومن مثَّ ُتشكِّل قوة التماسك احلقيقية 

 .)297 ص   :2012 )الرفاعي،  للمجتمع 
وتتميز مؤسسات تعليم الكبار بقدرهتا العالية على 
اجملتمع  يف  واالقتصادية  االجتماعية  املتغريات  مواجهة 
احمللي؛ حيث تتالءم أدواهتا ونظامها مع تلك املتغريات، 
بغرض املسامهة الفاعلة يف خدمة أفراد اجملتمع، وحتقيق 

التطور املنشود من خالل حتقيق التنمية املستهدفة. 
وحتقيق التنمية املستدامة يف ضوء متطلبات العصر، 
اجملتمع  مبادئ  تكريس  إىل  تدعو  اليت  املتطلبات  وهي 
حيتاج  اجملتمعات  وبناء  اجملتمعات،  بناء  إىل  حيتاج   -
بصورة رئيسة إىل تعليم عاٍل متطور، يفتح مجيع نوافذ 
وخيطط  واإلنتاج،  العمل  فكر  وأبواب  والتقنية،  العلم 

بثقة ملستقبل زاهر، ويسهم يف اإلبداع واالبتكار، ويقوم 
مع  املعرفية  الشراكات  ويبين  ويتعاون  الكوادر،  بتهيئة 

وخارجيًّا.  داخليًّا  املختلفة  املؤسسات 
مثل هذه  على  هناك مؤشرات  احلاضر  الوقت  ويف 
يعد  ومل  حثيثة،  جبهود  اجلامعات  تقودها  التوجهات، 
مثل  لتحقيق  الناشئة  انتظار  اليوم  جمتمعات  وسع  يف 
هذه املتطلبات، بل أخذت الدول املتقدمة على عاتقها 
االهتمام املتنامي بنوع جديد من التعليم له القدرة على 
)السنبل،  الكبار  تعليم  برامج  خالل  من  ذلك  حتقيق 

.)196 2012: ص 
التنمية  حتقيق  الكبار يف  تعليم  أمهية  هنا أتيت  ومن 

املستدامة. 
مشكلة الدراسة: 

تسهم التنمية املستدامة يف توفري اخليارات اإلسرتاتيجية 
الرفاهية املطلوبة  اليت تؤدِّي إىل تطوير اجملتمع، وحتقيق 
ألفراده، وتفعيل دور برامج تعليم الكبار اليت هي السمة 
البارزة يف اجلهود التطويرية لتلك اجملتمعات على خمتلف 

توجهاهتا. 
وقد أكَّدت دراسة )كشك، 2016: ص 490( 
أنَّ هناك قصورًا كبريًا يف االهتمام بربامج تعليم الكبار، 
فالتخصصات ما زالت دون املستوى املطلوب، كذلك 
غياب دور اجلامعات يف التوسع يف برامج تعليم الكبار، 
إضافة إىل عدم استخدام نتائج حبوث تعليم الكبار فيما 

خيدم اجملتمع احمللي ويطور أداء أفراده. 
كما توصلت دراسة )الرفاعي، 2012: ص 45( 
إىل غياب اإلسرتاتيجية املناسبة لتعليم الكبار اليت تتمكن 
من املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع احمللي. 
وتوصلت دراسة )الرجال، 2016: ص 124( إىل 
وتزويد  املعرفة،  نشر  على  القادر  هو  الكبار  تعليم  أنَّ 

والضرورية. املطلوبة  ابملهارات  اجملتمع  أفراد 
 وأتسيًسا على ما سبق، فإن السؤال الرئيس للدراسة 
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هو: 
ما دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة؟ 

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

التنمية  حتقيق  الكبار يف  تعليم  دور  ما  األول:  السؤال 
املستدامة؟  البشرية 

التنمية  حتقيق  يف  الكبار  تعليم  دور  ما  الثاين:  السؤال 
املستدامة؟ االقتصادية 

التنمية  الثالث: ما دور تعليم الكبار يف حتقيق  السؤال 
املستدامة؟ االجتماعية 

الكبار  تعليم  حتقيق  معوقات  أبرز  ما  الرابع:  السؤال 
املستدامة؟  للتنمية 

أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة احلالية إىل: 

التنمية  التعرف على دور تعليم الكبار يف حتقيق  أوًل: 
املستدامة.  البشرية 

التنمية  يف  الكبار  تعليم  دور  على  التعرف  اثنًيا: 
املستدامة.  االقتصادية 

التنمية  يف  الكبار  تعليم  دور  على  التعرف  اثلثًا: 
املستدامة. االجتماعية 

رابًعا: التعرف على معوقات حتقيق تعليم الكبار للتنمية 
املستدامة. 

أمهية الدراسة: 
األمهية النظرية: 

تربز أمهية هذه الدراسة يف الدور الكبري الذي يؤدِّيه  -
تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة. 

تساهم هذه الدراسة يف إبراز أدبيات تعليم الكبار  -
والتنمية املستدامة.
األمهية التطبيقية: 

تسهم هذه الدراسة يف الوصول إىل آلية مُتكِّن تعليم  -
املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  املسامهة  من  الكبار 

احمللي.  للمجتمع 
تقدمي حلول للمشكالت اليت قد تعيق برامج تعليم  -

الكبار عن املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة. 
تعليم  - برامج  تطوير مقررات  الدراسة يف  تسهم هذه 

واملدارس  األمية  حمو  مراكز  يف  تدرس  اليت  الكبار 
التعليم. إدارات  والثانوية يف  املتوسطة 

قبل  - من  الدراسة  نتائج  من  االستفادة  ميكن 
بناء  يف  واجلامعي،  العام  القطاعني  يف  املسؤولني 
تعليم  لتفعيل دور  املستقبلية،  واملشروعات  اخلطط 

املستدامة. التنمية  حتقيق  يف  الكبار 
حدود الدراسة: 

احلدود املوضوعية: 
على  املوضوعية  حدودها  يف  الدراسة  هذه  تقتصر 
استقصاء دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة 
للمجتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 

جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. 
احلدود البشرية: 

األمري  جامعة  يف  العاملون  التدريس  هيئة  أعضاء 
عبدالعزيز.  بن  سطام 

احلدود الزمانية: 
الدراسي  الفصل  الدراسة خالل  هذه  تطبيق  جرى 

1441-1442هـ.  اجلامعي  للعام  الثاين 
احلدود املكانية: 

ُأجريت هذه الدراسة على جامعة األمري سطام بن 
عبدالعزيز. 

مصطلحات الدراسة: 
واملهارية  التعليمية  اخلربات  الكبار: كل صيغ  تعليم 
اليت حيتاجها أفراد اجملتمع ذكورًا وإانًث تبًعا الحتياجاهتم 
)خاطر،  للمجتمع  املتطورة  املتغريات  ملواجهة  املختلفة 

2015: ص 267(. 
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الربامج  مجيع  الكبار:  لتعليم  اإلجرائي  التعريف 
تلبية  يف  تسهم  اليت  واالجتماعية  والثقافية  التعليمية 
التنمية  احمللي من أجل حتقيق  اجملتمع  أفراد  احتياجات 

املستدامة.
التنمية املستدامة: توفري احتياجات األجيال احلالية 
من دون حرمان األجيال القادمة من حقها يف احلصول 

على احتياجاهتا )الرفاعي، 2012: ص 298(. 
التعريف اإلجرائي للتنمية املستدامة: حتقيق الرفاهية 
املطلوبة ألفراد اجملتمع احمللي، مع االلتزام ابإلجراءات اليت 
تساهم يف حتقيق سلوكيات منضبطة، مُتكِّن األفراد من 
االستفادة من املوارد املتاحة دون املبالغة يف استهالكها 
الذي يؤدي إىل إهدارها واإلضرار ابألجيال الالحقة. 

الدور: جمموعة من األفعال والواجبات اليت يتوقعها 
اجملتمع من هيئاته وأفراده، ممن يشغلون أوضاًعا اجتماعية 

يف مواقف معينة )العتييب، 2018: ص 189(.
التعريف اإلجرائي للدور: التعرف على األدوار املتوقعة 
من مؤسسات تعليم الكبار جتاه حتقيق التنمية املستدامة 

يف اجلوانب االقتصادية، والبشرية، واالجتماعية. 
 اثنًيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوًل: تعليم الكبار:
مفهوم تعليم الكبار:

بني  املشرتك  واهلدف  املخطط،  النشاط  "ذلك 
الفرد البالغ والبيئة بغرض حتقيق النمو الذايت، والتأهيل 
ذلك  ويتم  والوظيفية،  اجملتمعية  واألدوار  للمسؤوليات 
دون ممارسة ضغوط مباشرة على املستهدفني" )شحاتة، 

.)50 ص   :2008
كما يُنَظر إىل تعليم الكبار على أنَّه "جهٌد اجتماعي 
الكتساب املعرفة واستخدامها يف حياة أفضل للجميع، 
وهي تنطلق من إدراك طاقة وقدرات كل إنسان ومجاعة، 
عملية  يف  إسهاًما كاماًل  ليسهموا  متكينهم  فتحاول 
الناس  احتياجات  تلبية  فيه  ميكن  جديد،  جمتمع  بناء 

.)Bhandari, 2009: p185( األساسية" 
ويُعرَّف تعليم الكبار على أنَّه تعليم من ليسوا يف سنِّ 
التعليم النظامي العادي، ومن مثَّ فهو يتم خارج املدارس 
ويراعى فيه أوضاعهم، وعقلياهتم، وقدراهتم اخلاصة، ويتم 
بصورة منظمة ومقصودة ويف فرتة زمنية مرسومة، وتتواله 
هيئة أو مجاعة تشرف عليه وتعهد به لرائد أو مدرسة 
واهليئة  املدارس،  بني  االتصال  عملية  يتوىل  موظف  أو 
املشرفة على التعليم )فورة وخلف، 2011: ص 207(. 
"النشاطات  أنَّه  على  الكبار  تعليم  يُعرَّف  كما 
احلياة  مدى  املستمرة  والتثقيفية  والتدريبية،  التعليمية، 
من  األفراد  وأساليبها، هبدف متكني  أمناطها،  مبختلف 
التعرف على مشاكلهم االجتماعية، والسياسية، وإدراك 
إىل  يشري  وهو  وحلها،  أسباهبا  حتليل  وكيفية  أبعادها، 
وأنواعها  أبشكاهلا  األمية،  حملو  املوجهة  الربامج  كافة 
املختلفة، كما أنه ميثل الفرص التعليمية املتاحة للكبار 
الذي  واجملتمع  أنفسهم،  تطوير  هبدف  منظمة  بطريقة 

 .)325 ص   :2012 )الفقيه،  فيه"  يعيشون 
وأوضح )أمحد، 2012: ص 109( أنَّ تعليم الكبار 
هو التعليم الذي يهتم بنشر املعرفة، وتدريب الذهن على 

طريقة التفكري املوضوعي، وتعليم املهارات. 
دواعي الهتمام بتعليم الكبار: 

بتعليم  االهتمام  إىل  تدعو  متعددة  أسباب  هناك 
النحو  على  األسباب  هذه  توضيح  وميكن  الكبار، 

.)545 ص  ميمين،2011:  اآليت::) 
- حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة. 	
- توفري القوى البشرية الالزمة مبا تستلزمه من مهارات 	

عقلية وعملية. 
- تكوين االجتاهات الصحيحة حنو العمل، وتقدير 	

الصحيحة  والقواعد  ابلواجب  واإلحساس  املسؤولية 
املهنة.  وزمالء  العمل  رؤساء  مع  للتعامل 

- مهارة 	 على  األوىل  ابلدرجة  تتوقف  اإلنتاج  زايدة 
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مهارات.  من  متتلكه  وما  عام  بوجه  العامل 
- والثقافية 	 الصحية  اخلدمات  من  االستفادة 

الدولة.  تقدمها  اليت  واالجتماعية 
- املعلومات 	 من  املناسب  ابلقدر  األفراد  تزويد 

والرايضية،  والصحية،  الدينية،  العلوم  يف  واملعارف 
اليومية  حاجاهتم  يليب  مبا  واالجتماعية،  والرتبوية، 

 . ملختلفة ا
- نفوس 	 يف  وأصوله  اإلسالمي  الدين  قواعد  غرس 

إميااًن صادقًا؛  به  مبا جاءت  واإلميان  وفهمها،  األفراد، 
حبيث يستطيع الفرد أن يكون مصدر إشعاع لكل من 

وبنات. وأبناء  وأخوات  إخوة  من  حوله 
وهناك من يرى أن من دواعي االهتمام بتعليم الكبار 

األسباب اآلتية: )يوسف، 2012: ص 27(.
- واالجتماعي؛ 	 والصحي،  الثقايف،  الوعي  نشر 

مشكالت  مواجهة  على  القدرة  من  حيقق كثريًا  حبيث 
واملواطنني.  للوطن  واخلري  السعادة  وجلب  احلياة، 

- اإلملام بكثري من القواعد الصحية العامة، وخباصة 	
وامللبس،  واملسكن،  اإلنسان،  بنظافة  منها  يتعلق  ما 
وأسباب  األمراض،  وأعراض  الطفل،  وتربية  واملأكل، 
العالج.  يف  والدقة  التمريض،  على  والقدرة  العدوى، 

- نشر الوعي االجتماعي، والتعرف على البيئة، وما 	
يوجد فيها من أخالق وعادات وعالقات؛ حىت يتمكن 
الفرد من تفهمها، ومواجهتها، والتفاعل معها، وهو هبذا 
األسرية  السعادة  قليل من  أن حيرز حظًّا غري  يستطيع 

واالجتماعية. 
- اكتساب عادات محيدة؛ حبيث يتمكن الفرد من 	

حكمة التدبري وبراعة تصريف األمور، معتمًدا على ما 
له من خربات وجتارب، وما استفاده من دراسة العلوم 

املختلفة. 
- إاتحة الفرصة ملن يرغب من أفراد اجملتمع إلكمال 	

دراسته، وفتح اجملاالت التعليمية والتثقيفية أمامه بتمكينه 
الصحيح من املهارات املتعددة. 

متطلبات حتقيق أهداف تعليم الكبار: 
- التخطيط اجليد هلا؛ حيث ميثل التخطيط الوظيفة 	

اإلدارية األوىل اليت تعين التحديد يف الوقت احلاضر ملا 
سيتم يف املستقبل، فهذه الوظيفة هتتم ابملستقبل، وترتبط 
اإلمكاانت  مع  تتناسب  مستقبلية  أهداف  بتحقيق 
وعشوائي  ارجتايل  بشكل  العمل  يتم  ال  حىت  املتاحة؛ 

 .)3 )املبرييك، 2011: ص 
ومن متطلبات حتقيق أهداف تعليم الكبار كذلك ما 

يلي: )الشميمري وآخرون، 2009: ص220(.  
- واملستوايت 	 العالقات  حيدد  الذي  اجليد  البناء 

اإلدارية لألعمال اليت يقوم هبا األفراد وتوزيع املسؤوليات 
والواجبات. 

- تكرار 	 من  احلد  على  يعمل  إنَّه  حيث  التنسيق؛ 
الربامج بني املراكز املختلفة، كما يؤدِّي إىل اإلبداع يف 
تقدمي الربامج اجلديدة، وتوحيد اجلهود يف اختيار الربامج 

اليت تتجه حنو خطط التنمية الوطنية. 
- الرقابة؛ حيث يساعد ذلك على التأكد من سري 	

خطط الربامج وفق ما هو مرسوم هلا، مع اكتشاف نقاط 
الضعف واخللل يف وقت مبكر للعمل على معاجلته، مما 

يوفر اجلهد واهلدر املادي. 
- املشارك 	 الطاقم  بني كافة  واجليد  الفعال  االتصال 

ومقومني،  ومنظمني،  خمططني،  من  الربامج  إدارة  يف 
اهلدف  حنو  اجلميع  جهود  لتتوحد  وذلك  ومنسقني؛ 
املنشود، ومنع حدوث األخطاء، واليت تنتج غالًبا عن 
ضعف االتصال بني الطاقم اإلداري القائم على الربامج، 
كما يتطلب االتصال الفعال أن يكون بني القائمني على 
القائمون  الربامج واجملتمع املستفيد من الربامج؛ ليكون 
على الربامج لديهم الدراية الكاملة ابحتياجات األفراد 

تلبيتها.  على  والعمل  ومقرتحاهتم،  ومشكالهتم 
- آخر 	 إىل  الوصول  حىت  ابلتخطيط  بدًءا  التقومي 

مرحلة؛ وذلك للتأكد من مدى حتقيق الربامج ألهدافها 
الربامج، وحتقيق عوائد مرتفعة  املنشودة، ومدى فاعلية 
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منها. 
- التقومي؛ 	 عملية  من  االنتهاء  بعد  الراجعة  التغذية 

حيث إنَّ الربامج لكي حتقق النجاح ال بد من العمل 
على حتليل نتائج التقومي، ومعرفة جوانب القصور فيها، 
مستمرة.  بصفة  لتطويرها  علمية،  أبساليب  ومعاجلتها 

أهداف التنمية املستدامة وآليات حتقيقها من خالل 
إدارة برامج تعليم الكبار: 

اتفقت أدبيات التنمية املستدامة الدولية على حتديد 
تنمية مستدامة ومستمرة  لتحقيق  رئيسة  أهداف  ثالثة 
من خالل برامج تعليم الكبار، وهي على النحو اآليت: 
1( أهداف ختطيطية تتعلق ابحمليط احليوي، وتتمثل فيما 

يلي: )الرفاعي، 2012: ص 302(. 
- صيانة املوارد الوراثية املوجودة يف البيئة، وهذا يعين 	

األجيال  حقوق  ومحاية  مستقباًل،  استخدامها  أتمني 
بيئة غري مستنزفة.  القادمة يف 

- احملافظة على التوازن البيئي، ويف هذا أتمني واضح 	
حلق األجيال القادمة يف بيئة آمنة. 

- يعتمد 	 اليت  البيئية  العمليات  احملافظة على سالمة 
عليها اإلنسان يف التنمية مثل األراضي الزراعية؛ حىت ال 

ُتستنَزف وُترتَك صحراء جرداء لألجيال القادمة.
املستخدمة،  ابلتكنولوجيا  تتعلق  ختطيطية  أهداف   )2

)مشرف، 2012: ص 390(.  يلي:  فيما  وتتمثل 
- البيئة 	 تلوث  ال  اليت  النظيفة  التكنولوجيا  تشجيع 

أشعة  أو  املياه،  أو  الرايح،  من  الطاقة  استخراج  مثل 
مع  التلوث  أخطار  من  البيئة  حنمي  حىت  الشمس، 

االستنزاف.  من  محايتها 
- تشجيع استخدام التكنولوجيا يف تدوير املوارد، أو 	

إعادة استخدامها حىت ميكن حتجيم التلوث واحلد من 
أخطاره. 
- التلوث 	 من  حتد  اليت  التكنولوجيا  استخدام 

للبيئة، وكل  امللوثة  املصانع  الفالتر يف  مثل  وتشجيعها 

التلوث،  من  البيئة  محاية  إىل  النهاية  يف  يؤدِّي  هذا 
واالستنزاف، ومن مث حيفظ حق األجيال القادمة يف بيئة 

مستنزفة.  غري  نظيفة 
االجتماعي:  ابحمليط  تتعلق  ختطيطية  أهداف   )3

 .)303 ص   :2012 )الرفاعي، 
- بني 	 االجتماعية  العدالة  مبدأ  التنمية  تراعي  أن 

بيئية  موارد  أو  مبنافع  جيل  يستأثر  أال  مبعىن  األجيال؛ 
حمدودة، مث يرتك البيئة فقرية لألجيال القادمة، وهذا يعين 

والقادمة.  احلالية  األجيال  حقوق  محاية 
- حتقيق املشاركة الشعبية الواسعة بني مجيع الطبقات 	

حلماية حقوق األجيال احلالية والقادمة. 
- ترشيد استخدام مجيع املوارد. 	
- االستدامة واالستمرارية يف التنمية؛ مبعىن أن التنمية 	

أرض  من  القادمة  األجيال  أجل  من  تستمر  أن  جيب 
خصبة، ومياه نقية، وهواء نظيف.

- تنمية اجلوانب الثقافية، واحلضارية، والبيئية، وإحياء 	
روح التفاؤل، والثقة، واالهتمام ابلعملية اإلدارية، وتنمية 

الكوادر. 
- املوارد 	 على  تعتمد  ال  للتنمية  جيدة  مناذج  إجياد 

الطبيعية فقط، وإمنا تطوير وحتسني وتوظيف التكنولوجيا؛ 
لتنظيم العوائد من عناصر اإلنتاج. 

- واإلنتاج؛ 	 االستثمار  ومحاية  الصاحلة،  البيئة  هتيئة 
السوق،  إىل  واملستثمرين  األموال  رؤوس  جذب  لزايدة 
إىل جانب تشجيع التصدير، وتذليل العقبات أمامهم. 

- عما 	 خمتلًفا  تعليًما  يتطلب  األهداف  هذه  حتقيق 
هو قائم حاليًّا تعليًما من أجل استدامة التنمية يف جمتمع 
قائم على املعرفة، ويعتمد على األعمدة األربعة للرتبية 

)نتعلم - لنعرف - ولنكون - وللعيش املشرتك(. 
وميكن لتعليم الكبار حتقيق ذلك على اعتبار أنه يقوم 
بدور حاسم يف االستجابة للتغيريات املتسارعة يف شىت 
اجملاالت، ولديه القدرة على حتقيق األهداف اإلمنائية عن 
طريق املشاركة الفعالة الواعية لكل السكان، وأن تعليم 
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الكبار جزء من التعليم املستمر مدى احلياة، يستهدف 
حتقيق اإلنصاف، وإقامة جمتمعات متساحمة وعادلة قائمة 
على املعرفة من خالل تنمية معارف الكبار، ومهاراهتم، 
مشاركتهم  من  يزيد  مبا  وعاداهتم،  واجتاهاهتم،  وقيمهم، 
التغيري  أدوات  أحد  وليكونوا  التنمية،  هذه  يف  الفعالة 
اإلجيايب ابجملتمع بداًل من أن يكونوا أحد معوقات هذا 
التغيري، سواء من خالل عدم اكتساهبم ملهارات ومعارف 
تتناسب مع متطلبات التنمية املستدامة هبذه اجملتمعات، 
أو مقاومتهم ملشروعات التنمية به؛ لعدم فهمهم أو عدم 

قناعتهم هبا )الرجال، 2016: ص 107(. 
اثنًيا: التنمية املستدامة: 

مفهوم التنمية املستدامة: 
منذ ظهور مصطلح التنمية املستدامة ذهبت العديد 
حماولة  إىل  العامل  مستوى  على  واهليئات  املنظمات  من 
استجالء مفهوم التنمية املستدامة، وبيان مضموهنا؛ ملا 
متثله من قيمة يف احلياة املعاصرة. ومن هذه التعريفات 
ذلك الذي يشري إىل أنَّ التنمية املستدامة تعين "حتقيق 
التوازن بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية، وقدرة 
موارد الكرة األرضية على تلبية االحتياجات يف الوقت 
ص   :2019 املتحدة،  )األمم  املستقبل"  ويف  احلاضر 
املتطلبات  تلىب  اليت  "التنمية  أيًضا أبهنا  وُعّرِفت   ،)32
لتلبية  القادمة  األجيال  املساس إبمكاانت  دون  احلالية 
هذه املتطلبات أو تعرضها إىل خطر، وذلك من منطلق 
والعدالة  االقتصادي،  النمو  هي  رئيسة  عناصر  ثالثة 
االجتماعية، ومحاية البيئة، وال بد أن تكون مرتابطة مع 
بعضها البعض، وهي متثل يف حد ذاهتا أهدافًا للعمل من 
 .)karlen, 2001: p2( "أجل حتقيق التنمية املستدامة
تقوم  املستدامة  التنمية  أن  يالَحظ  التعريف  وهبذا 
وخصوًصا  احلاجات  بُعد  مها:  أساسيني  بعدين  على 
اليت  القيود  وفكرة  العامل،  لفقراء  األساسية  احلاجات 
تفرضها حالة التكنولوجيا والتعليم االجتماعي على قدرة 

واملستقبل.  احلاضر  حلاجات  لالستجابة  البيئة 
اجلانب  بني  التنمية  مفاهيم  تعدد  يالَحظ  كما 
االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي، ونتيجة هلذا التعدد 
مفاهيمها،  بتعدد  املستدامة  التنمية  أهداف  تعددت 
فهناك وجهة نظر تؤكد على أن هدف التنمية املستدامة 
اإلنسان،  لدى  متجددة  وتنمية  بيئية  قيم  غرس  هو 
لإلنسان  األساسية  االحتياجات  توفري  ذلك  ويتطلب 
من تعليم وصحة وتغذية، وجتنب املمارسات اليت تؤدِّي 
إىل إهدار املوارد املختلفة، وخصوًصا البشرية )بديوي، 
2017: ص 33(. يف حني تؤكد وجهة نظر أخرى على 
أن هدف التنمية املستدامة هو حتقيق التوازن لدى األفراد 
من جانب، وقدرة النظام البيئي واملوارد من جانب آخر 
)سهري، 2018: ص 463(، وكذلك حتقيق املساواة، 
والتناسق  االقتصادية،  والكفاءة  االجتماعية،  والعدالة 

الذاتية.  واالختيارات  البيئي، 
متطلبات التنمية املستدامة: 

تصنيف  ميكن  املستدامة  التنمية  مفهوم  ضوء  يف 
اجتماعية،  متطلبات  إىل  املستدامة  التنمية  متطلبات 
واقتصادية، وبيئية، وجدير ابلذكر أن هذه املتطلبات ُكلٌّ 
متكامل، ومنها ما قد ينتمي إىل فئة ما من املتطلبات، 
ويف الوقت نفسه يكون ذا أتثري قوي على فئة أخرى من 

املتطلبات. هذه 
 متطلبات اجتماعية: 

تتطلب التنمية املستدامة توفري جمموعة من اإلمكاانت 
واإلجراءات يف اجلانب االجتماعي تتمثل فيما يلي:

توفري اخلدمات األساسية للجميع حاضرًا ومستقباًل   .1
)مشرف، 2017: ص 64(.

يف  اجملتمع  أفراد  لكافة  الشعبية  املشاركة  تعزيز   .2
تتطلب  املستدامة:  التنمية  سياسات  صياغة 
لكافة  الشعبية  املشاركة  تعزيز  املستدامة  التنمية 
التنمية  سياسات  صياغة  يف  اجملتمع  أفراد 
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التنموية،  القرارات  واختاذ  صنع  ويف  املستدامة، 
.)37 ص   :2019 )حممد،  ومتابعتها  وتنفيذها، 
املستدامة  التنمية  تتطلب  قوي:  حملي  جمتمع  إقامة   .3
بني  الوسيط  بدور  يقوم  قوي،  حملي  جمتمع  إقامة 
اجملتمع بتكويناته املختلفة؛ حيث ميثل اجملتمع احمللي 
الثانية يف حلظات ثالث: األسرة، واجملتمع  اللحظة 

.)44 2003: ص  )زرنوقة،  والدولة  احمللي، 
كسر دائرة الفقر: يشري الفقر إىل عدم القدرة على   .4
 World( املعيشة  مستوى  من  األدىن  احلد  حتقيق 

.)Bank, 2017: p26

املوارد  يف  واالستثمار  الذات،  على  االعتماد   .5
حتقيق  يف  اجملتمعية  القدرات  وبناء  واإلمكاانت، 
.)217 ص   :2001 )حفظي،  التنموية  األهداف 
تنمية  االستدامة  تتطلب  املواطنة:  بقيم  االلتزام   .6   
اجلميع )مشرف،  قبل  من  هبا  وااللتزام  املواطنة  قيم 

 .)390 ص   :2012
متطلبات اقتصادية: 

االهتمام بتخطيط القوة العاملة: من خالل التنسيق . 1
لتلك  واالحتياجات  املتاحة،  البشرية  املوارد  بني 
.)324 ص   :2015 )خاطر،  البشرية  املوارد 

التنمية . 2 توجب  مستدامة:  زراعية  تنمية  إحداث 
واحلياة  اإلنتاج  إمكاانت  دعم  املستدامة  الزراعية 
)األمانة  واملتوسطة  الصغرية  الريفية  ابملناطق 
.)1 ص   :2009 التنموي،  للتخطيط  العامة 

إحداث تنمية صناعية مستدامة: يتطلب إحداث . 3
تنمية صناعية مستدامة توسيع نطاق الطاقة اإلنتاجية.

قطاع . 4 يـَُعد  مستدامة:  سياحية  تنمية  إحداث 
االقتصادية  القطاعات  وأكثر  أهم  من  السياحة 
الصعبة  العملة  توفري  يف  بقوة  يساهم  فهو  منوًّا، 
املتحدة، 2019: ص 7(. )األمم  العمل  وفرص 

البطالة: . 5 ملشكلة  والتصدي  التشغيل  فرص  زايدة 

ظاهرة  من  احلد  ضرورة  املستدامة  التنمية  تتطلب 
اليت  املشكالت  أخطر  من  تـَُعد  واليت  البطالة، 
اقتصاد )مشرف، 2017: ص 67(. أي  تواجه 

متطلبات بيئية: 
توفري  البيئي  جانبها  يف  املستدامة  التنمية  تتطلب 
يلي:  فيما  تتمثل  واإلجراءات  الشروط  من  جمموعة 

محاية دميومة املوارد الطبيعية: ال بد من احملافظة على . 1
أن  التنمية جيب  أنَّ  مبعىن  الطبيعية،  املوارد  دميومة 
تليب حاجات احلاضر دون أن خيل ذلك حباجات 
.)1 ص   :2018 )القصاص،  القادمة  األجيال 

تتطلب . 2 البيئة:  محاية  وقوانني  تشريعات  وضع 
معلومات  أنظمة  إقامة  املستدامة  البيئية  التنمية 
املعلومات  ورصد  مجع  على  قادرة  تكون  بيئية 
التنموية  القرارات  واختاذ  دعم  يف  تسهم  اليت 
التنمية،  سياسات  وتقييم  لتصميم  البيئية؛ 
.)61 2018: ص  )حممد،  البيئة  على  واحلفاظ 

آثر . 3 معاجلة  قضية  تـَُعدُّ  البيئي:  التدهور  معاجلة 
أجل  من  األولوايت؛  أهم  من  البيئي  التدهور 
الطبيعية  املوارد  ونقص  للبيئة  املتدين  احلال  وقف 
.)25 ص   :2015 العريب،  الربملاين  )االحتاد 

التنمية . 4 تتطلب  البيئية:  والرتبية  البيئي  التعليم  دعم 
البيئية ضرورة توفري ودعم التعليم البيئي، بوصفه عاماًل 
من العوامل األساسية لتحقيق إرساء مفاهيم التنمية 
املستدامة لإلنسان )القصاص، 2018: ص 31(.
اثلثًا: دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة: 

للتعرف على دور تعليم الكبار يف التنمية املستدامة 
فإنَّ ذلك يتضح من خالل دوره يف املنظمات واهليئات 
التعاونية  واجلمعيات  التخصصية،  واجلمعيات  واجملالس 
واألسرة،  الطفولة  ومجعيات  واحلرفية،  واملهنية  الزراعية، 
واجلمعيات اخلريية األخرى، واليت ينبغي أن تؤدِّي دورًا 
جوهرايًّ يف التنمية املستدامة؛ حيث إنَّ أسباب أتسيسها 
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وقيامها يف األساس هو تنمية اجملتمع. )السنبل، 2012: 
ص 215(. ومن خالل ذلك ميكن توضيح دور تعليم 
النحو اآليت:  املستدامة، على  التنمية  الكبار يف حتقيق 

)الصائغ، 2012: ص 215(.
- لألفراد، 	 واملهين  واالجتماعي  الثقايف  الوعي  تنمية 

اجلوانب  هبذه  املتعلقة  واملعلومات  ابملعارف  وتزويدهم 
حيتاج  اجملتمعية؛ حيث  التنمية  يف  أساسية  كمتطلبات 
بني  االجتماعية  والعالقات  جمتمعهم  معرفة  إىل  الكبار 
أفراد اجملتمع، وبناء عالقات إجيابية مع اآلخرين، وإدراك 

ما جيري يف هذا العامل من أحداث وتطورات. 
- مواجهة املشكالت اليت يعيشها األفراد، من خالل 	

أن  وميكن  العملية،  حياهتم  يف  يتعلمونه  ما  توظيف 
حيدث ذلك من خالل االلتحاق بربامج تعليم الكبار، 
املشكالت،  حل  يف  الضرورية  املهارات  واكتساب 
والتدرب عليها، واستخدام أمناط التفكري الالزمة لذلك؛ 
حيث إنَّ التعليم والتعلم اهلادف يف برامج تعليم الكبار 
خلصائص  وطبًقا  اجلوانب،  هذه  على  يؤكِّد  أن  ينبغي 

واجتاهاهتم.  ورغباهتم،  وحاجتهم،  الكبار، 
- مع 	 التعايش  على  اجملتمع  أفراد  قدرات  تنمية 

التكنولوجيا احلديثة؛ حيث تساعد برامج تعليم الكبار 
يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل تنمية قدرة أفراد 
اجملتمع على التعايش مع التكنولوجيا احلديثة، ووسائلها، 
اجلانب،  هذا  يف  جديد  كل  واستيعاب  وأدواهتا، 
أدوات  تطبيق  إىل  جاهدة  تسعى  اليوم  فاجملتمعات 
التكنولوجيا يف حياهتا العامة، ويف أنشطتها االقتصادية 
واالجتماعية، واالستفادة القصوى منها يف سبيل ذلك، 
ومن املؤكد أن الرتبية بوجه عام، وبرامج التعليم املستمر 
للمجتمع  اليت حتقق  الرئيسة  الوسيلة  بوجه خاص هي 
غايته من خالل منو وتطور أفراده، وتعليمهم، وتدريبهم، 
يف كيفية التعامل مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 

العصر. هو طابع هذا 
- حتقيق 	 يف  الكبار  تعليم  دور  توضيح  ميكن  كما 

التنمية  يف  املسامهة  خالل  من  املستدامة  التنمية 
اليوم  االجتماعية واحلدُّ من مشكالهتا، ففي جمتمعات 
على  تدل  اليت  الصور  إحدى  االجتماعية  التنمية  تـَُعدُّ 
تطور اجملتمع وتقدمه، فاملفاهيم االجتماعية حول الفرد 
ومكانة  األسرة،  ودور  ابلزوجة،  الزوج  وعالقة  ودوره، 
الفتاة،  وتعليم  اجملتمع،  خدمة  يف  ومسامهتها  املرأة 
والعالقات األسرية، وغريها - ينبغي أن تتطور مبا يتالءم 

العصر.   متطلبات  مع 
- تساهم برامج تعليم الكبار يف التنمية االقتصادية، 	

الصناعة،  املختلفة؛  أببعادها  االقتصادية  فالتنمية 
والزراعة، والتجارة، تتطلب تطوير األدوات واألساليب 
التقليدية اليت سادت يف اجملتمعات النامية عقوًدا طويلة، 
واألخذ ابألجهزة املتطورة يف الصناعة والزراعة، ابإلضافة 
إىل األساليب والطرائق اجلديدة لتحسني نوعية اإلنتاج 
من  التحول  من  اجملتمع  ليتمكن  والزراعي؛  الصناعي 
جمتمع زراعي تقليدي إىل جمتمع صناعي، مث إىل جمتمع 
أيٍد صناعية  التطور حيتاج إىل  الصناعي، وهذا  ما بعد 
املستمر؛  التعليم  يؤكد ضرورة  الذي  األمر  ماهرة،  فنية 
احلديثة،  واآلالت  األجهزة  مع  التعامل  يستطيع  لكي 
إحداث  يف  ضرورايًّ  يـَُعدُّ  الكبار  تعليم  فإنَّ  هنا  ومن 
التنمية االقتصادية للمجتمع، شريطة أن تكون الربامج 
املقدمة هلم وثيقة الصلة بذلك، بل ومنبثقة من حاجاهتم 

املهارات.  اكتساب هذه  ورغباهتم يف 
رابًعا: الدراسات السابقة: 

أوًل: الدراسات العربية:
"إسرتاتيجية  بعنوان   )2020 )عمري،  1. دراسة 
مقرتحة لتفعيل دور مؤسسات تعليم الكبار يف تلبية 
االحتياجات التنموية للقرى األكثر فقرًا على ضوء رؤية 
مصر 2030". هدفت الدراسة إىل تقدمي إسرتاتيجية 
مقرتحة؛ لتفعيل دور مؤسسات تعليم الكبار يف تلبية 
االحتياجات التنموية للقرى األكثر فقرًا، على ضوء 
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رؤية مصر 2030، ويف سبيل حتقيق ذلك اعتمدت 
التحليل  و"منهج  الوصفي"،  "املنهج  على  الدراسة 
البيئي الرابعي"؛ لرصد وحتديد االحتياجات التنموية 
الداخلية  البيئة  وحتليل  مبصر،  فقرًا  األكثر  للقرى 
دورها  من حيث  الكبار  تعليم  ملؤسسات  واخلارجية 
يف تلبية تلك االحتياجات، على ضوء رؤية 2030. 
دور  لتفعيل  مقرتحة؛  إسرتاتيجية  الدراسة  وقدمت 
مؤسسات تعليم الكبار يف تلبية االحتياجات التنموية 
للقرى األكثر فقرًا، تتمثل يف أربع غاايت أساسية، 
هي: "سدُّ منابع األمية، والقضاء على األمية، وإاتحة 
فرص التعلم مدى احلياة للمتحررين من األمية، وإاتحة 
فرص التدريب املهين واملشروعات الصغرية للكبار".
2. دراسة )بروسلي، 2020( بعنوان "تطوير سياسات 
تنمية  أجل  من  الكبار  لتعليم  والتدريب  التعليم 
إىل وضع تصور مقرتح  الدراسة  مستدامة"، هدفت 
لتطوير سياسات تعليم الكبار يف دولة الكويت؛ من 
أجل إجياد جماالت جديدة يف تعليم الكبار، وتدريب 
األفراد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ابلكويت، 
وقد اعتمدت الدراسة على "املنهج الوصفي" يف حتليل 
الكبار  بتعليم  اخلاصة  والوثئق  والقوانني  األدبيات 
بدولة الكويت، وكذلك حتليل األدبيات اليت تناولت 
مفهوم وأسس ومبادئ تعليم الكبار، كما اعتمدت 
على "أسلوب التحليل البيئي" لربامج تعليم الكبار، 
وقد توصَّلت الدراسة إىل وضع خطوات أساسية لبناء 
برانمج جديد ومطور لتلبية احتياجات تعليم الكبار 
وتدريبهم، وفًقا لعدة خطوات تتمثل يف: إجياد مناخ 
مالئم للتعلم، وتصميم خطة مناسبة للعمل، مث حتليل 
مث  األهداف،  وصياغة  الكبار،  الدارسني  حاجات 
وأخريًا  التعليمية،  وخرباته  أبنشطته  الربانمج  تصميم 

تنفيذ الربانمج وإدارة أنشطته. 
التعليم  "تطوير  بعنوان   )2014 )عبدالعزيز،  3. دراسة 
التنمية املستدامة يف اململكة العربية  من أجل حتقيق 

السعودية". هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم 
واقع  على  التعرف  وأيًضا  املستدامة،  التنمية  وأبعاد 
السعودية  العربية  اململكة  يف  املستدامة  التنمية 
واملعوقات والتحدايت اليت تواجهها، كما استهدفت 
تقدمي مقرتحات وتوصيات لتحقيق التنمية املستدامة 
"املنهج  الدراسة  واستخدمت  التعليمي،  املنظور  من 
من  والنقدي،  التحليلي  بشقيه  املسحي"  الوصفي 
الوثئقي،  املدخل  مها:  مدخلني  استخدام  خالل 
املناسب  العلمي  املنهج  بوصفه  املسحي،  واملدخل 
من  جمموعة  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  للدراسة، 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  واملقرتحات  التوصيات 
ابململكة العربية السعودية وذلك من منظور تعليمي، 
البشرية،  املوارد  العائد يف  مستوى  تدين  أبرزها:  من 
املستدامة،  التنمية  جمال  يف  البحوث  مراكز  غياب 
التفاوت يف احلصول على الرعاية الصحية بني أفراد 
يف  شرائح كبرية  بني  الفقر  انتشار  احمللي،  اجملتمع 

املستدامة التنمية  حتقيق  يعيق  مما  اجملتمع، 
"التخطيط  بعنوان   )2012 )مشرف،  4. دراسة 
اإلسرتاتيجي لربامج تعليم الكبار يف ضوء متطلبات 
التنمية املستدامة". هدفت الدراسة إىل تعريف مفهوم 
واقع  على  والتعرف  ومتطلباهتا،  املستدامة  التنمية 
والضعف  القوة  ونقاط  الكبار،  لتعليم  العامة  اهليئة 
هبا، واليت حتول دون حتقيق التنمية املستدامة، وصواًل 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  مقرتحة  إسرتاتيجية  إىل 
وأسلوب  الوصفي"  "املنهج  الباحثة  واستخدمت 
إىل  الدراسة  وتوصلت   ،"SOWT" البيئي  التحليل 
لتعليم  العامة  للهيئة  مقرتحة  إسرتاتيجية  وضع خطة 
التنمية  متطلبات  ضوء  يف  دورها  لتفعيل  الكبار 
اإلسرتاتيجيات  من  عدد  بتقدمي  وذلك  املستدامة، 

أفضلها. الختيار  بينها  واملقارنة  البديلة 
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الدراسات األجنبية: 
"احلد . 	 بعنوان   )2020 وآخرون،  )ابنرييج  دراسة 

من الفقر من خالل نظرية التمكني للتنمية املستدامة: 
للشركات".  اجملتمعية  للمسؤولية  استباقية  إسرتاتيجية 
املناهج  لدور  نقدي  حتليل  تقدمي  إىل  الدراسة  هدفت 
القائمة على اإلنتاج؛ للحدِّ من الفقر يف البلدان النامية 
املشروعات  متويل  خالل  من  اخلصوص،  وجه  على 
الصغرية، وتوفري فرص جديدة لرايدة األعمال، ومتكني 
النساء، وقد اعتمدت الدراسة على "املنهج اإلثنوجرايف" 
وتوصلت  بنجالدش،  يف  قرى  ثالث  على  طُبق  الذي 
الدراسة إىل عدة نتائج منها: أن التمويل يعطي نتائج 
بتدريب  مصحواًب  إذا كان  الفقر،  مواجهة  يف  جيدة 
الرايدية، وإدارة ميزانياهتم؛ حىت  لتنمية قدراهتم  الفقراء؛ 
يتمكنوا من إدارة مشروعاهتم بصورة جيدة وفعَّالة، كما 
الفقرية  اجملتمعات  يف  االجتماعي  املال  رأس  تعزيز  أنَّ 
اجملتمعات،  تلك  يف  املشروعات  تطوير  على  يساعد 
من خالل تسليط الضوء على العمليات اليت ميكن من 
الصغرية.  للمشروعات  املناسب  التمويل  إجياد  خالهلا 

دراسة )كاوو وآخرون، 2019( بعنوان "التمويل . 	
والتنمية املستدامة للحد من الفقر: وجهة نظر تقديرية 
من خالل دراسة املناطق الفقرية يف العامل: اهلند أمنوذًجا". 
هدفت الدراسة إىل وضع إسرتاتيجية مقرتحة للمنظمات؛ 
للوفاء مبسؤولياهتا االجتماعية ملساعدة الفقراء، ومتكينهم 
العمل،  سوق  ونظرية  البشري،  املال  رأس  لنظرية  وفًقا 
وذلك من خالل: التعرف على مشكلة الفقر يف العامل، 
والتعرف على دور املنظمات يف احلدِّ من الفقر داخل 
اجملتمع، من خالل تنفيذ املشروعات والربامج؛ لتمكني 
قادرين  ليكونوا  وتعزيزها؛  قدراهتم  واكتشاف  الفقراء، 
وتدريبهم  تكنولوجية،  مهارات  وإكساهبم  العمل،  على 
على املهارات املختلفة، وأن تعمل املنظمات على توفري 
فرص عمل، وتوفري القروض هلم لبدء أعماهلم التجارية، 

والتسويق  الدائم،  والدعم  املستمر،  التوجيه  توفري  مع 
اجملاالت،  هلم يف كافة  االستشارات  وإاتحة  ملنتجاهتم، 
احلالة"،  دراسة  "أسلوب  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنَّ: املنظمات ميكن أن تعزز 
التقنيات،  تبادل  خالل  من  للفقراء،  العملية  القدرات 
واملوارد، وتوفري التدريب، وتنمية املهارات، كما أنه ميكن 
إنشاء شركات خاصة للحدِّ من الفقر داخل اجملتمع عن 

طريق تزويد الفقراء بفرص عمل الئقة.

اثلثًا- منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 

منهج الدراسة: 
الذي  الوصفي"  "املنهج  دراسته  يف  الباحث  طبق 
وتصنيفها،  واملعلومات،  البياانت  مجع  على  يعتمد 
أجل  من  وذلك  وكيًفا؛  عنها كمًّا  والتعبري  وتنظيمها، 
فهم  تساعد على  وتعميمات  استنتاجات  إىل  الوصول 
اجملتمع وتطويره )عبيدات وآخرون، 2014: ص 180(. 

جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس 
ومن يف حكمهم يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز، 
والبالغ عددهم )1600( عضو هيئة تدريس )تقرير مركز 

البياانت اإلحصائية يف جامعة األمري سطام، 2020(.
عينة الدراسة: أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 

يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. 
بناء أداة الدراسة: 

وعلى  مجعها،  يراد  اليت  البياانت  طبيعة  على  بناًء 
املنهج املتبع يف الدراسة، وجد الباحث أنَّ األداة األكثر 
مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي )االستبانة(؛ 
حيث ُصمِّمت جلمع املعلومات بعد الرجوع إىل اإلطار 
املباشرة  العالقة  ذات  السابقة  والدراسات  النظري 
الكبار يف  تعليم  استقصاء دور  الدراسة، وهو  مبوضوع 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املستدامة  التنمية  حتقيق 
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عبدالعزيز. بن  األمري سطام  جامعة  التدريس يف 
على  األولية  صورهتا  يف  الدراسة  أداة  احتوت  وقد 

مها:  جزأين 
اجلزء األول: يشمل عنوان الدراسة، وأهدافها، وطريقة 

اإلجابة على أداة الدراسة.
اجلزء الثاين: يشتمل على عبارات تكشف عن استقصاء 
دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن 

عبدالعزيز، وذلك من خالل حمورين، ومها:
احملور األول: دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املستدامة 
م هذا احملور إىل ثالثة أسئلة وهي: )27( عبارة، وُقسِّ

- حتقيق التنمية البشرية املستدامة )9( عبارات. 
- حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة )9( عبارات. 
- حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة )9( عبارات. 
للتنمية  الكبار  تعليم  حتقيق  معوقات  الثاين:  احملور 

عبارات.  )8( املستدامة 
 )35( االستبانة  لعبارات  اإلمجايل  العدد  بلغ  وقد 

االستبانة. من  الثاين  اجلزء  على  موزعة  عبارة 
صدق األداة: صدق التساق الداخلي:

بني  العالقة  لقياس  بريسون  ارتباط  معامالت   -

التنمية  حتقيق  الكبار يف  تعليم  دور  األول:  احملور  بنود 
إليه: املنتمية  للبعد  الكلية  ابلدرجة  املستدامة، 

جدول رقم )1( معامالت ارتباط بنود احملور األول: دور تعليم الكبار 
إليه)العينة  املنتمية  للبعد  الكلية  ابلدرجة  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف 

ن=52( الستطالعية: 

ممعامل الرتباطمالبعد
معامل 
الرتباط

م
معامل 
الرتباط

حتقيق التنمية 
البشرية 
املستدامة

1**0.79324**0.75527**0.8599

2**0.76345**0.88868**0.8356

3**0.80606**0.81849**0.6204

حتقيق التنمية 
االقتصادية 
املستدامة

1**0.69524**0.86957**0.6520

2**0.89385**0.84248**0.7817

3**0.79356**0.82019**0.8269

ممعامل الرتباطمالبعد
معامل 
الرتباط

م
معامل 
الرتباط

حتقيق التنمية 
االجتماعية 

املستدامة

1**0.72514**0.86237**0.6681

2**0.79395**0.82738**0.8190

3**0.80156**0.72389**0.8857

** دالة عند مستوى 0.01.
معامالت  مجيع  أنَّ   )1( رقم  اجلدول  من  يتبني 
االرتباط دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01(، مما يشري 
إىل االتساق الداخلي بني فقرات احملور والدرجة الكلية 

للمحور.
ثبات األداة:

جدول رقم )2( معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد وحماور الستبانة 
الستطالعية: ن=52( )العينة 

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد البنودالبعد/ احملور

90.92حتقيق التنمية البشرية املستدامة.

90.93حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.

90.92حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة.

احملور األول: دور تعليم الكبار يف 
حتقيق التنمية املستدامة.

270.97

احملور الثاين: معوقات حتقيق تعليم 
الكبار للتنمية املستدامة.

80.86

يتبني من اجلدول رقم )2( أنَّ معامل الثبات للبعد األول 
بلغ )0.92(، وللبعد الثاين بلغ )0.93(، وللبعد الثالث 
بلغ )0.92(، وللمحور األول بلغ )0.97(، وللمحور 
الثاين بلغ )0.86(، وهي قيم مرتفعة، مما يدل على أن 

أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

الباحث  قام  الدراسة  ألداة  األويل  التصميم  بعد 
الظاهري وبيان  للتحكيم والتأكد من صدقها  بتقدميها 
مدى قدرهتا على قياس ما وضعت أساًسا لقياسه، من 
خالل عرضها على ذوي االختصاص وأهل اخلربة من 

الرتبية. يف  املتخصصني  التدريس  هيئة  أعضاء 
الباحث  قام  احملكمني،  ملحوظات  استالم  وبعد 
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إليها،  واإلضافة  الدراسة،  أداة  بنود  صياغة  إبعادة 
واحلذف منها، يف ضوء آراء ومقرتحات هؤالء احملكمني، 

النهائية. بصورهتا  خرجت  حىت 
وصف العينة: البياانت األولية:

جدول رقم )3( توزيع عينة الدراسة وفق الرتبة العلمية

النسبةالعددالرتبة العلمية

11.0أستاذ

2524.3أستاذ مشارك

5452.4أستاذ مساعد

1817.5حماضر

54.9معيد

103100.0اجملموع

يتبني من اجلدول رقم )3( أنَّ عدد أفراد عينة الدراسة 
من درجة أستاذ مساعد بلغ )54( مبا ميثل نسبة ٪52.4 
املرتبة  ويف  عدد،  أكرب  وهو  الدراسة  عينة  إمجايل  من 
التالية درجة أستاذ مشارك )25( مبا ميثل نسبة 24.3٪ من 
إمجايل عينة الدراسة، ويف املرتبة التالية درجة حماضر بلغ 
)18( مبا ميثل 17.5، ويف املرتبة التالية درجة معيد )5( مبا 
ميثل 4.9٪، ويف املرتبة األخرية درجة أستاذ )1( مبا ميثل 

نسبة 1.0٪ من إمجايل عينة الدراسة.

 جدول رقم )4( توزيع عينة الدراسة وفق التخصص

النسبةالعددالتخصص

6866.0إنسانية

2120.4علمية

76.8هندسية

76.8صحية

103100.0اجملموع

عينة  أفراد  عدد  أنَّ   )4( رقم  اجلدول  من  يتبني 
الدراسة من ختصص )علوم إنسانية( بلغ )68( مبا ميثل 
نسبة 66.0٪ من إمجايل عينة الدراسة وهو أكرب عدد، 
ويف املرتبة التالية ختصص )علمية( )21( مبا ميثل نسبة 
التالية  املرتبة  ويف  الدراسة،  عينة  إمجايل  من   ٪20.4

ختصص )هندسية( )7( مبا ميثل نسبة 6.8٪، ويف نفس 
املرتبة ختصص )صحية( )7( مبا ميثل نسبة 6.8٪ من 

الدراسة. عينة  إمجايل 
جدول رقم )5( توزيع عينة الدراسة وفق اجلنس

النسبةالعدداجلنس

5957.3ذكر

4442.7أنثى

103100.0اجملموع

يتبني من اجلدول رقم )5( أنَّ عدد أفراد عينة الدراسة 
من   ٪57.3 نسبة  ميثل  مبا   ،)59( بلغ  )الذكور(  من 
إمجايل عينة الدراسة وهو أكرب عدد، يف حني بلغ عدد 
نسبة  ميثل  )44( مبا  )اإلانث(  من  الدراسة  عينة  أفراد 

42.7٪ من إمجايل عينة الدراسة.
جدول رقم )6( توزيع عينة الدراسة وفق اجلنسية

النسبةالعدداجلنسية

4543.7سعودي

5856.3غري سعودي

103100.0اجملموع

يتبني من اجلدول رقم )6( أنَّ عدد أفراد عينة الدراسة 
من )غري السعوديني( بلغ )58( مبا ميثل نسبة ٪56.3 
من إمجايل عينة الدراسة وهو أكرب عدد، يف حني بلغ 
عدد أفراد عينة الدراسة من )السعوديني( )45( مبا ميثل 

نسبة 43.7٪ من إمجايل عينة الدراسة.
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب 
التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة؛ حيث 
ا =5، عالية =4، متوسطة  مت إعطاء وزن للبدائل: )عالية جدًّ
=3، ضعيفة =2، ضعيفة جدًّا =1(، مث ُصنِّفت تلك اإلجاابت 

إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من خالل املعادلة 
اآلتية:

طول الفئة = )أكرب قيمة - أقل قيمة( ÷ عدد بدائل 
األداة = )1-5( ÷ 5 = 0.80
لنحصل على التصنيف اآلتية:
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جدول رقم )7( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث

مدى املتوسطاتالوصف

ا 4.21 – 5.00عالية جدًّ

3.41 – 4.20عالية

2.61 – 3.40متوسطة

1.81 – 2.60ضعيفة

1.00 – 1.80ضعيفة جدًّا

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مجُِعت، 
اإلحصائية من  األساليب  العديد من  اُستخِدمت  فقد 
الباحث  الربانمج اإلحصائي )spss(، واستخدم  خالل 

األساليب اإلحصائية اآلتية:  
عـدد  على  للتعرف  املئوية:  والنسب  التكرارات 

الستجاابهتم. املئويـة  والنـسبة  املـستجيبني 
املتوسطات احلسابية: للتعرف على متوسط إجاابت 

أفراد الدراسة، والقيمة اليت يعطوهنا لكل فقرة من فقرات 
حماور الدراسة، للوصول إىل حكم على مدى أمهية كل 

فقرة كما تراها عينة الدراسة.
)ألفا كرونباخ(:  ومعامل  )بريسون(  ارتباط  معامل 

وثباهتا. األداة  وصدق  الداخلي  االتساق  لقيـاس 
أو  احنراف  مدى  على  للتعرف  املعياري:  االحنراف 
متغريات  عبارات  عبارة من  لكل  الدراسة  أفراد  تشتت 
الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها 

احلسايب.
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

السؤال األول: ما دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املستدامة  البشرية 

عبدالعزيز؟ بن  سطام  األمري  جامعة  يف  التدريس 

جدول رقم )8( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية 
البشرية املستدامة

العبارةم
ا عالية جدًّ

املتوسط درجة املوافقة
احلسايب

االحنراف 
باملعياري

رتتي
ال

ضعيفة جدًّاضعيفةمتوسطةعالية

4746734.330.731تيساهم يف بناء جمتمع املعرفة.3

٪45.644.76.82.9

52331714.320.782تيوفر التعليم جلميع فئات اجملتمع ذكورًا وإانًث.4

٪50.532.016.51.0

يعزز من قيم املواطنة وااللتزام هبا من قبل مجيع 9
أفراد اجملتمع.

434411324.190.893ت

٪41.742.710.72.91.9

ميكِّن األفراد األقل تعليًما من االندماج يف 2
جمتمعاهتم.

384716114.170.794ت

٪36.945.615.51.01.0

يساهم يف توفري اخلدمات األساسية حاضرًا 7
ومستقباًل.

354615524.040.935ت

٪34.044.714.64.91.9

يؤدِّي دورًا مهمًّا يف بناء القدرات اجملتمعية 8
لتحقيق األهداف التنموية.

334619414.030.876ت

٪32.044.718.43.91.0

يسهم يف تشجيع األفراد على اإلبداع 1
واالبتكار.

28512224.020.757ت

٪27.249.521.41.9
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العبارةم
ا عالية جدًّ

املتوسط درجة املوافقة
احلسايب

االحنراف 
باملعياري

رتتي
ال

ضعيفة جدًّاضعيفةمتوسطةعالية

يوجه األفراد جملاالت تتفق مع ما ميتلكونه من 5
مهارات وقدرات.

30482144.010.818ت

٪29.146.620.43.9

يعزز من املشاركة اجملتمعية لكافة أفراد اجملتمع 6
يف صياغة سياسة التنمية املتقدمة.

344123143.970.979ت

٪33.039.822.31.03.9

4.120.63املتوسط* العام للبعد
* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

يتبني من اجلدول رقم )8( أنَّ أعلى ثالث عبارات 
حول دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة 

لدى أفراد جمتمع الدراسة ترتتب وفق الرتتيب اآليت: 
يساهم يف بناء جمتمع املعرفة: حيث بلغ املتوسط . 	

احلسايب )4.33(، مما يدل على أن درجة املوافقة كبرية. 
هيئة  أعضاء  إدراك  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن  وميكن 
يف  املسامهة  يف  الكبار  لتعليم  الفاعل  للدور  التدريس 
التعليمية  للربامج  تقدميه  خالل  من  املعرفة  جمتمع  بناء 
للمعلومات  املستمرة  ومتابعته  النوعية،  والتدريبية 

احلديثة. واملهارات  واملعارف 
يوفر التعليم جلميع فئات اجملتمع ذكورًا وإانًث: حيث . 	

بلغ املتوسط احلسايب )4.32(، مما يدل على أنَّ درجة 
النتيجة إىل إدراك  املوافقة كبرية. وميكن أن تعزى هذه 
أعضاء هيئة التدريس لدور تعليم الكبار يف القضاء على 
األمية من خالل اطالعهم على اإلحصائيات اليت تدل 
ودوره  متدنية،  درجة  إىل  األميني  أعداد  تقليص  على 
الفاعل يف تقدمي الربامج النوعية جلميع فئات اجملتمع على 
حدٍّ سواء كالربامج التدريبية بعد البكالوريوس، أو الربامج 

التعليمية كالدراسات العليا أو الدبلومات التخصصية.
قبل مجيع 	.3 املواطنة وااللتزام هبا من  قيم   يعزز من 

مما   ،)4.19( احلسايب  املتوسط  بلغ  اجملتمع: حيث  أفراد 
يدل على أنَّ درجة املوافقة كبرية. وميكن أن تعزى هذه 
مؤسسات  تقدمها  اليت  الربامج  نوعية  أن  إىل  النتيجة 
عليا  قيم  تعزيز  يف  بدرجة كبرية  تساهم  الكبار  تعليم 
مثل: قيم الوالء والطاعة لوالة األمر، وقيم حب الوطن 

مكتسباته. على  واحملافظة 
نتائج دراسة  نتائج هذا السؤال متفقة مع  وجاءت 
)بروسلي،2020 ( اليت توصلت الدراسة إىل وضع خطوات 
احتياجات  لتلبية  ومطور  جديد  برانمج  لبناء  أساسية 
تعليم الكبار وتدريبهم، وفًقا لعدة خطوات تتمثل يف: 
إجياد مناخ مالئم للتعلم، وتصميم خطة مناسبة للعمل، 
مث حتليل حاجات الدارسني الكبار، وصياغة األهداف، 
وأخريًا  التعليمية،  وخرباته  أبنشطته  الربانمج  تصميم  مث 

تنفيذ الربانمج وإدارة أنشطته.
 السؤال الثاين: ما دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية  
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املستدامة  القتصادية 

التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز؟
جدول رقم )9( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية 

املستدامة القتصادية 
العبارةم

ا عالية جدًّ
املتوسط درجة املوافقة

احلسايب
الحنراف 
باملعياري

رتتي
ال

ضعيفة جدًّاضعيفةمتوسطةعالية

يغري سلوك األفراد ليتالءم مع احتياجات 3
التنمية االقتصادية املستدامة.

40501124.240.721ت

٪38.848.510.71.9

454114124.220.862تيساهم يف حتسني مستوى املعيشة لألفراد.2

٪43.739.813.61.01.9
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ُيكسب أفراد اجملتمع مهارات وظيفية 4
جديدة.

38471534.170.783ت

٪36.945.614.62.9

364913324.110.874تيساهم يف تطوير مهارات األيدي العاملة.8

٪35.047.612.62.91.9

35432054.050.865تُيشبع احلاجات األساسية لألفراد.6

٪34.041.719.44.9

يطور من األساليب واألدوات املستخدمة 7
يف اجملاالت االقتصادية: الصناعة، والزراعة، 

والتجارة.

324819224.030.876ت

٪31.146.618.41.91.9

يساهم يف زايدة الفرص الوظيفية والتصدي 9
ملشكلة البطالة.

383821424.030.956ت

٪36.936.920.43.91.9

36392264.020.908تيساهم يف تغري أمناط السلوك االستهالكي.5

٪35.037.921.45.8

25462483.850.889تيساهم يف ترشيد استهالك املوارد الطبيعية.1

٪24.344.723.37.8

4.080.72املتوسط* العام للبعد

* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

أعلى ثالث عبارات  أنَّ   )9( يتبني من اجلدول رقم 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  الكبار  تعليم  دور  حول 
املستدامة لدى أفراد جمتمع الدراسة ترتتب وفق الرتتيب 

اآليت:
التنمية   1. يغري سلوك األفراد ليتالءم مع احتياجات 
احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  املستدامة:  االقتصادية 
)4.24(، مما يدل على أن درجة املوافقة كبرية. وميكن 
تعليم  مؤسسات  دور  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن 
الكبار املهم يف توجيه أفراد اجملتمع للعادات السلوكية 
يف  واقعية  أكثر  ليكونوا  األساليب؛  حنو  الصحيحة 
الربامج  ويتم ذلك من خالل  االقتصادية،  تعامالهتم 
التدريبية والتعليمية، واحملاضرات والندوات، وغريها من 

املختلفة. النوعية  الفعاليات 
لألفراد؛ حيث  املعيشة  يسهم يف حتسني مستوى   .2
أن  على  يدل  مما   ،)4.22( احلسايب  املتوسط  بلغ 
درجة املوافقة كبرية. وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل 
نوعية الربامج اليت تقدمها مؤسسات تعليم الكبار اليت 

تطوير  يف  وتسهم  حديثة،  مهارات  األفراد  تكسب 
قدراهتم، وإمكاانهتم، مما جيعلهم أكثر إنتاجية، وأكثر 
زايدة  على  إجيااًب  ذلك  فينعكس  ألعماهلم،  إتقااًن 

معيشتهم. مستوى  مث حتسني  ومن  دخوهلم، 

3. ُيكسب أفراد اجملتمع مهارات وظيفية جديدة؛ حيث 
بلغ املتوسط احلسايب )4.17(، مما يدل على أنَّ درجة 
أننا  النتيجة إىل  أن تعزى هذه  املوافقة كبرية. وميكن 
تتقادم  اليوم  فاملعرفة  متغري متجدد،  أصبحنا يف عامل 
غًدا، مما يصعب على املؤسسات التعليمية أو التدريبية 
تعليم  دور  أمهية  فظهرت  اجلديد،  متابعة  التقليدية 
الكبار من خالل مؤسساته املختلفة اليت تقدم برامج 
تدريبية متنوعة وحديثة قادرة على متابعة املستجدات 
احلديثة يف  األساليب  أو  منها  التقنية  احلديثة، سواء 

إدارة العمل.
دراسة  نتائج  مع  متفقة  احملور  هذا  نتائج  وجاءت 
)كاوو وآخرون، 2019 ( اليت توصلت إىل أنَّ املنظمات 



-

 

جدول(١٠) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة حول دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية
 االجتماعية املستدامة.
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1. يبين قيًما اجتماعية إجيابية لدى األفراد؛ حيث بلغ 
درجة  أن  على  يدل  مما   ،)4.30( احلسايب  املتوسط 
أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن  وميكن  املوافقة كبرية. 
برامج تعليم الكبار التعليمية والتدريبية واجملتمعية تركز 
متاسك  يف  تساهم  إجيابية  قيم  بناء  على  حمتواها  يف 
اجملتمع وتقدُّمه مثل: نشر ثقافة التسامح، واالعتدال، 

واألمانة.  والصدق،  والشفافية،  واألمانة، 
ومكافحة  لألفراد  الصحية  الرعاية  مستوى  حيسن   .2
األمراض؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب )4.07(، مما 
تعزى  أن  وميكن  املوافقة كبرية.  درجة  أنَّ  على  يدل 
هذه النتيجة إىل أن تعليم الكبار ينفذ برامج توعوية يف 
اجملال الصحي يتضمن إرشادات حول خماطر السمنة، 
وكيفية جتنب األمراض املزمنة، وكيفية التعامل مع هذه 
األايم  املشاركة يف  األمراض ملن أصيب هبا، وكذلك 
واليوم  للسرطان،  العاملي  اليوم  مثل:  الصحية  العاملية 

العاملي للُكلى، واليوم العاملي للسل، وغريها.
3. ميكِّن املعاقني من اندماجهم يف جمتمعهم؛ حيث بلغ 

درجة  أن  على  يدل  مما   ،)4.06( احلسايب  املتوسط 
املوافقة كبرية. وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل الدور 
الفاعل واملهم الذي تقوم به مؤسسات تعليم الكبار 
واحملاضرات  الندوات  عقد  خالل  من  املعاقني،  جتاه 
اليت من خالهلا يربزون أهم حقوق املعاقني، وتوضيح 
وتطوره،  اجملتمع  تقدم  يف  املسامهة  يف  املهم  دورهم 
عالة  أبهنم  السابقة  السلبية  النمطية  الصورة  وإزالة 
على اجملتمع، واليت أدَّت إىل انعزاهلم وعدم التحاقهم 
ابلربامج التعليمية والتطويرية، أو املشاركة يف الفعاليات 
وعملت  اجملتمع،  مؤسسات  تنظمها  اليت  املختلفة 
مؤسسات تعليم الكبار على بناء صورة ذهنية إجيابية 
تبني دور املعاقني الفاعل وقدرهتم على اإلنتاجية، مما 

أسهم بدرجة كبرية يف اندماجهم مع أفراد اجملتمع.
الكبار  تعليم  حتقيق  معوقات  أبرز  ما  الرابع:  السؤال 
للتنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز؟

جدول رقم )11( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول معوقات حتقيق تعليم الكبار للتنمية 
املستدامة

م
العبارة

ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط 
احلسايب

الحنراف 
باملعياري

رتتي
ال

ضعيفةمتوسطةعالية
ضعيفة 

جدًّا

غياب التنسيق بني مؤسسات تعليم الكبار ومؤسسات 4
اجملتمع احمللي.

31442353.980.851ت

٪30.142.722.34.9

غياب اإلسرتاتيجية الفاعلة لتعليم الكبار اليت تساهم 1
يف حتقيق التنمية املستدامة.

26472553.910.832ت

٪25.245.624.34.9

قلة املوارد املالية املخصصة لتنفيذ برامج تنموية يف جمال 7
تعليم الكبار.

304025623.870.973ت

٪29.138.824.35.81.9

ضعف مسامهة بعض أفراد اجملتمع يف حتقيق التنمية 8
املستدامة.

244326913.780.944ت

٪23.341.725.28.71.0

ضعف التشريعات املنظمة لدور تعليم الكبار يف جمال 5
التنمية املستدامة.

253632103.740.945ت

٪24.335.031.19.7

قلة البحوث العلمية يف جمال تعليم الكبار اليت تتناول 3
التنمية املستدامة.

2044281013.700.936ت

٪19.442.727.29.71.0
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214427833.700.986تضعف التعاون بني اجلامعات ومؤسسات تعليم الكبار.6

٪20.442.726.27.82.9

204032923.650.968تضعف الكوادر البشرية العاملة يف جمال تعليم الكبار.2

٪19.438.831.18.71.9

3.790.69املتوسط* العام

* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

يتبني من اجلدول رقم )11( أنَّ أعلى ثالث عبارات 
حول أبرز معوقات حتقيق تعليم الكبار للتنمية املستدامة 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري 
ترتتب  الدراسة  جمتمع  أفراد  لدى  عبدالعزيز  بن  سطام 

وفق الرتتيب اآليت:
الكبار  تعليم  مؤسسات  بني  التنسيق  غياب   .1    

ومؤسسات اجملتمع احمللي؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب 
)3.98(، مما يدل على أن درجة املوافقة كبرية. وميكن 
أن تعزى هذه النتيجة إىل أنَّ مؤسسات تعليم الكبار 
ال ميكنها حتقيق أهدافها بكفاءة وجودة عالية دون 
وجود آليات واضحة وحمددة بينها وبني مؤسسات 
حتديد  يف  يسهم  التنسيق  هذا  ألنَّ  احمللي؛  اجملتمع 
األدوار بدقة، وكذلك يف وضوح األهداف املشرتكة 
التنسيق كان من أهم  املراد حتقيقها، إال أن غياب 
أداء  ضعف  إىل  مباشر  بشكل  أدت  اليت  العوامل 
أعضاء  الحظه  ما  وهذا  الكبار،  تعليم  مؤسسات 
هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام؛ ألنَّ أدوارهم 
تعليم  مؤسسات  مع  التواصل  تتطلب  اجملتمعية 
اختالف  على  اجملتمع  مؤسسات  وكذلك  الكبار، 
ضعف  إىل  أدى  التنسيق  غياب  ولكن  أدوارها؛ 
وتطويره. احمللي  اجملتمع  بناء  ومسامهتهم يف  أدوارهم 

2. غياب اإلسرتاتيجية الفاعلة لتعليم الكبار اليت تسهم 

املتوسط  بلغ  حيث  املستدامة؛  التنمية  حتقيق  يف 
املوافقة  درجة  أن  على  يدل  مما   ،)3.91( احلسايب 
غياب  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن  وميكن  كبرية. 
التخطيط اإلسرتاتيجي املستقبلي لقرارات مؤسسات 

تعليم الكبار، وفقدان خطة لألداء املبين على أساس 
من  الدعم  ابملستقبل، وضعف  والتنبؤ  الدراسة  من 

املؤسسية. القيادة 
تنموية يف  برامج  لتنفيذ  املخصصة  املالية  املوارد  قلة   .3
احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  الكبار؛  تعليم  جمال 
)3.87(، مما يدل على أن درجة املوافقة كبرية. وميكن 
لكي  حتتاج  اخلطط  أن  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن 
يتم تنفيذها وحتقيق األهداف املرسومة جبودة وكفاءة 
عالية، إىل خمصصات مالية متوافقة مع طبيعة هذه 
األهداف، ويؤدِّي النقص يف توفري املوارد املالية إىل 
عمليات  يف  توفرها  ينبغي  اليت  ابلشروط  اإلخالل 
يف  قصور  إىل  يؤدِّي  مما  املختلفة،  للربامج  التنفيذ 
كفاءة املدخالت، ومن مث حيدث ضعف يف كفاءة 

املخرجات. 
نتائج دراسة  نتائج هذا السؤال متفقة مع  وجاءت 
)عبد العزيز،2014( واليت جاء من أبرزها: تدين مستوى 
العائد يف املوارد البشرية، غياب مراكز البحوث يف جمال 
الرعاية  على  احلصول  يف  التفاوت  املستدامة،  التنمية 
بني  الفقر  انتشار  احمللي،  اجملتمع  أفراد  بني  الصحية 
شرائح كبرية يف اجملتمع مما يعيق حتقيق التنمية املستدامة.

والتوصيات:  الدراسة  نتائج  ملخص 
أ . ملخص نتائج الدراسة: 

كان من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي: 
نتائج اإلجابة عن السؤال األول الذي ينصُّ على: 
ما دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة؟ 
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ويوفر  املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  الكبار  تعليم  يساهم 
التعليم جلميع فئات اجملتمع ذكورًا وإانًث، كما أنه يعزز 
من قيم املواطنة وااللتزام هبا من قبل مجيع أفراد اجملتمع.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين الذي ينصُّ على: ما 
دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة؟

مع  ليتالءم  األفراد  سلوك  الكبار  تعليم  يغري 
يف  ويساهم  املستدامة،  االقتصادية  التنمية  احتياجات 
حتسني مستوى املعيشة لألفراد، ويكسب أفراد اجملتمع 

مهارات وظيفية جديدة.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينصُّ على: ما 
دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة؟
يبين تعليم الكبار قيًما اجتماعية إجيابية لدى األفراد، 
ويسهم يف حتسن مستوى الرعاية الصحية لألفراد ومكافحة 
جمتمعهم. اندماجهم يف  من  املعاقني  وميكِّن  األمراض، 
نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على: 
ما أبرز معوقات حتقيق تعليم الكبار للتنمية املستدامة؟
أنَّ  إىل  الرابع  السؤال  عن  اإلجابة  نتائج  وتوصلت 

هي: املعوقات  أبرز 
- الكبار 	 تعليم  مؤسسات  بني  التنسيق  غياب 

ومؤسسات اجملتمع احمللي، وغياب اإلسرتاتيجية الفاعلة 
املستدامة،  التنمية  تساهم يف حتقيق  اليت  الكبار  لتعليم 
وقلة املوارد املالية املخصصة لتنفيذ برامج تنموية يف جمال 

الكبار. تعليم 
ب. توصيات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يقدم الباحث جمموعة 
من التوصيات من أجل املمارسة والتنفيذ، وأخرى من 
تعليم  حتقيق  إجناح  يف  تسهم  قد  واليت  البحث،  أجل 

املستدامة: للتنمية  الكبار 
وضع إسرتاتيجية واضحة قادرة على معرفة الواقع    .1
يف  الكفاءة  ومتتلك  الكبار،  تعليم  لربامج  احلقيقي 

الربامج. هذه  ملستقبل  التنبؤ 
يف  الكبار  تعليم  نظم  بني  مقارنة  دراسات  إجراء    .2

اململكة العربية السعودية ونظم تعليم الكبار يف الدول 
املتقدمة يف هذا اجملال.

لتعليم  املعريف  اجملال  يف  النوعية  الربامج  تكثيف    .3
وتنمية  احمللي  اجملتمع  تطوير  يف  للمسامهة  الكبار 

أفراده.  قدرات 
يف  تسهم  آلية  إلجياد  إسرتاتيجية  خطط  بناء    .4
حتقيق التنسيق املطلوب بني مؤسسات تعليم الكبار 

احمللي. اجملتمع  ومؤسسات 
 قائمة املراجع

أوًل: املراجع العربية: 
الحتاد الربملاين العريب، )2015(، اإلعالن العريب عن 
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اجملتمع املدين يف تعليم الكبار مبصر يف ضوء معايري 
جملة كلية  قطر،  األمريكية"،  املتحدة  الوالايت 

الرتبية، ع 171،ص ص 184-101.
التنمية يف  حفظي، إحسان، )2001(، إسرتاتيجيات 
الدول النامية: رؤية نقدية. قضااي التنمية يف الدول 
ص  اجلامعية،  املعرفة  دار  اإلسكندرية:  النامية، 

.217
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الوطنية 2030: االرتقاء ابلتنمية املستدامة، تقرير 
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مبادئ   ،) وآخرون.)2009  أمحد،  الشميمري، 
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