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  القدرة التنبؤية لتحمل الغموض والميل للمخاطرة باألمن الفكري لدى طلبة جامعة اليرموك

 )2(خرياهللا حممود أمحد الرشمانو، )1(رامي عبداهللا طشطوش

 جامعة الريموك

 )هـ08/10/1441 يف  وقبل للنرشهـ؛10/04/1441قدم للنرش يف (

تكونـت عينـة الدراسـة . باألمن الفكري لدى طلبة جامعة الريموككمتنَبئِني وامليل للمخاطرة استهدفت الدراسة الكشف عن حتمل الغموض : املستخلص

 مقياس حتمل الغمـوض، مقيـاس :، هي ثالثة مقاييستولتحقيق أهداف الدراسة استخدم. طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس يف جامعة الريموك) 507(من 

 أن مستوى حتمل الغموض ومستوى امليل للمخاطرة ومستوى األمـن الفكـري لـدى طلبـة  الدراسة نتائجأظهرتوقد . ، مقياس األمن الفكريامليل للمخاطرة

 لتحمل الغموض وامليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك يف األمـن الفكـري، ا إجيابيً اجامعة الريموك جاء بدرجة متوسطة، كام أظهرت النتائج أن هناك تأثريً 

 . مليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك فإن األمن الفكري يزداد ض وافكلام زاد حتمل الغمو

 .حتمل الغموض، امليل للمخاطرة، األمن الفكري: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The Predictability of Ambiguity Tolerance and Risk-Taking Tendency in Intellectual 
Security among Yarmouk University Students 

Rami A. Tashtoush(1), and Khair Alla M. A. Al Shurman(2) 

Yarmouk University 
(Received 07/12/2019; accepted 30/05/2020) 

Abstract: This study aimed to explore the ambiguity tolerance and risk-taking tendency as predictors of intellectual safety among the 
Yarmouk University students. The study sample consisted of (507) male and female undergraduate students. To achieve the objectives of the 
study, three questionnaires were used; ambiguity tolerance scale, risk-taking tendency scale, and a measure intellectual saftey. The results of 
the study indicated that the ambiguity tolerance level and the risk-taking tendency level and the intellectual security level among the 
yarmouk university students were medium. The results also showed that there is a positive effect of the ambiguity tolerance and risk-taking 
tendency in intellectual security among the Yarmouk University students. The more ambiguity tolerance and risk-taking tendency of 
Yarmouk University students, the greater the intellectual security.  

Keywords: Ambiguity tolerance, Risk-Taking tendency, Intellectual Saftey. 
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 :مقدمة

 التي عصفت بمنطقة ألحداث والتطوراتا أثرت

الرشق األوسط، بعد تداعيات الربيـع العـريب، يف واقـع 

أفكار الشباب األردين، ومعتقداهتم، كام أن ظهور العديد 

من التنظيامت السياسية يف املنطقة، عملت عـىل ترسـيخ 

 ومبادئ ،دئ ديننا احلنيفقيم وأفكار بعيدة عن قيم ومبا

 .اإلنسانية وحقوقها

 والــشباب ،الــشباب عــىل وجــه العمــوموحلاميــة 

 من أي حتصينهم ال بد من اجلامعي عىل وجه اخلصوص،

 تقوم عىل خلق حالة من الفوىض ،اعتداءات أو جتاوزات

 أفكــارهم، محايــة مــن خــاللواالضــطراب يف املجتمــع، 

ألفــراد، ضــد كــل وتــوفري الــسالمة والطمأنينــة جلميــع ا

 ، اإلسالمية: التي ال تناسب معتقداتنا،االجتاهات واألفكار

واالجتامعية، والتي من شأهنا تقـويض البنـاء ، القوميةو

الفكـري، وإحـالل أفكـار ومفـاهيم ذات منطلقــات ال 

 ،إنسانية، مما يؤدي بشكل أو بآخر إىل االهنيـار الفكـري

 ). 2008شة، احلراح( واالنحالل اخللقي ألفراد املجتمع

وهنــاك العديــد مــن ســامت الشخــصية املرتبطــة 

ــارهم  ــشباب وأفك ــات ال ــؤثر يف ثقاف ــي ت ــسلوك الت بال

ــداهتم ــصية . ومعتق ــسامت الشخ ــذه ال ــن ه ــل وم حتم

 التــي تناولتهــا الدراســة امليــل للمخــاطرة، والغمــوض

احلالية، للتعرف إىل مستويات هذه الـسامت لـدى طلبـة 

  . باألمن الفكري لدهيمجامعة الريموك، ومدى ارتباطها

ــن  ــًدا م ــوض واح ــل الغم ــلوب حتم ــد أس وُيع

األساليب املعرفيـة املهمـة والـذي تتحـدد عـىل أساسـه 

طبيعة اإلدراك وفاعليته لـدى األفـراد، والتـي بـدورها 

ســتحدد بــشكل كبــري طبيعــة العالقــات واالرتباطــات 

املوجودة بني أجزاء املنبه أو نوعيته التي يتعرض هلا الفرد 

 .مواقف احلياة املختلفةيف 

فقد يـدرك بعـض األفـراد الغمـوض يف املواقـف 

البيئية بدرجة معينة ترتبط مع االستعداد لتحمل املواقف 

غري االعتيادية واملواقف الغريبة، كام أن لدهيم خطـوات 

تقدمية وإبداء آراء غري واقعية وغري مألوفة، يف حني نجد 

وض ال يفضلون األفراد الذين يتسمون بعدم حتمل الغم

التعامل مع املواقف غـري املألوفـة والـشاذة عـن قواعـد 

 ).2014، الرشقاوي(األلفة والشيوع 

ويرتبط ُبعُد التحمل يف هذا األسلوب بفكرة تقبل 

األفراد لألفكار اجلديدة وتقبل الغموض، وكـل مـا هـو 

جديد ومثري بدون تذمر وال تربم، أما األفراد الذين ليس 

ىل التحمـل فهـم يفـضلون كـل مـا هـو لدهيم القدرة ع

 ).2010العتوم، ( تقليدي وال يتقبلون ما هو جديد

وقد وصف مفهوم الغموض بالعديد من الكلامت 

واملصطلحات يف خمتلف الكتابات واألدبيات السابقة، إذ 

 ,.Hillen et al)يشار إليه بأنه عدم التأكد مـن املـستقبل 

 يف املعلومـات ويعرف أيًضا بأنه قصور إدراكـي. (2017

) Stacay, Eckert & ,املتعلقة بمثري معني أو سياق معني
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)2003, Earl . ويوصف الغموض أيًضا بأنـه معلومـات

قليلة جًدا، أو أكثر من الالزم، أو معلومـات تبـدو أهنـا 

ويــشري كــلٌّ مــن . (Bahti, 1986)متــضاربة ومتناقــضة 

 إىل أن حتمـل ) Jacques& Levitt ,2005(ليفيت وجـاك

الغموض عملية معرفية إدراكية يفضلها بعـض األفـراد 

 .كام أهنا متثل سمة شخصية للفرد

حتمل الغموض عىل أنه ) 23، 2003(أمحد وُتعرف 

قدرة األفراد عىل تقبل ما حييط هبم من متناقضات ومـا «

يتعرضون له من مواقف، ومثريات غامـضة، أو معقـدة 

لغمـوض غري مألوفة، حيث يستطيع األفـراد متحملـو ا

تقبل ما هـو غـري مـألوف، وغـامض، أمـا عـدم حتمـل 

الغموض فهو يشري إىل انخفاض قدرة األفراد عىل تقبـل 

ما هو جديد، أو غريب، وتفـضيلهم مـا هـو مـألوف يف 

ـــوب وعرفـــت . »تعـــاملهم ـــل )74، 2015(خرن  حتم

قدرة الفرد عىل العمل بعقالنية وهدوء « :الغموض بـأنه

. » املثـريات غـري واضـحةيف املواقف التـي تكـون فيهـا

عبارة عن إرادة الفـرد « :بأنه )17، 2016(خليفة وعرفته 

املعرفية لتحمل األفكار والطروحات التي تتعارض مـع 

الـسباعي وعرفتـه . »منظومة معتقداته أو بنيتـه املعرفيـة

استعداد الشخص للعمـل بمنطقيـة « :بأنه )19، 2016(

ملثـري غـري وهدوء يف املوقـف الـذي يكـون فيـه تفـسري ا

 . »واضح

 فيقــرتح أن (Kazamina, 1999)أمــا كازامينــا 

والـصالبة والبنيـة  والتعقيـدالغموض يتـسم باحلداثـة 

كام يتسم املوقف الغامض بعدم وجود إشارات . الناقصة

كافية، مما يؤدي إىل إعادة تنظيم أو تصنيف غـري كـافيني 

 )Budner (وأشار بودنر. (Balgiu, 2014)من قبل الفرد 

املوقف الغـامض هـو املوقـف الـذي ال يـستطيع إىل أن 

الفرد أن يفـصله أو يـضعه يف فئـة بـسبب عـدم وجـود 

دالالت كافية، وأن عدم حتمل الغمـوض هـو امليـل إىل 

تفسري املواقـف الغامـضة كمـصادر هتديـد، أمـا حتمـل 

الغموض فيعرفـه بأنـه امليـل إلدراك املواقـف الغامـضة 

ــذا الت ــة، ويف ه ــف مرغوب ــودنركمواق ــدد ب ــف ح  عري

طبيعة املواقف الغامضة، وطبيعة : عنرصين أساسيني مها

 .)2009، ملحم(إدراك هذه املواقف 

بأن املواقف الغامضة تقـسم ) 2012(وذكر اخلويل 

موقف جديد متاًما، ومجيع دالالتـه غـري مألوفـة، أو : إىل

ــن  ــري م ــدد كب ــىل ع ــوي ع ــث حيت ــد، بحي ــف معق موق

 توحي دالالته إىل بيانات الدالالت، أو موقف متناقض،

وينبغي مالحظة أن عدم حتمل الغمـوض يـشري . خمتلفة

إىل نشاط مـسترت تقييمـي وهـدف عـام، لـذلك فهـو يف 

احلقيقة جتريد للكثري من االستجابات لكثري من املواقف، 

جممل أفكاره عن عـدم حتمـل ) Budner(وخيترص بودنر 

يم الغموض باعتبـاره سـمة جوهريـة للفـرد متيـل لتقـو

 ). 2006، صالح (ظواهر معينة بطريقة معينة

ــودنر  وقــد حــدد خــصائص ) Budner, 1962(ب
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 بمعنـى احتـواء ،ةدّ اجلـ: املوقف الغامض بالشكل اآليت

 بمعنـى احتـواء ،التعقيدو. املوقف عىل أبعاد غري مألوفة

 ،صعوبة احللو. املوقف عىل الكثري من املواقف املتشابكة

 ويـضيف . لبنـاءات متـضادةنتاج أبعاد املوقـفإبمعنى 

ــرتس  ــابيل وروب  ) Roberts& Chapelle ,1986(ش

خاصية أخرى للمواقـف الغامـضة بأهنـا املواقـف غـري 

 .املرتبة التي ال يمكن تفسريها

حتمل الغمـوض عـىل ) 2017(ويصف الصعدي 

أنه ُبعد معريف ذو قطبني يتضمن بعـض االسـرتاتيجيات 

نـد إدراكهـا ومعاجلتهـا العقلية الثابتة نسبًيا لدى الفرد ع

للمعلومات، مهام كانت نوعية هذه املعلومات من حيث 

التشابه والتعدد، الوضـوح، التـداخل، املألوفيـة، التـأثر 

باملتغريات االجتامعيـة أو الشخـصية، ومـن ثـم حتديـد 

الكيفية التي يستجيب هبا الفـرد هلـذه املعلومـات سـواء 

 حني عـدم كانت االستجابة شعورية أم غري شعورية، يف

حتمل الغموض يتمثل يف استاجابات سـلوكية يف صـور 

 .اإلحباط والقلق واالنسحاب

حتمــل  أســلوب يف )2011(إفرخــاس ويميــز 

 بني فتئتني مـن األفـراد حـسب درجـة حتمـل الغموض

الغمــوض يف املواقــف واملثــريات البيئيــة، األوىل لــدهيا 

ى  الغامضة والغريبة، واألخراملواقف لتحمل االستعداد

ــة وال  تفــضل التعامــل مــع املواقــف املألوفــة والتقليدي

تتحمل التعامل مع أي موقـف مثـري خيـرج عـن قاعـدة 

 . األلفة والشيوع

 الفرد ذا الدرجة العالية )2013( الفرماوي ويصف

يف حتمل الغموض بأنه الـشخص الـذي يـسعى جاهـًدا 

للتعامل مع املواقف الغامضة أو يستمتع هبـا، ويـربع يف 

 الفـرد )2014(الرشقاوي ووصف . ملهام الغامضةأداء ا

صاحب القدرة عىل حتمل الغموض بأنه الشخص الذي 

يـسعى جاهــًدا لتقليــل درجــة الغمــوض، وهــو يتمتــع 

بمقدرة عىل حتمل الغموض وال يضيق به ذرًعا طاملا كان 

بمقدوره عمل يشء حيال هذا الغمـوض، ومهمتـه هنـا 

 .هي التخلص من هذا الغموض

مل الغموض إىل قبول املواقف الغامـضة ويشري حت

يف حني يـستتبع التعـصب أو عـدم التحمـل االعـرتاف 

. (Norton, 1975)كمـصادر وشـيكة للتـوتر والتهديـد 

فتحمل الغموض هو تلك الطريقة التي يتعامل هبا الفرد 

مع الغموض عندما يواجه بعض اإلشارات غري املعروفة 

ويـصبح . (Hillen et al., 2017)أو املعقدة أو املتضاربة 

من الواضح أن الشخص الذي يتحمل قدًرا ضئيًال مـن 

الغموض حيجم عن املثريات الغامضة يف حني أن الفـرد 

الذي يتحمل درجـة عاليـة مـن الغمـوض ينجـذب إىل 

 .)Foo, & Teoh ,1997(املثريات الغامضة 

وتتبنــى الدراســة احلاليــة التعريــف اآليت لتحمــل 

لوب املعـريف الـذي يـرتبط الغموض، فهو ذلـك األسـ

بالفروق بني األفراد يف تقبل ما حييط هبم من متناقـضات 
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وما يتعرضون له من موضـوعات أو أفكـار أو أحـداث 

غامضة غري واقعية وغري مألوفة، حيـث يـستطيع بعـض 

األفــراد تقبــل مــا هــو غــري مــألوف وشــائع، كــام أهنــم 

ريبـة يستطيعون التعامل مع األفكار غري الواقعيـة أو الغ

عنهم يف حني ال يـستطيع الـبعض اآلخـر تقبـل مـا هـو 

جديد أو غريب ويفضلون يف تعاملهم مع ما هو مألوف 

 .(Federico & Landis, 1984) وواقعي

فتظهر عرب املواقف الصعبة، أو  أما امليل للمخاطرة

التي تتضمن مهـارة معينـة يف التـرصف، وقـد حاولـت 

 باعتبـاره العديـد مـن النظريـات فحـص هـذا الـسلوك

ــريف ــشاط مع ــضمنًا لن ــي  - مت ــود، (دافع ــب وحمم غري

وُيعد االجتاه نحو املخاطرة نظاًما ثابًتا نسبًيا مـن ). 2015

التقييامت اإلجيابية أو السلبية، ومـن املـشاعر الوجدانيـة 

مع أو ضد موضـوع اجتامعـي معـني، واسـتعداد الفـرد 

الـصعبة للقيام باألعامل غري املألوفة، أو اختاذ القـرارات 

دون التحقق التام من النتائج املرتتبة، وقد يرجع ذلك إىل 

صعوبة توقـع األحـداث املـستقبلية بـسبب عـدم تـوفر 

املعلومات التي يعتمدها الفرد عند إقدامه عىل املخـاطرة 

 ).2001العدل، (

فاملخاطرة سلوك دافعي يؤدي إىل اختـاذ قـرار بـني 

ىل العديـد مـن اختيارين أو أكثر، بحيث يرجع اختياره إ

العوامل اخلاصة بالفرد ذاته، وأيًضا للظروف املحيطة به 

واملؤثرة فيه، يف ظل حماوالت الفرد للوصـول إىل حتقيـق 

وهذا املتغري لـه عالقـة بـسامت شخـصية . ذاته وأهدافه

دافعية االنجاز والثقة بالنفس واالستقاللية : أخرى، مثل

). 2015ب، غريـ (واملنافسة والقدرة عىل حل املشكالت

وكان أول من اهتم بإثارة هذه املفهوم هو وليـام سـرتنر 

يشء خمتار ومراد نتيجة اختيار : وعرفه بأنه) 1969(سنة 

عـامر (واٍع يشمل عىل التنازل عن يشء آخر أعظم قيمة 

 ).2011وعامر، 

مفهـوم يتـضمن : وقد ُعرف امليل إىل املخاطرة بأنـه

ــضطربة ــلوكيات م ــضم س ــددة ت ــارات متع ــذه اختي ، ه

السلوكيات قد تبدو فردية أي خاصة بكل فرد عىل حـدة، 

وتتضمن هذه االختيارات اعتبارات مثـل اختـاذ قـرارات 

مربكة كتسلق اجلبال، أو االشرتاك يف مسابقة سيارات، أو 

كأمثلة ملهن ووظائف حتـدد قـرارات عاليـة اخلطـورة، أو 

 .البحث عن اإلثارة اجلسدية يف العديد من مظـاهر احليـاة

خمـاطر : وبناء عىل ذلك تقـسم أنـواع املخـاطر إىل نـوعني

مادية كتسلق اجلبال أو غريها من املخاطر التي قـد تـؤدي 

إىل إصابة الفرد برضر، وخماطر اجتامعية وذلك نتيجة هنج 

ض الـشخص  وأفكار جديدة غري معروفة النتائج قد ُتعـرِّ

ــرين  ــل اآلخ ــن قب ــرفض م  ,Zuckerman)للحــرج وال

2000). 

طريقـة الفـرد يف : بأنـهُعرف امليل إىل املخاطرة كام 

عمل خيارات ذات خطورة من بني عدة بدائل ال يقينية، 

أو مشكوك فيها، إذ أشارت معظم حتليالت االجتاه نحو 
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: املخاطرة إىل أن اختاذ املخاطرة يتحدد بمظاهر ثالثة هي

البدائل املتاحة، والشكوك املـصاحبة لنتـائج املخـاطرة، 

 املتوقعـة املرتبطـة هبـذه البـدائل والتـي تكـون والنتائج

 ).2020اخلويل، (متوازية مع جاذبية هذه البدائل 

 ةامليل للمخاطر فقد عرف )53، 2010(القذايف أما 

أو  اإلجيابيـة التقيـيامت مـن نـسبًيا ثابـت نظـام«: بأنـه

 موضـوع ضـد أو مـع الوجدانية املشاعر ومن السلبية،

 للقيـام الفـرد اسـتعداد يهـ واملخاطرة معني، اجتامعي

 بـدون الـصعبة القرارات اختاذ أو املألوفة، غري باألعامل

 إىل ذلـك يرجـع وقـد املرتتبـة، النتائج من التام التحقق

 تـوفر عـدم بـسبب املـستقبلية األحـداث توقع صعوبة

 عـىل إقدامـه عنـد الفـرد عليهـا يعتمـد التي املعلومات

 . »املخاطرة

 االجتــاه )37، 2010(عبــداهلادي  عــرفوقــد 

 عوامـل عـىل بنـاء الفـرد يتخـذه قرار« :للمخاطرة بأنه

 املاديـة املكاسـب مـن بـه وحيقـق اجتامعيـة، أو نفسية

 كانت وإذا حيققه،  أن آخر لقرار يمكن ال ما واالجتامعية

 إذا أمـا اجتامعيـة، خمـاطرة سـميت اجتامعية املكاسب

ى مادية كانت  .»اقتصادية خماطرة فُتسمَّ

  امليل للمخاطرة)13، 2016 (طراويالق عرف كام

 أو أحـداث نفـسه يف توريط نحو الفرد لدى ميل« :بأنه

 بحياتـه يقـامر وكأنه بالرضر، تصيبه قد خطرة، ظروف

هـذا امليـل  سـبب وقـد يكـون باملـه، أو بمكانتـه أو

 تأكيـد امللحـة يف كالرغبـة، شعورًيا ال للمخاطرة عامًال 

 أو كالظهور شعورًيا ًال عام أو أو إيذائها، وإثباهتا الذات

أمـا سـلوك املخـاطرة . احلالتني يكون ما وغالًبا الفخر،

سلوك يقوم بـه : بأنه) 2016(فيعرفه بن خرية وبن زاهي 

الفرد ناتج عن عوامل نفـسية وأرسيـة هبـدف املخـاطرة 

 .بنفسه سواء أكان لفظًيا أم بدنًيا

وبناء عىل ما سبق فامليـل للمخـاطرة هـو تفـضيل 

وقف الذي تـتم بـه املخـاطرة، واختـاذ موقـف الفرد للم

جتاهه، والقرارت التي يتخذها يف موقف ال يـستطيع أن 

يتنبأ بدقة نتائج هذا االختيار والذي يتـضمن املجازفـة، 

 .واحتاملية النجاح والفشل

وقد أظهر البـاحثون أن سـلوك املخـاطرة، الـذي 

ينشأ أساًسا من تصور غري دقيق وتسامح غري مقبول مـع 

خاطر عامل هام يف غالبيـة الـسلوك، وهـذا يـشري إىل امل

وجــود تفــاعالت معرفيــة بــني املــشاعر وإدراك اخلطــر 

(Tixier et al., 2014) . وتفـرتض النظريـات النفـسية

لتفسري ذلك أن السلوك ُيعد انعكاًسا مباًرشا للـنقص يف 

ــات  ــا النظري ــرد، أم ــسلوكية للف ــة وال ــارات املعرفي امله

ية املفرسة للـسلوك فهـي تـضع معـايري االجتامعية والبيئ

املجتمع وتفاعل األرسة مـع الفـرد وتفاعـل الفـرد مـع 

 ).2017خليوي، (اآلقران أساس اختاذ سلوك املخاطرة 

 بالسلوك ارتباطا كبيــًرا، ألن أي  املخاطرةترتبطو

سـلوك خمـالف للطبيعة ال بد أن ينبع من شخصية قويـة 
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 مــيل أو ن، إذ،رةخماطرة ال تعـرف اخلــوف، فاملخــاط

 سـمة للشخـصية، فقـد ، أيًضا،هيواستعداد سلوكي، 

كان كاتل من أبرز علمـاء الشخـصية الـذين توصلوا إىل 

 Adventure أحد عوامل الشخـصية هـو املخـاطرة«أن 

ــة  ــرص وأن الدرج ـــل واحل ـــل اخلج ـــدام، مقاب واإلق

 املخـاطرة واإلقــدام ياملرتفعة عـىل هـذا املقيـاس تعنـ

اع، مقابـل الدرجة املنخفضة التي تقيس اخلجل واالنـدف

واحلرص واالنعزال واالنسحاب، وقد وجد كاتل دوًرا 

 .)54، 1992، إبراهيم (»هاًما للوراثة يف هذه السمة

 واختـاذ الشخـصية، يف معرفيـة سـمة املخـاطرةو

أحـدمها  جـانبني يتـضمن باملخـاطرة قـراًرا الـشخص

 ألهنـا ؛إدراكية عملية فاملخاطرة عقيل، واآلخر شخيص

 يتخـذ قراراتـه الـشخصو االحـتامالت، تقـدير عملية

 اإلدراك، يف تتـدخل ذاتيـة عوامل وهناك يدرك، حسبام

 واملعتقدات واالجتاهـات، القيم من بناء لديه فالشخص

 سـابقة، وخـربات اجتامعية تنشئة نتاج أنه إىل باإلضافة

 غـريه عـن متميـزة وخصائص شخصية سامت ويمتلك

 .)2012خلف وعباد،  (منفرًدا ًيانفس وبناء

الـشخص الـذي « :عرف الشخص املخاطر بأنهيُ و

تقــع مــسؤولية دراســة  يتخــذ قــراًرا باملخــاطرة وعليــه

اجلوانب املتعددة هلذا القرار، بام يف ذلك النتـائج املرتتبـة 

عىل هذا القرار، والشخص الذي يتخذ قراًرا باملخـاطرة 

 امل موضوعية وأخـرىإنام يتخذ هذا القرار بناء عىل عو

، 2007، حبيـب (»ذاتية، وعوامل خاصة بـاملوقف ذاتـه

28.( 

ويتسم األفراد ذوو اإلقدام عىل املخاطرة بأهنم أقل 

إحباًطا ومماطلة، وأكثر اسـتقاللية، وأكثـر ثقـة بـالنفس 

وأكثر توافًقا من الناحية االجتامعية والبدنية وأكثر جرأة، 

ىل مجـع املعلومـات وأكثر قدرة عـىل التحليـل بدقـة وعـ

وصــنع القــرار حتــت رشوط عــدم اليقــني وعــىل تقبــل 

 ).2013مطالقة، (الصعاب 

 مـن كبـري بقـدر يتمتـع مثـابر، شخص واملخاطر

 مـع مواقف يف نفسه يضع أن يقبل فهو واإلقدام، اجلرأة

 األشـخاص، وقد تكـون بـسيطة نجاحها احتامالت أن

 املـشكالت حـل عـىل قـدرهتم يف بقـوة يثقـون الـذي

 واخلـاص، العـام تفكـريهم يف عاليـة كفـاءة يمتلكـون

 حتتـاج والتـي املعقدة، املواقف يف الترصف ويستطيعون

 سـلوك الختاذ استعداد ولدهيم صعبة، قرارات اختاذ إىل

 الذين هؤالء ذلك من النقيض يكون يف حني املخاطرة،

 .)2005، الشاعر(ذواهتم  فعالية يف شكوك من يعانون

يف أن األشــخاص ) 2001(ويؤكــد ذلــك العــدل 

الذين يسلكون سلوك املخاطرة هم أشـخاص أقويـاء ال 

يعرفون اخلوف، وهـم عـىل قـدر كبـري مـن الكفـاءة يف 

التفكري ولدهيم القدرة عىل الترصف يف املواقـف املعقـدة 

والتي تتطلب اختاذ قرارات صعبة، فالـشخص املخـاطر 

من لديه استعداد لسلوك املخاطرة بعكس الذين يعانون 
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 .شك يف فعاليتهم الذاتية

 املراهقـة مرحلـة يف كبـرية بصورة وتزيد املخاطرة

 يف هـذه للمراهـق األساسـية احلاجـات من ُتعد بحيث

 والعنـف املخـاطرة إىل املراهقـون املرحلة، حيث يميـل

 ذلـك حيقق هلـم حيث أحياًنا، والشاذة واألعامل الغريبة

 الذات مفهوم الرجولة، ويلعب معنى نظرهم ةوجه من

 والقـوة الـصدد، فالـصحة هـذا يف هاًمـا دوًرا اجلسمية

 مفهـوم عن تعرب رموز كلها والكفاءة واملظهر والقصور

 ).2020، اخلويل (لإلنسان اجلسمية الذات

 كـسب إىل حياتـه مـدى يسعى عىل ولكون الفرد

 من املخـاطرة شتى أنواع عىل يقدم فإنه جديدة، خربات

 مغـامرة وكـل واالجتامعيـة، والذهنية البدنية واملغامرة

 تـؤدي وجتارب خماطر واجتهادات من هبا حييط ما رغم

 اكتـساب وإىل بـاألمن، اإلحساس تعميق إىل النهاية يف

 للنمـو احلاجـة حتقيـق يف جديـدة تفيـد خـربة أو مهارة

 إىل احلاجـة واألكمـل، كـام أن األفـضل نحـو والتقـدم

أغلــب  وراء تقــف عــن اجلديــد والبحــث املغــامرة

 والتقـدم التكنولـوجي والتطـور العلميـة كتـشافاتاال

  ).2013، الفرماوي(عام  بوجه اإلنساين

إىل وجـود  )2016(عـامر والقطـراوي وقد أشـار 

للميل للمخـاطرة ُتعـد مـن صـميم سـامت أبعاد أربعة 

 :الطالب وحياته يف مرحلته اجلامعية، وهي كاآليت

 أسلوب معريف :هي و(Impulsive)االندفاعية  -1

د إىل رسعـة االسـتجابة مـع التعـرض ايل فيـه األفـريم

ــاطرة  ــشقريات، (للمخ ــي وال ــراد ). 2003الزعب واألف

املندفعون هم الذين يقدمون حلوًال رسيعة للمـشكالت 

دون اعتبار كاٍف للدقة املطلوبـة هلـذه احللـول، وتكـون 

قل، وتتسم بعدد أخطاء كثرية نسبيًا، أاستجابتهم يف زمن 

ن لتحسني النظرة نحوهم من خالل وهم بذلك قد هيدفو

النجاح الرسيع دون اكـرتاث بعـدد األخطـاء أو جتنـب 

الفشل، مما جيعلهم يظهرون مستويات أداء أقل ودافعيـة 

أقل للسيطرة عىل املهامت، وانتباه أقل لـضبط املثـريات، 

 االنتباه والتعلم لدى هـؤالء يفويؤكد العلامء تأثري ذلك 

فعـل حيـدث فورًيـا : ة بأهنـاعيااالندفتوصف  و.األفراد

وبدون تدبر أو إرادة عند عـرض مـا، سـواء يف املـدرك 

احليس أو يف الفكرة، ووصف النشاط الذي ينخـرط فيـه 

 ).2004الشيخ، (ي يستحقه ذمن غري الرتوي ال

ــدام  -2 ــرد يف : (Approch)اإلق ــون الف ــه يك وفي

بني هدفني موجبني متساويي القوة تقريًبـا،  موقف وسط

الرصاع حتى خيتار الفرد بني املوقفني اللذين لكـل وينشأ 

منهام جاذبية موجبة، فكالمها يوجه الفرد يف نفس الوقت 

 االقرتاب من هدف معني، وهـذا الـرصاع ال يـستمر إىل

ورسعان ما ينتهي عندما ينتهي الفرد مـن اختيـار هدفـه 

 ).1997بطرس، (

 القدرة :هو و(Decision-Taking)اختاذ القرار  -3

لتي تصل بالفرد إىل حل ينبغي الوصول إليه يف مـشكلة ا
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تعرتضه باالختيار بني بدائل احلل املوجودة أو املبتكـرة، 

وهذا االختيار يعتمد عىل املعلومات املوجودة لدى الفرد 

او التي جيمعها، وعىل القيم والعادات واخلربة والتعلـيم 

 ).1990عبدون، (واملهارات الشخصية 

ــتطال -4 ــب االس ــب : (Curiosity)ع ح ــد ح ُيع

االستطالع مفهوًمـا لنظـام إجيـايب مـصحوًبا بالرغبـة يف 

التعرف والسعي وراء املعرفـة والتنظـيم الـذايت املتعلـق 

 . ) Roberts& Kashdan ,2004( باإلبداع

وُيعد األمن الفكري من املصطلحات احلديثة، وقد 

شاع استخدامه يف أعقاب التطـور الكبـري الـذي شـهده 

مل، بعد احلـرب العامليـة الثانيـة، حيـث بـرزت عـىل العا

الساحة عدد من املدارس الفكرية، التي بحثت يف ماهيـة 

األمن الفكري وكيفية حتقيقه، مع الرتكيـز بـشكل أكـرب 

). 2008الـسعيدية، (عىل كيفية صيانته وجتنب احلـروب 

ويمكن النظر إىل األمن الفكـري عـىل أنـه احلفـاظ عـىل 

ة األصيلة، يف مواجهة التيارات الثقافيـة املكونات الثقافي

الدخيلة أو األجنبيـة املـشوهة، وهـو هبـذا يعنـي محايـة 

وصيانة اهلوية الثقافيـة مـن االخـرتاق أو االحتـواء مـن 

ــواء  ــن االحت ــل م ــىل العق ــاظ ع ــي احلف ــارج، ويعن اخل

اخلارجي، وصيانة املؤسـسات الثقافيـة يف الـداخل مـن 

ة جيب أن حتظى باهتامم االنحراف، واألمن الفكري مسأل

 ).2002اخلمييس، (املجتمع مثلام هتم الدولة 

 ،سـالمة فكـر اإلنـسان«إىل األمن الفكري ويشري 

 عــن هخروجــعـدم  و، وفهمــه مـن االنحــراف،وعقلـه

ــور ــه لألم ــدال يف فهم ــطية واالعت ــسياسية:الوس  ، ال

ــة ــون،والديني ــصوره للك ــوادعي،  (» وت  ).51 ،1997ال

سـالمة : األمـن الفكـري بأنـه) 2009(ويعرف الربعـي 

األفكار من االنحراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال 

يف فهم األمور السياسية، واالجتامعية، والدينية مما يؤدي 

 . إىل حفظ النظام وحتقيق االستقرار

محاية وتأمني « :بأنه) 2014(ويعرفه الثويني وحممد 

أفكار عقول، وأفكار أفراد املجتمع، من أي انحرافات، و

سلبية دخيلة، ومعتقدات خاطئـة، وثقافـات مـستوردة، 

 تقوم عىل هتديد أمن املجتمع وسالمته، والعمل عىل التي

انتــشار الفــوىض يف املجــال الــديني، واالجتامعــي، 

واألخالقي، والقيمي، من خالل القيام بمجموعـة مـن 

اإلجراءات، واألعامل التي تسهم يف تنمية األفراد دينًيـا، 

ًيا، وأخالقًيا، وقيمًيا، وحتصني عقوهلم، ومحايتها واجتامع

كـام يعرفـه احلوشـان . من االنحراف الفكري والتطرف

ــه) 240، 2015( ــطية «: بأن ــزم بالوس ــري يلت ــنهج فك م

واالعتدال لغرس القيم الروحية واألخالقيـة والرتبويـة 

 .»وتنقيته من التوجهات املتطرفة

عقـول أفـراد محاية «:  بأنه)48 ،2016(فه نور وتعرّ 

 يتعـارض ، ومعتقد خـاطئ،املجتمع من كل فكر شائب

 التـي يـدين هبـا املجتمـع، وبـذل ،مع العقيدة واملبـادئ

اجلهود من كل مؤسسات املجتمع من أجل حتقيـق هـذه 
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 ويالحظ مما سبق أن مفهوم األمن الفكري يعني .»احلامية

شعور الفرد بقدرته عىل التفكري والبحث بحرية دون أن 

 .هتديًدا حلريته أو سالمته الشخصية أو االعتباريةخيشى 

 التـي ،عدد من الـضوابط املهمـة لألمن الفكريو

 وحتقيق الفائـدة املرجـوة ،تعمل يف جمموعها عىل تنظيمه

ــه ــق،من ــى يتحق ــراد ، حت ــة األف ــامره يف خدم ــؤيت ث  وي

 ،واملجتمــع، مــن خــالل تربيــة النفــوس تربيــة مطمئنــة

 أن من واملستقر، ومن أمههـاوالعمل عىل بناء املجتمع اآل

 ومـصادر رئيـسة لتحديـد ، من أصول ثابتةايكون منبثقً 

حيقق الوسـطية ، بحيث معامله وأبعاده ومنطلقاته الرئيسة

املطلوبة واالعتدال الواعي يف فهم خمتلف جوانب احلياة 

، وأن  أو رفـًضا، وكيفية التعامـل معهـا قبـوًال ،املعارصة

 ال يمكـن حيـثاحليـاة، يكون شامًال ملختلف جوانـب 

 إال إذا كان طريًقـا لتحقيـق األمـن  األمن الفكريحتقيق

 بعيــًدا عــن االزدواجيــة والفــوىض ،بمفهومــه الــشامل

 ).2011أبو عراد،  (الفكرية واالجتامعية

يتـصف باحلكمـة ومن ضوابط األمن الفكـري أن 

 التي تعني قـدرة األفـراد يف املجتمـع عـىل ،واملوضوعية

 بعيًدا عن التحيز والذاتيـة، وعـدم ،لفكريةاالستقاللية ا

، وأن اخلضوع لألهـواء املختلفـة والرغبـات الشخـصية

 وقادًرا عـىل مـسايرة املتغـريات ،يكون مرًنا وموضوعًيا

 الذي ُقربـت فيـه ،املختلفة واملتسارعة يف الواقع املعارص

املسافات، وزالت كثري من احلواجز اإلقليمية واحلدودية 

 ثابـت ، وأن ينطلق مـن إطـار مرجعـي،بني املجتمعات

ــخ ــلوك، راس ــتحكم يف س ــىل ال ــل ع ــن أن يعم  ،يمك

ــا ــبطها وتنظيمه ــع وض ــراد يف املجتم ــات األف  وممارس

 .)2014، أبورشيخ(

إىل أن األمــن الفكــري ) 2016( مبــارك وأشــارت

 ، البيئة املالئمة للتنمية الشاملة واملتكاملةيعمل عىل توفري

واملجتمـع يف خمتلـف جوانـب  األفـراد  إليهـاالتي حيتاج

ُيـسهم يف ضـبط ومعاجلـة ، وحياهتم احلالية واملـستقبلية

ــة ــسلبية االجتامعي ــواهر ال ــة، ،الظ ــالعنف، واجلريم  ك

شتكي يونحو ذلك مما  والتطرف، واإلرهاب، واإلدمان،

يف إقامـة العالقـات االجتامعيـة احلـسنة، و ،منه املجتمع

جتمـع وفئاتـه ومد جسور املحبة واأللفـة بـني أفـراد امل

 مـن خـالل نـرش ثقافـة التعـارف، والتعـاون، ،املختلفة

يكــون لــه أثــر وأن . والتــآخي، والتعــايش، والتــسامح

 ثـم الـوطن ،واضح يف غرس قيم االنتامء والوالء للدين

 ، واحلـث عـىل الـتحيل هبـا،من خالل نـرش هـذه القـيم

  .والتعامل مع اآلخرين من خالهلا

من الفكري أمهيـة  لألأن) 2005(السديس ويذكر 

 ،الوحــدةوألمــة،  خــصائص اقيــق حتكــربى تتمثــل يف

 فكـر هـذه والتالحم يف الفكر واملنهج والغاية، حيث إنّ 

األمة يستمد جذوره مـن عقيـدهتا ومـسلامهتا وثوابتهـا، 

مـن ، و وذاتيتهـا، وشخـصيتها،وهو الذي حيدد هويتها

خالل األمن الفكـري يمكـن القـضاء عـىل االنحـراف 
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لذي يعد من أهـم مهـددات األمـن والنظـام  ا،الفكري

ــوطني  ــن ال ــويض األم ــائل تق ــرز وس ــن أب ــام، وم الع

بمقوماته املختلفة، حيـث هيـدف إىل زعزعـة القناعـات 

ــة ــة،الفكري ــت العقدي ــة ، والثواب ــات األخالقي  واملقوم

واالجتامعية، وال شـك أن مجيـع االنحرافـات الفكريـة 

س ومقاصد والسلوكية والنشاطات املرضة بمصالح النا

 .الرشع يكون وراءها فكر منحرف

ــاحثني دراســة حتمــل  وقــد حــاول عــدد مــن الب

الغموض لدى طلبة اجلامعـات، وضـمن هـذا الـسياق 

ىل طبيعــة إلتعــرف ا) 2013(هــدفت دراســة القحطــاين 

عــدم حتمــل -حتمــل(العالقــة بــني األســلوب املعــريف 

والــدافع لإلنجــاز الــدرايس لــدى طــالب ) الغمــوض

.  يف الـسعودية حممد بن سـعود اإلسـالميةجامعة اإلمام

أشـارت وقـد .  طالًبـا)255( الدراسة مـن عينةتكونت 

النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية بني األسـلوب املعـريف 

والــدافع لإلنجــاز الــدرايس، وعــدم وجــود فــروق يف 

الدافع لإلنجـاز الـدرايس تعـزى إىل واألسلوب املعريف 

روق يف األسـلوب متغري التخصص الدرايس، ووجود ف

الدافع لإلنجاز الدرايس تعزى إىل متغري الـسنة  واملعريف

 طالب السنة الدراسية الرابعة، ووجود لصالحالدراسية 

املـرتفعني واملنخفـضني يف الـدافع الطـالب فروق بـني 

لإلنجاز الدرايس يف درجـاهتم عـىل مقيـاس األسـلوب 

لدرايس املعريف؛ حيث كان املرتفعون يف الدافع لإلنجاز ا

أكثر قدرة عىل حتمل الغموض من املنخفضني يف الـدافع 

 . لإلنجاز الدرايس

 فحص العالقة إلى) 2015(وهدفت دراسة غريب 

وحتمـل الغمـوض واملخـاطرة لـدى بني التدفق النفيس 

ــة ــة اجلامعي ــسعوديات باملرحل ــات ال ــت . الطالب أجري

طالبـة مـن طالبـات ) 120(الدراسة عـىل عينـة قوامهـا 

نتائج الدراسـة إىل  أشارت. لقصيم يف السعوديةجامعة ا

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بـني التـدفق 

 حــني فيالنفــيس  وحتمــل الغمــوض لــدى الطالبــات، 

أظهـرت النتــائج وجــود عالقـة ارتباطيــة موجبــة دالــة 

 .إحصائيًا بني التدفق النفيس واملخاطرة لدى الطالبات

إىل ) 2016 (وهــدفت دراســة القطــاوي وعــيل

ــابرة األ ــني املث ــة ب ــة العالق ــشاف طبيع ــاستك ة كاديمي

وحتمــل الغمــوض لــدى عينــة مــن  والــصالبة النفــسية

تكونــت عينــة .  املــرصية والــسعوديةطالبــات اجلامعــة

طالبة بالفرقـة الثالثـة بكليـة الرتبيـة ) 300(الدراسة من 

. بجامعــة الــسويس وبجامعــة األمــرية نــورة بالريــاض

دارســة عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة أســفرت نتــائج ال

والصالبة النفـسية وحتمـل  ة بني املثابرة األكاديميةبموج

فـروق بـني كام أظهر نتائج الدراسـة وجـود  .الغموض

ــابرة  ــاس املث ــىل مقي ــات ع ــات الطالب ــطى درج متوس

األكاديمية والصالبة النفسية وحتمل الغمـوض لـصالح 

 .طالبات اجلامعة املرصية
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ــسباعي  ــرت ال ــدفت إىل ) 2016(وأج ــة ه دراس

العالقة بـني العجـز املـتعلم وتقـدير الـذات التعرف إىل 

وحتمل الغموض والطمـوح لـدى عينـة مـن املـراهقني 

 ا طالبً )30 (منالدراسة تكونت عينة .  يف مرصاملكفوفني

ىل إنتـائج الأشـارت و. من املكفـوفني باملرحلـة الثانويـة

 الـذات،  سالب بني العجز املتعلم وتقـديرارتباطوجود 

ووجود عالقة طردية بني العجـز املـتعلم وعـدم حتمـل 

 بـني العجـز املـتعلم عكـسيةالغموض، ووجود عالقـة 

ــوفني ــراهقني املكف ــدى امل ــوح ل ــافة إ. والطم ىل أن إض

 من العجز املتعلم ومستوى املكفوف يتسم بمستوى عالٍ 

 من عدم حتمل الغموض ومستوى منخفض لتقدير عالٍ 

 .الذات والطموح

 اإلطار ذاته هدفت دراسـة عـيل وخـضري وضمن

إىل الكشف عن مستوى حتمل الغمـوض لـدى ) 2017(

طبة املرحلة اإلعدادية، ومدى اخـتالف مـستوى حتمـل 

الغموض تبًعا ملتغريات النوع االجتامعي، والتخـصص، 

) 600(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . واملرحلة الدراسية

 حمافظة ديايل طالب وطالبة من طلبة املرحلة اإلعدادية يف

يتمتعـون  الدراسـة أن الطلبـة رت نتـائجهوأظ. العراقية

كام أظهرت النتائج وجـود .  حتمل الغموضىلبالقدرة ع

نــاث يف حتمــل إل بــني الــذكور واا إحــصائيً فــروق دالــة

 إحصائية ، ووجود فروق دالةالغموض ولصالح الذكور

ديب يف حتمـل الغمـوض ألمـي والفـرع البني الفـرع الع

 ا إحـصائيً دالـةتوجد فروق ، كام ميل الفرع العولصالح

بــني املراحــل الدراســية يف حتمــل الغمــوض ولــصالح 

 .الصف السادس

أما بالنسبة ملجـال امليـل إىل املخـاطرة لـدى طلبـة 

إىل ) 2012(اجلامعة فقـد هـدفت دراسـة خلـف وعبـاد 

 ىل مستوى سلوك املخاطرة لـدى طلبـة جامعـةإالتعرف 

مقيـاس  :، مهـا تطبيـق أداتـنيتـمّ  و.تكريت يف العـراق

عـىل عينـة مـن  موقع الضبطمقياس سلوك املخاطرة، و

طلبــة كليــات جامعــة تكريــت ومــن األقــسام العلميــة 

 النتـائج وأظهرت. ة وطالبا طالبً )120 (واإلنسانية بواقع

الدراسـة، نخفاض مستوى سلوك املخاطرة لدى عينـة ا

وعـدم ، الذكور أعىل من اإلناث يف سلوك املخاطرةوأن 

فرق بني األقسام العلمية واألقـسام اإلنـسانية يف وجود 

 .درجة سلوك املخاطرة

 & Hosseini)كـام أجـرى احلـسيني وشـامهندي 

Shahmandi, 2014) دراسة هدفت إىل التعرف إىل تأثري 

اختــاذ املخــاطرة يف التفكــري االبتكــاري لــدى مــوظفي 

 مؤسسة الضامن االجتامعي يف مدينة شهر حمل بختيـاري

موظًفـا تـم ) 150(وتكونت عينة الدراسة مـن . يف إيران

اختيارهم بالطريقة العـشوائية، وتـم اسـتخدام مقيـاس 

االجتــاه نحــو املخــاطرة ومقيــاس التفكــري االبتكــاري، 

وأظهرت النتـائج أن هنـاك تـأثًريا إجيابًيـا لالجتـاه نحـو 

 .املخاطرة يف التفكري االبتكاري
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 إىل (Oktan, 2015)وهـــدفت دراســـة أوكتـــان 

استكشاف االستخدام املُشكل لألنرتنت كـسلوك مـرض 

) 736(بلغت عينة الدراسـة . بالنفس، وسلوك املخاطرة

ــا وطالبــة مــن طلبــة املــدارس الثانويــة   مــن 328(طالًب

. بمدينـة طرابـزون يف تركيـا)  من الذكور408واإلناث، 

سة وجود عالقة إجيابية دالة إحصائًيا اأظهرت نتائج الدر

نرتنت، كـام وك املخاطرة واالستخدام املُشكل لالبني سل

أظهرت نتائج الدراسة أن سلوك إيذاء الـذات وسـلوك 

ــشكل  ــتخدام املُ ــري باالس ــشكل كب ــآن ب ــاطرة يتنب املخ

 . نرتنتلال

) Ellis & Meneely, 2015(وأجرت إليس ومينييل 

ــد املعوقــات التــي حتــول دون  دراســة هــدفت إىل حتدي

ني والتـي حتـول دون اختـاذهم إبداعات الطلبة اجلـامعي

وتكونت عينة الدراسة . للمخاطرة يف ختطيطهم الدرايس

طالًبـا جامعًيــا يف واليـة فلوريـدا بالواليــات ) 66(مـن 

املتحدة األمريكية يف املستويات الدراسية املختلفة، وتـم 

استخدام مقيـاس يـشمل أبعـاد الشخـصية االبتكاريـة 

لشخصية، وأظهرت املخاطرة، وقائمة العوامل اخلمسة ل

النتــائج أن هنــاك تــأثًريا ســلبًيا للمخــاطرة يف ابتكاريــة 

 .الطلبة

 دراسة هـدفت )2016(وأجرى عامر والقطراوي 

إىل التحقق من الصدق العـاميل لالجتـاه نحـو املخـاطرة 

وعالقته بـالتفكري االبتكـاري لـدى طـالب اجلامعـات 

 وتم استخدام املنهج االرتباطي، حيـث تـم. الفلسطينية

تطبيق مقياس االجتاه نحـو املخـاطرة واختبـار تـورانس 

طالب وطالبة ) 600(للتفكري االبتكاري عىل عينة بلغت 

وأظهـرت النتـائج . من طـالب اجلامعـات الفلـسطينية

وجود تـاثري سـلبي لالجتـاه نحـو املخـاطرة يف التفكـري 

ــدة  ــة جي ــسن مطابق ــؤرشات ح ــود م ــداعي، ووج اإلب

 .ةألنموذج بيانات أفراد العين

إىل الكشف عن ) 2017(كام هدفت دراسة خليوي 

ــسلوك  ــوء ب ــوعي املــوقفي يف التنب ــسبي لل اإلســهام الن

املخاطرة األكاديمية واختـاذ القـرار واألسـلوب املعـريف 

تكونت عينـة . لدى الطلبة املعلمني) املرونة/ التصلب(

طالب وطالبة من طلبة كليات الرتبية ) 300(الدراسة من 

ظهـرت أ وقـد. معة شقراء يف الـسعوديةاخلرجيني يف جا

 بني الوعي املوقفي ة عكسيةالنتائج وجود عالقة ارتباطي

 ةوجـود عالقـة ارتباطيـ، ووسلوك املخاطرة األكاديمية

وجود عالقـة ، و بني الوعي املوقفي واختاذ القرارةموجب

 بني الوعي املوقفي واألسـلوب املعـريف ة موجبةارتباطي

وجود فروق ، و املعلمنيةالطلبلدى ) املرونة/ التصلب(

 والطلبة ،بني الطلبة املعلمني ذوي األسلوب املعريف املرن

املعلمــني ذوي األســلوب املعــريف املتــصلب يف الــوعي 

وجـود ، ولصالح ذوي األسلوب املعريف املـرن، املوقفي

 املعلمـني ذوي األسـلوب ةفروق بني متوسطات الطلبـ

ي األسـلوب املعـريف  املعلمـني ذوةوالطلب، املعريف املرن
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 لـصالح ذوي ،املتصلب يف سلوك املخـاطرة األكاديميـة

 ةوجود فـروق بـني الطلبـو ،األسلوب املعريف املتصلب

 املعلمـني ة والطلب،املعلمني ذوي األسلوب املعريف املرن

 ،ذوي األسلوب املعريف املتصلب يف مستوى اختاذ القرار

 .لصالح ذوي األسلوب املعريف املرن

 األمن ل البعض اآلخر من الباحثني دراسةكام حاو

 ,Schrader) لدى الطلبة من مثل دراسة رشيدرالفكري 

 بـني تـصور ، تناولت وجود عالقـة حمتملـةالتي (2014

طالب اجلامعات لألمـن الفكـري ومـواقفهم املعرفيـة، 

 مـن  وطالبـةطالًبـا) 44(وقد تكونت عينة الدراسة مـن 

) 99(ق األوسـط، و اجلامعـات املختلطـة يف الـرشةبلط

) 60( من كلية الغـرب األوسـط للنـساء، ووطالبةطالًبا 

 يف الواليات املتحدة  ليجآي ڤي من جامعة وطالبةطالًبا 

، وقد توصـلت نتـائج الدراسـة إىل أن األمـن األمريكية

 بالراحة الطلبة ومريح يشعر فيه ،الفكري هو جو مفتوح

ون خوف  د، وآرائهم، ومشاعرهم،ليعربوا عن أفكارهم

 والـزمالء، حيـث أعضاء هيئة التدريسمن االنتقام من 

 أن السلوكيات التي تسعى للتقارب من قبـل الطلبةذكر 

 هامة يف تعريفها لألمـن الفكـري، أعضاء هيئة التدريس

ــاه  ــان جت ــة بــشعورهم باألم ــاد الطلب ــة وأف أعــضاء هيئ

 ،الــذين يــسمعون هلــمو التــدريس الــذين يدرســوهنم،

 . وهيتمون هبم،ًهاويعريوهنم انتبا

دراسة هدفت إىل الكشف ) 2016(وأجرت مبارك 

   مستوى األمـن الفكـري لـدى العـاملني يف جامعـة عن

وعالقتـــه بـــالتطوير التنظيمـــي، يف األردن آل البيـــت 

نت عينة الدراسة من  عـضو هيئـة تـدريس )372 (وتكوَّ

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن مــستوى األمــن . وإداري

ني يف جامعة آل البيت جـاء بدرجـة الفكري لدى العامل

الـسيايس، (مرتفعة، وجـاءت املجـاالت مرتبـة تنازلًيـا 

) الرتبــوي، الــديني، االقتــصادي، االجتامعــي، املفهــوم

كـام أظهـرت نتــائج . ومجيعهـا جـاءت بدرجـة مرتفعـة

  الدراسة أن التطوير التنظيمي لـدى العـاملني يف جامعـة 

لنتائج وجـود آل البيت جاء بدرجة متوسطة، وأظهرت ا

ا بني جمـاالت األمـن  دالة إحصائيً موجبةعالقة ارتباطية 

الفكري والتطوير التنظيمي لدى أعضاء اهليئة التدريسية 

 . واإلداريني يف جامعة آل البيت

) 2016 (حممـدوحـسني وعبـد الرسـول وأجـرى 

 تعزيــز  يفىل دور اجلامعــةإالتعــرف دراســة هــدفت إىل 

  عينـةتكونـت.  العوملـة ضوء حتديات الفكري يفاألمن

كليات جامعة طالًبا وطالبًة من طلبة  )550 ( منالدراسة

دور عـضو أظهرت النتـائج أن و. بمرص يجنوب الواد

املـستوى ب مل يكن ي تعزيز األمن الفكرهيئة التدريس يف

 تقوم ي الدور الذهناك ضعف يفالطلبة، واملطلوب نحو 

، ياألمـن الفكـر تعزيز به املناهج واملقررات اجلامعية يف

 تقوم به األنشطة اجلامعيـة ي الدور الذهناك ضعف يفو

 الطلبـةهناك شبه إمجـاع مـن ، وي تعزيز األمن الفكريف
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 وفيام يتعلق ، خدمة املجتمع عامةعىل قلة دور اجلامعة يف

 . املجتمع خاصةباألمن العام يف

الكشف إىل ) 2018( سكر وموسى دفت دراسةوه

لفكري بمجاالته املختلفة لدى  مستوى توفر األمن اعن

) 432(، تكونت عينـة الدراسـة مـن طلبة جامعات غزة

أن درجـة تـوفر وأظهرت نتائج الدراسـة  .طالًبا وطالبة

األمن الفكري بشكل عام متوسطة، وتبني عـدم وجـود 

عـزى  األمـن الفكـري تُ مـستوىا يف فروق دالة إحصائيً 

فروًقـا ذات  تبـني أن هنـاك كام،  واالنتامء اجلنسيملتغري

عـزى ملتغـري  األمن الفكـري تُ مستوىداللة إحصائية يف 

 .اجلامعة

استعراًضــا لعــدد مــن الدراســات كــان مــا ســبق 

امليل ، وحتمل الغموضالسابقة التي تناولت موضوعات 

، سـعًيا إىل إثـراء اإلطــار األمـن الفكــري، وللمخـاطرة

النظري هلذه الدراسة واالسـتفادة منهـا يف بنـاء أدواهتـا 

لالزمـــة جلمـــع البيانـــات والتعـــرف إىل األســـاليب ا

اإلحصائية، وتفسري النتائج التي أسفرت عنها؛ وهو ما مل 

تتناوله الدراسات السابقة حسب حدود اطالع الباحثني 

ومعرفتهام، ولعل هذا أهم ما يميز الدراسة احلاليـة عـن 

 .الدراسات السابقة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 خمتلفـة يف اجلانـب األمنـي يف يشهد العامل حتديات

التـي سلبية الـفكـار كافة املجتمعات، نتيجـة انتـشار األ

ت التطرف الفكري والـديني، وانتـرشعملت عىل تنمية 

 وخصوًصا يف منطقة تنظيامت إرهابية ومجاعات تكفريية

انفتاح ثقايف نتيجـة للتطـور رافق ذلك ، الرشق األوسط

الرسيع السـتخدام الكبري يف وسائل االتصال واالنتشار 

 ثقافات متعددة تتنـاىف ترسبت ، وبالتايل.نرتنتشبكة اإل

 الدولة واملجتمع األردين، وتقاليد ودين مع قيم وعادات

مما حدا بمؤسسات الدولة املختلفـة إىل االهـتامم الكبـري 

بموضوع األمن الفكري للشباب، حلاميتهم مـن التغـول 

 . اإلرهابالفكري، واألفكار اهلّدامة، والتطرف، و

وقد قامت العديد من الدراسات بتقـيص العالقـة 

ة بمتغريات  حتمل الغموض وامليل للمخاطربني أسلويب

؛ 2015؛ وغريـب، 2013، القحطـاين(خمتلفة كدراسات 

، ولكــون هــذه )2017 ؛ وخليــوي،2016، القطــراويو

 وثيقةهلا صلة املتغريات التي ختتلف من شخص إىل آخر 

، فقد تبلورت لدى الباحَثِني ألفرادباألمن الفكري عند ا

لتحمل الغموض وامليـل  الرغبة يف تقيص القدرة التنبؤية

لدى طلبة جامعـة الريمـوك،  باألمن الفكري ةللمخاطر

القـدرة من هنـا تـربز مـشكلة الدراسـة يف التعـرف إىل 

التنبؤيــة لتحمــل الغمــوض وامليــل للمخــاطرة بــاألمن 

مـن خـالل ذلـك  والفكري لدى طلبة جامعة الريموك،

 :  األسئلة اآلتيةناإلجابة ع

ما مستوى حتمل الغموض لدى :  األولالسؤال -

 طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟
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ما مستوى امليل للمخاطرة لـدى :  الثاينالسؤال -

 طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟

ما مستوى األمن الفكري لـدى : السؤال الثالث -

 من وجهة نظرهم؟طلبة جامعة الريموك 

ــسؤال - ــعال ــل :  الراب ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــا الق م

 باألمن الفكري لـدى طلبـة ةالغموض وامليل للمخاطر

 جامعة الريموك؟

  :أمهية الدراسة

 ، املجتمـعيـاتأولو  مـن أوىلالـشباب يـة محاعدتُ 

 ية اهلادف من املؤسسات الدينية واالجتامعيهوتتطلب التوج

 يف ري بدور كبتسهم جتمع، والتي يف املوالرتبوية والثقافية

، من األفكار اهلّدامـة، ضهيا املجتمع والذود عن حيةوقا

األمن الفكـري تبنـى عليـه والتطرف، واإلرهاب، كام أن 

ــة،مــستويات األمــن األخــرى ــة، االجتامعي  ، واألخالقي

 وغريها، وهو الوسـيلة لعـالج ، واالقتصادية،والسياسية

 وتفـشيها ، السلبية يف املجتمع واألخالقية،املظاهر الثقافية

 ،نتيجة إلغفال دور التوعيـة بأمهيـة احلفـاظ عـىل الـنشء

 .وحتصينه من كل فكر حياول هدم عقيدته وقيمه األصيلة

 : األمهية النظرية:أوًال 

تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة موضــوع األمــن 

الفكري، الذي ُيعد حاجة ملحة ألنه أساس أمن األفراد 

يــث إن املجتمعــات متــر بالعديــد مــن واملجتمعــات، ح

األخطار والتحديات املنبثقة من العوملة واالنفتاح الثقايف 

ــصال،  ــائل االت ــا ووس ــل يف التكنولوجي ــور اهلائ والتط

وانتشار التنظيامت املتطرفة، ممـا عـرض تفكـري الـشباب 

إلثارة مبارشة يف غايـة اخلطـورة، خـصوًصا يف املرحلـة 

ة األخطر يف التعامل مـع هـذه اجلامعية، التي تعد املرحل

 .األخطار والتحديات

 الدراســة احلاليــة أمهيتهــا مــن أمهيــة تــستمدّ كــام 

ي حتمل الغمـوض وامليـل للمخـاطرة كـسامت موضوع

شخصية تتفاوت وختتلف بـني األفـراد، وتكمـن أمهيـة 

الدراسة، أيًضا، يف التعرف إىل مستويات حتمل الغموض 

 الريمـوك، والقـدرة وامليل للمخاطرة لدى طلبة جامعـة

كـام  .التنبؤية هلاتني السمتني عىل األمن الفكـري لـدهيم

 قلة البحوث والدراسات التـي عنكشفت هذه الدراسة 

ــل  ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــت الق تناول

الـشباب بـشكل عـام، للمخاطرة باألمن الفكري لـدى 

 ِني إىل، ممـا دفـع البـاحثَ وطلبة اجلامعات بشكل خـاص

ــر رضورة ــه نظ ــراد  توجي ــسات األف ــع واملؤس واملجتم

السامت وأثرها عىل األمن احلكومية وغري احلكومية هلذه 

 . الفكري للطلبة

 : األمهية التطبيقية:ثانًيا

تــوفر الدراســة احلاليــة إطــاًرا نظرًيــا للدراســات 

األخرى ذات الصلة هبذا املجال، كام حتاول توفري أدوات 

 ومستوى امليـل لغموضمستوى حتمل اللباحثني لقياس 

، امعـةاجل لدى طلبة للمخاطرة ومستوى األمن الفكري
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وتنبثق أمهية الدراسة مـن خـالل مـا تقدمـه مـن نتـائج 

ــايل  وتوصــيات للقــائمني عــىل مؤســسات التعلــيم الع

املختلفة من أجل وضع برامج إرشادّية للطلبة يف جماالت 

حتمل الغموض وامليل للمخاطرة واألمن الفكـري، كـام 

ن نتائج الدراسة احلاليـة قـد يكـون هلـا دور يف تزويـد أ

أوليــاء األمــور وأعــضاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــات 

بتفسريات لسلوكيات الطلبة يف جمـال حتمـل الغمـوض 

وامليل للمخاطرة، وطريقة تعاملهم مع املواقف املختلفة، 

ــسامت،  ــذه ال ــستويات ه ــن م ــشف ع ــالل الك ــن خ م

توجه هذه الدراسة كام . موعالقتها باألمن الفكري لدهي

 املزيد مـن الدراسـات حـول إجراءالباحثني إىل رضورة 

 .هذه املتغريات عىل فئات أخرى

 :الدراسة مصطلحات

هو القدرة عىل مواجهة املواقف « :حتمل الغموض

، إفرخــاس( »املتناقــضة أو املعقــدة بــدون تــوتر شــديد

ــه  ).27، 2011 ــا بأن ــرف إجرائًي ــلوب ويع ــب أس الطال

 املميز لالنـسجام والتـوازن مـع املواقـف التـي معياجلا

، واملتمثل بالدرجـة التـي حيـصل ُتدرك عىل أهنا غامضة

 املـستخدم يف حتمل الغموضعليها الطالب عىل مقياس 

 .الدراسة

ميـل الفـرد واسـتعداده للقيـام «:  امليل للمخاطرة

ــرة دون  ــة خط ــأعامل ذات طبيع ــغط ب ــا ودون ض برض

 ).116، 2016امر والقطـراوي، ع (»التحقق من نتائجها

ــ ويعــرف ــل الطالــب اجلــامعي الختــاذ  بأنــهاإجرائًي  مي

 ،مشكوك فيهـا ذات خطورة من بني عدة بدائل خيارات

واملتمثل بالدرجة التي حيصل عليها الطالب عىل مقياس 

 .امليل للمخاطرة املستخدم يف الدراسة

هو النشاط والتدابري املشرتكة بني « :األمن الفكري

ب األفـراد واجلامعـات شـوائب يـولة واملجتمع لتجنالد

عقدية، أو فكريـة، أو نفـسية، تكـون سـبًبا يف انحـراف 

السلوك، واألفكار، واألخالق عن جـادة الـصواب، أو 

ــبًبا  ــوعس ــكللوق ــي،  (» يف املهال  ).178 ،2009اجلحن

، مـن أي طلبـة اجلامعـةمحاية عقول ويعرف إجرائًيا بأنه 

، ومعتقدات خاطئة تقـوم عـىل انحرافات وأفكار سلبية

ــديني،  ــال ال ــالمته يف املج ــع، وس ــن املجتم ــد أم هتدي

 وتـم قياسـه مـن .واالجتامعي، واألخالقـي، والقيمـي

التي حيصل عليها الطالـب عـىل مقيـاس خالل الدرجة 

 .األمن الفكري املستخدم يف الدراسة

 : وحمدداهتاالدراسةود حد

 اقتـرصت عينـة الدراسـة عـىل: حدود بـرشية -1

 . طلبة البكالوريوس يف جامعة الريموك

أجريت هذه الدراسة يف الفصل : حدود زمانية -2

 .2017/2018الدرايس األول من العام الدرايس 

جامعـة  عـىل الدراسة اقترصت: حدود مكانية -3

  .الريموك

  الدراسـة،بـأدوات نتائج هذه الدراسة كام حتددت
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فـراد عينـة  ومدى مناسبتها ألودالالت صدقها وثباهتا،

مدى اسـتجابة أفـراد الدراسـة عـىل أدواهتـا و، الدراسة

 . بصدق وأمانة

 :الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

 املنهج االرتبـاطي الوصـفي التنبـؤي تم استخدام

  ملناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة، هبــدف التعــرف عــىل 

ــة  ــستقلة املتنبئ ــريات امل ــأثري املتغ ــوض، (ت ــل الغم   حتم

 أاملتنب) املتغري التابع(يف األمن الفكري ) اطرةوامليل للمخ

 .به

 : وعينتهاجمتمع الدراسة

ن  البكالوريوسمجيع طلبة  من الدراسة جمتمع تكوَّ

يف جامعة الريموك خـالل الفـصل الـدرايس األول مـن 

ـــدرايس  ـــددهم )2017/2018(العـــام ال ـــالغ ع ، والب

ــرة ) 38.474( ــصائيات دائ ــسب إح ــة، ح ــا وطالب طالًب

 متيرسة عينة ترياخت وقد. والتسجيل يف اجلامعةالقبول 

ــة مــن   طالــب)507 (مــن تكونــت البكــالوريوس طلب

. من جمتمـع الدراسـة%) 1.3(يشكلون ما نسبته ، وطالبة

يبني توزيع أفراد العينـة حـسب متغـريات ) 1(وجدول 

 . الدراسة

 

 . متغرياهتاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب: )1(جدول 

 %النسبة املئوية العدد ويات املست املتغريات

 35.1  178 ذكر
 اجلنس

 64.9 329 أنثى

 44.6 226 سنة أوىل

 18.7 95 سنة ثانية

 22.3 113 سنة ثالثة
 املستوى الدرايس

 14.4 73 سنة رابعة

 %100.00 507 املجموع

 

 :الدراسةأدوات 

للتعـــرف إىل : مقيــاس حتمـــل الغمـــوض -أوًال 

 تــم ة جامعــة الريمــوك،مــستوى الغمــوض لــدى طلبــ

ــد مــاكلني  مقيــاس اســتخدام ) David Maclain(ديفي

ن هـذا املقيـاس مـن  ) 22(لتحمل الغموض، وقد تكـوَّ

بني فقرة، ومتت ترمجته إىل اللغة العربية وتطويره من قبل 

 عرضـه تـم للتحقق من صـدق املقيـاسو .)1995(بكر 

ــ ــة ىلع ـــددهم  جمموع ــني وع ــن ذوي ) 10(حمكم م

، وبعد األخذ بآراء املحكمني استقر ربةاالختصاص واخل

 عـىل الريمـوك جامعة طلبة  لدىمقياس حتمل الغموض
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 وللتحقق من صدق البناء، حسبت معامالت .فقرة) 20(

ارتباط بريسون بني الفقرات واملقياس ككل، وتراوحت 

وقـد جتـاوزت  ،)0.86-0.37(بـني معامالت االرتبـاط 

ا عنــد ة إحــصائيً وهــي مجيًعــا قــيم دالــ، )0.25(مجيعهــا 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكـم عـىل ) α≥0.05(مستوى 

 . )2010عودة، (صدق مقياس حتمل الغموض 

 معامالت استخرجتقياس املللتحقق من ثبات و

تطبيقها تم ، حيث التطبيقعادة إ والتطبيقطريقة بالثبات 

 م وعـددهمن خارج عينة الدراسـةعىل عينة استطالعية 

  مرتني وبفاصل زمنياوذلك بتطبيقه  طالًبا وطالبًة،)50(

 ، وقـد بني التطبيق األول والتطبيق الثـاينقدره أسبوعان

، التطبيقـنينتـائج  معامالت ارتباط بريسون بني تحسب

 كام تـم ).0.73( بلغت قيمة معامل االرتباط الكيل حيث

ــرات  ــني الفق ــداخيل ب ــساق ال ــل االت ــتخراج معام اس

 معامل قيمة بلغتث باستخدام طريقة كرونباخ ألفا، حي

، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه )0.77 (الكيلالثبات 

 . الدراسة

 لقيـاس مـستوى :مقياس امليـل للمخـاطرة -ثانًيا

  اسـتخدم مقيـاسامليل للمخاطرة لـدى طلبـة اجلامعـة

وللتحقـق مـن . فقـرة) 41(املكون مـن ) 2013(مطالقة 

 عـىل جمموعـة عرضه صدق مقياس امليل للمخاطرة تم

، واخلربة االختصاص ذوي من) 10(وعـددهم حمكمني 

ــتقر  ــني اس ــآراء املحكم ــذ ب ــد األخ ــاس وبع ــل مقي املي

 .فقـرة) 40( عـىل الريمـوك جامعة طلبة لدى للمخاطرة

 ارتبـاط ت معـامالحـسبتوللتحقق من صدق البنـاء، 

تراوحـت وقـد بريسون بني الفقرات واملقيـاس ككـل، 

وقـد جتـاوزت  ،)0.83-0.31(بـني معامالت االرتبـاط 

ا عنــد  وهــي مجيًعــا قــيم دالــة إحــصائيً ،)0.25(مجيعهــا 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكـم عـىل ) α≥0.05(مستوى 

 .)2010عودة، (صدق مقياس امليل للمخاطرة 

تـم للتحقق من ثبات مقياس امليـل للمخـاطرة، و

األوىل طريقـة ، بطـريقتني، حساب معامالت الثبات لـه

تطبيقـه عـىل عينـة تـم يـث ، حالتطبيـقعادة إ والتطبيق

وذلك بتطبيقـه   طالًبا وطالبة،)50 (موعددهاستطالعية 

 بني التطبيـق األول  قدره أسبوعانمرتني وبفاصل زمني

وتم حساب معامالت ارتباط بريسـون . والتطبيق الثاين

 بلغت قيمة معامـل االرتبـاط حيث، التطبيقنينتائج بني 

تساق الداخيل  كام تم استخراج معامل اال).0.72(الكيل 

بني الفقـرات باسـتخدام طريقـة كرونبـاخ ألفـا، حيـث 

، وهـي قـيم )0.81 (الكـيلالثبـات  معامـل قيمـة بلغت

 . مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة

 مـستوىللتعرف إىل : األمن الفكريمقياس  -ثالثاَ 

اسـتخدم ، األمن الفكري لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك

) 22(كــون مــن امل) 2017(الكــشكي والعتيبــي مقيـاس 

  وللتحقق من صدق مقيـاس األمـن الفكـري تـم.فقرة

 ذوي مـن) 10(وعــددهم حمكمني  جمموعة عىل عرضه
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 العديد مـن املحكمون أبدى ، وقدواخلربة االختصاص

الفقـرات وحـذف  بعـض تعـديل تم حيث املالحظات

% 90أمجـع عليهـا فقرات معينة، وإضافة فقرات أخرى، 

 حـسبتصـدق البنـاء، وللتحقـق مـن  .من املحكمـني

معامالت االرتباط بني الدرجة عىل كـل فقـرة بالدرجـة 

قد تراوحت و، إليهمي تي تنذ الواملجالالكلية للمقياس 

قيم معامالت االرتباط بني فقرات املقياس مـع الدرجـة 

 ومعامــل ارتبــاط الفقــرات ،)0.82-31.0(الكليــة بــني 

 ،)0.25(وقد جتـاوزت مجيعهـا ) 0.87-0.38(هتا بمجاال

) α≥0.05(ا عنـد مـستوى وهي مجيًعا قيم دالة إحـصائيً 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكم عىل صدق مقياس األمن 

 .)2010عودة، ( الفكري

تـم  ،للتحقق من ثبات مقيـاس األمـن الفكـريو

األوىل طريقـة ، بطـريقتني، حساب معامالت الثبات لـه

تطبيقـه عـىل عينـة تـم ، حيـث التطبيـقعادة إ والتطبيق

وذلك بتطبيقـه   طالًبا وطالبة،)50 (م وعددهعيةاستطال

 مرتني وبفاصل زمني بني التطبيق األول والتطبيق الثـاين

معـامالت ارتبـاط ، وقد تراوحت قـيم وقدره أسبوعان

، وبلغــت للدرجــة الكليــة )0.87-0.73( بــني بريســون

ــداخيل .)0.83( ــساق ال ــيم االت ــساب ق ــم ح ــذلك ت  ك

ته باستخدام معامل للمقياس ككل ولكل جمال من جماال

، وعـىل )0.90-0.76( تراوحـت بـني وقدكرونباخ ألفا، 

ا عنــد ، ومجيعهــا دالــة إحــصائيً )0.96(الدرجــة الكليــة 

 ثبــاتوهــذا مــؤرش عــىل ). a≤0.05(مــستوى الداللــة 

 .املقياس

 :سييقاتصحيح امل

ذي التدريج ) Likert(تم استخدام مقياس ليكرت 

تم تقدير درجـات واخلاميس الستجابات عينة الدارسة، 

ن إو سـلبيتها، أي أس وفًقا لدرجة إجيابيـة الفقـرة ييقاامل

ــارات  ــى العب ــة ُتعط ــرات اإلجيابي ــًدا(الفق ــع ج ، مرتف

ــع ــط، ومرتف ــنخفض، ومتوس ــًدا، وم ــنخفض ج ) وم

أمـا الفقــرات . عـىل التــوايل) 1، 2، 3، 4، 5(الـدرجات 

مرتفع (السلبية فينعكس التدريج بحيث ُتعطى العبارات 

) ومنخفض جـًدا، ومنخفض، ومتوسط، ومرتفع، جًدا

 .عىل التوايل) 5، 4 ،3، 2، 1(الدرجات 

ثالثــة وقــد تــم اســتخدام تــدريج إحــصائي ذي 

 لتوزيــع )مرتفـع، متوسـط، مـنخفض(مـستويات هـي 

  :املتوسطات احلسابية، حسب املعادلة اآلتية

 عدد الفئات/ طول الفرتة = طول الفئة

 = )5-1/(3 

 = 1.33 

 :ك أصبح توزيع الفئات عىل النحو اآليت لذل

 .مستوى منخفض) 2.33أقل من  -1: (أوًال 

 .مستوى متوسط) 3.67أقل من  - 2.33: (ثانًيا

 .مرتفعمستوى ) 5 - 3.67: (ثالًثا
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 :متغريات الدراسة

بام أن هدف الدراسة يكمن يف التعـرف إىل القـدرة 

ن  لتحمل الغمـوض وامليـل للمخـاطرة يف األمـالتنبؤية

جامعة الريمـوك، فقـد تـم تـصنيف الفكري لدى طلبة 

 :متغريات الدراسة عىل النحو اآليت

حتمـل الغمـوض، ، )املُتنَبئ( املستقلة املتغريات -أ

 .وامليل للمخاطرة

 املستقلة ثانوية األثر، وهي اجلـنس املتغريات -ب

 ).ذكر، وأنثى: (وله فئتان

 .كري، األمن الف)املتنبأ به(املتغري التابع  -ج

  :الدراسة إجراءات

 :التالية اإلجراءات وفق الدراسة متت

 . الدراسة وأسئلتها ومتغرياهتامشكلةحتديد  -

 وليـــةاأل بـــصورهتا الدراســـة أدوات إخـــراج -

 . عىل املحكمنيهاعرضو

 .  الدراسة وثباهتاأدواتالتأكد من صدق  -

 .النهائية بصورهتا الدراسة أدوات إخراج -

 .وعينتها دراسةال جمتمع حتديد -

 جامعـة قبـل مـن رسـمي خطاب عىل احلصول -

 .الباحث مهمة لتسهيل الريموك

 عينـة أفـراد مجيـع عـىلالدراسـة  أدوات توزيع -

 .الدراسة

 ، تـشمل أدوات الدراسـةاستبانة) 600 (توزيع -

 وعنـد استبانة،) 532( اسرتداد وتم أسابيع، ثالثة خالل

 البيانـات مكتملـة غري استبانة) 25( هناك كان مراجعتها

 للتحليالتاستبانة ) 507 (خضعت لذلك ،تم استبعادها

 .اإلحصائية

 ختــزين تــم الدراســة تطبيــق مــن االنتهــاء بعــد -

 .اآليل احلاسب عىل البيانات

ــات - ــت البيان ــة عوجل ــصائية معاجل ــبة إح  مناس

 عـىل للحصول احلاسوب يف) SPSS (برنامج باستخدام

 .النتائج

 عـرض خـالل مـن الدراسة ةأسئل عىل اإلجابة -

 ،النظـري اإلطـار ضـوء يف ومناقشتها ،وحتليلها النتائج

 .السابقة والدراسات

  :ة اإلحصائياملعاجلة

لإلجابة عن األسـئلة األول والثـاين والثالـث تـم 

ــسابية ــطات احل ــاد املتوس ــة ،إجي ــات املعياري  واالنحراف

لتقديرات إجابات أفراد جمموعة الدراسة عىل كـل فقـرة 

الرابع  ولإلجابة عن السؤال. فقرات أدوات الدراسةمن 

إجياد املتوسطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة، تم 

واســتخدام معامــل االرتبــاط اخلطــي البينــي، وحتليــل 

 وأوزان ،)Stepwise(بطريقـة االنحدار اخلطي املتعـدد 

 .االنحدار الالمعيارية واملعيارية

 :نتائج الدراسة

مـا مـستوى : األولالـسؤال ملتعلقة بالنتائج ا: أوًال 
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حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك مـن وجهـة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط  نظرهم؟

احلسابية واالنحرافات املعياريـة إلجابـات أفـراد عينـة 

، حتمـل الغمـوضالدراسة عن مجيـع عبـارات مقيـاس 

 .يوضح ذلك) 2(اجلدول 

 

  

  ا حسب املتوسط احلسايبمرتبة تنازليً   احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع عبارات مقياس حتمل الغموضاألوساط): 2(جدول 

 العبارة الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 1.11 3.82 أجتنب حل املشكالت التي يوجد هلا أكثر من حل 4 1

 متوسط 1.17 3.63 حاول جتنب املواقف الغامضةأُ  5 2

 متوسط 1.21 3.50 أُفضل املواقف املألوفة عىل اجلديدة 7 3

 متوسط 1.17 3.45 قدريت ضعيفة عىل الترصف يف املواقف غري املتوقعة 2 4

 متوسط 1.28 3.40 ال أشعر بالتهديد جتاه املشكالت التي يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية 8 5

 متوسط 1.29 3.39 أجتنب املواقف املعقدة التي يصعب عّيل فهمها 9 6

 متوسط 1.08 3.38 أستمر يف حماولة حل املشكالت املعقدة التي يبتعد عنها اآلخر 17 7

 متوسط 1.45 3.15 أحتمل املواقف الغامضة 10 8

 طمتوس 1.32 3.14 املواقف اجلديدة ال هتددين أكثر من املألوفة 3 9

 متوسط 1.25 3.11 أستطيع التعامل بفاعلية مع املواقف التي يصعب التنبؤ هبا 6 10

 متوسط 1.12 3.08 أجد نفيس أحاول البحث عام هو جديد أكثر من أن أحافظ عىل الثبات يف حيايت 12 11

 متوسط 1.27 3.05 قدريت ضعيفة عىل حتمل املواقف الغامضة 1 12

 متوسط 1.10 2.98 دة عىل املواقف املألوفةأفضل املواقف اجلدي 13 13

 متوسط 1.13 2.92 من الصعب أن أختار عندما تكون النتيجة غري مضمونة 18 14

 متوسط 1.19 2.70 أستمتع بمعاجلة املشكالت التي هلا أكثر من حل 11 15

 متوسط 1.31 2.57 أستمتع باملواقف املفاجئة 19 16

 متوسط 1.24 2.56 أكره املواقف الغامضة 14 17

 متوسط 1.24 2.55 ال أجد صعوبة يف التكيف مع احلوادث املفاجئة 16 18

 متوسط 1.25 2.48 أفضل املوقف الغامضة 20 19

 متوسط 1.31  2.34 أجد متعة يف حماولة فهم املشكالت املعقدة 15 20

 متوسط 0.59 3.06 مقياس حتمل الغموض ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــا) 2(يظه ــسابية أن األوس ط احل

إلجابات أفراد العينة عن عبارات املقياس تراوحـت مـا 

) 4(جاءت باملرتبة األوىل العبارة رقم ) 3.82-2.34(بني 

، »نب حل املشكالت التي يوجد هلا أكثـر مـن حـلجتأ«



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4 (، العدد33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 637 – 

، وجاء باملرتبة األخرية العبـارة )3.82(بمتوسط حسايب 

، »قدةأجد متعة يف حماولة فهم املشكالت املع«) 15(رقم 

ــسايب  ــط ح ــسايب )2.34(بمتوس ــط احل ــام أن املتوس ، ك

حتمـل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات مقياس 

بمستوى متوسط، مما سبق يتبني ) 3.06 (الغموض ككل

 حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك أن مستوى

 .  جاء متوسًطامن وجهة نظرهم

 مـا مـستوى :الثـاينالـسؤال النتائج املتعلقة ب: ثانًيا

امليل للمخاطرة لدى طلبـة جامعـة الريمـوك مـن وجهـة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط  نظرهم؟

احلسابية واالنحرافات املعياريـة إلجابـات أفـراد عينـة 

الدراسة عن مجيـع عبـارات مقيـاس امليـل للمخـاطرة، 

 .يوضح ذلك) 3(اجلدول 

 

  

  .ا حسب املتوسط احلسايبمرتبة تنازليً  رافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع عبارات مقياس امليل للمخاطرةاألوساط احلسابية واالنح): 3(جدول 

 العبارة الرقم ةبالرت
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 0.50 4.56 أستمر بقيادة سياريت رغم إحسايس بالغضب والتوتر 37 1

 مرتفع 0.94 4.29  لوحدي ليًال حتى لو كانت املنطقة غري آمنةأميش 33 2

 مرتفع 1.15 4.27 لدي استعداد ملساعدة األشخاص يف املناطق املوبوءة باملرض جتنبًا النتقال العدوى 39 3

 مرتفع 1.02 4.21 أناقش األشخاص اآلخرين عند اختالف اآلراء 6 4

 مرتفع 0.97 4.19 أحتمل الفشل يف التحصيل الدرايس 5 5

 مرتفع 1.00 4.16 أحافظ عىل صحتي العامة 34 6

 مرتفع 0.99 4.10 ة للتعامل مع املواقف الطارئةألدي اجلر 16 7

 مرتفع 0.98 4.06 جتاهل األمل ألطول وقت ممكن قبل استشارة الطبيبأ 31 8

 مرتفع 0.96 4.00 أمتسك بحقوقي مهام كانت النتائج 17 9

 مرتفع 1.02 4.00 اعد اآلخرين بمبلغ من املال يعادل دخًال شهرًيا واحًدايمكن أن أس 26 9

 مرتفع 1.05 3.99 أفضل العمل يف مرشوعي اخلاص بدًال من العمل يف مؤسسة كبرية 21 11

 مرتفع 1.00 3.95 اتذيتأختلف علنًا مع زمالئي أو أس 7 12

 مرتفع 1.24 3.94 إلنجازهإذا ُكلفت بعمل شاق فإنني أقلل من ساعات النوم  38 15

 مرتفع 1.02 3.93 أميل للمجازفة واملغامرة مها كان شكلها 13 13

 مرتفع 1.06 3.92 أميل لرشاء أسهم يف رشكة كربى 29 14

 مرتفع 1.04 3.89 أوافق عىل ما يقال وأجتنب املعارضة 12 16

 مرتفع 1.27 3.82 أتناول الطعام بعد انتهاء صالحيته إذا بقي يف حالة جيدة 32 17

 مرتفع 1.07 3.76 أفضل ادخار املال بدًال من استثامره جتنبًا للخسارة 28 18

 مرتفع 1.05 3.74 أرغب بمحاولة القفز باملظلة 10 19
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  .)3(جدول / تابع

 العبارة الرقم ةبالرت
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 1.08 3.73 أميل إىل التخييم بالربية 11 20

 مرتفع 1.32 3.68 أختلف مع معظم الشخصيات التي تعمل يف مناصب حساسة 1 21

 متوسط 1.27 3.65 أستخدم حزام األمان 30 22

 متوسط 1.10 3.58 أدافع عن قضايا أؤمن هبا مهام كانت النتائج 15 23

 توسطم 0.96 3.55 لدي االستعداد لالستثامر يف مشاريع غري مضمونة الربح 20 24

 متوسط 1.02 3.45 أحب التعامل مع األشخاص الغامضني 8 25

 متوسط 1.01 3.15 أستخدم أية وسيلة نقل للذهاب للجامعة كالدراجة مثًال  9 26

 متوسط 1.02 2.87 لدي استعداد لالبتعاد عن عائلتي يف سبيل العمل أو الدراسة دون أن أعاين من أي مشكلة 4 27

 متوسط 1.01 2.80  الشخصية بصور وأماكن آمنةأحتفظ بممتلكايت 24 29

 متوسط 1.46 2.79 أشرتي منتجات غذائية منخفضة اجلودة إذا كانت منخفضة الثمن 40 28

 متوسط 1.05 2.67 يمكن أن أراهن بدخل يوم واحد عىل نتائج حدث غري مضمون 27 30

 متوسط 1.01 2.52 أشارك بمسريات احتجاجية 14 31

 متوسط 1.07 2.44 الفرص بغض النظر عن نتائجهاأغتنم  23 32

 منخفض 1.00 2.29 أفضل الوظيفة التي تعتمد عىل عمولة أو سمرسة 25 34

 منخفض 0.98 2.28 أفضل اختيار املهن اخلطرة أكثر من املهن اآلمنة 3 35

 منخفض 1.24 2.27 أستطيع الغوص أو القفز يف حوض سباحة 35 33

 منخفض 0.99 2.25 فشل، ولدي القدرة عىل ختطي مجيع العقبات التي تواجهنيستبعد فكرة الأ 18 36

 منخفض 1.02 2.25 أرغب باالستثامر يف مرشوع جتاري جديد 19 36

 منخفض 0.98 1.94 أعترب أن املخاطرة يف رأس املال حتد كبري 22 38

 منخفض 1.17 1.93 استمتع بالقيام باملهام اخلطرة 2 39

 منخفض 1.06 1.86 الرسعة املسموحة هبا عىل الطرقات يف حالة التأخر عن اجتامع مهمأجتاوز  36 40

 متوسط 0.18 3.37 امليل للمخاطرة ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــسابية ) 3(يظه ــاط احل أن األوس

إلجابـات أفـراد العينـة عــن عبـارات املقيـاس مـا بــني 

) 37(جاءت باملرتبة األوىل العبـارة رقـم ) 1.86-4.56(

، »ر بقيادة سياريت رغم إحسايس بالغضب والتوترأستم«

، وجاء باملرتبة األخرية العبـارة )4.56(بمتوسط حسايب 

أجتاوز الرسعة املسموحة هبا عـىل الطرقـات «) 36(رقم 

، بمتوسـط حـسايب »يف حالة التـأخر عـن اجـتامع مهـم

، كام أن املتوسط احلسايب إلجابـات أفـراد عينـة )1.86(

  ككـلللمخـاطرة امليـلمقيـاس عبـارات الدراسة عـن 

 امليل بمستوى متوسط، مما سبق يتبني أن مستوى) 3.37(
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 . جاء متوسًطا للمخاطرة

مـا مـستوى : الثالـثالنتائج املتعلقة بالـسؤال : اثالثً 

  الفكري لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظـرهم؟األمن

 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط احلسابية

افات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع واالنحر

 .يوضح ذلك) 4(أبعاد مقياس األمن الفكري، اجلدول 

 

 .األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع أبعاد مقياس األمن الفكري): 4(جدول 

 املستوى عيارياالنحراف امل املتوسط احلسايب البعد  الرقم الرتبة

 مرتفع 0.85 4.15 البعد الرتاثي 4 1

 مرتفع 1.68 4.14 البعد الديني 2 2

 مرتفع 0.63 3.88 بعد األمن 3 3

 متوسط 0.52 3.58 البعد اإلعالمي 6 4

 متوسط 0.72 3.48 بعد املواطنة 1 5

 متوسط 0.91 3.18 البعد الفكري 7 6

 متوسط 0.74 3.12 البعد األخالقي 5 7

 متوسط 0.47 3.45 األمن الفكري ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــسابية ) 4(يظه ــاط احل أن األوس

إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مقيـاس األمـن الفكـري 

حيث جاء باملرتبـة األوىل ) 4.15-3.12(تراوحت ما بني 

بمستوى مرتفـع، ) 4.15(البعد الرتاثي بمتوسط حسايب 

 بمتوســط حــسايب وباملرتبــة الثانيــة جــاء البعــد الــديني

بمستوى مرتفع، وجاء بعد األمن باملرتبة الثالثـة ) 4.14(

بمــستوى مرتفــع، وباملرتبــة ) 3.88(بمتوســط حــسايب 

) 3.58(الرابعة جاء البعد اإلعالمـي بمتوسـط حـسايب 

بمستوى متوسط، وجاء باملرتبة اخلامـسة بعـد املواطنـة 

ــسايب  ــط ح ــاء ) 3.48(بمتوس ــط، وج ــستوى متوس بم

) 3.18(لسادسة البعد الفكري بمتوسط حـسايب باملرتبة ا

بمستوى متوسط، واحتل املرتبة السابعة واألخرية البعد 

بمـستوى متوسـط، ) 3.12(األخالقي بمتوسط حسايب 

وبلغ املتوسـط احلـسايب ملقيـاس األمـن الفكـري ككـل 

مـستوى بمستوى متوسـط، ممـا سـبق يتبـني أن ) 3.45(

جـاء متوسـًطا وك األمن الفكري لدى طلبة جامعة الريم

 .من وجهة نظرهم

مـا القـدرة : الرابـعالنتائج املتعلقة بالـسؤال : رابًعا

ــاألمن  ــاطر ب ــل للمخ ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم التنبؤي

ــوك؟ ــة الريم ــة جامع ــدى طلب ــري ل ــساب الفك ــم ح  ت

األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية اخلاصـة بكـل 

لفكري، وكذلك وهو األمن ا) التابع(من املتغري املتنبأ به 

حتمـل الغمـوض، : املـستقالن، ومهـا(املتغريان املَُتنَبِئان 

 :للعينة ككل، وعىل النحو التايل) امليل للمخاطرة
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 للعينة الكليةاملتغريين املَُتنَبِئني األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية للمتغري املتنبأ به و): 5(جدول 

 االنحراف املعياري الوسط احلسايب املتغري حالة املتغري

 0.47 3.45 األمن الفكري ككل املتنبأ به

 0.59 3.06 حتمل الغموض ككل
 املتنبئات

 0.80 3.08 امليل للمخاطرة ككل

 

، أن الوسط احلسايب ملتغري )5(يالحظ من اجلدول 

قد كـان ) األمن الفكري(وهو ) التابع(الدراسة املتنبأ به 

 الوسـط احلـسايب ، وكذلك أن)متوسط(ضمن مستوى 

: املـستقلني، ومهـا(اخلاص بمتغريي الدراسـة املَُتنَبِئـني 

ــل للمخــاطرة ضــمن مــستوى ) حتمــل الغمــوض، املي

وبناًء عىل ما تقدم، تم حساب قيم معامالت ). متوسط(

، واملتغري املتنبأ لمتغريين املَُتنَبِئنياالرتباط اخلطية البينية ل

 ).6(به، وذلك كام يف اجلدول 

 

 بأ به واملتغريين املَُتنَبِئني للعينة الكليةنَ معامالت االرتباط البينية للمتغري املُتَ ): 6(ل جدو

 امليل نحو املخاطرة حتمل الغموض  البعد

 *0.14 *0.19 معامل االرتباط
 بعد املواطنة

 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 *0.17 *0.34 معامل االرتباط
 البعد الديني

 0.00 0.00 حصائيةالداللة اإل

 0.07 *0.25 معامل االرتباط
 بعد األمن

 0.09 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.06 *0.30 معامل االرتباط
 البعد الرتاثي

 0.18 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.09 *0.15 معامل االرتباط
 البعد األخالقي

 0.06 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.04 *0.20 طمعامل االرتبا
 البعد اإلعالمي

 0.34 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.03- *0.22 معامل االرتباط
 البعد الفكري

 0.45 0.00 الداللة اإلحصائية

 *0.14 *0.45 معامل االرتباط
 األمن الفكري ككل

 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 ).α≤0.05(ا عند مستوى الداللة دالة إحصائيً *  
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عالقـة ارتباطيـة وجـود ) 6(يالحظ من اجلـدول 

بني )  α≤0.05(طردية ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

مقياس حتمـل الغمـوض ومجيـع أبعـاد مقيـاس األمـن 

الفكــري واألمــن الفكــري ككــل، حيــث كانــت مجيــع 

معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عنـد مـستوى الداللـة 

)α≤0.05 .( كام يالحظ وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة

بــني ) α≤0.05(حــصائًيا عنــد مــستوى الداللــة ودالــة إ

 ) املواطنة، الدين(مقياس امليل للمخاطرة وكلٍّ من بعدي 

يف حني ال توجد عالقة ارتباطيـة ، األمن الفكري ككلو

األمـن، (بني مقياس امليـل للمخـاطرة وكـل مـن أبعـاد 

، حيـث كانـت )الرتاثي، األخالقي، اإلعالمي، الفكري

 . ري دالة إحصائياقيم معامالت االرتباط غ

للمتغـريين  عـن القـدرة التنبؤيـة الكشفوهبدف 

 باملتغري املتنبأ به، تم اسـتخدام حتليـل االنحـدار املَُتنَبِئني

اخلطي املتعدد باعتامد أسلوب إدخال املتغريات املُتَنَبِئة إىل 

، وذلـك كـام يف )Stepwise(املعادلة االنحدارية بطريقة 

 ).7(اجلدول 

 

 

للمتغـريين املَُتنَبِئـني ) Stepwise( نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية للمتغري املتنبأ به ومعامل االرتباط املتعدد له ومقدار تفسريه حسب أسلوب ):7(جدول 

 .عىل املعادلة االنحدارية للعينة الكلية

 إحصائيات التغري

 املتتبأ به
النموذج 

 الفرعي
  املعدل2ر 2ر ر

اخلطأ 

املعياري 

 للتقدير
 درجة حرية املقام درجة حرية البسط ف املحسوبة للتغري

الداللة اإلحصائية 

 للتغري

األمن  0.00 505 1 131.69 0.42 0.21 0.21 0.46  أ1

 0.00 504 2 83.33 0.41 0.25 0.25 0.50 ب2 الفكري

  حتمل الغموض،)ثابت االنحدار: (املتنبئات أ

  حتمل الغموض، امليل للمخاطرة؛)ثابت االنحدار: (املتنبئات ب

 

أن النموذج التنُبئي اخلاص ) 7(يتضح من اجلدول 

 املتنبـأواملتغري ) حتمل الغموض: املَُتَتبِئ(باملتغري املستقل 

قد كان داًال إحـصائًيا عنـد مـستوى ) األمن الفكري(به 

ا ما مقداره )α≤0.05(الداللة  ً %) 21.0( بأثر نسبي ُمفرسِّ

فرسَّ الكيل للنموذج التنبؤي اخلاص باملتنبـأ من التباين املُ 

، كام يتضح أن النموذج )األمن الفكري ككل: التابع(به 

حتمــل : املَُتنَبِئــة(التنبــؤي اخلــاص بــاملتغريات املــستقلة 

األمـن : التـابع(واملَُتنََبـأ بـه ) الغموض، امليل للمخاطرة

 قد كان داًال إحصائًيا عند مستوى الداللة) الفكري ككل

)α≤0.05(، ا مـا مقــداره مــن %) 25( بـأثر نــسبي ُمفــّرسً

التباين املُفرس الكيل للنموذج التنُبئي اخلـاص باملتنبـأ بـه 

 ).األمن الفكري ككل: التابع(



 ...القدرة التنبؤية لتحمل الغموض وامليل للمخاطرة باألمن الفكري :خرياهللا حممود الرشمانو، رامي عبداهللا طشطوش

– 642 – 

باإلضافة إىل ما تقدم، تم حساب أوزان االنحـدار 

ــيم  ــة، وق ــدار املعياري ــة، وأوزان االنح ) ت(الالمعياري

حتمل الغمـوض، : املستقلة(ئة املحسوبة للمتغريات املَُتنَبِ 

األمن الفكـري : التابع(باملتغري املتنبأ به ) امليل للمخاطرة

وفًقا لطريقة إدخال املَُتنَبِئـة إىل النمـوذج التنبـؤي ) ككل

)Stepwise( وذلك كام يف اجلدول ،)8.( 

 

 .للعينة الكلية) األمن الفكري(تنبأ به األوزان الالمعيارية واملعيارية للمتغريات املَُتنَبِئة باملتغري امل): 8(جدول 

 األوزان الالمعيارية
األوزان 

 املعيارية

الداللة 

 اإلحصائية
 إحصائيات التسامهية

 املتنبأ به
النموذج 

 الفرعي
 املتنبئات

B 
اخلطـأ 

 املعياري
B 

قيمة ت 

 املحسوبة
 اإلطناب 

معامل تضخم 

 التباين

األمن    0.00 20.59  0.11 2.23 )ثابت االنحدار(

 الفكري
1 

 1.00 1.00 0.00 11.48 0.45 0.03 0.40 حتمل الغموض

   0.29 1.07  0.36 0.39 )ثابت االنحدار(

 1.02 0.98 0.00 12.42 0.48 0.03 0.43 حتمل الغموض
األمن 

 الفكري
2 

 1.02 0.98 0.00 5.29 0.21 0.10 0.52 امليل املخاطرة

 

نتائج اخلاصة بالنامذج أن ال) 8(يتضح من اجلدول 

 :التنبؤية قد كانت عىل النحو اآليت

كلـام زاد حتمـل : نتائج النموذج التنبـؤي األول. أ

الغموض لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك بمقـدار وحـدة 

) األمن الفكري(واحدة فإن ) انحراف معياري(معيارية 

من الوحدة املعيارية، علًام أن املتغري ) 0.45(يزداد بمقدار 

 ).α≤0.05(بئ قد كان داًال إحصائًيا عند مستوى املتن

ــة  ــاألوزان البائي ــؤ ب ــدار للتنب ــة االنح إنَّ معادل

لألغراض التفسريية اخلاصة بـالنموذج التنبـؤي األول، 

ترمـز إىل حتمـل : X1، حيـث إن Y=2.23+0.40x1: هـي

 املعيارية ألغـراض االنحدارعلًام بأن معادلة . الغموض

ترمـز إىل حتمـل : z1 حيـث إن ،Z =0.45z1: تنبؤية، هي

 .الغموض

كلـام زاد حتمـل : نتائج النموذج التنبؤي الثاين. ب

الغموض لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك بمقـدار وحـدة 

) األمن الفكري(واحدة فإن ) انحراف معياري(معيارية 

من الوحدة املعيارية، علًام أن املتغري ) 0.43(يزداد بمقدار 

 ،)α≥0.05(ًيا عنـد مـستوى املتنبئ قد كان داًال إحـصائ

وكذلك كلـام زاد امليـل للمخـاطرة لـدى طلبـة جامعـة 

واحـدة فـإن ) انحراف معياري(الريموك وحدة معيارية 

مــن الوحــدة ) 0.52(يــزداد بمقــدار ) األمــن الفكــري(

املعيارية، علًام أن املتغري املتنبئ قد كان داًال إحصائًيا عند 

 ).α≥0.05(مستوى الداللة 

ــة  إّن معاد ــدارل ــة االنح ــاألوزان البائي ــؤ ب  للتنب
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لألغراض التفسريية اخلاصـة بـالنموذج التنبـؤي الثـاين 

ترمـز إىل حتمـل : Y=0.39+0.43X1+0.52X2 ،X1: هي

علـًام بــأن . ترمــز إىل ميـل للمخــاطرة: X2الغمـوض، و

ــراض  ــة ألغ ــدار املعياري ــة االنح ــةمعادل ــيتنبؤي   : ، ه

Z =0.48z1+0.21z2 z2 ،z1 : مـل الغمـوض، حتترمز إىل

وجتدر اإلشارة إىل أن قيم . امليل للمخاطرةترمز إىل : z2و

للنامذج التنبؤية قـد كانـت ) VIF(معامل تضخم التباين 

متدنية مما يشري إىل عدم وجود إشكالية التسامهية املتعددة 

  .التي تشري إىل وجود ارتباطات قوية بني املَُتنَبِئات

 :مناقشة النتائج

النتائج املتعلقة بالـسؤال األول الـذي  مناقشة :أوًال 

ما مـستوى حتمـل الغمـوض لـدى طلبـة جامعـة : نصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

مستوى حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك أن 

ويفـرس .  جاء ضمن املستوى املتوسـطمن وجهة نظرهم

ذلك بـسبب متكـن بعـض طلبـة اجلامعـة مـن مواجهـة 

تناقضات واحليثيـات الغامـضة يف جمـاهلم اإلدراكـي، امل

نتيجة األساليب الرتبويـة األرسيـة واملدرسـية الـسليمة 

هلم، وقدرهتم عىل التوافق مع العامل اخلارجي، ووعـيهم 

باإلنجاز يف هذه املرحلة العمرية، التـي تتـسم بمـستوى 

عال من الثقة بالنفس، وقدر كبري من حتمـل املـسؤولية، 

ىل التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهـم، يف والقدرة ع

حني أن البعض اآلخر ال يمتلك هذه اخلصائص، وهـذا 

يعـود إىل الفـروق مـستوى حتمـل الغمـوض التباين يف 

الفردية بني الطلبة، نتيجة العديـد مـن العوامـل النامئيـة 

 .والنفسية واالجتامعية

إضافة إىل امتالك بعـض طلبـة اجلامعـة الرغبـة يف 

ألفكار اجلديدة، إذ يميلون إىل تقبـل كـل مـا هـو تقبل ا

جديد ومثري من دون تـذمر، ولـدهيم القـدرة عـىل حـل 

املشكالت واإلبـداع واالبتكـار واإلنجـاز، يف حـني أن 

البعض منهم يميلون إىل األمور التقليدية والشائعة، وال 

يفضلون ما هو جديد، ووجود ضعف لدهيم يف القـدرة 

ــايل جــاءت عــىل التعامــل مــع املواقــ ف املعقــدة، وبالت

وقـد  .تقديرات الطلبة ملستوى حتمل الغموض متوسطة

عـيل اتفقت نتيجة الدراسـة احلاليـة مـع نتيجـة دراسـة 

التي أشـارت أن أفـراد عينـة الدراسـة ) 2017(وخضري 

 نتيجـة اختلفت، و حتمل الغموضىليتمتعون بالقدرة ع

تـي  وال)2016(الـسباعي هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

 لدى عينة حتمل الغموضأشارت نتائجها إىل أن مستوى 

 .الدراسة كان مرتفًعا

 مناقشة النتائج املتعلقة بالـسؤال الثـاين الـذي :ثانًيا

مـا مـستوى امليـل للمخـاطرة لـدى طلبـة جامعـة : نصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

مـوك مستوى امليل للمخاطرة لدى طلبـة جامعـة الريأن 

وتعـزى .  جاء ضمن املستوى املتوسطمن وجهة نظرهم

هذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة النامئية للطالب اجلـامعي، 
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والتي تتميز بخوفـه عـىل ذاتـه ومـستقبله، وخوفـه مـن 

احتامالت الفشل، والشعور بعـدم االسـتقرار، وفقـدان 

الرؤية الواضحة، وبالتايل حدوث االرتباك والرتدد لديه 

، ومتتعه بعنارص املخـاطرة كاإلقـدام والتحـدي من جهة

واجلرأة يف اختاذ القـرار، وحـب االسـتطالع، والبحـث 

والتحري والتنقيب عـن كـل مـا هـو جديـد مـن جهـة 

أخرى، كـل هـذه العوامـل تـؤدي إىل تذبـذب يف ميـل 

ــة ــواٌء البدني ــاطرة س ــو املخ ــب نح ــة الطال  والذهني

 . واالجتامعية

 العديد مـن العوامـل كام تفرس هذه النتيجة بوجود

التي عملت عىل احلد من امليل للمخـاطرة لـدى الطلبـة 

 لـدى الطلبـة ثقافـة احلـواراجلامعيني من خالل تنـامي 

اجلامعيني يف األردن، والنشاطات املختلفة التـي توفرهـا 

 وتدعم التميـز همحتفيز عىل التي تقوماجلامعة للطلبة، و

ــع يف ، لــدهيمواملوهبــة  واإلبــداع  وروثــاتاملوتراج

 االجتامعية املغلوطة التي ترسخ مبادئ التعـصب القـبيل

 .والعشائري

 عامر واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة

ــراوي و امليــل بينــت أن مــستوى  التــي )2016(القط

ــة الدراســة كــان متوســًطا ــنام. للمخــاطرة لــدى عين  بي

خلـف  اختلفت نتيجة هذه الدراسة مـع نتيجـة دراسـة

امليـل للمخـاطرة أن مـستوى  التي بينت )2012 (وعباد

 .منخفًضالدى عينة الدراسة كان 

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الـذي :ثالًثا

 لــدى طلبــة جامعــة األمــن الفكـريمــا مــستوى : نـصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

 لدى طلبة جامعة الريموك من األمن الفكريمستوى أن 

 حيث حصل .  جاء ضمن املستوى املتوسطهة نظرهموج

البعد الرتاثي عىل أعىل متوسط حسايب، وجـاء يف املرتبـة 

تـاله البعـد الـديني يف واألوىل ضمن املستوى املرتفـع، 

البعــد وجــاء ، املرتفــعاملرتبــة الثانيــة، ضــمن املــستوى 

، املتوسـطاألخالقي يف املرتبة األخرية ضـمن املـستوى 

 باألبعـاد متوسط حـسايب مقارنـة لِّ حيث حصل عىل أق

 .األخرى

 تنامي االهتامم بموضوع األمن ويفرس ذلك بسبب

الفكــري يف اآلونــة األخــرية لــدى األفــراد واجلامعــات 

واملؤسـسات يف املجتمــع األردين، فالتنـشئة األرسيــة يف 

املجتمع األردين تسعى إىل تعميـق الفهـم الـديني لـدى 

جهة كل ما يتعرضون له األبناء، لتسليحهم من أجل موا

من أشكال الغزو الفكري اهلدام، وحتقيق املناعة الفكرية 

لدهيم منذ نعومة أظفارهم، وتنمية مفـاهيم وسـلوكات 

ــز لغــة احلــوار،  ــدهيم، وتعزي ــة ل ــة والديمقراطي املواطن

 .وإشاعة روح املحبة والتعاون

 اهـتامم اجلامعـات بموضـوع وقد يعـود ذلـك إىل

ضـعت العديـد مـن الـربامج األمن الفكـري، حيـث و

التوعوية التي سـامهت يف تنميـة األمـن الفكـري لـدى 
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الطلبة، باإلضافة إىل الربامج التي تطرحها وسائل اإلعالم 

أن الطلبة اجلامعيني كام . نرتنت اهلادفةالرسمية ومواقع اال

يمتلكون املعارف واألفكـار التـي تـساعدهم عـىل متييـز 

م قـادرين عـىل معرفـة مـا احلقيقة واخلطأ، وبالتـايل فـإهن

يناسب جمتمعهم وما يفيد أمتهم، باإلضافة إىل أن العديـد 

 واالنـتامءمن طلبـة اجلامعـة متمـسكون بـالقيم الوطنيـة 

والوالء، والتي تلعب دوًرا بارًزا كسد منيع أمـام األفكـار 

 .واملفاهيم اهلدامة والالإنسانية، والتطرف واإلرهاب

لبة اجلامعيني لـدهيم إضافة إىل ذلك فإن أغلب الط

مستوى من الوعي للتعامل مع األفكار التي تـواجههم، 

سواء من الداخل أم اخلارج، والتحقق من صحتها، دون 

االنخداع أو الوقوع فريسة للتضليل، ومتتعهم بقدر مـن 

سالمة الفكر والعقل والفهم، والذي حيميهم من الوقوع 

عتـدال، يف أنياب االنحراف واخلروج عن الوسطية واال

وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية . وعدم التشدد والغلو

التي أشارت إىل ) 2018( سكر وموسى دراسةمع نتيجة 

 لدى أفراد عينة الدراسـة مستوى توفر األمن الفكريأن 

 نتيجة هذه الدراسـة مـع  اختلفتكان متوسًطا، يف حني

األمن أن مستوى  التي بينت )2016(مبارك نتيجة دراسة 

 .مرتفًعا لدى عينة الدراسة كان لفكريا

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الـذي :رابًعا

ــصه ــل : ن ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــا الق م

 للمخاطر باألمن الفكري لدى طلبـة جامعـة الريمـوك؟

 لتحمـل ا إجيابًيـاأظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك تـاثريً 

وك يف األمن الفكـري، الغموض لدى طلبة جامعة الريم

زاد حتمل الغموض لدى طلبة جامعة الريموك فإن فكلام 

 . األمن الفكري يزداد

مـن الطلبـة متحميل الغموض إىل أن  ذلك ويرجع

يمتلكون القدرة عىل التعامل مع املواقف املعقدة وكثـرية 

التفاصيل، ويتميـزون بـالنظرة الكليـة للمواقـف التـي 

ر عىل التعامل مـع األفكـار ومن ثم فإهنم أقد. تواجههم

، كام أهنم الفكرياهلدامة واملتطرفة، ومواجهة االنحراف 

ومن ثم فإهنم يـستطيعون . يتميزون بأهنم متفتحو العقل

متييز األمور الصحيحة مـن األمـور اخلاطئـة، واألفكـار 

السليمة من األفكار الـشائبة، والتـي تتنـاىف مـع الـدين 

ام أن متحميل الغمـوض احلنيف، والعادات والتقاليد، ك

قــادرون عــىل إدراك مــصادر التهديــد التــي تــواجههم 

وتواجه جمتمعهم، مما يكسبهم القدرة عىل مواجهـة هـذه 

واتفقت نتيجة هذه الدراسـة مـع . املصادر والتصدي هلا

؛ 2015 ؛ وغريــب،2013، القحطــاين( اتنتيجــة دراســ

ــسباعيو ــيل، 2016، ال ــاوي وع ــث )2016؛ والقط ، حي

ئج هذه الدراسات إىل تأثريات موجبة لتحمل أشارت نتا

  .الغموض عىل متغريات الدراسات

 للميـل إجيابًيـا اثريً أهناك تـكام أظهرت النتائج أن 

، للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك يف األمن الفكري

فكلام زاد امليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك فإن 
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بـة الـذين أن الطل وسـبب ذلـك .يـزداداألمن الفكري 

يميلون للمخاطرة عىل الرغم من اندفاعهم الكبري نحـو 

 حلــوًال رسيعــة يقــدمونالتعــرض للمخــاطرة، فــإهنم 

ومن ثـم فـإهنم قـادرون . للمشكالت التي قد تواجههم

نزعــات الغلــو، عــىل مواجهــة األفكــار املتطرفــة و

كـام أن . واملامرسات املنافية لألخالق والكرامة اإلنسانية

 يميلون للمخـاطرة يمتلكـون القـدرة عـىل الطلبة الذين

اختــاذ القــرارات حيــال املواقــف التــي يتعرضــون هلــا، 

ويساعدهم يف ذلك املعلومات املوجودة لدهيم، والقـيم 

والعادات والتقاليد املرتسـخة يف ذواهتـم، واملنبثقـة مـن 

ديننا اإلسالمي احلنيف، ممـا يمكـنهم مـن اختـاذ القـرار 

ــة أ ــة كاف ــصحيح يف مواجه ــايف ال ــزو الثق ــكال الغ ش

والفكري، أًيا كانـت مـصادره، وحماربـة كافـة األفكـار 

الفاسدة واملنحرفة والضالة، التي تتعـارض مـع تقاليـد 

  .املجتمع وعاداته وقيمه األخالقية واإلنسانية

ات واتفقت نتيجة هذه الدراسـة مـع نتيجـة دراسـ

 Hosseini)احلسيني وشـامهندي ؛ و2012خلف وعباد، (

& Shahmandi, 2014) ؛ وأوكتــان(Oktan, 2015) ؛

الدراسـات  حيث أشارت نتائج هذه )2016، القطراويو

إىل تــأثريات إجيابيــة للميــل للمخــاطرة عــىل متغــريات 

وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجـة  .الدراسات

؛ )Ellis & Meneely, 2015(إلـيس ومينـييل (ات دراس

حيــث ، )2017؛ وخليــوي، 2016، عــامر والقطــراويو

 للميـل سـلبيةت إىل تأثريات ا الدراسهذهأشارت نتائج 

  .للمخاطرة عىل متغريات الدراسات

 :التوصيات

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يـويص 

 :الباحث بام ييل

 لطلبـة اجلامعـة حـول مج إرشـاديةاإعداد بـر -1

سلوك املخاطرة، وكيفيـة اسـتغالله يف اجلانـب اإلجيـايب 

مـستوى امليـل السليم، حيث أظهرت النتائج أن العلمي 

للمخــاطرة لــدى طلبــة جامعــة الريمــوك جــاء ضــمن 

 .املستوى املتوسط

 لطلبـة اجلامعـة لتنميـة مج إرشـاديةاإعداد بر -2

املختلفـة،  يف املواقـف واملنبهـات  لدهيم الغموضحتمل

 لـدى حتمل الغمـوضمستوى حيث أظهرت النتائج أن 

 . ضمن املستوى املتوسططلبة جامعة الريموك جاء

إقامة املجالس احلوارية الطالبية ملعرفة ما لدى  -3

الطلبــة مــن مــشكالت فكريــة أو غريهــا، وتــصحيحها 

والعمل عىل تذليل كل الـصعوبات التـي يواجهوهنـا يف 

حياهتم، والرتكيز عىل البعد األخالقي، حيـث أظهـرت 

 لـدى طلبـة جامعـة األمـن الفكـريمستوى النتائج أن 

، وجـاء البعـد موك جـاء ضـمن املـستوى املتوسـطالري

 .األخالقي يف املرتبة األخرية

إجراء دراسات مماثلـة عـىل رشائـح اجتامعيـة  -4

 .أخرى ومراحل عمرية خمتلفة



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4 (، العدد33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 647 – 

 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية: أوالً 

العالقـة بـني االجتـاه نحـو املخـاطرة ). 1992(إبراهيم، صـفوت 

 .73-52، 21،جملة علم النفس. وك التدخنيوسل

نحو إسرتاتيجية مقرتحـة للوقايـة مـن ). 2014(أبو رشيخ، شاهر 

مهددات األمن الفكري يف مساق الثقافة اإلسالمية يف ضوء 

جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة . حاجــات الطلبــة األمنيــة

 .30-19 ،)1(34، للبحوث يف التعليم العايل

 دور اجلامعة يف حتقيـق األمـن الفكـري). 2011(أبو عراد، صالح 

ــرتح( ــصور مق ــة ). ت ــات األمني ــة للدراس ــة العربي املجل

 .263-223، )52(27، )جامعة امللك خالد(والتدريب 

مركز : اإلسكندرية. سيكولوجية الشخصية). 2003(أمحد، سهري 

 .اإلسكندرية للكتاب

بناء سيكولوجية الشخصية بني تنمية األ). 2011(إفرخاس، حممد 

ــاء املجتمــع ــشق. وبن ــات والنــرش : دم ــوي للدراس دار نين

 .والتوزيع

دراسـة لتقـدير الـذات لـدى األطفـال ). 1997(بطرس، حـافظ 

املـؤمتر العلمـي . املوهوبني مـن ذوي القـدرات االبتكاريـة

). رعايتـه-تدريبـه-اكتشافة(الثاين للطفل العريب املوهوب 

 .كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة

سـلوك املخـاطرة ). 2016(وبن زاهي، منـصور ؛ ة، سارة بن خري

لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينـة ورقلـة يف ظـل 

جملــة الباحــث يف . بعــض املتغــريات الشخــصية والرتبويــة

 .416-409، )24(8، العلوم اإلنسانية واالجتامعية

حتمل الغموض وعالقته بـبعض سـامت ). 1995(بني بكر، جهاد 

رسالة ماجستري غـري . دى طلبة جامعة الريموكالشخصية ل

 .جامعة الريموك، إربد، األردن منشورة،

دور املعلم اجلـامعي ). 2014( وحممد، عبد النارص ؛الثويني، حممد

. يف حتقيق األمن الفكري لطالبه يف ضوء تـداعيات العوملـة

، )2(7، جامعـة القـصيم-جملة العلـوم الرتبويـة والنفـسية

957-1050. 

: الريـاض. حمـددات الـرشطة املجتمعيـة). 2009(ي، عـيل اجلحن

 .مكتبة امللك فهد الوطنية

مؤسـسة : القـاهرة. علم النفس االجتامعي). 2007(حبيب، أمحد 

 .طيبة

ــواز  ــشة، ف ــة ). 2008(احلراح ــات األردني ــق اجلامع ــة حتقي درج

الرسمية لألمن الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء اهليئـة 

. أطروحة دكتوراه غري منـشورة.  أنفسهمالتدريسية والطلبة

 .جامعة الريموك، إربد، األردن

. أمهية املدرسة يف تعزيز األمـن الفكـري). 2015(احلوشان، بركة 

 .258-231، )94(24، جملة الفكر الرشطي

مؤسـسة : عـامن. علـم الـنفس املعـريف). 2015(خرنوب، فتـون 

 .الوراق للنرش والتوزيع

سـلوك املخـاطرة وعالقتـه ). 2012(ن غزوا وعباد، ؛خلف، محيد

جملـة جامعـة تكريـت . بموقع الضبط لـدى طلبـة اجلامعـة

 .427-385، )8(19، للعلوم اإلنسانية

أثر التفاعل بـني توقيـت تقـديم التوجيـه ). 2016(خليفة، زينب 

عــريف يف بيئــة الــتعلم املعكــوس عــىل تنميــة واألســلوب امل

مهارات إنتاج املقـررات اإللكرتونيـة لـدى أعـضاء اهليئـة 

، دراسات عربية يف الرتبية وعلم الـنفس. التدريسية املعاونة

77)67(، 67-138. 

اإلسهام النسبي للوعي املوقفي يف التنبوء ). 2017 (أسامءخليوي، 

القــرار واألســلوب بــسلوك املخــاطرة األكاديميــة واختــاذ 

جملــة . لـدى الطلبــة املعلمـني) املرونــة/التـصلب(املعـريف 
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 .223-167، )72(13، الفتح

دراســات يف الرتبيــة العربيــة ). 2002(اخلميــيس، الــسيد ســالمة 

 .دار الوفاء: اإلسكندرية. وقضايا املجتمع العريب

األسـاليب املعرفيـة وضـوابطها يف علـم ). 2020(اخلويل، هـشام 

 .دار الكتاب احلديث: لقاهرةا. سالنف

دور املنـاهج الدراسـية يف تعزيـز مفـاهيم ). 2009(الربعي، حممد 

األمن الفكري لدى طـالب اجلامعـات يف اململكـة العربيـة 

السعودية، بحث مقدم للمؤمتر الوطني األول حول األمـن 

ــري ــديات، : الفك ــاهيم والتح ــادى األول 25-22املف  مج

 .، جامعة امللك سعودهـ1430

أثـر الـنمط املعـريف ). 2003( والـشقريات، حممـد ؛الزعبي، أمحـد

االندفاعي والتأميل يف األداء عىل بعض اختبـارات الـذاكرة 

وحل املشكالت عند طلبة كلية العلـوم الرتبويـة يف جـامع 

 .62-53، )1(19، جملة جامعة دمشق. مؤته

 العجز املـتعلم وعالقتـه بتقـدير الـذات). 2016(السباعي، شيامء 

ــة مــن املــراهقني  وحتمــل الغمــوض والطمــوح لــدى عين

-73 ،)14(4، جملـة الرتبيـة اخلاصـة والتأهيـل. املكفـوفني

102. 

مكتبـة : الريـاض. األمن الفكري). 2005(السديس، عبد الرمحن 

 .امللك فهد الوطنية

. دور الرتبية يف تعزيز األمـن الفكـري). 2008(السعيدية، أصيلة  

 .125-124، )19(امن، ، سلطنة عُ رسالة الرتبية

واقع األمن الفكري لدى ). 2018. ( وموسى، رجاء؛سكر، ناجي

جملـة . »دراسـة تطبيقيـة«طلبة جامعات غزة وسبل تعزيزه 

-205، 3، كليــة العــودة للبحــوث والدراســات اإلنــسانية

248. 

اجتاهات طلبة اجلامعات الفلـسطينية يف ). 2005(الشاعر، درداح 

طرة وعالقتهـا بكـل مـن املـساندة حمافظات غزة نحو املخا

أطروحــة دكتــوراه غــري . االجتامعيــة وقيمــة احليــاة لــدهيم

 .منشورة، جامعة األقىص، غزة، فلسطني

: القـاهرة. علم النفس املعريف املعـارص). 2014(الرشقاوي، أنور 

 .مكتبة األنجلو

ــان  ــدينامي ). 2004(الــشيخ، حن ــة بــني التقيــيم ال دراســة مقارن

 للذكاء لتقدير أداء عينـة (Pass)خدام نظرية والتقليدي باست

: من ذوي االحتياجات اخلاصـة ذوي الـسلوك االنـدفاعي

 .إترياك للنرش والتوزيع: القاهرة. دراسة بحثية

دار : عامن. علم النفس املعريف واللغوي). 2006(صالح، إبراهيم 

 .البداية للنرش والتوزيع

قتــه بــتعلم حتمــل الغمــوض وعال). 2017(الــصعدي، إبــراهيم 

املفرادات اللغوية لدى طالب أقـسام اللغـة اإلنجليزيـة يف 

-491، 18، جملـة البحـث العلمـي يف الرتبيـة. جامعة جدة

506. 

الصدق العاميل ). 2016(والقطراوي، رياض  ؛النارص عامر، عبد

الجتاه طالب اجلامعات الفلسطينية نحو املخاطرة وعالقتـه 

 ،)13(7، ولية لتطوير التفـوقاملجلة الد. بالتفكري اإلبداعي

111-134. 

دافعية اإلنجـاز واإلقـدام ). 2011( وعامر، إسامعيل ؛، حممدعامر

: اإلسـكندرية. عىل املخاطرة لدى ذوات اضطرابات األكل

 .مؤسسة حورس الدولية للنرش والتوزيع

). 2016( وحممـد، نجـوى ؛ وحسني، حممـد؛عبد الرسول، فتحي

جملة العلوم . الفكري يف اجلامعةحتديات العوملة نحو األمن 

 .189-173 ،)1(26 كلية الرتبية بقنا، - الرتبوية

دار أسامة : عامن. علم النفس املعريف). 2010(اهلادي، فخري  عبد

 .للنرش والتوزيع
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مقياس القـدرة عـىل اختـاذ القـرار ). 1990(عبدون، سيف الدين 

 .دار الفكر العريب: القاهر. )كتيب التعليامت(

. النظريـة والتطبيـق: علم النفس املعـريف ).2010(عدنان  وم،العت

 .دار املسرية للنرش والتوزيع: عامن

حتليل املسار للعالقة بني مكونـات القـدرة ). 2001(العدل، حممد 

عىل حل املـشكالت االجتامعيـة وكـل مـن فعاليـة الـذات 

جملـة كليـة الرتبيـة بجامعـة عـني . واالجتاه نحـو املخـاطرة

 .111-87، 25، شمس

قيـاس األسـلوب املعـريف ). 2017. (عيل، هيـثم وخـضري، نـزار

ــل ــة  -حتم ــة املرحل ــدى طلب ــوض ل ــل الغم ــعف حتم ض

-1062، 73، جملــة ديــايل للبحــوث اإلنــسانية. اإلعداديــة

1081. 

. القيـاس والتقـويم يف العمليـة التدريـسية). 2010(عودة، أمحـد 

 .دار األمل: إربد

 الغموض بتحمل وعالقته لنفيسا التدفق). 2015(غريب، إيناس 

 - جملة كلية الرتبية. القصيم جامعة طالبات لدى واملخاطرة

 .355-293، )165(34، جامعة األزهر

 النظريـة بـني املعرفيـة األسـاليب). 2013(محـدي  الفرمـاوي،

 .مكتبة األنجلو: القاهرة. والبحث

حتمـل، عـدم حتمـل (األسلوب املعريف ). 2013(القحطاين، حممد 

وعالقته بالدافع لإلنجاز الدرايس لدى طـالب ) غموضال

 يف ضـوء بعـض اإلسـالمية حممد بـن سـعود اإلمامجامعة 

 .200 -147 ،)18(27، املجلة الرتبوية. املتغريات

املكتب : اإلسكندرية. علم النفس العام). 2010(القذايف، رمضان 

 .اجلامعي احلديث

ــابرة). 2016. (القطــاوي، ســحر وعــيل، نجــوى ــة املث  األكاديمي

وعالقتها بالصالبة النفسية وحتمل الغموض لدى عينة مـن 

دراسـة مقارنـة عـرب (طالب اجلامعة املـرصية والـسعودية 

 .90-53، )2(48 ،جملة اإلرشاد النفيس). يةفقاث

سـلوك املخـاطرة وعالقتـه بالرضـا ). 2016(القطراوي، ريـاض 

الغوث الوظيفي لدى العاملني يف برنامج الطوارئ يف وكالة 

رسـالة ماجـستري غـري . يف حمافظات غـزة) األنروا(الدولية 

 .منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني

مقياس األمن الفكري ). 2017(الكشكي، جمده والعتيبي، نجوى 

 .مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة. للشباب

مستوى األمـن الفكـري لـدى العـاملني يف ). 2016(مبارك، نور 

ــت ــة آل البي ــيجامع ــالتطوير التنظيم ــه ب ــالة .  وعالقت رس

 .ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، األردن

حتمل الغموض وامليل للمخاطرة لـدى ). 2013(مطالقة، سوزان 

 .)أطروحــة دكتــوراه غــري منــشورة(. املبــدعني والعــاديني

 .جامعة الريموك، إربد، األردن

ية وعالقتهــا العوامــل اخلمــسة للشخــص). 2009(ملحــم، زيــن 

دراسة ميدانية مقارنة لدى طلبـة : ببعض األساليب املعرفية

أطروحة دكتـوراه . كليتي الرتبية يف جامعتي دمشق وحلب

 .غري منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا

جملـة األمـن . األمن الفكري اإلسالمي). 1997(الوادعي، سعيد 

-50، 187، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة، واحلياة

68. 

 :املراجع األجنبية: ثانياً 

Abdel-Rasoul, F., Hussein, M., & Muhammad, N. (2016). 
The challenges of globalization towards intellectual 
security at the university (in Arabic). Journal of 
Educational Sciences - Faculty of Education, Qena, 
26(1), 173-189. 

Abu Arad, S. (2011). The university's role in achieving 
intellectual security (proposed vision) (in Arabic). 
The Arab Journal of Security Studies and Training 
(King Khalid University), 27(52), 223-263. 



 ...القدرة التنبؤية لتحمل الغموض وامليل للمخاطرة باألمن الفكري :خرياهللا حممود الرشمانو، رامي عبداهللا طشطوش

– 650 – 

Abu Shraikh, S. (2014). About aproposed strategy for the 
prevention of threats to intellectual security in a 
course of Islamic culture in the light of the students 
security needs (in Arabic). Journal of the Federation 
of Arab Universities for Research in Higher 
Education, 34(1), 19-30. 

Aleadl, M. (2001). Path analysis of the relationship between 
the components of the ability to solve social 
problems and both self-efficacy and risk orientation 
(in Arabic). Journal of the Faculty of Education, Ain 
Shams University, 25, 87-111. 

Al-Hoshan, B. (2015). The importance of the school in 
enhancing intellectual security (in Arabic). The 
Journal of Conditional Thought, 24 (94), 231-258. 

Ali, H. & Khudair, N. (2017). Measuring the cognitive 
method, tolerance-double tolerance of ambiguity for 
middle school students (in Arabic). Diyala Journal of 
Humanitarian Research, 73, 1062-1081. 

Al-Qahtani, M. (2013). Cognitive style (tolerance, 
intolerance to ambiguity) and its relationship to 
motivation for academic achievement among 
students of Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University in the light of some variables (in Arabic). 
Educational Journal, 27 (18), 147-200. 

Al-Qatawi, S., & Ali, N. (2016). Academic persistence and 
its relationship to psychological rigidity and tolerance 
of ambiguity among a sample of Egyptian and Saudi 
University students (cross-cultural comparative 
study) (in Arabic). The Journal of Psychological 
Counseling, 48(2), 53-90. 

Al-Saadi, I. (2017). Enduring ambiguity and its relationship 
to learning linguistic vocabulary for students of 
English language departments at the University of 
Jeddah (in Arabic). Journal of Scientific Research in 
Education, 18, 491-506. 

Alsabaei, S. (2016). Learning disability and its relationship 
to self-esteem, tolerance of ambiguity and ambition 
in a sample of blind teenagers (in Arabic). Journal of 
Special Education and Rehabilitation, 4(14), 73-102. 

Al-Thuwaini, M., & Muhammad, A. (2014). The role of the 
university teacher in achieving the intellectual 
security of his students in light of the implications of 
globalization (in Arabic). Journal of Educational and 
Psychological Sciences - Qassim University, 7(2), 
957-1050. 

Al-Wadei, S. (1997). Islamic intellectual security (in 
Arabic). Security and Life Journal, Naif Arab 
Academy for Security Sciences, 187, 50-68. 

Al-Zoubi, A., & Al-Shqeirat, M. (2003). The impact of 
impulsive and contemplative cognitive style on 
performance on some memory tests and problem 

solving for students of the Faculty of Educational 
Sciences at Mutah University (in Arabic). Damascus 
University Journal, 19(1), 53-62. 

Amer, A. & Al-Qatrawi, R. (2016). The global sincerity of 
the trend of Palestinian university students towards 
risk and its relationship to creative thinking (in 
Arabic). International Journal of Excellence 
Development, 7(13), 111-134. 

Bahti, T. (1986). Ambiguity and indeterminacy: The 
juncture. Comparative Literature, 38(3), 209-223.  

Balgiu, B. A. (2014). Ambiguity tolerance in productional 
creativity. LOGOS, UNIVERSALITY, 
MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY. Section 
Social Sciences, 3(1), 29-40.  

Bin Khaira, S. & Bin Zahi, M. (2016). Risk behavior of 
secondary school pupils in Ouargla in light of some 
personal and educational variables (in Arabic). 
Researcher Journal in the Humanities and Social 
Sciences, 8(24), 409-416. 

Budner, S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality 
variable 1. Journal of personality, 30(1), 29-50.  

Chapelle, C., & Roberts, C. (1986). Ambiguity tolerance 
and field independence as predictors of proficiency in 
English as a second language. Language 
learning, 36(1), 27-45.  

Eckert, C., Stacay, M., & Earl, C. (2003). Ambiguity is a 
double-edged sword: similarity references in 
communication. In: Proceedings of the 14th 
International Conference on Engineering Design, 
Stockholm, August 19-21. 

Ellis, N. & Meneely, J. (2015). Springboards and Barriers 
to Creative Risk-Taking and Resolve in 
Undergraduate Interior Design Studios. Journal of 
Interior Design, 40(4), 17-40. 

Federico, P., & Landis, D. (1984). Cognitive styles, 
abilities, and aptitudes: Are they dependent or 
independent?. Contemporary Educational 
Psychology, 9(2), 146-161.  

Gharib, E. (2015). Psychological flow and its relationship 
to tolerate ambiguity and risk for the students of the 
Qaseem University(in Arabic). Journal of the 
College of Education - Al-Azhar University, 34 (165), 
293-355. 

Hillen, M., Gutheil, C., Strout, T., Smets, E., & Han, P. 
(2017). Tolerance of uncertainty: conceptual 
analysis, integrative model, and implications for 
healthcare. Social Science & Medicine, 180, 62-75.  

Hosseini, S., & Shahmandi, E. (2014). Creativity, 
innovation, self-control, risk-taking and job 
satisfaction. In the Social Security Organization. In 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4 (، العدد33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 651 – 

International Conference on Social Sciences and 
Humanities. Istanbul, Turkey, 8-10 September 450-
461. 

Ibrahim, S. (1992). The relationship between risk 
orientation and smoking behavior (in Arabic). 
Journal of Psychology, 21, 52-73. 

Kashdan, T., & Roberts, J. (2004). Trait and state curiosity 
in the genesis of intimacy: Differentiation from 
related constructs. Journal of Social and Clinical 
Psychology, 23(6), 792-816.  

Kazamia, V. (1999). How tolerant are Greek EFL learners 
of foreign language ambiguities. Working Papers in 
Linguistics, 7, 69-78.  

Khalaf, H. & Abbad, G. (2012). Risk behavior and its 
relationship to the seizure site of university students 
(in Arabic). Tikrit University Journal for Humanities, 
19(8), 385-427. 

Khalifa, Z. (2016). The effect of the interaction between the 
timing of providing guidance and the cognitive style 
in the reverse learning environment on developing e-
courses production skills among the assisting faculty 
members (in Arabic). Arab Studies in Education and 
Psychology, 77(67), 67-138. 

khaliwi, A. (2017). The relative contribution of situational 
awareness in predicting the behavior of academic 
risk, decision-making, and cognitive style 
(stiffness/flexibility) among teachers (in Arabic). Al-
Fateh Journal, 13(72), 167-223. 

Levitt, D., & Jacques, J. (2005). Promoting tolerance for 
ambiguity in counselor training programs. The 
Journal of Humanistic Counseling, Education and 
Development, 44(1), 46-54.  

Norton, R. (1975). Measurement of ambiguity 
tolerance. Journal of personality assessment, 39(6), 
607-619.  

Oktan, V. (2015). An investigation of problematic internet 
use among adolescents in terms of self-injurious and 
risk-taking behavior. Children and youth services 
review, 52, 63-67.  

Saidia, A. (2008). The role of education in enhancing 
intellectual security (in Arabic). Education Mission, 
Sultanate of Oman, (19), 124-125. 

Sakr, N & Musa, R. (2018). The reality of intellectual 
security among Gaza university students and ways to 
enhance it "an applied study" (in Arabic). Journal of 
Al-Awda College for Research and Humanities 
Studies, 3, 205-248. 

Schrader, D. (2014). Intellectual Safety, Moral Atmosphere, 
and Epistemology in College Classroom. Journal 
of Adult Development, 11(2), 87-101. 

Teoh, H., & Foo, S. (1997). Moderating effects of tolerance 
for ambiguity and risktaking propensity on the role 
conflict-perceived performance relationship: 
Evidence from Singaporean entrepreneurs. Journal of 
business Venturing, 12(1), 67-81.  

Tixier, A., Hallowell, M., Albert, A., Van Boven, L., & 
Kleiner, B. (2014). Psychological antecedents of risk-
taking behavior in construction. Journal of 
Construction Engineering and Management, 140(11), 
04014052. 

Zuckerman, M. (2000). Are you a risk-taker?. Psychology 
Today, 33(6), 52-57.  

* * * 



 ...القدرة التنبؤية لتحمل الغموض وامليل للمخاطرة باألمن الفكري :خرياهللا حممود الرشمانو، رامي عبداهللا طشطوش

– 652 – 

 

 

 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 653 – 

)هـ1443/م2021(، الرياض 676 - 653 ، ص ص)4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال
 

ل الرقمي يف المدارس المطبقة لبوابة المستقبل يف المملكة العربية السعودية  تحديات التحوُّ

 )3(إيامن بنت إبراهيم الريس، و)2(مي بنت حممد العيفان، و)1(خولة بنت عبد اهللا املفيز

 ، ووزارة التعليمجامعة امللك سعود

 )ـه29/10/1441 يف  وقبل للنرشهـ؛10/05/1441قدم للنرش يف (

ل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية، واقرتاح سبل التغلـب  هدفت الدراسة إىل :املستخلص التعرف عىل حتديات التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة ستبانة عىل عينة الدراسة البالغ واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وطبقت اال. عليها من وجهة نظر مسؤويل ومسؤوالت التحوُّ

ل رقمي يف مخس إدارات تعليمية للبنني والبنات شملت كال� من 362عددهم  منطقة عـسري، ومنطقـة املدينـة املنـورة، ومنطقـة الريـاض، : مسؤوًال ومسؤولة حتوُّ

ل الرق. ومنطقة تبوك، واملنطقة الرشقية مـي يف املدرسـة بدرجـة متوسـطة، وجـاءت التحـديات البـرشية يف وأظهرت نتائج الدراسة وجود حتديات تواجه التحوُّ

املرتبة األوىل بدرجة موافقة عالية، يف حني جاءت التحديات التنظيمية والتقنية يف املرتبتني الثانية والثالثة بدرجة موافقة متوسطة، وكذلك أظهرت نتائج الدراسـة 

ل الرقميموافقة بدرجة متوسطة عىل سبل التغلب عىل حتديات التح ل الرقمي يف مـدارس . وُّ وقدمت الدراسة توصيات عدة يؤمل أن تسهم يف دعم حتقيق التحوُّ

 .التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية

ل الرقمي، الثورة الصناعية الرابعة: الكلامت املفتاحية  .مسؤولو التحوُّ

_________________________________________________________________________________  

The Challenges of Digital Transformation in Public Schools that Apply "Future Gate" 
in Kingdom of Saudi Arabia 

Khawla A. Almufeez(1), Mai M. Alaifan(2), and Eman I. Alrayes(3)  
King Saud University & Ministry of education 
(Received 05/01/2020; accepted 20/06/2020) 

Abstract: This study aimed to identify the challenges of digital transformation (DX) in public education schools that apply "Future 
Gate" in Kingdom of Saudi Arabia, and to suggest ways of addressing such challenges as perceived by officials of digital transformation in 
the schools. The study used the survey descriptive approach, and applied the questionnaire to the study sample members that consisted of 362 
out of 1045 digital transformation officials in schools that apply "Future Gate" in five educational directorates for boys and girls, (i.e. Asir 
Region, Medina Munawarah Region, Riyadh Region, Tabuk Region, and The Eastern Region). The results of the study showed that there 
were challenges facing the digital transformation in the school with an intermediate degree. Human challenges came first with a high degree, 
while the organizational and technical challenges came second and third respectively with an intermediate degree. In addition, the study 
results showed also that there was an agreement to the ways of addressing the challenges of digital transformation with an intermediate 
degree. The study provided some recommendations that may support the implementation of digital transformation in public education 
schools that apply "Future Gate" in Kingdom of Saudi Arabia. 

Key Words: Digital Transformation officials, The Fourth Industrial Revolution (4IR). 
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  :املقدمة

تعد التقنية السمة األهم للعقود األخرية، فالتسارع 

 عاملًـا جديـًدا التقني الذي يشهده العـرص احلـايل شـكل

اندجمت فيه التقنية مع احلياة، وأصبحت متطلًبا الستقرار 

الدول واملنظامت وحياة األفراد، فنحن نـشهد اليـوم مـا 

أطلق عليه املؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى العـاملي 

 Klaus Schwabاالقتصادي الربوفسور كالوس شواب 

 يـشهدها ، والتي تعـد ثـورة مل»الثورة الصناعية الرابعة«

التاريخ من حيث رسعتها أو نطاقها أو تعقيـداهتا، فهـي 

تشري إىل التقارب بني االبتكارات الرقميـة والبيولوجيـة 

 .والفيزيائية

وباملقارنة بالثورات السابقة فإن تطبيقـات الـذكاء 

الصناعي والتقنية احليوية والروبوت وانرتنـت األشـياء 

يـع وواسـع؛ ممـا تقود هذه الثورة وتنترش فيها بشكل رس

أحــدث تغيــريات جذريــة يف طبيعــة املنافــسة بــني 

املؤسسات، وعدد الوظائف ونوعها؛ األمر الذي يـدفع 

املؤسسات التي ترغـب باالسـتمرار أن تغـادر التفكـري 

 ).2017الربيعي، (النمطي ملواكبة هذه الثورة الرقمية 

ولذا، ال بدَّ للدول واملؤسسات مـن مواكبـة هـذه 

ل الرقمي، الـذي يعـد الثورة من خال ل ما يعرف بالتحوُّ

رحلة طويلة تتميز باحليوية والديناميكية لالسـتفادة مـن 

التقنيات احلديثة لتكون الدول واملؤسسات أكثـر مرونـة 

وقدرة عىل التجديـد واالبتكـار ومواكبـة االحتياجـات 

وقـد عـرف برنـامج التعـامالت اإللكرتونيـة . املتجددة

ل الرقمـي »يرس« الـسـعي إلــى حتقيــق « :بــأنه التحوُّ

ــامل  ـــاذج األع ـــر نم ـــات وتطوي ـــرتاتيجية املنظم اس

والتشـغيل املبتكـرة واملرنـة مـــن خـالل االسـتثامر يف 

التقنيـات وتطويـر املواهـب وإعادة تنظيـم العمليــات 

وإدارة التغييـر إلجياد قيمــة وخربات جديـدة للعمـالء 

كـام ). 11.، ص2019 (»واملوظفيـن وأصحاب العالقـة

بأنه استخدام تقنية رقميـة جديـدة ) 2018(عرفه اهلادي 

تساعد يف حتسني األعامل وتعزيز خـربة العميـل وتـدفق 

 .العمليات وتطوير نامذج أعامل جديدة

ــديا ــصفه تيكوبي  (.Techopedia.com, n. d) وت

باالنتقــال مــن املاديــة إىل الرقميــة، وعرفتــه بأنــه يمثــل 

ة بتطبيق ودمج التقنية الرقميـة يف كافـة التغيريات املرتبط

اإلجابـة عـن «جوانب احلياة البرشية واملجتمع مما يعني 

كيف يمكن حتقيق أقىص قـدٍر مـن : السؤال الذي مفاده

 »استخدام التكنولوجيـا الرقميـة لـصالح مجيـع النـاس

). 7.، صITU ،2017االحتــاد الــدويل لالتــصاالت (

 & Gurbaxani)جورباكـاين ودونكـل  وأيـًضا وصـف

Dunkle, 2019) ل الرقمي بالتغيري الذي يتـضمن  التحوُّ

إعادة اخرتاع الرشكة لرؤيتهـا واسـرتاتيجيتها وهيكلهـا 

التنظيمي وعملياهتا وقدراهتا وثقافتها، ويتجـاوز تغيـري 

 .الرشكات إىل األسواق والصناعات بأكملها

ل الرقمـي يف ) 2020(فيام يرى احلجيالن  أن التحوُّ
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حتويل العمليات اإلدارية واملامرسـات «ُيعرب عن التعليم 

) أجهزة وبرامج(التعليمية إىل عمليات تعتمد عىل التقنية 

بشكل تام أو جزئي، وتركز عىل جانبي تقليل التكـاليف 

ورفع جودة العمل، هتدف لتطوير العمليـات التعليميـة 

 ).4.ص (»وسهولة الوصول

ل الرقمي من خـال ل مـا إن الوصول ملفهوم التحوُّ

تم عرضه سابًقا يدعونا للتفريق بني التحـديث الرقمـي 

)Digital Modernization ( ل الرقمي  Digital)والتحوُّ

Transformation DX) ــامل ــي ش ــشري إىل تبن ــذي ُي  ال

للتغيري، حيث يستهدف كـل أنـشطة املؤسـسة ويـشمل 

األفراد والسياسات والعمليات ومنصة العمل، ويعتمـد 

 كالـذكاء االصـطناعي، واحلوسـبة عىل تقنيـات حديثـة

السحابية، وسلسلة الكتل وغريهـا، وحيتـاج إىل تطـوير 

خارطة طريق اسرتاتيجية لتحقيقـه، بخـالف التحـديث 

الرقمي الذي يـشري إىل عمليـة ترقيـة أو اعـتامد تقنيـات 

جديدة لألعامل احلالية مثل اخلدمات السحابية، والربيد 

مة املوارد البـرشية اإللكرتوين، ومنصات التعاون، وأنظ

وذلك هبدف التحسني، ورفع الكفاءة، وخفض التكلفـة 

)Heneghan, 2019.( 

ــصحيح  ــق ال ــح والتطبي ــد الواض ــق التحدي وحيق

ل الرقمي العديد من الفوائد أمهها التغيري اجلذري  للتحوُّ

يف خدمات خمتلف األطراف من مـوظفني ومـستفيدين، 

لـة وتنافـسية وتوفري إمكانات ضخمة لبناء جمتمعات فعا

مستدامة، واإلسهام يف تغيري التفكري وزيادة القدرة عـىل 

التنبؤ والتخطيط للمستقبل مـن خـالل االسـتفادة مـن 

التقنيات احلديثة، وتوفري اسرتاتيجية لـصنع فـرق عمـل 

باإلضـافة إىل ). 2019املنصة الوطنية املوحدة، (متطورة 

 حتــسني الكفــاءة التــشغيلية وتنظيمهــا، ورفــع مــستوى

جودهتا، وتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية مما يرفع درجة 

إبـراهيم (رضا املستفيدين ويدعم عمليات اختاذ القـرار 

إىل أن ) 2011(ويف التعليم أشـار عـيل ). 2018واحلداد، 

ل الرقمي تظهـر يف جوانـب متعـددة حيـث  أمهية التحوُّ

يعمل عىل إعادة تصميم املؤسـسات الرتبويـة وهياكلهـا 

ة، وحيقــق التكامــل بــني الوظــائف األساســية التنظيميــ

للمؤسسات الرتبوية، كام يسهم يف تطوير األنامط القيادية 

واإلدارية، وتطوير منظومة اختاذ القرارات، ويعمل أيًضا 

عــىل إتاحــة فــرص متعــددة الســتثامر املــوارد البــرشية 

واملادية، وتكـوين اجتاهـات إداريـة ترتكـز عـىل إعـامل 

 .ساءلة والنزاهة والشفافيةمبادئ التمكني وامل

وتبني الفكر الرقمي هو السبيل لتقـديم اخلـدمات 

بصورة أرسع وأفضل، فاملستفيد اليوم يتوقـع أن يكـون 

املحمول أهم وسيلة متكنه من الوصول للخدمات خالل 

التنقل، َبدًءا من تقـديم الطلـب ومتابعتـه وحتـى إمتـام 

ــًضا أن ). 2018جــالل، (اخلدمــة  تعمــل كــام يتوقــع أي

التقنيات الناشئة األخرى كمواقع التواصل االجتامعـي، 

ــذكاء  ــضخمة، وال ــات ال ــسحابية، والبيان ــبة ال واحلوس



ل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل :امن بنت إبراهيم الريسإي، ومي بنت حممد العيفان، وخولة بنت عبد اهللا املفيز  ...حتديات التحوُّ

– 656 – 

االصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل، والروبوتـات اآلليـة 

 .عىل جعل جتربته أكثر ثراء وجاذبية

إن جتربة املستفيد اليوم تعد من أهـم القـوى التـي 

ل الرقمي مـسلًكا  رضورًيـا للمؤسـسات يف جتعل التحوُّ

ولذا، تستلزم . العرص الراهن لتبقى ضمن نطاق املنافسة

  ) Suriano, 2018(متطلبـات عديـدة حـددها سـوريانو 

 - )احتــاد الــصناعة العــاملي( الرقمــي TMيف منتــدى  -

ل الرقمـي  تطـوير الـشبكات، (باالهتامم بركـائز التحـوُّ

يـة بتكامـل ، والعنا)والتقنيات الرقمية، وجتربة املـستفيد

ــية،  ــات االفرتاض ــسيط العملي ــة وتب ــدمات الرقمي   اخل

  مع توفري جتربة كاملـة للمـستفيدين مـن طلـب اخلدمـة 

حتى وصـوهلا، والرتكيـز عـىل تقـديم خـدمات رقميـة 

 .مبتكرة

نظــرة أخــرى ) 2017(وكانــت لكورتــل ويــوب 

ل الرقمـي حيـث قـسامها إىل متطلبـات  ملتطلبات التحوُّ

سـرتاتيجيات وخطـط التأسـيس إدارية أمهها وضـع اال

وذلك بتشكيل إدارة أو هيئة للتخطيط واملتابعة والتنفيذ، 

ل إىل اهلياكل املصفوفية والـشبكات، ومتطلبـات  والتحوُّ

برشية متركزت حول االستثامر يف العنرص البرشي ورأس 

ــويرهم،  ــشافهم وتط ــق اكت ــن طري ــرشي ع ــال الب امل

حتية التي تشمل ومتطلبات فنية عن طريق توفري البنية الت

حتسني شبكة االتصاالت، واملتطلبات األمنية لضامن أمن 

 .املعلومات ورسيتها

إىل أن ) Dvoretskaya, 2018(وأشار دفوريتيسكيا 

ل الرقمي يف املدارس من وجهة  من أبرز متطلبات التحوُّ

نظر املعلمني زيادة أساليب التطوير املهني للمعلمـني يف 

وتطــوير املدرســة كمنظمــة املــدارس لتــشمل اإلرشــاد 

متعلمة، مـن خـالل األنـشطة املختلفـة غـري الرسـمية، 

واحلاجة لبعض السياسات اجلديدة لدعم التمركز حول 

كام حدد مخسة . الطالب، والبيئة الرقمية ملجتمع املعلمني

عوامل مـؤثرة يف تأسـيس التعلـيم والـتعلم الرقمـي يف 

ل الطالـب، املدرسة هي القيادة الرتبوية، والتمركـز حـو

والبنيـة التحتيـة الرقميـة، والـتعلم يف العـرص الرقمـي، 

أن  (Tiersky, 2017) وذكـر تريسـكى. والثقافة الرقمية

ل الرقمي يف املـنظامت وجـود ثقافـة  من متطلبات التحوُّ

ــستفيد،  ــحة للم ــة واض ــة رقمي ــة، ورؤي ــة داعم تنظيمي

والعناية بتوفري تقنيات مرنة، وتفعيل آليات مجع بيانـات 

 .ملستخدم واالستفادة منهاا

ل الرقمي ) 2011(وأوضحت دراسة عيل  أن التحوُّ

بنـاء رؤيـة رقميـة : للجامعات املرصية يتطلـب مـا يـيل

وصياغة اسرتاتيجية التطوير، مـن خـالل تكـوين رؤيـة 

شاملة وواضحة حول تقنية املعلومات واالتـصاالت يف 

ــار  ــوفري اإلط اجلامعــة لتعــرف مكانتهــا املــستقبلية، وت

ــذ  التــرشيعي والــدعم اإلداري واملــايل الالزمــني للتنفي

وترمجة الرؤية الرقمية إىل واقع؛ بـام يـساعد عـىل تـوفري 

املمكنــات الالزمــة، وتأهيــل املــوارد البــرشية، وتــوفري 
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اإلجــراءات التــرشيعية والقانونيــة الالزمــة لتــأمني 

املعامالت الرقمية، واختيار نقطة البداية، من أجل حتقيق 

ت هادئة ومتزنـة وحمـسوبة وفقـًا ملعـايري ضـابطة انتقاال

تتطلب اإلملـام بآليـات العمـل املـنظم وفقـًا لألسـلوب 

 .العلمي واملنهجي

أن التعامل مـع متطلبـات ) 2019(وذكر الدهشان 

ل الرقمـي وتقنياتـه يـستلزم صـياغة اسـرتاتيجية  التحوُّ

مشرتكة مع تزويـد البيئـة املدرسـية بتقنيـات وحمركـات 

ل  الرقمي، باإلضافة لـدعم الطلبـة والعـاملني يف التحوُّ

امليدان الرتبوي وتنمية وعيهم بمتطلبات التعلم الرقمي، 

والعناية بتصميم بـرامج تدريبيـة مالئمـة لتطـوير مجيـع 

ل الرقمـي  عنارص املنظومة الرتبوية، ونرش ثقافـة التحـوُّ

وتقنياهتا يف العملية التعليمية، والعمل عىل تشجيع تبادل 

 .ات الرقمية املحلية والدوليةاخلرب

ل ) 2020(وقسم صالح  العوامل املؤثرة عىل التحوُّ

الرقمي يف التعلـيم اجلـامعي إىل عوامـل تتـصل بالبيئـة 

الداخلية، وتتمثل يف القوى البـرشية واجلوانـب املاديـة، 

وعوامل تتـصل بالبيئـة اخلارجيـة، وتتمثـل يف التطـوير 

 .التقني ومتطلبات سوق العمل

ـــا ـــسينيس وأش ـــسحيباين وباالفيت ـــوهيل وال ر الع

 Al-Ohali, Al-Suhaibani, Palavitsinis)وكوتومانوس 

& Koutoumanos, 2018) ل  إىل متطلبات أخرى للتحوُّ

الرقمي يف املنظامت التعليمية مثل احلاجة لدعم الرشكاء 

سواء كان من قبل فريق متخصص، أم عن طريق الـدعم 

 مـستمًرا لنجـاح أسـهل باملوارد، عىل أن يكـون الـدعم

ل الرقمي، مع تقديم نظام مكافآت لدعم وحتفيـز  للتحوُّ

 .املعلمني

ل  ومــن يتتبــع خطــوات وزارة التعلــيم يف التحــوُّ

الرقمي يف اململكة العربيـة الـسعودية جيـد أهنـا خطـت 

ل الرقمي حيث وضعت خطة  خطوات حثيثة نحو التحوُّ

ل الرقمـي  للتعلـيم اسرتاتيجية هتدف إىل متكـني التحـوُّ

، األمـر الـذي مكنهـا مـن 2030وربطه بعنارص الرؤيـة 

الوصــول إىل املــستوى األخــرض يف مــؤرش النــضج 

وزارة االتصاالت وتقنية % (80للخدمات الرقمية بنسبة 

 ). 2018املعلومات، 

ومن أهم املشاريع التـي أطلقتهـا الـوزارة مـؤخًرا 

ل الرقمي منظومـة بوابـة املـستقبل، وال تـي لدعم التحوُّ

تتيح بيئة تعليمية تعتمد عىل التقنية يف إيصال املعرفـة إىل 

الطالب وزيادة حصيلته العلمية، ودعم تطـوير قـدرات 

وتعـد بوابـة املـستقبل نظـام . املعلمني العلمية والرتبوية

ـــية  ـــررات الدراس ـــرتوين إلدارة املق ـــم إلك إدارة تعل

اإللكرتونية، وتطوير أساليب التعلم وتقديم التسهيالت 

للمستخدمني من خالل توفري االتصال بني كافـة أفـراد 

 وزارة -منظومــة التعلــيم املوحــدة(املنظومــة التعليميــة 

 .)2020التعليم، 

ل الرقمي للمدرسة يتطلب إدارة  وحيث إن التحوُّ
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للتغيري، فقد حرصت الوزارة عىل وجـود مـسؤول عـن 

ل الرقمي يف كل مدرسة من منسوبيها، وهو معلم  التحوُّ

ترشيحه من قبل قائد املدرسة ليكـون مـسؤوًال عـن يتم 

ل الرقمــي، ومــن ضــمن مهامــه مــساعدة قائــد  التحــوُّ

ــدريب  ــي، وت ل الرقم ــوُّ ــة التح ــذ خط ــة يف تنفي املدرس

وذلـك . املعلمني والطالب عـىل تفعيـل أدوات البوابـة

لــضامن حتقيــق أقــىص فعاليــة يف اســتخدام مجيــع أفــراد 

لبوابة، وحتفيـز املعلمـني املنظومة التعليمية لألدوات يف ا

والطالب لتفعيل أدوات بوابة املستقبل بام خيدم العمليـة 

التعليمية وإجياد احللول املناسبة ملعاجلة املـشكالت التـي 

تواجه منسويب وطالب املدرسة، واإلسهام يف رفع نـسبة 

تفعيل املدرسة والتي تعتمد عىل نـسبة تفعيـل الطـالب 

 ).2019تطوير لتقنيات التعليم، (

ــوفري  ــىل ت ــوزارة ع ــرص ال ــن ح ــرغم م ــىل ال وع

ل الرقمي عىل كافة املستويات فإن هناك  املتطلبات للتحوُّ

الكثري من التحديات والعقبات التي تواجهه، فقد أشـار 

يف دراسة  -) Al-Ohali et al., 2018(العوهيل وآخرون 

شملت نظام التعلم اإللكرتوين لبوابة املستقبل يف ثـالث 

لرياض وجدة والدمام مع ثالثة نظـم إلدارة مناطق هي ا

 إىل أن أبـرز التحـديات التـي واجهـت تطبيـق - التعلم

 املرشوع تتمثل يف إدخـال نظـام إدارة الـتعلم يف خمتلـف

ــارش  ــداين املب ــدعم املي ــعف ال ــية، وض ــواد الدراس امل

للمعلمني، وتـدين مـستوى التـدريب وأدوات الـدعم، 

ودة، وضـعف إدارة وضعف الرقابة والتقييم وضامن اجل

 .التغيري والتحفيز

عــن ) Alqahtani, 2017(كــشف القحطــاين كــام 

وجـود مـشكالت تعيـق التنفيــذ النـاجح إلطـار البنيــة 

ـــة  ـــة املعلوماتي ـــة ) (ITILالتحتي ـــا حلوكم تكنولوجي

املعلومات يف وزارة التعليم باململكة العربيـة الـسعودية، 

م وجـود منها التغيـري املـستمر للمـوارد البـرشية، وعـد

مهارات متخصصة يف التنفيذ الصحيح هلذا اإلطار، وقلة 

معرفة املوظفني بالعمليات ذات الصلة نتيجة عدم كفاية 

. الدورات التدريبية، إىل جانب مقاومة املوظفني للتغيـري

وحددت الدراسة أيًضا أبرز العوامل احلاسمة للنجاح يف 

لتأثريمهـا دعم اإلدارة العليا وقوة إدارة املرشوع، وذلك 

عىل تطوير العمليات واختاذ القـرارات وإلـزام املكاتـب 

 .بالتنفيذ وتعزيز التعاون بني اإلدارات

ل ) 2020(وذكر احلجيالن  أن من معوقات التحـوُّ

اململكـة العربيـة الـسعودية عـدم الرقمي يف التعلـيم يف 

وضوح الرؤيـة واألهـداف، واحلاجـة للـدعم والتغيـري 

ـــانوين، و ـــسفية، اإلداري والق ـــة وفل ـــات تربوي معوق

ومعوقات املتابعة وإعـادة التطـوير، وتقيـيم العمليـات 

 .للتطوير وصنع القرارات

ــائج دراســة العــرفج  ــًضا أشــارت نت   ) 2020(وأي

التي ُطبقت عىل عينة عشوائية مـن مـرشفات مكاتـب  -

 إىل -  مرشفة213إدارات التعليم بمنطقة الرياض بلغت 
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ل الرقمـي، كانـت وجود العديـد مـن معوقـات الت حـوُّ

املعوقــات التقنيــة أبرزهــا ومــن أمههــا تعــدد األنظمــة 

اإلدارية وانعدام التكامل بينها وضـعف مـستوى البنيـة 

التحتية، تلتها املعوقات التنظيمية التـي متثلـت بـضعف 

التخطيط ومجود اهلياكـل التنظيميـة، وأخـًريا املعوقـات 

 .يريالبرشية كقلة الكوادر املؤهلة ومقاومة التغ

ل الرقمــي يف مــدارس التعلــيم  وحيــث إن التحــوُّ

العام هو تغيري يشمل مجيـع العمليـات وأنظمـة اإلدارة، 

وكذلك السياسات واهلياكل التنظيمية وقد يمتد ليشكل 

. تغيًريا شامًال يف منظومة عمل منسويب املدرسة واملجتمع

لذا فإنه يواجه العديـد مـن العقبـات والتحـديات التـي 

ل الرقمي يف املدرسة، ومن اجلدير تؤخر أو ت عرقل التحوُّ

بحثها ودراستها للكشف عنهـا واقـرتاح سـبل التغلـب 

 .عليها وهو ما سعت إليه هذه الدراسة

 :مشكلة الدارسة

اعتنت وزارة التعليم بإطالق عدد مـن املبـادرات 

ل الوطني  ل  2020للتحوُّ ومنهـا إطـالق مبـادرة التحـوُّ

 وقد أكد وزير التعليم الـسابق .»بوابة املستقبل«الرقمي 

 تطلعات الـوزارة »بوابة املستقبل«خالل تدشني برنامج 

لتحقيق تعليم نوعي يواكب احتياجات املستقبل واجليل 

القادم، كام أشار إىل حجم التحديات املتوقعة للمـرشوع 

وعزم القيادات الرتبويـة عـىل جتاوزهـا واالسـتمرار يف 

يمية رقمية تفاعليـة حتقـق الربنامج للوصول إىل بيئة تعل

ل الرقمي يف التعليم ضمن رؤيـة اململكـة  أهداف التحوُّ

 ).2017واس،  (2030العربية السعودية 

ومن خالل استعراض الدراسات املحـدودة التـي 

ــة  ــة العربي ــيم اململك ــي يف تعل ل الرقم ــوُّ ــت التح تناول

ل  السعودية نجد أهنا استهدفت تعرف معوقـات التحـوُّ

تويات إدارية خمتلفة حيث هـدفت دراسـة الرقمي يف مس

ل الرقمـي يف ) 2020(العرفج  لتعـرف معوقـات التحـوُّ

مكاتب إدارات التعليم بمدينة الرياض، وسعت دراسـة 

لتعرف عوامـل النجـاح ) Alqahtani, 2017(القحطاين 

يف تطبيق مكتبة البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات 

)ITIL (؛ فيام استهدفت دراسـة يف إدارة تقنية املعلومات

 نـرش نظـام (Al-Ohali et al., 2018)العوهيل وآخـرون 

 .إدارة التعلم عىل مستوى اململكة العربية السعودية

عىل حد  -ومل تستهدف أي من الدراسات السابقة 

ل الرقمي يف التعلـيم عـىل - علم الباحثات  بحث التحوُّ

لرغم مستوى املدارس يف اململكة العربيـة الـسعودية، بـا

مـن أن املـدارس متثـل املؤسـسات الرتبويـة التـي تــدير 

ل الرقمي يف التعلـيم مبـارشة مـن خـالل دورهـا  التحوُّ

، ومن املتوقـع »بوابة املستقبل«الرئيس يف تفعيل برنامج 

ل الرقمـي يف  أن يعرتضها ما يعرقل إمتام عمليات التحوُّ

وللتحقق من ذلـك أجـرت الباحثـات . التعليم بفاعلية

مـسؤولة ) 20(لعينـة مكونـة مـن  - اسـتطالعية دراسة

ل رقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل  كشفت - حتوُّ
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ل الرقمـي  عن وجود حتديات وعقبـات عديـدة للتحـوُّ

داخل املدرسة، األمر الذي يدعو للكشف عنها، وبحث 

سبل التغلب عليها لإلسهام يف تعريـف اجلهـات العليـا 

ــة وصــناع القــرار وإدارات املــ دارس يف اململكــة العربي

ل الرقمي يف التعليم  .السعودية هبا لدعم عملية التحوُّ

 :أسئلة الدراسة وأهدافها

 :هدفت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

لما حتديات  -1  الرقمي يف مدارس التعليم التحوُّ

 من وجهـة نظـر أفـراد السعوديةالعام يف اململكة العربية 

 عينة الدراسة؟

ل الرقمـي  -2 ما سبل التغلب عىل حتديات التحـوُّ

يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من 

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

 :الدراسة أمهية

اســتمدت الدراســة أمهيتهــا النظريــة مــن حداثــة 

موضوع الدراسة، وتوافقها مـع التوجـه الـوطني نحـو 

ل ا لرقمـي متامشـية مـع وضع اسرتاتيجية وطنية للتحـوُّ

ل الرقمي والبلوك تشني  سلسلة (توصيات ملتقى التحوُّ

ــل ــسعودي األول ) الكت ــة ) SDTBF(ال ــد بمدين املنعق

ل الرقمـي 2019الرياض يف شهر إبريل  ، ومـؤمتر التحـوُّ

 2017للمؤسسات املنعقد يف مدينة الريـاض يف نـوفمرب 

ل الرقمـي يف اململكـة بـام  الذي أكد دعم حركـة التحـوُّ

 .2030 ورؤية 2020يتامشى مع برنامج 

ومتثلــت األمهيــة التطبيقيــة للدراســة يف أن نتــائج 

الدراسة احلاليـة قـد تـسهم يف تعريـف اجلهـات العليـا 

ومتخذي القـرار وإدارات املـدارس يف اململكـة العربيـة 

ل الرقمـي يف  السعودية بالتحديات التـي تواجـه التحـوُّ

 عليهـا ممـا يـسهم يف املدرسة، واحللول املقرتحة للتغلب

يف  -كام قد تفسح الدراسة احلالية . حتسني وتطوير أدائها

ل  ظل حمدودية الدراسات العربية التـي تناولـت التحـوُّ

 املجـال أمـام البـاحثني - الرقمي يف املؤسسات الرتبوية

ل الرقمي  إلجراء بحوث ودراسات علمية تتناول التحوُّ

املوضـوع حـديث ُتسهم يف سد الفجوة البحثية يف هـذا 

 .العهد يف املنظامت واإلدارات التعليمية

 :حدود الدراسة

اقترصت حدود الدراسة املوضـوعية عـىل تعـرف 

ل الرقمي التنظيمية والبـرشية والتقنيـة يف  حتديات التحوُّ

مدارس التعليم العام وسبل التغلـب عليهـا، وحتـددت 

 الدراسة مكانًيا بمـدارس التعلـيم العـام املطبقـة لبوابـة

املستقبل يف مخس إدارات تعليمية للبنني والبنـات وهـي 

اإلدارات العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومنطقة املدينة 

املنورة، واملنطقة الرشقية، ومنطقة عسري، ومنطقة تبـوك، 

وقد كان حدود الدراسة البرشية مـسؤويل ومـسؤوالت 

ل الرقمي، وحـدودها الزمانيـة الفـصل الـدرايس  التحوُّ

 .ـه1441 من العام اجلامعي الثاين
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  :مصطلحات الدراسة

ل الرقمي يف التعليم  -  التحوُّ

(Digital Transformation In Education): 

ل الرقمـي يف التعلـيم ) 2020(عرف صالح  التحوُّ

ل املنظومي الشامل الذي يظهر كتغيري جـذري يف  بالتحوُّ

 .هالبنية والبيئة واألهداف ومواصفات اخلريج ومهارات

ل الرقمــي يف التعلــيم  وتعــرف الباحثــات التحــوُّ

بسعي املؤسـسات الرتبويـة السـتثامر تقنيـة املعلومـات 

ــة  ــدماهتا بطريق ــا وخ ــوير عملياهت ــصاالت يف تط واالت

مبتكرة ومرنة مـن أجـل حتـسني كفـاءة ونوعيـة أدائهـا 

 .الرتبوي والتعليمي وتوفري قيمة أكرب هلا وللمستفيدين

ل الرقمي بأهنـا كام تعرف الباحثات حت ديات التحوُّ

العوامل البرشية والتنظيمية والتقنيـة املـؤثرة سـلًبا عـىل 

ل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابـة  حتقيق أهداف التحوُّ

 .املستقبل يف اململكة العربية السعودية

ل الرقمي -  مسؤول التحوُّ

(Digital Transformation Officials): 

مـسؤول ) 2019(لـيم عرفت تطوير لتقنيـات التع

ل الرقمـي بــأنه املعلـم أو املـسؤول الـذي تـم « :التحوُّ

ترشيحه مـن ِقبـل قائـد املدرسـة ليكـون مـسؤوًال عـن 

ل الرقمي يف مدرسـته بحيـث يكـون مـن ضـمن  التحوُّ

ل  مهامه مـساعدة قائـد املدرسـة يف تنفيـذ خطـة التحـوُّ

الرقمــي، وتــدريب املعلمــني ومــساعدة الطــالب عــىل 

 .»وات بوابة املستقبل بفاعليةاستخدام أد

 :)(Future Gateبوابة املستقبل  -

ل نحـو  هي برنامٌج أطلقتـه وزارة التعلـيم للتحـوُّ

التعليم الرقمي، وتكوين بيئة تعليمية جديدة تعتمد عىل 

 -   بشكل رئيس -التقنية وتتمحور حول الطالب واملعلم 

لدعم عمليات تعليم وتعلم الطلبة، ودعم تطوير قدرات 

 - منظومة التعلـيم املوحـدة(املعلمني العلمية والرتبوية 

 ).2020وزارة التعليم، 

 :منهجية الدراسة واجراءاهتا

ــفي  ــنهج الوص ــة امل ــة احلالي ــتخدمت الدراس اس

املسحي، وذلك ملالءمة هذا املنهج لإلجابـة عـىل أسـئلة 

الدراسة، حيـث متـت دراسـة التحـديات التـي تواجـه 

ل الرقمي يف املد رس املطبقة لبوابـة املـستقبل كـام االتحوُّ

ل الرقمي يف الواقع، وكذلك حتديد  يراها مسؤولو التحوُّ

ل الرقمي األنـسب مـن  سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

 . وجهة نظرهم وتفسري ذلك ومناقشته

  :جمتمع الدراسة

ل  ن جمتمع الدراسة من مجيـع مـسؤويل التحـوُّ تكوَّ

يف اململكــة العربيــة الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام 

السعودية التابعـة لـإلدارات العامـة للتعلـيم يف منطقـة 

الرياض، واملنطقـة الـرشقية، ومنطقـة عـسري، ومنطقـة 

) 1045(املدينة املنورة، ومنطقة تبـوك، والبـالغ عـددهم 

مسؤوًال ومسؤولة حتول رقمي وتمَّ احلصول عليهـا مـن 
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ل الرقمي يف وكالة التعليم ا لعام بتـاريخ إحصائية التحوُّ

11/12/2019. 

 :عينة الدراسة

اختريت العينة من املناطق األوىل يف التطبيق لبوابة 

املستقبل مع اختيار منطقة من شاميل اململكـة وجنوبيهـا، 

وذلك للحصول عىل أعىل متثيل للمجتمع، وكانت عينـة 

عشوائية بسيطة تم حتديدها وفًقا جلدول كريس الدراسة 

) 370(مكونــة مــن ) Krejcie & Morgan(ومورجــان 

مسؤوًال ومسؤولة حتول رقمي يف املدراس املطبقة لبوابة 

منطقة الرياض، واملنطقة الـرشقية، ومنطقـة املستقبل يف 

، وقـد تـم عسري، ومنطقة املدينة املنورة، ومنطقـة تبـوك

استجابة وهي العينـة التـي تـم تناوهلـا ) 362(اسرتجاع 

  .بالتحليل اإلحصائي

 : عينة الدراسةخصائص أفراد

التكـرارات والنـسب املئويـة ) 1(يوضح اجلـدول 

 هم الديموغرافيةصلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا خلصائ

املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف التعلـيم، : وهي

 .واملنطقة التعليمية، والتخصص

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا خلصائهم الديموغرافية): 1(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات املتغريات

 %0.55 2 دكتوراه

 املؤهل العلمي %8.01  29 ماجستري

 %91.44  331 بكالوريوس

 %1.1 4 سنوات) 5(أقل من 

 عدد سنوات اخلربة يف التعليم %26.8 97 سنوات) 10(سنوات إىل أقل من ) 5(من 

 %72.1 261 سنوات فأكثر) 10(

 %29.56 107 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

 %19.61 71 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 %9.39 34 اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الرشقية

 %9.94 36 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسري

 لتعليميةاملنطقة ا

 %31.49 114 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة املنورة

 %21.8 79 حاسب آيل
 التخصص

 %78.2 283 غري ذلك

 

 :أداة الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إعداد اسـتبانة مـن 

ـــسابقة  ـــات والدراســـات ال خـــالل الرجـــوع لألدبي

ل الرقمـي، : وبالتحديد مؤرشات برنـامج يـرس للتحـوُّ
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). 2018(، ودراسة البار واملرحبـي )2011(ودراسة عيل 

ء أداة الدراسة يف صورهتا األولية تـم عرضـها ثم بعد بنا

للتأكـد مـن دقـة  عىل جمموعة من املحكمني األكاديميني

الصياغة وصحتها وصالحيتها، كام تم األخذ أيـًضا بـام 

وقــد . ورد مــن مالحظــات وآراء للعينــة االســتطالعية

تنـاول : تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين

ــات ــزء األول البيان ــة اجل ــأفراد عين ــة ب ــة اخلاص  األولي

املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلـربة يف : الدراسة، مثل

وتناول اجلـزء . التعليم، واملنطقة التعليمية، والتخصص

الثاين حماور االستبانة يف حمورين، وتكون املحـور األول 

ل الرقمـي يف ) 24(من  عبـارة تناولـت حتـديات التحـوُّ

عة مدارس التعليم العام باململك ة العربية السعودية، موزَّ

ن مـن  ) 8(عىل ثالثة أبعاد، ُبعد التحديات التقنية وتكـوَّ

ن مـن  ) 8(عبارات، وُبعـد التحـديات التنظيميـة وتكـوَّ

ن مــن  ) 8(عبــارات، وُبعــد التحــديات البــرشية وتكــوَّ

فيام تناول املحور الثاين سبل التغلب عـىل . عبارات أيًضا

ــي يف  ل الرقم ــوُّ ــام حتــديات التح ــيم الع مــدارس التعل

ن من   . عبارة) 18(باململكة العربية السعودية وتكوَّ

 : إجراءات توزيع أداة الدراسة

بدأت اإلجـراءات بإرسـال خطـاب عميـد كليـة 

الرتبية ملدير عام مركز بحوث سياسات التعلـيم بـوزارة 

التعليم لتسهيل املهمة، وعقبه إصدار خطابـات تـسهيل 

ربيد اإللكـرتوين إلدارات التعلـيم املهمة وإرساهلا عرب ال

ــسؤويل  ــىل م ــتبانة ع ــع االس ــة لتوزي ــع الدراس بمجتم

ل الرقمي يف املدارس املطبقـة لبوابـة  ومسؤوالت التحوُّ

املــستقبل يف املنطقــة إلكرتونًيــا، وقــد قامــت الباحثــات 

بمتابعة االستجابات، والتواصل الشخيص مـع منـسقي 

ملحددة عرب الـواتس ومنسقات بوابة املستقبل يف املناطق ا

ل  آب للتأكيد عىل استجابة مسؤويل ومـسؤوالت التحـوُّ

وقد ُطِلب من أفراد عينـة الدراسـة . الرقمي يف املدارس

اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة أمـام أحـد البـدائل 

عاليـة، متوسـطة، منخفـضة، ال (التالية لدرجة املوافقـة 

ت إىل وتم حساب طول الفئة لتصنيف اإلجابـا). أوافق

 :مستويات متساوية املدى باستخدام املعادلة التالية

عدد بـدائل ÷ )  أقل قيمة-أكرب قيمة= (طول الفئة

 0.75= 4÷) 1-4= (املقياس

حتديد فئات املقياس املتدرج ) 2( ويوضح اجلدول 

 .الرباعي ومدى املتوسطات احلسابية التالية لكل بديل

 

 .تدرج الرباعيحتديد فئات املقياس امل): 2(جدول رقم 

درجة املوافقة 

 عالية

درجة املوافقة 

 متوسطة

درجة املوافقة 

 منخفضة
 ال أوافق

3.26-4.00 2.51-3.25  1.76-2.50  1.00-1.75  

 

استجابة صاحلة للتحليـل ) 326(وقد تم اسرتجاع 

ل الرقمي  .ملسؤويل التحوُّ
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 :صدق أداة الدراسة

ــني -1 ــدق املحكم ــصدق : ص ــن ال ــق م للتحق

حمكمني من ) 4(ألداة الدراسة تم عرضها عىل الظاهري 

ــك  ــا، وذل ــد بنائه ــيم بع ــة للتحك ــسم اإلدارة الرتبوي ق

لالسرتشاد برأي املحكمـني واالسـتفادة منـه يف إعـداد 

 تعـديل عـىل إجـراءوقد تـم . االستبانة بشكلها النهائي

أبعاد االستبانة بالـدمج وتعـديل املـسمى باإلضـافة إىل 

 .بدال ثالث وحذف اثنتنيتعديل أربع عبارات واست

بعـد التأكـد مـن الـصدق : االتساق الـداخيل -2

الظاهري تم حساب معامـل االرتبـاط بريسـون ملعرفـة 

االتساق الداخيل لالستبانة حيـث تـم حـساب معامـل 

االرتباط بني كل عبارة من عبارات االسـتبانة بالدرجـة 

الكلية للمحـور الـذي تنتمـي إليـه العبـارة، ووجـدت 

أن قــيم معامــل االرتبــاط جلميــع العبــارات الباحثــات 

؛ مما يـشري إىل )0.01(موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 

كام يوضح . متتع األداة بدرجة جيدة من االتساق الداخيل

 ).3(ذلك اجلدول 

 

 

 معامالت ارتباط بريسون لعبارات حماور االستبانة بالدرجة الكلية لكل حمور عىل حدة ): 3(جدول رقم 

 : حور األولامل

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام  معوقات التحوُّ

 ُبعد املعوقات البرشية ُبعد املعوقات التنظيمية ُبعد املعوقات التقنية

  :املحور الثاين

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام  سبل التغلب عىل معوقات التحوُّ

 العبارة
 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط
 عبارةال

 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط

1 **0.670 1 **0.725 1 **0.730 1 **0.698 10 **0.827 

2 **0.733 2 **0.727 2 **0.705 2 **0.765 11 **0.819 

3 **0.719 3 **0.605 3 **0.816 3 **0.767 12 **0.853 

4 **0.767 4 **0.699 4 **0.781 4 **0.804 13 **0.822 

5 **0.646 5 **0.703 5 **0.773 5 **0.845 14  **0.870 

6 **0.668 6 **0.750 6 **0.710 6 **0.807 15  **0.776 

7 **0.589 7 **0.711 7 **0.627 7 **0.790 16  **0.840 

8 **0.645 8 **0.599 8 **0.627 8 **0.774 17  **0.845 

 9 **0.635 18  **0.805 

 

 :ثبات أداة الدراسة

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة 

ألفا كرونباخ، لكل بعد من أبعـاد االسـتبانة عـىل حـدة 

 ).4(وجمموع العبارات، كام يوضحها اجلدول 
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  .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة): 4(جدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات املحور

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام: األولاملحور    0.918  24 معوقات التحوُّ

  0.833 8 ُبعد املعوقات التقنية

  0.839 8 ُبعد املعوقات التنظيمية

  0.869 8 ُبعد املعوقات البرشية

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام   0.966  18 املحور الثاين سبل التغلب عىل معوقات التحوُّ

 0.944  42 لألداةالثبات الكيل 

 

أن قيمــة معامــل الثبــات ) 4(يتــضح مــن اجلــدول 

؛ مما يدل عىل متتع األداة بثباٍت عـاٍل )0.944) (ألفا(الكلية 

 .إحصائيًا يمكن الوثوق به يف تطبيق أداة الدراسة احلالية

  :عرض نتائج الدراسة وحتليلها

ل الرقمي  هدفت الدراسة إىل تعرف حتديات التحوُّ

يف مدارس التعليم العام )  والتنظيمية، والبرشيةالتقنية،(

يف اململكة العربية السعودية، واقرتاح سبل التغلب عليها 

ل الرقمي يف املدرسة وفيام . من وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

 :ييل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ل الرقمي  :أوًال  التقنية، والتنظيمية، (حتديات التحوُّ

 يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة العربيـة )والبرشية

ل الرقمـي يف  السعودية من وجهـة نظـر مـسؤويل التحـوُّ

 .املدرسة

ل الرقمـي  التقنيـة، (للتعرف عىل حتـديات التحـوُّ

ــرشية ــة، والب ــام يف ) والتنظيمي ــيم الع ــدارس التعل يف م

ل  اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

درسـة تـم حـساب املتوسـطات احلـسابية الرقمي يف امل

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة، 

كام تم ترتيب هذه العبـارات حـسب املتوسـط احلـسايب 

 .ُيظهر النتائج) 5(لكٍل منها، واجلدول 

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم ال): 5(جدول رقم   .عام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة لتحديات التحوُّ

 البُعد م
 املتوسط 

 احلسايب

 االنحراف 

 املعياري

 درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

 1 عالية  0.60 3.26 التحديات البرشية 3

 2 متوسطة  0.65 3.08 التحديات التنظيمية 2

 3 متوسطة  0.62 3.05 التحديات التقنية 1

 - متوسطة  0.53  3.13 املتوسط احلسايب العام للمحور األول
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ل ) 5(توضح نتائج اجلدول  موافقة مسؤويل التحوُّ

ــة  ــة العربي ــام باململك ــيم الع ــدارس التعل ــي يف م الرقم

السعودية بدرجة متوسطة إمجـاًال عـىل وجـود حتـديات 

ل الرقمي يف املدرسة وبمتوسط حسايب عـام بلـغ  للتحوُّ

وتراوحـــت املتوســـطات احلـــسابية ألبعـــاد ). 3.13(

، وجاءت موافقة أفـراد )3.26 -3.05(ت ما بني التحديا

عينة الدراسة عىل ُبعد التحديات البرشية يف املرتبة األوىل 

، يف حـني جـاءت )3.26(بدرجة عالية ومتوسط حسايب 

التحـديات التنظيميــة يف املرتبــة الثانيــة بدرجــة موافقــة 

، ويف املرتبـة الثالثـة )3.08(متوسطة ومتوسـط حـسايب 

ــة بدرجــة موافقــة واألخــرية جــاءت  التحــديات التقني

ويمكــن عــرض ). 3.05(متوســطة ومتوســط حــسايب 

ل الرقمي يف مـدارس  النتائج التفصيلية لتحديات التحوُّ

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية َوفق أبعادها يف 

 :اآليت

ل الرقمي يف مـدارس  -1 التحديات البرشية للتحوُّ

 .لعربية السعوديةالتعليم العام يف اململكة ا

تم حـساب املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات 

املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسـة حـول 

ل الرقمـي يف مـدارس  ُبعد التحـديات البـرشية للتحـوُّ

) 6(التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، واجلدول 

 .ُيظهر النتائج

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عي): 6(جدول رقم   نة الدراسة لُبعد التحديات البرشية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 7  1 عالية 0.69 3.62 . وجود أعباء عمل إضافية مرتبطة بالتحوُّ

ل الرقمي يف املدرسةض 6  2 عالية 0.75 3.50 . عف دعم أولياء األمور جلهود التحوُّ

ل الرقمي 4  3 عالية 0.83 3.35 . ضعف الرشاكات بني املدرسة واملجتمع املحيل لدعم التحوُّ

ل الرقمي 1  4 متوسطة 0.83 3.24 . املقاومة لثقافة التغيري نحو التحوُّ

ل الرقميغياب التفكري االبتكاري كاس 5  5 متوسطة 0.84 3.18 . رتاتيجية يف التعامل مع املشكالت التي تواجه التحوُّ

 6 متوسطة 0.90 3.17 . قلة الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية 3

 7 متوسطة 0.85 3.10    .ضعف االتصال والتواصل بني املستفيدين 8

 8 متوسطة 0.89 2.89  .يدينتدين مستوى املهارات الرقمية لدى منسويب املدرسة واملستف 2

 - عالية 0.60 3.26 درجة املوافقة

 

موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة ) 6(يوضح اجلدول 

ل  بدرجة عالية إمجاًال حول وجود حتديات برشية للتحـوُّ

الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام يف اململكــة العربيــة 

) 3.26(السعودية، حيث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 
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-3.62(حت املتوسطات احلسابية للعبـارات بـني وتراو

، وهذه املتوسطات تقع يف الفئتني الثالثة والرابعـة )2.89

درجــة املوافقــة (مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الربــاعي 

 ).متوسطة إىل عالية

أن هنــاك ) 6(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

وجـود أعبـاء عمـل إضـافية مرتبطـة « :وهـي) 7(قم ر

ل الرقمـي  وجـاءت يف املرتبـة األوىل بمتوسـط »بالتحوُّ

؛ وقد ُيعـزى ذلـك إىل أن برنـامج بوابـة )3.62(حسايب 

املستقبل استلزم تغريات عدة يف أدوار منـسويب املدرسـة 

واملستفيدين كام جـاء يف األدلـة اإلرشـادية ملـستخدمي 

 عبًئـا - عادة -ه التغريات يف البداية البوابة، وتشكل هذ

ــي  ل الرقم ــوُّ ــة التح ــتقرار عملي ــني اس ــافًيا إىل ح إض

وتأقلمهم معها واقتناعهم بمميزاهتا وعوائـدها، إضـافة 

إىل أن عــبء عمليــات متابعــة ودعــم تفعيــل منــسويب 

ل الرقمـي  املدرسة للبوابة يقع عىل عاتق مسؤويل التحـوُّ

ون أيــًضا بمهــام والــذين هــم باألصــل معلمــون يقومــ

) 6(كام حصلت العبـارة رقـم . التدريس داخل املدرسة

ل الرقمي «وهي  ضعف دعم أولياء األمور جلهود التحوُّ

 أيًضا عىل موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجـة »يف املدرسة

؛ )3.50(عالية وجاءت يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

ا يتـصل وقد ُتعزى هذه النتيجة ألسـباب عـدة منهـا مـ

بضعف وعي معظم أولياء األمـور بقيمـة التغيـري نحـو 

ل الرقمـي ومعرفـة نتائجـه وعوائـده، أو ضـعف  التحوُّ

مشاركتهم يف التخطيط له ومتابعته؛ مما قد يؤثر سلًبا عىل 

ويتفق هذا مع ما ذكرته دراسة . تفعيل النظام واستمراره

من أمهيـة الثقافـة  )Dvoretskaya, 2018(دفوريتيسكيا 

 .لرقمية يف تأسيس التعليم والتعلم الرقمـي يف املدرسـةا

مـن رضورة ) 2019 (وكذلك مـا أشـار إليـه الدهـشان

ل  إعـداد بــرامج إعالميـة وتدريبيــة لنـرش ثقافــة التحــوُّ

 .الرقمي وحمركاهتا وتقنياهتا يف العملية التعليمية

فـيام كانـت موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة بدرجــة 

تدين مستوى « :وهي) 2(رة رقم متوسطة أيًضا عىل العبا

 »املهارات الرقمية لـدى منـسويب املدرسـة واملـستفيدين

وجاءت يف املرتبـة الثامنـة واألخـرية بمتوسـط حـسايب 

؛ وقد ُتعزى هذه النتيجـة إىل توافـق البوابـة مـع )2.89(

اهتاممات اجليل الرقمي من الطـالب، باإلضـافة لكـون 

ــــستجيبني  ــــون در%) 91.44(معظــــم امل جــــة حيمل

ــم ــالوريوس، ومعظمه ــربهتم %)72.1 (البك ــت خ  كان

سنوات فأكثر؛ مما يـرجح اسـتفادهتم مـن ) 10(العملية 

جهود وزارة التعلـيم الـسابقة يف متكـني منـسوبيها مـن 

املهارات األساسية الرقمية من خالل الدورات والربامج 

التي قدمتها إدارات التـدريب يف الـوزارة؛ إال أن ذلـك 

يل بوابة املستقبل يـستلزم تـأهيًال خاًصـا ليس كافًيا فتفع

ــا  ــع أدواهت ــل م ــستفيدين للتعام ــة وامل ــسويب املدرس ملن

واالستفادة من خدماهتا، ال سيام وأن معظم املـستجيبني 
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حيملون مـؤهالت بتخصـصات أخـرى غـري ) 78.2%(

 احلاسب اآليل وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة العـرفج

ل الرقمـي التـي حول املعوقات البرشية للتحـوُّ ) 2020(

متثلـت يف عنـارص منهـا قلــة الكـوادر املؤهلـة للتعامــل 

ل  الرقمي وصعوبة تكيفهم مع تقنيات وخدمات التحـوُّ

وأيًضا تتفق هذه النتيجة مـع مـا أكدتـه دراسـة . الرقمي

من أمهية العناية بتنمية املوارد البرشية ) 2019 (الدهشان

ل الرقمي النتيجة مـع مـا  وأيًضا تتسق هذه .لتنفيذ التحوُّ

مـن ) Dvoretskaya, 2018(أكدته دراسة دفوريتيـسكيا 

ــني يف  ــي للمعلم ــوير املهن ــاليب التط ــادة أس رضورة زي

املدرسة كمنظمة متعلمة، ودعم البيئـة الرقميـة ملجتمـع 

 .املعلمني

ل الرقمـــي يف  -2 التحـــديات التنظيميـــة للتحـــوُّ

 .مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

حساب املتوسـطات احلـسابية ) 7(يوضح اجلدول 

واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة 

ل الرقمي  الدراسة حول ُبعد التحديات التنظيمية للتحوُّ

 .يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية استجابات أفراد عينة الدراسة لُبعد التحديات ال): 7(جدول رقم   تنظيمية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 3  1 عالية 0.91 3.37 .ضعف الدعم املايل لتوفري متطلبات التحوُّ

ل الرقميقصور األنظمة عن تعزيز ممار 2  2 عالية 0.81 3.27 .سات التحوُّ

ل الرقمي 6  3 متوسطة 0.86 3.25 .مجود اللوائح واألنظمة وعدم مسايرهتا للتحوُّ

 4 متوسطة 0.93 3.14 .غياب األنظمة واللوائح الالزمة لضبط ومحاية العمليات الرقمية 1

ل الرقمي 4  5 متوسطة 0.91 3.10 .حمدودية الصالحيات املمنوحة لتطبيق ومتابعة التحوُّ

ل الرقمي 5  6 متوسطة 1.04 2.98 .قصور الدليل التنظيمي يف املدرسة عن دعم التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة 7  7 متوسطة 1.00 2.91 .ضعف التخطيط للتحوُّ

 8 متوسطة 1.06 2.58 .ضعف متابعة وضبط العمل الرقمي يف املدرسة 8

 - متوسطة 0.65 3.08 درجة املوافقة

 

إىل موافقة أفـراد عينـة الدراسـة ) 7(يشري اجلدول 

بدرجة متوسطة إمجاًال حـول وجـود حتـديات تنظيميـة 

ل الرقمـي يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة  للتحوُّ

العربية السعودية، حيـث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 

وتراوحت املتوسطات احلسابية للعبـارات بـني ) 3.08(

ذه املتوسطات تقع يف الفئتـني الثالثـة ، وه)3.37-2.58(

درجـة (والرابعة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج الربـاعي 

 ).املوافقة متوسطة إىل عالية
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أن هنــاك ) 7(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

ضـعف الـدعم املـايل لتـوفري متطلبـات «وهي ) 3(رقم 

 وجــاءت يف املرتبــة األوىل بمتوســط »ل الرقمــيالتحــوُّ 

  ، وقد ُيعـزى ذلـك إىل أن، وعـىل الـرغم )3.37(حسايب 

  مــن تعهــد وزارة التعلــيم بتمويــل املــرشوع، املــشاريع 

التقنية عادة حتتاج ملوارد مالية إضافية تتصل بمتطلبـات 

ــساندة  ــدعم وامل ــدريب وال ــة والت ــة املالئم ــة البيئ هتيئ

ا قـد ال يمكـن الوفـاء بـه يف ظـل والتحفيز وغريهـا ممـ

حمدودية ميزانية املدرسة وضـعف الـرشاكات التعليميـة 

فيام ختتلف هذه النتيجة عن دراسة . واملجتمعية للمدرسة

حيث مل تتصدر حتـديات الـدعم املـايل ) 2020 (العرفج

ل الرقمـي يف مكاتـب  أبرز املعوقـات التنظيميـة للتحـوُّ

خــتالف جمتمعــي إدارات التعلــيم وقــد ُيعــزى ذلــك ال

 .الدراستني

ــارة رقــم  قــصور « :وهــي) 2(كــام حــصلت العب

ل الرقمـي  عـىل »األنظمة عـن تعزيـز ممارسـات التحـوُّ

موافقة أفراد عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة وجـاءت يف 

؛ وقد ُتعـزى هـذه )3.27(املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

عيـل النتيجة إىل اقتصار األنظمة عىل التعزيز اإلجيـايب لتف

ل الرقمي يف املدارس فهي بالتايل غـري ملزمـة وال  التحوُّ

ـــدارس  ـــبة للم ـــساءلة أو حماس ـــا أي م ـــب عليه يرتت

 وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا أكدتـه دراسـة. ومنسوبيها

أن مــن ) Al-Ohali et al., 2018(العــوهيل وآخــرون 

 يمثل أحـد ضعف أنظمة الرقابة والتقييم وضامن اجلودة

 واجهــت تطبيــق مــرشوع بوابــة أبــرز التحــديات التــي

 .املستقبل

فـيام كانـت موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة بدرجــة 

ضـعف متابعـة « :وهـي) 8(متوسطة عىل العبـارة رقـم 

ــة ــي يف املدرس ــل الرقم ــبط العم ــة »وض ــة الثامن  باملرتب

؛ وقد ُيعزى ذلـك إىل )2.58(واألخرية بمتوسط حسايب 

ل الرقمـي و الـدور حمدودية صالحيات مسؤويل التحـوُّ

التنفيذي الرئيس املناط هبم عىل مستوى املدرسة، كام قد 

تتصل هذه النتيجـة بـاألدوات املتعـددة البـسيطة التـي 

ــارير  ــدار التق ــستقبل إلص ــة امل ــامج بواب ــا برن يتيحه

 .واإلحصاءات واملتابعة

ل الرقمـي يف مـدارس  -3 التحديات التقنية للتحوُّ

 .وديةالتعليم العام يف اململكة العربية السع

حساب املتوسطات احلـسابية ) 8(يوضح اجلدول 

ــراد  ــتجابات أف ــب الس ــة والرت ــات املعياري   واالنحراف

ل  عينة الدراسـة حـول ُبعـد التحـديات التقنيـة للتحـوُّ

الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام يف اململكــة العربيــة 

 .السعودية
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ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة لُبعد التحدي): 8(جدول رقم   .ات التقنية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 7  1 عالية 0.71 3.57 . تكرار تعطل وبطء أنظمة التحوُّ

ل الرقمي) هزة والشبكاتاألج(ضعف البنية التحتية الالزمة  1  2 عالية 0.87 3.31 . لتطبيق التحوُّ

 3 متوسطة 0.93 3.12 . تدين مستوى خدمات الدعم الفني والتحديث لألجهزة واألنظمة والشبكات 2

ل الرقمي 4  4 متوسطة 0.92 3.06 . قصور يف أدوات أنظمة التحوُّ

ل الرقمي اإلدارية والتعليمية 8  5 متوسطة 0.93 2.99 . تعدد أنظمة التحوُّ

 6 متوسطة 0.96 2.89 . ضعف النظام األمني حلامية األجهزة والبيانات واألنظمة الرقمية 3

ل الرقمي 6  7 متوسطة 0.94 2.78 . حمدودية السعة التخزينية املتاحة مع أنظمة التحوُّ

ل الرقمي من خالل األجهزة الذكية 5  8 متوسطة 1.03 2.69 . صعوبة التعامل مع أنظمة التحوُّ

 - متوسطة 0.62 3.05 درجة املوافقة

 

إىل موافقة أفـراد عينـة الدراسـة ) 8(يشري اجلدول 

بدرجــة متوســطة إمجــاًال حــول وجــود حتــديات تقنيــة 

ل الرقمـي يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة  للتحوُّ

العربية السعودية، حيـث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 

توسطات احلسابية للعبـارات بـني وتراوحت امل) 3.05(

، وهذه املتوسطات تقع يف الفئتـني الثالثـة )3.57-2.69(

درجـة (والرابعة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج الربـاعي 

 ).املوافقة متوسطة إىل عالية

أن هناك موافقـة ) 8(ويتضح أيًضا من نتائج اجلدول 

) 7(بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبارتني رقم 

ل الرقمي« :وهي  وجاءت »تكرار تعطل وبطء أنظمة التحوُّ

) 1(، والعبارة رقم )3.57(يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب 

) األجهزة والشبكات(ضعف البنية التحتية الالزمة « :وهي

ل الرقمي  باملرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسايب »لتطبيق التحوُّ

رش الذي تلعبه البنية ؛ وقد ُيعزى ذلك إىل التأثري املبا)3.31(

ــل  ــتمرارية وتفعي ــىل اس ــة ع ــة املعلوماتي ــة واألنظم التحتي

ل الرقمـي، باإلضـافة لتحـديات خـدمات  مشاريع التحوُّ

الصيانة والدعم الفني الـذي ال تـزال تعـاين منـه املـدارس 

بالرغم من تعدد قنوات ومستويات وأنـامط خدمـة الـدعم 

العـرفج، (اسـتي وتتفق هـذه النتـائج مـع در. الفني املتاحة

اللتـني أكـدتا أن تـدين مـستوى البنيـة ) 2011؛ عيل، 2020

ــرز  ــن أب ــا م ــة مه ــفات التقني ــاض املواص ــة وانخف التحتي

ل الرقمي يف املؤسسات الرتبوية كام تتفق . التحديات للتحوُّ

 ,Dvoretskaya)مع ما أشارت إليـه دراسـة دفوريتيـسكيا 

 تأسـيس التعلـيم  من تأثري البنية التحتيـة الرقميـة يف(2018

 .والتعلم الرقمي يف املدرسة

فيام كانت موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة 

صـعوبة التعامـل مـع أنظمـة « :وهـي) 5(عىل العبارة رقم 
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ل الرقمي من خالل األجهزة الذكية  باملرتبـة الثامنـة »التحوُّ

؛ وقد ُتفرس هذه النتيجـة )2.69(واألخرية بمتوسط حسايب 

ل الرقمي عـىل بأنه، و عىل الرغم من وجود تطبيقات التحوُّ

األجهزة الذكية، فإن اخـتالف خـصائص وأدوات معظـم 

ل الرقمي بني إصدارات تطبيقـات األجهـزة  تقنيات التحوُّ

 .الذكية وتطبيقات الويب حتد من استخدامها

ل الرقمـي يف : ثانًيا سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

لكـة العربيـة الـسعودية مـن مدارس التعلـيم العـام باملم

ل الرقمي يف املدرسة  وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

ل الرقمـي  ِف سبِل التغلب عىل حتديات التحـوُّ لتعرُّ

يف مدارس التعليم العام باململكـة العربيـة الـسعودية مـن 

ل الرقمي يف املدرسة تم حساب  وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

يـة السـتجابات املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيار

أفراد عينة الدراسة حول املحور الثاين، كام تم ترتيب هـذه 

العبارات حسب املتوسط احلسايب واالنحـراف املعيـاري 

 .ُيظهر النتائج) 9(لكٍل منها، واجلدول 
 

ل الرقمي يف مدارس التعليم): 9(جدول رقم    العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة

الرت

 تيب

 1 عالية 0.85 3.36 . تعزيز القائد ألبعاد املواطنة الرقمية يف البيئة املدرسية 9

ل الرقمي يف املدرسة 13  2 عالية  0.87  3.34 . دعم وحتفيز القيادات لعملية التحوُّ

ل الرقمي 18  3 عالية  0.91  3.31 . التطوير والتحديث املستمر ألنظمة التحوُّ

ل الرقمي 1  4 عالية  0.81  3.27 . صياغة اسرتاتيجية واضحة للتحوُّ

ل الرقمي 2  5 عالية  0.84  3.27 . نرش الثقافة التنظيمية الداعمة للتحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة) األجهزة الذكية، احلوسبة السحابيةتطبيقات (تفعيل التقنيات الرقمية  11  6 عالية  0.89  3.27 . لدعم التحوُّ

ل الرقمي 3  7 متوسطة  0.83  3.25 . اعتامد اهلياكل التنظيمية املرنة الداعمة للتحوُّ

 8 متوسطة  0.95  3.24 . حتسني مستوى خدمات الدعم الفني والتحديث لألجهزة واألنظمة والشبكات 17

 9 متوسطة  0.88  3.23 . توفري البيانات واملعلومات اإلحصائية وكافة املؤرشات رقميًا خلدمة متخذي القرار يف املدرسة 8

  10 متوسطة  0.92  3.23 ...). نور، فارس، بوابة الرياض، برنامج مؤرشات املنظومة(تكامل األنظمة والتطبيقات الرقمية املتاحة للمدرسة  15

ل الرقمي) األجهزة والشبكات( التحتية الالزمة تطوير البنية 16   11 متوسطة  0.96  3.23 . لتطبيق التحوُّ

ل الرقمي 10   12 متوسطة  0.92  3.22 . تعزيز إقامة الرشاكات بني املدرسة واملجتمع املحيل لدعم التحوُّ

  13 متوسطة  0.92  3.21 . توفري برامج التنمية املهنية لردم فجوة املهارات الرقمية للمستفيدين 12

  14 متوسطة  0.90  3.20 . العناية باملوارد البرشية ودعم االبتكار لتطوير آليات العمل التقنية 14

  15 متوسطة  0.89  3.17 . تطوير الترشيعات واللوائح اإلدارية الالزمة لضبط العمليات الرقمية 5

ل والوصول الرقمي 4   16 متوسطة  1.02  3.17 . ختصيص ميزانية لدعم متطلبات التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة 7   17 متوسطة  0.89  3.16 . تطوير األدلة اإلرشادية لتطبيق التحوُّ

  18 متوسطة  0.92  3.14 . تطوير السياسات واإلجراءات الداعمة لألمن السيرباين يف املدرسة 6

 - متوسطة 0.72 3.24 درجة املوافقة
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ل موافقة مسؤويل ال) 9(توضح نتائج اجلدول  تحوُّ

ــة  ــة العربي ــام باململك ــيم الع ــدارس التعل ــي يف م الرقم

السعودية بدرجة متوسطة إمجاًال عىل سبل التغلـب عـىل 

ل الرقمي يف املدارس وبمتوسـط حـسايب  حتديات التحوُّ

ــغ  ــام بل ــسابية )3.24(ع ــطات احل ــت املتوس ، وتراوح

، وهذه املتوسـطات تقـع يف )3.14-3.36(للعبارات بني 

ة والرابعة من فئات املقياس املتدرج الرباعي الفئتني الثالث

 ).درجة املوافقة متوسطة إىل عالية(

أن هنــاك ) 9(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

تعزيز القائد ألبعاد املواطنة الرقميـة يف « :وهي) 9(رقم 

ــية ــة املدرس ــاءت يف املرت»البيئ ــط  وج ــة األوىل بمتوس ب

دعم وحتفيز « :وهي) 13(؛ والعبارة رقم )3.36(حسايب 

ل الرقمي يف املدرسة  أيًضا عـىل »القيادات لعملية التحوُّ

موافقة أفراد عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة وجـاءت يف 

؛ وقد ُيعزى ذلـك )3.34(املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

لرتبويـة يف بشكل مبارش إىل الـدور الـرئيس للقيـادات ا

ل الرقمي وتعزيز أبعاد املواطنة  دعم التغيري وقيادة التحوُّ

ل الرقمي وتفعيلهـا  الرقمية عند استخدام تقنيات التحوُّ

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه . والثقة بمخرجاهتا

من تـصدر ) Dvoretskaya, 2018(دراسة دفوريتيسكيا 

ــة العوامــل املــؤثرة يف ت ــادة الرتبوي ــيم القي أســيس التعل

 وجدتـه دراسـةوالتعلم الرقمـي يف املدرسـة، ومـع مـا 

من الدور الرئيس لـدعم ) Alqahtani, 2017(القحطاين 

التنفيـذ النـاجح إلطـار البنيـة التحتيـة اإلدارة العليا يف 

 املعلوماتيــة، وكــذلك مــا أشــارت لــه دراســة العــوهيل

مــن دور الــدعم ) Al-Ohali et al., 2018(وآخــرون 

ل الرقمي، املستم ر وتفعيل نظام املكافآت يف نجاح التحوُّ

مـن ) 2019(وأيًضا مع ما أشارت إليه دراسة الدهـشان 

أمهية دعم الطلبة والعاملني يف امليدان الرتبوي كمتطلب 

ل الرقمي  .لتحقيق التحوُّ

كام أوضحت نتائج الدراسة حصول العبـارة رقـم 

ــي) 18( ــة« :وه ــستمر ألنظم ــديث امل ــوير والتح  التط

ل الرقمي  عىل موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجـة »التحوُّ

؛ )3.31(عالية وجاءت يف املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب 

وقد ُتعزى هذه النتيجة إىل التطور والتغري املتسارع الذي 

تتصف به التقنية مما يستلزم العنايـة بتحـديثها باسـتمرار 

ل الرقمــ ي يف للـتمكن مــن تفعيلهــا يف عمليــات التحــوُّ

املدرسة، كام تتصل هذه النتيجـة بتـصدر تكـرار تعطـل 

وبطء األنظمة وضعف البنية التحتية كـأهم التحـديات 

ل الرقمــي يف  التقنيــة التــي عــرب عنهــا مــسؤولو التحــوُّ

ــالتطوير  ــة ب ــة العناي ــد أمهي ــا يؤك ــة مم ــة احلالي الدراس

وتتفق هذه النتيجة مع . والتحديث املستمر للبيئة الرقمية

؛ حيث وجدت أن ضامن التطوير )2020(لعرفج دراسة ا

والتحديث املستمر لألجهزة والـربامج مـن أهـم سـبل 

ل الرقمي  .التغلب عىل معوقات التحوُّ
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صـياغة « :وهـي) 1(وأيًضا حصلت العبارة رقـم 

ل الرقمي  عىل درجة موافقـة »اسرتاتيجية واضحة للتحوُّ

؛ )3.27(عالية، واحتلت املرتبة الرابعة بمتوسط حـسايب 

وقد ُتعزى هذه النتيجة إىل أمهية التخطيط االسـرتاتيجي 

الذي يستلزم حتديد األهداف ومؤرشاهتا بدقـة والعنايـة 

ببناء املبادرات والذي ُيعد املحرك الرئيس لضامن نجـاح 

ل الرقمي والتقليل من العشوائية وهـدر اجلهـود . التحوُّ

) 2020(وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته دراسة العـرفج 

من رضورة صياغة اسـرتاتيجية واضـحة للتغلـب عـىل 

ل الرقمي، ومع ما أشـارت إليـه دراسـة  معوقات التحوُّ

ل الرقمي يف التعلـيم يـستلزم ) 2011(عيل  من أن التحوُّ

 .بناء رؤية رقمية وصياغة اسرتاتيجية التطوير

نـرش الثقافـة « :وهـي) 2(وحصلت العبـارة رقـم 

ل ا  عـىل درجـة موافقـة »لرقميالتنظيمية الداعمة للتحوُّ

؛ وقـد )3.27(عالية يف املرتبة اخلامسة وبمتوسط حسايب 

ل الرقمـي  ُتعزى هذه النتيجة إىل إيـامن مـسؤويل التحـوُّ

بدور نرش الثقافة التنظيمية يف تقليل مقاومة التغيري لـدى 

منسويب املدرسة واملستفيدين، وأمهيتها يف تذليل العقبات 

ل الرقمـيوجتاوز املشكالت التي قـ . د تعـرتض التحـوُّ

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسـة الدهـشان 

من أمهية تنمية وعي الطلبة والعاملني يف امليدان ) 2019(

الرتبوي بمتطلبات التعلم الرقمي وإعداد برامج تدريبية 

ل الرقمي وتقنياته يف العملية  وإعالمية لنرش ثقافة التحوُّ

التـي أكـدت ) 2011(مع دراسة عيل التعليمية، كام تتفق 

ــة  ــري الثقاف ــي تغي ل الرقم ــذ التحــوُّ ــات تنفي أن مــن آلي

 .التنظيمية

تفعيــل « :وهــي) 11(كــام حــصلت العبــارة رقــم 

تطبيقات األجهـزة الذكيـة، احلوسـبة (التقنيات الرقمية 

ل الرقمي يف املدرسة) السحابية  عىل موافقة »لدعم التحوُّ

عالية واحتلت املرتبة السادسة أفراد عينة الدراسة بدرجة 

ــسايب  ــة )3.27(بمتوســط ح ــزى هــذه النتيج ــد ُتع ؛ وق

لتفضيل منسويب املدرسة واملستفيدين استخدام األجهزة 

الذكية املتوفرة بني أيدهيم معظم الوقت، كـام قـد تتـصل 

هذه النتيجة بتفضيلهم للمميزات التي تقدمها احلوسـبة 

متاحـة يـسهل السحابية من وحـدات ختزينيـة واسـعة و

وتتفق هـذه النتيجـة . الوصول هلا من أي مكان أو زمان

من رضورة تزويد ) 2019(مع ما ذكرته دراسة الدهشان 

ل الرقمي  .البيئة املدرسية بتقنيات وحمركات التحوُّ

 :توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج التـي تـم التوصـل إليهـا، تـويص 

 :الباحثات بام ييل

ل تدريب منسويب املدرسـة  - عـىل تقنيـات التحـوُّ

الرقمي هبدف إتقاهنا مما خيفف مـن كوهنـا عبًئـا إضـافًيا 

 . عليهم

ل  - تشجيع أولياء األمور عىل دعم جهـود التحـوُّ

 الطالب الرقمي يف املدرسة من خالل التواصل وتشجيع
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ل الرقمي   .وحثهم عىل التفاعل مع أدوات التحوُّ

بـني توفري بدائل للتمويل من خالل الـرشاكات  -

املدرســة ومؤســسات املجتمــع املحــيل لتحــديث البنيــة 

 .التحتية واألنظمة الرقمية، ودعم الصيانة املستمرة هلا

تأهيل القيادات املدرسية لقيـادة التغيـري لـدعم  -

ــة  ــة والثقاف ــة الرقمي ــز املواطن ــي وتعزي ل الرقم ــوُّ التح

 .التنظيمية يف املدارس

ل الر - قمـي صياغة اسـرتاتيجية واضـحة للتحـوُّ

ــة الداخليــة واخلارجيــة، وحتديــد  تتــضمن حتلــيًال للبيئ

الرؤية، وتطـوير اهلياكـل التنظيميـة واألنظمـة اإلداريـة 

ل الرقمـي يف مـدارس  الداعمة لتعزيز ممارسـات التحـوُّ

 .التعليم العام

 :مقرتحات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسـة تقـرتح الباحثـات إجـراء 

 :تيةمزيد من الدراسات يف املجاالت اآل

ل الرقمي  - دور القيادات املدرسية يف تفعيل التحوُّ

يف مدارس التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة 

 .العربية السعودية

ل الرقمي يف املـدارس  - بناء نموذج مقرتح للتحوُّ

 .يف ضوء النامذج العاملية

* * * 
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   )العلوم، التقنية، الهندسة، الفنون، الرياضيات(أثر وحدة تدريسية مطورة وفق مدخل العلوم المتكاملة 

 التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول المتوسط  تنمية مهاراتيف

 )2(، وفياض حامد العنزي)1(أحالم حممد مهناء العنزي

 ، وجامعة اجلوفإدارة تعليم حائل

 )هـ18/01/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛07/06/1441قدم للنرش يف (

العلـوم، التقنيـة، اهلندسـة، الفنـون، ( وحـدة تدريـسية مطـورة وفـق مـدخل العلـوم املتكاملـة أثـرالكـشف عـن  هدفت الدراسة احلالية إىل :املستخلص

وحـدة أثر نهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتني هبدف قياس خدم املستُ  ا.، يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط)الرياضيات

يف ) بنـات( مـن مـدارس املرحلـة املتوسـطة قـصدية عينة الدراسة األساسية بطريقة واختريت. املطورة وفق منهج العلوم املتكاملة) العلم وتفاعالت األجسام(

طالبة، كمجموعة تدرس الوحدة املطورة وفق منهج العلوم املتكاملة، وبلـغ ) 82(لتجريبية  بلغ عدد طالبات املجموعة اإذحمافظة رياض اخلرباء بمنطقة القصيم، 

ى دروس الوحدة كام وردت بالكتـاب املـدريس، وتـم تطبيـق اختبـار مهـارات التفكـري اإلبـداعي طالبة، كمجموعة تتلقَّ ) 82(عدد طالبات املجموعة الضابطة 

 بني متوسـطي درجـات ةوأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائي. اا وبعدي� عىل املجموعتني قبلي� ) لتفاصيلو اأالطالقة، األصالة، املرونة، اإلفاضة (

. طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي لصالح طالبات املجموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكـري اإلبـداعي

 .الدراسة بتضمني مقررات العلوم يف مراحل التعليم العام ألنشطة تسهم يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعيوأوصت 

 .، تدريس العلوم، وحدة مطورة يف العلوماإلبداعيالتفكري مهارات ، (STEAM)مدخل العلوم املتكاملة  :الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The effect of an instructional unit developed in light of STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics) on Improving Creative Thinking Skills in First 

Grade Middle School Female Students  

Ahlam Alanzi(1), and Fayadh Hamed Alanazi(2) 
Hail Education Directorate, Jouf University 
(Received 01/02/2020; accepted 05/09/2020) 

Abstract: The purpose of the present study was to investigate the effect of the unit developed in the light of the integrated science 
curriculum (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) STEAM, in developing creative thinking skills of first-grade middle 
school students. The quasi-experimental method (two-groups design)was used to measure the effect of the unit of "Science and interactions 
of objects" developed in the light the integrated Science curriculum STEAM in developing creative thinking skills. The sample of the study 
was selected purposively from the middle schools (girls) in the province of Riyadh Al Khabra in Qassim. The experimental group consisted 
of (82) students from the first middle school in Riyadh Al Khabra, as a group studying the unit "science and interactions of objects" 
developed according to the integrated science curriculum (STEAM), While the control group included (82) students received the traditional 
textbook unit. Both groups took creative thinking skills test (fluency, flexibility, originality, and elaboration) The results indicated 
statistically significant differences between the mean scores of the experimental group and the control group in creative thinking skills test 
favoring for the benefit of experimental group. The study recommended the inclusion of STEAM in the general education stages in order to 
enhance creative thinking skills. 

Keywords: STEAM, Creative Thinking Skills, Teaching Science, Developed Unit. 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

التي تأيت اختصاًرا ملسميات  STEAM  منهجيةُتعدُّ 

ـــوم ـــاالت العل ـــةScience جم ، Technology ، والتقني

ــة ــيات،Engineering واهلندس  Mathematics  والرياض

 إىل حتقيـقالعامليـة احلديثـة التـي تـسعى من التوجهات 

املنهجية التكاملية القائمة عىل املشاريع وربطهـا بفاعليـة 

مـع مـشكالت احليــاة وسـوق العمــل، ولـذلك يــؤدي 

 إىل اإلسهام استيعاب املفاهيم العلمية بشكل أكثر فاعليةً 

ــز إدراكيف ــة  تعزي ــة  الطلب ــالعلوم والتقني ــتاممهم ب واه

 وذلـك بـدوره يـسهم يف تنميـة واهلندسة والرياضيات؛

املستوى العلمي والتحصييل للمتعلمني لتحقيق الريـادة 

صـعيد والتنافسية عىل املستوى العريب والعـاملي، وعـىل 

ويف . )DeHaan, 2011( االقتــصاد املعــريف والــصناعي

 فإن دمـج الفنـون يف تعلـيم العلـوم لـه عـدة ،اجتاه آخر

 عىل تعلـم كيفيـة إجيابيات عىل املتعلمني، فهو يساعدهم

، باإلضـافة إىل تـذوق جعل األشياء املحيطة هبـم مجيلـةً 

 -   األثـاث- امللبس (اجلامل واأللوان يف كافة جوانب احلياة 

 ويتم ذلك عـرب مواجهـة .(Macda, 2013) )وغري ذلك

املشكالت العلمية والتقنية واسـتثامر املعرفـة العلميـة يف 

 املـستقبلية يف جمـال احلياة اليومية وتوعية الطالب باملهن

االتـصال، (الرتبية العلمية، والتأكيـد عـىل أربـع ركـائز 

، والتطوير املستمر )التفكري الناقدواإلبداع، والتعاون، و

ــون  ــة والفن ــالعلوم والتقني ــة ب ــة املعني للــربامج التعليمي

 & Bazler) والرياضيات واهلندسة يف منظومـة التعلـيم

Van Sickle, 2017) . 

 ، أن تكون جزًءا ال يتجزأ من املناهجيمكن للفنون

 Chien)إذ تعمل عىل حتسني التحصيل الدرايس للطالب 

& Chu, 2018; Kim, Kim & park, 2015; Kim & 
Park, 2014; Oh, Lee & Kim, 2013; Tsurusaki, 

Tzou, Conner & Guthrie, 2017) . لـذلك جيـب أن

ـــون  ـــل الفن ـــع ) Art(تتكام ـــول إىل ) STEM(م لتتح

)STEAM .(ويعتقد سوزاوبليكي (Sousa & Pilecki, 

 وهـي تنميـة ،أن الفن والعلوم هلـام نفـس املهـام (2013

أهـداف (Anderson, 2016) وخلص أندرسون. اإلبداع

يف أهنا تعمل عىل مساعدة الطالب عىل ) STEM( مدخل

رفع مستوى الكفاءة التفكريية لدهيم، وإعطـاء الطالـب 

يـسمح هـذا و عـىل تفكـريه، إحساًسا بالسيطرة الواعيـة

املدخل للمتعلم بمامرسة التخطـيط واملراقبـة والتنظـيم 

أثناء أداء املهامت أو يف واالستنتاج والتمثيل وإعادة البناء 

 .إنجاز أية مرشوعات أو خطط معينة

هنًجـا تكاملي�ـا يف التـدريس، ولـه  STEAM وُيعدُّ 

 ,Maeda)العديد من املزايا ملحتـوى أو موضـوع معـني 

2012; Jolly, 2014; Pomeroy, 2012) وتستخدم فيـه ،

 .االستعارة البرصية لتوضيح املحتوى الرئيس املطلـوب

ــوفر تعلــيم ــة  STEAM وي ــد مــن الفــرص للطلب العدي

لتحسني أنفسهم يف العديد من املجاالت؛ وذلك بـسبب 

إجيابيات الفنون يف التعليم، ومن هذه املزايـا كـام ذكرهـا 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 679 – 

تطـوير النمـو  (Sousa & Pilecki, 2013)  وبيليكسوزا

ــز اإل ــريف وتعزي ــاالت املع ــة املج ــادة جاذبي ــداع وزي ب

وعىل صعيد آخر، أضحى االهتامم بـالتفكري  .املوضوعية

ا، ويُ  ا ملح�  التفكري عدُّ اإلبداعي لدى الطالب مطلًبا تربوي�

اإلبداعي تفكًريا مرًنا معني�ا بوضع الفـروض واختبارهـا 

 مـن جمموعـةبأنـه ) 2002(ه جروان وتعديلها، فقد عرف

 التـي القدرات واالستعدادات واخلـصائص الشخـصية

هلـا  وجـدت بيئـة مناسـبة ُمزجت مع بعضها، بحيث لو

 نتـائج أصـيلة فتثمـر بالعمليات العقلية ترتقييمكن أن 

وجديدة خلربات الفرد الـسابقة أو خـربات املؤسـسة أو 

 .املجتمع

 طلـب األصـالةفإنه تفكري يسري يف نسق مفتـوح يت

)Originality ( التي تقوم عىل إنتاج أفكـار جديـدة غـري

مألوفة وفريدة من نوعهـا، وإنتـاج اسـتجابات أصـيلة، 

التي تعني القدرة عىل إنتاج ) Fluency(يتطلب الطالقة و

أفكار عديدة لفظية وأدائية يف مسألة أو مشكلة ما، وهي 

ومات أو يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعل

خربات أو مفاهيم سبق تعلمها، ثم إنـه يتطلـب املرونـة 

)Flexibility ( التي تـشري إىل قـدرة الفـرد عـىل التفكـري

بطرائق خمتلفة ورؤية املشكلة من زوايا متعـددة، ويتميـز 

التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد ألنه ينطـوي عـىل 

حالة عنارص معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل 

 وبالنظر إىل الدراسات ).م2008 النجدي،(ذهنية فريدة 

إىل التعـرف عـىل فاعليـة السابقة يف هذا السياق فهدفت 

يف متغــريات خمتلفــة، مثــل  STEAM اســتخدام مــدخل

حتصيل املفاهيم العلمية واالجتاه كام يف دراسـة جراهـام 

 وكـذلك ؛(Graham & Brouillette, 2016) وبرولييت

ــارات ــة مه ــة تنمي ــام يف دراس ــة ك ــايل الرتب ــري ع  التفك

؛ ومهارات التفكري اإلبداعي )2017( الطنطاوي وسليم

تـشني  و؛(Oh et al., 2013)أو وآخـرين  وكام يف دراسة

؛ وحتـسني الـوعي اهلنـديس (Chen & Lo, 2019)ولـو 

 Tsurusaki) تسوروسكي وآخرين الوظيفي مثل دراسة

et al., 2017)الب حـول  التي تناولـت تـصورات الطـ

؛ دراسـة واتفقـت الدراسـات الـسابقة .مفاهيم اإلبداع

ــرين  ــسوروسكي وآخ ، (Tsurusaki et al., 2017)ت

 اتبـاع يف (Kim et al., 2015)  وآخـرينودراسـة كـيم

 & Chen)تـشني ولـو املنهج الوصفي، ومتيزت دراسـة 

Lo, 2019) ،اتفقــت يف حــني يف اتبــاع املــنهج املخــتلط 

 تــشيان وتــشوو؛ )2017 (دراســة الطنطــاوي وســليم

(Chien & Chu, 2018)ـــت؛ ـــام وبروليي   وجراه

(Graham & Brouillette, 2016)أو وآخرين و؛  (Oh et 

al., 2013)اتباع املـنهج شـبه التجريبـي للتعـرف عـىل  يف 

الدراسـة  ، وتتفق هـذهSTEAMفاعلية استخدام مدخل 

فة مع الدراسات السابقة يف اتباع املنهج شبه التجريبي ملعر

 يف STEAMفاعلية وحدة تدريسية مطـورة وفـق مـدخل 

وتكونت عينة الدراسـة  .تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
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ــة  ــة االبتدائي ــالب املرحل ــسابقة مــن ط يف الدراســات ال

(Tsurusaki, et al., 2017; Graham & Brouillette, 

2016; Kim & Park, 2014; Oh et al., 2013)يف حـني  

 اجلامعيـة يف دراسـة سة طالب املرحلةشملت عينة الدرا

 تــشيان ، وتناولــت دراســة)2017 (الطنطــاوي وســليم

الفروقـات بـني طـالب  (Chien & Chu, 2018)  وتشو

املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة، وشــملت العينــة طــالب 

 ,Chen & Lo) تـشني ولـو املرحلـة الثانويـة يف دراسـة

 ,.Kim et el)  وآخـريوتناولـت دراسـة كـيم، (2019

طـــالب املرحلـــة املتوســـطة، حيـــث اتفقـــت  (2015

ــسابقة  ــات ال ــىلالدراس ــدخلع ــتخدام م ــة اس   فاعلي

STEAM  يف مجيع املراحل الدراسية املختلفة يف التعلـيم

العام والتعليم العايل، وهذا يتفق مـع أهـداف الدراسـة 

 .احلالية

 : وأسئلتهاالدراسةمشكلة 

اهج عىل الرغم من اجلهـود املبذولـة يف تطـوير منـ

ــة  ــة العربي ــيم يف اململك ــل التعل ــع مراح ــوم جلمي العل

 تغيـري مل ُحيدث منهج العلـوم املطـور أيَّ ه نفإالسعودية، 

 طـرق م استخدام األنشطة، أمسواء يف طرق التدريس، أ

ــام ،)Alanazi 2017(تفكــري الطــالب  ــائج  ك تؤكــد نت

االختبارات الدولية املطبقة عىل الـسعودية عـدم حتقيـق 

عراقـي والعتيبـي،  (رجوة من مهارات التفكريالنتائج امل

التوجهات الدوليـة حيث أشارت نتائج دارسة ). 2019

ـــــيات ـــــوم والرياض  TIMSS) (Trends in للعل

International Mathematics and Science Study  يف

 )2012 ،تقريـر مركـز التميـز البحثـي( اخلامـسة رةالدو

جود تـدنٍّ يف إىل و) 2016 ،الشمراين وآخرون (والسادسة

 يف حني أن هناك دوًال اكتـسحت تلـك .مستوى الطالب

النتائج لعدة أعوام، ومنها دولة كوريا اجلنوبية التي تـشري 

 الدراسات لتحوهلا يف التعليم إىل مدخل العلوم املتكاملـة

STEAM نحو املامرسـات العلميـة واهلندسـية (Kim, et 

al., 2015). سعوديون من جانب آخر يركـز املعلمـون الـ

عــىل تزويــد الطــالب بعــدد ال ُحيــىص مــن املعلومــات، 

ــالب يف  ــشاركة الط ــائق دون م ــظ احلق ــة إىل حف واحلاج

تعلمهم، ويرون أن هدفهم الرئيس هـو تغطيـة املحتـوى 

 ,Alrwathi, Almazroa, Alahmed) وتقــديم الــدرس

Scantbly, & Alshaye, 2014; Alkahtani, 2015). 

الرتكيز عىل مهارات التفكري يف وهذا ينعكس بالتايل عىل 

املستويات الدنيا، إضافة إىل نوعية االختبـارات التـي ال 

حتتوي عىل أيِّ أسئلة أو عنارص مصممة إلظهار اإلبداع 

إن ). Alkahtani, 2015(أو التفكــري لــدى الطــالب 

التحــدي األكــرب اليــوم هــو تــدريس العلــوم بمحتــوى 

 مهـارات ومداخل حديثة تساعد عىل إكـساب الطـالب

أبو موسى، (التفكري املختلفة التي منها التفكري اإلبداعي 

كام أن األساسيات التي ترتكـز عليهـا العمليـة ). 2019

التعليمية التعلمية لدى الطلبة تنمية ومهـارات قـدراهتم 
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عىل التفكري اإلبداعي؛ ملا له من أثر حقيقي ينعكس عـىل 

عد يف حتصليهم العلمي، والبحث عن الطرق التـي تـسا

ذلك بعيًدا عن األساليب التقليدية التي ُحتدُّ من قدراهتم 

إذن يــضمن اســتخدام ). 2019العطــوي، (ومهــاراهتم 

مدخل العلـوم املتكاملـة الـتعلَم الـذي يتمحـور حـول 

الطالب، وإثراء التعلم لديـه وحتـسني مهـارات التفكـري 

ي لدى الطالـب قـدرات التفكـري العميـق  العليا، إذ ينمِّ

ي، ممــا يــساعده عــىل أن يــصبح مفكــًرا مبــدًعا والنقــد

)Aldahmash, Alamri, Aljallal & Bevins 2019 .(

توفري فرصـة حقيقـة STEAM  كام يمكن خلربات منحى

 بسبب صعوبة STEM  للطلبة الذين مل يتجهوا إىل منحى

املواد العلمية، مثل الرياضيات والعلوم، حيث يوفر هلـم 

ية بعدسات فنية، كام يساعد جًرسا الكتشاف املواد العلم

 عموًما، واالهتامم الدراسيةاملجاالت بكافة عىل االهتامم 

). 2018القـايض والربيعـة، (اإلبداعية حتديًدا باجلوانب 

 S TEAMن مدخل العلوم املتكاملـة إضافة إىل ذلك، فإ

يفتح آفـاق التفكـري اإلبـداعي أمـام الطـالب أكثـر ممـا 

ع هذا املدخل املتعلمـني يشجو التعليم العادي؛ ميكسبه

عىل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي عرب تصميم احللول 

ــارات  ــة مه ــة، وتنمي ــشكالت معين ــل م ــزة حل واألجه

االتصال، والتفكري بشكل أكثـر واقعيـة مـع مـشكالت 

ومـن . (Macda, 2013)احليـاة، والعمـل ضـمن فريـق 

ــشطة األ ــوع األن ــىل تن ــوم ع ــم العل ــز تعل ــة أن يرك مهي

؛ )Ozdemir & Isik, 2015(ت املقدمة لطـالب واملهارا

وتوفري الفرص هلم لتطوير مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

ــدهيم  ــوي، (ل ــى)2019العط ــربات منح ــن خل   إذ يمك

STEAM من خالل دمـج الفنـون أن تـساعد الطلبـة يف 

فرص للعمل يف أعـىل مـستويات ُسـلَّم بلـوم، وتطـوير 

ــار  ــالتعلم واالبتك ــصلة ب ــارات ذات ال ــايض (امله الق

 حتـددت مـشكلة ،ا ممـا سـبقوانطالقً ). 2018، والربيعة

 الطلبـة؛ ضعف مستوى التفكـري لـدى يف البحث احلايل

وذلك لغيـاب تبنِّـي حمتـوى وإسـرتاتيجيات ومـداخل 

حديثة يف تدريس العلوم، ونظًرا ملا أشـارت إليـه نتـائج 

مـدخل بعض البحوث والدراسات السابقة من فاعليـة 

STEAM مهارات التفكري يف املستويات العليـا  يف تنمية

ـــليم( ـــاوي وس ـــري ). 2017، الطنط ـــارات التفك ومه

 Oh et al., 2013; Chen)اإلبداعي عىل وجه اخلصوص 

& Lo, 2019) فإن البحث احلايل سعى إىل التعـرف عـىل 

 يف STEAMفـق مـدخل  وحـدة تدريـسية مطـورة وَ أثر

ف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لـدى طالبـات الـص

 .األول املتوسط

 :سئلة الدراسةأ

 : التايل السؤال الرئيستسعى الدراسة لإلجابة عن

 وحــدة تدريــسية مطــورة وفــق مــدخل العلــوم أثــرمــا 

يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ) STEAM( املتكاملة

 لدى طالبات الصف األول املتوسط؟
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 :فروض الدراسة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ــة ) 0.05( ــدرجات املجموع ــدي ل ــط البع ــني املتوس ب

التجريبية واملتوسط البعدي لدرجات املجموعة الضابطة 

الطالقـة، (يف القياس البعدي ملهارات التفكري اإلبداعي 

 ).األصالة، املرونة، اإلفاضة

 :أهداف الدراسة

حتديــد مهــارات التفكــري اإلبــداعي املناســب  -1

 .ول املتوسطتنميتها لدى طالبات الصف األ

بناء وحدة لتدريس العلوم مطورة وفق مدخل  -2

العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، الفنــون، (العلــوم املتكاملــة 

لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي  STEAM )الرياضيات

 .لدى طالبات الصف األول املتوسط

 وحدة تدريسية مطورة وفـق مـدخل حتديد أثر -3

نيــة، اهلندســة، الفنــون، العلــوم، التق(العلــوم املتكاملــة 

يف تنميـــة مهـــارات التفكـــري  STEAM) الرياضـــيات

 .اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط

 :الدراسةمهية أ

 : من اآليتا أمهيتهة احلاليالدراسةكتسب ت

 استجابة لنداءات البـاحثني ة احلاليالدراسةُتعّد ُ  -

ورة ملسايرة االجتاهات الرتبوية احلديثة يف التدريس برض

استخدام مداخل ومنهجيات تعليمية ذات مستوى عاٍل، 

تسهم يف إحداث تغيريات جوهريـة يف املعرفـة العلميـة 

 .لدى الطالب من خالل التكامل يف املعرفة

ه -  القائمني عىل وضع مناهج العلـوم ألمهيـة ُتوجِّ

 املختلفـة بإضـافة الفنـون إىل حزمـة العلومالتكامل بني 

مثلـة يف العلـوم والتقنيـة واهلندسـة العلوم األساسـية امل

 .والرياضيات

تأيت الدراسة يف سياق االهـتامم املحـيل والعـريب  -

ــدخل  ــاملي بم ــدرة ) STEAM(والع ــل ن ــة يف ظ خاص

الدراسات العربية التي تناولـت هـذا التوجـه، وحتـسني 

حمتوى مناهج العلوم املحلية يف ضوء التوجهات احلديثة 

 .والعاملية

م - ــدِّ ــتق ــسي� ا مقرتًح ــائًام ا تدري ــىل  ق ــدخل  ع م

)STEAM( لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 

 :الدراسةحدود 

  اقتـرصت الدراسـة: والبـرشيةاملكانية احلدود -1

 من طالبات الـصف األول املتوسـط يف قصديةعىل عينة 

ــة  يف حمافظــة ريــاض املتوســطة األوىل واملتوســطة الثاني

عليم بمنطقة القـصيم يف دارة العامة للتإلاخلرباء التابعة ل

 عـىل الدراسـةاململكة العربيـة الـسعودية، وتـم تطبيـق 

 جمموعة جتريبية تدرس وحـدة مطـورة وفـق ،جمموعتني

 وجمموعـة ضـابطة ،)STEAM(مدخل العلوم املتكاملة 

 .تدرس بالطريقة التقليدية

 يف الفـرتة الدراسـةتم تطبيق :  الزمانيةاحلدود -2

 الدرايس األول للعام الدرايس الزمنية الواقعة يف الفصل
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 .هـ1440 - 1439

ــدود  -3 ــةاحل ــوعية (اإلجرائي ــرصت ): املوض اقت

 عىل وحدة تدريسية مطورة وفق مدخل العلـوم الدراسة

، من خالل إعادة صـياغة الفـصل )STEAM(املتكاملة 

مـن كتـاب ) احلركة والقـوى واآلالت البـسيطة(الثاين 

ة مهارات التفكـري العلوم للصف األول املتوسط يف تنمي

ــع،  ــداعي األرب ــة (اإلب ــة -الطالق ــالة - املرون  - األص

 ).التفاصيل أو اإلفاضة

 :صطلحات الدراسةم

 The developed unit  التدريسية املطورةالوحدة -

تنظيم معارف من جماالت دراسـية « :هناأف بُتعرَّ و

عديدة، تدور حول فكرة أو موضـوع أو مـشكلة معينـة 

 يف حياته اليومية، وهذا التنظـيم يتجـاوز يشعر به املتعلم

احلدود الفاصلة بني املقررات الدراسية املنفصلة، وتتـاح 

ـاًال يف  الفرص للمتعلم كـي يكـون إجيابي�ـا ومـشارًكا فعَّ

 ). 201، صم1996 اللقاين واجلمل، (»العملية التعليمية

املحتـوى ا عرف إجرائي�ـا يف هـذه الدراسـة بأهنـوت

طالبـات الـصف األول املتوسـط وفـق العلمي املقـدم ل

العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، (مــدخل العلــوم املتكاملــة 

 ا تــم اختيارهــوالتــي، STEAM) الفنــون، الرياضــيات

 بطريقة علمية سليمة لتناسب املرحلة الدراسية اوتنظيمه

للطالبات الصف األول املتوسط لدراسته لتنمية مهارات 

 .التفكري اإلبداعي لدهين

العلـوم، التقنيـة، اهلندسـة، (العلـوم املتكاملـة مدخل  -

 :)الفنون، الرياضيات

Integrated Sciences (Science, Technology, 
Engineering, Arts, and Mathematics) 

مـدخل َبينـيٌّ « :بأنه (Dugger, 2013) دوغرعرفه 

للتعلم، يطبـق فيـه املـتعلم العلـوَم والتقنيـة والتـصميم 

لرياضيات، باستخدام جمموعـة مـن اهلنديس والفنون وا

الطرق العملية االستقصائية املتمركزة حول املتعلم عـىل 

 ). 2ص (»مدخل حل املشكالت يف بنائها

بأنه املنحى املتعدد  يعرف إجرائي�ا يف هذه الدراسةو

التخصصات، الذي يدمج ختصـصات العلـوم والتقنيـة 

 والتصميم اهلنديس والفنون والرياضـيات، وتطبـق فيـه

الطالبة جمموعة من األنشطة العملية التطبيقية، واألنشطة 

التقنية الرقمية، وأنشطة الفنون، وأنشطة متمركزة حـول 

طالبــة، وحــل املــشكالت، واخلــربة اليدويــة، لاخلــربة ل

وأنشطة علمية منطقية، وأنشطة لتنمية مهارات التفكـري 

 .اإلبداعي لدهين

 )Creative Thinking( التفكري اإلبداعي -

نشاط عقيل هـادف، «:  بأنه)2005 (يعرفه إبراهيم

توجهه رغبة قوية يف البحث عن احللول أو التوصـل إىل 

نــواتج أصــلية مل تكــن معروفــة مــسبًقا، كــام أنــه يتميــز 

بالشمولية والتعقيد ألنـه ينطـوي عـىل عنـارص معرفيـة 

 »وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنيـة فريـدة

 ).271ص(
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رائي�ا يف هذه الدراسة بأنه قدرة طالبات يعرف إجو

الصف األول املتوسط من عينة الدراسـة عـىل توظيـف 

  حمتــوى الوحــدة التدريــسية املطــورة وفــق مــدخل 

العلوم املتكاملة، يف إنتاج أفكار وحلـول علميـة، تتميـز 

ــتجابة  ــيل كاس ــالة والتفاص ــة واألص ــة واملرون   بالطالق

  ه مـن الدرجـة ملشكلة أو موقـف معـني، ويـستدل عليـ

الكلية التي حتصل عليها الطالبـات يف اختبـار مهـارات 

ــي  ــداعي العلم ــري اإلب ــث(التفك ــداد الباح ــن إع    )م

 .هلذا الغرض

وقد اقترصت الدراسة احلالية عىل مهارات التفكري 

الطالقة، املرونة، األصـالة، (اإلبداعي األربع األساسية 

 :، وتم تعريفها إجرائي�ا كالتايل)التفاصيل

عدد االستجابات الكليـة ذات : Fluencyالطالقة 

املعنى التي تقدمها الطالبات خالل زمن اختبار مهارات 

، وتقاس بالدرجة )من إعداد الباحث(التفكري اإلبداعي 

 .التي حتصل عليها يف االختبار يف مهارة الطالقة

ــة  ــتجابات :Flexibilityاملرون ــات االس ــدد فئ    ع

 الطالبـات خـالل زمـن اختبـار ذات املعنى التي تقدمها

، وتقاس )من إعداد الباحث(مهارات التفكري اإلبداعي 

بالدرجة التـي حتـصل عليهـا الطالبـات يف االختبـار يف 

 .مهارة املرونة

ـــات ذات :Originalityاألصـــالة   عـــدد اإلجاب

ــدة واألقــل تكــرارً  ــة الدراســة املعنــى، اجلدي ــني عين   ا ب

ختبــار مهــارات التـي تقــدمها الطالبــات خـالل زمــن ا

، وتقاس بالدرجة )من إعداد الباحث(التفكري اإلبداعي 

ــارة  ــار يف مه ــات يف االختب ــا الطالب ــصل عليه ــي حت الت

 .األصالة

 عـــدد االســـتجابات :Elaborationالتفاصـــيل 

الكلية ذات املعنى التي تقـدمها الطالبـات خـالل زمـن 

، )من إعداد الباحـث(اختبار مهارات التفكري اإلبداعي 

اس بالدرجة التي حتصل عليها يف االختبار يف مهارة وتق

 .التفصيل

 :الدراسةنهج م

أثـر  املنهج شبه التجريبي؛ وذلك لتحديد اسُتخدم

 وحدة تدريسية مطـورة وفـق مـدخل العلـوم املتكاملـة

)STEAM ( يف تنمية مهـارات التفكـري اإلبـداعي لـدى

طالبــات الــصف األول املتوســط، وذلــك مــن خــالل 

 فـصل درستوهي املجموعة التي : لضابطةاملجموعة ا

 بالطريقـة التقليديـة) احلركة والقوى واآلالت البسيطة(

ــي،  ــرض العلم ــوار والع ــشة واحل ــارضة واملناق كاملح

 فصل درستوهي املجموعة التي : املجموعة التجريبيةو

باسـتخدام مـدخل ) احلركة والقوى واآلالت البسيطة(

 ).STEAM(العلوم املتكاملة 

 :لدراسةجمتمع ا

مجيع طالبات الـصف األول  الدراسة جمتمع شمل

املتوسط يف املدارس احلكومية بالتعليم العـام يف حمافظـة 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 685 – 

رياض اخلرباء بمنطقة القصيم، الاليت درسن يف الفـصل 

هــ، 1440/ 1439الدرايس األول مـن العـام الـدرايس 

 .مدرسة) 19(طالبة يف ) 520(ويقدر عددهن بحوايل 

 :عينة الدراسة

تـم  عينـة الدراسـة عـىل عينـة قـصديةواقترصت 

 :حتديدها من خالل اخلطوات اآلتية

حتديد عدد مدارس املرحلة املتوسطة يف حمافظة  -1

هـ، وقد بلغ 1440/ 1439 الدرايسرياض اخلرباء للعام 

 .مدرسة) 19(عددهن 

رس املرحلـة ا مدرستني من جممـوع مـداختيار -2

، وقــد تــم اختيــار املتوســطة يف حمافظــة ريــاض اخلــرباء

 .مدرسة املتوسطة األوىل، ومدرسة املتوسطة الثانية

اختيار فصلني من كل مدرسة، ثم اختيار أحد  -3

ــتني  ــلاملدرس ــع لتمث ــث وق ــة، حي ــة التجريبي  املجموع

االختيار عىل مدرسة املتوسطة الثانية، واملدرسة األخرى 

 .املتوسطة األوىل متثل املجموعة الضابطة

الدراســة للتحقــق مــن تكــافؤ وتــم ضــبط عينــة 

ويتمثل ذلك يف . املجموعتني، وعزل تأثريها عىل النتائج

 : اخلطوات اآلتية

 تم اختيار املجموعتني من البنات لضبط :النوع -1

 .متغري النوع

 تـم التأكـد مـن جتـانس أعـامر :العمر الزمنـي -2

 .باملدارس) نظام نور(الطالبات من 

الدراسة مدرسـتني  اختارت :انتقال أثر التعلم -3

خمتلفتني من مدارس املرحلـة املتوسـطة، بحيـث تكـون 

املجموعة الضابطة يف مدرسة، واملجموعة التجريبيـة يف 

 .املدرسة األخرى حتى ال ينتقل أثر التعلم

ضبط القياس القبيل الختبار مهارات التفكـري  -4

 بتطبيق اختبار مهارات التفكري اإلبداعي قبلي�ا :اإلبداعي

املجموعتني الضابطة والتجريبية، للتأكـد مـن عـدم عىل 

 .وجود فروق دالة إحصائي�ا

 تكونت عينة الدراسـة بـشكلها ،وبناًء عىل ما سبق

طالبـة يف مدرسـة ) 82 (نطالبة، منه) 164(النهائي من 

س املتوسطة الثانية، يمثلن املجموعة التجريبية التي ُتـدرَّ 

وايت درسـتهن واللـباستخدام مدخل العلـوم املتكاملـة 

طالبة يف مدرسة املتوسـطة األوىل ) 82(، والباحثة احلالية

 س بالطريقـة التقليديـةيمثلن املجموعـة الـضابطة ُتـدرَّ 

 مــع كاملحـارضة واملناقــشة واحلــوار والعـرض العلمــي

 .الباحثة ذاهتا أيًضا

 التأكد من تكافؤ املجموعتنياختبار 

اسـتخدم ا تم وملعرفة مدى تكافؤ املجموعتني قبلي� 

 للعينتــني املــستقلتني للتعــرف عــىل داللــة »ت«اختبــار 

الفروق بني املتوسـطني احلـسابيني ملجمـوعتي الدراسـة 

كـام بـداعي، التجريبية والضابطة يف اختبـار التفكـري اإل

 .ا االختبارهذنتائج ) 1(يوضح اجلدول 
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 روق بني املتوسطني احلسابيني ملجموعتي الدراسة يف اختبار التفكري اإلبداعي للعينات املستقلة للتعرف عىل داللة الف»ت« نتائج اختبار :)1(جدول 

 القرار مستوى الداللة »ت«قيمة  درجة احلرية االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املجموعة املهارة 

 2.85  36.6585  82 التجريبية
 الطالقة

  2.95 36.6463  82 الضابطة
 غري دال 0.979 0.027  162

 4.42 20.1341  82 التجريبية
 األصالة

 4.75 20.2805  82 الضابطة
 غري دال 0.838 0.204  162

 2.38 12.4024  82 التجريبية
 املرونة

 2.60  12.1707  82 الضابطة
 غري دال 0.552 0.596  162

 4.73 34.7439  82 التجريبية
 فاضةاإل

 4.29 35.7439  82 الضابطة
 غري دال 0.158 1.418  162

 

وجـد فـروق ذات ت أنـه ال) 1(يتضح من اجلدول 

داللة إحـصائية بـني املتوسـطني احلـسابيني ملجمـوعتي 

الدراسة يف اختبار التفكري اإلبداعي القبيل، ممـا يـشري إىل 

ــضابطة يف  ــة ال ــة واملجموع ــة التجريبي ــافؤ املجموع تك

 .االختبار القبيل

 :الدراسةأدوات 

ت ــدَّ ــةا أدوات ُأِع ــار لدراس ــل يف اختب ــي تتمث  الت

التي ترتكـز عـىل بنـاء قائمـة  مهارات التفكري اإلبداعي،

بمهــارات التفكــري اإلبــداعي؛ نظــًرا لوجــود مهــارات 

متعددة للتفكري اإلبداعي، واختالف الدراسات حول ما 

لتوصـل ل فقد ُبنيت هذه القائمـة لذا. جيب تضمينه منها

ي تناسـب طالبـات إىل قائمة بمهارات التفكري اإلبـداع

الصف األول املتوسط، وحتديد تعريفاهتا اإلجرائية مـن 

خالل الرجوع إىل البحوث والدراسـات الـسابقة التـي 

ختدم الدراسـة يف توضـيح مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول املتوسط، إذ 

؛ 2017 ،اجلهنـي(عدد من الدراسـات االستفادة من تم 

ــــرش ــــد2017 ،اريال ــــد2016 ،؛ حمم ؛ 2016 ،؛ واك

 وبنـاءً  ،)2014 ،؛ حييـى2015، ؛ العـيل2016 ،القطامني

الطالقـة، ( تضم أربع مهارات عىل ذلك تم اختيار قائمة

ــيل ــة أو التفاص ــالة، واإلفاض ــة، واألص ــام )واملرون ، ك

 . تضمنت القائمُة التعريفاِت اإلجرائية لكل مهارة

 :صدق األداة

مــت مهــارات التفكــري اإلبــداعي مــن  قائمــة ُحكِّ

خالل عرضها عىل جمموعة من أعضاء هيئة التـدريس يف 

ختصص مناهج وطرق تـدريس العلـوم، ويف ضـوء آراء 

املحكمني تم التأكد من مناسبة املهارات لطالبات الصف 

كام تم التأكد من صدق اختبـار التفكـري . األول املتوسط

 وصـدق  صـدق التحكـيم،:اإلبداعي بطـريقتني، ومهـا

 صـدق التحكـيم للتأكـد مـن صـدق ،االتساق الداخيل
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 عىل جمموعة مـن املحكمـني ُعرضت إذ ،أسئلة االختبار

ــاس  ــدريس والقي ــرق الت ــاهج وط ــصني يف املن املتخص

والتقويم، وختصصات أخرى ممـن هلـم خـربات بحثيـة 

ــصص  ــويني يف خت ــرشفني ترب ــافة إىل م ــة، إض وأكاديمي

مناسـبة لتأكـد مـن وا العلوم؛ وذلك إلبداء مالحظاهتم

وضوح األسئلة ومـدى ، وتعليامت االختبار ووضوحها

 ومـدى ،االرتباط بني كل سؤال واملهـارة التـي يقيـسها

ــط ــصف األول املتوس ــات ال ــئلة لطالب ــبة األس ، مناس

ويف ضـوء آراء . مناسبة مفـاتيح التـصحيح وصـحتهاو

. املحكمني تم القيام بتعديل بسيط يف تعليامت االختبـار

 ، تم التأكد من صدق االتساق الـداخيل؛خرب آجانمن 

 ُيعـدُّ وهذا الصدق يعتمد عـىل التحليـل العـاميل الـذي 

 ،طريقة إحصائية لقياس العالقة بني جمموعة من العوامل

ويمكن حسابه عن طريق حساب معامل ارتباط بريسون 

مي إليه ت تنالذيبني كل درجة كل مهارة ودرجة السؤال 

 .هذه املعامالت) 2(دول املهارة، كام يوضح اجل

 

 .مي إليه املهارةت تنالذي معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل مهارة ودرجة السؤال :)2(جدول 

 معامل االرتباط املهارة السؤال

 **0.907 الطالقة

 األول *0.673 األصالة

 *0.658 فاضةاإل

 **0.929 املرونة

 الثاين **0.891 األصالة

 **0.929 فاضةاإل

 **0.861 الطالقة

 **0.831 املرونة

 **0.740 األصالة
 الثالث

 *0.653 فاضةاإل

 **0.970 الطالقة

 **0.880 املرونة

 *0.610 األصالة
 الرابع

 **0.871 فاضةاإل

 **0.877 الطالقة

 اخلامس **0.799 األصالة

 **0.877 فاضةاإل

 0.05دال عند * وأقل، 0.01دال عند **
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أن قيمة معامل درجـة كـل ) 2(يتضح من اجلدول 

مـي إليـه املهـارة موجبـة ت تنالذيمهارة ودرجة السؤال 

) 0.05(أو ) 0.01(ا عند مـستوى الداللـة ودالة إحصائي� 

 مما يشري إىل أن مجيـع املهـارات وأسـئلة االختبـار ،وأقل

ا، ويؤكـد قـوة تتمتع بدرجة اتساق داخيل مرتفعـة جـد� 

 فـإن ، وعليـه. بني مجيع أسئلة االختباراالرتباط الداخيل

هــذه النتيجــة توضــح اتــساق أســئلة االختبــار بــشكل 

 .متكامل، وصالحيتها للتطبيق امليداين

 :ثبات األداة

تم التأكد مـن ثبـات اختبـار التفكـري اإلبـداعي و

 طبقت األداة عىل عينة خـارج ، إذبطريقة إعادة االختبار

 األول املتوسـط يف طالبة يف الصف) 12(الدراسة بلغت 

خدم ن، واســتُ امدرســة متوســطة يفــصل بيــنهام أســبوع

حسب معامل فمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة، 

ألفا كرونباخ ملهارات كل سؤال من أسئلة االختبار، كـام 

 ).3(يوضح اجلدول 

 
 . معامل ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ:)3(جدول 

 رونباخمعامل ألفا ك السؤال

 0.669 األول

 0.863 الثاين

 0.753 الثالث

 0.859 الرابع

 0.756 اخلامس

 0.953 لالختبار ككل

لفا كرونبـاخ أأن معامالت ) 3(يتضح من اجلدول 

 كام بلغ 0.863 و0.669لألسئلة اخلمسة تراوحت ما بني 

وهو معامل ثبات مناسب ومقبـول ، 0.953لألداة ككل 

ــ ــشري إىل،اتربوي� ــداف  إذ ي ــق أه ــالحية األداة لتحقي  ص

 .الدراسة احلالية

 :مواد الدراسة

 :دليل املعلمة

ت مواد الدراسة  التي تتمثـل يف دليـل املعلمـة أعدَّ

من خـالل ت مواد الدراسة البحثية ُبني إذ، ودليل الطالبة

الرجوع إىل البحـوث والدراسـات الـسابقة التـي ختـدم 

تكاملة، إذ تـم الدراسة يف توضيح فكرة مدخل العلوم امل

 ,.Tsurusaki et al)عدد مـن الدراسـات االستفادة من 

 ,Chien & Chu؛ 2017، الطنطـاوي وسـليمو؛ 2017

 Oh؛ Kim & Park, 2014؛ Kim et al., 2015 ؛2018

et al., 2013). 

 :أسس بناء الوحدة التدريسية املطورة

يف اإلطـار النظـري، ودراسـة ُعـرض يف ضوء مـا 

مج التي تقوم عىل فكرة مدخل العلوم املرشوعات والربا

  املتكاملة، تـم التوصـل ملجموعـة مـن األسـس العامـة 

 ومتثلت ، التدريسية املطورة يف ضوئها الوحدةُ ُبنيتالتي 

 يركـز عـىل قـضايا العـامل احلقيقـي،  العلـومأن تعليميف 

التـي  األدوات واملواد املستخدمة يف الوحـدة ويركز عىل

 وح والتعبــري الشخــيصتــسمح باالستكــشاف املفتــ
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(Young, House, Wang, Singleton & Klopfenstein, 

تعليم يـوفر التفكـري التـصميمي الإضافة إىل أن  .(2011

 Kim, et)واملجـاالت  من الفنون كأرضية مشرتكة لكلٍّ 

al., 2015)ــتعلم ــل امل ــامًال  وجيع ــشطً  ع ــة ا ن  يف العملي

 & Sousa) اإلبداعيــة بــدًال مــن كونــه مــستلًام ســلبًيا

Pilecki, 2013)  كام أن إضفاء الطابع اجلاميل عىل األفكار

والبناء عليها خالل عملية التصميم خللق رشطني مثاليني 

 وذلـك يتطلـب إعـادة ،رشح الفكـرة بكلـامت: للتعلم

 .(Macda, 2013) تنظيم تلك األفكـار يف صـيغ خمتلفـة

 والتأمـل يف ،للفكرة) نموذج(ا، إنشاء متثيل مادي وأيًض 

هذا التصميم خيلق فرصة للتغذيـة الراجعـة التكوينيـة، 

 تـيويمكن للطالب حتسني إدراكهم للمفاهيم العلمية ال

أن دمـج ومن األسس . (DeHaan, 2011)ا يتم تصميمه

بالفنون يساعد عىل العمل التعاوين بـني ) STEM( تعليم

تنوع األنشطة يف تعليم يشجع ، والطلبة يف تنفيذ األنشطة

عىل إعادة تطبيـق مـا تـم معرفتـه يف سـياقات املتعلمني 

يقدم جمموعة واسعة من  و.(Kim, et al., 2015) جديدة

الفــرص لالســتفادة مــن املامرســات لتقــديم منتجــات 

 وتعترب مراحل الفشل يف تنفيـذ أنـشطة جتـارب ،مبتكرة

 وتساعدهم يف البحـث عـن حلـول ،تعلم لدى الطلبةلل

 .(DeHaan, 2011) متنوعة

 وى الوحدة التدريسية املطورةحتديد حمت

مـدخل العلـوم انطالًقا من قائمة متطلبات تعلـيم 

ــة ــلاملتكامل ــي توص ــط الت ــصف األول املتوس ت  يف ال

 هلا، ومن خالل أسس الوحدة التدريسية ة احلاليالدراسة

قرتح إعداد الوحدة وترتيب ه الدراسة ت فإن هذ،املطورة

 .)4(ل خربات التعلم من خالل املوضوعات يف اجلدو

 

 .األجسامالعلم وتفاعالت موضوعات وحدة ): 4(جدول 

 عنوان املوضوع املوضوع

 املسافة واإلزاحة األول

 الرسعة والتسارع الثاين

 حركة الروبوتات الثالث

 قوانني نيوتن الرابع

 الشغل واآلالت البسيطة اخلامس

 

األنــشطة التعليميــة التــي تتــضمنها الوحــدة التدريــسية 

 :املطورة

ــورة ــسية املط ــدة التدري ــداف الوح ــوء أه    ،يف ض

ــسابقة،  ــة ال ــوعات املقرتح ــالل املوض ــن خ ــرتح توم ق

 بنـاء وتـصميم جمموعـة مـن األنـشطة ة احلاليـالدراسة

اخلاصة بكل موضوع مـن املوضـوعات، بحيـث تقـوم 

ــسه ــشطة بأنف ــة األن ــات بمامرس ــت إرشاف نالطالب  حت

ـــة ـــتنتاجات، املعلم ـــات واالس ـــسجيل املالحظ    ،وت

وبناء التفسريات العلمية واحللول اهلندسية املناسبة لكل 

  يف، وهـي كـام يـيلنهانشاط مـن األنـشطة التـي يامرسـ

 .)5(اجلدول 
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 .)العلم وتفاعالت األجسام(األنشطة التعليمية التي تتضمنها الوحدة التدريسية املطورة ): 5(جدول 

 األنشطة التعليمية العنوان املوضوع

 اإلزاحةاملسافة و األول

 .ا يمكن للجسم أن يقطع مسافة كبرية وتكون إزاحته صفرً :الفكرة الرئيسة

  كيف يمكن حتريك جمسم وتنفيذ مقطع فيديو باستخدام فن التصوير املتعاقب؟:املشكلة

، كام يعـرف بتقنيـة اإلطـارات الثابتـة يف التـصويرStop motion تستخدم الطالبة فن التصوير املتعاقب :يف هذا النشاط

وتعمل فيه الطالبة عىل تصوير التسلسل احلركي لألجسام الثابتة وتغيري موضعها لتبدو بعد حتريرها بالربامج الرقمية وكأهنا 

: ويمكن توظيف العديد من املواد التي يمكن استخدامها لتقنيات التصوير املتعاقب الثنائية والثالثية األبعاد، مثل. تتحرك

 .شكال من الورق والصلصالأوالرسم اليدوي، صنع جمسامت 

 الرسعة والتسارع الثاين

 . يتسارع اجلسم عندما يتغري مقدار رسعته أو اجتاه حركته:الفكرة الرئيسة

) a Rubber Band powered Car( كيف يمكن تصميم سيارة ذات رسعة عالية تعمل بالرشائط املطاطيـة :املشكلة

 ومواد بسيطة معاد تدويرها؟

 يقـاِرنَّ ثـم . تصمم الطالبات سيارة ذات رسعة عالية تعمل بالرشائط املطاطية ومواد بسيطة معاد تـدويرها :يف هذا النشاط

 .تصاميم املجموعات عن طريق جتربة التصاميم وحساب رسعات السيارات واملسافات التي تقطعها

 حركة الروبوتات الثالث

 .ربجمة يمكن حتريك الروبوتات باستخدام لغات ال:الفكرة الرئيسة

  كيف يمكن حتريك الروبوتات برسعات خمتلفة؟:املشكلة

 :يف هذا النشاط

 .، وتطور مهاراهتا عىل حتريك روبوت تعليمي لتنفيذ مهام ختتارها) التسارع- الرسعة -املسافة (تطبق الطالبة مفاهيم 

 قوانني نيوتن الرابع

 .سم أو اجتاه حركته تغري القوى غري املتزنة من مقدار رسعة اجل:الفكرة الرئيسة

  من مواد معاد تدويرها؟ة كيف يمكن تصميم نموذج مصغر للعبة أفعواني:املشكلة

 وذلك من خالل االطـالع عـىل أشـهر ، لتنفيذ نموذج مصغرة أفعواني لعبة تبحث الطالبة يف طرق لتصميم:يف هذا النشاط

قـوانني احلركـة لنيـوتن وتـأثري قـوى (ة احلركية لتـشغيلها  وتتعرف عىل املبادئ العلمية والديناميكي،التصاميم حول العامل

 ).االحتكاك

 الشغل واآلالت البسيطة اخلامس

 . تسهل اآلالت البسيطة اجلهد:الفكرة الرئيسة

 ؟Rube Goldberg machine كيف يمكن تصميم آلة روب غولدبريغ أو :املشكلة

 حتددها الطالبات، وذلـك بـدمج ةطوات متسلسلة لتنفيذ مهم خ٧ تصمم الطالبة آلة غولدبريغ مكونة من :يف هذا النشاط

ومـواد ) الربغـيواإلسـفني، والسطح املنحـدر، والبكرة، والعجلة واملحور، والرافعة، (نواع متعددة من اآلالت البسيطة أ

 .متوفرة من حوهلم

 

 :ا ومناقشتهالدراسةنتائج 

ال توجـد فـروق «: ينص الفرض األول عىل ما ييل

 بـني املتوسـط )0.05( إحصائية عند مستوى ذات داللة

البعدي لدرجات املجموعة التجريبية واملتوسط البعدي 

لدرجات املجموعة الضابطة يف القياس البعدي ملهارات 

ـــداعي  ـــة، (التفكـــري اإلب الطالقـــة، األصـــالة، املرون

 .»)اإلفاضة

 الدراسة والختبار صحة الفرض األول، استعانت
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ـــربامج اإلحـــصائي ـــِسبت)SPSS(ة بحزمـــة ال  ، إذ ُح

ــائج  ــة لنت ــات املعياري ــسابية واالنحراف ــطات احل املتوس

 »ت«الطالبات يف االختبار الَبْعدي، كام تم تطبيق اختبار 

ــة الفــروق بــني  لعينتــني مــستقلتني للتعــرف عــىل دالل

ــار  املتوســطني احلــسابيني ملجمــوعتي الدراســة يف اختب

ة إىل حساب بداعي الَبْعدي، باإلضافمهارات التفكري اإل

حجم األثر باستخدام معادلة كوهني للتعرف عىل حجم 

 أن حجم التأثري يكـون  اعترب كوهني حيث املدخل،تأثري

وكبـًريا  η2= 0.06  ومتوسـًطا عنـدη2=0.01صغًريا عند 

وكانت النتائج كـام ). 2010عبد احلميد،  (η2= 0.14عند 

 .)6( اجلدول يف

 

 

ينات املستقلة للتعرف عىل داللة الفروق بني املتوسطني احلسابيني ملجموعتي الدراسـة يف اختبـار مهـارات التفكـري اإلبـداعي  للع»ت« نتائج اختبار :)6(جدول 

 .البعدي

 املتوسط احلسايب العدد املجموعة املهارة 
 االنحراف

 املعياري
 »ت«قيمة  درجة احلرية

 مستوى

 الداللة

 3.056 44.4878 82 التجريبية
 الطالقة

 3.13 37.9024 82 الضابطة
162 13.64 0.0 

 3.87 26.0122 82 التجريبية
 األصالة

 4.49 20.9512 82 الضابطة
162 7.75 0.0 

 2.29 15.7073 82 التجريبية
 املرونة

 2.47 12.5976 82 الضابطة
162 8.35 0.0 

 4.91 40.1585 82 التجريبية
 اإلفاضة

 3.96 36.2683 82 الضابطة
162 5.59 0.0 

 11.60 126.3659 82 التجريبية
 لالختبار ككل

 12.27 107.7195 82 الضابطة
162 9.99 0.0 

 

أنه بالنسبة للدرجة الكليـة ) 6(يتضح من اجلدول 

بلغـت قيمـة فقـد الختبار مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

املتوسط احلسايب لدرجات طالبات املجموعة التجريبيـة 

ــ ــق البع ــاري) 126.3659(دي يف التطبي ــانحراف معي  ب

ــدرجات )11.60( ، وبلغــت قيمــة املتوســط احلــسايب ل

طالبـــات املجموعـــة الـــضابطة يف التطبيـــق البعـــدي 

، وبلغت قيمة )12.27(بانحراف معياري ) 107.7195(

ــوعتني »ت« ــات املجم ــطي درج ــني متوس ــروق ب  للف

ا  إحـصائي� ة، وهي قيمـة دالـ)9.99(الضابطة والتجريبية 

مما يعني وجـود فـروق دالـة ) 0.00(توى داللة عند مس

بــداعي ككــل لــصالح ا يف اختبــار التفكــري اإلإحــصائي� 

 مـدخل العلـوم تـأثرياملجموعة التجريبية، مما يـشري إىل 
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وتشري هذه  .املتكاملة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي

طريقـة التـدريس (النتائج إىل وجود أثر للمتغري املستقل 

عـىل املتغـري التـابع  العلـوم املتكاملـة خلباستخدام مد

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبـات الـصف (

. لــدى طالبــات املجموعــة التجريبيــة) األول املتوســط

وملعرفة حجم هذا األثـر تـم اسـتخدام معادلـة كـوهني 

حلجم األثر يف حالـة عينتـني مـستقلتني، والتـي تعطـي 

ــؤًرش  ــاك م ــان هن ــام إذا ك ــأثري لا ع ــدريس ت ــة الت طريق

   عـىل املتغـري التـابع املستخدمة مع املجموعـة التجريبيـة

لدى طالبات املجموعة التجريبيـة، وذلـك مـن خـالل 

 .)7(اجلدول 

 

 

طريقـة التـدريس باسـتخدام مـدخل ( معـامالت حجـم األثـر باسـتخدام معادلـة كـوهني لعينتـني مـستقلتني للكـشف عـن أثـر املتغـري املـستقل :)7(جدول 

)STEAM( عىل املتغري التابع)لدى طالبات املجموعة التجريبية) تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط. 

 حجم األثر معامل كوهني »ت«قيمة  العدد املجموعة املهارة 

 82 التجريبية
 الطالقة

 82 الضابطة
 كبري 2.15 13.64

 82 التجريبية
 األصالة

 82 الضابطة
 ريكب 1.31 7.75

 82 التجريبية
 املرونة

 82 الضابطة
 كبري 1.36 8.35

 82 التجريبية
 اإلفاضة

 82 الضابطة
 متوسط 0.792 5.59

 82 التجريبية
 لالختبار ككل

 82 الضابطة
 كبري 1.60 9.99

 

أن قيمـة معامـل كـوهني ) 7(يتضح من اجلـدول 

يف مهـارة األصـالة، ) 1.31(يف مهارة الطالقة، و) 2.15(

يف مهارة املرونة؛ وهي قيم كبرية حسبام حددها ) 1.36(و

وكانت قيمة معامـل كـوهني . التأثريكوهني للحكم عىل 

و التفاصـيل، وهـي قيمـة أيف مهارة اإلفاضـة ) 0.792(

 قـيم املعـامالت تـشري إىل ، يتضح أنومما سبق. متوسطة

ل العلـوم  الوحـدة التدريـسية املطـورة وفـق مـدختأثري

املرونـة، والطالقة، اإلصالة، (املتكاملة يف تنمية مهارات 

يتـضح أن معامـل كـوهني كام ). و التفاصيلأاإلفاضة و

للدرجة الكلية الختبار مهارات التفكري اإلبداعي بلغت 

الوحـدة عـىل تـأثري وهي قيمة كبـرية، ممـا يـدل ) 1.60(

ــة  ــوم املتكامل ــدخل العل ــق م ــورة وف ــسية املط التدري
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)STEAM( يف تنمية الدرجة الكليـة الختبـار مهـارات 

. التفكري اإلبداعي لصالح طالبات املجموعـة التجريبيـة

وتؤدي هذه النتائج إىل رفض الفرض الـصفري وقبـول 

 .الفرض البديل

، أظهرت نتائج التحليـل الكمـي املتعلقـة مما سبق

وجـود فـروق ذات ) 6(بالفرض األول يف اجلدول رقم 

ــصائية  ــة إح ــات دالل ــات طالب ــطي درج ــني متوس ب

الضابطة والتجريبيـة، يف التطبيـق البعـدي : املجموعتني

ملقياس مهـارات التفكـري اإلبـداعي، لـصالح طالبـات 

يالحــظ حجــم التــأثري الكبــري و. املجموعــة التجريبيــة

 املطورة وفق مدخل »العلم وتفاعالت األجسام«لوحدة 

تفكـري  يف تنميـة مهـارات ال)STEAM(العلوم املتكاملة 

 .اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط

ــث  ــتحي ــع اتفق ــة م ــائج الدراس ــن  نت ــدد م ع

؛ 2017، ؛ الرشاري2017، اجلهني(الدراسات دراسات 

سـرتاتيجيات ؛ يف حجم التأثري املرتفـع لإل)2015، العيل

واملداخل التعليمية احلديثـة يف تنميـة مهـارات التفكـري 

) التفاصـيلواملرونـة، و األصـالة،والطالقة، (اإلبداعي 

باإلضافة إىل اتفـاق . لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة

، اجلهني( عدد من الدراسات دراسات نتائج الدراسة مع 

؛ 2016، ؛ واكـد2016، ؛ حممـد2017، ؛ الرشاري2017

 يف تـأثري )2014، ؛ حييـى2015، ؛ العيل2016، القطامني

كـري اإلبـداعي وأمهية مقرر العلوم يف تنمية مهارات التف

 .لطالب والطالبات

أن الوحدة التي تم تطويرها بوتفرس الدراسة ذلك 

قد احتوت عىل نشاطات وفق مـدخل العلـوم املتكاملـة 

)STEAM( تضمنت مواضيع وأنـشطة أثـرت حـصيلة 

الطالبات العلمية والتقنية واهلندسية والفنية والرياضـية، 

داعيــة، ا لإلبــداع واألفكــار اإلبومنحــت جمــاًال واســعً 

وشجعت العمل والتعلم التعـاوين بـني الطالبـات حلـل 

 . املشكالت

إليـه دراسـات  نتائج الدراسة مع ما تشري واتفقت

)Tsurusaki et al., 2017 ؛ 2017، الطنطاوي وسـليمو؛

Chien & Chu, 2018 ؛Kim et al., 2015 ؛Kim & 

Park, 2014 ؛(Oh et al., 2013 وجـود تـأثري إجيـايب  يف

ــدريس ــاميل للت ــدخل التك ــة )STEAM( بامل ــىل تنمي  ع

املفاهيم العلمية ومهارات املتعلمني واالجتـاه ومهـارات 

 حيــث ســاعدت الوحــدة املطــورة ،التفكــري اإلبــداعي

ــرات  ــاج املبتك ــد إلنت ــيط اجلي ــىل التخط ــات ع الطالب

واملنتجــات مــن املــواد البــسيطة واألوليــة مــن حــوهلم 

ا جديـدة، وتنفيـذ زوايـمن شعال اإلبداع يف النظر هلا إو

وتنفيذها وفق ما خيطط له باالستناد  التجارب املحسوسة

ــدة  ــضمنة يف الوح ــية املت ــة واهلندس ــاهيم العلمي إىل املف

وإمكانية تقييم وتقويم املخرجـات كمنتجـات . املطورة

ومتكني الطالبات مـن . ا لألسس العلميةومبتكرات وفقً 

 التـصاميم مجع البيانات وحتليلها وتفسريها وتوظيفها يف
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 . اهلندسية واملشاريع االبتكارية

 فنية جديـدة تعتمـد اودجمت الوحدة املطورة أنامطً 

عىل املفاهيم العلمية يف أساسها ساعدت الطالبات عـىل 

 الوحـدة وأسـهمت. تنمية التفكري املنطقـي واإلبـداعي

املطورة يف تعميق املفاهيم الرياضية لدى الطالبات لتنفيذ 

ات من خالل توظيف التقنيات الرقميـة املشاريع واملنتج

كـام شـجعت الوحـدة املطـورة الطالبـات عـىل . املتاحة

الكتابة اإلبداعية والتخيلية لتخطيط وتـصميم املـشاريع 

 . واملنتجات االبتكارية

الدراســة عــن الدراســات الــسابقة يف واختلفــت 

ا ، التي غالًبـCodingو لغة الربجمة أضافة مفهوم الرتميز إ

كمقرر مستقل عن مقرر العلوم، والروبوتـات ما تدرس 

 الوحدة التدريسية املطـورة كـأول يفالتعليمية وتوظيفها 

وحدة تدريسية مطورة يف العلوم يف العامل العـريب تـدمج 

ذلك من خالل الوحدات الدراسية لتـشجيع الطالبـات 

 إىل العـامل احلقيقـي حلــل هتوظيـف ونقـل مـا يتعلمنــيف 

عـرص يتـسم بأنـه عـرص اآلالت املشكالت احلقيقية يف 

نتائج الدراسة احلالية اتفقت كذلك و. والذكاء الصناعي

الطنطـاوي  و؛Tsurusaki et al., 2017(مـع دراسـات 

 ,.Kim et al؛ Chien & Chu, 2018؛ 2017 ،وسـليم

يف ) Oh et al., 2013؛ Kim & Park, 2014؛ 2015

 عـىل )STEAM(التأثري اإلجيايب ملدخل العلوم املتكاملة 

 هذا التنوع يف األنشطة وأسهم. طالبات املرحلة املتوسطة

يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالبـات وحقـق متعـة 

التعلم لـدهين فأصـبحت الدافعيـة نحـو الـتعلم أكـرب، 

نعكس ذلك عىل نتائجهن يف اختبار مهـارات التفكـري اف

 .اإلبداعي

 :التوصيات

 الدراسة  ويص، تيف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها

 :بالتوصيات اآلتية

ــات -1 ــوفري التقني ــل ت ــة ( مث ــزة اللوحي األجه

األساسية والبيئة الداعمة والبنية )  التعليميةتوالروبوتا

ــل لتــدريس العلــوم يف  STEAMي اســتخدام تعلــيم تبنِّ

 .املدارس السعودية

 أعدهااالستفادة من مواد املعاجلة العلمية التي  -2

متمركـزة ت وبرامج تعليميـة الباحثان يف تصميم مقررا

 .STEAM حول

 :املقرتحات

، تقرتح الدراسة يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها

 :اآليت

، STEAMبناء وحدة تعليمية يف ضوء منحـى  -1

ــة  ــا يف تنمي ــة فاعليته ــاومعرف ــري العلي ــارات التفك  مه

 .للطالب

يف تنميـة  STEAM املدخل التكاميل أثر دراسة -2

 .مهارات تفكري أخرى

 تصور مقرتح لتطوير مقررات العلوم يف عدادإ -3
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 .STEAMمراحل التعليم العام وفق املدخل التكاميل 

 الوحدات التدريـسية وفـق املـدخل أثر دراسة -4

يف تنمية متغريات تابعـة أخـرى لـدى  STEAM التكاميل

 .طالب رياض األطفال

 الوحدات التدريـسية وفـق املـدخل أثر دراسة -5

يف تنمية متغريات تابعة أخرى لـدى STEAM التكاميل

 .الطالب املوهوبني

 برنامج تدريبي مقرتح وفق املـدخل أثر دراسة -6

 نملعلــامت العلــوم يف حتــسني أدائهــ STEAMالتكــاميل 

 .التدرييس

* * * 

 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية:أوًال 

ريفـة التفكري من منظور تربوي، تع). 2005( إبراهيم، جمدي عزيز

 .عامل الكتب: ، القاهرة أنامطه- تنميته- مهاراته - طبيعته -

فاعلية وحدة يف العلـوم مـصممة ). 2019( أسامء محيد ،أبو موسى

 التكـاميل يف تنميـة املامرسـات العلميـة STEMوفق منحـى 

ــع ــصف التاس ــات ال ــدى طالب ــالة ( ل ــستري رس ــري ماج غ

 . فلسطني،ة اإلسالمية بغز، اجلامعةالرتبيةكلية ). منشورة

حجم التـأثري يف بحـوث املوهـوبني، ). 2010(عبد احلميد، عزت 
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ـــيم« ـــسات التعل ـــة ودور مؤس ـــتثامر املوهب ـــع : اس الواق

 . أبريل22-21، »والطموحات

 –  نظرياتـه–  معايريه–  مفهومه:اإلبداع). 2002(جروان، فتحي 

دار : ، عـامن مراحلـه العمليـة اإلبداعيـة- دريبـه ت- قياسه

 .الفكر للطباعة والنرش

إطـار ): STEM(تعليم ). 2019( سعيد ، حممد؛ والشمراين،اجلّالل

:  الريـاض.لتكامل العلوم والتقنية واهلندسة والرياضـيات

 .دار جامعة امللك سعود للنرش

ئـي يف أثر تدريس العلـوم بـالنموذج اإلثرا). 2017(اجلهني، هند 

تنمية مهـارات التفكـري اإلبـداعي لـدى طالبـات املرحلـة 

جملـة . منطقة جدة التعليميـة-املتوسطة بمدرسة املوهوبات

 .56 - 40، )2(1 املركز القومي، -العلوم الرتبوية والنفسية

أثر استخدام املختـرب اجلـاف يف ). 2017(الرشاري، رشيف حامد 

لـوم وتنميـة حتصيل طالب الصف الثالـث املتوسـط يف الع

ــات ــداعي لــدهيم بمحافظــة القري . مهــارات التفكــري اإلب

 .209 - 195، )4(44، دراسات العلوم الرتبوية

؛ الربصان، إسامعيل سالمة؛ والشمراين، سعيد؛ والشمراين، صالح

إضاءات حول نتـائج دول . )2016(الدوراين، بكيل أمحد و

اضيات اخلليج يف دراسة التوجهات الدولية يف العلوم والري

TIMSS2015 ،جامعة امللك سعود: الرياض. 

سـرتاتيجية مقرتحـة لتحـسني ا). 2012(الشيخي، هاشـم سـعيد 
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 مهارات التفكـري عـايل الرتبـة لـدى لتنميةالعلوم املتكاملة 

جملة كليـة . الطالب املعلمني بكليتي الرتبية والرتبية النوعية

 .426 - 374، )111(28، جامعة بنها، الرتبية

فاعليـة ). 2019(عراقي، السعيد حممود؛ والعتيبـي، هيفـاء سـعد 

 STEMدخل التكامــل سـرتاتيجية مقرتحــة قائمــة عــىل مــا

لتدريس القطوع املخروطية يف التحـصيل وتنميـة مهـارات 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

التي تأيت اختصاًرا ملسميات  STEAM  منهجيةُتعدُّ 

ـــوم ـــاالت العل ـــةScience جم ، Technology ، والتقني

ــة ــيات،Engineering واهلندس  Mathematics  والرياض

 إىل حتقيـقالعامليـة احلديثـة التـي تـسعى من التوجهات 

املنهجية التكاملية القائمة عىل املشاريع وربطهـا بفاعليـة 

مـع مـشكالت احليــاة وسـوق العمــل، ولـذلك يــؤدي 

 إىل اإلسهام استيعاب املفاهيم العلمية بشكل أكثر فاعليةً 

ــز إدراكيف ــة  تعزي ــة  الطلب ــالعلوم والتقني ــتاممهم ب واه

 وذلـك بـدوره يـسهم يف تنميـة واهلندسة والرياضيات؛

املستوى العلمي والتحصييل للمتعلمني لتحقيق الريـادة 

صـعيد والتنافسية عىل املستوى العريب والعـاملي، وعـىل 

ويف . )DeHaan, 2011( االقتــصاد املعــريف والــصناعي

 فإن دمـج الفنـون يف تعلـيم العلـوم لـه عـدة ،اجتاه آخر

 عىل تعلـم كيفيـة إجيابيات عىل املتعلمني، فهو يساعدهم

، باإلضـافة إىل تـذوق جعل األشياء املحيطة هبـم مجيلـةً 

 -   األثـاث- امللبس (اجلامل واأللوان يف كافة جوانب احلياة 

 ويتم ذلك عـرب مواجهـة .(Macda, 2013) )وغري ذلك

املشكالت العلمية والتقنية واسـتثامر املعرفـة العلميـة يف 

 املـستقبلية يف جمـال احلياة اليومية وتوعية الطالب باملهن

االتـصال، (الرتبية العلمية، والتأكيـد عـىل أربـع ركـائز 

، والتطوير املستمر )التفكري الناقدواإلبداع، والتعاون، و

ــون  ــة والفن ــالعلوم والتقني ــة ب ــة املعني للــربامج التعليمي

 & Bazler) والرياضيات واهلندسة يف منظومـة التعلـيم

Van Sickle, 2017) . 

 ، أن تكون جزًءا ال يتجزأ من املناهجيمكن للفنون

 Chien)إذ تعمل عىل حتسني التحصيل الدرايس للطالب 

& Chu, 2018; Kim, Kim & park, 2015; Kim & 
Park, 2014; Oh, Lee & Kim, 2013; Tsurusaki, 

Tzou, Conner & Guthrie, 2017) . لـذلك جيـب أن

ـــون  ـــل الفن ـــع ) Art(تتكام ـــول إىل ) STEM(م لتتح

)STEAM .(ويعتقد سوزاوبليكي (Sousa & Pilecki, 

 وهـي تنميـة ،أن الفن والعلوم هلـام نفـس املهـام (2013

أهـداف (Anderson, 2016) وخلص أندرسون. اإلبداع

يف أهنا تعمل عىل مساعدة الطالب عىل ) STEM( مدخل

رفع مستوى الكفاءة التفكريية لدهيم، وإعطـاء الطالـب 

يـسمح هـذا و عـىل تفكـريه، إحساًسا بالسيطرة الواعيـة

املدخل للمتعلم بمامرسة التخطـيط واملراقبـة والتنظـيم 

أثناء أداء املهامت أو يف واالستنتاج والتمثيل وإعادة البناء 

 .إنجاز أية مرشوعات أو خطط معينة

هنًجـا تكاملي�ـا يف التـدريس، ولـه  STEAM وُيعدُّ 

 ,Maeda)العديد من املزايا ملحتـوى أو موضـوع معـني 

2012; Jolly, 2014; Pomeroy, 2012) وتستخدم فيـه ،

 .االستعارة البرصية لتوضيح املحتوى الرئيس املطلـوب

ــوفر تعلــيم ــة  STEAM وي ــد مــن الفــرص للطلب العدي

لتحسني أنفسهم يف العديد من املجاالت؛ وذلك بـسبب 

إجيابيات الفنون يف التعليم، ومن هذه املزايـا كـام ذكرهـا 
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تطـوير النمـو  (Sousa & Pilecki, 2013)  وبيليكسوزا

ــز اإل ــريف وتعزي ــاالت املع ــة املج ــادة جاذبي ــداع وزي ب

وعىل صعيد آخر، أضحى االهتامم بـالتفكري  .املوضوعية

ا، ويُ  ا ملح�  التفكري عدُّ اإلبداعي لدى الطالب مطلًبا تربوي�

اإلبداعي تفكًريا مرًنا معني�ا بوضع الفـروض واختبارهـا 

 مـن جمموعـةبأنـه ) 2002(ه جروان وتعديلها، فقد عرف

 التـي القدرات واالستعدادات واخلـصائص الشخـصية

هلـا  وجـدت بيئـة مناسـبة ُمزجت مع بعضها، بحيث لو

 نتـائج أصـيلة فتثمـر بالعمليات العقلية ترتقييمكن أن 

وجديدة خلربات الفرد الـسابقة أو خـربات املؤسـسة أو 

 .املجتمع

 طلـب األصـالةفإنه تفكري يسري يف نسق مفتـوح يت

)Originality ( التي تقوم عىل إنتاج أفكـار جديـدة غـري

مألوفة وفريدة من نوعهـا، وإنتـاج اسـتجابات أصـيلة، 

التي تعني القدرة عىل إنتاج ) Fluency(يتطلب الطالقة و

أفكار عديدة لفظية وأدائية يف مسألة أو مشكلة ما، وهي 

ومات أو يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعل

خربات أو مفاهيم سبق تعلمها، ثم إنـه يتطلـب املرونـة 

)Flexibility ( التي تـشري إىل قـدرة الفـرد عـىل التفكـري

بطرائق خمتلفة ورؤية املشكلة من زوايا متعـددة، ويتميـز 

التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد ألنه ينطـوي عـىل 

حالة عنارص معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل 

 وبالنظر إىل الدراسات ).م2008 النجدي،(ذهنية فريدة 

إىل التعـرف عـىل فاعليـة السابقة يف هذا السياق فهدفت 

يف متغــريات خمتلفــة، مثــل  STEAM اســتخدام مــدخل

حتصيل املفاهيم العلمية واالجتاه كام يف دراسـة جراهـام 

 وكـذلك ؛(Graham & Brouillette, 2016) وبرولييت

ــارات ــة مه ــة تنمي ــام يف دراس ــة ك ــايل الرتب ــري ع  التفك

؛ ومهارات التفكري اإلبداعي )2017( الطنطاوي وسليم

تـشني  و؛(Oh et al., 2013)أو وآخـرين  وكام يف دراسة

؛ وحتـسني الـوعي اهلنـديس (Chen & Lo, 2019)ولـو 

 Tsurusaki) تسوروسكي وآخرين الوظيفي مثل دراسة

et al., 2017)الب حـول  التي تناولـت تـصورات الطـ

؛ دراسـة واتفقـت الدراسـات الـسابقة .مفاهيم اإلبداع

ــرين  ــسوروسكي وآخ ، (Tsurusaki et al., 2017)ت

 اتبـاع يف (Kim et al., 2015)  وآخـرينودراسـة كـيم

 & Chen)تـشني ولـو املنهج الوصفي، ومتيزت دراسـة 

Lo, 2019) ،اتفقــت يف حــني يف اتبــاع املــنهج املخــتلط 

 تــشيان وتــشوو؛ )2017 (دراســة الطنطــاوي وســليم

(Chien & Chu, 2018)ـــت؛ ـــام وبروليي   وجراه

(Graham & Brouillette, 2016)أو وآخرين و؛  (Oh et 

al., 2013)اتباع املـنهج شـبه التجريبـي للتعـرف عـىل  يف 

الدراسـة  ، وتتفق هـذهSTEAMفاعلية استخدام مدخل 

فة مع الدراسات السابقة يف اتباع املنهج شبه التجريبي ملعر

 يف STEAMفاعلية وحدة تدريسية مطـورة وفـق مـدخل 

وتكونت عينة الدراسـة  .تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
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ــة  ــة االبتدائي ــالب املرحل ــسابقة مــن ط يف الدراســات ال

(Tsurusaki, et al., 2017; Graham & Brouillette, 

2016; Kim & Park, 2014; Oh et al., 2013)يف حـني  

 اجلامعيـة يف دراسـة سة طالب املرحلةشملت عينة الدرا

 تــشيان ، وتناولــت دراســة)2017 (الطنطــاوي وســليم

الفروقـات بـني طـالب  (Chien & Chu, 2018)  وتشو

املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة، وشــملت العينــة طــالب 

 ,Chen & Lo) تـشني ولـو املرحلـة الثانويـة يف دراسـة

 ,.Kim et el)  وآخـريوتناولـت دراسـة كـيم، (2019

طـــالب املرحلـــة املتوســـطة، حيـــث اتفقـــت  (2015

ــسابقة  ــات ال ــىلالدراس ــدخلع ــتخدام م ــة اس   فاعلي

STEAM  يف مجيع املراحل الدراسية املختلفة يف التعلـيم

العام والتعليم العايل، وهذا يتفق مـع أهـداف الدراسـة 

 .احلالية

 : وأسئلتهاالدراسةمشكلة 

اهج عىل الرغم من اجلهـود املبذولـة يف تطـوير منـ

ــة  ــة العربي ــيم يف اململك ــل التعل ــع مراح ــوم جلمي العل

 تغيـري مل ُحيدث منهج العلـوم املطـور أيَّ ه نفإالسعودية، 

 طـرق م استخدام األنشطة، أمسواء يف طرق التدريس، أ

ــام ،)Alanazi 2017(تفكــري الطــالب  ــائج  ك تؤكــد نت

االختبارات الدولية املطبقة عىل الـسعودية عـدم حتقيـق 

عراقـي والعتيبـي،  (رجوة من مهارات التفكريالنتائج امل

التوجهات الدوليـة حيث أشارت نتائج دارسة ). 2019

ـــــيات ـــــوم والرياض  TIMSS) (Trends in للعل

International Mathematics and Science Study  يف

 )2012 ،تقريـر مركـز التميـز البحثـي( اخلامـسة رةالدو

جود تـدنٍّ يف إىل و) 2016 ،الشمراين وآخرون (والسادسة

 يف حني أن هناك دوًال اكتـسحت تلـك .مستوى الطالب

النتائج لعدة أعوام، ومنها دولة كوريا اجلنوبية التي تـشري 

 الدراسات لتحوهلا يف التعليم إىل مدخل العلوم املتكاملـة

STEAM نحو املامرسـات العلميـة واهلندسـية (Kim, et 

al., 2015). سعوديون من جانب آخر يركـز املعلمـون الـ

عــىل تزويــد الطــالب بعــدد ال ُحيــىص مــن املعلومــات، 

ــالب يف  ــشاركة الط ــائق دون م ــظ احلق ــة إىل حف واحلاج

تعلمهم، ويرون أن هدفهم الرئيس هـو تغطيـة املحتـوى 

 ,Alrwathi, Almazroa, Alahmed) وتقــديم الــدرس

Scantbly, & Alshaye, 2014; Alkahtani, 2015). 

الرتكيز عىل مهارات التفكري يف وهذا ينعكس بالتايل عىل 

املستويات الدنيا، إضافة إىل نوعية االختبـارات التـي ال 

حتتوي عىل أيِّ أسئلة أو عنارص مصممة إلظهار اإلبداع 

إن ). Alkahtani, 2015(أو التفكــري لــدى الطــالب 

التحــدي األكــرب اليــوم هــو تــدريس العلــوم بمحتــوى 

 مهـارات ومداخل حديثة تساعد عىل إكـساب الطـالب

أبو موسى، (التفكري املختلفة التي منها التفكري اإلبداعي 

كام أن األساسيات التي ترتكـز عليهـا العمليـة ). 2019

التعليمية التعلمية لدى الطلبة تنمية ومهـارات قـدراهتم 
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عىل التفكري اإلبداعي؛ ملا له من أثر حقيقي ينعكس عـىل 

عد يف حتصليهم العلمي، والبحث عن الطرق التـي تـسا

ذلك بعيًدا عن األساليب التقليدية التي ُحتدُّ من قدراهتم 

إذن يــضمن اســتخدام ). 2019العطــوي، (ومهــاراهتم 

مدخل العلـوم املتكاملـة الـتعلَم الـذي يتمحـور حـول 

الطالب، وإثراء التعلم لديـه وحتـسني مهـارات التفكـري 

ي لدى الطالـب قـدرات التفكـري العميـق  العليا، إذ ينمِّ

ي، ممــا يــساعده عــىل أن يــصبح مفكــًرا مبــدًعا والنقــد

)Aldahmash, Alamri, Aljallal & Bevins 2019 .(

توفري فرصـة حقيقـة STEAM  كام يمكن خلربات منحى

 بسبب صعوبة STEM  للطلبة الذين مل يتجهوا إىل منحى

املواد العلمية، مثل الرياضيات والعلوم، حيث يوفر هلـم 

ية بعدسات فنية، كام يساعد جًرسا الكتشاف املواد العلم

 عموًما، واالهتامم الدراسيةاملجاالت بكافة عىل االهتامم 

). 2018القـايض والربيعـة، (اإلبداعية حتديًدا باجلوانب 

 S TEAMن مدخل العلوم املتكاملـة إضافة إىل ذلك، فإ

يفتح آفـاق التفكـري اإلبـداعي أمـام الطـالب أكثـر ممـا 

ع هذا املدخل املتعلمـني يشجو التعليم العادي؛ ميكسبه

عىل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي عرب تصميم احللول 

ــارات  ــة مه ــة، وتنمي ــشكالت معين ــل م ــزة حل واألجه

االتصال، والتفكري بشكل أكثـر واقعيـة مـع مـشكالت 

ومـن . (Macda, 2013)احليـاة، والعمـل ضـمن فريـق 

ــشطة األ ــوع األن ــىل تن ــوم ع ــم العل ــز تعل ــة أن يرك مهي

؛ )Ozdemir & Isik, 2015(ت املقدمة لطـالب واملهارا

وتوفري الفرص هلم لتطوير مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

ــدهيم  ــوي، (ل ــى)2019العط ــربات منح ــن خل   إذ يمك

STEAM من خالل دمـج الفنـون أن تـساعد الطلبـة يف 

فرص للعمل يف أعـىل مـستويات ُسـلَّم بلـوم، وتطـوير 

ــار  ــالتعلم واالبتك ــصلة ب ــارات ذات ال ــايض (امله الق

 حتـددت مـشكلة ،ا ممـا سـبقوانطالقً ). 2018، والربيعة

 الطلبـة؛ ضعف مستوى التفكـري لـدى يف البحث احلايل

وذلك لغيـاب تبنِّـي حمتـوى وإسـرتاتيجيات ومـداخل 

حديثة يف تدريس العلوم، ونظًرا ملا أشـارت إليـه نتـائج 

مـدخل بعض البحوث والدراسات السابقة من فاعليـة 

STEAM مهارات التفكري يف املستويات العليـا  يف تنمية

ـــليم( ـــاوي وس ـــري ). 2017، الطنط ـــارات التفك ومه

 Oh et al., 2013; Chen)اإلبداعي عىل وجه اخلصوص 

& Lo, 2019) فإن البحث احلايل سعى إىل التعـرف عـىل 

 يف STEAMفـق مـدخل  وحـدة تدريـسية مطـورة وَ أثر

ف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لـدى طالبـات الـص

 .األول املتوسط

 :سئلة الدراسةأ

 : التايل السؤال الرئيستسعى الدراسة لإلجابة عن

 وحــدة تدريــسية مطــورة وفــق مــدخل العلــوم أثــرمــا 

يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ) STEAM( املتكاملة

 لدى طالبات الصف األول املتوسط؟
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 :فروض الدراسة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ــة ) 0.05( ــدرجات املجموع ــدي ل ــط البع ــني املتوس ب

التجريبية واملتوسط البعدي لدرجات املجموعة الضابطة 

الطالقـة، (يف القياس البعدي ملهارات التفكري اإلبداعي 

 ).األصالة، املرونة، اإلفاضة

 :أهداف الدراسة

حتديــد مهــارات التفكــري اإلبــداعي املناســب  -1

 .ول املتوسطتنميتها لدى طالبات الصف األ

بناء وحدة لتدريس العلوم مطورة وفق مدخل  -2

العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، الفنــون، (العلــوم املتكاملــة 

لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي  STEAM )الرياضيات

 .لدى طالبات الصف األول املتوسط

 وحدة تدريسية مطورة وفـق مـدخل حتديد أثر -3

نيــة، اهلندســة، الفنــون، العلــوم، التق(العلــوم املتكاملــة 

يف تنميـــة مهـــارات التفكـــري  STEAM) الرياضـــيات

 .اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط

 :الدراسةمهية أ

 : من اآليتا أمهيتهة احلاليالدراسةكتسب ت

 استجابة لنداءات البـاحثني ة احلاليالدراسةُتعّد ُ  -

ورة ملسايرة االجتاهات الرتبوية احلديثة يف التدريس برض

استخدام مداخل ومنهجيات تعليمية ذات مستوى عاٍل، 

تسهم يف إحداث تغيريات جوهريـة يف املعرفـة العلميـة 

 .لدى الطالب من خالل التكامل يف املعرفة

ه -  القائمني عىل وضع مناهج العلـوم ألمهيـة ُتوجِّ

 املختلفـة بإضـافة الفنـون إىل حزمـة العلومالتكامل بني 

مثلـة يف العلـوم والتقنيـة واهلندسـة العلوم األساسـية امل

 .والرياضيات

تأيت الدراسة يف سياق االهـتامم املحـيل والعـريب  -

ــدخل  ــاملي بم ــدرة ) STEAM(والع ــل ن ــة يف ظ خاص

الدراسات العربية التي تناولـت هـذا التوجـه، وحتـسني 

حمتوى مناهج العلوم املحلية يف ضوء التوجهات احلديثة 

 .والعاملية

م - ــدِّ ــتق ــسي� ا مقرتًح ــائًام ا تدري ــىل  ق ــدخل  ع م

)STEAM( لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 

 :الدراسةحدود 

  اقتـرصت الدراسـة: والبـرشيةاملكانية احلدود -1

 من طالبات الـصف األول املتوسـط يف قصديةعىل عينة 

ــة  يف حمافظــة ريــاض املتوســطة األوىل واملتوســطة الثاني

عليم بمنطقة القـصيم يف دارة العامة للتإلاخلرباء التابعة ل

 عـىل الدراسـةاململكة العربيـة الـسعودية، وتـم تطبيـق 

 جمموعة جتريبية تدرس وحـدة مطـورة وفـق ،جمموعتني

 وجمموعـة ضـابطة ،)STEAM(مدخل العلوم املتكاملة 

 .تدرس بالطريقة التقليدية

 يف الفـرتة الدراسـةتم تطبيق :  الزمانيةاحلدود -2

 الدرايس األول للعام الدرايس الزمنية الواقعة يف الفصل
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 .هـ1440 - 1439

ــدود  -3 ــةاحل ــوعية (اإلجرائي ــرصت ): املوض اقت

 عىل وحدة تدريسية مطورة وفق مدخل العلـوم الدراسة

، من خالل إعادة صـياغة الفـصل )STEAM(املتكاملة 

مـن كتـاب ) احلركة والقـوى واآلالت البـسيطة(الثاين 

ة مهارات التفكـري العلوم للصف األول املتوسط يف تنمي

ــع،  ــداعي األرب ــة (اإلب ــة -الطالق ــالة - املرون  - األص

 ).التفاصيل أو اإلفاضة

 :صطلحات الدراسةم

 The developed unit  التدريسية املطورةالوحدة -

تنظيم معارف من جماالت دراسـية « :هناأف بُتعرَّ و

عديدة، تدور حول فكرة أو موضـوع أو مـشكلة معينـة 

 يف حياته اليومية، وهذا التنظـيم يتجـاوز يشعر به املتعلم

احلدود الفاصلة بني املقررات الدراسية املنفصلة، وتتـاح 

ـاًال يف  الفرص للمتعلم كـي يكـون إجيابي�ـا ومـشارًكا فعَّ

 ). 201، صم1996 اللقاين واجلمل، (»العملية التعليمية

املحتـوى ا عرف إجرائي�ـا يف هـذه الدراسـة بأهنـوت

طالبـات الـصف األول املتوسـط وفـق العلمي املقـدم ل

العلــوم، التقنيــة، اهلندســة، (مــدخل العلــوم املتكاملــة 

 ا تــم اختيارهــوالتــي، STEAM) الفنــون، الرياضــيات

 بطريقة علمية سليمة لتناسب املرحلة الدراسية اوتنظيمه

للطالبات الصف األول املتوسط لدراسته لتنمية مهارات 

 .التفكري اإلبداعي لدهين

العلـوم، التقنيـة، اهلندسـة، (العلـوم املتكاملـة مدخل  -

 :)الفنون، الرياضيات

Integrated Sciences (Science, Technology, 
Engineering, Arts, and Mathematics) 

مـدخل َبينـيٌّ « :بأنه (Dugger, 2013) دوغرعرفه 

للتعلم، يطبـق فيـه املـتعلم العلـوَم والتقنيـة والتـصميم 

لرياضيات، باستخدام جمموعـة مـن اهلنديس والفنون وا

الطرق العملية االستقصائية املتمركزة حول املتعلم عـىل 

 ). 2ص (»مدخل حل املشكالت يف بنائها

بأنه املنحى املتعدد  يعرف إجرائي�ا يف هذه الدراسةو

التخصصات، الذي يدمج ختصـصات العلـوم والتقنيـة 

 والتصميم اهلنديس والفنون والرياضـيات، وتطبـق فيـه

الطالبة جمموعة من األنشطة العملية التطبيقية، واألنشطة 

التقنية الرقمية، وأنشطة الفنون، وأنشطة متمركزة حـول 

طالبــة، وحــل املــشكالت، واخلــربة اليدويــة، لاخلــربة ل

وأنشطة علمية منطقية، وأنشطة لتنمية مهارات التفكـري 

 .اإلبداعي لدهين

 )Creative Thinking( التفكري اإلبداعي -

نشاط عقيل هـادف، «:  بأنه)2005 (يعرفه إبراهيم

توجهه رغبة قوية يف البحث عن احللول أو التوصـل إىل 

نــواتج أصــلية مل تكــن معروفــة مــسبًقا، كــام أنــه يتميــز 

بالشمولية والتعقيد ألنـه ينطـوي عـىل عنـارص معرفيـة 

 »وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنيـة فريـدة

 ).271ص(
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رائي�ا يف هذه الدراسة بأنه قدرة طالبات يعرف إجو

الصف األول املتوسط من عينة الدراسـة عـىل توظيـف 

  حمتــوى الوحــدة التدريــسية املطــورة وفــق مــدخل 

العلوم املتكاملة، يف إنتاج أفكار وحلـول علميـة، تتميـز 

ــتجابة  ــيل كاس ــالة والتفاص ــة واألص ــة واملرون   بالطالق

  ه مـن الدرجـة ملشكلة أو موقـف معـني، ويـستدل عليـ

الكلية التي حتصل عليها الطالبـات يف اختبـار مهـارات 

ــي  ــداعي العلم ــري اإلب ــث(التفك ــداد الباح ــن إع    )م

 .هلذا الغرض

وقد اقترصت الدراسة احلالية عىل مهارات التفكري 

الطالقة، املرونة، األصـالة، (اإلبداعي األربع األساسية 

 :، وتم تعريفها إجرائي�ا كالتايل)التفاصيل

عدد االستجابات الكليـة ذات : Fluencyالطالقة 

املعنى التي تقدمها الطالبات خالل زمن اختبار مهارات 

، وتقاس بالدرجة )من إعداد الباحث(التفكري اإلبداعي 

 .التي حتصل عليها يف االختبار يف مهارة الطالقة

ــة  ــتجابات :Flexibilityاملرون ــات االس ــدد فئ    ع

 الطالبـات خـالل زمـن اختبـار ذات املعنى التي تقدمها

، وتقاس )من إعداد الباحث(مهارات التفكري اإلبداعي 

بالدرجة التـي حتـصل عليهـا الطالبـات يف االختبـار يف 

 .مهارة املرونة

ـــات ذات :Originalityاألصـــالة   عـــدد اإلجاب

ــدة واألقــل تكــرارً  ــة الدراســة املعنــى، اجلدي ــني عين   ا ب

ختبــار مهــارات التـي تقــدمها الطالبــات خـالل زمــن ا

، وتقاس بالدرجة )من إعداد الباحث(التفكري اإلبداعي 

ــارة  ــار يف مه ــات يف االختب ــا الطالب ــصل عليه ــي حت الت

 .األصالة

 عـــدد االســـتجابات :Elaborationالتفاصـــيل 

الكلية ذات املعنى التي تقـدمها الطالبـات خـالل زمـن 

، )من إعداد الباحـث(اختبار مهارات التفكري اإلبداعي 

اس بالدرجة التي حتصل عليها يف االختبار يف مهارة وتق

 .التفصيل

 :الدراسةنهج م

أثـر  املنهج شبه التجريبي؛ وذلك لتحديد اسُتخدم

 وحدة تدريسية مطـورة وفـق مـدخل العلـوم املتكاملـة

)STEAM ( يف تنمية مهـارات التفكـري اإلبـداعي لـدى

طالبــات الــصف األول املتوســط، وذلــك مــن خــالل 

 فـصل درستوهي املجموعة التي : لضابطةاملجموعة ا

 بالطريقـة التقليديـة) احلركة والقوى واآلالت البسيطة(

ــي،  ــرض العلم ــوار والع ــشة واحل ــارضة واملناق كاملح

 فصل درستوهي املجموعة التي : املجموعة التجريبيةو

باسـتخدام مـدخل ) احلركة والقوى واآلالت البسيطة(

 ).STEAM(العلوم املتكاملة 

 :لدراسةجمتمع ا

مجيع طالبات الـصف األول  الدراسة جمتمع شمل

املتوسط يف املدارس احلكومية بالتعليم العـام يف حمافظـة 
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رياض اخلرباء بمنطقة القصيم، الاليت درسن يف الفـصل 

هــ، 1440/ 1439الدرايس األول مـن العـام الـدرايس 

 .مدرسة) 19(طالبة يف ) 520(ويقدر عددهن بحوايل 

 :عينة الدراسة

تـم  عينـة الدراسـة عـىل عينـة قـصديةواقترصت 

 :حتديدها من خالل اخلطوات اآلتية

حتديد عدد مدارس املرحلة املتوسطة يف حمافظة  -1

هـ، وقد بلغ 1440/ 1439 الدرايسرياض اخلرباء للعام 

 .مدرسة) 19(عددهن 

رس املرحلـة ا مدرستني من جممـوع مـداختيار -2

، وقــد تــم اختيــار املتوســطة يف حمافظــة ريــاض اخلــرباء

 .مدرسة املتوسطة األوىل، ومدرسة املتوسطة الثانية

اختيار فصلني من كل مدرسة، ثم اختيار أحد  -3

ــتني  ــلاملدرس ــع لتمث ــث وق ــة، حي ــة التجريبي  املجموع

االختيار عىل مدرسة املتوسطة الثانية، واملدرسة األخرى 

 .املتوسطة األوىل متثل املجموعة الضابطة

الدراســة للتحقــق مــن تكــافؤ وتــم ضــبط عينــة 

ويتمثل ذلك يف . املجموعتني، وعزل تأثريها عىل النتائج

 : اخلطوات اآلتية

 تم اختيار املجموعتني من البنات لضبط :النوع -1

 .متغري النوع

 تـم التأكـد مـن جتـانس أعـامر :العمر الزمنـي -2

 .باملدارس) نظام نور(الطالبات من 

الدراسة مدرسـتني  اختارت :انتقال أثر التعلم -3

خمتلفتني من مدارس املرحلـة املتوسـطة، بحيـث تكـون 

املجموعة الضابطة يف مدرسة، واملجموعة التجريبيـة يف 

 .املدرسة األخرى حتى ال ينتقل أثر التعلم

ضبط القياس القبيل الختبار مهارات التفكـري  -4

 بتطبيق اختبار مهارات التفكري اإلبداعي قبلي�ا :اإلبداعي

املجموعتني الضابطة والتجريبية، للتأكـد مـن عـدم عىل 

 .وجود فروق دالة إحصائي�ا

 تكونت عينة الدراسـة بـشكلها ،وبناًء عىل ما سبق

طالبـة يف مدرسـة ) 82 (نطالبة، منه) 164(النهائي من 

س املتوسطة الثانية، يمثلن املجموعة التجريبية التي ُتـدرَّ 

وايت درسـتهن واللـباستخدام مدخل العلـوم املتكاملـة 

طالبة يف مدرسة املتوسـطة األوىل ) 82(، والباحثة احلالية

 س بالطريقـة التقليديـةيمثلن املجموعـة الـضابطة ُتـدرَّ 

 مــع كاملحـارضة واملناقــشة واحلــوار والعـرض العلمــي

 .الباحثة ذاهتا أيًضا

 التأكد من تكافؤ املجموعتنياختبار 

اسـتخدم ا تم وملعرفة مدى تكافؤ املجموعتني قبلي� 

 للعينتــني املــستقلتني للتعــرف عــىل داللــة »ت«اختبــار 

الفروق بني املتوسـطني احلـسابيني ملجمـوعتي الدراسـة 

كـام بـداعي، التجريبية والضابطة يف اختبـار التفكـري اإل

 .ا االختبارهذنتائج ) 1(يوضح اجلدول 
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 روق بني املتوسطني احلسابيني ملجموعتي الدراسة يف اختبار التفكري اإلبداعي للعينات املستقلة للتعرف عىل داللة الف»ت« نتائج اختبار :)1(جدول 

 القرار مستوى الداللة »ت«قيمة  درجة احلرية االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املجموعة املهارة 

 2.85  36.6585  82 التجريبية
 الطالقة

  2.95 36.6463  82 الضابطة
 غري دال 0.979 0.027  162

 4.42 20.1341  82 التجريبية
 األصالة

 4.75 20.2805  82 الضابطة
 غري دال 0.838 0.204  162

 2.38 12.4024  82 التجريبية
 املرونة

 2.60  12.1707  82 الضابطة
 غري دال 0.552 0.596  162

 4.73 34.7439  82 التجريبية
 فاضةاإل

 4.29 35.7439  82 الضابطة
 غري دال 0.158 1.418  162

 

وجـد فـروق ذات ت أنـه ال) 1(يتضح من اجلدول 

داللة إحـصائية بـني املتوسـطني احلـسابيني ملجمـوعتي 

الدراسة يف اختبار التفكري اإلبداعي القبيل، ممـا يـشري إىل 

ــضابطة يف  ــة ال ــة واملجموع ــة التجريبي ــافؤ املجموع تك

 .االختبار القبيل

 :الدراسةأدوات 

ت ــدَّ ــةا أدوات ُأِع ــار لدراس ــل يف اختب ــي تتمث  الت

التي ترتكـز عـىل بنـاء قائمـة  مهارات التفكري اإلبداعي،

بمهــارات التفكــري اإلبــداعي؛ نظــًرا لوجــود مهــارات 

متعددة للتفكري اإلبداعي، واختالف الدراسات حول ما 

لتوصـل ل فقد ُبنيت هذه القائمـة لذا. جيب تضمينه منها

ي تناسـب طالبـات إىل قائمة بمهارات التفكري اإلبـداع

الصف األول املتوسط، وحتديد تعريفاهتا اإلجرائية مـن 

خالل الرجوع إىل البحوث والدراسـات الـسابقة التـي 

ختدم الدراسـة يف توضـيح مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول املتوسط، إذ 

؛ 2017 ،اجلهنـي(عدد من الدراسـات االستفادة من تم 

ــــرش ــــد2017 ،اريال ــــد2016 ،؛ حمم ؛ 2016 ،؛ واك

 وبنـاءً  ،)2014 ،؛ حييـى2015، ؛ العـيل2016 ،القطامني

الطالقـة، ( تضم أربع مهارات عىل ذلك تم اختيار قائمة

ــيل ــة أو التفاص ــالة، واإلفاض ــة، واألص ــام )واملرون ، ك

 . تضمنت القائمُة التعريفاِت اإلجرائية لكل مهارة

 :صدق األداة

مــت مهــارات التفكــري اإلبــداعي مــن  قائمــة ُحكِّ

خالل عرضها عىل جمموعة من أعضاء هيئة التـدريس يف 

ختصص مناهج وطرق تـدريس العلـوم، ويف ضـوء آراء 

املحكمني تم التأكد من مناسبة املهارات لطالبات الصف 

كام تم التأكد من صدق اختبـار التفكـري . األول املتوسط

 وصـدق  صـدق التحكـيم،:اإلبداعي بطـريقتني، ومهـا

 صـدق التحكـيم للتأكـد مـن صـدق ،االتساق الداخيل
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 عىل جمموعة مـن املحكمـني ُعرضت إذ ،أسئلة االختبار

ــاس  ــدريس والقي ــرق الت ــاهج وط ــصني يف املن املتخص

والتقويم، وختصصات أخرى ممـن هلـم خـربات بحثيـة 

ــصص  ــويني يف خت ــرشفني ترب ــافة إىل م ــة، إض وأكاديمي

مناسـبة لتأكـد مـن وا العلوم؛ وذلك إلبداء مالحظاهتم

وضوح األسئلة ومـدى ، وتعليامت االختبار ووضوحها

 ومـدى ،االرتباط بني كل سؤال واملهـارة التـي يقيـسها

ــط ــصف األول املتوس ــات ال ــئلة لطالب ــبة األس ، مناس

ويف ضـوء آراء . مناسبة مفـاتيح التـصحيح وصـحتهاو

. املحكمني تم القيام بتعديل بسيط يف تعليامت االختبـار

 ، تم التأكد من صدق االتساق الـداخيل؛خرب آجانمن 

 ُيعـدُّ وهذا الصدق يعتمد عـىل التحليـل العـاميل الـذي 

 ،طريقة إحصائية لقياس العالقة بني جمموعة من العوامل

ويمكن حسابه عن طريق حساب معامل ارتباط بريسون 

مي إليه ت تنالذيبني كل درجة كل مهارة ودرجة السؤال 

 .هذه املعامالت) 2(دول املهارة، كام يوضح اجل

 

 .مي إليه املهارةت تنالذي معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل مهارة ودرجة السؤال :)2(جدول 

 معامل االرتباط املهارة السؤال

 **0.907 الطالقة

 األول *0.673 األصالة

 *0.658 فاضةاإل

 **0.929 املرونة

 الثاين **0.891 األصالة

 **0.929 فاضةاإل

 **0.861 الطالقة

 **0.831 املرونة

 **0.740 األصالة
 الثالث

 *0.653 فاضةاإل

 **0.970 الطالقة

 **0.880 املرونة

 *0.610 األصالة
 الرابع

 **0.871 فاضةاإل

 **0.877 الطالقة

 اخلامس **0.799 األصالة

 **0.877 فاضةاإل

 0.05دال عند * وأقل، 0.01دال عند **
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أن قيمة معامل درجـة كـل ) 2(يتضح من اجلدول 

مـي إليـه املهـارة موجبـة ت تنالذيمهارة ودرجة السؤال 

) 0.05(أو ) 0.01(ا عند مـستوى الداللـة ودالة إحصائي� 

 مما يشري إىل أن مجيـع املهـارات وأسـئلة االختبـار ،وأقل

ا، ويؤكـد قـوة تتمتع بدرجة اتساق داخيل مرتفعـة جـد� 

 فـإن ، وعليـه. بني مجيع أسئلة االختباراالرتباط الداخيل

هــذه النتيجــة توضــح اتــساق أســئلة االختبــار بــشكل 

 .متكامل، وصالحيتها للتطبيق امليداين

 :ثبات األداة

تم التأكد مـن ثبـات اختبـار التفكـري اإلبـداعي و

 طبقت األداة عىل عينة خـارج ، إذبطريقة إعادة االختبار

 األول املتوسـط يف طالبة يف الصف) 12(الدراسة بلغت 

خدم ن، واســتُ امدرســة متوســطة يفــصل بيــنهام أســبوع

حسب معامل فمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة، 

ألفا كرونباخ ملهارات كل سؤال من أسئلة االختبار، كـام 

 ).3(يوضح اجلدول 

 
 . معامل ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ:)3(جدول 

 رونباخمعامل ألفا ك السؤال

 0.669 األول

 0.863 الثاين

 0.753 الثالث

 0.859 الرابع

 0.756 اخلامس

 0.953 لالختبار ككل

لفا كرونبـاخ أأن معامالت ) 3(يتضح من اجلدول 

 كام بلغ 0.863 و0.669لألسئلة اخلمسة تراوحت ما بني 

وهو معامل ثبات مناسب ومقبـول ، 0.953لألداة ككل 

ــ ــشري إىل،اتربوي� ــداف  إذ ي ــق أه ــالحية األداة لتحقي  ص

 .الدراسة احلالية

 :مواد الدراسة

 :دليل املعلمة

ت مواد الدراسة  التي تتمثـل يف دليـل املعلمـة أعدَّ

من خـالل ت مواد الدراسة البحثية ُبني إذ، ودليل الطالبة

الرجوع إىل البحـوث والدراسـات الـسابقة التـي ختـدم 

تكاملة، إذ تـم الدراسة يف توضيح فكرة مدخل العلوم امل

 ,.Tsurusaki et al)عدد مـن الدراسـات االستفادة من 

 ,Chien & Chu؛ 2017، الطنطـاوي وسـليمو؛ 2017

 Oh؛ Kim & Park, 2014؛ Kim et al., 2015 ؛2018

et al., 2013). 

 :أسس بناء الوحدة التدريسية املطورة

يف اإلطـار النظـري، ودراسـة ُعـرض يف ضوء مـا 

مج التي تقوم عىل فكرة مدخل العلوم املرشوعات والربا

  املتكاملة، تـم التوصـل ملجموعـة مـن األسـس العامـة 

 ومتثلت ، التدريسية املطورة يف ضوئها الوحدةُ ُبنيتالتي 

 يركـز عـىل قـضايا العـامل احلقيقـي،  العلـومأن تعليميف 

التـي  األدوات واملواد املستخدمة يف الوحـدة ويركز عىل

 وح والتعبــري الشخــيصتــسمح باالستكــشاف املفتــ
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(Young, House, Wang, Singleton & Klopfenstein, 

تعليم يـوفر التفكـري التـصميمي الإضافة إىل أن  .(2011

 Kim, et)واملجـاالت  من الفنون كأرضية مشرتكة لكلٍّ 

al., 2015)ــتعلم ــل امل ــامًال  وجيع ــشطً  ع ــة ا ن  يف العملي

 & Sousa) اإلبداعيــة بــدًال مــن كونــه مــستلًام ســلبًيا

Pilecki, 2013)  كام أن إضفاء الطابع اجلاميل عىل األفكار

والبناء عليها خالل عملية التصميم خللق رشطني مثاليني 

 وذلـك يتطلـب إعـادة ،رشح الفكـرة بكلـامت: للتعلم

 .(Macda, 2013) تنظيم تلك األفكـار يف صـيغ خمتلفـة

 والتأمـل يف ،للفكرة) نموذج(ا، إنشاء متثيل مادي وأيًض 

هذا التصميم خيلق فرصة للتغذيـة الراجعـة التكوينيـة، 

 تـيويمكن للطالب حتسني إدراكهم للمفاهيم العلمية ال

أن دمـج ومن األسس . (DeHaan, 2011)ا يتم تصميمه

بالفنون يساعد عىل العمل التعاوين بـني ) STEM( تعليم

تنوع األنشطة يف تعليم يشجع ، والطلبة يف تنفيذ األنشطة

عىل إعادة تطبيـق مـا تـم معرفتـه يف سـياقات املتعلمني 

يقدم جمموعة واسعة من  و.(Kim, et al., 2015) جديدة

الفــرص لالســتفادة مــن املامرســات لتقــديم منتجــات 

 وتعترب مراحل الفشل يف تنفيـذ أنـشطة جتـارب ،مبتكرة

 وتساعدهم يف البحـث عـن حلـول ،تعلم لدى الطلبةلل

 .(DeHaan, 2011) متنوعة

 وى الوحدة التدريسية املطورةحتديد حمت

مـدخل العلـوم انطالًقا من قائمة متطلبات تعلـيم 

ــة ــلاملتكامل ــي توص ــط الت ــصف األول املتوس ت  يف ال

 هلا، ومن خالل أسس الوحدة التدريسية ة احلاليالدراسة

قرتح إعداد الوحدة وترتيب ه الدراسة ت فإن هذ،املطورة

 .)4(ل خربات التعلم من خالل املوضوعات يف اجلدو

 

 .األجسامالعلم وتفاعالت موضوعات وحدة ): 4(جدول 

 عنوان املوضوع املوضوع

 املسافة واإلزاحة األول

 الرسعة والتسارع الثاين

 حركة الروبوتات الثالث

 قوانني نيوتن الرابع

 الشغل واآلالت البسيطة اخلامس

 

األنــشطة التعليميــة التــي تتــضمنها الوحــدة التدريــسية 

 :املطورة

ــورة ــسية املط ــدة التدري ــداف الوح ــوء أه    ،يف ض

ــسابقة،  ــة ال ــوعات املقرتح ــالل املوض ــن خ ــرتح توم ق

 بنـاء وتـصميم جمموعـة مـن األنـشطة ة احلاليـالدراسة

اخلاصة بكل موضوع مـن املوضـوعات، بحيـث تقـوم 

ــسه ــشطة بأنف ــة األن ــات بمامرس ــت إرشاف نالطالب  حت

ـــة ـــتنتاجات، املعلم ـــات واالس ـــسجيل املالحظ    ،وت

وبناء التفسريات العلمية واحللول اهلندسية املناسبة لكل 

  يف، وهـي كـام يـيلنهانشاط مـن األنـشطة التـي يامرسـ

 .)5(اجلدول 
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 .)العلم وتفاعالت األجسام(األنشطة التعليمية التي تتضمنها الوحدة التدريسية املطورة ): 5(جدول 

 األنشطة التعليمية العنوان املوضوع

 اإلزاحةاملسافة و األول

 .ا يمكن للجسم أن يقطع مسافة كبرية وتكون إزاحته صفرً :الفكرة الرئيسة

  كيف يمكن حتريك جمسم وتنفيذ مقطع فيديو باستخدام فن التصوير املتعاقب؟:املشكلة

، كام يعـرف بتقنيـة اإلطـارات الثابتـة يف التـصويرStop motion تستخدم الطالبة فن التصوير املتعاقب :يف هذا النشاط

وتعمل فيه الطالبة عىل تصوير التسلسل احلركي لألجسام الثابتة وتغيري موضعها لتبدو بعد حتريرها بالربامج الرقمية وكأهنا 

: ويمكن توظيف العديد من املواد التي يمكن استخدامها لتقنيات التصوير املتعاقب الثنائية والثالثية األبعاد، مثل. تتحرك

 .شكال من الورق والصلصالأوالرسم اليدوي، صنع جمسامت 

 الرسعة والتسارع الثاين

 . يتسارع اجلسم عندما يتغري مقدار رسعته أو اجتاه حركته:الفكرة الرئيسة

) a Rubber Band powered Car( كيف يمكن تصميم سيارة ذات رسعة عالية تعمل بالرشائط املطاطيـة :املشكلة

 ومواد بسيطة معاد تدويرها؟

 يقـاِرنَّ ثـم . تصمم الطالبات سيارة ذات رسعة عالية تعمل بالرشائط املطاطية ومواد بسيطة معاد تـدويرها :يف هذا النشاط

 .تصاميم املجموعات عن طريق جتربة التصاميم وحساب رسعات السيارات واملسافات التي تقطعها

 حركة الروبوتات الثالث

 .ربجمة يمكن حتريك الروبوتات باستخدام لغات ال:الفكرة الرئيسة

  كيف يمكن حتريك الروبوتات برسعات خمتلفة؟:املشكلة

 :يف هذا النشاط

 .، وتطور مهاراهتا عىل حتريك روبوت تعليمي لتنفيذ مهام ختتارها) التسارع- الرسعة -املسافة (تطبق الطالبة مفاهيم 

 قوانني نيوتن الرابع

 .سم أو اجتاه حركته تغري القوى غري املتزنة من مقدار رسعة اجل:الفكرة الرئيسة

  من مواد معاد تدويرها؟ة كيف يمكن تصميم نموذج مصغر للعبة أفعواني:املشكلة

 وذلك من خالل االطـالع عـىل أشـهر ، لتنفيذ نموذج مصغرة أفعواني لعبة تبحث الطالبة يف طرق لتصميم:يف هذا النشاط

قـوانني احلركـة لنيـوتن وتـأثري قـوى (ة احلركية لتـشغيلها  وتتعرف عىل املبادئ العلمية والديناميكي،التصاميم حول العامل

 ).االحتكاك

 الشغل واآلالت البسيطة اخلامس

 . تسهل اآلالت البسيطة اجلهد:الفكرة الرئيسة

 ؟Rube Goldberg machine كيف يمكن تصميم آلة روب غولدبريغ أو :املشكلة

 حتددها الطالبات، وذلـك بـدمج ةطوات متسلسلة لتنفيذ مهم خ٧ تصمم الطالبة آلة غولدبريغ مكونة من :يف هذا النشاط

ومـواد ) الربغـيواإلسـفني، والسطح املنحـدر، والبكرة، والعجلة واملحور، والرافعة، (نواع متعددة من اآلالت البسيطة أ

 .متوفرة من حوهلم

 

 :ا ومناقشتهالدراسةنتائج 

ال توجـد فـروق «: ينص الفرض األول عىل ما ييل

 بـني املتوسـط )0.05( إحصائية عند مستوى ذات داللة

البعدي لدرجات املجموعة التجريبية واملتوسط البعدي 

لدرجات املجموعة الضابطة يف القياس البعدي ملهارات 

ـــداعي  ـــة، (التفكـــري اإلب الطالقـــة، األصـــالة، املرون

 .»)اإلفاضة

 الدراسة والختبار صحة الفرض األول، استعانت
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ـــربامج اإلحـــصائي ـــِسبت)SPSS(ة بحزمـــة ال  ، إذ ُح

ــائج  ــة لنت ــات املعياري ــسابية واالنحراف ــطات احل املتوس

 »ت«الطالبات يف االختبار الَبْعدي، كام تم تطبيق اختبار 

ــة الفــروق بــني  لعينتــني مــستقلتني للتعــرف عــىل دالل

ــار  املتوســطني احلــسابيني ملجمــوعتي الدراســة يف اختب

ة إىل حساب بداعي الَبْعدي، باإلضافمهارات التفكري اإل

حجم األثر باستخدام معادلة كوهني للتعرف عىل حجم 

 أن حجم التأثري يكـون  اعترب كوهني حيث املدخل،تأثري

وكبـًريا  η2= 0.06  ومتوسـًطا عنـدη2=0.01صغًريا عند 

وكانت النتائج كـام ). 2010عبد احلميد،  (η2= 0.14عند 

 .)6( اجلدول يف

 

 

ينات املستقلة للتعرف عىل داللة الفروق بني املتوسطني احلسابيني ملجموعتي الدراسـة يف اختبـار مهـارات التفكـري اإلبـداعي  للع»ت« نتائج اختبار :)6(جدول 

 .البعدي

 املتوسط احلسايب العدد املجموعة املهارة 
 االنحراف

 املعياري
 »ت«قيمة  درجة احلرية

 مستوى

 الداللة

 3.056 44.4878 82 التجريبية
 الطالقة

 3.13 37.9024 82 الضابطة
162 13.64 0.0 

 3.87 26.0122 82 التجريبية
 األصالة

 4.49 20.9512 82 الضابطة
162 7.75 0.0 

 2.29 15.7073 82 التجريبية
 املرونة

 2.47 12.5976 82 الضابطة
162 8.35 0.0 

 4.91 40.1585 82 التجريبية
 اإلفاضة

 3.96 36.2683 82 الضابطة
162 5.59 0.0 

 11.60 126.3659 82 التجريبية
 لالختبار ككل

 12.27 107.7195 82 الضابطة
162 9.99 0.0 

 

أنه بالنسبة للدرجة الكليـة ) 6(يتضح من اجلدول 

بلغـت قيمـة فقـد الختبار مهـارات التفكـري اإلبـداعي 

املتوسط احلسايب لدرجات طالبات املجموعة التجريبيـة 

ــ ــق البع ــاري) 126.3659(دي يف التطبي ــانحراف معي  ب

ــدرجات )11.60( ، وبلغــت قيمــة املتوســط احلــسايب ل

طالبـــات املجموعـــة الـــضابطة يف التطبيـــق البعـــدي 

، وبلغت قيمة )12.27(بانحراف معياري ) 107.7195(

ــوعتني »ت« ــات املجم ــطي درج ــني متوس ــروق ب  للف

ا  إحـصائي� ة، وهي قيمـة دالـ)9.99(الضابطة والتجريبية 

مما يعني وجـود فـروق دالـة ) 0.00(توى داللة عند مس

بــداعي ككــل لــصالح ا يف اختبــار التفكــري اإلإحــصائي� 

 مـدخل العلـوم تـأثرياملجموعة التجريبية، مما يـشري إىل 
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وتشري هذه  .املتكاملة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي

طريقـة التـدريس (النتائج إىل وجود أثر للمتغري املستقل 

عـىل املتغـري التـابع  العلـوم املتكاملـة خلباستخدام مد

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبـات الـصف (

. لــدى طالبــات املجموعــة التجريبيــة) األول املتوســط

وملعرفة حجم هذا األثـر تـم اسـتخدام معادلـة كـوهني 

حلجم األثر يف حالـة عينتـني مـستقلتني، والتـي تعطـي 

ــؤًرش  ــاك م ــان هن ــام إذا ك ــأثري لا ع ــدريس ت ــة الت طريق

   عـىل املتغـري التـابع املستخدمة مع املجموعـة التجريبيـة

لدى طالبات املجموعة التجريبيـة، وذلـك مـن خـالل 

 .)7(اجلدول 

 

 

طريقـة التـدريس باسـتخدام مـدخل ( معـامالت حجـم األثـر باسـتخدام معادلـة كـوهني لعينتـني مـستقلتني للكـشف عـن أثـر املتغـري املـستقل :)7(جدول 

)STEAM( عىل املتغري التابع)لدى طالبات املجموعة التجريبية) تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط. 

 حجم األثر معامل كوهني »ت«قيمة  العدد املجموعة املهارة 

 82 التجريبية
 الطالقة

 82 الضابطة
 كبري 2.15 13.64

 82 التجريبية
 األصالة

 82 الضابطة
 ريكب 1.31 7.75

 82 التجريبية
 املرونة

 82 الضابطة
 كبري 1.36 8.35

 82 التجريبية
 اإلفاضة

 82 الضابطة
 متوسط 0.792 5.59

 82 التجريبية
 لالختبار ككل

 82 الضابطة
 كبري 1.60 9.99

 

أن قيمـة معامـل كـوهني ) 7(يتضح من اجلـدول 

يف مهـارة األصـالة، ) 1.31(يف مهارة الطالقة، و) 2.15(

يف مهارة املرونة؛ وهي قيم كبرية حسبام حددها ) 1.36(و

وكانت قيمة معامـل كـوهني . التأثريكوهني للحكم عىل 

و التفاصـيل، وهـي قيمـة أيف مهارة اإلفاضـة ) 0.792(

 قـيم املعـامالت تـشري إىل ، يتضح أنومما سبق. متوسطة

ل العلـوم  الوحـدة التدريـسية املطـورة وفـق مـدختأثري

املرونـة، والطالقة، اإلصالة، (املتكاملة يف تنمية مهارات 

يتـضح أن معامـل كـوهني كام ). و التفاصيلأاإلفاضة و

للدرجة الكلية الختبار مهارات التفكري اإلبداعي بلغت 

الوحـدة عـىل تـأثري وهي قيمة كبـرية، ممـا يـدل ) 1.60(

ــة  ــوم املتكامل ــدخل العل ــق م ــورة وف ــسية املط التدري
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)STEAM( يف تنمية الدرجة الكليـة الختبـار مهـارات 

. التفكري اإلبداعي لصالح طالبات املجموعـة التجريبيـة

وتؤدي هذه النتائج إىل رفض الفرض الـصفري وقبـول 

 .الفرض البديل

، أظهرت نتائج التحليـل الكمـي املتعلقـة مما سبق

وجـود فـروق ذات ) 6(بالفرض األول يف اجلدول رقم 

ــصائية  ــة إح ــات دالل ــات طالب ــطي درج ــني متوس ب

الضابطة والتجريبيـة، يف التطبيـق البعـدي : املجموعتني

ملقياس مهـارات التفكـري اإلبـداعي، لـصالح طالبـات 

يالحــظ حجــم التــأثري الكبــري و. املجموعــة التجريبيــة

 املطورة وفق مدخل »العلم وتفاعالت األجسام«لوحدة 

تفكـري  يف تنميـة مهـارات ال)STEAM(العلوم املتكاملة 

 .اإلبداعي لدى طالبات الصف األول املتوسط

ــث  ــتحي ــع اتفق ــة م ــائج الدراس ــن  نت ــدد م ع

؛ 2017، ؛ الرشاري2017، اجلهني(الدراسات دراسات 

سـرتاتيجيات ؛ يف حجم التأثري املرتفـع لإل)2015، العيل

واملداخل التعليمية احلديثـة يف تنميـة مهـارات التفكـري 

) التفاصـيلواملرونـة، و األصـالة،والطالقة، (اإلبداعي 

باإلضافة إىل اتفـاق . لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة

، اجلهني( عدد من الدراسات دراسات نتائج الدراسة مع 

؛ 2016، ؛ واكـد2016، ؛ حممـد2017، ؛ الرشاري2017

 يف تـأثري )2014، ؛ حييـى2015، ؛ العيل2016، القطامني

كـري اإلبـداعي وأمهية مقرر العلوم يف تنمية مهارات التف

 .لطالب والطالبات

أن الوحدة التي تم تطويرها بوتفرس الدراسة ذلك 

قد احتوت عىل نشاطات وفق مـدخل العلـوم املتكاملـة 

)STEAM( تضمنت مواضيع وأنـشطة أثـرت حـصيلة 

الطالبات العلمية والتقنية واهلندسية والفنية والرياضـية، 

داعيــة، ا لإلبــداع واألفكــار اإلبومنحــت جمــاًال واســعً 

وشجعت العمل والتعلم التعـاوين بـني الطالبـات حلـل 

 . املشكالت

إليـه دراسـات  نتائج الدراسة مع ما تشري واتفقت

)Tsurusaki et al., 2017 ؛ 2017، الطنطاوي وسـليمو؛

Chien & Chu, 2018 ؛Kim et al., 2015 ؛Kim & 

Park, 2014 ؛(Oh et al., 2013 وجـود تـأثري إجيـايب  يف

ــدريس ــاميل للت ــدخل التك ــة )STEAM( بامل ــىل تنمي  ع

املفاهيم العلمية ومهارات املتعلمني واالجتـاه ومهـارات 

 حيــث ســاعدت الوحــدة املطــورة ،التفكــري اإلبــداعي

ــرات  ــاج املبتك ــد إلنت ــيط اجلي ــىل التخط ــات ع الطالب

واملنتجــات مــن املــواد البــسيطة واألوليــة مــن حــوهلم 

ا جديـدة، وتنفيـذ زوايـمن شعال اإلبداع يف النظر هلا إو

وتنفيذها وفق ما خيطط له باالستناد  التجارب املحسوسة

ــدة  ــضمنة يف الوح ــية املت ــة واهلندس ــاهيم العلمي إىل املف

وإمكانية تقييم وتقويم املخرجـات كمنتجـات . املطورة

ومتكني الطالبات مـن . ا لألسس العلميةومبتكرات وفقً 

 التـصاميم مجع البيانات وحتليلها وتفسريها وتوظيفها يف
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 . اهلندسية واملشاريع االبتكارية

 فنية جديـدة تعتمـد اودجمت الوحدة املطورة أنامطً 

عىل املفاهيم العلمية يف أساسها ساعدت الطالبات عـىل 

 الوحـدة وأسـهمت. تنمية التفكري املنطقـي واإلبـداعي

املطورة يف تعميق املفاهيم الرياضية لدى الطالبات لتنفيذ 

ات من خالل توظيف التقنيات الرقميـة املشاريع واملنتج

كـام شـجعت الوحـدة املطـورة الطالبـات عـىل . املتاحة

الكتابة اإلبداعية والتخيلية لتخطيط وتـصميم املـشاريع 

 . واملنتجات االبتكارية

الدراســة عــن الدراســات الــسابقة يف واختلفــت 

ا ، التي غالًبـCodingو لغة الربجمة أضافة مفهوم الرتميز إ

كمقرر مستقل عن مقرر العلوم، والروبوتـات ما تدرس 

 الوحدة التدريسية املطـورة كـأول يفالتعليمية وتوظيفها 

وحدة تدريسية مطورة يف العلوم يف العامل العـريب تـدمج 

ذلك من خالل الوحدات الدراسية لتـشجيع الطالبـات 

 إىل العـامل احلقيقـي حلــل هتوظيـف ونقـل مـا يتعلمنــيف 

عـرص يتـسم بأنـه عـرص اآلالت املشكالت احلقيقية يف 

نتائج الدراسة احلالية اتفقت كذلك و. والذكاء الصناعي

الطنطـاوي  و؛Tsurusaki et al., 2017(مـع دراسـات 

 ,.Kim et al؛ Chien & Chu, 2018؛ 2017 ،وسـليم

يف ) Oh et al., 2013؛ Kim & Park, 2014؛ 2015

 عـىل )STEAM(التأثري اإلجيايب ملدخل العلوم املتكاملة 

 هذا التنوع يف األنشطة وأسهم. طالبات املرحلة املتوسطة

يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالبـات وحقـق متعـة 

التعلم لـدهين فأصـبحت الدافعيـة نحـو الـتعلم أكـرب، 

نعكس ذلك عىل نتائجهن يف اختبار مهـارات التفكـري اف

 .اإلبداعي

 :التوصيات

 الدراسة  ويص، تيف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها

 :بالتوصيات اآلتية

ــات -1 ــوفري التقني ــل ت ــة ( مث ــزة اللوحي األجه

األساسية والبيئة الداعمة والبنية )  التعليميةتوالروبوتا

ــل لتــدريس العلــوم يف  STEAMي اســتخدام تعلــيم تبنِّ

 .املدارس السعودية

 أعدهااالستفادة من مواد املعاجلة العلمية التي  -2

متمركـزة ت وبرامج تعليميـة الباحثان يف تصميم مقررا

 .STEAM حول

 :املقرتحات

، تقرتح الدراسة يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها

 :اآليت

، STEAMبناء وحدة تعليمية يف ضوء منحـى  -1

ــة  ــا يف تنمي ــة فاعليته ــاومعرف ــري العلي ــارات التفك  مه

 .للطالب

يف تنميـة  STEAM املدخل التكاميل أثر دراسة -2

 .مهارات تفكري أخرى

 تصور مقرتح لتطوير مقررات العلوم يف عدادإ -3
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 .STEAMمراحل التعليم العام وفق املدخل التكاميل 

 الوحدات التدريـسية وفـق املـدخل أثر دراسة -4

يف تنمية متغريات تابعـة أخـرى لـدى  STEAM التكاميل

 .طالب رياض األطفال

 الوحدات التدريـسية وفـق املـدخل أثر دراسة -5

يف تنمية متغريات تابعة أخرى لـدى STEAM التكاميل

 .الطالب املوهوبني

 برنامج تدريبي مقرتح وفق املـدخل أثر دراسة -6

 نملعلــامت العلــوم يف حتــسني أدائهــ STEAMالتكــاميل 

 .التدرييس

* * * 

 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية:أوًال 

ريفـة التفكري من منظور تربوي، تع). 2005( إبراهيم، جمدي عزيز

 .عامل الكتب: ، القاهرة أنامطه- تنميته- مهاراته - طبيعته -

فاعلية وحدة يف العلـوم مـصممة ). 2019( أسامء محيد ،أبو موسى

 التكـاميل يف تنميـة املامرسـات العلميـة STEMوفق منحـى 

ــع ــصف التاس ــات ال ــدى طالب ــالة ( ل ــستري رس ــري ماج غ

 . فلسطني،ة اإلسالمية بغز، اجلامعةالرتبيةكلية ). منشورة

حجم التـأثري يف بحـوث املوهـوبني، ). 2010(عبد احلميد، عزت 

: املــؤمتر العلمــي الثــامن، كليــة الرتبيــة، جامعــة الزقــازيق

ـــيم« ـــسات التعل ـــة ودور مؤس ـــتثامر املوهب ـــع : اس الواق

 . أبريل22-21، »والطموحات

 –  نظرياتـه–  معايريه–  مفهومه:اإلبداع). 2002(جروان، فتحي 

دار : ، عـامن مراحلـه العمليـة اإلبداعيـة- دريبـه ت- قياسه

 .الفكر للطباعة والنرش
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  الوحدة لدى الطلبة الموهوبين الشعور بالتفكير االختراعي و

  والمدارس العاديةاصة بالموهوبينخ المدارس اليف

 )1( القضيبنعبد الرمحنورة بنت 

 نعبد الرمحجامعة األمرية نورة بنت 

 )هـ18/01/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛06/08/1441قدم للنرش يف (

الوحـدة لـدى الطلبـة املوهـوبني تبًعـا الخـتالف املدرسـة، واملرحلـة الشعور ب االخرتاعي وريالتفكيف عرفة الفروق الدراسة إىل مهذه   هدفت:املستخلص

من املدارس اخلاصـة ) 151( املوهوبني، منهم الثالث الثانويو الثالث املتوسط ني طلبة الصفطالًبا وطالبة من) 233(تكّونت عينة الدراسة من . نوعالدراسية، وال

 املـدارس اخلاصـة يفعـدم وجـود فـروق بـني الطلبـة املوهـوبني توصلت النتائج إىل . من الفصول اخلاصة باملوهوبني ضمن املدارس العادية) 82(و، بنيباملوهو

 لـصالح الطلبـة املوهـوبني  يف الشعور بالوحدةبينهام فروق ، يف حني أظهرت النتائج وجودالتفكري االخرتاعي رس العادية يفاديف امل املوهوبني والطلبةباملوهوبني 

يف التفكـري   املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبنييفالطلبـة املوهـوبني ومل تظهر النتائج فروًقا بـني طلبـة املرحلـة املتوسـطة واملرحلـة الثانويـة مـن .  املدارس العاديةيف

 والطـالببني الطالبـات  كام كشفت النتائج عن وجود فروق . الثانوية غري أهنا أظهرت فروًقا بينهام يف الشعور بالوحدة النفسية لصالح طلبة املرحلةاالخرتاعي،

 .ومل تظهر النتائج فروًقا بينهام يف الشعور بالوحدة ،يف التفكري االخرتاعي لصالح الطالبات  املدارس اخلاصة باملوهوبنيمن طلبة

 . اإلبداع، أسلوب حل املشكالت، العزلة، املتفوقني:الكلامت املفتاحية
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Inventive Thinking and Loneliness among Gifted Students in Special Schools for Gifted 
Students and Normal Schools 
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Abstract: The study seeks to identify differences in inventive thinking and loneliness among gifted students based on type of school, 
educational level, and gender. a sample of (233) male and female gifted students were selected from 9th, and 12th graders, (151) of which 
were selected from special schools for gifted students, and (82) were selected from special classes for gifted students in normal schools. 
Results showed that there were no significant differences in inventive thinking between students in gifted students schools and gifted 
students in normal schools. However, results showed significant differences in loneliness for gifted students in normal schools. Although no 
differences were found in inventive thinking between 9th and 12 graders in gifted student's schools, differences between these groups were 
found in loneliness for 12th graders. Study showed differences in inventive thinking between males and females in gifted students schools for 
females, and no differences in loneliness. 
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مة  :املقدِّ

دُّ املــدارس اخلاصــة بــاملوهوبني أحــد أشــكال ُتَعــ

الربامج القائمة عىل جتميع القـدرات، والتـي تـستهدف 

 فقـط يف املراحـل Gifted Students الطالب املوهـوبني

م هـذه املـدارس النظـام قـدِّ التعليمية املختلفة، حيـث تُ 

التعليمي الذي يتناسب مع قدراهتم وإمكاناهتم، والذي 

ــ م والنمــو يف املــستوى واألداء قــدُّ ق التمــن خاللــه حيقِّ

م يف هـذه املـدارس الـربامج التعليميـة قدِّ  إذ تُ ،الدرايس

ا مـن بـرامج املـدارس العاديـة بشكل أرسع وأكثر عمقً 

)Henderson, 2007؛ (Zhang, 2017. 

تعمل برامج مدارس املوهوبني عىل زيادة الدافعية 

تهـا،  بامللل لدى طلب الشعورتقليلونحو التعلم والعمل 

من خالل بناء مستوى مناسب من املنافسة بني الطالب، 

 وجتنـب ، بناء عادات االسـتذكار اجليـدةعىلكام تساعد 

تعمل عىل تعزيز الطـالب يف و. سوء التحصيل الدرايس

تطلعاهتم للحيـاة اجلامعيـة واملهـن املـستقبلية، وحتديـد 

 اخلطط التعليمية واملهنية، وتنمية املهارات اإلبداعية، كام

ز عىل تنمية اجلوانب واملهارات املتميزة لدى الطالب تركِّ 

ــؤثِّ املوهــوب، ــا ي ــات مم ــىل االهتامم ــايب ع  ر بــشكل إجي

(Henderson, 2007; Olszewski-Kubilius & 
Thomson, 2003; Reis & Renzulli, 2010). 

 ال خيـارً  ولكون املدارس اخلاصة بـاملوهوبني متثِّـ

الب أنفـسهم وأهـاليهم،  عـىل مـستوى الطـمهًام ا تربويً 

 فإن هذه الدراسة سـتتناول ،وعىل مستوى املجتمع ككل

تشري األدبيات والدراسـات متغريين من املتغريات التي 

ـأهنـا متثِّـإىل  السابقة ع الطـالب ل أهـداًفا أو آثـاًرا لتجمُّ

املوهوبني يف مدارس خاصة، فمن األهداف التي هتـدف 

ن وحيققه الطلبة املوهوب ما :ها هذه املدارس وتتطلع هلاإلي

لـه نـوع مـن  والـذي يمثِّ ،من نواتج يف شـتى املجـاالت

، أما مـن جانـب اآلثـار. التفكري هو التفكري االخرتاعي

 فسيتم تناول تأثري عزلـة الطلبـة ، سيام اآلثار السلبيةوال

 عنـه بالوحـدة النفـسية، عـربَّ ما يُ  يف مدارس خاصة وهو

 .يشء من التفصيل بينِ وسيتم استعراض كال املتغريَ 

ــدُّ   Inventive Thinking  التفكــري االخرتاعــيُيَع

واحًدا من املجاالت األساسية للنجاح يف القرن احلـادي 

 تلك املنهجيـة التـي تـستهدف : بأنهفعرَّ يُ  ووالعرشين،

 يف ،البحــث عــن حلــول إبداعيــة للمــشكالت احلاليــة

الوقت الذي ال يستطيع فيه الفـرد االعـتامد عـىل عنـرص 

ربة أو املعرفة املتوفرة لديـه بـصورة فعليـة يف الوقـت اخل

م حلوًال لتلك املـشكلة، احلايل لكوهنا ال تستطيع أن تقدّ 

ومن ثم فإن التفكري االخرتاعي يعتمد عىل جمموعـة مـن 

اإلجــراءات، والطــرق، واالســرتاتيجيات التــي يمكــن 

ــة  ــري تقليدي ــول غ ــل إىل حل ــا يف التوص ــتامد عليه االع

 التفكري االخرتاعيويتضمن ). Łącka, 2015( للمشكلة

ــي ــارات، وه ــن امله ــة م ــة : جمموع ، flexibilityاملرون

، curiosity، والفضول self-regulationوالتنظيم الذايت 

 ومهارات ،risk taking، واملخاطرة creativityواإلبداع 
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واملنطـــق ، higher order thinkingالتفكــري العليـــا 

reasoning )Abdul Samad & Osman, 2017.( 

 التفكري االخرتاعي بأنواع التفكري األخرى ويرتبط

ريى كثري مـن البـاحثني أن ، فاإلبداعيالناقد وكالتفكري 

 Beer, 2008) (التفكري االخرتاعي يعترب ذا طبيعة ناقـدة

التفكري يف عدد من املهارات هذان النوعان من إذ يشرتك 

رة عـىل اختـاذ  التفكري املستنري، والقـدثلوالسلوكيات م

يل، والفــضول، وإدارة املواقــف القــرار، والتفكــري التــأمُّ 

 ,National Institute of Education)املعقدة والغامضة 

2104, p.7)، التفكـري االخرتاعـي ارتبـاط حيث أما من 

بالتفكري اإلبـداعي، فـإن التفكـري االخرتاعـي يـشري إىل 

 حيـث ،القدرة عىل حل املشكالت يف البيئـات املفتوحـة

اإلبداع الطالب عىل الربط ما بني املعرفة العلمية  يساعد

 ,Baumgartner & Reiser)ومشكالت احلياة الواقعيـة 

1998) . 

 Inventive ن نظام التفكـري االخرتاعـيتارخيًيا، فإ

Thinking System  إىل املبـادئ اسـتناًداقد تـم تطـويره 

 Genrich م هبا العامل الرويس غرينش التـشولريالتي تقدَّ 

Altschuler ّر إطاًرا للتفكري من شأنه أن يسهم  الذي طو

 ،ل إىل حلول غري تقليدية للمشكالت املختلفـةيف التوصُّ 

 وذلك ،والبعد عن مفهوم العشوائية يف تناول املشكالت

بعد دراسته ملئات اآلالف من احللـول االخرتاعيـة غـري 

 احلـلاف التقليدية ومقارنتها باملوقف املوجود قبل اكتش

)Küçükyazıcı & Şener, 2014( ، َّل التـشولري كام توص

 ،إىل أبرز النامذج والتصنيفات املشرتكة بني االخرتاعـات

ف باسـم اسـرتاتيجية عـرَ وهو مـا دفعـه إىل تقـديم مـا يُ 

ARIZ، وهي اختصار للمصطلح الـرويس Algorithm 

for Inventive Problem Solving، والذي يعني احللول 

ة حلل املشكالت بصورة اخرتاعية، ومـا لبـث أن احلسابي

 وهو ما ،ل إليهاقام بعده طالبه بتطوير األفكار التي توصَّ 

يجية تريـز تف باسـم اسـرتاعـرَ ل إىل ما يُ نتج عنه التوصُّ 

TRIZ،والتــي تعــد اختــصاًرا ملــصطلح  Theory for 

Inventive Problem Solving ــل ــة ح ــي نظري  وتعن

 ,Goldenberg, Horowitz) ةاملشكالت بصورة اخرتاعي

Levav & Mazursky, 2003, p.5) . وجتدر اإلشـارة إىل

أن االستعانة بتلك االسرتاتيجية قـد أصـبح أحـد أهـم 

األدوات اخلاصة بالتفكري االخرتاعي، كام أن هلا العديـد 

من االنعكاسات اإلجيابية عىل قـدرات حـل املـشكالت 

ــستوى ــىل م ــات ع ــراد واملجموع  & Nähler) األف

Gronauer, 2016) . 

وتربز أمهية التفكري االخرتاعي يف أنـه يعمـل عـىل 

استثارة العمليات املعرفيـة للطـالب مـن أجـل تطبيـق 

ــف  ــة يف املواق ــات املتنوع ــا املعلوم ــائل تكنولوجي وس

 املعقدة، والقدرة عـىل فهـم التبعـات املختلفـة للـسلوك

(Fandiño, 2013) الــذي يمتلــك التفكــري فردالفــ؛ 

املوارد اعي يستطيع حتقيق أقىص استفادة ممكنة من االخرت
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 وإضـفاءتحقيق التغري اإلجيايب املطلوب، لواملعارف املتاحة 

قيمة حقيقية للمنتجات أو اخلدمات أو النتائج النهائية التي 

 .(Ispal & Jabor, 2014) يمكن احلصول عليها

 أساًسـا دُّ عَ تُ التفكري االخرتاعي تنمية  فإن ،وبالتايل

عداد وتطوير املفكرين املبتكرين القادرين عىل املسامهة إل

 إعـداد مـن خـاللبصورة أساسية يف النهضة الوطنيـة، 

الطالب الذين يتمتعون بالقدرة عىل اإلبداع، واالبتكار، 

واالستكشاف، والتفكري خارج نطاق كل ما هو تقليدي، 

 ,Abdul Samad & Osman) وحل املشكالت الواقعيـة

العديد من الباحثني يف جمال العلوم الطبيعية يسعى  و(2017

والتكنولوجية إىل تعزيز مستويات التفكري االخرتاعـي بـني 

 من خالل التأكيد عىل رضورة أن تتضمن املناهج ،الطالب

ــل  ــة بح ــرتاتيجيات اخلاص ــن االس ــد م ــية العدي الدراس

ـــشكالت ـــوجي ،امل ـــرص التكنول ـــل الع ـــة يف ظ  خاص

 .Ali, 2015) (عرفةواالقتصاديات القائمة عىل امل

وعن مستوى التفكري االخرتاعي لـدى الطـالب، 

 ,Abdullah & Osman) وعثامن عبد اهللادراسة توصلت 

2010a)  من الرضا لدى طـالب مرتفعةإىل وجود درجة 

املرحلة االبتدائية يف برونـاي يف مجيـع مهـارات التفكـري 

 ،االخرتاعي باسـتثناء مهـاريت التفكـري العليـا واإلبـداع

 مـن ل كلٌّ  توّص ، يف حنيمنخفًضافيهام يث كان الرضا ح

ـــسامرة  ـــم وال ـــري ) 2017(ملح ـــستوى التفك إىل أن م

االخرتاعي لدى الطلبة املوهوبني من طلبة الصف الثامن 

 جمـال التوجيـه الـذايت ا جًدا، واحتلَّ باألردن كان مرتفعً 

ت مهـارات التفكـري العليـا املرتبة األوىل، يف حني احتّلـ

 .السليم املرتبة األخريةواملنطق 

فقـد كانـت النتـائج ) اجلنـدر(أما عن متغريِّ النوع 

 & Abdullah)دراسة عبداهللا وعثامن متباينة، إذ توّصلت 

Osman, 2010a)( وجود فروق يف مهارات التفكـري  إىل

، ويف ى إىل متغري النوع لصالح الطالباتعزَ االخرتاعي تُ 

 ,Abdullah & Osman)دراسة أخرى للباحثني أنفسهم 

2010b)  ُّل املخـاطر ق اإلناث يف حتمُّ أظهرت النتائج تفو

ــوالفــضول، يف حــني تفــوَّ  ف وإدارة ق الــذكور يف التكيُّ

) 2017(، يف حني مل تظهر دراسة ملحم والـسامرة التعقيد

 .ى ملتغري النوععزَ تُ  يف التفكري االخرتاعي فروًقا

 سـةوعن املتغريات الثقافيـة والبيئيـة أظهـرت درا

)Abdullah & Osman, 2010b ( ُّق طلبة بروناي يف تفو

، كام أظهرت دراسة التفكري االخرتاعي عىل طلبة ماليزيا

)Abdullah & Osman, 2010a ( ــروق يف ــود ف وج

ى إىل متغــري مكــان عــزَ مهــارات التفكــري االخرتاعــي تُ 

ــنام املدرســة لــصالح الطــالب يف املنــاطق احلــرضية ، بي

 ,Sahak) هاك وشـو وعـثامنكل من ساأظهرت دراسة 

Soh & Osman, 2012)  أن مكان الدراسة سواء كان يف

 مـن املفـاهيم املرتبطـة ر عـىل أيٍّ املدينة أو الريف ال يؤثّ 

 ).2017 ملحم والسامرة،(بالتفكري االخرتاعي 

هت إىل تنمية  ويوجد عدد من الدراسات التي توجَّ
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 ;Ali, 2015; Barak, 2013): التفكري االخرتاعـي مثـل

Barak & mesika, 2007; Wogkraso, Sitti & . 

Piyakum, 20152016 الزكري، ؛.( 

 ،Loneliness الوحدةب  الشعورأما من حيث متغريِّ 

أكثـر املـشكالت االجتامعيـة شـيوًعا، من   الوحدةفتعد

عتقـادهم بعـدم اوعادة ما يشعر األفراد بالوحدة نتيجـة 

 سواء ،بعضهمب همكفاءة العالقات الشخصية التي تربط

وجود عـدد قليـل مـن (أكان ذلك عىل املستوى الكمي 

ــدقاء ــي أم، )األص ــستوى الكيف ــىل امل ــود ( ع ــدم وج ع

ف عرَّ تُ و. (Nitu, 2017)أو كليهام )  متعمقةقويةعالقات 

 االعتقـاد والـشعور بالعزلـة عـن :أهناب  النفسيةالوحدة

، ا أو مفرتًضـااآلخرين، وقد يكون ذلك االعتقاد حقيقيً 

هو ما يرتتب عليه الشعور باحلزن، واالكتئاب، والقلق و

(Wan, 2009) . 

اهـتامم عـىل حاز موضوع الشعور بالوحـدة لقد و

ات يالباحثني يف جمـال علـم الـنفس منـذ فـرتة اخلمـسين

ـ،عىل يد سـوليفان) 1953( د أن الوحـدة هـي  الـذي أكَّ

شعور غري سار ينتج عن جمموعة مـن املتطلبـات التـي مل 

 ، ومـن ثـم(Chen, 2015; Wright, 2005) عهايتم إشبا

 ،اتي بالوحدة يف الـسبعينتي اهتمتانترشت البحوث ال

 والتي أكـد معظمهـا أن الثالثة املاضية،عقود ال وال سيام

ات التي طرأت عىل العامل الغريب قد ساعدت عـىل التغريُّ 

 ولعل أبرز تلك ،ف باسم العزلة االجتامعيةعرَ انتشار ما يُ 

 ارتفاع معدالت الطالق، وزيادة عدد األفراد :التغريات

الـذين يعيـشون بمفـردهم، والفقـر، وتـدين مــستويات 

 . (Wright, 2005)الرعاية الصحية 

ت حاولــت العديــد مــن النظريــات التــي فــرسَّ و

الوحدة توفري العديد مـن املـدخالت التـي يمكـن مـن 

خالهلا فهم طبيعة عملية التواصل التـي تـتم بـني الفـرد 

رين، ولقـد أكـدت تلـك النظريـات أن االعتقـاد واآلخ

ــدم املال ــة ءبع ــة inadequacyم ــات االجتامعي  يف العالق

مقارنة باملعايري املثاليـة اخلاصـة بـه التـي حتكـم تكـوين 

ة يـــؤدي إىل الــشعور بالعزلـــة االجتامعيـــ العالقــات

(Zavaleta, Samuel & Mills, 2014, p.19) . 

تي حتـول دون تعد الوحدة واحدة من العقبات الو

 إضـافة إىل ،حتقيق االندماج االجتامعـي النـاجح للفـرد

ولة عن افتقاد األفـراد للهـدف احلقيقـي مـن ؤكوهنا مس

كـام  .العالقات التي تربط بينهم وبني غريهم يف املجتمع

وحدة العديد من التـداعيات الـسلبية لل يمكن أن يكون

مر ، األر املشاعو التطلعات أوعىل مستوى االحتياجات أ

الذي من شأنه إعاقة النمو النفـيس والشخـيص الـسليم 

أن   كـام،(Mukhanova & Romanova, 2013) للفـرد

لشعور بالوحدة تـأثًريا سـلبًيا عـىل الـصحة اجلـسدية، ل

 يـرتبطوالوجدانية، واملعرفية اخلاصـة بـاألفراد، حيـث 

الشعور بالوحـدة بارتفـاع ضـغط الـدم، وزيـادة خطـر 

 واألوعيـة الدمويـة، إضـافة إىل اإلصابة بأمراض القلب
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سرتول، وارتفاع معـدل الـسكر، يارتفاع معدالت الكول

وتدين مستويات الكفاءة الذاتيـة، وزيـادة يف األعـراض 

ــة،  ــة األكاديمي ــستوى الدافعي ــدين يف م ــة، وت االكتئابي

وكــذلك عــدم القــدرة عــىل مــسايرة األداء األكــاديمي 

 ,Pijpers, 2017;  Rosenstreich & Margalit)لألقران 

2015). 

 ووفًقا للنظرية البنائية ،لطلبة املوهوبنيل بالنسبةأما 

فيجوتسكي ل Social constructivist theory االجتامعية

ن األطفال املوهوبني الـذين إ :فإنه يمكن القول) 1978(

 سواء أكـان هبم،ال جيدون دعًام كافًيا يف البيئات املحيطة 

وبغض  - تامعي أم املعريفذلك الدعم عىل املستوى االج

 - النظر عن املرحلة الدراسـية، أو اجلـنس اخلـاص هبـم

م بمفـردهم، عىل الـتعلُّ بقدرهتم ينمو لدهيم شعور قوي 

بـصورة فرديـة عـىل مـستوى األنـشطة  وكذلك العمـل

املختلفة التي تتم يف بيئات التعلم الصفية التي يتواجدون 

يـرى كـام ، French, Walker & Shore, 2011) (هـافي

بعض الباحثني أن االحتياجات االجتامعيـة والوجدانيـة 

الفريدة التي يتمتـع هبـا الطـالب املوهوبـون هـي التـي 

جتعلهم يشعرون باالختالف، واالغرتاب، والوحـدة يف 

ظل عامل حميط هبم يتمتع برؤى وقيم خمتلفة عام حيتـاجون 

 ).Ignat, 2011( إليه

 Ogurlu, Yalin) ويؤكد أوجريلو ويالني وبـريبن

& Birben, 2018)  أن الـشعور بالوحـدة بـني الطـالب

املوهوبني من شأنه أن يؤدي إىل جعـل أولئـك الطـالب 

أكثر عرضة للمشكالت النفسية املختلفة، ولعـل أشـهر 

تلك املشكالت التي قد يعاين منها الطـالب املوهوبـون 

 نتيجــة للمــشاعر واخلــربات ؛ واالكتئــاب، القلــق:هـي

 . مروا هبا بفعل الوحدةالسلبية التي

الوحـدة  التـي تناولـت وجد عدد من الدراساتيو

) Vries, 2017(فرايس  ل فقد توصَّ ،لدى الطلبة املوهوبني

 من املدارس الطلبة اهلولنديني عىل قام هبايف دراسته التي 

إىل ارتفـاع العليا واجلامعـات مـن ذوي الـذكاء املرتفـع 

وي الـذكاء  الطـالب ذ لـدىالشعور بالوحـدةمستوى 

الطالب ذوي الـذكاء العـادي، وعــدم بـ مقارنـةالعـايل 

 بـني العمـر واجلـنس واملـستوى ةوجود عالقة ارتباطيـ

 . التعليمي والشعور بالوحدة

) French et al., 2011(أما دراسة فرينش وآخرين 

لون العمـل لت إىل أن الطالب املوهوبني يفـضِّ توّص فقد 

ــة ــة التعليمي ــة االجبمفــردهم يف البيئ ــات تامعي  والواجب

ــية ــضِّ . املدرس ــان يف ــض األحي ــع ويف بع ــل م لون العم

 لألهداف ااآلخرين عندما يكون الوضع التعليمي مناسبً 

 ويــرتبط عمـل الطــالب املوهـوبني مــع كـام ،التعليميـة

اآلخرين بشكل كبري بشعورهم بالدعم يف عملية الـتعلم 

 .من قبل املعلمني وأقراهنم من الطالب

لت -Moore) ريتـشاردسون- موري دراسةوتوصَّ

Richardson, 2002) ـــشعور  إىل ارتفـــاع مـــستوى ال
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اإلناث ب  مقارنةبالوحدة لدى الطالب الذكور املوهوبني

كــام توصــلت النتــائج إىل ارتفــاع الــشعور . املوهوبــات

بالوحدة لدى الطالب املوهوبني األمريكيني مـن أصـل 

 . بيضاءالطالب املوهوبني ذوي البرشة البفريقي مقارنة أ

ويف دراسات أخرى لبحث العالقـة بـني الوحـدة 

 وبعض االضطرابات النفسية لـدى املوهـوبني، توصـل

إىل عـدم ) Ogurlu et al., 2018(ن وأوجورلـو وآخـر

ــوبني ــات املوه ــالب والطالب ــني الط ــروق ب ــود ف  وج

ــات  ــة واملوهوب ــود عالق ــسية، ووج ــراض النف يف األع

ــ ــسيةارتباطي ــراض النف ــني األع ــة ب ــشعور  إجيابي ة وال

 بـني التفكـري ة عدم وجود عالقة ارتباطيـوإىل ،بالوحدة

 . اإلبداعي والشعور بالوحدة

الـصحة النفـسية بدراسـة  ىخـرأ بحوث وقامت

 فقــد ،لــدى املوهــوبني امللتحقــني يف املــدارس اخلاصــة

 Fouladchang et) فوالدشانج وآخـرين توصل كل من

al., 2010)  يف مـستوى تفوق الطالب غري املوهوبني إىل

يف حـني  ،الرضا عن احلياة مقارنـة بـالطالب املوهـوبني

 وارتفاًعـا يف  مستوى القلقأظهر املوهوبون انخفاًضا يف

 .مقارنة بغري املوهوبنيمستوى الضغوط 

 ,Bakar)وإيـشاك ر ويزيـد ابكـ وتوصلت دراسة

Yazid & Ishak, 2014) أحد أهـم تعد  إىل أن الضغوط

اجه الطـالب املوهـوبني، كـام املشكالت النفسية التي تو

 النفـسية االضطرابات  أكثريعترب القلق ثم االكتئاب من

ن، إال أن الطـالب و الطـالب املوهوبـيعـاين منهـاالتي 

ف النفــيس املوهـوبني متتعـوا بمـستوى مرتفـع يف التكيُّـ

لت الدراسة إىل وجود واالجتامعي والوجداين، كام توصَّ 

ف االجتامعـي ت التكيُّ  سلبية بني مستوياةعالقة ارتباطي

والنفيس والوجداين وارتفـاع مـستوى االكتئـاب لـدى 

 . الطالب املوهوبني

إىل عدم وجـود ) 2014(وتوصل الصامدي والغزو 

فروق بني الطالب املوهوبني امللتحقني وغـري امللتحقـني 

بمدارس املوهوبني يف التكيف االجتامعـي، وإىل وجـود 

عـىل، وعـدم فروق ُتعـَزى للـصف لـصالح الـصف األ

وجود فروق ُتعَزى للنوع، وعدم وجود فروق ُتعَزى إىل 

ــف  التفاعــل بــني املجموعــة والــصف والنــوع يف التكيُّ

 . االجتامعي

ــويني  ــة العب ــلت دراس ــام توص إىل أن ) 2008(ك

مستوى التكيف االجتامعـي لـدى الطلبـة املوهـوبني يف 

مدرسة اليوبيل للموهوبني يف األردن هي من متوسط إىل 

ــف مر ــروق يف التكي ــود ف ــلت إىل وج ــام توص ــع، ك تف

االجتامعي حسب الـصف لـصالح الـصف األعـىل، يف 

  .حني مل تكن هناك فروق ُتعَزى ملتغري النوع

وبناء عىل ما سبق عرضـه، فـإن املـدارس اخلاصـة 

باملوهوبني تعد بيئة متفـردة بطلبتهـا املتميـزين وبراجمهـا 

االخـرتاع لـدى اخلاصة، التي تتجه نحو تنمية اإلبداع و

طلبتها يف بيئة تنافسية إجيابيـة، ولكنهـا قـد ال ختلـو مـن 
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بعض اآلثار السلبية كالعزلة والـشعور بالوحـدة، إال أن 

ذلك يتطلب مزيًدا من البحث والدراسة يف ظل حمدودية 

  .الدراسات العربية التي بحثت يف هذا اجلانب

 :مشكلة الدراسة

رعاية املوهوبني اهتمت اململكة العربية السعودية ب

ــربامج  ــن ال ــد م ــديم العدي ــالل تق ــن خ ــوقني م واملتف

ــدمات ــيواخل ــت ب توِّ ، الت ــشاءج ــة إن ــدارس خاص  م

، وتعد املدرسـة الفيـصلية للبنـني بجـدة أول باملوهوبني

مدرسة خاصة للموهوبني يف اململكة، تم افتتاحهـا عـام 

، تبعها تضم مرحلتني متوسطة وثانويةهـ، 1430-1431

مني افتتـاح مدرسـة املوهوبـات للمرحلـة بعد ذلك بعا

افتتاح املرحلـة من ثم  و،هـ1433-1432املتوسطة بجدة 

 .ـه1436-1435الثانوية عام 

تتفرد تلك املـدارس بطلبتهـا املتميـزين بقـدراهتم 

، والذين يتم اختيـارهم بنـاء العقلية وسامهتم الشخصية

ات ومعايري حمددة ة ، ويعترب اجتياز مقياس موهبعىل حمكَّ

 وتستخدم يف تدريـسهم .املعيار األهم للقبول باملدارس

الطرق القائمة عىل االستقصاء والبحث، كام تعمل عـىل 

تنمية إمكاناهتم وقدراهتم بتـدريبهم عـىل بـرامج تنميـة 

، وتوفري املناخ التفكري وحل املشكالت والبحث العلمي

ــيس  ــف النف ــىل التكيُّ ــة ع ــساعد الطلب ــذي ي ــيس ال النف

  ).2019إدارة املوهوبني بجدة،  (واالجتامعي

 أحد أبرز التحديات التي تواجه ومما ال شك فيه أن

 هو الكيفية التي يمكن  األخريةالنظام التعليمي يف اآلونة

 يف للطلبـةمن خالهلا تعزيز قـدرات التفكـري اإلبـداعي 

اجلوانب املتعلقة بحل املشكالت، والتصميم، واخـرتاع 

 وبالرغم من وجود العديد ،ةاملنتجات واخلدمات اجلديد

من الدراسات التي استهدفت استقصاء اإلبـداع وحـل 

ن مسألة الكيفية التـي يمكـن مـن خالهلـا فإاملشكالت، 

حتسني قدرات حل املشكالت والتفكري االخرتاعي بـني 

 الباحثني العديد منزال موضًعا للبحث بني تالطالب ال 

(Barak & Albert, 2017) . 

تفكري االخرتاعي فإننا نجد أنه يعتـرب وبالنظر إىل ال

واحًدا من العوامل األساسية للنجاح سواء أكـان ذلـك 

عىل مستوى الطـالب، أم املؤسـسات، أم عـىل مـستوى 

املجتمعات ككل، وهو ما دفـع الكثـري مـن احلكومـات 

وهيئات براءات االخـرتاع إىل تطـوير منـاهج مدروسـة 

ي للطالب يف يمكن من خالهلا تدريس التفكري االخرتاع

املدارس، كام تم تطوير العديد من املرشوعات بالتعـاون 

مع عدد من الرتبويني، واملخرتعني، والعلـامء، وغـريهم 

 ).(Rushton, 2012 من املتخصصني لتطوير ذلك األمر

ويمكن القول إن املدارس اخلاصة باملوهوبني ُتَعـدُّ 

من برامج بيئة مناسبة لتنمية التفكري االخرتاعي بام تقدمه 

نوعية خاصة تتناسب مـع قـدرات طلبتهـا املرتفعـة، إذ 

ــة  ــارات اإلبداعي ــة امله ــدارس إىل تنمي ــذه امل ــدف ه هت

والدافعية نحو التعلم والعمل لـدى طلبتهـا املوهـوبني، 
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وحتقيق نتائج تعليمية إجيابية، وتعزيـز تطلعـات الطلبـة 

د للحياة اجلامعية واملهن املستقبلية، ومساعدهتم عىل حتدي

كام  )Reis & Renzulli, 2010(اخلطط التعليمية واملهنية 

ات تسمح لطلبتها باملشاركة يف بعض األحداث واملسابق

العلمية، وااللتحاق باملنافـسات التعليميـة دون اختبـار 

 ).Han, 2007(قبيل مسبق 

  ملـدارس املوهـوبني، فقـدالعديدة املميزات ورغم

آبـاء الطـالب   أن)Henderson, 2007(ذكر هيندرسون 

 املدارس اخلاصة تؤدي إىل شعورهذه  أن يروناملوهوبني 

الفئة  بالعزلة عن أقراهنم من الطالب العاديني من أبنائهم

، ويصعب عىل الطالب املوهوبني تكـوين العمرية نفسها

صــداقات جديــدة مــع أقــراهنم يف الفــصول الدراســية 

الب  كام يرى املعلمون أن وجود الط.اخلاصة باملوهوبني

داخل الفصول الدراسية للموهوبني يقلل مـن مـستوى 

تقدير الذات والطبيعـة التنافـسية التـي جيـدها الطالـب 

يفتقـد كـذلك  .املوهوب مع أقرانه من الطالب العاديني

ن لـألدوار القياديـة األكاديميـة التـي والطالب املوهوبـ

يامرسوهنا مع أقراهنم من الطالب يف الفصول الدراسـية 

ز لـدهيم القـيم واملهـارات القياديـة التـي تعـزِّ العادية و

  .الذاتية

أن املـدارس اخلاصـة ) Neal, 2016(نيل ضيف وي

 ،باملوهوبني تؤدي إىل شعور الطالـب املوهـوب بالعزلـة

 الـذين مـنوأنه منبوذ من أقرانه من الطـالب العـاديني 

ل الطالب املوهوب ، ويف بعض األحيان يفضِّ نفس عمره

قـه  تفوّ العاديني أكثر مـنمن قبل أقرانه أن يكون مقبوًال 

ر البيئـة املدرسـية اخلاصـة  قـد تـؤثِّ من ثـم، و.الدرايس

 مما يؤدي إىل انخفاض املـستوى ،باملوهوبني عىل الطالب

 يف اهلروب من املدرسـة  الطالب ويبدأ،واألداء الدرايس

 من خالل التفاعل مع أقرانه من ،من أجل حتقيق السعادة

 .  يف املدارس التقليديةالطالب العاديني

وتأسيــًسا عــىل مــا ســبق، فــإن املــدارس اخلاصــة 

ًعا للطلبة املوهوبني الـذين يتمتَّعـون  باملوهوبني تعّد جتمُّ

بقدرات عقلية مرتفعة بناء عىل حمكات معتمـدة، والتـي 

مة يف املعرفة والبحـث والتفكـري  م برامج نوعية متقدِّ تقدِّ

يـارهم وفـق معـايري من خالل معلمني ومدّربني تم اخت

مهنية عالية، جتعل مثل هذه املدارس بيئة جاذبة لإلبـداع 

كـام أن مثـل هـذه البيئـات تـوفِّر تقارًبـا يف . واالخرتاع

القدرات والسامت واخلصائص بني طلبتها، األمر الـذي 

اختلف فيه الباحثون يف مدى تأثريه عىل الطلبة من ناحية 

لنقـيض مـن ذلـك زيادة التفاعل االجتامعـي، أو عـىل ا

الشعور بالوحدة والعزلة عن النسيج الطبيعي للمجتمع 

الذي يضم قدرات وسامت خمتلفة، مثل هـذه املتغـريات 

جديرة بالبحث والدراسـة عـىل عينـات وبيئـات مهمـة 

وحتــاول هــذه . كاملــدارس اخلاصــة بالطلبــة املوهــوبني

 املـدارس بـام هـذهكانـت مثـل  الدراسة استقصاء ما إذا

مه م ن أ كفيلـة بـبرامج تعليمية وإثرائية وإرشـادية نتقدِّ
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الطلبـة، وتقليـل الـشعور خرتاعي لدى الز التفكري اتعزِّ 

ــة  ــة التــي عــادة مــا يعــاين منهــا الطلب بالوحــدة والعزل

مـن يمكن حتديـد مـشكلة الدراسـة وبذلك  .املوهوبون

 : التساؤالت التاليةن عخالل اإلجابة

ــروق  -1 ــد ف ــل توج ــصائية ذاته ــة إح يف  دالل

ــي ــري االخرتاع ــدة التفك ــشعور بالوح ــة  وال ــني الطلب ب

  املدارس اخلاصـة بـاملوهوبني وبـني الطلبـةيفاملوهوبني 

 املوهوبني يف الفصول اخلاصة ضمن املدارس العادية؟

ــصائية يف  -2 ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

بني طلبة املرحلـة  بالوحدة والشعور التفكري االخرتاعي

 يفة الثانوية من الطلبة املوهـوبني املتوسطة وطلبة املرحل

 املدارس اخلاصة باملوهوبني؟

ــصائية يف  -3 ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

بـني الطالبـات  والـشعور بالوحـدة التفكري االخرتاعـي

ــة  ــدارس اخلاص ــوبني يف امل ــة املوه ــات والطلب املوهوب

 باملوهوبني؟ 

 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

 املـنهج الوصـفي مـن نـوع  الدراسة احلاليةاتبعت

البحوث السببية املقارنة ملناسبتها ألهـداف وتـساؤالت 

 .الدراسة

  :جمتمع الدراسة

يف تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املوهوبني 

 امللتحقــني ،املرحلــة املتوســطة والثانويــة ذكــوًرا وإناًثــا

ــاملوهوبني بمحافظــة جــدةباملــدارس  للعــام  اخلاصــة ب

ـــدرايس  ـــددهم )2019-2018(ال ـــا ) 458(، وع طالًب

ــة، ــنهم  وطالب ــن) 188(م ــا م ــصلية طالًب ــة الفي  املدرس

ــوبني ــةللموه ) 270(، و للمــرحلتني املتوســطة والثانوي

إدارة املوهوبـات (املوهوبات   وثانويةمتوسطةطالبة من 

 . )2018؛ املدرسة الفيصلية، 2019بجدة، 

 املوهوبنين جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة كام تكوّ 

امللتحقني بالفصول اخلاصة باملوهوبني ضـمن املـدارس 

 املتوسطة والثانوية ذكوًرا وإناًثـا يف تني من املرحلالعادية

وعـددهم ) 2019-2018( للعـام الـدرايس حمافظة جدة

طالًبــا مــن ثــالث ) 321(طالًبــا وطالبــة، مــنهم ) 549(

طالبـة ) 228(مدارس متوسطة وأربع مدارس ثانويـة، و

املرجع (رس متوسطة وست مدارس ثانوية من أربع مدا

  .)السابق

 :عينة الدراسة

 طالًبا وطالبة مـن) 233(تكونت عينة الدراسة من 

طلبة الـصف الثالـث املتوسـط وطلبـة الـصف الثالـث 

طالًبـا ) 151( املوهوبني بمحافظـة جـدة، مـنهم الثانوي

 بشكل قصدي من املدارس اخلاصة هم اختياروطالبة تم

 املدرسة الفيصلية للموهوبني للبنـني، :هي و،باملوهوبني

  بمحافظة جدة،ومتوسطة املوهوبات وثانوية املوهوبات

 املوهــوبني امللتحقــني  الطلبــةطالًبـا وطالبــة مــن) 82(و
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مدرسـة : بالفصول اخلاصة ضمن املدارس العادية وهي

ــطة  ــرحلتني املتوس ــني للم ــلطان للبن ــري س ــع األم جمم

للبنـات، ) 110(، )95: (طةوالثانوية، واملدرستان املتوس

ــة  ــني )13(والثانوي ــة للبن ــَتني الثانوي ــًام أن املدرس ، عل

والبنات مها من املدارس الوحيدة التي يوجد فيها طلبـة 

 وتـم .من الصف الثالث الثانوي وقت تطبيـق الدراسـة

اختيار الصف الثالث املتوسط، والصف الثالث الثانوي 

 اميتضح فـيهقد  ، آخر صف يف كل مرحلة دراسيةامكوهن

 ،األثــر الرتاكمــي للمنــاهج وطــرق التــدريس اخلاصــة

 والتي من ،م يف تلك املدارسقدَّ والربامج اإلثرائية التي تُ 

إذا ما املمكن أن تدعم التفكري االخرتاعي، كام قد يتضح 

  الــشعور يفة املتمثلــكــان هنــاك بعــض اآلثــار النفــسية

العينـة واجلدول التـايل يوضـح توزيـع أفـراد . الوحدةب

املرحلــة الدراســية، نــوع (: حــسب متغــريات الدراســة

 ).املدرسة، اجلنس

 

 .توزيع عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة): 1(جدول 

 النسبة العدد التصنيف املتغريات

 67.0 156 متوسطة
 املرحلة الدراسية

 33.0 77 ثانوية

 64.8 151 مدرسة موهوبني
 نوع املدرسة

  35.2 82 مدرسة عادية

 51.1 119 ذكر
 اجلنس

 48.9 114 أنثى

 100.00 233 املجموع

 :أدوات الدراسة

 :مقياس التفكري االخرتاعي -1

ــسامرة  ــم وال ــاس ملح ــذا املقي ــد ه  ،)2017(أع

: ، هـي أبعـاد سـتةموزعـة عـىلبنًدا  مخسنيويتكون من 

التوجيه الـذايت، القـدرة عـىل التكيُّـف وإدارة التعقيـد، 

ل املخاطرة،  حـب االسـتطالع، اإلبـداع، مهـارات حتمُّ

مقيـاس ل  مـن خـالعنهـا تـتم اإلجابـة التفكري العليا،

موافق بشدة، موافق، غري متأكد، غـري  (:ليكرت اخلاميس

ـ،)موافق، غـري موافـق بـشدة ق مـن صـدق  وتـم التحقُّ

مني  املقياس بواسطة صدق املحكِّ يعدِّ املقياس من قبل مُ 

 املقيـاس، مـن ثبـات واالتساق الداخيل، كام تم التحقق

بطريقـة ) .92 (ت بلغـةوتوصال إىل معامل ثبات مرتفعـ

 ولقـد .بطريقـة إعـادة االختبـار) .94(ألفا كرونبـاخ، و

تغيـري صـياغة (أجرت الباحثة تعديالت عـىل املقيـاس 

؛ بغرض أن يقيس )بنود، حذف بنود، إضافة بنود جديدة

 كل بند املحور ذاته، وال يكون هنـاك تـداخل بـني بنـود

املحاور املختلفة، بحيث أصبح املقياس يف نسخته املعدلة 

ــن  ــون م ــام) 44(يتك ــًدا، ك ــدائل بن ــة ب ــّدلت الباحث  ع

االستجابة إىل استجابات رباعية؛ إذ حذفت االسـتجابة 

ــيطية  ــد(الوس ــري متأك ــا ) غ ــأ إليه ــا يلج ــادة م ــي ع الت

املستجيبون للنفاذ من االستجابة الدقيقة، كام تم استبدال 

 –أحياًنـا  –نادًرا  –أبًدا (: إىل الصياغات التاليةالصياغة 

؛ كون البنود تتناول درجة املامرسة يف مواقف حمددة )دائًام 
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 . أكثر من درجة املوافقة

ولقد تم التحقق مـن صـدق املقيـاس يف الدراسـة 

احلالية من خـالل االتـساق الـداخيل، واجلـدول التـايل 

اب يوضــح نتــائج االتــساق الــداخيل مــن خــالل حــس

معامالت االرتباط بني البنود وكل مـن الدرجـة الكليـة 

 .للبعد التي تنتمي إليه، والدرجة الكلية للمقياس

 

 )43=ن: العينة االستطالعية( بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه وبالدرجة الكلية للمقياس معامالت ارتباط بنود مقياس التفكري االخرتاعي): 2(جدول 

 ط بالبعداالرتبا م البعد
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
 االرتباط بالبعد م

االرتباط بالدرجة 

 الكلية للمقياس

ارتباط البعد 

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

1 0.71** 0.43** 4 0.73** 0.55** 

 القدرة عىل التوجيه الذايت **0.45 **0.63 5 **0.54 **0.78 2

3 0.75** 0.51** 6 0.49** 0.43** 

0.70** 

7 0.61** 0.69** 10 0.59** 0.42** 

8 0.50** 0.54** 11 0.46** 0.18 
القدرة عىل التكيف وإدارة 

 التعقيد
9 0.42** 0.43** 12 0.31* 0.22 

0.82** 

13 0.48** 0.31* 16 0.36* 0.23 

 املخاطرة **0.53 **0.67 17 **0.56 **0.59 14

15 0.60** 0.28 18 0.65** 0.43** 

0.69** 

19 0.65** 0.60** 22 0.59** 0.41** 

 حب االستطالع **0.59 **0.76 23 **0.48 **0.71 20

21 0.71** 0.43**    

0.73** 

24 0.68** 0.70** 29 0.66** 0.55** 

25 0.64** 0.54** 30 0.50** 0.41** 

26 0.53** 0.49** 31 0.68** 0.55** 

27 0.60** 0.59** 32 0.59** 0.43** 

 اإلبداع

28 0.60** 0.62** 33 0.62** 0.48** 

0.87** 

34 0.56** 0.56** 40 0.55** 0.46** 

35 0.73** 0.65** 41 0.67** 0.59** 

36 0.52** 0.50** 42 0.62** 0.55** 

37 0.50** 0.40** 43 0.65** 0.58** 

38 0.63** 0.46** 44 0.53** 0.41** 

 مهارات التفكري العليا

39 0.56** 0.43**    

0.86** 

 0.0دالة عند مستوى **  0.05دالة عند مستوى * 
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أن مجيع بنود مقياس التفكري ) 2(يتضح من جدول 

االخرتاعــي دالــة إحــصائيا مــع الدرجــة الكليــة للبعــد 

: والدرجة الكلية للمقياس، باستثناء البنود ذات األرقام

رة عـىل التكيـف وإدارة التعقيـد من بعد القـد) 12 ،11(

من بعد املخاطرة مل تصل إىل مستوى الداللة ) 16 ،15(و

مع الدرجة الكلية للمقياس، بينام كانت دالة مع الدرجة 

كـام يالحـظ أن مجيـع . الكلية للبعـد الـذي تنتمـي إليـه

األبعاد دالة إحصائيا مع الدرجة الكلية للمقياس، لذلك 

 ود املقياسأبقت الباحثة عىل مجيع بن

كام تـمَّ التحقـق مـن الـصدق العـاميل التوكيـدي 

Confirmatory Factor Analysi ـــاس التفكـــري  ملقي

باسـتخدام ) 150= ن (االخرتاعي عىل عينة استطالعية 

ــد مــن صــدق البنــاء Lisrel 8.8برنــامج  ؛ هبــدف التأكُّ

، ولقـد حقـق الكامن لألبعاد الفرعيـة واملقيـاس ككـل

ميل التوكيــدي ملقيــاس التفكــري نمــوذج التحليــل العــا

االخرتاعي مؤرشات حسن مطابقة جيدة، كام يتضح من 

 : اجلدول التايل

 

 

 .مؤرشات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاميل التوكيدي ملقياس التفكري االخرتاعي): 3(جدول 

 املدى املثايل للمؤرش قيمة املؤرش اسم املؤرش م

1 

  X2 2االختبار اإلحصائي كا

  df رجات احلريةد

 2مستوى داللة كا

15.60 
9 

0.08 

  غري دالة إحصائيًا2أن تكون قيمة كا

 )5(إىل ) صفر( X2 / df 1.73 2نسبة كا 2

 )1(إىل ) صفر( GFI  0.97 مؤرش حسن املطابقة 3

 )1(إىل ) صفر( AGFI  0.92 مؤرش حسن املطابقة املصحح 4

 )0.1(إىل ) رصف( RMSR  0.029 جذر متوسط مربعات البواقي 5

 )0.1(إىل ) صفر( RMSEA 0.07 جذر متوسط خطأ االقرتاب 6

7 
  ECVIمؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلايل 

  مؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع

0.266 
0.282 

 أن تكون قيمة املؤرش للنموذج احلايل أقل من نظريهتا للنموذج املشبع

 )1(إىل ) صفر( NFI 0.98 ياريمؤرش املطابقة املع 8

 )1(إىل ) صفر( CFI 0.99 مؤرش املطابقة املُقارن 9

 )1(إىل ) صفر( RFI 0.97 مؤرش املطابقة النسبي 10

 

أن نموذج التحليل العـاميل ) 3(يتضح من جدول 

التوكيدي ملقياس التفكري االخرتاعي قد حقق قيم جيدة 

) 2كا(بع كاي ملؤرشات حسن املطابقة، حيث إن قيمة مر

غري دالة إحصائًيا، وقيمة مؤرش الصدق الزائف املتوقـع 
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أقل من ) نموذج العامل الكامن الواحد(للنموذج احلايل 

نظريهتا للنموذج املشبع، وأن قيم بقية املؤرشات وقعـت 

يف املدى املثايل لكل مؤرش، مما يدل عىل مطابقة النموذج 

ن تـشبُّعات أبعـاد كام أ. اجليدة للبيانات موضع االختبار

مقياس التفكـري االخرتاعـي بالعامـل الكـامن الواحـد 

ملقياس التفكري االخرتاعي دالة إحـصائًيا عنـد مـستوى 

، مما يدل عىل صدق مجيع أبعاد مقيـاس التفكـري )0.01(

 ).4(االخرتاعي، وهذا ما يوضحه جدول 

 

 .واخلطأ املعياري لتقدير التشبُّع) ت(لكامن الواحد، مقرونة بقيم تشبُّعات أبعاد مقياس التفكري االخرتاعي بالعامل ا): 4(جدول 

 مستوى الداللة )ت(قيمة  اخلطأ املعياري لتقدير التشبع التشبُّع أبعاد التفكري االخرتاعي م

 0.01 11.10 0.07 0.78 القدرة عىل التوجيه الذايت 1

 0.01 10.82 0.07 0.77 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد 2

 0.01 4.13 0.08 0.34 املخاطرة 3

 0.01 11.89 0.07 0.82 حب االستطالع 4

 0.01 12.39 0.07 0.84 اإلبداع 5

 0.01 13.63 0.07 0.89 مهارات التفكري العليا 6

 

كام تـمَّ التحقـق مـن ثبـات االختبـار عـىل العينـة 

االستطالعية نفسها باسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ، 

ح معامالت الثبات ملقياس التفكـري واجلدول التايل  يوضِّ

 .االخرتاعي

 

 .)43=ن: العينة االستطالعية(االخرتاعي معامالت ثبات مقياس التفكري ): 5(جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 0.79 6 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.50 6 دارة التعقيدوإف القدرة عىل التكيُّ 

 0.61 6 املخاطرة

 0.74 5 حب االستطالع

 0.83 10 اإلبداع

 0.82 11 مهارات التفكري العليا

 0.93 44  ملقياس التفكري االخرتاعيالثبات الكيل

 

أن معامالت الثبات ألبعـاد ) 5(يتضح من جدول 

، وقـد )0.83-0.50(التفكري االخرتاعي تراوحـت بـني 

اعـي بلغ معامل الثبـات الكـيل ملقيـاس التفكـري االخرت

 . معامل ثبات مرتفعةو، وه)0.93(
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  جامعة كاليفورنيا لـوس أنجلـوس للوحـدةمقياس -2

UCLA loneliness scale (version 3) : 

جلامعـة ) (Russell, 1996 راسـيل أعد هذا املقياس

جمدي حممد الدسوقي  تعريب وتقنني الدكتوركاليفورنيا، 

نكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفيةب   املقياس مـن، يتكوَّ

) 9(بنـًدا منـه بـشكل موجـب، و) 11(بنًدا، صيغ ) 20(

بشكل سالب، تعكـس البنـود الـشعور بالوحـدة،  بنود

الدرجـة املرتفعـة شـعوًرا شـديًدا بالوحـدة،  حيث متّثل

والدرجة املخفـضة شـعوًرا بـسيًطا بالوحـدة، ُيـصّحح 

نادًرا  -أبًدا ( :خالل مقياس ليكرت الرباعي املقياس من

ق من ثبات املقياس بواسطة ،)دائًام  -أحياًنا  -  وتم التحقُّ

راسيل عـىل عينـة الدراسـة األصـلية، وبلغـت معامـل 

 ).2013الدسوقي،  (),92( الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

وتم التحقق من صدق وثبات املقياس يف الدراسة 

طالًبــا ) 43(احلاليـة عـىل عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن 

التايل يوضح نتائج االتـساق الـداخيل وطالبة، واجلدول 

 .ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

 

 

 .)43=ن: العينة االستطالعية( معامالت ارتباط بنود مقياس الشعور بالوحدة النفسية بالدرجة الكلية للمقياس ):6(جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.75** 6 0.57** 11 0.51** 16 0.64** 

2 0.57** 7 0.69** 12 0.65** 17 0.47** 

3 0.64** 8 0.76** 13 0.62** 18 0.58** 

4 0.61** 9 0.55** 14 0.74** 19 0.46** 

5 0.46** 10 0.72** 15 0.44** 20 0.57** 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

ن مجيع معـامالت ارتبـاط أ) 6( من جدول يتضح

د مقياس الشعور بالوحدة النفسية مع الدرجة الكلية بنو

كـام تـم  ).0.01(ا عنـد مـستوى للمقياس دالة إحـصائيً 

ــات  ــن ثب ــق م ــا املالتحق ــل ألف ــتخدام معام ــاس باس قي

 .، وهو معامل ثبات مرتفع)0.90(، وبلغ كرونباخ

 :األساليب اإلحصائية

لداللة الفروق للعينـات ) ت(تم استخدام اختبار 

 .إلجابة عن تساؤالت الدراسةاملستقلة ل

 :نتائج الدراسة

هل توجد فـروق ذات داللـة : السؤال األولنتيجة 

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

 املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني وبـني يفالطلبة املوهـوبني 

 املوهـوبني يف الفـصول اخلاصـة ضـمن املـدارس الطلبة

 العادية؟
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) ت(  استخدام اختبار تم :لسؤال هذا انلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرّ ؛لداللة الفروق بني جمموعتني مـستقلتني

ــوبني ــة املوه ــات الطلب ــطي درج ــروق يف متوس   يفالف

املدارس اخلاصة باملوهوبني، ودرجات الطلبة املوهـوبني 

 والدرجـة ،رس العاديـةااملـدالفصول اخلاصة ضمن  يف

 الـشعور  ومقيـاسالكلية ملقيـاس التفكـري االخرتاعـي

ـ النتائج التي تـمَّ واجلدول التايل يبنيِّ . بالوحدة ل  التوصُّ

  .إليها

 

بـاملوهوبني ودرجـات الطلبـة املوهـوبني امللتحقـني  لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني امللتحقني باملدارس اخلاصـة) ت(اختبار  :)7(جدول 

 . ومقياس الشعور بالوحدةياس التفكري االخرتاعيرس العادية يف مقادفصول اخلاصة ضمن املبال

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد نوع املدرسة البعد

 0.64 3.19 151 مدرسة موهوبني
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.55 3.07 82 مدرسة عادية
1.51 0.133 

 0.55 3.03 151 سة موهوبنيمدر
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.49 3.00 82 مدرسة عادية
0.40 0.688 

 0.49 2.65 151 مدرسة موهوبني
 املخاطرة

 0.52 2.52 82 مدرسة عادية
1.92 0.056 

 0.62 3.22 151 مدرسة موهوبني
 حب االستطالع

 0.60 3.15 82 مدرسة عادية
0.84 0.403 

 0.60 3.09 151 مدرسة موهوبني
 اإلبداع

 0.53 3.07 82 مدرسة عادية
0.27 0.791 

 0.61 3.16 151 مدرسة موهوبني
 مهارات التفكري العليا

 0.51 3.14 82 مدرسة عادية
0.26 0.794 

 0.49 3.07 151 مدرسة موهوبني
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.39 3.01 82 مدرسة عادية
0.92 0.357 

 0.54 2.01 151 مدرسة موهوبني
 لية ملقياس الشعور بالوحدة الدرجة الك

 0.58 2.22 82 مدرسة عادية
2.75** 0.006 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

غـري دالـة يف ) ت( أن قـيم )7(يتضح من جـدول 

القدرة عىل التوجيه الذايت، القدرة عىل التكيف : (األبعاد

ع، اإلبـداع، وإدارة التعقيد، املخاطرة، حـب االسـتطال

، ويف الدرجـة الكليـة ملقيـاس )مهارات التفكـري العليـا

التفكري االخرتاعي، مما يشري إىل عدم وجود فـروق ذات 

 يفداللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني 

املدارس اخلاصة باملوهوبني ودرجات الطلبـة املوهـوبني 

رس العاديــة يف تلــك ادفــصول اخلاصــة ضــمن املــ اليف
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 . ملقياس التفكري االخرتاعي والدرجة الكليةاألبعاد

دالـة عنـد ) ت( أن قيمة )7(يتضح من جدول كام 

 مما يشري إىل ، يف مقياس الشعور بالوحدة)0.01(مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

 املــدارس اخلاصــة بــاملوهوبني يفالطلبــة املوهــوبني 

فـصول اخلاصـة ضـمن  اليف ودرجات الطلبة املوهوبني

رس العادية يف مقيـاس الـشعور بالوحـدة، وكانـت ادامل

ــة املوهــوبني   املــدارس يفتلــك الفــروق لــصالح الطلب

رس العاديـة ااملـديف  أن الطلبـة املوهـوبني : أي،العادية

 يفيشعرون بالوحدة النفسية أكثر من الطلبـة املوهـوبني 

 .املدارس اخلاصة باملوهوبني

هل توجد فـروق ذات داللـة :  الثايننتيجة السؤال

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

طلبة املرحلة املتوسطة وطلبة املرحلة الثانوية مـن الطلبـة 

  املدارس اخلاصة باملوهوبني؟يفاملوهوبني 

) ت(  استخدام اختبار تم : هذا السؤالنلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرُّ ؛لداللة الفروق بني جمموعتني مـستقلتني

 يفالفروق يف متوسط درجـات أفـراد الطلبـة املوهـوبني 

 والدرجـة الكليـة ملقيـاس ،املدارس اخلاصة بـاملوهوبني

 تبًعــا  ومقيــاس الــشعور بالوحــدةالتفكــري االخرتاعــي

ــة الدراســية  ــة-املتوســطة (الخــتالف املرحل ).  الثانوي

  .ا التوصل إليه النتائج التي تمَّ واجلدول التايل يبّني 

 

 ومقيـاس باملـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني يف مقيـاس التفكـري االخرتاعـي لداللة الفروق يف متوسط درجات الطلبة املوهوبني امللتحقني) ت(اختبار : )8(جدول 

 . باختالف املرحلة الدراسيةالشعور بالوحدة

 املتوسط احلسايب العدد املرحلة الدراسية البعد
االنحراف 

 املعياري
 ستوى الداللةم قيمة ت

 0.66 3.21 96 املتوسطة
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.60 3.17 55 الثانوية
0.38 0.705 

 0.55 3.08 96 املتوسطة
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.56 2.95 55 الثانوية
1.37 0.172 

 0.53 2.66 96 املتوسطة
 املخاطرة

 0.42 2.62 55 الثانوية
0.53 0.597 

 0.59 3.24 96 املتوسطة
 حب االستطالع

 0.68 3.20 55 الثانوية
0.38 0.702 

 0.58 3.10 96 املتوسطة
 اإلبداع

 0.63 3.08 55 الثانوية
0.24 0.809 

 0.63 3.18 96 املتوسطة
 مهارات التفكري العليا

 0.58 3.13 55 الثانوية
0.51 0.610 
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 ).8(جدول / تابع

 املتوسط احلسايب العدد لة الدراسيةاملرح البعد
االنحراف 

 املعياري
 مستوى الداللة قيمة ت

 0.49 3.09 96 املتوسطة
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.50 3.04 55 الثانوية
0.64 0.523 

 0.50 1.90 96 املتوسطة
 الدرجة الكلية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

 0.54 2.20 55 ثانويةال
3.48** 0.001 

 0.01دالة عند مستوى ** 

 

غـري دالـة يف ) ت( أن قـيم )8(يتضح من جـدول 

القدرة عىل التوجيه الذايت، القدرة عىل التكيف : (األبعاد

وإدارة التعقيد، املخاطرة، حـب االسـتطالع، اإلبـداع، 

، ويف الدرجـة الكليـة ملقيـاس )مهارات التفكـري العليـا

عي، مما يشري إىل عدم وجود فـروق ذات التفكري االخرتا

 يفداللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة املوهـوبني 

والدرجـة  ،املدارس اخلاصة باملوهوبني يف تلـك األبعـاد

ملقيــاس التفكــري االخرتاعــي، تعــود الخــتالف الكليــة 

 .املرحلة الدراسية

دالـة عنـد ) ت( أن قيمة )8(يتضح من جدول كام 

 مقياس الشعور بالوحدة، مما يشري إىل يف) 0.01(مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات 

ــوبني  ــة املوه ــاملوهوبني يف يفالطلب ــة ب ــدارس اخلاص  امل

مقيــاس الــشعور بالوحــدة، تعــود الخــتالف املرحلــة 

طلبـة املرحلـة   وكانت تلك الفـروق لـصالح،الدراسية

 يشعرون بالوحـدة  أن طلبة املرحلة الثانوية: أي،الثانوية

 .رحلة املتوسطةاملأكثر من طلبة 

هل توجد فروق ذات داللـة : نتيجة السؤال الثالث

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

ــدارس  ــوبني يف امل ــة املوه ــات والطلب ــات املوهوب الطالب

 اخلاصة باملوهوبني؟ 

) ت(  استخدام اختبار تم : هذا السؤالنلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرُّ ؛لة الفروق بني جمموعتني مـستقلتنيلدال

الفروق بـني متوسـطي درجـات الطالبـات املوهوبـات 

ودرجـــات الطلبـــة املوهـــوبني يف املـــدارس اخلاصـــة 

  والدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعـي،باملوهوبني

 النتـائج واجلدول التايل يبـنيِّ . ومقياس الشعور بالوحدة

 .االتي تم التوصل إليه
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 املدارس اخلاصة باملوهوبني يف مقياس التفكـري املوهوبني يف لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات املوهوبات ودرجات الطلبة) ت(اختبار : )9(جدول 

 . ومقياس الشعور بالوحدةاالخرتاعي

 املتوسط احلسايب العدد نوع العينة البعد
االنحراف 

 املعياري
 لةمستوى الدال قيمة ت

 0.51 3.36 69 طالبات
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.70 3.05 82 طالب
3.09** 0.002 

 0.50 3.12 69 طالبات
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.59 2.95 82 طالب
1.83 0.070 

 0.47 2.69 69 طالبات
 املخاطرة

 0.51 2.61 82 طالب
0.98 0.327 

 0.48 3.41 69 طالبات
 حب االستطالع

 0.69 3.06 82 طالب
3.65** 0.000 

 0.47 3.22 69 طالبات
 اإلبداع

 0.67 2.98 82 طالب
2.58** 0.011 

 0.45 3.38 69 طالبات
 مهارات التفكري العليا

 0.66 2.97 82 طالب
4.50** 0.000 

 0.38 3.22 69 طالبات
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.54 2.95 82 طالب
3.63** 0.000 

 0.50 2.04 69 طالبات
 الدرجة الكلية ملقياس الشعور بالوحدة 

 0.57 1.98 82 طالب
0.70 0.488 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

دالــة عنــد ) ت( أن قــيم )9(يتــضح مــن جــدول 

القدرة عىل التوجيه الـذايت، : ( يف األبعاد)0.01(مستوى 

، ويف )اع، مهارات التفكري العلياحب االستطالع، اإلبد

الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي، ممـا يـشري إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

ــة  ــات ودرجــات الطلب  املوهــوبني يفالطالبــات املوهوب

  والدرجـةاملدارس اخلاصة بـاملوهوبني يف تلـك األبعـاد

 تلك الفروق لصالح ملقياس التفكري االخرتاعي، وكانت

 .عينة الطالبات

غـري ) ت( أن قـيم )9(من جـدول كذلك  ويتضح

القـدرة عـىل التكيـف وإدارة التعقيـد، : (دالة يف األبعاد

، مما يشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة )املخاطرة

إحصائية بني متوسـطي درجـات الطالبـات املوهوبـات 

 ودرجـــات الطلبـــة املوهـــوبني يف املـــدارس اخلاصـــة

 .باملوهوبني يف تلك األبعاد ملقياس التفكري االخرتاعي

 غـري دالـة) ت(أن قيمة ) 9(يتضح من جدول كام 
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 ممـا يـشري إىل عـدم وجـود ،يف مقياس الشعور بالوحدة

ــة إحــصائية بــني متوســطي درجــات  فــروق ذات دالل

ــة املوهــوبني يف  ــات ودرجــات الطلب الطالبــات املوهوب

 . مقياس الشعور بالوحدةاملدارس اخلاصة باملوهوبني يف

 :مناقشة وتفسري النتائج

ختترب الدراسة احلالية مدى تأثري املـدارس اخلاصـة 

باملوهوبني عىل كل مـن التفكـري االخرتاعـي والـشعور 

بالوحدة، من خـالل املقارنـة بـني الطلبـة املوهـوبني يف 

ــوبني يف  ــة املوه ــاملوهوبني، والطلب ــة ب ــدارس اخلاص امل

 .املدارس العاديةالفصول اخلاصة ضمن 

ولقد توصلت الدراسة إىل عـدم وجـود فـروق يف 

خاصـة (التفكري االخرتاعي ُتعَزى ملتغـري نـوع املدرسـة 

ــاملوهوبني ــة-ب ــي )عادي ــري االخرتاع ــى أن التفك ، بمعن

وتعـزو الباحثـة . للموهوبني يف كال املدرستني متقـارب

 :النتيجة التي تم التوصل إليها إىل جانبني؛ اجلانب األول

يتعلق بطبيعة التفكري االخرتاعي بام يتضمنه مـن أبعـاد، 

القدرة عىل التوجيه الذايت، والقدرة عـىل التكيـف : وهي

ـــتطالع،  ـــب االس ـــاطرة، وح ـــد، واملخ وإدارة التعقي

واإلبداع، ومهارات التفكري العليا، فهذه األبعاد سـامت 

مميزة للطلبة املوهوبني حتى وإن كانت درجـة مـوهبتهم 

فقد كان املتوسط احلسايب للتفكـري االخرتاعـي متفاوتة، 

، بــانحراف )3.05(لكــال املجمــوعتني مرتفًعــا، إذ بلــغ 

كام أن نسبة الطالب املجتازين ملقيـاس ). 0.46(معياري 

موهبة يف مدارس حمافظة جدة وفًقـا إلحـصائيات إدارة 

بالنــسبة للطلبــة %) 40(بلــغ ) 1439(املوهــوبني بجــدة 

 أن هنـاك طلبـة موهـوبني حققـوا املتقدمني، إضـافة إىل

، ) درجـة فـأعىل880(درجة مرتفعة عىل مقياس موهبـة 

وهــو الــرشط األول لاللتحــاق باملــدارس اخلاصــة 

باملوهوبني، إال أهنم ليست لدهيم الرغبة أو املعرفة هم أو 

ـــة  ـــدارس اخلاص ـــاق بامل ـــاء أمـــورهم يف االلتح أولي

  .باملوهوبني

مة يف كـل أما اجلانب اآلخر، فيتعلق بالرب امج املُقدَّ

من املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني، والفـصول اخلاصـة 

باملوهوبني ضمن املدرسـة العاديـة؛ إذ تـم التعامـل مـع 

املدارس اخلاصـة والفـصول اخلاصـة معاملـة واحـدة، 

فكالمها يتبع وحدة املـدارس يف إدارة املوهـوبني، وهـي 

ب وحدة ُتعنَى باإلرشاف ومتابعة برنامج جتميـع الطـال

املوهوبني يف مدارس مستقلة أو فـصول خاصـة ضـمن 

 ).1439إدارة املوهوبني بجدة، (مدارس التعليم 

ــإدارة  ــة املوهــوبني ب ــرامج رعاي وعنــد اســتقراء ب

املوهوبني بجدة نالحظ أن برامج رعاية املوهوبني واحدة 

للمدارس اخلاصة باملوهوبني، والفصول اخلاصة ضـمن 

ام من بـرامج الرعايـة هـو املدارس العادية، فاهلدف الع

تقديم خدمات إثرائية نوعية متقّدمة للطالب أصـحاب 

القدرات العقليـة فـوق املتوسـط، واملجتـازين ملقيـاس 

ف عـىل املوهـوبني مـن الـصف  املرشوع الـوطني للتعـرُّ
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 .الرابع االبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي

املحتـوى العلمـي : أما مكونات الربامج فتتـضمن

العمق، االتساع، التكامل، التجريد، التحـدي، (املتعمق 

، ومهـارات %)50(بنـسبة ) التطبيق العمـيل، اإلنتاجيـة

ــري  ــي والتفك ــث العلم ــد (البح ــري الناق ــارات التفك مه

واإلبداعي، مهارات البحث العلمـي، مهـارات الـتعلم 

، %)20(بنــسبة ) التعــاوين، مهــارات الــتعلم الــذايت

 قبـول الفـشل، حب االسـتطالع،(والسامت الشخصية 

تقبل النقد، الثقة بـالنفس، املخـاطرة، التـساؤل، تقـدير 

ــذات ــسبة ) ال ــساندة %)20(بن ــارات م ــرامج (، ومه ب

ومل ُيالَحـظ %). 10(بنـسبة ) حاسوبية، بـرامج روبـرت

متييز أو تفريق بني الربامج املقّدمـة يف املـدارس اخلاصـة 

 .عنها يف الفصول اخلاصة ضمن املدرسة العادية

صـلت الدراسـة إىل عـدم وجـود فـروق يف كام تو

التفكري االخرتاعي بني طلبـة الـصف الثالـث املتوسـط 

وطلبة الـصف الثالـث الثـانوي، وتفـرسِّ الباحثـة هـذه 

النتيجة بأن الطـالب يف الـصف الثالـث الثـانوي لـيس 

بالــرضورة أن يكونــوا قــد التحقــوا باملــدارس اخلاصــة 

 إذ تسمح مدارس باملوهوبني من بداية املرحلة املتوسطة؛

املوهوبني باالنتقـال مـن املـدارس العاديـة إىل مـدارس 

ق الطالب  املوهوبني يف الصف األول الثانوي فقط إذا حقَّ

الرشوط، إضافة إىل أن الربامج املطروحة من قبـل إدارة 

املوهوبني بجدة واحدة لكال املرحلتني ومل يالحـظ متييـز 

 .ملرحلة دون أخرى

 وجود فروق بني املوهوبني وكشفت نتائج الدراسة

يف الدرجـة واملوهوبات يف املدارس اخلاصة بـاملوهوبني 

ــة  ــصالح عين ــي، ل ــري االخرتاع ــاس التفك ــة ملقي الكلي

ويمكـن تفـسري هـذه النتيجـة يف كـون إدارة  ،الطالبات

املوهوبات بجـدة مـن ضـمن براجمهـا الرئيـسة برنـامج 

اع ُيطَلق عليه مرشوع منظومـة االخـرت خاص باالخرتاع

م للطالبات املوهوبـات؛ لتنميـة « وهو برنامج رعاية ُيقدَّ

قدراهتن يف جمال االخرتاع وتـسخري التقنيـة واالبتكـار، 

وهو يستهدف طالبات الصف الثالث املتوسط والـصف 

إكساب : األول الثانوي، ومن األهداف العامة للربنامج

املتدربات املهارات األساسية لالخرتاع، وتدريبهن عـىل 

يات االخرتاع يف املجـاالت التقنيـة، واملخرجـات أساس

الرئيسة للربنامج أن تكون لدى الطالبات مهـارة تقـديم 

ــي ــث العلم ــات البح ــا ملنهجي ــات وفًق إدارة  (»خمرتع

ــدة،  ــات بج ــد )2019املوهوب ــامج يع ــذا الربن ــنام ه ، بي

 .اختيارًيا يف إدارة املوهوبني وال ُيطبَّق باستمرار

ة باملستوى املتميز يف تطبيق كام يمكن تفسري النتيج

معايري اجلودة الـذي وصـلت إليـه مدرسـة املوهوبـات 

والذي قد يكون انعكس أثره عىل الربامج املقدمـة، فقـد 

حققت متوسـطة املوهوبـات مـستوى التميـز يف تطبيـق 

معايري هيئة تقويم التعليم والتدريب يف الزيـارة امليدانيـة 

 املُكلَّف من قبل هيئة التقويمية من فريق التقويم املدريس
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تقويم التعليم والتدريب يف الفصل الدرايس الثـاين عـام 

: ، ولقد اسُتخِدم يف تلك الزيارات األدوات التالية1439

الطالبات، أولياء األمور، : استبانات تقييم من وجهة نظر

ــامت  ــة واملعل ــدة املدرس ــع قائ ــابالت م ــامت، ومق املعل

ــ ــفية ومدرس ــات ص ــات، ومالحظ ــل والطالب ية، وحتلي

وثائق، ويعترب مستوى التميز وفًقا هليئـة تقـويم التعلـيم 

والتــدريب ذا جــودة عاليــة، ويتطلــب اســتدامة التميــز 

القيـادة (واالبتكار، حيث بلغ املستوى العام للمدرسـة 

، %)99(، والتخطيط والثقافة التنظيمية %)98) (املدرسية

دريس ، واملجتمــع املــ%)97(وقيــادة العمليــة التعليميــة 

تتفـق و). 2019متوسطة وثانويـة املوهوبـات، %) (98(

 ).Abdullah & Osman, 2010a (هذه النتيجة مـع دراسـة

 كام اتفقت هذه النتيجة جزئًيا مع دراسة أخرى للباحَثنيِ 

 ). Abdullah & Osman, 2010b(نفسيهام 

ــن  ــدد م ــائج ع ــع نت ــة م ــذه النتيج ــت ه واختلف

ــر ف ــي مل تظه ــسابقة الت ــات ال ــري الدراس ــا يف التفك روًق

 ;Barak, 2013) :االخرتاعي ُيعَزى ملتغري النـوع، وهـي

Barak & mesika, 2007; Wogkraso, Sitti &. 

Piyakum, 20152017  ملحم والسامرة،؛(. 

لـدى الطلبـة  أما من حيث متغري الشعور بالوحدة

املوهوبني، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق يف 

ملوهوبني من طلبة املدارس اخلاصة الشعور بالوحدة بني ا

ــمن  ــة ض ــصول اخلاص ــوبني يف الف ــاملوهوبني واملوه ب

املدارس العادية لـصالح الطلبـة املوهـوبني يف املـدارس 

العادية، مع مالحظة أن مستوى الشعور بالوحدة يف كال 

املجموعتني كان يف املستوى املتوسـط، إذ بلـغ املتوسـط 

ــة يف الــشعور بالوحــد  )2.08(ة النفــسية احلــسايب للعين

 .)0.56(درجة، بانحراف معياري 

وتفرسِّ الباحثة هذه النتيجة بكون الطلبة املوهوبني 

يف املدارس العاديـة ينتظمـون يف فـصل مـستقل ضـمن 

جمتمع املدرسة العادي بنظامه وطلبته ومعلميـه، ممـا قـد 

خيلق لدهيم نوًعا من الشعور باالختالف والعزلة، يعـّزز 

م عندما يتفاعلون مـع الطلبـة العـاديني ذلك الشعور أهن

الذين ختتلف قدراهتم وإمكانـاهتم املعرفيـة عـن الطلبـة 

املوهــوبني، ممــا يعكــس اختالًفــا بيــنهم يف االهتاممــات 

وامليول، والدوافع املعرفية، وأساليب التفكـري، وبالتـايل 

قد يشعر الطلبة املوهوبون بالغربة والوحدة مـع أقـراهنم 

 الوحدة  ما يمثله أحد أنواع الوحدة، وهوالعاديني، وهذا

تـضمن عـدم  التـي تIntellectual Lonelinessالفكرية 

قدرة الفرد عىل التواصل أو التزامن الفكري أو الرتبـوي 

 مع األقران، أو أفراد األرسة، أو املجموعات االجتامعيـة

(Bhagchandani, 2017). 

مـة إضافة إىل أن خـدمات اإلرشـاد املـدريس املُقدَّ 

للطلبة املوهوبني يف املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني أكثـر 

مبارشة للعناية بخصائص الطلبة املوهوبني واحتياجاهتم 

ومشكالهتم ومن أبرزها الشعور بالوحدة، بينام قد تكون 
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خدمات اإلرشاد املدريس يف املدارس العادية هي برامج 

ل  م خــدماهتا جلميــع الطــالب، حيــث يــشكِّ عامــة ُتقــدِّ

 .ب العاديون الرشحية الكربى منهمالطال

ــي  ــار الرابغ ــل (وأش ــيص، أبري ــصال شخ ، 23ات

إىل أن إدارة املوهوبني ال تـأُلو جهـًدا يف توحيـد ) 2019

التعامـل بــني الطلبــة املوهـوبني والعــاديني يف املــدارس 

مـة هلـم  العادية، وأن االختالف يكـون يف الـربامج املُقدَّ

شطة، وتأهيل معلمـي فقط، وإرشاكهم مًعا يف بعض األن

املوهــوبني ملواجهــة مــشكالت املوهــوبني مــن ضــمنها 

الشعور بالوحدة، وهـذا مـا ُيفـرسِّ أن مـستوى الـشعور 

. بالوحدة لدى الطلبة املوهوبني جاء يف املستوى املتوسط

وأشار إىل أن هناك بعض املامرسات اخلاطئة مـن بعـض 

 املعلمني ومديري املـدارس التـي قـد تـؤدي إىل تعميـق

الفجوة بني الطلبة املوهوبني والعاديني، مثل وضع صف 

مستقل للطلبة املوهوبني يف املقاصـف املدرسـية، وتـرك 

الطلبة العاديني يف صف طويل مزدحم، واملقارنات التي 

ــة  ــصفوف العادي ــون ال س ــذين يدرِّ ــون ال ــا املعلم جيرهي

وصفوف املوهوبني أمام الطلبـة أنفـسهم أو املعلمـني أو 

وحتى أمـام أوليـاء األمـور، والتـي تكـون يف اإلداريني 

صالح املوهوبني بأهنم طلبة أذكيـاء، مرحيـون، يعرفـون 

ومثل هذه املقارنات قـد ....اإلجابات برسعة، ملتزمون

ــراهنم  ــة العــاديني ضــد أق تثــري املــشاعر الــسلبية للطلب

د لــدى  ــز والتفــرُّ ز مــشاعر التميُّ املوهــوبني، وقــد تعــزِّ

 فيـه قـد يـصل بـبعض الطلبـة املوهوبني بـشكل مبـالغ

 . املوهوبني إىل الغرور والتكربُّ عىل قرينه الطالب العادي

يف الــشعور  وجــود فــروق كـام أظهــرت الدراســة

 من الطلبـة طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية بني بالوحدة

طلبـة بـاملوهوبني لـصالح املدارس اخلاصة يف املوهوبني 

 . املرحلة الثانوية

ه النتيجة من خالل عامـل املـدة ويمكن تفسري هذ

الزمنية التي قد يكون قضاها بعض الطلبـة املوهـوبني يف 

املدرسة اخلاصة من املرحلة املتوسطة وحتى الثانوية، ممـا 

أدى إىل وجود املوهوبني يف بيئة تربوية خاصة جًدا بعيًدا 

عن أقراهنم العاديني، الذين قد جيدون تنافـًسا معهـم أو 

كـام . دوار القيادية أثناء تفاعلهم معهمممارسة لبعض األ

وهـي  -يمكن تفسري النتيجة بطبيعة املرحلـة الدراسـية 

، التـي يكـون فيهـا مـستوى - الصف الثالـث الثـانوي

الضغط كبًريا جًدا عىل الطلبة؛ كـون هـذه املرحلـة هـي 

د بعدها مستقبل  املرحلة اخلتامية للتعليم العام، والتي ُحيدَّ

س الطلبـُة الطالب اجلامعي وم ن ثم املهني، حيـث يكـرِّ

جهدهم يف متابعة التحصيل الدرايس وأداء االختبارات 

ــارات  ــب، وأداء االختب ــن جان التحــصيلية املدرســية م

اختبـار القـدرات العامـة، واالختبـار : املعيارية، وهـي

ل نتـائج مجيـع هـذه  التحصييل من جانب آخـر، وتـشكِّ

، إضـافة إىل أن االختبارات معايري القبول يف اجلامعـات

وعي الطالب املوهوب بقدراته وإمكاناته املرتفعة السيام 
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أنه ملتحق بمدرسة خاصة باملوهوبني يشّكل ضغًطا أكرب 

عليه خاصة من املدرسة واألرسة واملجتمع بأرسه، حيث 

تعّلق تلك الفئـات آمـاهلم وتطلعـاهتم عـىل هـذه الفئـة 

 ,Bakar)ن وهذا ما توصلت إليه دراسة كلٌّ مـ. املوهوبة

Yazid & Ishak, 2014) ؛Fouladchang et al., 2010 

مقارنة بغـري  لدى املوهوبنيمن ارتفاع مستوى الضغوط 

  .لدى الطالب املوهوبني وغري املوهوبني املوهوبني

الشعور بالوحدة يف  ا فروقً يف حني مل تظهر الدراسة

 املوهـوبني يف املـدارس املوهوبات والطلبةبني الطالبات 

 وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة إىل أن باملوهوبني،اصة اخل

عامل النوع ليس هو العامل املؤثِّر يف الشعور بالوحـدة، 

إنام العوامل املؤثرة هـي سـامت الشخـصية، واملهـارات 

االجتامعية، والظـروف البيئيـة التـي قـد ختلـق شـعوًرا 

وتتفق هذه النتائج مـع مـا توصـل . بالوحدة من عدمها

ــه  ــع)Vries, 2017(إلي ــائج م ــف النت ــة ، وختتل  دراس

)Moore-Richardson, 2002.( 

 :التوصيات

  ــة ــربامج املقدم ــة لل ــات تقويمي ــراء دراس إج

للموهوبني يف املدارس اخلاصـة، والفـصول اخلاصـة يف 

املدارس العادية؛ للتوصل إىل أفضل الربامج التي حتقـق 

ــستوى التفكــري  ــيام عــىل م ــضل املخرجــات ال س أف

وتقلل من اآلثار النفسية السلبية كالـشعور االخرتاعي، 

 .بالوحدة

  بناء برامج رعاية املوهوبني يف املدارس اخلاصة

باملوهوبني، مراعية اخلصائص النامئيـة لطلبـة املـرحلتني 

 .املتوسطة والثانوية

  دعم خـدمات اإلرشـاد املـدريس يف املـدارس

العادية التي تتضمن فصوًال خاصة باملوهوبني بخدمات 

ـــتلمس إرشـــا ـــة املوهـــوبني، ل دية متخصـــصة للطلب

احتياجاهتم وحل مشكالهتم النفسية، والسـيام الـشعور 

 .بالوحدة

  إعــداد بــرامج تدريبيــة للتعامــل مــع الــشعور

بالوحدة، وإدارة الضغوط لـدى طلبـة الـصف الثالـث 

 .الثانوي من طلبة املدارس اخلاصة باملوهوبني

* * * 

خالـد . د: ل منتتقّدم الباحثة بالشكر والتقدير لك

نورة الغامـدي . الرابغي مدير إدارة املوهوبني بجدة، ود

ـــسهيالت  ـــىل الت ـــدة ع ـــات بج ـــديرة إدارة املوهوب م

ــدم ــي ق ــات الت ــد اواملعلوم ــتاذ حمم ــة، واألس ها للباحث

الــشهري مــدير مــدارس الفيــصلية للموهــوبني لتوليــه 

التطبيق عىل طلبة املدرسة، واألستاذ محيد اللهيبي أسـتاذ 

وبني بمجمع األمري سلطان الذي توّىل التطبيق عـىل املوه

 .عينة الفصول اخلاصة باملوهوبني

* * * 
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   يف المملكة العربية السعوديةيف التعليم العام تحسين كفاءة اإلنفاقل  قليلة العدددمج المدارس الحكوميةواقع 

 )2(عبد اهللا بن سعد حممد السدحان، )1(فايز بن عبد العزيز سليامن الفايز

 ، ووزارة التعليمجامعة امللك سعود

 )هـ26/01/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛30/08/1441قدم للنرش يف (

، ورصد التحـديات التـي تواجـه  لتحسني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام قليلة العددهدفت الدراسة إىل تشخيص واقع دمج املدارس احلكومية :املستخلص

وطبقـت الدراسـة . ينـة الدراسـة املسحي واستخدمت االستبانة واملقابلة كأداتني جلمع املعلومات من ع املنهج الوصفيواعتمدت الدراسة عىل. الدمج وبدائله

من أفراد املجتمـع ) 3(وخبًريا ) 14(مع  وأجريت املقابلة .ا من مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم يف مجيع أنحاء اململكة فردً 268 عىل

قليلة العدد أسهم يف حتسني كفاءة اإلنفـاق احلكومية  دمج املدارس يرى أفراد الدراسة أن :خرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزها و.املحيل ممن تم دمج مدارسهم

، كان من أهـم عنـارص حتـسن كفـاءة »التخلص من املباين املستأجرة«وأن .  درجات5 من أصل 3,51يبلغ  عالية وبمتوسط الدمج بدرجةيف املدارس التي شملها 

 وفيام يتعلق بالبدائل فريى أفراد الدراسـة أن إنـشاء املجمعـات التعليميـة يف أمـاكن .جتمع املحيل وأن أكرب حتِد يواجه الدمج هو معارضة امل.اإلنفاق بعد الدمج

وقـد قـدمت . متوسطة بني القرى وإنشاء شبكة مدارس حتت إدارة واحدة يف حميط جغرايف حمدد مها من أفضل البـدائل لـدمج املـدارس احلكوميـة قليلـة العـدد

 . ني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام باململكة العربية السعوديةالدراسة عدًدا من التوصيات لتحس

 . قليلة العدددمج املدارس، اقتصاديات التعليم، ترشيد اإلنفاق، املدارس احلكومية :الكلامت املفتاحية
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The Reality of Consolidation of Public Schools with Small Numbers of Students for 
Improving the Efficiency of Educational Expenditure in Saudi Arabia 
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Abstract: The study aimed to diagnose the reality of consolidating the public schools with small number of students to improve the 
efficiency of expenditure on public education. The descriptive survey was used in this study. The questionnaire and interview were used as 
tools to collecting data from study population. A questionnaire was distributed to (268) members of school planning managers, their 
assistants, and managers of education offices across the Kingdom, while the interview was with (14) experts and (3) members of the local 
community whose schools were consolidated. The most important findings of the study were: The members of this study consider that the 
consolidation of schools with a small number of students has highly contributed to the improvement of the efficiency of expenditure on the 
consolidated schools, with response average of (3.51) out of (5) degrees. The most important element of improved expenditure efficiency 
was “getting rid of all rented school buildings”. The most prominent challenge is resistance of the local community. The applying 
consolidation alternatives is fairly appropriate. the consolidation, whether of two or more schools “an education complex” is the best 
alternative. Finally, the study provides some recommendations to improve the efficiency of expenditure on public education.  

Key words: Schools Consolidation, Economics of education, Rationalization of spending, Small size schools. 
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 وصول اخلدمات التعليمية تبنى أغلب دول العاملت

ومنـاطق  من مدن وحمافظـات ومراكـز ئهاكافة أرجاإىل 

 يف كـل دولـة عىل اختالف تصنيفها اإلداري وأحجامها

، وحتـرص الـدول مبدأ التعليم للجميـعوذلك لتحقيق 

عىل أن توفر مجيع اخلدمات جلميـع القطاعـات بـام فيهـا 

حتقيق التنميـة الـشاملة وبنـاء القطاع التعليمي من أجل 

 .املواطن الصالح

احلكوميـة ومنهـا  اإلنفاق عـىل القطاعـات ويعترب

 من أهم قنوات اإلنفاق العام يف موازنات الدول، التعليم

حيــث تلتــزم احلكومــات بمبــادئ أساســية يف إنفاقهــا 

مبـدأ املنفعـة االجتامعيـة، : وأهم تلك املبادئ. لألموال

واملبـدأ الثـاين . والذي يتطلب تطبيقه التـوازن والعدالـة

، ويتطلـب بطبيعـة )كفاءة يف اإلنفـاقال(مبدأ االقتصاد 

احلال توظيـف إدارة ماليـة فاعلـة تتجنـب اهلـدر املـايل 

إن حتقيـق  فـ،ولذا). م2010بريس، (والعبث باملال العام 

كفاءة اإلنفاق يف التعليم من االجتاهـات املهمـة يف جمـال 

اقتصاديات التعليم، إال أن غـري املتخصـصني يعتقـدون 

ــاءة اإلنفــا ــأن حتقيــق كف ق يعنــي احلــد مــن اإلنفــاق ب

وختفيضه، وبالتأكيـد فـإن هـذا االعتقـاد غـري دقيـق إذ 

أن وبــشكل دقيــق وشــامل ) م2007(يوضــح العجمــي 

عملية اإلنفاق عىل التعلـيم  هي كفاءة اإلنفاق يف التعليم

 لتحقيق األهداف املنشودة بأعىل كفـاءة ،ا أحيانً ،بالزيادة

توظيـف  لتحـسني -أحيانـا أخـرى–ممكنة، وبـالنقص 

املوارد املتاحة التوظيف األنسب للحصول عـىل أفـضل 

وعليه فإن كفاءة اإلنفاق ُتعنى بالتوجيه  عائد بأقل تكلفة

الرشيد للنفقـات املاليـة املخصـصة لتحقيـق األهـداف 

التعليمية؛ مما ال يعنـي بالـرضورة تقلـيص اإلنفـاق، أو 

ايل التأثري السلبي عىل جودة التعليم، وإنام جتنب اهلدر املـ

وتوظيف وفورات اإلنفاق نحو مسارات أخـرى ختـدم 

 .جودة التعليم

 حتليل اإلنفاق وقياس كفاءتـه ذو أمهيـة عاليـة؛ إن

كونه أحد أدوات الرقابـة وحتديـد مـصادر اهلـدر املـايل 

د البـرشية روالتنبؤ املستقبيل، والتأكـد مـن اسـتثامر املـوا

ــاءة  ــق الكف ــشكل حيق ــا ب ــا وتوزيعه ــة وتوظيفه واملادي

 ). م2016اجلابري، (

 مكوًنا رئيًسا يف رسم يضاً أويمثل البعد األخالقي 

ــك  ــم تل ــن أه ــاق، وم ــاءة اإلنف ــسني كف ــات حت سياس

األخالقيات، اختاذه كاسرتاتيجية اقتصادية وتعليميـة يف 

آن واحد، فهي تستهدف حتسني جودة التعلـيم وُحـسن 

وحتقيـق . توجيه نفقاته واالستفادة منها بالشكل األمثـل

بادئ العدالة والنزاهة يف توزيع املوارد، وحتـري الدقـة م

واملوضوعية والبحث عن أفـضل البـدائل املمكنـة عنـد 

إقرار سياسات حتقيق كفاءة اإلنفاق، مع أمهية املـشاركة 

يف صناعة قرارات حتسني كفاءة اإلنفـاق لرفـع مـستوى 

عالوة عـىل تبنـي سياسـات إعـالم . قناعات املستفيدين
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ــربام ــة ب ــستفيدين وتوعي ــاق للم ــاءة اإلنف ــق كف ج حتقي

 ).م2007 العجمي،(

 فقد تبنـت حكومـة اململكـة وعىل املستوى املحيل

العربية السعودية منذ تأسيسها سياسة وصول اخلـدمات 

ــة  ــة إىل كاف ــالتعليمي ــات واملدن وامل ــىل املحافظ ــز ع راك

ا اختالف تصنيفها اإلداري وأحجامها؛ وذلـك تـشجيعً 

الذي كانـت تتطلبـه ، اق بالتعليمللمواطنني عىل االلتح

ا من مبدأ التعليم للجميع، وإيامنـا تلك املرحلة، وانطالقً 

 أكدت وثيقة سياسة التعليم عـىل أن وقد. بأمهية التعليم

طلب العلم فريضة عىل كل فرد بحكم اإلسالم، ونرشه «

وتيسريه يف املراحل املختلفة واجـب عـىل الدولـة بقـدر 

 لجنـة العليـا لـسياسة التعلـيم،ال (»وسعها وإمكانياهتـا

ولقد آتـت تلـك الـسياسة احلكيمـة ). 23.، صـه1416

أكلها، فانترش التعليم يف كافـة أرجـاء اململكـة، وارتفـع 

 وتراجعــت األميــة إىل .الــوعي االجتامعــي بأمهيتــه

مستويات قياسية، وازداد معدل القيـد يف التعلـيم العـام 

ــسني ــن اجلن ــغ ،م ــن لل) %94 ،%97 ،%98( إذ بل ــل م ك

ــىل  ــة ع ــطة والثانوي ــة واملتوس ــة االبتدائي ــوايل املرحل الت

 ).28 .، صـهـ1439التقرير السنوي لـوزارة التعلـيم، (

وبطبيعة احلـال فقـد أدى هـذا التوسـع يف بلـد مرتامـي 

األطراف ذي مساحة جغرافية كبرية، باإلضافة للتغري يف 

نتيجـة التحـوالت احلـرضية وخارطة التوزيع الـسكاين 

 السعودي إىل انخفاض عدد الطالب يف بعض للمجتمع

ال سيام يف املحافظات الـصغرية و ،مدارس التعليم العام

حيــث تــم رصــد مــدارس ال يتجــاوز عــدد . واملراكــز

الطالب فيها عـرشة طـالب؛ ممـا جعـل كلفـة الطالـب 

ريـال  ألـف 200الواحد يف تلك املدارس قـد تـصل إىل 

 ).هـ1439وكالة األنباء السعودية، (سنويا 

 ملثل هذه اإلشكاليات وغريها سعت رؤية وحال� 

 إىل حتقيق مستويات أعىل 2030اململكة العربية السعودية 

من الكفاءة يف استخدام املوارد البرشية واملادية، واحلد 

واملستمد ) قوام(حيث أطلقت الرؤية برنامج . من اهلدر

 : اسمه من قوله تعاىل               

            ]ويأيت . ]67 :الفرقان

 » املايل وكفاءة اإلنفاق احلكوميتعزيز فاعلية التخطيط«

كأحد األهداف االسرتاتيجية ذات األولوية يف رؤية 

، حيث يعنى هذا اهلدف االسرتاتيجي 2030اململكة 

 ،2030رؤية اململكة  (»ل تكلفةبتحقيق أقىص قيمة بأق«

فقد أنشئ يف هذا اإلطار مركز  ).5-1-1 .، رشحيةم2016

حتقيق كفاءة اإلنفاق الذي هيدف إىل رفع كفاءة اإلنفاق 

احلكومي، وتوفري الدعم الالزم لألجهزة احلكومية 

لتمكينها من االلتزام بسقوف اإلنفاق املخصصة هلا يف 

 واقرتاح سياسات امليزانية من خالل تطوير آليات

وخطط تنفيذية ترفع كفاء اإلنفاق والتخطيط املايل 

ومن هذا اجلانب ). 2019، 2030موقع رؤية اململكة (

حتسني كفاءة اإلنفاق «استهدفت وزارة التعليم فقد 
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 ضمن أهدافها االسرتاتيجية لتحقيق »لقطاع التعليم

 بمؤرشات عديدة، منها معدل عدد 2030رؤية اململكة 

ب لكل معلم مما يعني العناية بعدد الطالب يف الطال

املدرسة الواحدة والذي قد يستلزم يف بعض األحيان 

 .)ـه1438مكتب حتقيق الرؤية، (دمج بعض املدارس 

قليلة العـدد يف احلكومية دمج املدارس  وفيام خيص

يمكن رصد عدد من املحطات  اململكة العربية السعودية

دمة التعليمية يف املناطق ذات الترشيعية لتنظيم تقديم اخل

 وثيقة سياسـة حيث رسمتالكثافة السكانية املنخفضة، 

سياسة  )123( يف مادهتا هـ1389التعليم الصادرة يف العام 

أن بـ ، وذلكإنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقاربة

يراعى للتخطيط إلنـشاء املـدارس االبتدائيـة يف القـرى 

تتح املدارس يف منـاطق وسـطية الصغرية واملتقاربة أن تف

أن ، ومناسبة ينقل إليهـا الطـالب مـن القـرى املجـاورة

أمـا املـدارس  .يؤخذ بنظام املعلم الواحـد عنـد احلاجـة

ــادة  ــارت امل ــى يف ) 126(املتوســطة فقــد أش إىل أن يراع

إنشائها، أن تكون حيث يكثر محلـة الـشهادة االبتدائيـة، 

نقل إليه الطالب وتقام املدرسة يف مكان وسط مناسب ي

 إىل )129(يف حني أشـارت املـادة  .من األماكن املجاورة

أن يراعى يف افتتاح املدارس الثانوية بمختلف أنواعهـا، 

التخطيط املدروس مع مراعـاة احلاجـات واإلمكانـات 

 اللجنــة العليــا لــسياسة التعلــيم،(وفــق طبيعــة املنطقــة 

 ).ـه1416

ديم التعليم يف كام تم اعتامد عدد من الترشيعات لتق

دمـج «املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفـضة، ومنهـا 

أحد الذي يعد ) Multi age/ grade( »الصفوف املتقاربة

املامرسات العاملية والبدائل لتقديم اخلدمـة التعليميـة يف 

وقد تبنت وزارة التعلـيم .  قليلة العدد احلكوميةاملدارس

ــة ــك املامرس ــو،تل ــيم ال ــدر التعم ــد ص ــم  فق زاري رق

هـ بـاعتامده لتقـديم 27/5/1405 وتاريخ 32/7/26/36

 قليلــة العــدد  احلكوميــةاخلدمــة التعليميــة يف املــدارس

وتـال ذلـك إقـرار  ).هــ1405وكالة الـوزارة للتعلـيم، (

 يف املدارس احلكومية االبتدائية اخلطة الدراسية املخفضة

 تقليص عدد حصص املادة  والتي تعتمد عىل،قليلة العدد

يف  .)هــ1426حممد وزمـالؤه، (أو دمج بعض احلصص 

 احلكوميـة قليلـة العـدد، دمـج املـدارسحني تم إقـرار 

 الكـريمصدر قرار املقـام الـسامي  فقد، وحتديد ضوابطه

ــاريخ /62 ـــ13/9/1429ق ع وت ــضوابط . ه ــنظم ل امل

جملس (إحداث املدارس ودجمها يف مراحل التعليم العام 

 قـرار جملـس صـدر ثـم ،)ـهـ1429الوزراء الـسعودي، 

 والذي حيـدد هـ26/10/1439 وتاريخ 577الوزراء رقم 

ضوابط استحداث املـدارس وضـمها يف التعلـيم العـام 

تـضمن قـرار  وقد .)ـه1439جملس الوزراء السعودي، (

ــم  ــوزراء رق ــس ال ــاريخ 577جمل ـــ26/10/1439 وت  ه

اخلاص بضوابط استحداث املدارس ودجمهـا يف التعلـيم 

ة إىل إمكانيـة إنـشاء املجمعـات التعليميـة العام اإلشـار
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كأحد بدائل دمج املدارس، فقد أشار القرار إىل أنه عنـد 

ــة يف املراكــز  ) القــرى واهلجــر(إنــشاء جممعــات تعليمي

ا،  كيلــومرتً 20فرياعــى أن تغطــي دائــرة نــصف قطرهــا 

ــع  ــدائرة بجمي ــذه ال ــودة يف ه ــدارس املوج ــدمج امل وُت

 .مراحلها وتعد موقًعا واحًدا

ومن خالل مسح ومراجعة ألدبيات الدراسة حول 

دمج املدارس لتحسني كفاءة اإلنفاق يف اململكة العربيـة 

عربيـة املحلية والدراسات يف الالسعودية تبني وجود قلة 

تناولت املوضوع بشكل مبـارش إال أن هنـاك عـدًدا التي 

من الدراسات العربية تطرقـت ملوضـوعات ذات صـلة 

ة التعليم بشكل عام، أما الدراسات بكفاءة اإلنفاق وكلف

من عـدة  قليلة العدداألجنبية فقد تناولت دمج املدارس 

جوانب مبارشة وغري مبارشة وفيام ييل عرض لبعض هذه 

 .الدراسات

كلفـة  تناولـت دراسـة )هــ1431(  اجلابريأجرى

التعليم وسياسة توزيع املوارد، ومـدى االسـتفادة منهـا 

ة مـن اإلنفـاق؛ بـام يعـزز هبدف خفض اهلدر واالستفاد

وقـد توصـلت . مستوى املخرجـات وترشـيد اإلنفـاق

أن هناك تزايًدا يف اإلنفاق عىل الطالـب دون  الدراسة إىل

أبـرز ؛ وأن وجود مـؤرشات للعنايـة بـاجلودة والكفـاءة

مصادر ضعف الكفـاءة واهلـدر املـايل هـو تـدين معـدل 

ــب ــل :طال ــسة مث ــل رئي ــرتبط بعوام ــذي ي ــم، وال  معل

ض العبء التدرييس للمعلـم واخلطـط الدراسـية انخفا

للمراحل الدراسية، عالوة عىل عوامل مرتبطـة بحجـم 

 صايغدراسة يف حني هدفت  .الفصول واملدارس القروية

قيـاس حجـم ) ـه1432 (والضويان والعتيبي واجلضعي

اهلدر املايل يف وزارة التعليم ومـصادره، واقـرتاح الـسبل 

وقـد خرجـت  .م يف احلد منهاملالئمة التي يمكن أن تسه

   معلـم :أن معـدل طالـب :الدراسة بنتـائج مـن أبرزهـا

أن نـصاب ، ومن نسبة اهلدر العام %12,6يمثل ) 1: 10(

بلـغ متوسـط و. ا حصة أسبوعيً 24-3املعلم يرتاوح بني 

، مقابـل يف  ريـاًال 15317كلفة الطالب السنوية يف املـدن 

 فقــد ),MA 2016( مــاووأمــا .  ريــال يف القــرى27700

هدفت إىل استطالع آراء األرس التي دجمت أجرى دراسة 

مدارسهم، والتعرف عىل مدى حتقيق وفورات احلجم يف 

 اإلدارية، حيث أغلقت الصني »قانسو«مدارس مقاطعة 

مـــن مدارســـها % 50) م2010 – 2001 (بـــني األعـــوام

االبتدائية بسبب تغري الرتكيبة السكانية الناجتة من سياسة 

، فقد أقر جملـس الدولـة »جاب الطفل الواحدإن«فرض 

 .م2001 العـامالصيني تطبيق برنامج دمج املدارس منـذ 

وجلمع البيانات تـم . واستخدم الباحث املنهج الوصفي

إجـراء اســتطالع هــاتفي، وحتليــل الــسجالت اخلاصــة 

أن  وخرجت الدراسة بنتائج عدة مـن أبرزهـا. باإلنفاق

ت عىل املدرسة األصغر سياسة الدمج يف املقاطعة اعتمد

حتـسن ؛ وواألداء األضعف كمعيار الستحقاقها للـدمج

املستوى األكاديمي للطالب الذين دجمت مدارسهم، أما 
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يف . اا جدً طالب املدارس املستضيفة فكان التحسن طفيفً 

حني تسبب الـدمج يف حتمـل أوليـاء األمـور مـصاريف 

 املـدريسن تكلفة النقل ، وأإضافية لتوفري النقل املدريس

   كلـم تـرتاوح 5املخصصة مـن احلكومـة املحليـة لكـل 

دوالر أمريكي يف السنة الواحـدة، وهـو ) 47 – 31(بني 

ا ال يغطـي نفقـات األرس لتـوفري النقـل مبلغ قليل جـدً 

ترى األرس أن احلكومة املحلية تبالغ يف دمـج  و.املدرسة

  .املدارس

ــة ــدفت دراس ــويموه  إىل) (Effiom, 2014  إيف

 عىل جتارب ثالثة مديرين متت دمـج مدارسـهم التعرف

ــام  ــني ع ــرتة ب ــرز م2012-2008يف الف ــث أب ــن حي ، م

ــصادرها  ــة وم ــدير املدرس ــت م ــي واجه ــوترات الت الت

واسـتخدم الباحـث  . عملية الـدمجومسؤولياته يف أثناء

وجلمــع املعلومــات فقــد تــم إجــراء . املــنهج الوصــفي

اطعـات مقابالت مع مديري املدارس التي دجمـت يف مق

حرضية وليست ريفية ألسباب انخفاض القيـد أو تـدين 

وقد توصلت الدراسة إىل . املستوى األكاديمي للمدرسة

أن دمج مدرستني يؤدي لضغوط كبرية ، نتائج من أبرزها

عىل املعلمني والطالب ومديري املدارس، هذا الـضغط 

ال يتمثل فقط باملتطلبات التنظيمية للـدمج فحـسب بـل 

 العنارص البرشية بني املدرستني املدموجتني، والتكامل يف

أن العدالة تعـد و ؛وفقدان الثقافات ومكتسبات املدرسة

مصدر القلق األكرب يف قرار دمج املدارس، فقرار الـدمج 

ا لعدم قدرة أصوات املجتمـع أو عـدم ا نظرً قد يتم أحيانً 

 فإن الدمج يف املناطق احلرضية قد ،ولذا. متثيلها يف القرار

 .كز يف مدارس األقليـات أو ذات الـدخل املـنخفضيرت

قترص عىل إعالن ت مهمة مكتب املقاطعة التعليمي ال وأن

قرار الدمج واختيار املدارس التي ستدمج، لكن األهـم 

التعبري العلني عـن أسـباب الـدمج وعمـل خطـة ذات 

جدول زمني لتنفيذ الدمج وتأصيل اإلجراءات الواجب 

إىل سـعت  فقـد )ـهـ1437( كـةدراسة الربوأما  .اختاذها

حتليل سلوك الكلفة يف مدارس البنات يف حمافظـة ينبـع، 

. والكشف عن أوجه ضعف كفاءة اإلنفاق واهلدر املـايل

واستخدمت الباحثة تقنية االنحـدار املتعـدد مـن أجـل 

.  مدرسـة180وطبقت الدراسة عـىل . تقدير دالة الكلفة

د بيانـات ومجعت البيانات حول تلك املدارس من قواع

وقد أظهـر حتليـل البيانـات نتـائج . إدارة التعليم يف ينبع

منها، أن أكثر املحددات أمهية يف كلفة التعليم هو حجـم 

ــة  ــد دالل ــرشية، وتأكي ــوى الب ــور الق ــة، وأج املدرس

 وذلك مـن خـالل إمكانيـة خفـض ،اقتصاديات احلجم

متوسط الكلفة من خالل التوسع يف عـدد الطالبـات أو 

ل الدراسية املختلفـة يف مبنـى واحـد، إال أن دمج املراح

الدراسة مل تتمكن من الوصول حلجـم مثـايل للمدرسـة 

من جانب آخر كشفت الدراسة عن  .حيقق كفاءة اإلنفاق

هدر عاٍل يف مساحات املبنى املدريس يف مناطق جغرافية 

ذات كثافات سكانية منخفضة، وداللة املوقـع اجلغـرايف 
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عـىل هيكلـة الكلفـة ووجـود ) مدينة - قرية(للمدرسة 

مقاعد شاغرة داخل الفصل الـدرايس يف القـرى وتـدين 

 .فصل: معدل طالب

 دراسة هدفت )(Hayes, 2018 هييزيف حني تناول 

تقدير احلجم املثايل حلجم املقاطعـة التعليميـة الـذي إىل 

يعزز التحصيل وكفاءة اإلنفـاق، والعالقـة بـني حجـم 

أظهر فقد .  وكفاءة اإلنفاقاملقاطعة التعليمية والتحصيل

ــروق  ــل الف ــات ANOVAحتلي ــصالح املقاطع ــا ل  فروًق

ووجود تأثري سلبي حلجم . الكبرية يف التحصيل الدرايس

املقاطعة عىل اإلنفاق، فاملقاطعات ذات املدارس الكبرية 

كانت أقل كلفة مما يدعم الرباهـني التجريبيـة لوفـورات 

 دمج املقاطعات  فإن، وبالتايل.Economic Scaleاحلجم 

. التعليمية يتيح حتصيًال تعليمًيا أفضل وكفاءة يف اإلنفاق

لتعرف ل فقد أجرى دراسته )Prugh, 2018(ت برووأما 

عــىل وجهــات نظــر أفــراد املجتمــع املحــيل والقيــادات 

مقـاطعتني  يف التعليمية واملرشفني يف اثنني من االحتادات

 )Vermont( فريمونـتتعليميتـني صـغريتني يف واليـة 

قليلـة األمريكية حول إجراءات التعامـل مـع املـدارس 

 قبل صدور قرار واليـةالعدد، وقد وجدت الدراسة أنه 

ــت ــج )Vermont( فريمون ــم دم ــيم ودع ــاص بتنظ  اخل

عتمدان عىل مبـدأ تن ااملقاطعات التعليمية كانت املقاطعت

التعاون واملشاركة باعتباره اسـرتاتيجية لتـوفري الفـرص 

ــة ا ــدارس التعليمي ــني يف م ــالب واملعلم ــضل للط ألف

وبعد صدور القرار املـنظم والـداعم . األرياف الصغرية

ن هنـاك اجتاًهـا إلدمج املقاطعات التعليمية الـصغرية فـ

رافًضا ملبادرات الدمج لدى إحدى االحتادات اإلرشافية 

وأن هنـاك ثالثـة عوامـل  .يف حني قبل به االحتاد اآلخر

وهــي مــدى : و معارضــتهتــؤثر يف دعــم قــرار الــدمج أ

إسهامه يف حتسني واتـساع الفـرص التعليمـة للطـالب، 

مــدى اســتبقاء اإلدارة الذاتيــة واالســتقاللية، وحــدود 

الدمج املايل ومشاركة املوارد بني املقاطعتني، وأن دعم أو 

معارضة دمج املقاطعات التعليمية واملدارس أمر معقـد 

راء تعـديالت عندما حياول صانعو السياسة التعليمية إج

ــيل ــع املح ــل املجتم ــدارس داخ ــم أو  .يف امل ــام أن دع ك

معارضة الدمج مـن قبـل املجتمـع املحـيل يعتمـد عـىل 

 فـإن املعلومـات ، ولـذا.تصوراهتم له وأبعاده ومربراتـه

املضللة تؤدي إىل نتيجة سلبية عىل تقبل دمج املقاطعات 

أو املدارس، وأن دمج املقاطعـات التعليميـة واملـدارس 

 .لبا تقابل بردة فعل اجتامعية مشحونة ورافضةغا

 :مشكلة الدراسة

 لـسياسة التعلـيم يف اإلشـارة املبكـرةبالرغم من و

اململكة العربية السعودية املعتمدة بقرار جملس الوزراء يف 

إىل أن يكـون إنـشاء ) 129، 126، 123( يف املواد هـ1389

يهـا املدارس يف اهلجر والقرى يف مناطق وسطية ينقـل إل

الطالب من القـرى املجـاورة، ويراعـى فيـه االحتيـاج 

 واإلمكانات، واألخذ بنظام املعلم الواحد عنـد احلاجـة
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إال أن عدد املدارس احلكومية قليلة العدد ما زال مرتفًعا 

جًدا، ويشكل مصدًرا رئيًسا من مـصادر ضـعف كفـاءة 

 .اإلنفاق يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة الـسعودية

أن ) ـهـ1438(د أظهرت دراسـة الغامـدي وعابـدين فق

من مدارس البنات ال % 38,7ومن مدارس البنني % 45,2

 طالب، وهذه املـدارس تقـع يف 100يتجاوز عدد طالهبا 

ويدعم تلك النتيجة ما نرشته وكالة األنباء . قرى متباعدة

 نقًال عن وكالة وزارة التعليم للشؤون »واس«السعودية 

مدرسة يقل عدد طالهبا عـن ) 9553(ناك املدرسية أن ه

مـن إمجـايل مـدارس التعلـيم  %39 طالب، وتشكل 100

  ).ـه1439وكالة األنباء السعودية، (العام احلكومية 

 /1439ويشري التقريـر الـسنوي لـوزارة التعلـيم  

) 1 :12.8(معلم إذ يبلـغ :  إىل تدين معدل طالبهـ1440

يم حــول ويؤكــد تقريــر لــوزارة التعلــ. )ـهــ1440(

 بأن هنـاك عـدم 2030اسرتاتيجيات حتقيق رؤية اململكة 

توازن بني اإلنفاق الرأساميل واجلاري التـشغييل يف وزارة 

مقابل % 2التعليم، إذ تنخفض نسبة اإلنفاق الرأساميل إىل 

 OECD يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية% 8

ر مـن جانـب آخـ ).ـه1439وكالة التخطيط والتطوير، (

أظهرت عدد من الدراسـات ضـعف كفـاءة اإلنفـاق يف 

مــدارس التعلــيم العــام، فقــد توصــلت دراســة صــايغ 

 إىل أن تقـدير )هــ1432 (والضويان والعتيبي واجلضعي

متوسط اهلدر املـايل الـسنوي يف مـدارس التعلـيم العـام 

عائـدة إىل انخفـاض %) 77,9( مليـار، وأن 34يصل إىل 

تدريـيس اللـذين يظهـران معديل طالب معلم والعبء ال

كـام توصـلت .العـدد قليلة  احلكوميةبجالء يف املدارس

إىل أن متوسط كلفة الطالـب ) هـ1426(دراسة الضويان 

 ريـاًال، يف 26.355 تبلغ قليلة العدد  احلكوميةيف املدارس

 ريـاالت يف املـدارس كبـرية احلجـم، 10.404حني تبلغ 

التـي أكـدهتا وهـي النتيجـة ذاهتـا %. 160بزيادة قدرها 

إذ توصلت إىل أن حجـم ) ـهـ1437(دراسة سعاد الربكة 

 مـن اوانطالًقـ. املدرسة من أهم حمددات كلفـة التعلـيم

 small size)العـدد قليلـة  احلكومية أمهية دمج املدارس

schools consolidation)ــ ــة د كأح ــات العاملي  املامرس

ي  ولندرة الدراسات التاإلنفاق،واملحلية لتحسني كفاءة 

فقـد بـرزت احلاجـة إلجـراء الـدمج، تناولت موضوع 

تحسني كفـاءة اإلنفـاق يف دمج املدارس لدراسة تتناول 

 . يف اململكة العربية السعوديةالتعليم العام

 :أهداف الدراسة

 :تالية حتقيق األهداف ال إىلهدفت الدراسة

قليلـة تشخيص واقع دمج املدارس احلكوميـة  -1

فاق يف التعليم العام من وجهـة لتحسني كفاءة اإلنالعدد 

نظر مديري التخطـيط املـدريس ومـساعدهيم ومـديري 

 .مكاتب التعليم وخرباء الدراسة

رصد التحديات التـي تواجـه دمـج املـدارس  -2

لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيم قليلة العدد احلكومية 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 735 – 

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 وخـرباء الدراسـة  التعليمومساعدهيم ومديري مكاتب

 .وأفراد املجتمع املحيل

التعرف عىل بـدائل دمـج املـدارس احلكوميـة  -3

يف التعلـيم العـام مـن وجهـة نظـر مـديري قليلة العدد 

التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب التعلـيم 

 .وخرباء الدراسة

 :أسئلة الدراسة

 :تاليةسعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة ال

  قليلـة العـددما واقع دمج املدارس احلكوميـة -1

لتحسني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام مـن وجهـة نظـر 

مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب 

 التعليم وخرباء الدراسة؟

ما هي التحديات التي تواجـه دمـج املـدارس  -2

م لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيقليلة العدد احلكومية 

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 وخـرباء الدراسـة ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم

 ؟وأفراد املجتمع املحيل

 يف  قليلة العددما بدائل دمج املدارس احلكومية -3

وجهة نظر مديري التخطـيط املـدريس من التعليم العام 

 ؟ وخرباء الدراسةومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم

 :ية الدراسةأمه

وحتدياتـه وبدائلـه  واقع الدمج أمهية دراسةتكمن 

إضافة علمية يف حقل اقتـصاديات احلجـم يف كوهنا متثل 

 تـساعد وكوهنـا. يف املجال التعليمي عىل املستوى املحيل

 يف  كفـاءة اإلنفـاقعىل حتسني تنظـيم الـدمج بـام حيقـق

 اهلــدف االســرتاتيجي الرابــع لــوزارة الــسعودية، وهــو

، هذا من جانب، ومن جانب 2030عليم لتحقيق رؤية الت

تكون مرجًعا ملسؤويل وكالة وزارة التعليم آخر يؤمل أن 

للشؤون املدرسية وأقسام التخطيط املـدريس يف إدارات 

التعليم، ومكتب حتقيق الرؤية، والنقل التعليمي يف جمال 

ويـضاف إىل ذلـك .  احلكومية قليلة العدددمج املدارس

 االسـتثامر األمثـل للكــوادر عــىليـساعد  أن أنـه يتوقـع

ــرشية و ــوارد الب ــة امل ــدة املعارض ــف ح ــة، وختفي املادي

 تـساهم هـذه الدراسـة يف ، وكذلك يؤمل أناالجتامعية

 وال سيام يف املحافظات الـصغرية ،رفع الوعي املجتمعي

واملراكز من خالل التعـرف عـىل دور الـدمج يف حتـسني 

 .اءة اإلنفاق عن كفالبيئة املدرسية فضًال 

 :مصطلحات الدراسة

 : وتتحدد مصطلحات الدراسة عىل النحو التايل

  Schools consolidation : دمج املدارس -1

وصـف « :يعرف الدمج أو الـضم بأنـه: ااصطالًح 

حالة اندماج مدرستني أو أكثر أو مقاطعتني تعليميتـني أو 

 »ن كياًنا جديًدا، بغرض رفـع مـستوى الكثافـةأكثر لتكوِّ 

(Eide, 2010, p.7) إجرائًيا يف هذه الدراسـة افهيعرتم تو 

أكثر  بأنه تنظيم هيدف لضم أو دمج مدرسة قليلة العدد أو
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من مدارس التعليم العـام احلكـومي بمراحلـه الـثالث إىل 

أقرب مدرسة مهيأة، وفق ضوابط ومعـايري حمـددة، وذلـك 

 .دارسامللتحقيق كفاءة اإلنفاق ورفع مستوى اجلودة يف 

  Small size schools : املدارس قليلة العدد -2

بأنـه ال  )(Cotton, 1996 كوتـون يشري: اصطالًحا

يوجد حد رقمي فاصل بني ما يمكن أن نـسميه مدرسـة 

ا من الدراسات تـشري إىل أن ، إال أن عددً كبريةصغرية أو 

 طالـب، يف 1000-200 ترتاوح بـني قليلة العدداملدرسة 

 .ب طال5000-3000حني الكبرية 

 بأهنا املدارس إجرائًياوتعرف املدارس قليلة العدد 

 طالـب أو 100االبتدائية التي يبلغ عدد طالهبا أقل مـن 

 60املتوسطة والثانوية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن 

 . اململكة العربية السعوديةيف مدن وحمافظات اطالبً 

فهـي املـدارس ): القـرى واهلجـر( أمـا يف املراكـز

 طالبـا أو 60دائية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن االبت

 45املتوسطة والثانوية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن 

 .)ـه1439جملس الوزراء السعودي، . (اطالبً 

  Efficiency of expenditure : كفاءة اإلنفاق -3

 يعــرف بأنــه مــستوى االســتفادة مــن: اصــطالًحا

إنفاقها خالل فرتة جمموع املرصوفات التي تقوم الدولة ب«

 للمجتمع الذي تنظمه عامةمعينة هبدف إشباع حاجات 

ــة ــد، ( »الدول ــ1434أمح ــم ت و.)230 .، صـه ــا يعرت فه

إجرائًيا يف هذه الدراسة بأهنا االستثامر األمثـل للمـوارد 

يف )  بنني وبنات( البرشية واملادية يف مدارس التعليم العام

ــ ــسعودية وفًق ــة ال ــة العربي ــااململك ــة ا للمع يري التنظيمي

 .والتعليمية املعتمدة من وزارة التعليم

 :حدود الدراسة

الدراسة عـىل التعـرف عـىل واقـع دمـج اقترصت 

املدارس احلكومية قليلة العدد لتحسني كفـاءة اإلنفـاق، 

من وجهة نظـر . هوالتحديات التي تواجه الدمج، وبدائل

مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري املكاتب 

ــة يف إدارات التع  باإلضــافة إىل عــدد مــن التعلــيم،ليمي

اخلرباء ذوي العالقة بموضوع الدراسـة يف جهـاز وزارة 

الفـصل خـالل . جتمع املحيلالتعليم، وعدد من أفراد امل

 .هـ1441 /1440األول من العام الدرايس 

 :منهج الدراسة

 ملناسـبته  املسحياملنهج الوصفيمت الدراسة استخد

عنـى بوصـف الظـاهرة وصـًفا دراسة، إذ يُ إلجابة أسئلة ال

 ويعرب عنها تعبًريا كيفيًا أو كميًا، ويصنف املعلومـات ،دقيًقا

 ).م2014ساعايت، (بام يساعد يف فهم الواقع وتطويره 

 : جمتمع الدراسة

  الفئة األوىل،من ثالث فئات ن جمتمع الدراسةتكوَّ 

 مديري التخطيط املدريس ومـساعدهيم يف اشتملت عىل

ارات التعليم كافة، ومديري مكاتـب التعلـيم التابعـة إد

الفئة و. فرًدا) 342( وعددهم إلدارات التعليم يف اململكة

 القيـادات التعليميـة يف  مـن خـرباء اشتملت عىلالثانية
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وزارة التعليم، ومديري إدارات التعليم ومـساعداهتم يف 

الفئـة  و.اململكة، ومسؤويل رشكة تطوير النقل التعليمي

 أفـراد املجتمـع املحـيل، مـن أوليـاء  اشتملت عىلثالثةال

 ).القرى واهلجر( األمور ورؤساء املراكز اإلدارية

 : عينة الدراسة

 تم إرسال أداة الدراسة الفئة األوىلأفراد العينة يف  

فـرًدا ) 342(وهي االستبانة جلميـع املجتمـع وعـددهم 

ا أمـو%. 78.4فرًدا بنسبة بلغـت  )268(واستجاب منهم 

  بأداة املقابلة، فقد اخلرباء، وهمالفئة الثانيةأفراد العينة يف 

 وهـم ذوو االهـتامم تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية

ــسؤولني ــن امل ــة م ــوع الدراس ــيمبموض   يف وزارة التعل

خبًريا بنسبة بلغت ) 13(واستجاب منهم ) 14(وعددهم 

د املجتمع أفرا وهم،  الثالثةوأفراد العينة يف الفئة%. 92.9

قـصدي ممـن تـم دمـج  بأسـلوب وتم اختيارهم املحيل

، ـهـ1438/1439 مدارسهم خـالل العـامني الدراسـيني

وقــد تكونــت عينــة املجتمــع املحــيل . ـهــ1439/1440و

 من ثالث مناطق خمتلفـة أفراد) 3(املستهدفة باملقابلة من 

باململكة وهي حمافظات األفالج وعفيف واملهد، وتعزى 

د عينة املجتمـع املحـيل لتـشابه التحـديات قلة عدد أفرا

ــة  ــات املحلي ــانس البيئ ــدمج وجت ــسببة لل ــروف امل والظ

للمدارس املدموجة قليلـة العـدد والتـي تقـع يف مراكـز 

إدارية صغرية، وقد اتضح ذلك جلي�ا مـن خـالل تكـرار 

أفراد املجتمع التي متت مقابلتهم لنفس اإلجابات وذكر 

 . عند دمج املدارسنفس التحديات التي تواجههم 

 : أداتا الدراسة

ن لتحقيق أهداف الدراسـة ومجـع ا أداتاستخدمت

البيانات ومها االستبانة واملقابلة، وقد تم إعـدادمها مـن 

ــات ــة األدبي ــةخــالل مراجع ــات  ذات العالق  والدراس

ــسابقة  ــة، (ال ـــ1437الربك ــابر، ه ـــ1431؛ اجل ــائغ ه ؛ ص

 ,Effiom, 214; Ma, 2016; Prugh؛ هـ1432وآخرون، 

 وهتدف االستبانة إىل رصد وجهات نظـر أفـراد ،2018)

الدراسة جتاه واقع إسهام الدمج يف حتسني كفاءة اإلنفاق 

ــارة13( ــدمج ) عب ــه ال ــي تواج ــديات الت ــم التح   ، وأه

  ، ومدى مناسـبة عـدد مـن البـدائل للـدمج ) عبارة27(

وقد تم إيصال االستبانة ألفـراد الدراسـة ).  عبارات5(

إرســال خطابــات رســمية متــضمنة رابــط مــن خــالل 

االستبانة اإللكرتوين وحمدد فيها أفراد الدراسة عرب نظام 

ــيم  ــوزارة التعل ــع ) راســل(املراســالت الــرسيع ل جلمي

إدارات التعليم، ومن ثم قامت كل إدارة تعليم بإرسـاهلا 

لألفراد املستهدفني وبذلك تم ضـامن أن األداة وصـلت 

 .للفئة املستهدفة بالتحديد

املقابلــة صــممت للخــرباء  هــيواألداة األخــرى 

لتفرس وتوضح أهـم النتـائج لتطبيـق االسـتبانة وتقـدم 

وقد تكونت من املقرتحات وحتدد االجتاهات املستقبلية، 

عن واقـع دمـج   كان السؤال األول،مفتوحةأسئلة ) 3(

ــدارس  ــدد امل ــة الع ــة قليل ــة احلكومي ــة العربي يف اململك
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هي أبرز  خر عن ماآ وسؤال السعودية من وجهة نظرهم

هـي  خري عن مـاأالتحديات التي تواجه الدمج، وسؤال 

حيث متت املقابلة  عن دمج املدارس، املقرتحات البديلة

مــن خــالل االتــصال اهلــاتفي وذلــك  وا لوجــه،وجًهــ

ــادات  ــة الريــاض وكــذلك القي للقيــادات خــارج مدين

 عــن طريــق اهلــاتف كــام اســتخدمت املقابلــة .النــسائية

تطالع آراء عدد من أفراد املجتمع املحيل الذين مروا الس

 من ثـالث أفراد) 3( بتجربة دمج املدارس وبلغ عددهم

مناطق خمتلفة باململكة، وهي حمافظات األفالج وعفيـف 

 مفتوحة ركـزت أسئلة من خالل إجراء واملهد وتم ذلك

 سـبب املعارضـة واملـشكالت  سؤالني رئيسيني عنعىل

، وقد تم تدوين مجيع تلك  بعد الدمجالتي تواجه األهايل

 .اإلجابات وتضمينها يف التحديات التي تواجه الدمج

 :صدق أداة الدراسة وثباهتا

 ):االستبانة(صدق األداة 

 وشـموهلا للتطبيـقللتأكد من صالحية االسـتبانة 

ووضوحها وقدرهتا عىل حتقيق اهلدف الذي صممت من 

 :تيةأجله فقد استخدم الباحث اإلجراءات اآل

ـــني  - ـــدق املحكم ـــاهري(ص ـــصدق الظ   ): ال

وذلــك مــن خــالل عرضــها عــىل عــدد مــن املختــصني 

 هبـدف إبـداء مرئيـاهتم ،حمكـًام ) 15(واخلرباء وعـددهم 

ـــديالت  ـــرتاح التع ـــا واق ـــا، وعباراهت ـــول أبعاده   ح

واحلذف واإلضافة، ثم دراسـة تلـك املرئيـات وإجـراء 

هتا شـبه التعديالت الالزمة، لتصل االسـتبانة إىل صـور

 . النهائية

ــساق  - ــداخيلاالت ــدق :ال ــن ص ــد م ــد التأك  بع

املحكمني تم حساب االتساق الداخيل هبدف التأكد مـن 

ارتبــاط درجــة كــل عبــارة بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه، 

وحساب االتساق الداخيل باستخدام معامـل االرتبـاط 

ويظهـر . person correlation coefficient )بريسـون(

 : معامالت بريسون لالتساق الداخيل)1(اجلدول رقم 

 

 .معامالت بريسون لقياس ارتباط بنود الدراسة بالدرجة الكلية لكل بعد تنتمي إليه ):1(جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 البعد األول واقع حتسن كفاءة اإلنفاق يف املدارس التي شملها الدمج

1 0.36* 5 0.82** 10 0.55** 

2 0.38* 6 0.77** 11 0.71** 

3 0.58** 7 0.58** 12 0.72** 

4 0.68** 8 0.80** 13 0.46** 

- - 9 0.56** - - 
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 ).1(جدول / تابع

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

  العددالبعد الثاين التحديات التي تواجه عملية دمج املدارس قليلة

1 0.33* 10 0.76** 19 0.71** 

2 0.40** 11 0.58** 20 0.56** 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

3 0.51** 12 0.63** 21 0.5067** 

4 0.56** 13 0.7865** 22 0.69** 

5 0.36* 14 0.5058** 23 0.2119 

6 0.51** 15 0.6386** 24 0.46** 

7 0.50** 16 0.6744** 25 0.52** 

8 0.50** 17 0.3284* 26 0.51** 

9 0.69** 18 0.7510** 27 0.56** 

 البعد الثالث مدى مناسبة البدائل لدمج املدارس قليلة العدد

1 0.81** 3 0.71** 5 0.81** 

2 0.77** 4 0.40** -- ---- 

  0.01دالة عند مستوى *  *0.05دالة عند مستوى *  

 

العبارات واألبعاد أن مجيع  )1(اجلدول يتضح من 

مما يشري إىل معـدالت ) 0,05(و) 0,01(دالة عند مستوى 

 صدق مرتفعة وكافية لتطبيق األداة بشكل هنائي، وفيام

 يف البعد الثاين فاالرتبـاط يعـد )23(خيص العبارة 

 .مقبوًال، ولكن بسبب صغر حجم العينة مل تظهر الداللة

ج متقاربـة  حتقيق األداة نتائمن للتأكد :ثبات األداة

عنــد تطبيــق األداة عــدة مــرات، ولقيــاس الثبــات تــم 

 - Cronbach's() كرونبــاخالفــا (اســتخدام معامــل 

Alpha( ــم ــدول رق ــر ج ــات )2( ويظه ــامالت ثب  مع

 :ألفاكرونباخ

 

 .معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة): 2(جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 0.86 13 .فاءة اإلنفاق يف املدارس التي شملها الدمجواقع حتسن ك

 0.90 27 .التحديات التي تواجه عملية دمج املدارس قليلة العدد

 0.76 5 .مدى مناسبة البدائل لدمج املدارس قليلة العدد
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 أن االستبانة حققـت ثباًتـا )2(اجلدول يتضح من 

وهـي معـدالت ) 0.90-0.76(جيًدا بقـيم تـرتاوح بـني 

 . الوثوق هبايمكنرتفعة م

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

مــا واقــع دمــج املــدارس : األولالــسؤال إجابــة 

لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيم قليلة العدد احلكومية 

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم وخرباء الدراسة؟

اب التكـرارات  هذا السؤال تم حـسنولإلجابة ع

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

 ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد، ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــة )3(اجل ـــسب املئوي ـــرارات والن  التك

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا

 

 

 لتحـسني  قليلـة العـددالدراسة حول واقع دمج املدارس احلكوميـة ازلًيا إلجابات أفرادالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تن ):3(جدول 

 .كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 الرتتيب الوصف املعياري

 8 33 57 88 82 ت
4 

درسـية التخلص من املبـاين امل

 3.0 12.3 21.3 32.8 30.6 % .املستأجرة
 1 عالية 1.11 3.76

 5 11 104 98 50 ت
12 

انتظام الدراسة لكامل أيام األسبوع 

 1.9 4.1 38.8 36.6 18.7 % .بعد دمج املدارس النائية
 2 عالية 0.89 3.66

 6 19 77 123 43 ت
1 

ارتفـــاع معـــدل النـــصاب 

 2.2 7.1 28.7 45.9 16.0 % . معلمالتدرييس األسبوعي لل
 3 عالية 0.91 3.66

 4 20 101 100 43 ت
13 

تــوفري بيئــة تعليميــة تعــزز 

 1.5 7.5 37.7 37.3 16.0 % .التحصيل الدرايس
 4 عالية 0.90 3.59

 9 24 89 91 55 ت
11 

تسديد النقص من املعلمني يف 

 3.4 9.0 33.2 34.0 20.5 %  .املدارس املحتاجة
 5 عالية 1.02 3.59

 15 39 62 87 65 ت

7 

 مثـل ،توفري النفقـات اجلاريـة

الكهربــاء واملــاء (مــرصوفات 

 ).والصيانة
% 24.3 32.5 23.1 14.6 5.6 

 6 عالية 1.17 3.55

 8 23 104 99 34 ت
 .معلم: ارتفاع معدل طالب 2

% 12.7 36.9 38.8 8.6 3.0 
 7 عالية 0.93 3.48

 14 50 68 80 56 ت
8 

 توفري النفقات الرأساملية مثـل

 5.2 18.7 25.4 29.9 20.9 % ).بناء املدارس واألثاث(مرصفات 
 8 عالية 1.16 3.43
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 ).3(جدول / تابع

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة يةعال

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 الرتتيب الوصف املعياري

 15 37 85 83 48 ت

5 

استثامر التجهيـزات املدرسـية 

خمتربات، غـرف (بشكل أمثل 

 ).مصادر معامل وغريها
% 17.9 31.0 31.7 13.8 5.6 

 9 عالية 1.10 3.42

 18 37 85 78 50 ت

6 

استثامر مرافق املدرسة بـشكل 

ـــل  ـــم، (أمث ـــب، مرس مالع

 ).مرسح، وغريها
% 18.7 29.1 31.7 13.8 6.7 

 10 متوسطة 1.14 3.39

 9 27 114 89 29 ت
9 

ـــاب  ـــدل غي ـــاض مع انخف

 3.4 10.1 42.5 33.2 10.8 % .املعلمني بدون عذر
 11 متوسطة 0.93 3.38

 13 39 96 76 44 ت

3 

حتقيق االستفادة املثىل من مـساحة 

مرت مربع ) 1.6(الفصل بواقع 

 .كمساحة خمصصة لكل طالب
% 16.4 28.4 35.8 14.6 4.9 

 12 متوسطة 1.07 3.37

 28 37 67 85 51 ت
10 

تسديد النقص مـن اإلداريـني 

 10.4 13.8 25.0 31.7 19.0 % .يف املدارس املحتاجة
 13 متوسطة 1.23 3.35

  -- عالية 0.64 3.51 العام* املتوسط

 

 أفـراد  أن نتـائج اسـتجابة)3( يتضح من اجلـدول

  دمج املدارس احلكومية قليلـة العـددالدراسة نحو واقع

والـذي تكـون   يف التعليم العـام، كفاءة اإلنفاقنيتحسل

 قيمـة املتوسـط فـَق ا وَ  جاءت مرتبة تنازلًيـ عبارة13من 

املتوسـط العـام للبعـد ، حيـث بلـغ احلسايب لكل عبارة

وهـذا يـشري إىل أن أفـراد .  درجـات5من أصل ) 3,51(

 سة يرون أن حتسن كفاءة اإلنفاق بعد دمج املدارسالدرا

وهذه النتيجـة . ة العدد حتقق بدرجة عاليةل قلياحلكومية

 ،)ـهـ1426( تتفق مع نتـائج كـل مـن دراسـة الـضويان

، )(Hayes, 2018هـيس  و،)ـهـ1432(وصايغ وزمالئـه 

 األدبيات املتعلقة باقتـصاديات احلجـم معوتتفق كذلك 

 وهو أنه كلام زاد احلجم ا، عامً اديً والتي تؤكد مبدأ اقتصا

وتـراوح ) MA, 2016؛ هــ1437الربكـة، (قلت التكلفة 

 5من أصـل ) 3,76-3,35( مدى املتوسط العام للبعد بني

ــات ــني،درج ــاري ب ــراف املعي ــراوح االنح -0,89(  وت

، ويشري ذلك املدى إىل تباين حمدود يف استجابات )1,23

فاق يف املدارس التي أفراد الدراسة نحو حتسن كفاءة اإلن

شملها الدمج، وقـد يعـزى ذلـك التقـارب إىل منطقيـة 

أمـا عـدم وصـول حتـسن . حتقيق الدمج ملنافع اقتصادية

، فقـد يرجـع إىل أن )اعالية جدً (كفاءة اإلنفاق إىل درجة 



 ...تحسني كفاءة اإلنفاقل  قليلة العدددمج املدارس احلكوميةواقع  : بن سعد حممد السدحانعبد اهللا، فايز بن عبد العزيز سليامن الفايز

– 742 – 

ــة أوىل  ــوزارة كمرحل ــذهتا ال ــي نف ــدمج الت ــات ال عملي

ا ممـ)  طالبـا فأقـل20(ا استهدفت املدارس الصغرية جدً 

 بعض عنارص الكلفة ، وحتى بعد عملية الدمج،يعني أن

 التدرييس للمعلـم، والعبء ،مثل معدل طالب إىل معلم

ــل  ــد األمث ــصل للح ــصل مل ت ــشواغر يف الف ــدار ال ومق

 .الستثامرها

حصول ثالث عبارات مرتبـة  )3( يتبني من اجلدول

 متوسطات يف هـذا البعـد، عىل أعىل ثالثة) 3-1(ا تنازليً 

 »التخلص من املباين املستأجرة«): 4(العبارة ت فقد جاء

 مـن أصـل )3,76(يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ 

 النتيجة من النتـائج امللموسـة سـهلة هوهذدرجات ) 5(

املالحظة، وتعد نتيجة منطقية حيث إن غالبيـة املـدارس 

وهـذا يتفـق .  ذات مباٍن مـستأجرةاحلكومية قليلة العدد

وصـايغ  ،)ـهـ1426(يه دراسة الضويان مع ما أشارت إل

من اعتبار املباين املدرسية املـستأجرة  )ـهـ1432( زمالئهو

، يليها  ويمكن معاجلتها بالدمج،اهلدر املايل من مسببات

انتظام الدراسة لكامل أيام األسـبوع بعـد  «)12(العبارة 

 يف املرتبة الثانية وبمتوسط حـسايب »دمج املدارس النائية

حيـث تـشري هـذه درجـات ) 5( مـن أصـل )3,66(بلغ 

النتيجة إىل معانـاة املـدارس النائيـة غـري املدموجـة مـن 

لبعدها املكـاين، باإلضـافة لعـدم  ضعف انتظام الدراسة

إقامة املعلمني يف تلك اهلجر والقرى، وتتفق هذه النتيجة 

من حيث إنـه ) ـه1432(مع نتائج دراسة صايغ وزمالئه 

 اهلدر املايل والـذي يظهـر يف أحد العوامل التي تسهم يف

 النائية وإن كانت نسبته يف قليلة العدد  احلكوميةاملدارس

ارتفـاع « )1(العبـارة %، ثم 4,2اهلدر ضئيلة وال تتجاوز 

 يف املرتبـة »معدل النصاب التدرييس االسبوعي للمعلـم

) 5(مــن أصــل  )3,66(الثالثــة وبمتوســط حــسايب بلــغ 

 دراسة كل من الضويان  وتتفق هذه النتيجة مع.درجات

التي تشري إىل أمهية دمج ) ـه1431( واجلابري،)ـه1426(

املدارس للقضاء عىل أهم مصادر اهلدر املـايل يف التعلـيم 

وهو مقدار العبء التدرييس للمعلم والذي ينخفض إىل 

 .قليلة العدد  احلكوميةمستويات دنيا يف املدارس

  اخلـرباءةيف حني يتبني من نتـائج املقابلـة مـع عينـ

حول واقـع الـدمج يف حتـسني كفـاءة اإلنفـاق أن أحـد 

ا يف املبنى املدريس املستأجر ال حيدث فرقً اخلرباء يرى أن 

كفاءة اإلنفاق عىل املدى القريب، إال أنه حيقق وفـورات 

هناك من اخلرباء أن % 80 يرى كام .مالية عىل املدى البعيد

 املنـاطق ذات مبالغات يف مواصفات املبـاين املدرسـية يف

الكثافـات الــسكانية املنخفــضة مـن حيــث الــسعة؛ ممــا 

ال  كام أمجع اخلـرباء أنـه .يتسبب يف ضعف كفاءة اإلنفاق

 لقيـاس يوجد لدى وزارة التعليم اسرتاتيجيات واضحة

 أحجام املـدارس املحققـة لكفـاءة وحتديد كفاءة اإلنفاق

ا  جيـب مراجعـة أحجـام املـدارس تبًعـ، ولـذا.اإلنفـاق

مدن، حمافظات، ( رحلة الدراسية أو ملوقعها اجلغرايفللم

 .)مراكز
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ما التحديات التي تواجه دمج : الثاينالسؤال إجابة 

 لتحسني كفاءة اإلنفاق يف  قليلة العدداملدارس احلكومية

التعليم العام من وجهة نظر مديري التخطـيط املـدريس 

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم وخـرباء الدراسـة

 ؟اد املجتمع املحيلوأفر

ولإلجابة عىل هذا السؤال تم حـساب التكـرارات 

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

، ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــة )4(اجل ـــسب املئوي ـــرارات والن  التك

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا

 

 . قليلة العددحول التحديات التي تواجه دمج املدارس احلكومية  والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات أفراد الدراسةالتكرارات): 4(جدول 

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 9 16 46 71 126 ت
6 

ـــيل  ـــع املح ـــة املجتم معارض

 3.4 6.0 17.2 26.5 47.0 % .للدمج
 1 عالية 1.09 4.08

 13 13 44 77 121 ت
26 

عـدم مـشاركة ممثلـني ألوليــاء 

 4.9 4.9 16.4 28.7 45.1 % .األمور يف صناعة قرار الدمج
 2 عالية 1.12 4.04

 5 19 60 78 106 ت

27 

ــويم  ــق لتق ــود فري ــدم وج ع

ـــات ـــج املـــدارس عملي  دم

 .وآثارها
% 39.6 29.1 22.4 7.1 1.9 

 3 عالية 1.04 3.97

 8 14 56 93 97 ت

8 

عدم كفاية برامج توعية أوليـاء 

األمــور بمنــافع الــدمج تعلــم 

 .الطالب، وحقوق الطالب بعد
% 36.2 34.7 20.9 5.2 3.0 

 4 عالية 1.03 3.96

 2 14 63 106 83 ت

22 

يـــار عـــدد الرتكيـــز عـــىل مع

ــايري  ــن املع ــر م ــالب أكث الط

 .األخرى
% 31.0 39.6 23.5 5.2 0.7 

 5 عالية 0.91 3.95

 4 22 77 88 77 ت

15 

عــدم وجــود خطــط متوســطة 

ــدى  ــدمج 5-3امل ــنوات ل  س

 املدارس
% 28.7 32.8 28.7 8.2 1.5 

 6 عالية 1.00 3.79

 13 23 62 87 83 ت

7 

إلغــاء بعــض مــدارس القــرى 

ـــؤثر  ـــدمات يفي ـــديم اخل  تق

 احلكومية هلا
% 31.0 32.5 23.1 8.6 4.9 

 7 عالية 1.13 3.76

 8 22 74 100 64 ت
19 

عــدم إجــراء دراســات تنبؤيــة 

 3.0 8.2 27.6 37.3 23.9 % .بمعدالت االلتحاق والقيد
 8 عالية 1.02 3.71
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 ).4(جدول / تابع

 ةدرجة املوافق

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 11 30 62 99 66 ت

16 

ــل  ــات مث ــشاركة جه ــدم م ع

ـــرار  ـــة يف ق ـــارة والبلدي اإلم

 .الدمج
% 24.6 36.9 23.1 11.2 4.1 

 9 عالية 1.09 3.67

 13 23 80 95 57 ت
24 

عــدم وجــود خطــط إرشــادية 

 4.9 8.6 29.9 35.4 21.3 % .الطالب املدموجني لالستقبا
 10 عالية 1.06 3.60

 29 33 53 64 89 ت

14 

عدم االستفادة من بعض املباين 

املدرسية احلكومية بعد إغالقها 

 .نتيجة الدمج
% 33.2 23.9 19.8 12.3 10.8 

 11 عالية 1.35 3.56

 10 29 89 83 57 ت

25 

ــاءة اإل ــاس كف ــدم قي ــاق ع نف

لكـل مدرسـة ) كلفة الطالـب(

 .عىل حدة قبل اختاذ قرار الدمج
% 21.3 31.0 33.2 10.8 3.7 

 12 عالية 1.06 3.55

 4 30 101 90 43 ت
9 

ارتفــاع الكثافــة الطالبيــة يف 

 1.5 11.2 37.7 33.6 16.0 % .فصول املدرسة املدموج فيها
 13 عالية 0.94 3.51

 20 32 73 78 65 ت
23 

تأخر تبليغ قرار الـدمج لقائـد 

 7.5 11.9 27.2 29.1 24.3 % .املدرسة
  14 عالية 1.19 3.51

 15 42 77 68 66 ت
1 

ضــــعف خــــدمات النقــــل 

 5.6 15.7 28.7 25.4 24.6 % .املدريس
 15 عالية 1.18 3.48

 5 34 108 80 41 ت
3 

ــسافة بــني املــدارس  ــد امل ُبع

 1.9 12.7 40.3 29.9 15.3 % .املدموجة
 16 عالية 0.96 3.44

 6 43 97 73 49 ت

10 

ــة  ــق املدرس ــة مراف ــعف كفاي ض

املــدموج فيهـــا الطـــالب مثـــل 

 ).دورات املياه، املقصف، املصىل(
% 18.3 27.2 36.2 16.0 2.2 

 17 عالية 1.03 3.43

 13 42 89 74 50 ت
18 

ضعف مالءمة ضوابط الـدمج 

 4.9 15.7 33.2 27.6 18.7 % .للواقع
 18 متوسطة 1.11 3.40

 12 41 103 64 48 ت
2 

ضعف جانب األمن والسالمة 

 4.5 15.3 38.4 23.9 17.9 % يف وسيلة النقل يف حال توفرها
 19 متوسطة 1.08 3.35

 11 32 122 64 39 ت

20 

صعوبة ربـط الـدمج مـع اخلطـط 

ــة دراســية  ــل مرحل الدراســية لك

 درييس النظاميلتحقيق العبء الت
% 14.6 23.9 45.5 11.9 4.1 

3.33 1.00 
 متوسطة

20 
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 ).4(جدول / تابع

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 11 39 116 61 41 ت

21 

صـــعوبة ربـــط الـــدمج مـــع 

 املدرسية لتحقيـق التشكيالت

 .املعدالت النظامية
% 15.3 22.8 43.3 14.6 4.1 

 21 متوسطة 1.03 3.31

 29 36 80 81 42 ت

5 

عدم كفاية بند بدل االغـرتاب 

للطــالب يف املــدارس البعيــدة 

 .املدموجة
% 15.7 30.2 29.9 13.4 10.8 

 22 متوسطة 1.20 3.26

 19 63 89 54 43 ت
 .لتزام بضوابط الدمجتدين اال 17

% 16.0 20.1 33.2 23.5 7.1 
 23 متوسطة 1.16 3.15

 27 73 78 59 31 ت
4 

وعــورة الطــرق بــني املــدارس 

 10.1 27.2 29.1 22.0 11.6 % .املدموجة
 24 متوسطة 1.17 2.98

 39 64 80 52 33 ت
13 

هـدر جتهيـزات املدرسـة التـي 

 14.6 23.9 29.9 19.4 12.3 % .شملها الدمج
 25 متوسطة 1.23 2.91

 29 66 109 38 26 ت

12 

ضعف انتظام بعـض الطـالب 

ـــــضور  ـــــدموجني يف احل امل

 .للمدرسة
% 9.7 14.2 40.7 24.6 10.8 

 26 متوسطة 1.09 2.87

 38 76 74 45 35 ت
11 

ترسب بعض الطـالب نتيجـة 

 14.2 28.4 27.6 16.8 13.1 % دمج مدارسهم
 27 متوسطة 1.24 2.86

  عالية 0.67 3.50 العام* املتوسط

 

 أن نتـائج اسـتجابة أفـراد )4( يتضح من اجلـدول

الدراسة نحـو التحـديات التـي تواجـه دمـج املـدارس 

 لتحـسني كفـاءة اإلنفـاق جـاءت قليلة العـدداحلكومية 

؛ مرتبة تنازلًيا وفق قيمة املتوسـط احلـسايب لكـل عبـارة

ــ   مــن أصــل ) 3,50(املتوســط العــام للبعــد ث بلــغ حي

 درجات، وهذا يشري إىل أن أفراد الدراسة يرون وجود 5

تواجه دمج املـدارس احلكوميـة ) عالية(حتديات بدرجة 

 لتحـسني كفـاءة اإلنفـاق، وبالتـايل يمكـن قليلة العـدد

استنتاج أن عمليات الدمج ال تسري وفق املأمول، وهو ما 

الختيــار  الرئيــسة التــي دفعــتيؤكــد مــشكلة البحــث 

موضوع الدراسة، وقد يعود ذلك بـشكل عـام إىل عـدم 

ــضج ممارســات وزارة التعلــيم يف اململكــة العربيــة  ن

قليلـة العـدد احلكوميـة السعودية يف جمال دمج املدارس 

نظًرا حلداثة تنظيمها وعدم انتظامها سابًقا، إذ كانت كثري 
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ًقا يف هذا املجال من جهود الدمج واألنظمة الصادرة ساب

ال تطبق، إال أن هذا التوجه غري املنتظم يف دمج املدارس 

 2030رؤية اململكة العربيـة الـسعودية التنمويـة  تغري مع

والتي تضمنت أهداًفا اسرتاتيجية لتحقيق كفاءة اإلنفاق 

يف عدة جماالت ومن أمهها املجـال التعليمـي املتمثـل يف 

وتـراوح . رة التعلـيماهلدف االسرتاتيجي الـسابع لـوزا

  مـن أصـل ) 4,08-2,86( مدى املتوسط العام للبعد بني

-0,91( وتـراوح االنحـراف املعيـاري بـني.  درجات5

ويشري ذلك املدى إىل تباين حمدود يف اسـتجابات ) 1,35

أفراد الدراسة نحو التحديات التـي تواجـه دمـج تلـك 

املـدارس، وقــد يعــزى ذلــك التقــارب إىل قــرب أفــراد 

سة من مشكلة الدراسـة نظـًرا لكوهنـا أحـد املهـام الدرا

 .الرئيسة ألعامهلم

 حـصول مخـس عبـارات )4( يتبني من اجلـدولو 

عىل أعىل مخسة متوسطات متثل أهـم ) 5-1(مرتبة تنازلًيا 

التحديات التي تواجه دمـج املـدارس احلكوميـة قليلـة 

معارضـة املجتمـع « ):6( اءت العبـارةحيث جـ ؛العدد

من ) 4,08(ملرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ  يف ا»املحيل

 النتيجة تتفق مع ما أشـارت هأصل مخس درجات، وهذ

 & Sybouts)  سـيبوتس وبـارتلينقدراسـةكل مـن إليه 

Bartling, 1988)دراسة ايفوم  و)Effiom, 2014.( كـام 

ُتربز هذه النتيجة أمهيـة املدرسـة بالنـسبة للمجتمعـات 

مة التعليم فحـسب، بـل الصغرية ليس كمقر لتقديم خد

ألمهيتها يف إعطـاء املجتمـع الـصغري احليويـة والـشعور 

عـدم مـشاركة ممثلـني « )26( جاءت العبـارةو. باالنتامء

 يف املرتبـة الثانيـة »ألولياء األمور يف صناعة قرار الـدمج

 درجـات، 5مـن أصـل ) 4,04(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

ق  ســيبوتس وبــارتلينوتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة

Sybouts & Bartling, 1988) (  دراسة ايفوم و(Effiom, 

 التي تشري ألمهية مشاركة املجتمع املحيل وأوليـاء (2014

 .األمور يف صناعة قرار الدمج وكذلك الطالب أنفسهم

 عينة املقابلة من اخلـرباء أنـه ال  مجيعويف هذا الصدد أكد

 يوجد إطار رسمي عىل املستوى املحيل ملـشاركة األهـايل

يف صناعة قرار الدمج، وأن املجالس التعليمية سواء عىل 

 املدرسة ال متارس هذا الدور بام يتفـق ممستوى املنطقة أ

 والتي تستهدف تفعيـل املـشاركة 2030مع رؤية اململكة 

عـدم وجـود فريـق « )27( جاءت العبارة ثم .املجتمعية

 يف املرتبة الثالثـة »لتقويم عمليات دمج املدارس وآثارها

  درجـات،5مـن أصـل ) 3,97(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

وتدلل هـذه النتيجـة عـىل عـدم تكامـل عمليـة الـدمج 

تنظيمًيا والتي من املفرتض أن تبـدأ بـالتخطيط وتنتهـي 

 )8( جاءت العبارة ثم .بالتقويم يف عملية دائرية مستمرة

عدم كفاية برامج توعية أولياء األمـور بمنـافع الـدمج «

 »قوق الطالب بعد الدمج وغريهامثل تعلم الطالب وح

من أصل ) 3,96(يف املرتبة الرابعة وبمتوسط حسايب بلغ 

 درجات، وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه 5
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 تـرى أن التوعيـة والتي) (Effiom, 2014دراسة ايفوم و

مسؤولية اإلدارة التعليمية، وأن دورهـا ال يقتـرص عـىل 

 املـربرات واملنـافع اإلعالن عن قرار الدمج، وإنـام بيـان

ــام  ــة القي واحلقــوق ومناقــشتها مــع املــستفيدين، وأمهي

بزيارات قبلية للمدارس التي سوف تدمج معها املدرسة 

 . كنوع من التهيئة والتوعية

  اخلـرباءيف حني تبني مـن نتـائج املقابلـة مـع عينـة

وأفراد املجتمع املحيل حول حتـديات الـدمج يف حتـسني 

 من اخلرباء يرون أن معايري الدمج %80كفاءة اإلنفاق أن 

احلالية أدت هلـدر مبـاٍن مدرسـية حكوميـة قائمـة، وأن 

 جـًدا ملقاومـة دمـج املـدارس ًيا عالا جمتمعيً اهناك ضغطً 

يصل إىل أعىل املستويات يف الدولة، ومـن األمهيـة عـدم 

االستجابة هلذه الضغوط، حيث أدى الضغط االجتامعي 

س الوزراء الصادر يف العـام السابق لعدم تفعيل قرار جمل

املعارضـة كام رصح مجيع اخلرباء يف املقابلـة أن . هـ1429

االجتامعية ردة فعل طبيعيـة ومتوقعـة، فاألهـايل يـرون 

 ملكان إقامتهم وكذا بقيـة اخلـدمات ا مكتسبً ااملدرسة حقً 

كاملركز الصحي أو مركز الدفاع املـدين، فاملدرسـة متثـل 

 . عقيمة اجتامعية أكرب للموق

والستقصاء أسباب معارضة املجتمع املحيل لدمج 

 املجتمـع  مـنمقابالت مع أفرادتم إجراء  فقد املدارس،

  ممـن تـم دمـج املـدارس التـي يرتادهـا أبنـاؤهماملحيل

تبــني أن األهــايل ال  و.نظــرهملالســتامع إىل وجهــة 

يعارضون فكرة الدمج بقدر ما يعارضون الطريقة التـي 

باب معارضة املجتمع املحيل للدمج تتم هبا، وأن أهم أس

عدم إشعار األهايل بقرار الدمج قبل وقت كاٍف ومفاجأة 

القـرار هلـم، وعـدم وجــود بـرامج توعيـة بنظـام دمــج 

وعـدم . املدارس وأهدافه ومتطلباته وحقوق املستفيدين

وجود مشاركة لألهايل قبل اختاذ قرار الدمج واالسـتامع 

لتي يواجهوهنا بعد الـدمج أما أهم التحديات ا. ملرئياهتم

فهــي طــول املــسافة بــني املــدارس املدموجــة ووعــورة 

. الطريق، وعدم حتسن البيئة التعليمية يف املدرسة اجلديدة

وأيًضا وجود بعض مظاهر التنمر وعدم الرتحيـب جتـاه 

 .الطالب املدموجني

مـا بـدائل دمـج املـدارس : الثالـثالـسؤال إجابة 

 يف التعلـيم  كفاءة اإلنفـاق قليلة العدد لتحسنياحلكومية

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم؟

 هذا السؤال تم حـساب التكـرارات نولإلجابة ع

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

، ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــرا)5(اجل ـــة  التك ـــسب املئوي رات والن

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا
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 .يف التعليم العامقليلة العدد التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات أفراد الدراسة حول بدائل دمج املدارس احلكومية ): 5( جدول

 العبارة م
مناسب 

 جًدا
 إىل حد ما مناسب

ري غ

 مناسب

غري 

مناسب 

 أبًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 1 15 37 104 111 ت

4 

ــع  ــة جلمي ــات تعليمي ــشاء جممع إن

ــني  ــط ب ــان يتوس ــل يف مك املراح

 .املدارس قليلة العدد
% 41.4 38.8 13.8 5.6 0.4 

 1 مناسب 0.89 4.15

 13 26 69 106 54 ت

3 

إنشاء شـبكة مـدارس حتـت إدارة 

ــة  ــساحة تنظيمي ــمن م ــدة ض واح

 .جغرافية حمددة دون دجمها مكانيًا
% 20.1 39.6 25.7 9.7 4.9 

 2 مناسب 1.06 3.60

 33 58 57 71 49 ت

5 

ــد  ــن بع ــاعيل ع ــيم تف ــديم تعل تق

للطالب يف املدارس النائية لبعض 

 .املواد
% 18.3 26.5 21.3 21.6 12.3 

3.17 1.30 

مناسب 

إىل حد 

 ما

3 

 34 55 59 75 45 ت

2 
ختفـــيض اخلطـــة الدراســـية يف 

 12.7 20.5 22.0 28.0 16.8 % .املدارس قليلة العدد
3.16 1.28 

مناسب 

إىل حد 

 ام

4 

 103 76 36 28 25 ت
1 

دمج صفني خمتلفني يف فصل واحد 

 38.4 28.4 13.4 10.4 9.3 % .يف نفس املدرسة
2.24 1.31 

غري 

 مناسب
5 

   0.77 3.26 العام* املتوسط

 

 أن نتـائج اسـتجابة أفـراد )5( يتضح من اجلـدول

 قليلة العـدد  احلكوميةالدراسة نحو بدائل دمج املدارس

جاءت مرتبة تنازلًيا وفق قيمـة املتوسـط احلـسايب لكـل 

بلـغ املتوسـط العـام  من العبارات اخلمس؛ حيث عبارة

ري إىل أن  درجـات، وهـذا يـش5من أصل ) 3,26(للبعد 

أفراد الدراسة يرون أن تطبيق بدائل الـدمج مناسـب إىل 

حد ما، وهذه النتيجـة تؤكـد أن الـدمج التقليـدي يعـد 

اإلجــراء األنــسب لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، إال أنــه ال 

 إمكانية تطبيق عدد من بدائلـه يف بالرضورة معيتعارض 

مدى املتوسـط وتراوح . احلاالت التي يتعذر فيها الدمج

 درجــات 5مــن أصــل ) 2,24-4,15( لعــام للبعــد بــنيا

، ويـشري )1,31-0,89( وتراوح االنحراف املعياري بـني

ذلك املدى إىل تباين حمدود يف استجابات أفراد الدراسـة 

 .  قليلة العدد احلكوميةنحو بدائل لدمج املدارس

جاء البديل ، فقد البدائل وفق درجة مناسبتهاأما و 

ليميـة جلميـع املراحـل يف مكـان إنشاء جممعات تع«) 4(

 يف املرتبـة »قليلـة العـدداحلكوميـة يتوسط بني املدارس 

،  درجات5من أصل ) 4,15(األوىل بمتوسط حسايب بلغ 
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إنشاء شبكة مدارس حتت إدارة تنظيمية « )3(البديل يليه 

 يف املرتبـة الثانيـة »واحدة ضمن مساحة جغرافية حمـددة

.  درجـات5أصـل مـن ) 3,60(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

ويتفق هـذا البـديل مـع مـا أوصـت بـه دراسـة صـايغ 

 »املظلة «من إنشاء ما يسمى بمدارس) ـه1432( وزمالئه

وهي عدة مدارس تنـضوي حتـت إدارة مدرسـة رئيـسة 

 . كيلومرت25واحدة ضمن دائرة قطرها 

 حـول حمـور نتائج مقابلة اخلـرباءيف حني تبني من 

من اخلـرباء % 50اق أن بدائل الدمج لتحسني كفاءة اإلنف

كـان  أنـه، إنشاء املجمعات التعليميةأوضحوا فيام خيص 

 جممًعا تعليمًيا لكن مل يكتـب هلـا 19للوزارة جتربة إنشاء 

النجاح ألسباب منها، أن الدمج للمـدارس املجـاورة مل 

 يكــن إلزامًيــا وإنــام كــان القبــول فيهــا يوقــف تــدرجيًيا

ــافوا أن  ــوأض ــة ال ــات التعليمي ــع املجمع ضخمة جلمي

املراحل واملتكاملة واملشتملة عىل مقرات إقامة للمعلمني 

ومركز متوين مل تنفذ بعد، إال أنه صـدرت موافقـة املقـام 

أمـا املقـرتح .  جممًعا30السامي الكريم عىل دراسة إنشاء 

من اخلرباء فكـان مـا يـسمى % 30التطويري الذي قدمه 

 ارس مــدأيــًضايطلــق عليهــا التــي و  الــشبكةبمــدارس

وهي مـن املامرسـات العامليـة املعتـربة،   املظلة أوالعجلة

عيوهبا  أهنا بديل جيد للدمج التقليدي، إال أن من ونوير

 . الرقابة وغياب القائدضعف

 

 :التوصيات

يف ضوء النتائج التي تم التوصل هلا فـإن الدراسـة 

 :تويص باآليت

 يف مجيـع تبني أخالقيات حتقيق كفـاءة اإلنفـاق - 

لــوزارة القادمــة وخــصوصا إنــشاء املــدارس مــشاريع ا

 .اجلديدة

إضافة معيار نـوع املبنـى املـدريس إىل ضـوابط  - 

 .الدمج الرئيسة

 لألهــايل ويــةتبنــي وزارة التعلــيم محــالت توع - 

 . قليلة العدد احلكومية دمج املدارسفوائدب

قليلـة احلكوميـة تفريد قرارات دمج املـدارس  - 

 .العدد وذلك بدراسة كل حالة عىل حدة

ــدً  -  ــا مزي ــيم بمنحه ــني إدارات التعل ــن متك ا م

 احلكوميــة قليلــة الــصالحيات يف جمــال دمــج املــدارس

 .العدد

إعطاء أولوية تأمني النقل املـدريس للمـدارس  - 

 .املدموجة

* * * 

 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية: أوًال 

مبـادئ االقتـصاد واملاليـة ). ـهـ1434(عبد الغفور إبراهيم  أمحد،

 .دار زهران للنرش: ن عام.لعامةا

حتليـل كلفـة التعلـيم العـام يف ). هــ1437(الربكة، سعاد عبد اهللا 

. اقتصاديات احلجم والسعة :مدارس البنات بمحافظة ينبع
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. كلية الرتبيـة. املدينة املنورة. )رسالة ماجستري غري منشورة(

 .طيبة جامعة

املركـز الثقـايف . (املوسوعة االقتصادية امليرسة). 2010( بريس، يل

 .الكتاب احلديث دار. ةالقاهر). مرتجم للرتمجة والتعريب،

 .ـهـ1440-1439تقريـر: التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام املايل

  .التعليم  وزارة:الرياض) ـه1440(

. اقتــصاديات التعلــيم). م2016. (اجلــابري، توفيــق نــور الــدين 

 . أكاديميون للنرش والتوزيع:األردن

 التعلـيم العـام يف اململكـة ةكفاء). ـه1431( اجلابري، نياف رشيد

 ومكوناهتـا حمـدداهتا وخيـارات  نموهـا،العربية السعودية،

-235، )35 (،جملة رسالة الرتبيـة وعلـم الـنفس. الرتشيد

255. 

ــة  ــة اململك ــة  ).2016( 2030رؤي ــرتاتيجية لرؤي ــداف االس األه

ذات العالقـة أوصاف األهداف واجلهـات : 2030اململكة 

 . الرياض. واخلصائص واملؤرشات

اإلدارة الرياضية مناهج ). 2014(ساعايت، فهد سيف الدين غازي 

العريب للنـرش : القاهرة. البحث العلمي يف اإلدارة الرياضية

 .والتوزيع

فاعليـة الكلفـة التعليميـة يف ). هــ1426(اهللا الضويان، حممد عبد 

رسـالة (. اض التعليميـةمدارس التعليم العام بمنطقة الريـ
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 المخية أنماط السيطرة دراسة حول الفروق يف: النصفين الكرويين للمخ

 بين الطالب الموهوبين وغير الموهوبين

 )2(بن سعود الرشيدالرمحن  وعبد، )1(فهد بن سليامن احلريب

 ، وجامعة امللك سعوداهليئة امللكية للجبيل وينبع

 )هـ11/02/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛15/07/1441قدم للنرش يف (

تـشكلت عينـة الدراسـة . املخية بني الطالب املوهوبني وغري املوهـوبنيأنامط السيطرة تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة الكشف عن الفروق يف : املستخلص

 سـنوات، 10 و9راوحت أعامرهم بـني  طالًبا، ت60وفق الطريقة العمدية من الطالب السعوديني املوهوبني يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض والتي بلغ حجمها 

 فـأكثر يف 130 فأكثر يف اختبـار القـدرات العقليـة وكـذلك متوسـط قـدره 130 وهم ممن حصلوا عىل معامل ذكاء 0.51 وانحراف معياري 9.49بمتوسط حسايب 

ل العـام للتحـصيل خـالل العـامني املاضـيني للدراسـة، فأكثر من املعـد% 90، باإلضافة إىل حصوهلم عىل نسبة )ب(اختبار التفكري االبتكاري األشكال الصورة 

كـام تـم يف . وكذلك تم ترشيحهم من قبل معلميهم عىل أهنم طالب موهوبون وفقا ملا يتميزون به من سامت وخصائص تأرش عىل احتاملية وجـود موهبـة لـدهيم

عمر والصف الدرايس، وخمتلفتان من حيث انطباق كامل معايري املوهبـة علـيهم؛ حيـث املقابل اختيار عينة مناظرة هلا من غري املوهوبني، والعينتان متكافئتان يف ال

للكـشف عـن ) ت ( اختبـارطبق عىل العينتني مقياس تورانس ألنامط التعلم والتفكري لدى األطفال بعد مالءمته لعينة الدراسـة، وبـإجراء.  طالًبا68بلغ حجمها 

املوهـوبني، وغـري املوهـوبني يف الـنمط  بني متوسطي أداء االختبار، كشفت نتيجة الدراسة عن فروق دالة إحصائًياالفروق يف نتائج متوسطات أدائهم عىل نتيجة 

إال أن النتيجة املتعلقـة . يف حني مل تكشف نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائًيا بني العينتني فيام يتعلق بالنمط األيمن. ، وذلك لصالح عينة غري املوهوبنياأليسر

  .النمط املتكامل أبانت عن فروق دالة إحصائًيا بني العينتني لصالح عينة الطالب املوهوبنيب

 .، النمط املتكامل، الطالب املوهوبنياأليسر النصفان الكرويان للمخ، السيطرة املخية، النمط األيمني، النمط :الكلامت املفتاحية
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Cerebral Hemispheres: A Study of the Brain Dominance Differences between Gifted 
and Non-Gifted Students  

Fahad Suliman al-Harbi(1), and Abdulrahman Saud al-Rasheed(2)  
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Abstract: The current study aimed to investigate the differences between gifted and non-gifted students in the pattern of the Brain 
Dominica. A hundred and twenty-eight students participated in this study, all were withdrawn from the population of the primary schools in 
Riyadh the Kingdom of Saudi Arabia. Their age ranged between 9 to 10 years old with an average age of 9.49 and a standard deviation of 
0.51. Sixty gifted student have achieved the criteria of the study: IQs 130 and above in the mental abilities test, as well as an average of 130 
and more in the creativity thinking test Figure B, In addition to receiving 90% or more of Grade Point Average during the last two years of 
their study. The participants have also been nominated by their teachers as gifted students according to their characteristics that indicate their 
potential for talent. In contrast, a corresponding sample of 68 non-gifted students were chosen to be equal in age and grade. Torrance's style 
of learning and thinking test has been applied to the two sample after it has been standardized on them. An independent sample t-test was 
then used to investigate the differences between the means of the result. The results of the study revealed significant differences between the 
average performance of gifted and non-gifted students in the left pattern, where the non-gifted sample had a higher use rate of the left 
hemisphere. While the results of the study did not reveal significant differences between the two samples in relation to the right pattern. 
However, the result of the integrated pattern revealed significant differences between the two samples in favor of the gifted student sample.  

Key words: Cerebral Hemispheric, Brain Dominance, Left Hemisphere Dominance, Right Hemisphere Dominance, Integrated 
Hemisphere Dominance, and Gifted Students. 
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 :املقدمة .1

يعد املخ أهم أجزاء اجلهاز العصبي املركـزي فهـو 

 مركـز القيـادة وهـو بمثابـةانفعاالتنـا  وأفكارنـا مصدر

إن  كالتنا،ألهـدافنا وحلـل مـشوالسيطرة الذي خيطـط 

 املخ والوظائف املشكلة له هي يف مزيًدا من املعرفة حول

سـعى البـاحثون  ، لـذا.ذواتنـامعرفة الكثري عـن الواقع 

ات من هـذا ي منذ الستينه بدراسة املخ ووظائفواملهتمون

،  أغـواره وكـشف آفاقـهلسرب القرن وحتى وقتنا الراهن

الدراسـات نتـائج  ظهر نتيجـة لـذلك العديـد مـن وقد

 التي قدمت للمعرفة اإلنـسانية والبحوث يف هذا املجال

 الكثــري مــن احلقــائق عــن إمكاناتنــا وقــدراتنا العقليــة،

 يف ويالحظ أن هذه البحوث والدراسات قد بدأت أوًال 

 & Kimura, 1967; Wada, Clarke) :يجـال الطبـامل

Hamm, 1975; Harrington, 1989; Bryden, 2012) 

ــم انتقلــت بعــد ذلــك إىل ــات ث ــة  جمــال الدراس املعرفي

 & Al-rasheed, Franklin, Drivonikou):العــصبية

Davies 2014; Margret & Lavanya 2017; Voss, 
Thomas, Cisneros-Franco, & Villers-Sidani, 

الـسيطرة  أنـامط ة دراسفيها االهتامم تناولحيث  (2017

 . ا الرتباطها بوظائف النصفني الكرويني للمخنظرً املخية 

 املجـالبعد ذلـك لتـشمل الدراسات والبحوث امتدت 

ــوي  ,Hailat, Hailat & Jawarner, 2016) الرتب

Merrouche, 2017; Wei & Sulaimani, 2018  Oflaz, 

وظـائف  الفهم حيال  منإىل مزيدومجيعها سعت  (2011

وارتبــاطهام بعمليــة الــتعلم  النــصفني الكــرويني للمــخ

تلـك توظيـف باحثني مـن والتعليم مما يمكن العلامء وال

 لتطوير العملية الرتبوية وتقديم اخلربات املناسـبة املعرفة

  .للتالميذ باملراحل التعليمية املختلفة

قرشة املخ تنقسم وتشري الدراسات العصبية إىل أن 

ــرويني ــصفني ك ــCerebral Hemispheres إىل ن  ام وأهن

متصالن بواسطة كتلة من األلياف متثل األخدود العميق 

ــا  الــذي يفــصل بــني نــصفي املــخ دون أن يكــون مانًع

ــايس  ــسم اجل ــسمى باجل ــنهام ي ــصال بي  Corpusلالت

Callosumـي، يتوىل كل نـصف الـسيطرة باجتـاه عكـس 

فالنصف األيمن من املخ يقوم بإدارة وحتريـك األجـزاء 

 فيتـوىل إدارة ـررى من اجلسم أمـا النـصف األيـسـاليس

ــسم ــن اجل ــى م ــزاء اليمن ــك األج  ,Woolsey) وحتري

Hanaway, & Gado, 2017; Orrison, Lewine, 

Sanders, & Hartshorne, 2017) .أن كـــال ومـــع 

النصفني الكرويني للمخ يتوىل إدارة األجزاء املقابلة هلـام 

 ,Gazzanige) ن العديـد مـن الدراسـاتفـإمن اجلسم 

2002; Ghacibeh & Heilman, 2013; Wang 

Buckner & Liu 2014) ام غـري متامثلـني مـن  أهنـأثبتت

 التي يقومان هبام، فقد كانت مـن بـدايات حيث الوظيفة

 اإلشارة لذلك مجلة البحوث واملالحظات التي قـام هبـا

حيـث أشـار  Aphasiaمرىض احلبسة عىل  Brocaبروكا 

النصف الفص األمامي من أن تلف منطقة صغرية يف إىل 

يف و. ماأليرس من املخ يؤدي إىل فقدان القدرة عىل الكـال

هذا السياق تضيف املراجعـة التـي قـام هبـا هرينـستون 
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 ,Hirnstein, Hugdahl, Hausmannوهقدهل وهوسمن 

العديد من الدراسات ب  أن احلقبة املاضية حظيت)2019(

ــي تركــز جمملهــا عــىل وظــائف النــصفني  العــصبية الت

 Roger الكرويني للمخ، والتي حـصل روجـر سـبريي

Sperry نتيجـة  1981عـام نوبـل ائزة من خالهلا عىل جـ

وذلـك عـن ) Split-Brain انقـسام املـخ(بحثه الشهري ل

 حيـث أجـرى عمليـات ، يف جراحة شـق املـخدراساته

 اجلسم اجلاسئ الذي ةجراحية ملرىض الرصع هبدف جتزئ

يربط بني نصفي املخ، وقد جاءت النتائج مثرية لالهـتامم 

يقتني حيث وجد أن نصفي املخ يعاجلان املعلومات بطـر

  .خمتلفتني

 نتائج العديد من الدراسات كشفتيف هذا الصدد 

 & Solso, 2004; Lindell 2006)العــصبيةاملعرفيـة 

2011; Castro, Sumich, Premkumar & Jones, 
2014; Aberg, Doell & Schwartz, 2016 & 2017; 

Lemee, Bernard, Minassian & Menei, 2018) عـن 

يف عـدد مـن للمـخ الكرويني وجود فروق بني النصفني 

 كـشفت نتائجهـا أن حيـث، واملعرفيةالوظائف العقلية 

 وحتلــييل غــوي يعــرف بأنــه لاأليــسرالنــصف الكــروي 

،  بالتفكري الـسببيهو مرتبط بوظائف ختتص و.ومنطقي

والتــصنيف عمليــات التجريــد والتحليــل وإجــراء 

وهـو  ،والعمليات احلسابية واملنطقية والتتابعية واللفظية

ــييل حلــل املــشكالت واالهــتامم ذلك كــ املــدخل التحل

ومجيـع هـذه الوظـائف تـؤرش إىل أن هـذا  .باملوضوعية

مرتبط باملهارات األساسية مثل القـراءة النصف من املخ 

يف حـني خيـتص النـصف . والكتابة والعمليات احلسابية

ــذكر  ــديس وإدراك وت ــالتفكري احل ــن ب ــروي األيم الك

 وأنامط التفكري التي تقود االستجابات احلسية واملصورة

إىل اإلبداع، حيت ترتكز فيه الوظائف املرتبطة باحلـدس 

ــال ــتخدام اخلي ــداع واس ص تكــام خيــ. واالنفعــال واإلب

النــصف الكــروي األيمــن بالوظــائف الفنيــة واملكانيــة 

املـدخل التكـاميل حلـل كـام أنـه  ،والتخيلية والوجدانية

 بـالفن مثـل املشكالت واالبتكـار، واملهـارات املرتبطـة

 بـشكل عـام يـرتبط ، وهـوالرسم والتمثيل واملوسـيقى

 املكانيــة، كــام أن معظــم البــرصية،بمعاجلــة املعلومــات 

التآزر البرصي احلركـي تتمركـز النشاطات التي تتطلب 

  .يف هذا النصف

ــارة إىل أن  ــدر اإلش ــروق الوجت ــني الف ــة ب وظيفي

مالن  أهنام يعتعني بالرضورةالنصفني الكرويني للمخ ال 

 Boles, 1996; Ries, Dronkkers) دائًام بشكل منفصل

& Knight, 2016; Cervantes, Jorge & Jose, 2017) 

 أن لكل من النصفني الكرويني للمخ نمًطـا متميـًزا فمع

ن الفرق بني النمطـني فإعن اآلخر يف معاجلة املعلومات 

ويف . حدسـية - هو فرق يف نوع العملية العقلية منطقيـة

غري لفظي، وهو ليس فرًقا مطلًقـا  - ملحتوى لفظينوع ا

 Corpusولكنــه نــسبي نظــًرا لوجــود اجلــسم اجلــايس 

Callosum ،الذي يربط بني النـصفني الكـرويني للمـخ 
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 اآلخـر،والذي يسمح بانتقال املعلومات من أحدمها إىل 

 Nebes  نيبـزأوضـحهمـا و ذلك قد سبقت اإلشارة إىلو

األيمن يمكـن أن يقـوم من أن النصف الكروي  (1974)

 يف التعبـري اللفظـي إذا األيـسربنشاط النصف الكـروي 

سمح له الوقت الكايف وكانت املعلومات بسيطة ومألوفة 

  .لديه

 هناك وظائف يقـوم هبـا إنوعىل هذا يمكن القول 

أحد النصفني بصورة أفضل من النصف اآلخـر، حيـث 

أكثـر تكون املراكز العصبية املوجـودة يف أحـد النـصفني 

 من املراكـز العـصبية ببعض األنشطة والوظائف ارتباًطا

بعـض األفـراد أن  لذا نجـد ،املوجودة يف النصف اآلخر

 ذوو الـنمط األفـراد( األيـسريسيطر عىل أدائهم النصف 

ــون ) األيــسر ــؤالء يمثل ــةوه  ;Zhang, 2011) الغالبي

Lentz, 2018)  ــسيطر عــىل أدائهــم ــبعض اآلخــر ي وال

 وأحياًنـا ،)فراد ذوو الـنمط األيمـناأل(النصف األيمن 

يتعادل النصفان يف سيطرهتام وهـم األفـراد ذوو الـنمط 

 .املتكامل

ــة  ــد بدراس ــتامم املتزاي ــارة إىل أن االه ــدر اإلش جت

وظائف النصفني الكـرويني أثـارت اهـتامم البـاحثني يف 

 حيـث اسـتخدمت املعلومـات الرتبويةجمال الدراسات 

يف التعرف عىل أنامط األفـراد املنبثقة من تلك الدراسات 

 من املصادر اهلامـة يف فهـم واعتربتهيف التعلم والتفكري، 

ومما يعزز ذلك ما أشـار إليـه . العملية التعليمية التعلمية

رئيس جامعة األبحاث الرتبويـة  )(Fariey, 1981فاري 

وظـائف األمريكية من أن األبحاث والدراسـات حـول 

ريات كثـرية يف يـ تغعىل عملت النصفني الكرويني للمخ

املجاالت ذات االرتباط املبارش تفكري الباحثني يف خمتلف 

ويعـد تـورانس مـن أبـرز البـاحثني الـذين اهتمـوا . به

بالتطبيقات اجلديدة لنتائج دراسـات وظـائف النـصفني 

، حيــث أشــار إىل  يف املجــال الرتبــويالكــرويني للمــخ

 : بأهنـا وعرفهاBrain Dominace السيطرة املخيةمفهوم 

ميل الفرد لالعتامد عىل أحد نصفي املخ أكثر من النصف 

 ولقيـاس درجـة امليـل أو .اآلخر يف معاجلـة املعلومـات

 )& Torranceمـراد االعتامديـة النـسبية قـام تـورانس و

Mourad, 1978)  ببناء مقيـاس أنـامط الـتعلم والتفكـري

style of learning and thinking  اعـتامًدا عـىل وذلـك

نتيجـة بحوثـه  ،ة بأنشطة النصفني الكـرويني للمـخقائم

ــة ــائف املتخصــصة للنــصفني الكــروينيالتحليلي   للوظ

 حيث قسام أنامط التعليم والتفكري إىل ثالثة أنـامط للمخ،

 :  هي،مرتبطة بنشاط النصفني الكرويني للمخ

ويــشتمل عــىل وظــائف النــصف : األيــسرالــنمط 

، ء وتـذكرها التعرف عـىل األسـام، وهيالكروي األيرس

 الثبات والنظام واجلدية يف ،االستجابة للتعليامت اللفظية

 ، كبت العواطف والـشعور،التجريب والتعلم والتفكري

 التفكـري املنطقـي ،االعتامد عـىل الكلـامت لفهـم املعـاين

 ،وإنتاج أفكـار منطقيـة التعامـل مـع املثـريات اللفظيـة
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واجلديـة  النظام ،التعامل مع املوضوعات بطريقة منطقية

 االستجابة للمثريات اللفظية ،والتخطيط حلل املشكالت

 ، التعامل مع مشكلة واحـدة يف وقـت واحـد،واملنطقية

 املنطقيــة يف حــل ،اســتخدام أقــل لالســتعارة والتــشبيه

 اسـتخدام ، إعطاء املعلومات بطريقة لفظيـة،املشكالت

 اسـتخدام النقـد والتحليـل يف القـراءة ،اللغة يف التـذكر

 اسـتقبال ، فهم احلقائق الواضـحة واملحـددة،تامعواالس

 الرتكيــز عــىل اخلطــة ،املعلومــات والتفكــري املحــسوس

 . املحددة

ويـشتمل عـىل وظـائف النـصف : النمط األيمـن

 ، التعرف عـىل الوجـوه وتـذكرها وهيالكروي األيمن

 عدم الثبات يف ،االستجابة للتعليامت املصورة واملتحركة

ــتعلم والتف ــب وال ــريالتجري ــة ،ك ــتجابة العاطفي  االس

 التفكـري ،والشعورية، تفسري لغة األجسام بسهولة ويرس

 التعامل مع املثريات املصورة ،املرح وإنتاج أفكار ساخرة

 حـل ، التعامل مع املعلومـات بطريقـة ذاتيـة،واملتحركة

 االســتجابة للمثــريات ،املــشكالت بطريقــة مرحــة

 ، واحـد التعامل مـع عـدة مـشاكل يف وقـت،الوجدانية

 االبتكـار ،استعامل االسـتعارة والتـشبيه بدرجـة كبـرية

 إعطاء معلومات كثرية عـن ،واإلبداع يف حل املشكالت

 فهم ، استخدام اخليال يف التذكر،طريق التمثيل واحلركة

،  املبادأة والتفكري املجرد ،احلقائق اجلديدة وغري املحددة

 .حب التحسن والتغيري

لتــساوي يف اســتخدام ويعنــي ا: الــنمط املتكامــل

 .وظائف النصفني الكرويني األيرس واأليمن مًعا

ويظهر أن أحـد نتـائج الفهـم املتعمـق للوظـائف 

املتخصــصة لنــصفي املــخ هــو االهــتامم بــأنامط الــتعلم 

ــدة كمــؤرش املرتبطــة هبــام والتفكــري ــدو مفي ، والتــي تب

ألســلوب الفــرد يف التعامــل مــع املعرفــة واملعلومــات، 

 واسـتخدامها يف حـل املـشكالت التـي وكيفية تعلمهـا

 & Kershner & Ledger, 1985; AL-sabaty)تواجهه 

Davis, 1989) .ــق ــذا املنطل ــن ه ــد م ــاامت  يف حثون الب

دراسة العاديني ليتناولوا  السيطرة املخيةنامط أل مدراساهت

ممن تربز لـدهيم بعـض املواهـب من املوهوبني وغريهم 

ــة ــدرات اخلاص  ;Kershner & ledger,1985 :والق

Fulbright, 1985; Okabayashi & Torrance, 1984; 
Cody, 1983; Shannon & Rice, 1983; Torrance, 
1982; Tan-Willman, 1981; Aliotti,1981; Katz, 
1986; Torrance & Mourad, 1979; Ghosh, 1979; 

نشري هنا بـيشء مـن اإليـضاح  ،هذه الدراساتمجلة من 

سـعت التي  Aliotti (1981) ا اليويتلدراسة التي قام هبل

 النـصفية الـسيطرةو العالقة بني الـذكاءطبيعة  معرفة إىل

 ، وقد اعتمد عىل الذكاء كمحك للموهبة،لدى املوهوبني

 37 ، ا طالًبــ23(طالًبــا وطالبـة  60وقـد شــملت العينـة 

) 130درجة ذكـاء أعـىل مـن (من املتفوقني عقلًيا ) طالبة

أنامط التعلم والتفكري الـصورة حيث طبق عليهم اختبار 

 وتم احلصول عىل نسب بينية للذكاء من الـسجالت ،ب

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقـة . املدرسية
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يف دالة موجبة بني املوهوبني يف الـذكاء والـنمط األيمـن 

 األيـسر كانت العالقة سالبة وغري دالـة مـع الـنمط حني

 . واملتكامل

بدراسة العالقة  Torrance (1982)تورانس كام قام 

 واألداء االبتكاري وذلك عـىل عينـة السيطرة املخيةبني 

من طلبة الدراسات العليا بجامعة فريجينيا، وقد تكونت 

عينة الدراسة من سبعة صفوف تراوحت أعـداد الطلبـة 

 طالًبـا وطالبـة يف كـل صـف، طبـق 43إىل  22فيها مـن 

ت لقياس القدرات  اختباًرا منها أربعة اختبارا12عليهم 

االبتكاريــة وثامنيــة لقيــاس ســامت الشخــصية املبتكــرة 

والسلوك االبتكاري بصفة عامة، وقد اسـتخدم اختبـار 

أنامط الـتعلم والتفكـري لتقـسيم األفـراد إىل جمموعـات 

كشفت نتيجـة ). أيرس، أيمن، متكامل(السيادة النصفية 

الدراسة عن وجود عالقة دالـة موجبـة بـني األسـلوب 

بتكاري والنمط األيمن، يف حني كانت العالقة سالبة اال

ودالة مع النمط األيرس، وجاءت عالقة النمط املتكامـل 

كام كشفت النتيجة . باألسلوب االبتكاري غري متجانسة

 والقـدرات األيـسرعن وجود عالقة سالبة بـني الـنمط 

 كانت العالقة موجبـة بـني كـل مـن يف حنياالبتكارية، 

 .واملتكامل والقدرات االبتكاريةالنمطني األيمن 

ويالحظ أن االهتامم املتزايد بدراسة أنـامط الـتعلم 

 والسيام فيام يتعلق باملوهوبني كشف عن تباين ،والتفكري

يف النتائج التي توصلت إليها مما خلـق زيـادة يف اجلـدل 

ــسيطرة ــط ال ــول دور نم ــالف ح ــةواخل ــرتبط  املخي  امل

 الدراسـات إىل أن حيث تشري نتـائج بعـض. باملوهوبني

 وخاصة يف التفكري االبتكـاري يـسيطر لـدهيم نياملوهوب

 ,Mihov, Denzler & Forster املخيمن من ألالنصف ا

2010; Razumnikova & Volf, 2012 يف حني كـشفت 

نتائج دراسات أخرى إىل أن التكامل بـني النـصفني فـيام 

ئة  عىل هذه الفريعرف بالنمط املتكامل هو العامل املسيط

 ,Meneely & Portillo, 2005; Whitman من املوهوبني

Holcomb & Zanes, 2010; Lindell, 2011 هــذا و

التباين يف نتائج الدراسات السابقة يعـزز رضورة املزيـد 

من الدراسات والبحوث املتعمقة لفهم أدق عن وظائف 

النــصفني الكــرويني للمــخ، وخــصائص أنــامط الــتعلم 

من املجتمـع مؤثرة  خاصة لدى فئة والتفكري املرتبطة هبا

 مجيعها إىل فهم أعمـق حيـال ظـروف تسعى املجتمعات

نشأهتا وتطورها سعًيا لتهيئة الظـروف املناسـبة املرتبطـة 

بتنشئتها النفسية والرتبوية لتحقيق االسـتفادة القـصوى 

 . من إمكاناهتا وقدراهتا اخلالقة

 :هدف الدراسة. 2

مــن  Brain Dominance أنــامط الــسيطرة املخيــة

املفــاهيم التــي ال زال يعرتهيــا بعــض القــصور يف جمــال 

الدراسات املعرفية العصبية والرتبوية عىل الرغم مـن أن 

العديد من الدراسات يف هذا املجال قد قدمت مزيد من 

 ,Merrouche) حـول وظائفهـا وخصائـصها اإليـضاح
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، فعىل الرغم من اكتشاف العديد مـن الدراسـات (2017

ة النصف الكروي األيرس يف السلوك اإلنساين عن سيطر

وجـدا  )Sato & Torrance) 1979 فإن تورانس وسـاتو

 عـن اتباينًا يف دراسات الفروق بني الشعوب، فقد كـشف

متيز استخدام اليابانيني عىل األمريكيني يف وظـائف كـل 

، يف حــني متيــز األيـسرمـن النــصف الكـروي األيمــن و

الـنمط (ف النصفني مًعـا استخدام األمريكيون يف وظائ

وذلك يف بحثهام عىل عينة من طالب اجلامعـة ) املتكامل

 Tan-Willeman وملان - كام وجدت تان. يف كال البلدين

سيطرة وظائف النـصفني مًعـا لـدى عينـة مـن  1981)(

هذا  .طالب املرحلة الثانوية من املتفوقني أكاديمًيا بكندا

ة باملوهوبني ولعل هذا التباين امتد ليشمل النتائج املرتبط

ــد  ــاحثني يف حتدي ــني الب ــروق ب ــزى للف ــتالف يع االخ

 . املوهوبني

كام أننا وبالنظر إىل الدراسات التي أجريت يف جمال 

أنامط السيطرة املخية لـدى املوهـوبني، نجـد أهنـا قليلـة 

وحمدودة وقد تكـون نـادرة يف الدراسـات العربيـة، مـع 

العربيـة منهـا  (اإلشارة إىل أن أغلـب تلـك الدراسـات

قد اعتمدت يف الغالب عـىل حمـك واحـد يف ) واألجنبية

حتديــد مفهــوم املوهبــة والتفــوق، يــضاف إىل ذلــك أن 

النصيب األكرب من الدراسات السابقة أجري عىل طالب 

املرحلة الثانوية واجلامعية، ومل حتظ املرحلة االبتدائية إال 

 . بقليل من تلك الدراسات

الدراسة احلالية هـو ظهـور وما يعزز كذلك هدف 

ــشف يف  ــت تتك ــي بات ــاملوهوبني الت ــتامم ب ــوادر االه ب

املجتمعات اخلليجية، حيث يشري مكتب الرتبيـة العـريب 

لدول اخللـيج إىل أن فئـة املوهـوبني قـد أصـبحت حمـط 

اهــتامم مجيــع الــدول األعــضاء عــىل اخــتالف أنظمتهــا 

ذا، لـ. باعتبارها ثروة وطنية وعامًال من عوامل هنـضتها

اعتمد مكتب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج يف خططـه 

احلالية العديد من النـشاطات والفعاليـات التـي تـدعو 

وتؤكــد رضورة االهــتامم بالطلبــة املوهــوبني يف خمتلــف 

وعىل نفـس الـسياق أصـدرت وزارة الرتبيـة . املجاالت

اإلطـار التنفيـذي لتجديـد  10/12/2018السعودية يف 

 يف اجلامعـات الـسعودية واملتـضمن برامج إعداد املعلم

ومـن هنـا جـاء هـدف . مساًرا خاًصا لتعليم املوهـوبني

الدراسة احلالية ليقدم مزيًدا مـن الفهـم حـول الـسيطرة 

املخية للموهوبني وغريهم من العـاديني، سـعًيا لإلفـادة 

واإلســهام يف إعــداد الــربامج الرتبويــة التــي تلبــي 

  .نمواحتياجاهتم وتسمح هلم بالتقدم وال

  : الدراسةأمهية. 3

لعل نتائج البحث احلايل تضيف مزيًدا من املعرفـة 

يف جمال دراسـات املوهـوبني وبخاصـة أنـامط الـسيطرة 

املخية التي يتميزون هبا، إذ إن الدراسـة احلاليـة تتنـاول 

بعض املتغريات التي قلام بحثت يف البيئة العربية كام أهنـا 

لتي حظيت هبذا الـنمط تناولت رشحية تعد من القالئل ا
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مــن الدراســات، باإلضــافة إىل أهنــا ستــسهم يف تقــديم 

معلومات جديدة قد تساعد العاملني يف املجال الرتبـوي 

من إعداد الربامج وحتديد طرق التدريس املناسـبة هلـذه 

الفئة من الطالب، وقد تكون هـذه الدراسـة جـزًءا مـن 

ني يف جهود يرجى بذهلا يف إعداد برامج خاصة للموهوب

 . املحيطني اخلليجي والعريب

  : الدراسةمصطلحات. 4

هم الذين لدهيم استعدادات أو قدرات : املوهوبون

غري عادية أو أداء متميز عن بقية أقراهنم يف جمال أو أكثـر 

من جماالت النشاط الذهني واإلبداعي، وخاصة يف جمال 

الــذكاء والتفكــري االبتكــاري واالســتعداد األكــاديمي 

ــاص ــة اخل ــدرات اخلاص ــارات والق ــارع، ( وامله آل ش

والتحديد اإلجرائي الذي يعتمده ). هـ1416، وآخرون 

الباحثان يف الدراسة احلالية يشري إىل أهنم الطالب الذين 

 عىل معامل ذكاء اأن حيصلو: تتوافر فيهم املحكات التالية

 فأكثر يف اختبـار القـدرات العقليـة، وكـذلك عـىل 130

فـأكثر يف الدرجـة الكليـة يف اختبـار  130متوسط قدره 

 الـشكيل الـصورة ب املقننـني عـىل - التفكري االبتكاري

كــذلك أن يــتم ترشــيحهم مــن قبــل . البيئــة الــسعودية

املدرسة عىل أهنم طالب متفوقون دراسًيا، وحصلوا عىل 

فأكثر من املعـدل العـام للتحـصيل الـدرايس % 90نسبة 

ىل أن يتم ترشـيحهم خالل العامني املاضيني، باإلضافة إ

من قبل معلميهم عىل أهنـم طـالب موهوبـون وفًقـا ملـا 

يتميزون به من سامت وخـصائص تـؤرش عـىل احتامليـة 

 . وجود موهبة لدهيم

هم الطالب الـذين حيـصلون عـىل : غري املوهوبني

 يف اختبـار القـدرات 114إىل  85معامل ذكاء يرتاوح بني 

ىل متوسـط العقليـة وأيـًضا هـم أنفـسهم احلاصـلون عـ

ــار 114 إىل 85يــرتاوح بــني  ــة يف اختب  يف الدرجــة الكلي

ــاري ــري االبتك ــصورة ب- التفك ــشكيل ال ــتم .  ال ومل ي

ترشيحهم من قبل املدرسة واملعلمني عـىل أهنـم طـالب 

 .موهوبون أو لدهيم ما يشري إىل احتاملية وجود موهبة

املقـصود بـأنامط الـسيطرة : أنامط السيطرة املخيـة

لدراسة احلالية هو اسـتخدام وظـائف نـصفي املخية يف ا

) املتكامل(أو كليهام مًعا ) األيرس أو األيمن(املخ أحدمها 

يف العمليات العقلية والسلوك، وحيدد إجرائًيا من خالل 

جمموع الدرجات التي حيصل عليها الطالب يف كل نمـط 

من األنامط الثالثة املشكلة ملقياس أنامط التعلم والتفكري، 

ــاح )1978(آخــرون دها تــورانس وكــام حــد ــا ملفت  وفًق

 .التصحيح اخلاص باملقياس املستخدم

  :املنهج وإجراءات. 5

  :عينة الدراسة 1.5

 طالًبا، تـم سـحبهم 146تكونت عينة الدراسة من 

من من جمتمع طالب املرحلة االبتدائية يف مدينة الرياض 

ة  املراكز التعليميعىل ني مدرسة حكومية وأهلية موزع36

بلغ عدد عينة الطالب املوهوبني . الستة يف مدينة الرياض
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ــا، و 60 ــوبني، 86طالًب ــري املوه ــالب غ ــن الط ــا م  طالًب

 سنوات، بمتوسط حـسايب 10-9تراوحت أعامرهم بني 

فيام يتعلق بعينة املوهوبني . 0.51 وانحراف معياري 9.49

فقد اعتمد الباحثان يف اختيارهم عىل الطريقـة العمديـة 

اختباري القدرات العقلية والتفكري ل اجتيازهم من خال

، وكــذلك اســتامرتا  الــشكيل الــصورة ب–االبتكــاري 

الرتشيح اخلاصة باملدرسة واملعلمـني لرتشـيح الطـالب 

املوهوبني وذلك وفق املعـايري التـي اعتمـدها الباحثـان 

ويف املقابـل ومـن خـالل . لتحديد الطـالب املوهـوبني

 عينة مماثلة من الطالب غري الطريقة العشوائية تم سحب

 الضوابط التي اعتمدها الباحثان ااملوهوبني ممن مل جيتازو

 .يف حتديد املوهبة

  :أدوات الدراسة 2.5

 مقيـــاس تـــورانس ألنـــامط الـــتعلم : أوالً 1.2.5

 .والتفكري لدى األطفال

 Kolesinski  ومكاريت وكولسنـسكيتورانسقام 

& Mccarty Torrance (1988)يــاس أنــامط  مق ببنــاء

ث وبحـال التعلم والتفكري للراشدين من خالل عدد من

ن ان الكرويـالنـصفالتي يقـوم هبـا ا للوظائف ةتحليليال

واملقيـاس يتكـون مـن عـدد مـن العبـارات يـتم . للمخ

اإلجابة عليها من خـالل التقـدير الـذايت للمفحوصـني 

وذلك عىل صورة اختيار من متعدد، تتنـوع فيـه البـدائل 

. وب النصفني الكرويني يف معاجلة املعلومـاتطبًقا ألسل

تطور هذا املقياس إىل عدد من الصور، ونظـًرا للحاجـة 

الشديدة إىل معرفة أنامط التعلم والتفكري لـدى األطفـال 

ــسونيس ــدز وكالت ــن رينول ــل م ــام ك ــورنس وفقــد ق  ت

Torrance & Kaltsounis Reynolds (1979) بتطـوير 

سـبة لالسـتخدام مـع صيغة جديدة من هذا املقياس منا

يتكون مقيـاس األطفـال مـن صـورتني أ وب . األطفال

وقد اقترصت إجراءات التقنني عىل الـصورة أ فقـط، يف 

حني استخدمت الـصورة ب كـصورة مكافئـة حلـساب 

 جمموعة من العبارات، 36الثبات، وتشمل الصورة أ عىل 

كل جمموعة حتتوي عىل ثالثة بدائل كـل بـديل خمـصص 

ولإلجابـة عـىل . ن أنـامط الـسيطرة الثالثـةلقياس أيٍّ م

املقياس يطلـب مـن املفحوصـني بعـد قـراءة العبـارات 

اختيار البديل الذي يرون أنه يصفهم بدرجـة أكـرب مـن 

غريه، وتعطى درجة للمفحوصني تبًعـا للعبـارات التـي 

اختاروها، بحيث حيصل كل مفحوص عىل ثالث حـزم 

لـسيطرة من الـدرجات، كـل حزمـة متثـل أحـد أنـامط ا

الثالثة يـتم احلـصول عليهـا مـن خـالل مجـع درجـات 

ويتم تـصنيف . املفحوص يف الفقرات اخلاصة بكل نمط

األفراد إىل جمموعات ذات نمط أيرس أو أيمن أو متكامل 

بناء عىل حصوهلم عىل درجة تـساوي أو تفـوق حاصـل 

 . مجع متوسط النمط وانحراف معياري واحد

للمقيــاس يف وتتــضح اخلــصائص الــسيكو مرتيــة 

صـورته األساسـية مـن خـالل مـا اسـتخدمه مـصممو 



 ...املخية أنامط السيطرة دراسة حول الفروق يف: النصفني الكرويني للمخ :بن سعود الرشيدالرمحن   وعبدفهد بن سليامن احلريب، 

– 762 – 

ب عـىل عينـات  واملقياس من تطبيق صـوريت املقيـاس أ

 يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة األطفــالعديــدة مــن 

وذلك حلـساب معمـل الثبـات حيـث كـشف تـورانس 

أن معامالت الثبات املستخرجة تعترب ) 1979(وآخرون 

رنــة املجموعــات يف معــامالت مرتفعــة وكافيــة ملقا

ــة ــة والتقويمي ــات التجريبي ــسليامين . الدراس ــشري ال وي

ــاس قــد ) 1994( إىل أن حــساب معــامالت ثبــات املقي

ــنمط 0.81 إىل 0.47كــشفت عــن قــيم تــرتاوح بــني   لل

ـــــسر ـــــن، و0.78 إىل 0.52، واألي  0.80 إىل 0.50 لأليم

. للمتكامل ومجيعها مؤرشات عالية عىل ثبـات املقيـاس

بصدق املقياس فقد أشار معـدو املقيـاس إىل وفيام يتعلق 

أن نتاج الدراسات يف جمال وظائف النـصفني الكـرويني 

ــاس  ــاء املقي ــرئيس لبن ــصدر ال ــي شــكلت امل للمــخ الت

(Gazzaniga, 1970 & 1975; Kinsbourne & smith, 
1974; Reynolds, Kaltsounis & Torrance, 1979; 

Bogen & Bogen, 1999)قيـاس يتمتـع  تؤرش إىل أن امل

وقد عزز معامل صدق املقياس ما قام به . بصدق منطقي

من خالل دراسة صدق املقيـاس ) 1986(رياض وعبادة 

تلميذ وتلميذة  200عىل البيئة املرصية عىل عينة اشتملت 

من الصف اخلامس وحتى التاسـع مـن خـالل حـساب 

عالقته بكل من سامت الشخصية املبتكرة والقـدرة عـىل 

بتكاري والذكاء، وكذلك بمقيـاس تـورانس التفكري اال

ألنــامط الــتعلم والتفكــري، وقــد كــشفت نتائجهــا عــن 

ويف هـذا . معامالت ارتباط دالـة تعـزز صـدق املقيـاس

من صدق املقياس من ) 1988(السياق فقد حتقق يوسف 

خالل دراسات احلالة حيث تناول دراسة حركـة العـني 

مـا سـبقها مـن اجلانبية وسيادة اليد وقد عززت نتائجها 

  .نتائجه

 : إجراءات مالءمة املقياس لعينة الدراسة

وللتحقق من مناسبة املقياس لعينـة الدراسـة فقـد 

اعتمد الباحثان عىل عدد من اإلجراءات، بدآها بالتحقق 

من مدى وضوح عبارات املقياس أنامط التعلم والتفكري 

لدى األطفال الصورة أ، فقد طبق الباحثـان املقيـاس يف 

رته األساســية عــىل تالميــذ أحــد فــصول الــصف صــو

اخلامس االبتدائي بإحدى مدارس مدينة الرياض هبدف 

الوقوف عـىل مـدى وضـوح عبـارات املقيـاس وقـدرة 

وبناء عىل هذا اإلجراء متـت إعـادة . التالميذ عىل فهمها

صياغة العبارات الغامـضة حتـى يـسهل عـىل التالميـذ 

ق املقياس عىل عينة فهمها دون تغيري معناها، ومن ثم طب

 طالًبا من مدرسة ابتدائيـة أخـرى بمدينـة 58مكونة من 

 27و طالًبا من الـصف اخلـامس االبتـدائي 31. الرياض

طالًبا من الصف السادس االبتدائي، حيـث طلـب مـن 

أفراد العينة اإلجابة عىل العبارات الواضحة يف املقيـاس، 

ة العبارات وبناء عىل نتيجة إجابات العينة تم إعادة صياغ

ويف . أو أكثر من أفـراد العينـة% 20غري الواضحة باتفاق 

 عبـارة انطبـق 11ضوء اإلجراء السابق تم إعادة صياغة 

 عبارات يتكـون منهـا 104عليها رشط التغيري من أصل 
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عقب هذا اإلجراء عـرض املقيـاس عـىل . املقياس احلايل

أحد فصول الـصف اخلـامس االبتـدائي ملعرفـة آرائهـم 

مـدى وضـوح عبـارات املقيـاس وإمكانيـة فهـم حول 

معناهــا، وبعــد التأكــد مــن وضــوح العبــارات جلميــع 

التالميــذ أمكــن تطبيــق املقيــاس عــىل تالميــذ املرحلــة 

 . االبتدائية الستخراج اخلصائص السيكو مرتية له

ولتحقـق مــن ثبــات املقيـاس وصــدقه، فقــد قــام 

 تلميًذا 127الباحثان بتطبيق املقياس عىل عينة مكونة من 

من الصفني اخلـامس والـسادس، وحـسبت معـامالت 

 ريتشاردسن لكل نمط من أنـامط - الثبات بطريقة كودر

التعلم والتفكري، حيث بلغت معامالت الثبـات للـنمط 

، وللـنمط املتكامـل 0.68، وللنمط األيمـن 0.60األيرس 

كام قام الباحثان بحساب معامالت ثبات املقياس . 0.78

ة املتكافئة للمقياس، الصورة ب والتي من خالل الصور

تم تعديل عباراهتا بنفس الطريقة التي اتبعـت يف تعـديل 

الصورة أ، وقد حصلت الصورة ب عىل درجة جيدة من 

:  ريتشاردسن عـىل النحـو التـايل- الثبات بطريقة كودر

وقــد طبقــت . 0.85، متكامــل 0.73، أيمــن 0.65أيــرس 

تعلم والتفكري لـدى الصورتان أ، ب من مقياس أنامط ال

 تلميًذا من الصف اخلامس 127األطفال عىل عينة بلغت 

والسادس االبتدائي، وقد بلغت معامالت الثبات للنمط 

، وللـنمط املتكامـل 0.71، وللنمط األيمـن 0.63 األيسر

ويتضح من النتـائج الـسابقة أن مجيـع معـامالت . 0.74

يمـن، األيـرس، األ(الثبات كانت جيدة لألنـامط الثالثـة 

، وهذا يدل عىل أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة )املتكامل

وللتحقق من صدق املقيـاس قـام الباحثـان . من الثبات

 طالًبـا مـن الـصفني 146بتطبيقه عىل عينـة مكونـة مـن 

اخلامس والسادس االبتدائي، وحسبا صدق املقياس من 

خالل إجراء املقارنات بني الطالب الذين يتوافر لـدهيم 

) أيـرس، أيمـن، متكامـل (ث من األنامط الـثالكل نمط

وممن ال تتـوافر لـدهيم تلـك األنـامط وذلـك يف الـذكاء 

  .2 و1انظر اجلدول رقم . والتفكري االبتكاري

 

 لدهيم تلك األنامط وذلـك وممن ال تتوافر) األيرس، األيمن، املتكامل(ة ث يوضح الفروق بني الطالب الذين يتوافر لدهيم كل نمط من األنامط الثال:)1(جدول رقم 

 .)146= ن (يف الذكاء لدى عينة الدراسة 

 النمط األيرس

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 86.3 126 4 62 60 العدد

 3.2 49.2 47.6 نسبة الصف

 44.4 80.5 100 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيرس
 2.7 42.5 41 النسبة الكلية
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 .)1(جدول رقم / تابع

 النمط األيرس

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 13.7 20 5 15 - العدد

 25 75  نسبة الصف

 55.6 19.5  نسبة العمود

 

ذوي النمط 

 األيرس
 3.4  10.3  النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود

 النمط األيمن

 مستويات الذكاء
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر130
 نسبة الصف جمموع الصف

 87 127 9 67 51 العدد

 7.1 52.8 40.2 نسبة الصف

 100 87 85 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيمن
 6.2 45.9 34.9 النسبة الكلية

  

 13 19 - 10 9 العدد

  52.6 47.4 نسبة الصف

  13 15 نسبة العمود

 

ذوو النمط 

 األيمن
  6.8 6.2 النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود

 النمط املتكامل

  مستويات الذكاء

 95أقل من  95- 129  فأكثر 130 املجموعة
 نسبة الصف جمموع الصف

 88.4 129 9 77 43 العدد 

 7 59.7 33.3 نسبة الصف

 100 100 71.7 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط املتكامل
 6.2 52.7 29.5 النسبة الكلية 

  

 11.6 17 - - 17 العدد

   100 نسبة الصف 

   28.3 نسبة العمود

 

 النمط وذو

 املتكامل
   11.6 النسبة الكلية

 

 146 9 77 60 جمموع العمود

 

  100  6.2 52.7 41.1 نسبة العمود
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 أن عـدد طــالب ذوي الــنمط 1 اجلــدول رقــم يبـني

مـن إمجـايل % 13.7 طالبًا يشكلون ما نـسبته 20 بلغ األيـسر

 مجيـع ويالحـظ أن  طالًبـا،146عـددهم أفراد العينة البالغ 

 الـنمط، مرتفعي الذكاء ليـسوا ضـمن هـذا أفراد العينة من

هم بـني ئذكـانـسب رتاوح ت األيـسروأن غالبية ذوي النمط 

عدد طالب ذوي النمط وتبني النتيجة كذلك أن  .95- 129

من إمجايل أفـراد % 13 ما نسبته يمثلون طالبًا 19  بلغاأليمن

هـذه ن إمجايل م% 47.4 ما نسبته العينة ويمثل مرتفعو الذكاء

 أن نسبة الطالب املوهوبني ذوي النمط الفئة، وتبني النتيجة

مـع  تواجدهم يف األنـامط األخـرى، من نسبة عىلاأليمن أ

 أن مجيع الطلبة ذوي النمط األيمن كان ذكاؤهم اإلشارة إىل

 كـذلك أن عـدد طـالب ذوي اجلـدولكـشف ي .95فوق 

مـن % 11.6 بته مـا نـسيمثلون طالبًا 17النمط املتكامل بلغ 

 مـا يمثلـون مرتفعي الذكاء وأن الطالبإمجايل أفراد العينة 

مــن إمجــايل طــالب ذوي الــنمط املتكامــل، % 100نــسبته 

نـسبة الطـالب املوهـوبني وتكشف النتيجة اإلحصائية أن 

مـن  Z=4.73 ذوي النمط املتكامل أكـرب بداللـة إحـصائية

الــنمط نـسبة الطــالب املوهـوبني الــذين ال يتـوافر لــدهيم 

مـن ذوي أفـراد العينـة أن  تشري هـذه النتيجـة إىل .املتكامل

 أعمـدة مـستويات الـذكاء، متدرجون عىلاألنامط املختلفة 

 130 يف فئـة األيـسرففي حني مل يكن هناك من ذوي الـنمط 

 نجد أنه مل يكن هناك من ذوي النمط األيمن يف الفئة ،فأكثر

تكامــل يف  مل يكــن هنــاك مــن ذوي الــنمط املوكــذلك ،95

 هذا التدرج يعطي مؤًرشا عىل .فأكثر 130الفئات األقل من 

 وأن أقلهـا األيمـن، يليه باملوهبة،أن النمط املتكامل مقرتن 

   .اقرتاًنا باملوهبة هو النمط األيرس

وممن ال تتوافر لدهيم تلك األنامط وذلـك ) املتكاملاأليرس، األيمن، (ة ث يوضح الفروق بني الطالب الذين يتوافر لدهيم كل نمط من األنامط الثال:)2(جدول رقم 

 .)146= ن(يف التفكري االبتكاري لدى عينة الدراسة 

 النمط األيرس

 مستويات التفكري االبتكاري
 املجموعة

 95أقل من  95- 129  فأكثر 130
 نسبة الصف جمموع الصف

 86.3 126 19 47 60 العدد 

 15.1 37.3 47.6 نسبة الصف

 70.4 79.7 100 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيرس
 13 32.2 41.1 النسبة الكلية 

  

 13.7 20 8 12 - العدد

 40 60  نسبة الصف 

 29.6 20.3  نسبة العمود

 

 النمط وذو

 األيرس
 5.5 8.2  النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود
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 .)2(جدول رقم / تابع

 النمط األيمن

  مستويات التفكري االبتكاري

 95أقل من  95- 129  فأكثر130 املجموعة
 نسبة الصف جمموع الصف

 87 127 23 53 51 العدد

 18.1 41.7 40.2 نسبة الصف

 85.2 89.8 85 نسبة العمود

 

ال يتوافر لدهيم 

 النمط األيمن
 15.8 36.3 34.9 كليةالنسبة ال

  

 13 19 4 6 9 العدد

 21.1 31.6 47.4 نسبة الصف

 14.8 10.2 15 نسبة العمود

 

 النمط وذو

 األيمن
 2.7 4.1 6.2 النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود

 النمط املتكامل

  مستويات الذكاء

 95أقل من  95- 129  فأكثر130 املجموعة
 نسبة الصف  الصفجمموع

43 59 27 129 88.4  

33.3 45.7 20.9  

71.7 100 100  

 العدد

 نسبة الصف

 نسبة العمود

  18.5 40.4 29.5 النسبة الكلية

  

17 - - 17 11.6  

100    

28.3    

 العدد

 نسبة الصف

 نسبة العمود

    11.6 النسبة الكلية

 

 146 27 59 60 جمموع العمود

 

  100  18.5 40.4 41.1 نسبة العمود

 

 أن عدد طالب ذوي النمط 2يكشف اجلدول رقم 

من إمجايل % 13.7 طالًبا يشكلون ما نسبته 20 بلغ األيـسر

أفراد العينة ليس من ضمنهم طالب مرتفعـو االبتكـار، 

ال يستنتج من ذلك أن نسبة الطـالب املوهـوبني الـذين 

يتوافر لدهيم النمط األيرس أكرب بداللة إحصائية من نسبة 

 كــام Z=7.49  األيــسرالطــالب املوهــوبني ذوي الــنمط 

تكــشف نتيجــة املقيــاس أن عــدد طــالب ذوي الــنمط 

من إمجايل أفراد العينة، % 13طالًبا يمثلون  19األيمن بلغ 
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ويالحظ أن عدد الطالب ذوي النمط األيمن يزداد مـع 

توى التفكري االبتكـاري، وأن نـسبتهم تـزداد ارتفاع مس

اطراًدا بارتفاع مستوى التفكري االبتكاري، ويستنتج من 

ذلك أن نسبة الطـالب املوهـوبني ذوي الـنمط األيمـن 

أكرب بقليل من نسبة الطالب املوهوبني الـذين ال يتـوافر 

فيام يتعلق بـذوي الـنمط املتكامـل . لدهيم النمط األيمن

مـن % 11.6طالًبا يمثلون مـا نـسبته  17فقد بلغ عددهم 

إمجايل أفراد العينة، مـع املالحظـة أن مجيـع ذوي الـنمط 

يتضح من اجلدول . املتكامل من الطالب مرتفعو اإلبداع

السابق أن هناك تدرًجا يف عدد العينة مـن ذوي األنـامط 

املختلفة يف أعمدة مستويات التفكـري االبتكـاري، ففـي 

فحوصني من ذوي النمط األيرس حني مل يكن هناك من امل

 فــأكثر، نجــد كــذلك عــدم وجــود أيٍّ مــن 130يف فئــة 

املفحوصني من ذوي النمط املتكامـل يف الفئـات األقـل 

، كــام أن ذوي الــنمط األيمــن يــزداد ) فــأكثر130(مــن 

عددهم وترتفـع نـسبتهم مـع ارتفـاع مـستوى التفكـري 

  املخيـة عـىلالـسيطرةنتيجة مقيـاس أنـامط . االبتكاري

 2 و1كام هي موضحة يف اجلـدول رقـم العينة السعودية 

 عن قدرة متيزية عالية هلـذا املقيـاس يف الكـشف تكشف

 .  املخية لألطفالطرةعن أنامط السي

 -  اختبار تورانس للتفكري االبتكـاري:ثانًيا 2.2.5

 :»الصورة السعودية«) ب(الشكيل الصورة 

 نـشره يعد اختبار تورانس للتفكري االبتكاري منـذ

مـن أكثـر االختبـارات اسـتخداًما يف قيـاس  1966عام 

ــه إىل العديــد مــن اللغــات  االبتكــار، وقــد متــت ترمجت

تـم . وأجريت عليه الكثري من الدراسـات عـرب الثقافيـة

 الـشكيل - تقنني اختبـار تـورانس للتفكـري االبتكـاري

الــصورة ب عــىل املجتمــع الــسعودي ضــمن املــرشوع 

بني ورعـايتهم عـىل عينـة الوطني للكـشف عـن املوهـو

 طالًبـا وطالبـة تـرتاوح أعامرهـم بـني 1227مكونة مـن 

يتكون االختبار من ثالثـة . التاسعة حتى السادسة عرشة

) تكـوين الـصورة، تكملـة األشـكال، الـدوائر(أنشطة 

 دقـائق بحيـث يـستغرق عـشر تطبيق كل منهـا قيستغر

تزيـد إجراء االختبار كامًال مع قراءة التعليامت جلسة ال 

هتدف هذه األنشطة إىل استثارة القـدرات . دقيقة 45عن 

األربع املكونة للتفكري االبتكاري وهي األصالة واملرونة 

 . والطالقة ومعرفة التفاصيل

خيــتص اختبــارات تــورانس للتفكــري االبتكــاري  

األشكال بشكل عام بأنـه ال يوجـد ألنـشطتها إجابـات 

حمددة تصحح عىل أساسها استجابات املفحوصـني فـيام 

عــدا القواعــد العامــة ونــسب تكــرارات االســتجابات 

ولعلنـا هنـا نـورد إجـراءين بـارزين . وتصنيف الفئات

بتكـاري مهـا حلساب ثبات اختبار تـورانس للتفكـري اال

حساب الثبات من خالل التصحيح والثبات من خـالل 

ــار ــادة االختب ــي . إع ــدليل الفن ــورانس يف ال ــشري ت إذ ي

 إىل أن عمليـة ثبـات 1990لالختبار الـذي صـدر عـام 
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التصحيح عملية مستمرة، وأن العديـد مـن الدراسـات 

التي متت حتى اآلن أكدت أنـه مـن املمكـن االحتفـاظ 

 وقد أورد تـورانس ملخـًصا 0.90 بقيمة ثبات تزيد عىل

ملعامالت الثبات خلمـس دراسـات يف مراحـل دراسـية 

 1.00 و0.91خمتلفة، وقد تراوحت معامالت الثبات بني 

وقـد قـام آل شـارع . عىل طلبة من فئات عمريـة خمتلفـة

بدراسة لتقنني اختبار تورانس للتفكري ) 1416(وآخرون 

ئة السعودية، تم  الشكيل الصورة ب عىل البي-االبتكاري 

فيها استخراج ثبات االختبار من خـالل حـساب ثبـات 

التصحيح وذلك بإجياد معامل االرتباط بـني اثنـني مـن 

 0.95املصححني، وقد كانت قيم االرتباط تـرتاوح بـني 

وفيام يتعلق بحساب الثبـات مـن خـالل إعـادة . 0.98و

 ثبـات االختبـار كـام تاالختبار فقد تراوحـت معـامال

ما بني ) 1974(تورانس يف الدليل الفني للمعايري أوردها 

 وتعتمد هذه القيم عىل املدة الفاصلة بـني 0.93 إىل 0.35

التطبيـق األول والثـاين وحجــم العينـة والفئـة العمريــة 

يف دراسـة ) 1416(وقد قام آل شارع وآخـرون . وغريها

 الـشكيل - تقنني اختبـار تـورانس للتفكـري االبتكـاري

 معامالت الثبات بإعـادة االختبـار الصورة ب بحساب

 طالًبا وطالبة من الفئـة 114عىل عينة عشوائية مكونة من 

 سنة وبفاصل زمني قدره ثالثـة أسـابيع، 16-9العمرية 

 حيث كانت 0.73 و0.60وقد تراوحت قيم االرتباط بني 

، 0.60قيم الثبات لألصالة واملرونة والتفاصيل والطالقة 

 . لتوايل عىل ا0.73، 0.69، 0.67

ويف الدراســة احلاليــة قــام الباحثــان بحــساب 

 ثبات التصحيح من خالل إعادة تصحيح عدد تمعامال

 اســتامرات تــم ســحبها عــشوائًيا ضــمن اســتامرات 10

وقـد جـاءت معـامالت . اإلجابة التي سبق تـصحيحها

، 95األصـالة : الثبات بني التصحيحني عىل النحو التـايل

، ومجيع هذه القيم 89تفاصيل ، ال90، املرونة 93الطالقة 

  .تعزز الثبات العايل لالختبار

وفيام يتعلق بصدق االختبار يشري تورانس يف آخـر 

طبعة للدليل الفنـي الختبـار األشـكال ب إىل أنـه منـذ 

 أجريـت عليـه 1966النرش الرسمي لالختبارات يف عام 

العديد من الدراسات جتمع منها معلومات تؤكد صـدق 

يتفق مع ذلك ما قام به آل شارع وآخرون و. االختبارات

من حساب صدق اختبار األشكال الصورة ب ) 1416(

من خـالل حـساب معـامالت االرتبـاط بـني درجـات 

القدرات األربعة املكونة لالختبار والدرجة الكلية لعينة 

 مفحوًصــا، حيــث 365الــصدق والثبــات التــي بلغــت 

ــاط مــا بــني   0.82 إىل 0.45تراوحــت معــامالت االرتب

، لتؤكد اتساق القدرات 0.001ومجيعها دالة عند مستوى 

فيام بينها وارتباطها بالدرجة الكلية ارتباًطـا مرتفًعـا ممـا 

يدل عىل أن هذه القـدرات متثـل أبعـاًدا خمتلفـة للقـدرة 

باإلضـافة إىل الدراسـة العامليـة التـي . الكلية لالبتكـار

حت هتدف إىل التعرف عىل مكونات املقياس، وقد أوض
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النتائج أن مجيع قيم التشبعات لكل قدرة مـن القـدرات 

األربع املكونة لالختبار جاءت مرتفعة، وتم استخالص 

ــة للتفكــري  عامــل وحيــد مــن القــدرات األربــع املكون

االبتكاري عىل هذا االختبار، كام تـم اسـتخالص نـسبة 

 وهي نسبة تشري إىل قيمة مرتفعة 55.9تباين عالية قدرها 

ملتغريات املشرتكة يف قياس ما هيدف االختبـار يف إسهام ا

 . إىل قياسه

  : اختبار القدرات العقلية:ثالًثا 3.2.5

ــرون  ــارع وآخ ــام آل ش ــار ) 1416(ق ــاء اختب ببن

القدرات العقلية عىل املجتمع السعودي عىل عينة مكونة 

 الوطني للكشف عـن المـشروع وذلك ضمن 1227من 

ختبـار ليمثـل أحـد بنـي هـذا اال. املوهوبني ورعـايتهم

 9وسائل الكشف عن املوهوبني للمرحلـة العمريـة مـن 

يتــضمن مقيــاس القــدرات العقليــة أربــع .  ســنة16إىل 

القدرة اللغوية، وتركز عىل األداء العقيل الـذي : قدرات

يتميــز بمعرفــة معــاين األلفــاظ املختلفــة وفهــم املعــاين 

ــة،  ــات اللفظي ــشاف العالق ــي واكت واالســتدالل اللفظ

معاين : من هذه القدرة أربعة اختبارات فرعية، هيوتتض

الكلــامت، فهــم املعــاين، االســتدالل اللفظــي، العالقــة 

القدرة العدديـة، وتقـيس األداء العقـيل الـذي . اللفظية

يتميز بسهولة ورسعة ودقة إجراء العمليـات احلـسابية، 

ــىل  ــك األداء ع ــوي ذل ــاول اليــسروينط ــددي يف تن  الع

 العددية وسالسل األرقـام وحـل العالقات واملتعلقات

املتعلقـات : املسائل، وتتـضمن أربعـة اختبـارات، هـي

العددية، سالسل األعداد، العالقات واملتعلقـات، حـل 

القدرة املكانية، ويعمل هذا الكـشف عـن كـل . املسائل

 حلركـة األشـكال البـصرينشاط عقيل يتميـز بالتـصور 

ملختلف املسطحة واملجسمة وينطوي عىل معرفة الشكل ا

وعالقات األشكال واملواقع، وقد اشـتملت عـىل ثالثـة 

التعرف عىل األشـكال املختلفـة، :  فرعية، هيتاختبارا

القـدرة عـىل . عالقات األشـكال، األشـكال املتداخلـة

التفكري االستداليل، وتركز هذه القـدرة عـىل اسـتخدام 

العمليات العقلية املعتمدة عىل العالقات املنطقية كإدراك 

القات والربط بينها سواٌء كانت أشكاًال أم صـوًرا أم الع

 تحجوًمـا أم مـساحات، وتــشمل عـىل ثالثـة اختبــارا

القدرة عىل إكامل عالقات األشكال، االستدالل : فرعية

. عن طريق األشـكال، االسـتدالل عـن طريـق الـصور

ويتضمن كل اختبار فرعي من جمموعـة مـن العبـارات، 

ــ ــود املقي ــا بن ــشكل يف جمموعه ــع ت ــه األرب اس يف قدرات

  .بنًدا 81واختباراته الفرعية والتي بلغت 

ــار  ــدق اختب ــات وص ــدالالت ثب ــق ب ــيام يتعل وف

القدرات العقلية فقد قام معدو االختبار بحساب ثبـات 

 ذكـًرا 194 فرًدا مـنهم 368االختبار عىل عينة مكونة من 

 أنثى باستخدام طريقتني مها معامل ألفا كرونبـاخ 174و

وقد كانت معامالت ثبـات املقيـاس . ة النصفيةوالتجزئ

الكيل مرتفعة إذ بلغـت قيمتهـا باسـتخدام معامـل ألفـا 
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، أمـا بالنـسبة 0.88 وباستخدام التجزئـة النـصفية 0.94

الختباراتــه الفرعيــة فقــد تراوحــت معــامالت الثبــات 

 وباسـتخدام التجزئـة 0.88 و0.78باستخدام ألفـا بـني 

ام يتعلـق بـصدق االختبـار  في.0.79 و0.56النصفية بني 

فقد تم حسابه باستخدام الصدق املتعلق بمحك وصدق 

ففيام يتعلق بحساب الـصدق املـرتبط . التكوين الفريض

بمحك فقد تم حساب معامالت االرتباط بني درجـات 

املقياس والنسبة املئوية لدرجات التالميـذ يف التحـصيل 

س الكيل الدرايس للعام الدرايس ارتباط التحصيل باملقيا

 وتعترب هذه القيم دالة إحصائًيا عند مستوى داللـة 0.24

كام تم حساب معامالت االرتباط بني الـدرجات . 0.01

اخلام عىل مقياس القـدرات العقليـة والـدرجات اخلـام 

 135الختبار وكسلر لذكاء األطفال عىل عينة مكونة من 

 سنة، وقد بلغ 16-9تلميًذا وتلميذة من الفئات العمرية 

ارتباط اختبار القدرات العقلية الدرجة الكلية باالختبار 

 لالختبار العميل، وتعد هـذه القـيم 0.63 و0.75اللفظي 

فـيام . 0.001مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مـستوى داللـة 

يتعلق بصدق التكوين الفريض فقد تم ذلك مـن خـالل 

ــاديني  ــة الع ــت مقارن ــا مت ــات، وفيه ــة املجموع مقارن

اسًيا واملتخلفني عقلًيـا، ووجـدت فـروق واملتأخرين در

كام تم إجراء التحليـل العـاميل بطـريقتني . دالة إحصائًيا

خمتلفتني مها صدق تكـوين القـدرات العقليـة وكـذلك 

االرتباطات بني مكونات القدرات العقلية وأبعاد اختبار 

وكسلر، وذلك باستخدام أسلوب املكونـات األساسـية 

ت لكل قدرة من القـدرات وقد جاءت مجيع قيم التشبعا

األربع املكونة لالختبار مرتفعة، إذ تراوحت معـامالت 

وتـم اسـتخالص عامـل  ، 0.84 إىل 0.74التشبع ما بني 

وحيد من القدرات الفرعية األربع املكونة لالختبار، كام 

وهـي  % 61.5تم استخالص نسبة تبـاين عاليـة قـدرها 

غريات املـشرتكة نسبة تشري إىل قيمة مرتفعة يف إسهام املت

 . يف قياس ما هيدف االختبار إىل قياسه

  : استامرات ترشيح التالميذ:رابًعا 4.2.5

وتتضمن نوعني من االسـتامرات أحـدمها خـاص 

ــاص  ــر خ ــًيا واآلخ ــوقني دراس ــذ املتف ــيح التالمي برتش

بتقديرات املدرسني ومها من إعداد مركـز الكـشف عـن 

امرة يطلب فيهـا يتضمن األول است. املوهوبني ورعايتهم

من املدرسني ترشيح التالميذ املتفوقني دراسًيا احلاصلني 

فأكثر يف التحصيل العام خـالل العـامني % 90عىل نسبة 

فــأكثر خــالل % 95الــسابقني، أو احلاصــلني عــىل نــسبة 

العلـوم، الرياضـيات، : العامني السابقني يف املواد التالية

عـىل أن يقـوم . يةالـشرعمواد اللغة العربية، مواد العلوم 

املدرسون بتعبئة االستامرة ورصد درجات الطالب مـن 

 األخـرى ةفـيام تتـضمن األدا. واقع سجالهتم الدراسية

استامرة يطلب فيها مـن املدرسـني باملـدارس االبتدائيـة 

ــون  ــم موهوب ــدون أهن ــذين يعتق ــذ ال ــيح التالمي ترش

مسرتشدون يف تقديرهم بقائمـة مرفقـة تتـضمن بعـض 
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لسامت األساسية للموهوبني يتم الرتشـيح اخلصائص وا

 .يف ضوئها

 :نتائج الدراسة. 6

 لنتـائج متوسـطات )(T-Test ت  اختبارتم إجراء

لعينات املستقلة وذلك ملعرفة الفروق بني متوسطي أداء ا

يف مقيــاس ) املوهــوبني، وغــري املوهــوبني(املجمــوعتني 

ية هبدف معرفة الداللة اإلحـصائنامط التعلم والتفكري، أ

) Field, Miles, & Field, 2012( أدائهـام للفـروق بـني

ــث  ــمَّ حي ــشف عــنت ــات املتوســطات، الك  واالنحراف

  املعتمد عىل اختباراإلحصائي ونتائج التحليل املعيارية،

املجمـوعتني، وجـاءت ت للمجموعات املستقلة لنتائج 

 : النتائج عىل النحو التايل

 

 
ــةكــشفت ــار نتيج ــني   اختب ــة الفــروق ب ت لدالل

املـــستقلتني املتوســـطات احلـــسابية للمجمـــوعتني 

فـيام يتعلـق بالبحـث عـن  )املوهوبني، وغري املوهوبني(

ــري  ــوبني وغ ــات املوه ــطات درج ــني متوس ــروق ب الف

املوهوبني من طالب املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض يف 

بـني صائية وجود فروق ذات داللة إحالنمط األيرس عن 

، 11.43= املتوسط احلـسايب (جمموعة الطالب املوهوبني 

وجمموعــة الطـالب غــري ) 2.81= االنحـراف املعيـاري 

ــوبني  ــسايب (املوه ــط احل ــراف 17.63= املتوس ، االنح

، 12.10  =قيمــــة تحيــــث إن  ،)3.19= املعيــــاري 

 كـان ن املجمـوعتنيأمما يعنـي ، 0.001داللة  مستوىوب

عىل مقياس أنامط التعلم والتفكري، وهـذه أداؤمها متباينًا 

النتيجة تكشف عن أن متوسط درجات غـري املوهـوبني 

 األيـسرأعىل من متوسط درجـات املوهـوبني يف الـنمط 

وتعني هذه النتيجـة أن الطـالب غـري ، بداللة إحصائية 

املوهوبني يميلون إىل استخدام وظائف النصف الكروي 

قلية واملعرفية أكثـر مـن األيرس من املخ يف العمليات الع

  .نظرائهم املوهوبني
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فيام يتعلق بالبحث عـن الفـروق بـني متوسـطات 

درجات املوهوبني وغري املوهوبني مـن طـالب املرحلـة 

، فقـد تـم  يف الـنمط األيمـناالبتدائية بمدينة الريـاض

حـساب التحقق من صـحة هـذه الفرضـية مـن خـالل 

 ومتوسـطات درجــاتمتوسـطات درجـات املوهــوبني 

 وتـم إجيـاد هـذا الـنمط،الطالب غـري املوهـوبني عـىل 

داللـة الفـروق بـني ل  ت باستخدام اختبارهامالفروق بين

 وجود املتوسطات، وقد كشفت نتيجة االختبار عن عدم

ــصائية  ــة إح ــروق ذات دالل ــالب ف ــة الط ــني جمموع ب

، االنحراف املعياري 8.27= املتوسط احلسايب (املوهوبني 

املتوسـط (طـالب غـري املوهـوبني وجمموعة ال) 3.77= 

حيث أن  ،)3.38= ، االنحراف املعياري 8.74= احلسايب 

تكــشف . 0.11= داللــة المــستوى  و،0.80  =قيمــة ت

 وهي 0.80-قد بلغت ) ت( أن قيمة نتيجة هذا االختبار

غري دالة إحـصائًيا ممـا يعنـي عـدم وجـود فـروق دالـة 

 – املوهـوبني  املوهوبني وغري–إحصائًيا بني املجموعتني 

  .يف النمط األيمن

فروق ويف سبيل املعاجلة اإلحصائية للكشف عن ال

بني متوسطات درجات املوهوبني وغـري املوهـوبني مـن 

طــالب املرحلــة االبتدائيــة بمدينــة الريــاض يف الــنمط 

 بحــساب متوسـطات درجــات انقــام الباحثـ املتكامـل

كامـل عىل الـنمط املتوغري املوهوبني الطالب املوهوبني 

باسـتخدام أداء هاتني املجموعتني وتم إجياد الفروق بني 

كشفت نتيجة . ت لداللة الفروق بني املتوسطات اختبار

بــني وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية االختبــار إىل 

، 16.30= املتوسط احلسايب (جمموعة الطالب املوهوبني 

وجمموعــة الطـالب غــري ) 4.19= االنحـراف املعيـاري 

، االنحراف املعياري 9.63= املتوسط احلسايب (املوهوبني 

=  ، ومستوى داللة10.51  =قيمة تحيث إن  ،)3.46= 

أن قيمـة ت دالـة إحـصائًيا توضح هذه النتيجة . 0.001

 حيـث يالحـظ أن متوسـط 0.001عند مـستوى داللـة 

درجــات املوهــوبني أعــىل مــن متوســط درجــات غــري 

 شري إىل مما ي،صائيةاملوهوبني يف النمط املتكامل بداللة إح

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني املوهـوبني وغـري 

توضـح املوهوبني يف النمط املتكامل لصالح املوهوبني و

 أن الطــالب املوهــوبني يميلــون أكثــر إىل هــذه النتيجــة

استخدام وظائف النصفني الكـرويني األيـرس واأليمـن 

 .واملعرفيةمًعا يف العمليات العقلية 

  : النتائجمناقشة. 7

إىل حماولـة الكـشف عـن  الدراسـة احلاليـة سعت

املخية بني الطـالب املوهـوبني أنامط السيطرة الفروق يف 

ــي شــكلت  ــالعودة لألهــداف الت وغــري املوهــوبني، وب

ذات  ا يتضح بأن هناك فروقً الدراسة والنتائج املرتبطة هبا

يف أدائهـام  إحصائية بني املوهوبني وغري املوهـوبنيداللة 

هذه النتيجة تكـشف . ىل مقياس أنامط التعلم والتفكريع

أن الطالب غري املوهوبني يميلون إىل استخدام وظـائف 
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 من املـخ يف العمليـات العقليـة األيـسرالنصف الكروي 

فـالطالب غـري . واملعرفية أكثر مـن نظـرائهم املوهـوبني

ــع  ــل م ــي والتعام ــري املنطق ــضلون التفك ــوبني يف املوه

 موضـوعية ولـيس لـدهيم القـدرة املوضوعات بطريقـة

الكافية عىل التعامل مع عدة مشكالت يف وقت واحد أو 

استعامل االستعارة والتناظر بدرجـة كبـرية، ويفـضلون 

اسـتقبال املعلومــات والتفكـري املحــسوس عـىل املبــادأة 

والتفكري املجرد، ويفضلون التحديد والتخطيط أكثر من 

لدهيم القدرة عـىل تفضيلهم للتحسن والتغيري كام تتدنى 

 .االبتكار واإلبداع يف حل املشكالت

ــودي  ــة مــع دراســة ك  Codyوتتفــق هــذه النتيج

 التي أظهرت نتائجها أن غري املوهوبني يفضلون (1983)

النمط األيرس يف حني أظهـر املوهوبـون أن املوهبـة أقـل 

وتتـسق هـذه النتيجـة مـع مـا . األيسراستخداًما للنمط 

 من حيث إن املوهوبني يف Ghosh (1979)وجده جوش 

جمال املوسيقى والفنـون التـصويرية مل يظهـروا تفـضيًال 

 فـيام عـدا املوهـوبني يف الرياضـيات فقـد األيـسرللنمط 

كـذلك فقـد .  واملتكامـلاأليـسرأظهروا تفضيًال للنمط 

تطابقت النتيجة احلالية مع دراسة كل من شانون ورايس 

(Shannon & Rice, 1982)ـــنر ول ـــر ، وكريش يج

(kershner & ledger, 1985) ــائج ــث كــشفت نت  حي

الدراستني عن وجـود فـروق دالـة إحـصائًيا يف الـنمط 

 بــني املوهــوبني وغــري املوهــوبني لــصالح غــري األيــسر

  .املوهوبني

وفيام يتعلق بالنتيجـة التـي تـشري إىل عـدم وجـود 

املوهـوبني وغـري (فروق دالة إحصائًيا بني املجمـوعتني 

 النمط األيمن، فإن النتائج املرتبطة هبا مـن يف) املوهوبني

الدراسات السابقة غري متـسقة حيـث أظهـرت دراسـة 

وجود فـروق دالـة إحـصائًيا بـني Cody (1983)كودي 

املوهوبني بدرجة عالية واملوهـوبني وغـري املوهـوبني يف 

وتأيت . النمط األيمن لصالح املوهوبني ومرتفعي املوهبة

يف حميطنا العـريب معـززة ) 1987(نتيجة دراسة إسامعيل 

للنتيجة السابقة حيث كـشفت عـن وجـود فـروق دالـة 

إحصائًيا بني املتفوقني عقلًيا والعاديني يف النمط األيمـن 

 .لصالح املتفوقني

ــة شــانون ورايــس  ــائج دراس يف حــني جــاءت نت

(Shannon & Rice, 1982)االجتـاه املـضاد لنتـائج  يف 

حيث ) 1987(عيل وإسام، )(Cody, 1983دراسة كودي 

ــري  ــوبني وغ ــني املوه ــصائًيا ب ــة إح ــروق دال ــت الف كان

يف . املوهوبني يف النمط األيمـن لـصالح غـري املوهـوبني

 kershner)حني مل تكشف نتائج دراسة كريشنر وليدغر 

& ledger, 1985)وجــود فــروق دالــة يف الــنمط ن عــ 

األيمن بني املوهوبني وغري املوهوبني متفقًة يف ذلـك مـع 

 . تيجة الدراسة احلالية فيام يتعلق بالنمط األيمنن

وربام يعود التباين يف نتائج الدراسات السابقة فـيام 

يتعلق بالنمط األيمن إىل اختالف املحكـات املـستخدمة 
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يف حتديد مفهوم املوهبة، حيث أظهر املوهوبون يف جمـايل 

املوسيقى والفنـون التـصويرية تفـضيًال للـنمط األيمـن 

، يف حني أظهر املوهوبون يف الرياضيات عـدم واملتكامل

 األيـسرتفضيل للنمط األيمن، فهم أكثر تفضيًال للـنمط 

 وعينـة )Ghosh) 1979واملتكامل كام يف دراسـة جـوش 

الدراسة احلالية قد اشتملت عىل املوهـوبني بـشكل عـام 

دون الدخول يف تفاصيل املجاالت املتعددة لنبوغ املوهبة 

لذا، يتفق الباحثان مـع مـا أشـار . نيلدى هؤالء املوهوب

 من رضورة تقييم االختالفات يف )Katz) 1986إليه كاتز 

وظائف نصفي املخ من خالل املجاالت التي اتضح مـن 

 .خالهلا للمجتمع نبوغ املوهبة لدى هؤالء املوهوبني

فيام يتعلق بالنتيجة التي تشري إىل وجود فروق ذات 

وهوبني وغـري املوهـوبني داللة إحصائية بني جمموعتي امل

يف النمط املتكامل لصالح املوهوبني، فـإن هـذه النتيجـة 

تكشف أن الطالب املوهوبني يميلون أكثر إىل اسـتخدام 

ــا يف األيــسروظــائف النــصفني الكــرويني   واأليمــن مًع

العمليات العقلية واملعرفية؛ فالطالـب املوهـوب يمتـاز 

واملحــسوس بالقــدرة املزدوجــة عــىل التفكــري املنطقــي 

لذا فهو يستطيع إنتـاج األفكـار . والتفكري املرح واملجرد

إضافة إىل ذلـك جييـد . املنطقية والساخرة عىل حد سواء

التعامل مع املثريات اللفظية والوجدانية ويمتاز بالتحكم 

يف اســتجاباته العاطفيــة والــشعورية مــن حيــث كبتهــا 

 . والتعبري عنها

وهـوب يميـل إىل لذا، يمكن القول بأن الطالب امل

) الـنمط املتكامـل(استخدام كال النصفني الكرويني مًعا 

يف العمليات العقلية املعرفيـة، ولكـن ذلـك يـتم ضـمن 

عملية حتديد مضبوطة للمعلومات املتبادلة بينهام، بحيث 

يسهم كل نصف يف العملية العقلية املعرفية بـام يتناسـب 

ـــة  ـــصفني يف إعاق ـــد الن ـــسبب أح ـــا دون أن يت   معه

وتتفق النتيجة احلالية مع نتـائج عـدد مـن . تلك العملية

الدراسات الـسابقة كدراسـة كـل مـن شـانون ورايـس 

Shannon & Rice (1982) وكريشــــنر وليــــدغر ،

Kershner & Ledger 1985)( حيث كشفت نتائج كـال 

الدراستني عن وجود فروق دالة إحصائًيا بني املوهـوبني 

. مـل لـصالح املوهـوبنيوغري املوهوبني يف الـنمط املتكا

التـي ) 1987(كذلك، أشارت نتـائج دراسـة إسـامعيل 

أجراها هبدف املقارنة بني املتفوقني عقلًيـا والعـاديني إىل 

وجود فروق دالة إحـصائًيا يف الـنمط املتكامـل لـصالح 

كام تتفق النتيجة احلالية نسبًيا مع دراسة جوش . املتفوقني

Ghosh) 1979( أن املوهـوبني يف  التي أظهرت نتائجهـا

جمايل الرياضيات واملوسيقى يفضلون الـنمط املتكامـل؛ 

أما املوهوبون يف الفنون التصويرية فقد أظهروا تفـضيًال 

 . للنمط األيمن فقط

 Clarkكام تتفق النتيجة احلالية مع مفهـوم كـالرك 

 للموهبة حيـث تـرى أن املوهبـة هـي حـصيلة )1988(

د لوجهــة النظــر تكامــل وظــائف املــخ، ويف ذلــك تأييــ
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 )Wittrock) 1977التكاملية التـي أشـار إليهـا ويـرتوك 

حيث إن النـصفني الكـرويني يكمـل كـلٌّ مـنهام اآلخـر 

لذا، نجـد املوهـوب . باعتبارمها أساسني للتفكري الفعال

) املتكامـل(يميل إىل استخدام النـصفني الكـرويني مًعـا 

ليــتمكن مــن إظهــار مــا يتميــز بــه مــن قــدرات عقليــة 

وما سـبق مـن إشـارات ومـا توصـلت إليـه . تكاريةواب

الدراسة احلالية مـن نتـائج يتامشـى مـع طبيعـة ظـاهرة 

التفوق العقيل واملوهبة حيث إن النشاط العقـيل يـستلزم 

ــا، إذ تتطلــب القــدرات  عمــل النــصفني الكــرويني مًع

اللغوية والعددية واالستدالل اللفظي والعـددي نـشاط 

تتطلـب القـدرات املكانيـة النصف الكروي األيرس، كام 

واالستدالل املكاين نـشاط النـصف الكـروي األيمـن، 

كذلك النشاط االبتكاري يستلزم االستبصار الذي يعـد 

من وظائف النصف األيمن، كام يتطلب النشاط املنطقي 

 . الذي هو من وظائف النصف األيرس

* * * 
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 األولية الصفوفات تلميذ باألداء القرائي لدى الصوتي مهارة الوعي عالقة

 )2( بنت عبيد العتيبينور، و)1(عالرسيّ بن حممد عبداهللا 

 ، ووزاة التعليمجامعة امللك سعود

 )هـ16/03/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛28/08/1441قدم للنرش يف (

ف طبيعة :املستخَلص لـدى تلميـذات الـصفوف ) قراءة الكلامت قـراءًة صـحيحة(العالقة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي  هدف البحث احلايل إىل تعرُّ

طبيعة العالقة بني متغريي الـوعي الـصويت  واستخدم الباحثان املنهج االرتباطي للكشف عن. األولية، ومدى إمكانية أن يتنبأ الوعي الصويت باألداء القرائي يف العربية

تم اختيارهن بطريقة قصدية من مدراس التعليم احلكـومي يف مدينـة )  تلميذة من كل صف30(تلميذة ) 90(وقد طبقت الدراسة عىل عينة مكونة من . القرائيواألداء 

ـة إحـصائيًا بـني متغـري وقد توصل البحث من خالل أدايت البحث، مقيايس مهارات الوعي الصويت واألداء القرائي، إىل وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة . الدوادمي دالَّ

، يف حني مل تكن هنـاك عالقـة بـني املتغـريين، الـوعي )0.496، و0.565 =ر(الوعي الصويت ومتغري األداء القرائي لدى تلميذات الصف األول والثاين االبتدائي 

وأظهـرت . لدى تلميـذات الـصف الثالـث االبتـدائي ىالصويت من جهة ومتغري األداء القرائي من حيث الصحة القرائية ووقت معاجلة الكلامت من جهة أخر

الـصويت،  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الـوعي  للصف األول االبتدائيمن األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلامت%) 32(وثالثني باملائة  النتائج أن اثنني

.  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الصويت للصف الثاين االبتدائيمثِّل يف صحة قراءة الكلامتاملتمن األداء القرائي %) 25(وما نسبته مخس وعرشون باملائة 

 .عىل الوعي الصويت؛ وذلك ملا له من أثر إجيايب يف األداء القرائي) الصف األول حتديًدا(وأوصت الدراسة برضورة االهتامم بتدريب تلميذات الصفوف األولية 

ف الكلامت، تعليم القراءة:الكلامت املفتاحية   . النجاح يف القراءة، الوعي الفونيمي، تعرُّ

_________________________________________________________________________________  

The Relationship between Phonemic Awareness and Reading Performance for Primary 
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Abstract: This study aimed at identifying the relationship between phonemic awareness (PA) and reading performance (reading 
accuracy) among primary grade female students and whether reading performance success can be predicted by PA. To achieve the objective 
of the study, the researcher adopted a descriptive approach (correlational methodology and regression) to identify the relationship between 
PA and reading performance. The population consisted of all primary grade female students (first, second, and third grades) in governmental 
schools in the public education in the Kingdom of Saudi Arabia while the sample consisted of (90) students who were chosen in a purposed 
way from public schools in Al- Dawadmi city. The results revealed that there is a significant positive correlation between PA variable and 
reading performance as measured by the word reading accuracy among first and second grade female students (r= 0.565 and 0.496, 
respectively). However, there was no correlation between PA and reading performance for the third grade data. Further, the results revealed 
that (32%) of reading performance of first grade as measured by word reading accuracy can be predicted by the PA variable, and (25%) of 
reading performance of second grade as measured by word reading accuracy can be predicted by the PA variable. Accordingly, the study 
recommended that first grade students be trained on PA due to its positive correlation with reading performance. 

Keywords: reading success, phonemic awareness, word recognition, teaching reading.  
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مـن التعلـيم بصفوفها الثالثة ل املرحلة األولية ثِّ متُ 

لتعلُّم القراءة ومهاراهتا، إذ  مرحلة بناء أساسيةاالبتدائي 

ى فيها املهارات عىل نحو تدرجيي  ف تعـرُّ الدًءا مـن َبـُتنمَّ

عىل حروف الكتابة العربية ومقابالهتا الصوتية يف الصف 

ف بقراءة اجلمل والنصوص األول، إىل ترسيخ هذا التعرُّ 

انتهاًء بفهم املقـروء وتنميتـه  والقصرية يف الصف الثاين،

ومع  .بقراءة النصوص واالستجابة هلا يف الصف الثالث

أن عملية تنمية مهارات القراءة خالل املرحلة االبتدائيـة 

الـصفوف (عامًة عملية مستمرة، فإن لكل مرحلـة فيهـا 

لة يف -  هبااصةَ ا اخلمهاراِهت ) الدنيا والعليا  جـاءت ُمفـصَّ

ويف ) 1428(وثيقة املنهج للمرحلة االبتدائية واملتوسـطة 

 2002 – 1991دراسـات عــدة، منهــا دراســات اجلــرف 

ــارة - )2002( ــيم امله ــة تعل ــا عملي ــف فيه ــي ُتكثَّ  الت

 بــام يتناســب مــع النمــو اللغــوي والفكــري املــستهَدفة

هلـذه املهـارات يذ تالمال كام يتعنيَّ فيها إتقان، للمتعلمني

 . ا قبل االنتقال إىل املرحلة التي تليهاا تامً إتقانً 

ف األسباب التي ُيمكـن  ويسعى الباحثون إىل تعرُّ

ــم الطفــِل مهــارَة القــراءة؛ وذلــك  أن ُتعيــق عمليــة تعلُّ

ل سابق أو بالعناية هبا يف أثناء تعليم  للحيلولة دوهنا بتدخُّ

عوامـل أو األسـباب وُيصنِّف الباحثون هـذه ال. القراءة

التي قد ُتسهم يف نجـاح الطفـل أو إخفاقـه يف اكتـساب 

أسباب معرفية، وأسباب : مهارة القراءة إىل ثالثة أصناف

أحيائية أو عضوّية، وأسباب تعلُّميَّة تتمثَّل يف ما يمـر بـه 

 ,Vellutino, Fletcher)الطفـل مـن خـربات تعليمّيـة 

Snowling, & Scanlon, 2004).  

بـصفتها أحـد هـذه مهارة الـوعي الـصويت  وتربز

األسباب املعرفّية التي ُيمكن أن ُتؤثِّر يف اكتساب املـتعلِّم 

يتَّفق عدد كبـري مـن البـاحثني عـىل أن مهارة القراءة، إذ 

مرتبِط بالنجاح القرائي  الوعي الصويت أنشطةالنجاح يف 

للمتعلِّم، وقد ُلوحظ ذلك من خـالل الدراسـات التـي 

نهج االرتباطي يف دراسة الظاهرة والتـي بحثـت تبنَّت امل

ات املرتبِطــة  يف عالقــات االرتبــاط والتنبــؤ بــني املُتغــريِّ

بالقراءة، وتلك التي تبنَّت املـنهج التجريبـي بحًثـا عـن 

 Edwards & Tabu, 2016; Taibah)العالقات السببيَّة 

& Haynes, 2010; Foy & Mann, 2003; Hulme, 
Hatcher, Nation, Brown, Adams, & Stuart, 2002; 
Muter, Hulme, Snowling, & Taylor, 1998; 
McGuinness, McGuinness, & Donohue, 1995; 
Kozminsky & Kozminsky, 1995; Wagner, 
Torgesen, & Rashotte, 1994; Ball & Blachman, 
1991; Perfetti, Beck, Bell, & Hughes, 1987; 
Vellutino & Scanlon, 1987; Bradley & Bryant, 

1983).   

وقد انتهت هذه الدراسات إىل أن الوعي الـصويت 

ات األكثر تنبًؤا، إن مل يكن األقوى، بالقـدرة  أحد املؤرشِّ

ففك . حلة األولية من التعليماكتساب القراءة يف املرعىل 

ــم القــراءة،  ترميــز الكلــامت خطــوة أوىل يف مرحلــة تعلُّ

-Melby)وذلك برتمجة هذه الرموز إىل مقابالهتا الصوتية 

Lervag, 2012; Ehri, 2005). يف وعليه يتفق املختصون 
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 عـىل رضورة أن ُيعنـى أي برنـامج حقل تعلـيم القـراءة

يف ل شكِّ تُ    األولية بمهارات حمددةحلةلتعليم القراءة للمر

ص لتعلـيم القـراءة، وهـي : جمملها الربنـامَج الـُمخـصَّ

تعليم املبدأ األلفبـائي للنظـام الكتـايب للغـة باسـتخدام 

يقة الصوتية من خالل التـشديد عـىل العالقـة بـني الطر

 الوعي الصويت، وتنمية الطالقة الرمز والصوت، وتنمية

اللغوّية، وتنمية املفردات، وتنميـة الفهـم واالسـتيعاب 

(NRP, 2000).  

 لعمليـة تعلـم ابـمتطلَّ ُيَعـدُّ متالك الوعي الصويت إنَّ ا

بدأ األلفبائي القراءة بل يعد خطوة أوىل أساسية الكتساب امل

للنظام اللغـوي للغـة املـستهدفة؛ وذلـك كـون الطفـل يف 

يأيت بمعرفة يمكـن وصـفها بمعرفـة «مرحلة تعلمه القراءة 

 »غري واضحة أو ضبابيّة بأصوات اللغة يف حالتهـا املجـردة

)Griffth & Olson, 1992 ؛Perfetti, 1994 ــرسيع، ؛ ال

يــة  فالطفــل امللتحــق بالفــصول التمهيد؛)6.، ص2015

ورياض األطفال ال يعي بأن الكالم املحكي يتمثل عـىل 

 ا وفهمهـاإنتاجه عىل شكل فونيامت منفردة برغم قدرته

 يف عمليـة  منهعدم كفاية النضج املتوقعة«، ويف لغته األم

التمثيل والتشفري الصويت للغة عندما يبدأ مرحلـة تعلـم 

 ا دون الوصول إىل الوعيدروس القراءة ربام يشكل عائقً 

الصويت الالزم لتعليمـه مهـارة فـك شـفرة الكثـري مـن 

 وبالتــايل، فــإن. )(Snow et al., 1998, 5 »الكلــامت

للطفـل التدريب عىل أنشطة مهارة الوعي الصويت حيقق 

مهارات تأسيسية ذات صـلة بمهـارات تعـرف الكلمـة 

تتمثل يف تكوين الوعي بـأن الكلـامت يمكـن أن تنطـق 

 الكلـامت أنَّ  تقابـل نطقهـا، و كتابة الكلمةأنَّ وتكتب، و

ل ) فـونيامت (املنطوقة تتكون من وحدات صوتية تتـشكَّ

  ).2008 قدور، (منه كلامت اللغة كام ُمتايز بني معانيها

وقد أخذت البحوث يف العقود الثالثة األخـرية يف 

 وأثرها يف اكتـساب »الوعي الصويت«دراسة قيمة مهارة 

هجها، سواء أكانت مهارة القراءة، وانتهت بمختلف منا

دراسات ارتباطية تنبؤية أم دراسات جتريبيـة، إىل نتيجـة 

كافية للوصول إىل االستنتاج واحلكم برضورة التـدريب 

تعلـيم قبـل ذلـك كان أعىل مهارة الوعي الصويت سواء 

 نجاح الطفل أو فشله يف عملية ئها، وأنأثنايف  القراءة أم

يف مهـارة الـوعي  قد يتوقَّف عـىل كفاءتـه تعلمه القراءة

 )Stanovich(فــبعض البــاحثني، ســتانوفيش . الــصويت

 السبب يف صعوبة القراءة لدى الكثري مـن يرى أنَّ مثًال، 

األطفال يكمن يف الوعي الصويت، إذ إن النمو البطيء يف 

هذا املجال يؤخر ظهور التقـدم يف جتزئـة الرمـوز ويبـدأ 

وعي بالفشل يف التحـصيل والدافعيـة كـام أن غيـاب الـ

 بـني املنتظمـةالصويت جيعل من عمليـة فهـم العالقـات 

، )Stanovich, 1993 (احلروف وأصواهتا عمليـة صـعبة

 انخفـاض وهو ما أظهرته نتائج وأدبيات هذا احلقل من

 يف ضـعف تمثِّـلاملُ  املتعلمـني األداء القرائي املُتزايد عند

يز أصـوات الكلمـة، وربـط األصـوات يقدراهتم عىل مت
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والنطق اخلاطئ للكلامت، وعـدم القـدرة عـىل بالرموز، 

 جالل سليامن،(ا ا ونطقً ا وتعرفً التعامل مع الكلامت متييزً 

 كشفت نتائج الدراسـات التـي أجريـت يف  فقد).2006

 جمال الوعي الـصويت ودوره يف معاجلـة العـرس القرائـي

)Dyslexia( عنـد  يف املهـارات الـصوتيةأن هناك عجًزا 

والتـي تعـد مـن املهـارات األساسـية ، املعرسين قرائي�ـا

فــالربامج التدريبيــة . واملهمــة يف تطــوير رسعــة القــراءة

املطبقة يف تطوير مهارات الوعي الصويت تعكس دورهـا 

اإلجيايب يف تنمية املهارات التلقائيـة يف تعـرف الكلـامت 

ا ا كبـريً ا يواجه جهـدً واالستيعاب القرائي، فاملتأخر قرائيً 

كتوب عـىل حـساب املعنـى وهـو يف فك رمز احلرف امل

 ا من األبحاث يف الـسياق الغـريباألمر الذي جعل كثريً 

 ;Yopp & Yopp, 2000: عىل سبيل املثـال، دراسـات(

Shaywitz, 2005; Gillon & Dodd, 1997;. 

Torgesen, et al., 1997 ( ويف السياق العريب أيضا) عىل

جـه  تت)م2017الفـاريس وإمـام، : سبيل املثال، دراسات

ملساعدة التالميـذ مـن ذوي الـصعوبات التعلميـة عـىل 

ــاء إكــساهبم يف إكــساهبم مهــارات الــوعي الــصويت  أثن

 .ف يف الكلمة املقروءةو احلررموزمهارات فك 

بناًء عىل ما تقدم، يتضح أن العالقـة بـني الـوعي و

الصويت وجودة األداء القرائي عالقة متبادلة، وهو األمر 

هـارة مل فاالمتالك املُسَبقالباحثني املتفق عليه لدى أغلب 

 يـؤدي إىل نتـائج أفـضل يف اكتـسابقد الوعي الصويت 

 تؤدي القراءة من جهة أخـرى إىل يف حني، مهارة القراءة

ا حتسني وتطوير الوعي الصويت األمر الذي جيعله مـؤًرش 

 ،ا عىل اكتساب القراءة يف سن مبكـرة مـن الدراسـةجيدً 

 فـيام القـراءةاعده يف اكتسابه  تطويره لدى الطفل يسنَّ أو

هذه العالقات القائمة، . )Gillon & Dodd, 1997 (بعد

ــصويت  ــوعي ال ــاريت ال ــني مه ــسببيَّة، ب ــة وال االرتباطي

ست عىل أنظمة كتابية للغات أجنبّية، عـىل  والقراءة، تأسَّ

ـــة  ـــبانية واألملاني ـــة واإلس ـــال اإلنجليزي ـــبيل املث س

بية ألفبائّية تتميَّز بأن ، وهي أنظمة كتا.إلخ...والفرنسية،

الرمز األصغر فيها هو احلرف الـذي يقابلـه الـصوت أو 

ويبقى السؤال ماذا عن طبيعة العالقـة القائمـة . الفونيم

بني الوعي الصويت واألداء القرائـي للمـتعلِّم يف النظـام 

الكتايب العريب؟ وهل من املمكن أن نتنبأ بالنجاح القرائي 

؟ إذ إن دراسـة مثـل هـذه ُتَعـدُّ من متغريِّ الوعي الصويت

ة لكوهنا  امـتالك من الكشف عـن مـدىنا نُ متكِّ أوًال  مهمَّ

، كـام  الوعي الصويتاتمهارالصفوف األولية تلميذات 

طبيعة العالقة بني هذه املهارات وجودة قياس ُمتكننا من 

األداء القرائي يف النظام الكتـايب العـريب عنـد تلميـذات 

 أي مدى ُيمكـن التنبـؤ بالنجـاح الصفوف األولية، وإىل

القرائي من خالل مهارات الوعي الصويت؛ فهـي بـذلك 

خطوة أوىل مهمة تـساعدنا عـىل التـشخيص املـسبق ملـا 

يمكــن أن يواجــه تلميــذات املرحلــة مــن صــعوبات يف 

اكتساب القراءة يف مراحل متقدمة مما يتيح إمكانية توفري 
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 اكتـساب ىلعـالتدريب الصويت الالزم هلـن ملـساعدهتن 

 .مهارة القراءة عىل نحو أنجع وأكثر اقتصادية

 : مشكلة البحث

ح مشكلة الدراسة يف نقطتني، تتمثَّل األوىل يف  تتضِّ

النتــائج التــي أظهرهتــا الدراســات يف أن تنميــة الــوعي 

الصويت يف برامج القـراءة يف املرحلـة األوليـة بـصفوفها 

مة لتالميـذ الثالثة مل ُيعتَن به، ال يف كتب القراءة  الـُمصمَّ

ــة  ــرسيع، (املرحل ــويم وال ــات ) م2015الت وال يف ممارس

املعلمني داخل دروس القراءة كام تم تشخيصه من خالل 

ففي دراسة التـويم ). م2015الرسيع، (قياس تصوراهتم 

مدى تـضمني التي هدفت إىل قياس ) م2015(والرسيِّع 

  للصف األول االبتـدائي ألنـشطة الـوعي»لغتي« منهج

رة عـىل تالميـذ الصويت  كام يتمثَّل يف كتب القـراءة املقـرَّ

 كتب املرحلة تضمنياملرحلة، كشفت نتائجها عن انعدام 

ألنشطة الوعي الصويت، مما يتخـالف مـع مـا تنـادي بـه 

أدبيات احلقل من رضورة أن ُيعنى أي برنامج يف تعلـيم 

ويف دراســة . القــراءة بتنميــة مهــارات الــوعي الــصويت

التي حاولـت أن تستقـيص تـصورات ) م2015(ع الرسيِّ 

معلمي القراءة للصفوف األوليـة مـن خـالل تقـديرهم 

ألمهية أنشطة الوعي الصويت يف اكتساب تالميذ الـصف 

مـن خـالل فحـص (األول االبتدائي، كشفت الدراسة 

عن احتاملّية ) بنود األنشطة التي نالت املتوسطات األكرب

بـني مفهـوم الـوعي وجود خلط لدى هـؤالء املعلمـني 

الــصويت ومفهــوم تــدريس القــراءة بالطريقــة الــصوتية 

)phonics( ؛ مما قد يعني أن كال املفهومني يعنيان الـيشء

نفسه لدى معلِّـم املرحلـة، وأنـه حـني يـامرس الطريقـة 

الصوتية يف تدريس القراءة يكون بالرضورة قـد مـارس 

تنمية الوعي الصويت لألطفال، ولكـن تـدريس القـراءة 

ق تنمية مهارات  بالطريقة الصوتية ال يعني بالرضورة حتقُّ

غ معلمي املرحلة هو أن . الوعي الصويت وقد يكون ُمسوِّ

تنمية الوعي الصويت من صميم برامج املرحلة التمهيدية 

. التي تسبق دروس القـراءة يف الـصف األول االبتـدائي

وحتى مع التسليم بأن تنميـَة مهـارات الـوعي الـصويت 

ــسؤول ــصف األول م ــسابقة لل ــة ال ــربامج التعليمي يُة ال

يلتحـق بالـصفوف األوليـة قـد الطفـل االبتدائي، فـإن 

، مبارشة دون املرور برياض األطفال أو السنة التمهيديـة

ألوليـاء األمـور و ؛عدم إلزاميـة هـذه املرحلـةإذ ُيلحظ 

دء  أبنـائهم هبـا أو التوجـه مبـارشة والَبـإحلاقاخليار يف 

ــصف األول اال ــة بال ــسن املقنَّن ــصل لل ــني ي ــدائي ح بت

ــرسيع،( ــ، ووَ )م2015 ال ــوزارة فًق ــصائية ل ــر إح ا آلخ

ــيم،  ــإالتعل ــصف األول % 16ن ف ــالب ال ــن ط ــط م فق

االبتدائي سبق هلم املرور بمرحلـة ريـاض األطفـال ممـا 

ــ% 84يعنــي أن  ــه ذلــك مــنهم تقريًب ــسبق ل وزارة (ا مل ي

تميَّز بـه  إضافًة إىل ذلك ما ت).هـ1436 - 1435 التعليم،

اململكة العربية السعودّية من مساحة جغرافية كبرية تكُثر 

فيها املـدن الـصغرى والقـرى واهلجـر التـي ُترفـق هبـا 



 األولية الصفوفات تلميذ باألداء القرائي لدى الصويت مهارة الوعي عالقة : بنت عبيد العتيبينور، وعالرسيّ بن حممد عبداهللا 

– 784 – 

ــرضورة أن  ــيس بال ــن ل ــام، ولك ــيم الع ــدارس للتعل م

يصاحبها مـدارس لريـاض األطفـال، مـع مالحظـة أنَّ 

إنشاء مدارس رياض األطفال ُملقًى عىل عاتِق االستثامر 

ع يف إنشاء مثل هـذه املـداخلاص  رس االذي قد ال يتشجَّ

فإذن من املتوقَّع أن األطفال . يف اهلجر والقرى الصغرى

يف اململكة العربيـة الـسعودية يف الصف األول االبتدائي 

 باملرحلـة التمهيديـة أو مرحلـة واليس بالرضورة قد مرّ 

 الـصف األول االبتـدائي، مدئهرياض األطفال قبـل َبـ

القـراءة، ممـا جيعلنـا يتمُّ فيهـا البـدء بـتعلُّم ي املرحلة الت

ب عىل مهـارة الـوعي الـصويت، التـي نفرتض أنه مل ُيدرَّ 

كذلك، . مرحلة رياض األطفالُيفرتض تدريبه عليها يف 

ــإن  ــدً ف ــة، وحتدي ــة األولي ــب املرحل ــصف األول كت ا ال

ــضمن ــدائي، مل تت ــة ،االبت ــوم، أي دروس لتنمي  يف العم

 الدراسـات إىل ذلـك ت، كام أشارمهارة الوعي الصويت

لتقوم مقـام التعـويض ملـن مل ) م2015،  والرسيعالتويم(

أمهية الـوعي : فهذه املسوغات. يلتحق برياض األطفال

 كـام الكتساب مهارة القراءة ا تنبؤيً الصويت بصفته عامًال 

أدبيات احلقل وخاصة يف اللغات التي أنظمتها تبيَّنت يف 

التي أظهرت ة كاللغة اإلنجليزية، وألفبائيأنظمة الكتابية 

العالقــة بــني مهــارة الــوعي الــصويت وجــودة األداء أن 

، )reciprocal(، بل وثنائيَّة االجتاه القرائي، عالقة طردية

وعدم إلزامية مرور الطفل بمرحلة رياض األطفال قبـل 

دئــه بالــصف األول االبتــدائي، وخلــو دروس تعلــيم بَ 

من التـدريب ) هـ1435/1436 (»لغتي«القراءة يف كتب 

عىل اكتـساب مهـارة الـوعي الـصويت، كلهـا اضـطرت 

 إىل التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بــني الــوعي نيِ البــاحثَ 

ــذات الــصفوف  ــي لتلمي الــصويت وجــودة األداء القرائ

تشخيص مدى ارتباط مهارة ُيضاف إىل ذلك أن  .األولية

ــي ــاح القرائ ــصويت، بالنج ــوعي ال ــودة األداء  /ال أو ج

 الصفوف األولية بنيج ئي يف العربية عىل نحو متدرِّ القرا

مل يكن واضحا يف أدبيات احلقل؛ حيث إن تناول الوعي 

حثني  بحسب علـم البـا- الصويت يف الدراسات العربية

 يأيت يف األغلب إما ضـمن - كام ُتظِهره حمركات البحث

دوره يف تشخيص وعالج الصعوبات القرائية لألطفـال 

بـابيل : عىل سبيل املثال، دراسـات (ئيذوي العرس القرا

؛ الفاريس وإمام، )م2012(؛ الشحات، )م2010(وعواد 

أو من أجل الضبط التجريبي، ومل يكن ذلك مع ) م2017

ــاديني  هــذافجــاء ؛ )م2015 الــرسيع،( األطفــال االعتي

طبيعـة لكـشف عـن لسدِّ هذه الثغرات با حماولًة البحث

صت  :تساؤل التايل يف الهذه العالقة، والتي تلخَّ

) الفـونيمي(ما طبيعة عالقة مهارة الوعي الـصويت 

 األداء القرائي لدى تلميذات الصفوف األولية؟ب

 :بحثأسئلة ال

 عالقة بـني مهـارة الـوعي الـصويت توجدهل  -1

كـام هـو (  حيث التعرف عىل الكلمةمنواألداء القرائي 

 كام(والطالقة القرائّية ) مقاس من خالل الصحة القرائية
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لـدى ) هو مقاس بالوقت املـستغَرق يف قـراءة الكلـامت

 تلميذات الصفوف األولية؟

هل ختتلف طبيعة العالقـة بـني مهـارة الـوعي  -2

األول، الثـاين، (الصويت واألداء القرائي تعـزى للـصف 

 ؟)الثالث

 مـن بجـودة األداء القرائـي التنبـؤ يمكـن هل -3

 الصويت؟ الوعيمهارة  متغريِّ  خالل

  :بحثأهداف ال

 : احلايل إىلالبحثدف هي

 ةبني مهارواجتاهها عىل طبيعة العالقة  الوقوف -1

 عىل التعرف( القرائي واألداء) الفونيمي(الوعي الصويت 

 الــصفوف تلميــذات لــدى )القرائيــة الطالقــة الكلمــة،

 .العام التعليم مدارس يف األولية

معرفة مدى اختالف الصفوف األولية الثالثـة  -2

 العالقة واجتاههـا بـني مهـارة الـوعي الـصويت يف طبيعة

 .واألداء القرائي

حتديد مدى إسـهام متغـريِّ الـوعي الـصويت يف  -3

التنبؤ بجودة األداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف 

 . األولية

 :البحثأمهية 

 :تتضح قيمة البحث احلايل يف اآليت

البـاحَثِني  علم حدال يوجد بحث يف العربية، ب -1

 حـاول أن حيـدد طبيعـة ،ل مسح أدبيات احلقلمن خال

ــصويت  ــوعي ال ــارة ال ــني مه ــؤ ب ــرص التنب ــة وعن العالق

واألداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف ) الفونيمي(

) أي من غـري ذوي الـصعوبات القرائّيـة(األولية حتديدا 

عىل نحو يقيس ذلك للصفوف الثالثة األوىل وعىل نحـو 

 .تتابعي

 لطبيعـة العالقـة بـني بتشخيص البحث احلايل -2

مهارة الوعي الصويت واألداء القرائـي سـينعكس ذلـك 

عىل نحو يساعد مطوري ومصممي مناهج تعليم اللغـة 

ــة  ــة العربي ــة ويف اململك ــريب عام ــوطن الع ــة يف ال العربي

السعودية حتديدا يف تبنيُّ أمهية األنشطة والتدريبات التي 

 . واعتامدهاتساعد التالميذ عىل اكتساب مهارة القراءة

قد يسهم يف تطوير مقاييس يمكن توظيفهـا يف  -3

وجـودة ) الوعي الفـونيمي(قياس مهارة الوعي الصويت 

 .األداء القرائي للمراحل األولية

 :البحثحدود 

ز البحـث يف العالقـة بـني  :احلدود املوضوعية يركِّ

واألداء القرائـي لـدى ) الفونيمي(مهارة الوعي الصويت 

 األولية من متكلمي العربية بـصفتها تلميذات الصفوف

 .لغة أم

ــة ــطُ  :احلــدود الزماني  خــالل الفــصل بحــثق البِّ

 .)هـ1437-1436( للعام اهلجري ثاينالدرايس ال

احلايل عىل تلميـذات  بحثق البِ طُ : احلدود املكانيـة

املرحلة االبتدائية للصفوف األولية يف املدارس احلكومية 
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 .يف حمافظة الدوادمي

 :ت اإلجرائيةالتعريفا

ــوعي الــصويت  ــوجي(ال  ):Phonological الفونول

ــداِت  َف وح ــرُّ ن تع ــع تتــضمَّ ــوم واس مهــارة ذات مفه

مـن ) الكلامت، واملقاطع، وبـدايات وقـوايف الكلـامت(

ف بأنـه  ة والقدرة عىل املناورة هبا، كـام ُيعـرَّ اللغة الشفويَّ

نة للكلامت عنـد تعلُّـم القـراءة « الوعي باألصوات املكوِّ

 . (Harris & Hodges, 1995, p. 187) »والتهجئة

أصغر وحدة صـوتية يف  هو :)أو الصوتم (الفونيم

 أي تقوم بـالتفريق بـني ،متيز الكلمة عن األخرىالكلمة 

ــة  ــة الــصوتية والــرصفية والنحوي الكلــامت مــن الناحي

 يف »قـام« مثال ختتلف عـن كلمـة »نام«والداللية فكلمة 

هام يف الرتكيب الـصويت بفـضل املعنى باإلضافة الختالف

 يف الثانيـة وفـونيم القـافوجود فونيم النـون يف األوىل 

  .)491ص ،م2000برش، (

 املعرفة بالوحدات هو :)الفونيمي(الوعي الصويت 

 وفهم العالقـات اهلجائي،الصوتية كام هي ممثلة بالرسم 

، )الفـونيامت(أصـواهتا  احلـروف و أشـكالالنظامية بني

 التي تكون الكلمة، والقدرة عىل التعامـل وجتزئة الرموز

مع الرموز يف مستوى الكلمة مـن خـالل املزاوجـة بـني 

، ويتحقق ذلك عن طريق تعريض وهتجئتهانطق الكلمة 

  بـالقراءة والكتابـةوإنتاًجا وربطهـاا املتعلم للغة استامعً 

قـدرة « : وُحيال إليه كذلك بأنـه).2006، سليامنحممود (

دة يف الرتك يز عـىل األصـوات املُفـَردة مـن الكلـامت ُحمدَّ

املنطوقة واملناورة باالشتغال عليها يف شكلها املنفرد، كام 

ل الكلـامت  ف بأنـه الـوعي باألصـوات التـي ُتـشكِّ ُيعرَّ

 .(Harris & Hodges, 1995, p. 185) »املحكيَّة/املنطوقة

إدراك : يف هـذا البحـث بـالوعي الـصويتويقصد 

دة، ) افونيامهت(أصوات الكلمة  يف حالتهـا املنفـِردة املُجـرَّ

والتعامل معهـا مـن خـالل التقـسيم واملـزج واحلـذف 

 .واإلضافة

تعــرف أنــشطة الــوعي : أنــشطة الــوعي الــصويت

نشطة التعامل مع األصوات املحكية للغـة أالصويت بأهنا 

ممـا عىل نحو منفرد واالشتغال عليها، والتدريب عليهـا 

  من خالهلـا بعـدِّ  املتعلمما فونيمًيا حيث يقويتطلب وعيً 

، أو بعـزل countingاألصوات داخل الكلمـة الواحـدة 

، أو isolatingالصوت فيها أو املقطع لنطق املتبقي منهـا 

حذف صوت أو مقطع من كلمة ونطق اجلزء املتبقي منها 

deletion أو أن يقوم بتقسيم الكلمة إىل أصواهتا املنفردة ،

 أن يقوم بمزج أصـوات ، أوsegmentationأو مقاطعها 

، أو إضـافة blendingمنفردة أو مقاطع لتـشكيل كلمـة 

، أو addition أخــرى ل كلمــةيصــوت أو مقطــع لتــشك

من أجل تشكيل  لكلمة الواحدةلفونيامت الإعادة ترتيب 

ف جمموعـة مـن نِّ َص قابل ويُ كلمة أخرى جديدة، أو أن يُ 

ــالكلــامت وَ   ا لــصوهتا األول أو األوســط أو األخــريفًق

categorization ، االنتبـاه كام يتطلب النشاط من املتعلِّم
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ـــط  ـــيمفق ـــاس أو التنغ ـــسجع أو اجلن  rhyming إىل ال

/alliteration داخل اجلملة من خالل استامعه لنصوص 

 ,.Snow et al) تتضمن ذلك ومساعدته عىل مالحظتهـا

1998; Yopp & Yopp, 2000 ،ــرسيع ، )م2015؛ ال

جة التي حتصل عليها التلميـذة ويتحدد هذا الوعي بالدر

يف بطاقــة األداء املهــاري املعــد مــن قبــل البــاحثني 

 ).اختبار الوعي الصويت/مقياس(

هذا املـصطلح يتـصف بالعموميـة : األداء القرائي

د بالسياق الذي يرد فيـه، ويف هـذا البحـث ُعنـَي  ويتحدَّ

الباحثان باألداء املُتمثِّل يف قراءة الكلامت قراءة صحيحة 

 جانب، والوقت الـُمستغَرق يف قراءهتـا مـن جانـب من

 .آخر

 املقصود بالـصفوف األوليـة يف :الصفوف األولية

 مـن املرحلـة االبتدائيـة الـدنياهذه الدراسـة الـصفوف 

  ).الثاين، الثالث الصف األول،(

 :منهج البحث وإجراءاته وأدواته

طبيعـة   لوصـفاملـنهج االرتبـاطيالباحثان  تبنَّى

 متغـريي الـوعي الـصويت واألداء القرائـي، العالقة بني

ة عىل نحو يقيس مـدى  ثم معرفة درجة تلك العالقومن

ين يف التنبؤ بـاملتغريِّ اآلخـر مـن  إسهام أحد هذين املتغريِّ

 .خالل منهجية االنحدار اإلحصائي

 :إجراءات البحث

َذ الباحثان اإلجراءات املناسبة لوصف العالقـة  اختَّ

مل التنبؤ فيها، حيث اختارا مقياًسـا وحتديد اجتاهها وعا

تـم فيـه حـُرص ) م2015الرسيع، (سابًقا للوعي الصويت 

أبرز مهارات الوعي الصويت التي يمكـن أن يـستخدمها 

املعلمون داخل حجرات الدراسة لتنمية مهارات الوعي 

الصويت لتالميذهم، والتي هي ذات عالقة بجودة األداء 

ام اختبـارً . القرائـي ا لقيــاس جــودة األداء كــذلك، صــمَّ

القرائـي يناســب املرحلــة مــن حيــث مقــدرهتا القرائيــة 

واختِريت عينـة مـن جمتمـع الدراسـة بطريقـة . املحتملة

عشوائية من مدارس من حمافظة الدوادمي، بلغ عـددهنَّ 

 .ثالثني تلميذة من كل صف

تــم القيــام بدراســة اســتطالعية لتطبيــق مقيــايس 

ي الــذي قــام الباحثــان الــوعي الــصويت واألداء القرائــ

تلميذات من جمتمـع ) 10(بتصميمه عىل عينة مكونة من 

 .الدراسة للتأكد من ثبات األداة وصدقها

تم تطبيق مقيايس الوعي الـصويت واألداء القرائـي 

تلميذة من كل صـف ) 30(عىل عينة البحث املكونة من 

من الصفوف األولية تم سـحبها عـشوائًيا مـن املدرسـة 

 .ذلك بعد أخذ اإلذن بذلكاملختارة، و

تصحيح املقاييس مـن أجـل مجـع املعلومـات ثـم 

تفريغها بيانًيا تبًعا ملتغـريات البحـث وحتليلهـا بواسـطة 

 .SPSSبرنامج 

  :بحثجمتمع ال

اشتمل جمتمع البحث احلـايل تلميـذات الـصفوف 
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 من متكلمـي اللغـة العربيـة بـصفتها اللغـة األم األولية

ــ( ــاين، والثال ــة يف )ثاألول، والث ــدارس احلكومي  يف امل

 .التعليم العام

  :بحثعينة ال

تم اختيار عينة البحث مـن التلميـذات العاديـات 

يف املراحـل ) أي من غـري ذوات الـصعوبات التعلُّميَّـة(

من مدراس ) األول، والثاين، والثالث االبتدائي(األولية 

ر  التعليم العام احلكومي يف مدينة الدوادمي، ونظًرا لتعذُّ

إمكانية سـحب العينـة عـشوائًيا مـن جمتمـع تلميـذات 

املراحل األولية كلها مبارشة من قوائم متـوافرة؛ وذلـك 

حلساسية املرحلة ولتعذر ذلك عمليا، تم اختيار مدرسـة 

من جمتمع املدارس االبتدائية يف حمافظة الدوادمي بشكل 

عشوائي، وذلك لسهولة الوصـول إليهـا، حيـُث اختـري 

الـصف (ل مرحلة من املراحل األولية فصل واحد من ك

عـشوائًيا أيـًضا، وتـم ) األول، الثاين، الثالث االبتـدائي

تلميذة كعيِّنة من تلميذات كـل صـف أويل ) 30(اختيار 

ونظًرا لتطبيق التجربـة فردًيـا، وهـذا . عىل نحو مقصود

يتطلَّب وقًتا طويًال، فقد اكتفى الباحثان بالعدد املناسب 

  ).تلميذة 30(ي من كل صف درايس للتحليل اإلحصائ

  :األدوات

 : مقياس مهارات الوعي الصويت- 1

من خالل مراجعة احلقول املتعلقة بتعلـيم القـراءة 

ــة وأنــشطة الــوعي الــصويت وطبيعــة  للــصفوف األولي

العالقة بينهام، اتضح أن الرشحية البارزة واملستفيدة هـي 

صـل من ذوي الصعوبات القرائية وهو األمـر الـذي تو

بأن الصعوبات املرتبطـة «إليه الباحثون من نتيجة مؤكدة 

باجلوانب الصوتية من اللغة كانت العالقة األكثر بـروًزا 

 ,Shaywitz, 2005) »وحتديًدا للعرس القرائـي لألطفـال

، ولذا كـان االهـتامم موجًهـا هلـذه املرحلـة حتديـًدا (55

بتــشخيص مهــارات الــوعي الــصويت لــدهيم، ومقارنــة 

 بأداء طالب اعتياديني لغرض الـضبط التجريبـي أدائهم

أو لغرض املقارنـة أو لبنـاء مقـاييس قرائيـة تـستلزم أن 

 املنيـع،(تكون هناك عيِّنة من غـري ذوي العـرس القرائـي 

ــا ســابًقا للــوعي ). م2013 ــان مقياًس ــى الباحث وقــد تبنَّ

لـشموليته وحداثتـه حيـث ) م2015الـرسيع، (الصويت 

) مع التمثيـل هلـا(الوعي الصويت ُحِرصْت أبرز مهارات 

ــن أن  ــي يمك ــي الت ــودة األداء القرائ ــة بج ذات العالق

يستخدمها املعلمون داخل حجرات الدراسة لتنمية تلك 

وهيـدف املقيـاس إىل حتديـد . املهارات لـدى تالميـذهم

مهارات العمليات الصوتية األساسية يف تعلـم القـراءة، 

مـتالك تلك التي يمكـن مـن خالهلـا تـشخيص مـدى ا

تلميذات املراحل األولية مهارَة الوعي الـصويت املتمثِّلـة 

يف حتديد الفونيم يف الكلمة، وحتليل الكلمـة إىل مقـاطع 

ها، وحذف،  وحتليل املقاطع والكلامت إىل فونيامت، وعدِّ

وإضــافة الفــونيامت، ومتييــز األصــوات يف مواقعهــا يف 

مت كل وبناء عليه ُقوِّ . الكلمة، وضم األصوات ومزجها
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تلميذة يف مهارة الوعي الصويت باستخدام حمـك ربـاعي 

 بحيث ُتصنَّف املهارة بناًء »Likertليكرت «َوفًقا ملقياس 

، بحيـث 4 – 1: عليه من ضعيف إىل متقن، أي من قيمـة

ملهــارة كــان ا التلميــذة تعنــي أن امــتالك )1(ن القيمــة إ

 تعنـي أن امتالكهـا مهـارة الـوعي )2( والقيمة ضعيًفا،

طا،الصويت كان   أن امتالكهـا مهـارة )3( والقيمـة متوسِّ

 تعني أن امتالكها )4( ة والقيمجيِّدا،الوعي الصويت كان 

ا أو ُمتقنًا، كام استخدمت آلة تسجيل يف ملهارة كان متميِّزا

هذا االختبار لتسجيل النطق وللتأكد من صحته الحًقا، 

 . كام استخدمت بطاقات لتدوين املالحظات عليها

 :األداء القرائي) اختبار(مقياس 

نظًرا لعدم إمكانية تبنِّـي مقـاييس معياريـة ملهـارة 

القراءة لتالميذ املرحلـة األوليـة، قـام الباحثـان بإعـداد 

اختبارين لقيـاس األداء القرائـي، أحـدمها ضـم قائمـة 

بخمسني كلمة من الكلـامت الكثـرية والقليلـة الـشيوع 

)High/Low Frequency (املقياس قـوائم حيث تضمن 

هة للصف األول والثاين من املرحلة  لكلامت منفردة موجَّ

األولية حتديًدا، وثانيهام عبارة عن نص قرائي قصري مـن 

ــايت  ــوع املعلوم ــه informational/expositoryالن  موّج

وقـد تـّم . لتلميذات الصف الثالث من املرحلة األوليـة

ملدرسية حتديد الشيوع للكلامت من خالل مسح الكتب ا

للتلميذات وتقديرات معلـامت املرحلـة مـن خـالل مـا 

مـني  ُيعَرف يف مناهج البحث بالتقديرات الذاتية للمحكَّ

)judgment rating .( ــاس ــار لقي وهيــدف هــذا االختب

القدرة القرائية يف التعرف عىل الكلامت من خالل حتديد 

مستوى الطالقة اللغوية وذلك عن طريق سـاعة لـضبط 

) 1(حة القرائية عن طريق احتساب درجـة الوقت والص

للكلمـة املنطوقـة بـشكل ) صـفر(للكلمة الـصحيحة و

علام أن الدرجـة الكليـة هـي جممـوع الكلـامت . خاطئ

الختبـار الـصفني األول والثـاين )  درجة50(الصحيحة 

ــدائي و ــث ) 100(االبت ــصف الثال ــار ال ــة الختب درج

سـني االبتدائي، حيث كـان هنـاك تنـاوب لتطبيـق املقيا

؛ وذلك لتجنُّـب )counterbalance(إلجياد تأثري متعادل 

 carryover »التـأثري العـابر أو نقـل األثـر«تأثري كلٍّ من 

، بحيث ُتكلَّف التلميـذة order effect »تأثري الرتتيب«و

بقراءة كلامت النص القرائي قراءة جهرية مـع احتـساب 

امت األخطاء إذا حذفت أو أبدلت أو ترددت، وأما إذا ق

ل من  التلميذة بالتصحيح الذايت فال حيتسب، ولكن ُيسجَّ

وتم تقويم كل تلميـذة يف مهـارة القـراءة . حيث الوقت

وحتديد جودة قراءهتا عن طريق آلة تسجيل للتأكـد مـن 

صحة النطق وضبط الوقـت باسـتخدام سـاعة توقيـت 

باإلضافة الستامرة ُدون فيها وصُف األداء، وبناء عليهـا 

ارة التلميـذة القرائيـة، واسـتخرجت النتـائج ُصنِّفت مه

 عـدد –عـدد الكلـامت (وفًقا لعدد الكلامت الـصحيحة 

  ).النتيجة النهائية= األخطاء 

عـىل ) االختباران(ُعِرضت األداتان : صـدق األداة
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عدد مـن ذوي االختـصاص بموضـوع البحـث، وهـم 

ام من محلـة املاجـستري واملـرشفات الرتبويـات ) 13( ُحمكَّ

ــام ــث ومعل ــن حي ــصهام م ــة، لفح ــصفوف األولي ت ال

وحمكـات التقـويم، فـتمَّ ) construct(املهارات املقاسـة 

التحقق من صدق حمتوى االختبـارين وذلـك بعرضـهام 

مني إلبداء رأهيـم يف مقيـاس الـوعي  عىل جمموعة املحكَّ

الصويت من حيث مناسبة بنائه اللغوي للصفوف األولية 

علـيم الـوعي الـصويت ومدى انتامء كل نشاط ملطالـب ت

ومدى صحة هذه األنشطة، ويف مقيـاس األداء القرائـي 

مـن حيـث سـالمة اللغـة ومقروئيـة املفـردات وحتديــد 

ضـبط أواخـر الكلـامت «شيوعها، وكان من توصـياهتم 

كـذلك، مـا أظهرتـه نتـائج . »لتحقيق هـدف االختبـار

التحليل البعدي للبيانات من أن هناك عالقة سالبة دالـة 

ا بني بيانات قراءة الكلامت وبيانات وقت القراءة إحصائيً 

 وهـو اتفـاق نتـائج »بالصدق التالزمـي«وهو ما ُيعَرف 

مقياسني يقيسان سمتني يفرتض فيهام أن تأخـذا منحـى 

تعاكسًيا؛ أي زيادة الصحة القرائية للكلمة مع قلة الوقت 

الذي أخذته هذه الكلامت لقراءهتا من ِقبـل التلميـذات 

 )3( االرتباط ومستوى الداللة يف جدول رقم انظر قيمَ (

 لبيانات الصف )4(لبيانات الصف األول، وجدول رقم 

  .) لبيانات الصف الثالث)5(الثاين، وجدول رقم 

ـــات األداة ــني : ثبـ ــات األدات ــن ثب ــد م ــم التأك ت

عـن طريـق إعـادة االختبـار وذلـك بعـد ) االختبارين(

ة مـن تلميـذات من خارج أفراد الدراس تطبيقه عىل عينة

تلميـذات مـن ) 10(الصفوف األولية بلغ عدد أفرادهـا 

مدارس املرحلة االبتدائية يف حمافظة الـدوادمي وبفـارق 

ومن ثم، ُحسب معامـل . زمني يف التطبيق بلغ أسبوعني

 بني التطبيقني، وذلك لكل اختبار مـن »بريسون«ارتباط 

 . اختبارات املقاييس

 

 

 .معامالت الثبات الختبارات مقياس األداء القرائي). 2(جدول   . الختبار مقياس الوعي الصويتمعامالت الثبات). 1(جدول 

 مستوى الداللة معامل الثبات  اختبار مقياس األداء القرائي مستوى الداللة معامل الثبات اختبار مقياس الوعي الصويت

 0.000 0.85 الصحة القرائية 0.000 0.91 أنشطة الوعي الصويت

  

  

 0.000 0.95 الوقت املستغرق

 

ــدولني،  ــن اجل ــضح م ــامالت )2(، )1(يت ، أن مع

الثبــات بطريقــة اإلعــادة لالختبــارات جــاءت بنتيجــة 

 مـن 0.85)(لتطبيق مهارات الـوعي الـصويت، و) 0.91(

ــة و ــصحة القرائي ــث ال ــت ) 0.95(حي ــث الوق ــن حي م

املستغرق للقراءة، وتعترب معامالت الثبات هذه مناسـبة 

 . غراض البحث احلايلأل
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  :عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها

هـل توجـد «: لإلجابة عن السؤال األول يف الدراسة

عالقة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي مـن حيـث 

كـام هـو مقـاس مـن خـالل الـصحة (التعرف عىل الكلمة 

 من خالل الوقـتكام هو مقاس (ة والطالقة القرائيَّ ) القرائية

تلميــذات الــصفوف  لــدى )ستغَرق يف قــراءة الكلــامتاملــ

قام الباحثان أوًال بفحص أويل للبيانات قبل إجـراء  »األولية؟

ـق االفرتاضـات  د من حتقُّ التحليل االستداليل، وذلك للتأكُّ

الالزمة الستخدام املعامل اإلحصائي املعني، وهو معامـل 

 ،البيانـاتالتأكـد مـن طبيعـة بريسون لالرتبـاط، وذلـك ب

، خطيـة البيانـاتو للمتغريات،واعتدالية التوزيع للبيانات 

 : وفيام ييل تفصيل ذلك .)homoscedasticity(ها جتانسو

 : بيانات الصف األول االبتدائي:أوالً 

 البيانات حوهلـا ت ثالثة متغريات تابعة مجعُتوَجدُ 

 :  وهياالبتدائي،للصف األول 

 )2(و الـصويت، عىل اختبـار الـوعي ندرجاهت) 1(

 الـصحة مـن حيـث عىل اختبار األداء القرائي ندرجاهت

 عـىل ندرجـاهت )3( و،)كلمة ونمخس(للكلامت القرائية 

 الـُمـسَتغَرق يف الوقـت من حيـثاختبار األداء القرائي 

وقـد أظهـر . ) كلمـةونمخـس(قراءة الكلامت املستهدفة 

فحص االفرتاضات أن البيانات كميَّة من نـوع البيانـات 

 مهارة الـوعي الـصويت مـن خـالل ة حيث ِقيستالفئويَّ 

ج ليكرت الرباعي  األداء ،أما املتغـريان اآلخـران، وتدرُّ

القرائيـة يف قـراءة القرائي للكلامت مـن حيـث الـصحة 

 فهـي الوقت املـستغرق يف قراءهتـا،ومن حيث الكلامت 

 حيث قيس األول بعدد الكلامت نسبة،متغريات من نوع 

 فقـيس خـراآلوأمـا املتغـري  ة،صحيحقراءًة التي ُقرئت 

. قراءة اخلمـسني كلمـةيف  التلميذةالوقت الذي تقضيه ب

وقد أظهر فحص البيانات مـن خـالل الرسـوم البيانيـة 

ــول واألوراق ( ــيًام ) Stem-and-Leafاألص ــاك ق  أن هن

 يف  عـىل نحـٍو ُيـؤثِّرا ولكنها ليست متطرفة جدً متطرفة،

ا بالنـسبة ملتغـري للبيانـات وتوجيههـاملعاجلة اإلحصائية 

ويف العمـوم أظهـر أفـراد العينـة قـدًرا . الوعي الـصويت

مناسًبا من الوعي الصويت يف أثناء فحص البيانات إال أن 

هناك بعض القيم املتطرفة التي ظهـرت يف أثنـاء فحـص 

البيانات لكـل مـن املتغـريات الثالثـة، ولكنهـا مل تكـن 

يف سـري عمليـة متطرفة إىل حد كبري مما يعني أهنا لن تؤثر 

. املعاجلــة اإلحــصائية أو أن يكــون هلــا تــأثري يف النتــائج

راءة الكلـامت مـن حيـث قـ« املعنون بـمتغريللوبالنسبة 

 فقد تبنيَّ أن هنـاك قيمـة متطرفـة جـًدا »الصحة القرائية

ــم ( ــذة رق ــة بالتلمي ــة املرتبط ــي القيم ــة 30وه  يف عيِّن

اءة الكلامت من قر«وبالنسبة للمتغريِّ املعنون بـ). الدراسة

 فقد أظهرت البيانـات أن أفـراد »حيث الوقت املستغرق

العينة عامة استغرقوا وقًتـا مناسـًبا يف معاجلـة الكلـامت 

باستثناء ثالث قيم جاءت متطرفة بـشكل ملحـوظ فـيام 

 خيص الوقت الالزم ملعاجلة الكلامت، وذلك للتلميذات
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. اسـةمـن عيِّنـة الدر) 30( ،)26( ،)19( ،ذوات األرقام

ويعزو الباحثان السبب يف ذلك إىل أن أفراد العينة الاليت 

حصلن عىل هذه القيم قد تكون لدهين صعوبة يف معاجلة 

ونظــًرا لوجــود هــذه القــيم . الكلــامت يف وقــت قــصري

ــِري  ــة ُاج ق ــُل املتطرِّ ــات التحلي ــىل البيان ــصائي ع  اإلح

 للنظـر يف تغـريُّ وذلـك  ؛وبعـدم وجودهـامرة بوجودها 

 باستخدام معـامالت حتتمـل وجـود ا لذلكفقً  وَ النتائج

مثـل املعــامالت (مثـل هـذا النــوع مـن القـيم املتطرفــة 

اإلحصائية الالبارمرتية كمعامـل سـبريمان عـىل سـبيل 

تـم اختبـار  التوزيع االعتدايل للقـيمومن حيث ). املثال

-اعتدالية التوزيع للقيم من خالل اختبار كوملـوجروف

 الــوعي ،قــيم املتغــريات والــذي أظهــر أن ،وفرينســم

 وقـراءة ،ة الكلـامت مـن حيـث الـصحةءالصويت وقـرا

 أي ،ا مل تتوّزع اعتـداليً ،الكلامت من حيث وقت املعاجلة

 رفض الفـرض  تمَّ مَّ  ومن ثَ ، عن التوزيع الطبيعيبُعدت

 ،ا لقـيم املتغـري التـابعا اعتداليً الصفري بأن هناك توزيعً 

 Normal Q-Qَرف بـ ولكن بفحص الرسم البياين فيام ُيع

Plot، ات عة حول اخلط ُلوِحظ لكل املتغريِّ  أن القيم متوزِّ

ً )خط االنحدار (املستقيم ا إىل أن البيانات  مما ُيعطي مؤرشِّ

وفـيام خيـتصُّ  .تقرب إىل حٍد مـا مـن املنحـى االعتـدايل

ـــق  ـــع املتعلِّ ـــاالفرتاض الراب ـــانس ب ـــوم التج بمفه

homoscedasticity ،ملسافة بني القيم عىل  أن افقد ُلوحظ

 نتجـه مـن نمـا إ ،اخلط متقاربة أو متـشاهبة إىل حـٍد مـا

 تطـرف بعـض القـيم، بـسبب وهكذا. اليسار إىل اليمني

 وألن ،اا طبيعًيـ البيانات يبدو لـيس توزيًعـوكون توزيع

ين مل يتجاوز فقـد  ، لكل صـفتلميذة )30( عدد املختَربِ

عامــل حلــل الباحثــان البيانــات باســتخدام كــل مــن م

ـــذلك  ـــون وك ـــلاملعابريس ـــصائيم ـــبريمان اإلح   س

)Spearman Rho( إذا كانـت هنـاك عالقـة مـا  الختبار

ات املـستهدفة  الـوعي الـصويت مـن ،ارتباطية بني املتغريِّ

 واألداء القرائي للكلامت كام قيس بالصحة القرائّية ،جهة

وُيظِهـر .  املستغَرق لقراءهتـابالوقت وكام قيس ،من جهة

نتـائج التحليـل للبيانـات باسـتخدام كـال ) 3(اجلدول 

 . بريسون وسبريمان عىل التوايل: املعاملني اإلحصائيني

 

 . وسبريمان لبيانات الصف األول بريسونمعاميلنتائج التحليل باستخدام ). 3(جدول 

 وقت معاجلة قراءة الكلامت )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت  الوعي الصويت 

  **-502.-  **565.  ويتالوعي الص

  **-616.-   .366* )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت 

   -.422-*  -.304- وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.05(دال عند مستوى * ؛ )0.01(دال عند مستوى ** 
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القيم التي حتتهـا خـط يف هـذا اجلـدول : مالحظة

لبيانـات واجلداول التالية هي القيم الناجتـة مـن حتليـل ا

بمعامل سبريمان، واملذكورة مـن غـري خـط حتتهـا هـي 

 .الناجتة من معامل بريسون

 أن هناك عالقة ارتباطيـة )3 (ظهر اجلدول أعالهيُ و

موجبة بني متغريِّ الوعي الصويت ومتغـري األداء القرائـي 

 للصف األول االبتدائي عنـد مـستوى داللـة أقـل مـن

وعي الــصويت  قيمــة االرتبــاط بــني الــ، إذ ظهــرت0.05

 0.366= يتــساو) قــراءة الكلــامت(واألداء القرائــي 

؛ مما يعني أنه )0.565= وبمعامل بريسون قيمة االرتباط (

 قيمة متغـري الـوعي الـصويت عاليـة صـاحبها تكلام كان

 درجة عالية يف األداء القرائي املتمثِّل يف قـراءة الكلـامت

تني حول  التحليل نتيجتني خمتلفكام أظهر. قراءًة صحيحة

طبيعة العالقة بني متغري الـوعي الـصويت ومتغـري األداء 

ــا ) الوقــت املــستغرق يف قــراءة الكلــامت(القرائــي  َوفًق

فبالتحليـل البـارامرتي . للمعامل اإلحصائي املُـستخَدم

عالقـة ارتباطيـة سـالبة بـني متغـريِّ الـوعي تبنيَّ وجود 

 أقل منالصويت ومتغريِّ األداء القرائي عند مستوى داللة 

أن ، والذي يعني، 0.502- = ، وبقيمة معامل ارتباط0.05

األداء العايل يف مهـارة الـوعي ، بمعنى أن سالِبةالعالقة 

ــصويت ــصاحبهال ــراءا ي ــستهلك يف ق ــصري ُي ــت ق ة  وق

ين  الكلامت، وهو ما ُيتوقَّع يف طبيعة العالقة بـني املُتغـريِّ

 تتَّـِضح مـع بأن تكون سلبيَّة، إال أن داللة هذه العالقة مل

 مـع 0.102=فقد كانت قيمة ألفـا (التحليل الالبارمرتي 

 ). معامل سبريمان

 : بيانات الصف الثاين االبتدائي :ثانًيا

سار الباحثان يف حتليل البيانات عىل املنـوال نفـسه 

الـــذي تـــم عـــىل بيانـــات الـــصف األول االبتـــدائي 

وعي  عىل اختبار الالدرجات(وللمتغريات التابعة الثالثة 

لـصحة من حيـث اعىل اختبار األداء القرائي و الصويت،

الوقــت الـُمــسَتغَرق يف  للكلــامت ومــن حيــث القرائيـة

ق رشط نوعية البيانات، )هتاقراء ، وانتهى التحليل إىل حتقُّ

البيانات من خالل الرسوم وبفحص . ةكمية فئويَّ بكوهنا 

 ة،متطرفـ هنـاك قـيًام  تبـنيَّ أن Stem-and-Leaf البيانية،

 بحيـث تـؤثر يف التجـانس اولكنها ليست متطرفـة جـدً 

الذي يسود استجابات عينة الدراسة فينعكس ذلك عىل 

وفـيام خيـتصُّ . املعامالت اإلحصائية هلذه االسـتجابات

ــا ــيمب ــدايل للق ــار بلتوزيع االعت ــوجروف اختب  - كومل

الـوعي  ن قـيم متغـريفقد تبنيَّ أ) K-S Test(وف مرينس

توزيـع بخالف  ، التوزيع الطبيعي عنتحاد قد الصويت

الـصحة « مـن حيـث تملتغـريي قـراءة الكلـامالبيانات 

توزيـع  الـذي كـان »وقت املعاجلة« حيث  ومن»القرائية

ــات  ــيهام البيان ــف ــداليً اتوزيًع ــي. ا اعت ــا ف ــتص وأم ام خي

 أن املسافة بـني القـيم عـىل اخلـط فقد ُلوِحظ ،بالتجانس

 أن نتجه من اليـسار إىل  ما،متقاربة أو متشاهبة إىل حٍد ما

بـسبب أن بعـض القـيم متطرفـة، وأن توزيـع و .اليمني
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ات، وألن اعتداليً  ليس االبيانات يبدو توزيعً  ا لكل املتغريِّ

ين مل يتجاوز  لكل صـف، فقـد تلميذة) 30( عدد املختَربِ

أجرى الباحثان التحليل باستخدام كال املعاملني، معامل 

  سـبريمان راواإلحـصائي مل املعابريسون باإلضافة إىل

ات  إذاما الختبار  كانت هناك عالقة ارتباطية بني املتغـريِّ

ــة ــي الثالث ــة، واألداء القرائ ــن جه ــصويت م ــوعي ال ، ال

 بالوقـتة وكـام قـيس للكلامت كام قيس بالصحة القرائيَّ 

 من جهة أخرى، وفيام ييل نتائج حتليـل املستغَرق لقراءهتا

 . ني عىل التوايلالبيانات باستخدام كال املعامل

 

 

 .لبيانات الصف الثاين) القيم التي حتتها خط( وسبريمان  بريسونمعاميلنتائج التحليل باستخدام ). 4(جدول 

 وقت معاجلة قراءة الكلامت )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت  الوعي الصويت 

  -233.-  **496.  الوعي الصويت

  -240.-   .426* ) للكلامتالصحة القرائية(قراءة الكلامت 

   -.206-  -.092- وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.05(دال عند مستوى * ؛ )0.01(دال عند مستوى ** 

 

 أن هناك عالقة ارتباطية )4(ظهر اجلدول أعاله يُ و

موجبة بني متغريِّ الوعي الصويت ومتغـري األداء القرائـي 

 الثـاينف  للص من حيث الصحة القرائيةلقراءة الكلامت

 حيــث ،0.05 االبتــدائي عنــد مــستوى داللــة أقــل مــن

ــصويت واألداء  ــني الــوعي ال ــاط ب ظهــرت قيمــة االرتب

 لكـال 0.426 و0.496  تـساوي) قراءة الكلامت(القرائي 

 ممـا يعنـي املعاملني عىل التوايل، وهي قيم دالة إحصائًيا؛

 قيمة متغري الوعي الصويت عالية صـاحبها تأنه كلام كان

 عالية يف األداء القرائي املتمثِّل يف قـراءة الكلـامتدرجة 

مـع يف حني مل تكن القيمة داّلة إحـصائي�ا  قراءة صحيحة،

الوقت املـستهلك يف قـراءة  املُتعلِّق بمتغريِّ األداء القرائي

 ). 0.628= قيمة ألفا(الكلامت 

 : بيانات الصف الثالث االبتدائي:ثالًثا

ات  التابعة للـصف الثالـث ُفِحصت بياناُت املتغريِّ

ــق مــن االفرتاضــات الالزمــة  بالطريقــة الــسابقة للتحقُّ

درجات عـىل اختبـار الـوعي الـ(للمعامل اإلحـصائي 

 )1(مــن حيــث  وعــىل اختبــار األداء القرائــي الــصويت،

 مـن )2( وكلمـة،مائـة يف قراءة نص من الصحة القرائية 

أي الوقـت القرائـي، درجات عىل اختبار األداء حيث ال

وقـد ). النص املكون من مائة كلمةلـُمسَتغَرق يف قراءة ا

 وتبنيَّ من. نوع الفئويالبيانات كمية من تبنيَّ أن نوعية ال

فحص البيانات لكل املتغريات الثالثة من خالل الرسوم 

 ولكنهـا ، وجود قيم متطرفـة،Stem-and-Leaf البيانية،

  بحيث تؤثر يف التجانس الذي يسوداليست متطرفة جدً 
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التوزيع وفيام خيتص باعتدالية  .استجابات عينة الدراسة

  وف رينســم - مــن خــالل اختبــار كوملــوجروف للقــيم

)K-S Test(أن قـيم املتغـريات، فقد أظهـرت النتـائج ، 

، ة الكلـامت مـن حيـث الـصحةءالوعي الـصويت وقـرا

، »وقت القـراءة«بخالف متغريِّ قراءة الكلامت من حيث 

 ومن ،أي حادت عن التوزيع االعتدايل ،امل تتوّزع اعتداليً 

ثم تم رفض الفرض الصفري بأن هناك توزيعا اعتـداليا 

ولكن بفحص الرسم البياين فـيام ني؛  التابعينلقيم املتغري

ات ُيلَحـظ أن Normal Q-Q Plotُيعَرف بـ  ، لكل املتغريِّ

ا إىل  عة حول اخلط املستقيم؛ مما ُيعطـي مـؤرشِّ القيم متوزِّ

وفـيام  .العتدايلا تقرب إىل حٍد ما من املنحى أن البيانات

أن املسافة بني القيم إىل فقد ُلوِحظ ،  القيمتجانسبتص خي

حٍد ما عـىل اخلـط متقاربـة مـا أن نتجـه مـن اليـسار إىل 

ف بعـض القـيم،بسبب وهكذا  .اليمني  وأن توزيـع تطرُّ

ات ليس اعتداليً توزيعاالبيانات يبدو   وألن ،ا لكل املتغريِّ

ين مل يتجاوزعدد   فقـد ، لكل صـفتلميذة )30( املختَربِ

 الختبار »سبريمان راو«  اإلحصائيامل املعان الباحثىتبنَّ 

ات املستهدفةما   إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بني املتغريِّ

مع عرض نتـائج التحليـل املُجـرى باسـتخدام معامـل 

 : بريسون كذلك، وذلك فيام ييل

 

 .لبيانات الصف الثالث) القيم التي حتتها خط( وسبريمان  بريسونميلل باستخدام معانتائج التحلي). 5(جدول 

 الوعي الصويت 
الصحة القرائية لقراءة (قراءة الكلامت 

 ) كلمة100نص من 

وقت معاجلة قراءة الكلامت لنص من 

  كلمة100

 2390.  -210.-  الوعي الصويت

  **-843.-   -.411- )الصحة القرائية للكلامت(قراءة الكلامت 

   -.801-**  .238 وقت معاجلة قراءة الكلامت

 )0.01(دال عند مستوى ** 

 

ارتبـاط أنه ال يوجد ) 5(اجلدول  وُيظِهر: مالحظة

فـة جـدً ،بني املتغـريات ا وبعـد  مـع وجـود القـيم املتطرِّ

، وهـو أن  فقد انتهى التحليل إىل النتائج نفـسها،حذفها

ئًيا عنـد مـستوى داللـة قيمة االرتباط غـري دالـة إحـصا

، بني متغري الوعي الصويت من جهة ومتغريي األداء 0.05

صحة قراءة الكلامت يف النص، (القرائي من جهة أخرى 

ولكن ُيلحظ وجود عالقة ) والوقت املُستغَرق يف قراءهتا

= ارتباطية سالبة ودالـة إحـصائًيا عنـد مـستوى داللـة 

قراءة «غريي بني مت  لدى تلميذات الصف الثالث0.000

، »وقـت قـراءة الكلـامت« و،»الكلامت قـراءة صـحيحة

؛ ممـا يعنـي أن )- 0.80= ر(وبقيمة ارتبـاط عاليـة جـدا 

الوقت املستغرق يف قراءة الكلامت يقل بشكل كبـري مـع 

الصحة القرائية للكلامت، أي إن قراءهتن للكلـامت عـىل 

نحو صحيح ال يستهلك منهن وقًتا طويًال، وهذا متوقع 
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تلميذات الصف الثالث االبتدائي، الذي يعـد هنايـة من 

ــي ُيفــَرتض فيهــا اكتــساب مهــارة القــراءة  ــة الت املرحل

بمستوى عـاٍل بالقيـاس إىل قرينـاهتن يف الـصفني األول 

والثاين الاليت ماِزْلَن يف مرحلـة أوليـة مـن تعلـم مهـارة 

كام لوحظ أن قيمة االرتباط، وإن كانت صـغرية . القراءة

متغريِّ الوعي الصويت ومتغريِّ قـراءة الكلـامت، جًدا، بني 

كانت قيمًة سالبة، وهذا بخالف ما ُوِجد مـع تلميـذات 

ــاين ــصف الث ــصف األول وال ــرح . ال ــا نط ــذا جيعلن وه

هل ُيمكـن أن يكـون متغـريِّ الـوعي : التساؤلني التاليني

الصويت ال عالقة له البتـة بعـد أن تـصل التلميـذات إىل 

 القراءة، كمرحلة الـصف الثالـث مراحل أعىل يف مهارة

االبتدائي؟ وماذا عن هذه العالقة العكسية املوجودة بني 

ُمتغريِّ الوعي الـصويت ومتغـريِّ الـصحة القرائيـة لقـراءة 

املرتبطة ) الدرجات اخلام(الكلامت؟ إن فحص البيانات 

ــصويت لتلميــذات الــصف الثالــث عــىل  بــالوعي ال

ر أن أداءهـنَّ كـان الوعي الصويت ُيظِهـ«مقياس /اختبار

ــزا؛ فقــد حــصلت كلهــن عــىل الدرجــة القــصوى    ُمتميِّ

ــاك أي تفــاوت )  وفقــا للمقيــاس4( دون أن يكــون هن

بينهن، بخالف أدائهنَّ عىل متغريِّ األداء القرائـي، حيـث 

ُلوِحظ أن هناك تفاوتا يف األداء، وكان املدى للـدرجات 

ىل إن هــاتني املالحظتــني عــ). 100 مــن 95 – 52(اخلــام 

 درجات تلميذات الصف الثالث االبتدائي يف االختبارين

قد ُتفـرسِّ الـسبب يف عـدم اتـضاح طبيعـة العالقـة بـني 

ي الوعي الصويت واألداء القرائي من جهة كـام قـد  متغريِّ

إن الوصـول لنتيجـة مثـل . ُتفرسِّ العالقة العكسية بينهام

هذه قد يستلزم اختباَر صفوٍف أعىل من الـصف الثالـث 

ي األداء اال ــريِّ ــني متغ ــة ب ــث العالق ــأن ُتبَح ــدائي، ك بت

والـوعي الـصويت ) قراءة الكلـامت أو الـنص(القراءئي 

لدى تلميذات من الصف الرابـع االبتـدائي، وربـام مـن 

صفوف أعىل للتأكد من مدى ثبات عدم وجود العالقـة 

ين   .بني املتغريِّ

 :ولإلجابة عن التساؤل الثاين

 بني مهارة الوعي الصويت هل ختتلف طبيعة العالقة

 ؟)األول، الثاين، الثالث(واألداء القرائي تعزى للصف 

يتضح من حتليل بيانات الدراسة أن هناك اختالًفـا 

يف طبيعة العالقة تعزى للـصف بوجـود عالقـة ارتبـاط 

 املُتمثِّـل يموجبة بني مهارة الوعي الصويت واألداء القرائ

حيـث ظهـرت يف صحة قراءة الكلامت للـصف األول، 

قراءة (قيمة االرتباط بني الوعي الصويت واألداء القرائي 

وبمعامـل بريسـون قيمـة ) (0.366(تـساوي ) الكلامت

زاد الوعي الـصويت  مما يعني أنه كلام )0.565= االرتباط 

كام أظهرت . لدى التلميذة زادت صحة قراءهتا للكلامت

لـوعي عالقة ارتباطية موجبة بـني متغـريِّ االنتائج وجود 

 من حيـث الصويت ومتغري األداء القرائي لقراءة الكلامت

 االبتـدائي عنـد مـستوى الثـاين للصف الصحة القرائية

 ظهـرت قيمـة االرتبـاط بـني ث، حي0.05 داللة أقل من
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 تساوي) قراءة الكلامت(الوعي الصويت واألداء القرائي 

وظهرت قيمة االرتباط .  قيمة دالة إحصائًياي، وه0.426

كلـام زاد الـوعي  مما يعني أنـه )0.496(ل بريسون بمعام

. القرائيـة لـدهيا الصويت لـدى التلميـذة زادت الـصحة

وهكذا نلحظ أن قيم االرتبـاط كانـت أعـىل نـسبًيا مـع 

منها ) 0.565=قيمة املعامل (الصف األول حيث جاءت 

مع الصف الثاين االبتدائي والتـي جـاءت قيمـة معامـل 

، ومها قيمتان أعىل )0.426=عامل قيمة امل(االرتباط فيها 

من القيمة املوجودة مع بيانات الصف الثالث والتي كان 

ــاط فيهــا  ــوعي )0.141-(معامــل االرتب ــني متغــري ال ، ب

، بني متغـري الـوعي )0.238(الصويت وقراءة الكلامت، و

الصويت ووقت القـراءة رغـم أهنـام قيمتـان غـري دالتـني 

  .إحصائًيا

 .لثالثاإلجابة عن التساؤل ا

 متغـريِّ  خـالل مـن باألداء القرائي التنبؤ يمكن هل

 الصويت؟ الوعي

 

ة بني الوعي الصويت واألداء القرائي لبيانات الصف األول وحتليل التباين األحادي). 6(جدول   نتائج حتليل االنحدار اإلحصائي اخلطي حلساب العالقة التنبؤيَّ

 املتغريِّ التابع
تغريِّ املُ (املُتغريِّ املستقل 

 )الـُمتنبِّئ أو املُفرسِّ 
 ²ر ر

معامل االنحدار 

 (B)غري املعياري 

معامل االنحدار 

 )β(املعياري 
 مستوى الداللة )ف(قيمة 

  319.  565. الوعي الصويت األداء القرائي
16.655  
7.917  

.565  13.124  0.001 

 ) القرائي املُتنبأ هبا من خالل األداء عىل الوعي الصويتالقيم يف األداء (y = 16.655 + 7.917 X: معادلة االنحدار اإلحصائي

 

 بـاملتغريات، فقـد متـت معاجلـة من حيـث التنبـؤ

املتغــريات التــي ُوِجــد أن هلــا عالقــات ارتباطيــة دالــة 

ـح سـابًقا فقـد ُأجـِري حتليـل . إحصائًيا فقـط، كـام ُوضِّ

بني املتغريات ذات العالقة، الوعي االنحدار اإلحصائي 

عـىل ، )قـراءة الكلـامتصـحة (األداء القرائي الصويت و

بيانات تلميذات الـصف األول، وقـد تبـني مـن خـالل 

مـن األداء القرائـي  % 32تقريباأي %،  31.9التحليل أن 

 خالل من املتمثِّل يف صحة قراءة الكلامت ُيمكن التنبؤ به

 ).6انظر اجلدول رقم (متغريِّ الوعي الصويت 

 رقـميف اجلـدول أعـاله ، كام »ف« اختبارإجراء وب

 ، وهـي قيمـة أقـل مـن0.001  =ألفا نلحظ أن قيمة )6(

بعـدم   القائـل الفرض الـصفريرفضمما ُيشري إىل  0.05

ين linear relationة يَّ  عالقة خطِّ وجود أي ( بـني املتغـريِّ

ــ ــة ب ــعأن قيم ــه ، )0 = ر تربي ــة وأن ، F = 13.124بقيم

ا؛ ل إحصائيً ، فإن االختبار دا)29، 1 (=وبدرجات حرية 

ـة إحـصائًيا خطيـة  وبذا نفرتض أن هناك عالقة بـني دالَّ

ين يف املوديل الذي تبنيناه   .املتغريِّ

 فقـد تـمَّ وبالنسبة لبيانات الصف الثاين االبتـدائي

ات ذات  إجراء حتليل االنحدار اإلحـصائي بـني املتغـريِّ

قـراءة صـحة (، الوعي الصويت واألداء القرائـي العالقة
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%، أي تقريًبـا 24.6  وقد أظهـرت النتـائج أن،)الكلامت

من األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلـامت %، 25

ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الصويت لتلميذات 

 ).7انظر اجلدول (الصف الثاين 

 

ة بني ال). 7(جدول  لبيانات الصف الثـاين، وحتليـل ) قراءة الكلامت(وعي الصويت واألداء القرائي نتائج حتليل االنحدار اإلحصائي اخلطي حلساب العالقة التنبؤيَّ

 .التباين األحادي

 املتغريِّ التابع
املُتغريِّ (املُتغريِّ املستقل 

 )الـُمتنبِّئ أو املُفرسِّ 
 ²ر ر

معامل االنحدار 

 (B)غري املعياري 

معامل االنحدار 

 )β(املعياري 
 مستوى الداللة )ف(قيمة 

  246.  496. الوعي الصويت ء القرائياألدا
12.298  
8.950  

.496  9.131 .005 

 )القيم يف األداء القرائي املُتنبأ هبا من خالل األداء عىل الوعي الصويت (y = 12.298 + 8.950 x: معادلة االنحدار اإلحصائي

 

، وهـي 0.005 =ألفـا، نلحظ أن قيمـة Fوباختبار 

 أن الفـرض الـصفري ممـا ُيـشري إىل؛ 0.05 قيمة أقل من

ين بنيوجد عالقة خطية تبأنه ال القائل  أن بـأي ( املتغـريِّ

، F = 9.131بقيمــة يمكــن رفــضه و ،)0 = ²رقيمــة 

ا؛ وبذا  االختبار دال إحصائيً ، فإنَّ 29=  حرية وبدرجات

ة إحصائًيانفرتض أن هناك عالقة خطّية ين  دالَّ  بني املتغريِّ

 ).7 اجلدول رقم ىلانظر إ(ل الذي تبنيناه يف املودِ 

وهكــذا نجــد أنــه ُيمكــن التنبــؤ بــاألداء القرائــي 

لتالميذ الصفوف األولية من خالل مهـارهتم يف الـوعي 

الصويت، وأن ذلك حمصور لـدى تالميـذ الـصف األول 

والثاين االبتدائي حتديًدا دون الـصف الثالـث االبتـدائي 

  .الذي مل يوجد بني متغرياته عالقة ذات داللة إحصائية

الوعي الـصويت وهكذا نجد أن طبيعة العالقة بني 

واألداء القرائـي لـدى تلميـذات الـصفوف ) الفونيمي(

ـا،األولية فبعـد   تتوقَّف عىل الصف، وأن ذلك ليس عام�

االطالع عىل نتائج التحليل اإلحـصائي للبيانـات التـي 

 ارتباطيـة ةوأظهرت وجود عالقـ ُمجِعت من أفراد العينة

 القرائـي األداء ومتغـري الصويت الوعي متغري بني موجبة

االبتـدائي والثـاين وعـدم دالالهتـا  األول الصفني لدى

إحصائًيا لدى الصف الثالث االبتدائي مما أظهر اختالًفـا 

) الفـونيمي(مهارة الوعي الـصويت يف طبيعة العالقة بني 

 لصالح أفراد عينة الصفني األول والثاين واألداء القرائي

ــدائي، ــائج أن كــام االبت  عــىل %32 و%25( أظهــرت النت

ــوايل ــراءة ) الت ــحة ق ــل يف ص ــي املتمثِّ ــن األداء القرائ م

 الكلامت ُيمكن التنبؤ به من خالل متغريِّ الوعي الـصويت

 مدى  ملعرفةاإلحصائي االنحدار وذلك باستخدام منهج

 أن نباآلخر وهو مـا يمكـ التنبؤ يف املتغريين أحد إسهام

دمـة بمزيـد مـن اإلثبـات، وهكـذا تتبناه الدراسات القا

جاءت نتائج البحث احلايل متسقة مع مـا أظهرتـه نتـائج 

الدراسات واألبحاث السابقة يف جمـال الـوعي الـصويت 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 799 – 

وعالقته باألداء القرائي والتي أشارت يف جمملهـا إىل أن 

األطفــال يف ســنوات تعلــيمهم املبكــرة يــستفيدون مــن 

 أنــه يعــزز مــن تـدريبات الــوعي الــصويت يف القــراءة إذ

استعدادهم القرائي من جهة ومن جهة أخرى فهو فعال 

العـرس (يف التقليل من فشل األطفـال املعرضـني خلطـر 

ــي ــة)القرائ ــه دراس ــفرت عن ــا أس ــن  ، إال أن م ــلٍّ م ك

(Lerkkanen, et al., 2004)،مـن )  م2012هـاليل، ( و

نتائج هي األقرُب لنتائج الدراسة احلالية يف الكشف عن 

، فقد القرائي باألداء وارتباطه الصويت الوعي ة بنيالعالق

 عـن (Lerkkanen, et al., 2004)أظهرت نتائج دراسـة 

بني الوعي الصويت يف بدايـة تعلـيم  وجود عالقة تبادلية

القراءة وأثر تعليم القراءة يف هناية العام لدى العينـة مـن 

تالميذ الصف األول االبتدائي التي أخضعت لالختبـار 

 ثالث مرات ولالختبـار القرائـي أربـع مـرات، الصويت

مـن ) م2012هاليل، ( به نتائج دراسة توكذلك ما جاء

وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــني مهــارات الــوعي 

الصويت ومهارات اللغة لدى عينة من أطفـال الروضـة، 

إال أن هذه الدراسة احلاليَّة تعد مـن الدراسـات األوليَّـة 

 طبيعـة عـن للكـشف رتباطياال املنهج التي استخدمت

القرائـي  واألداء الـصويت الـوعي متغـريي بـني العالقة

 .للصفوف الثالثة األولية

 :خالصة نتائج البحث والتوصيات

ــصائي  ــل اإلح ــائج التحلي ــه نت ــا أظهرت ــا مل وَوفًق

للبيانات التي ُمجِعت من أفراد العينة انتهت الدراسـة إىل 

 :جمموعة من النتائج، وهي ما ييل

راد العينة يمتلكون قـدًرا مناسـًبا مـن مهـارة أن أف

الوعي الصويت واألداء القرائي اجليد، وأن الوقت الـذي 

كام أظهرت أن . استغرقوه يف معاجلة الكلامت كان مناسًبا

هناك عالقة ارتباطية موجبة بني الوعي الـصويت واألداء 

القرائي عنـد تلميـذات الـصف األول والثـاين، دون أن 

تلميذات الـصف الثالـث ال مـن حيـث يكون ذلك مع 

الصحة القرائية وال من حيث الوقت املستغرق يف معاجلة 

الكلامت، وهذا قد يكون نتيجة ألن كل التلميذات كـان 

مستواهن يف الوعي الصويت عالًيا جـًدا، حيـث حـصلن 

مما منـع وجـود )  تقريبا4 من 4(عىل قيم متشاهبة وعالية 

ينتفاوت يف القيم يسمح بإجياد ا وقـد . لرتابط بني املتغريِّ

يتطلب هذا دراسة أخرى مع عينـة أكـرب مـن تلميـذات 

. الصف الثالث االبتدائي لتوثيق هذه النتـائج وتأكيـدها

كذلك ُوِجد أن هناك قيمة ارتباط صـغرية جـًدا وسـالبة 

بني متغري الوعي الصويت ومتغري قـراءة الكلـامت قـراءة 

عة مع الو قت الـُمـستغَرق يف صحيحة، وهي نتيجة ُمتوقَّ

فوجـود الـوعي . القراءة، ولـيس مـع الـصحة القرائيـة

الــصويت ُيفــَرتض أن يــساعد القــارئ عــىل فــك شــفرة 

وبالتايل، قراءهتا بشكل تلقائي ورسيع، وقرص . الكلامت

ة التي يستهلكها يف قراءهتا؛ فوجود عالقة سالبة بـني  املدَّ

ين لبيانات تلميذات الصف الثالث اال بتدائي ُتعد املتغريِّ
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نتيجة مناقضة وُمربِكة ملا هو ُمتوقَّع، مما يـستدعي إعـادة 

الـصف الثالـث (الدراسة عـىل جمتمـع الدراسـة نفـسه 

مع ضبط متغـريات أخـرى قـد تـساعد عـىل ) االبتدائي

كـذلك . اكتشاف وحتديد اجتاه العالقة عىل نحو أكثر دقة

مـن ) %32(النتائج للصف األول االبتـدائي أن أظهرت 

داء القرائي املتمثِّل يف صـحة قـراءة الكلـامت ُيمكـن األ

) %25(، وأن التنبؤ به من خالل متغـريِّ الـوعي الـصويت

األداء القرائي املتمثِّل يف صحة قراءة الكلـامت  تقريًبا من

يمكن التنبؤ به من خـالل متغـري صف الثاين االبتدائي لل

  .الوعي الصويت

ــني ــلت إىل نتيجت ــة توصَّ ــع أن الدراس األوىل ( وم

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارة الـوعي الـصويت 

واألداء القرائــي عنــد تلميــذات الــصف األول والثــاين 

االبتدائي، واألخرى غيـاب وجـود هـذه العالقـة عنـد 

والتـي ُيمكـن مـن ) تلميذات الصف الثالث االبتـدائي

حيث املبدأ تعميمها إال أن هناك ما جيُدر التنبيـه لـه فـيام 

فمن حيث املبـدأ ُيمكـن تعمـيم . ل بمسألة التعميميتص

الدراسة عىل كل تلميذات الصفوف األوليـة يف اململكـة 

ــة الــسعودية، وذلــك لعــدم وجــود عالقــة بــني  العربي

ات الدراسة والبيئة التي تم سحب العيِّنـة منهـا أو  متغريِّ

أي خصائص أخـرى مل يـتم ضـبطها يف التجربـة، أي ال 

ات تتع لَّق باملتعلِّم واملتعلِّمة ُيمكـن أن تـؤثِّر توجد ُمتغريِّ

ين  الـوعي الـصويت واألداء (يف مسار العالقة بني املتغـريِّ

ين ذاهتام، ولكن مـا زالـت الدارسـة ) القرائي غري املتغريِّ

ــة لكوهنــا إحــصائًيا اكتفــت بثالثــني  تتَّــِصف باملحدوديَّ

تلميذة من كل صف، وهي عينة يف حـدود املقبـول مـن 

امالت اإلحـصائية، ولكـن مـا زالـت هنـاك حيث املعـ

ــة  ــع الدراس ــن جمتم ــرب م ــدد أك ــضمني ع رضورة يف ت

ل البـاحَثِني إمكانيَّـة التعمـيم ويف . للوصول لنتائج ُختـوِّ

ل إليه من نتائج فقد انتهت  العموم وبناء عىل ما تم التوصُّ

الدراسة إىل جمموعة مـن التوصـيات، يمكـن إمجاهلـا يف 

  :النقاط اآلتية

ورة االهتامم بالتدريب عىل الوعي الصويت رض -1

لتالميذ وتلميذات الصف األول االبتدائي ملا له من أثـر 

إجيايب عىل أدائهـم القرائـي وكـذلك أثـره املُتوقَّـع عـىل 

املهارات اللغوية األخـرى مـن حيـث تقلـيص الوقـت 

 .الالزم لقراءة الكلامت مثًال 

زمـة العمل عىل إدخال الربامج العالجيـة الال -2

ــسني  ــستوىلتح ــذ يف م ــدى التالمي ــصويت ل ــوعي ال  ال

 .الصفوف األولية

عقد ورشات عمل ودورات تدريبيـة ملعلـامت  -3

ــتخدام  ــىل اس ــدريبهن ع ــدف ت ــة هت ــصفوف األولي ال

األساليب والوسائل التعليمية املختلفة التي من شأهنا أن 

 .ترفع مستوى الوعي الصويت لدى تلميذاهتن

الـوعي الـصويت عـىل أهنـا النظر إىل تدريبات  -4

حمور أسايس يف بناء الربامج العالجية للتلميذات الـاليت 
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 .يمتلكن مستويات متدنية من مهارة القراءة

 :البحوث والدراسات املقرتحة

ــرتح  ــة، يق ــيات الدراس ــائج وتوص ــوء نت ويف ض

 :الباحثان القيام بالدراسات التالية

ن  احلالية لتشمل عينـة أكـرب مـالدراسةتوسيع  -1

 . جمتمع الدراسة

 َتفحُص طبيعة العالقة بني امتالك دراسةإجراء  -2

مهارة الوعي الصويت واألداء القرائي لتالميذ الـصفوف 

 . العليا َبدًءا بالصف الثالث االبتدائي

 أخرى هتدف إىل كشف العالقة دراساتإجراء  -3

بني الوعي الصويت واملهارات اللغوية األخرى بعينة أكرب 

ذات وتالميـذ الـصفوف األوليـة ومـن منـاطق من تلمي

 .متنوعة

إجراء دراسات تفحـص العالقـة بـني الـوعي  -4

الصويت ودوره يف حتسني مهـارات قرائيـة أخـرى، عـىل 

سبيل املثـال، ُنطـق احلـروف الـُملتبِـسة عـىل متكلِّمـي 

، /س/، و/ز/، و/ظ/، و/ض/العربية، مثل حـرف 

 . إلخ

ــدف إىل  -5 ــرى هت ــات أخ ــراء دراس ــة إج حماول

الكشف عن دور الوعي الصويت يف تنمية مهارات أخرى 

من مهارات القراءة، مثل مهـارة القـراءة اجلهريـة لـدى 

  .الصفوف األولية
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 املرتجمتقديم : 

 إىل اعتبـاره مـصدًرا »استخدام األساليب املبتكرة يف أبحاث الطفولة املبكرة«أشارت املرتمجة يف تقديمها لكتاب 

 ُتـرِجَم هـذا وقد. مهًام وُملهًام للطالب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا والباحثني يف جمال التعليم والطفولة املبكرة

الكتاب بسبب قلة الكتب العربية يف جمال الطفولة املبكرة، وخصوًصا الكتب التي تتناول مناهج وأساليب البحـث يف 

كام جاءت ترمجة هذا الكتاب لسد حاجة الطالب والباحثني يف استخدام طرق وأساليب غري تقليديـة . الطفولة املبكرة

ُع هذا الكتاب. يف أبحاثهم  عىل استخداِم املناهِج املبتكرة إلجراء البحوث يف جمال الطفولة املبكـرة، وذلـك حيث ُيشجِّ

 . من خالِل استكشاف جمموعة من ُطرِق البحث غري التقليدية ومعرفة كيفية استخدامها بفعالية يف املامرسة العملية

فقد أشار . البحث غري التقليديةوتكمن قيمة الكتاب العلمية يف تقديمه معلوماٍت أساسيًَّة عن جمموعة من ُطرِق 

الكتاب بالتفصيل إىل كيفية تطبيق كل طريقة من هذه الطرق املبتكرة بشكل فّعاٍل يف املامرسة العملية مع توضيح نقـاط 

ل عن طرق البحث التقليدية، واالعتبارات األخالقية التي يتعني عىل  ة وأوُجه القصور والتحديات املتعلِّقة بالتحوُّ القوَّ

وقد قـدم الكتـاب جتـارب املـؤلفني املبـارشة يف فـصوله، . احث مراعاهتا عند استخدام هذه الطرق البحثية املبتكرةالب

 وتطوير أساليب بحث مبتكرة ُتلبِّي احتياجات وأهـداف الباحـث، ويف »التفكري اإلبداعي«وذلك من أجل إبراز قيمة 

 . نفس الوقت ُترشك وُمتّكن املشاركني يف البحث

 ف بالكتابالتعري: 

ب عـن أسـاليب »استخدام األساليب املبتكرة يف أبحاث الطفولة املبكرة«هيدف كتاب   إىل تـوفري مرجـٍع للطـالَّ

بحثيَّة مبتكَرة وغري تقليدّيٍة يف التعليم يف مرحلة الطفولـة املبّكـرة؛ وهـذا مـا يميـزه عـن غـريه حيـث إن العديـد مـن 

وما يمّيز هذا الكتاب، أيًضا، . بحثّية تقليدّية، مثل املقابالت واالستباناتالدراسات يف هذه املرحلة تستخدم أساليَب 

مها عدٌد من األكاديميِّني املتميِّزين من ذوي الّشهرِة العاملّيِة بعـد أْن  احتواؤه عىل جمموعة من املسامهاِت الفريدة اّلتي قدَّ

 الطريقة يمكن للقارئ التفكُري بموقفه البحثيِّ وانتقاء الفصول وهبذه. قاموا بتطبيق هذه األساليب البحثيَِّة تطبيًقا عملي�ا

 .اّلتي يرغب بالتعّمِق يف دراستها هبدِف القيام بجمع البيانات لبحثه

التعليم والرعاية يف مرحلـة الطفولـة « ومصطلح »التعليم يف سنوات الطفولة املبكرة«استخدم الكتاب مصطلح 

واسـتخدم . يٍّ واحٍد، هو تعليم األطفال َبْدًءا من الـوالدِة وحتَّـى الّثامنـِة مـن أعامرهـم لإلشارِة إىل جماٍل بحث»املبّكرة

مرحلـة الطفولـة «، ومصطلح »سنوات الطفولة املبكرة«الكتاب مصطلحاٍت معارصًة وبارزًة يف املجال، مثل مصطلح 
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رة«، و»املبّكرة عاية يف مرحلة الطفولة املبكِّ رالتعلي«، و»التَّعليم والرِّ ، هبدف الّربط بـني املجـال النظـريِّ وجمـال »م املبكِّ

 . املامرسة

فقد ناقش .  تضمنت فصول الكتاب مناقشاٍت تأملّيًة لدراسات استخدمت األساليب البحثيَّة التي تناوهلا الكتاب

الكبـار (املـشاركني املسامهون يف هذا الكتاب األساليب املبتكرَة اّلتي استخدموها يف دراساهتم، وأكـدوا أمهيَّـة متكـني 

وقْد ترتَّـَب عـىل انخـراط . »عليهم«، بخالف إجراء البحوث »معهم«، بحيُث يتمُّ إجراء البحوث )واألطفال الّصغار

لة يف بعض الفصول  .املشاركني يف البحوث هبذه الطريقِة ختصيص مناقشاٍت تفصيليٍَّة للقضايا األخالقيَّة ذات الصِّ

ل عىل إجراء البحوث يف جمـال التعلـيم يف . ثالثة أبواب رئيسةوبشكل عام، يتكون الكتاب من  ز الباب األوَّ يركِّ

ِة اّلتي يتعنيَّ عليهم مراعاهتا عند استخداِم األساليب  اء عىل بعض االعتباراِت املهمَّ رة، وُيطلُع القرَّ مرحلة الطفولة املبكِّ

االنعكاسيَّة يف «: ، وتضمن ثالثة فصول، هي» التعليم املبكربحوث يف«وقد جاء الباب األول بعنوان . البحثّيِة املبتَكَرة

ر، ختطي األيديولوجيَّـة  بحوث التعليم، االعتباراُت األخالقّيُة املرتبطُة باستخدام طرٍق مبتكرٍة يف بحوث التعليم املبكِّ

ث . »التشاركيَّة عند إجراء البحوث مع األطفال الصغار لوقد حتدَّ  عن االنعكاسيَّة بوصفها عنًرصا أساسي�ا الفصل األوَّ

فقد كان خمّصًصا للحـديث عـن األخالقّيـات البحثيَّـة، الفصل الّثاين أما . من عنارص البحوث التعليمّية عاليِة اجلودةِ 

 الفصلوناقش . حيث حتدث عن الصعوبات األخالقيَّة اّلتي تعرُض للباحثني عند استخدام األساليب البحثيَّة املبتكرة

 . دور الكبار يف البحوث التشاركيَّة من منظوٍر أخالقيٍّ الثالث

ِة اّلتي »إجراء البحوث مع األطفال«وقد ركز الباب الثاين الذي جاء بعنوان  ، عىل األساليب البحثيَّة غري التقليديَّ

لوب بحثـي، استخدام الفـن كأسـ«: وتضمن هذا الباب سبعة فصول، هي. ُتستخدم عند إجراء البحوث مع األطفال

استخدام األساليب القائمة عىل الرسم إلجراء البحوث مع األطفال الصغار، االستامع لألطفال الـصغار يف البحـوث 

القائمة عىل عدم االنضباط واملرح، تقنيَّاُت إجراء املقابالت القائمة عىل الّلعب مع األطفـال الـّصغار، اسـتخدام هنـج 

 استخدام الفيديو إلجراء البحوث مع األطفال الـّصغار يف اهلـواء الطَّلـق، اسـتخدام الفسيفساء كمنهجيٍَّة إثنوغرافيَّة،

 عـىل الفـنِّ بوصـفه أسـلوًبا الفصل الّرابعوقد ركز . »القصص االفرتاضيَّة يف البحوث اّلتي ُجتَرى مع األطفال الصغار

 عـن رضورِة إرشاك الفصل اخلامسوحتّدث . بحثي�ا يمكن استخدامه لدراسة أنامط تفكري األطفال وجتارهبم التعليمّية

القبول عند استخدام األساليب البحثيَّة القائمة عىل الرسومات يف البحـوث اّلتـي ُجتـَرى /األطفال الّصغار يف املوافقة

 أيِّ القبول وإعطائهم احلقَّ يف االنسحاب من عمليَّة مجع البيانات يف/معهم، وعن أمهيَّة متابعة التحّقق من هذه املوافقة
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 الفـصل الـسادسأما .  عىل القيام بالنّشاط»ُجمربون«مرحلٍة من مراحل العملّية البحثّية، ورضورة عدم شعورهم بأّهنم 

فقد قدم رشًحا تفصيلي�ا النخراط املشاركني يف مجع البيانات، وبنيَّ أمهيَّة العمل مع األطفال واالسـتامع إلـيهم يف أثنـاء 

 استخدام تقنيَّات املقابالت الفصل السابعوناقش . خراطهم يف اللعب املرِح غري املنضبطإجراء البحوِث التي تدرس ان

 بتفـصيل عـن طريقـة الفـصل الثـامنوحتـدث . القائمة عىل اللعب الكتشاف خواطر األطفال ومشاعرهم وأفكارهم

فـصيلي�ا ألمهّيـة اسـتخدام هنـٍج  رشًحـا تالفصل التاسعوقدم . استخدام وتكييف هنج الفسيفساء كمنهجيٍَّة إثنوغرافيَّةٍ 

د الوسائط  لتميكن األطفال من مجع البياناِت ذاِت الّصلة هبم وإظهار وجهات نظرهم جتـاه العـامل ) مثل الفيديو(متعدِّ

ز ا. من حوهلم وتفاعالهتم معه عىل اسـتخدام القـصص االفرتاضـيَّة يف البحـوث التـي ُجتـرى مـع لفصل العارش وركَّ

 .األطفال الصغار

ركز هذا الباب عىل األساليب البحثيَّة غري . »إجراء البحوث مع املامرسني واآلباء«ما الباب الثالث فكان بعنوان أ

ِة اّلتي يمكن استخدامها عند إجراء البحوث مع املامرسني واآلباء، وتضمن أربعـة فـصول، هـي اسـتخدام «: التقليديَّ

، االستقصاء الّرس  ة كأسلوٍب بحثيٍّ جتارُب رسدّيٌة حّيٌة مع الطالب املامرسني املتخصصني يف مرحلة : ديصناديق اهلويَّ

رة، استخدام املالحظات يف بحوث الطفولة املبكرة، منهجّيُة  البحُث عن قيم الشيوع يف منظـوراِت ): Q(الطفولة املبكِّ

م . »األطفال الّصغار املامرسني ـة كأسـلوٍب  توصيًفا لكيفيَّة تطوير استخالفصل احلادي عرشوقد قدَّ دام صـناديق اهلويَّ

كيفيَّة استخدام االستقصاء الرسديِّ يف البحوث التي ُجترى مع الطالب املامرسني هبدف الفصل الثاين عرش وبني . بحثيٍّ 

م . إبراز صوت املشاركني رشًحا تفصيلي�ا لدور استخدام املالحظاِت يف حتصيِل قدٍر كبـٍري مـن الفصل الثالث عرش وقدَّ

ة للطفِل املشارِك يف البحثالبياناِت  أمهيَّـة إتاحـة الفرصـة الفـصل الرابـع عـرش وأخًريا، ناقش .  ومعرفة األمور املهمَّ

، وذلك هبدف ضـامن قيـام املـشاركني بـإجراء القياسـات، )Q(للمشاركني للتعبري عن ذاتيَّتهم عند استخدام منهجيَّة 

 . بخالِف إخضاعهم للقياس

ـرة مـن البـاحثني والطـالب اجلـامعيني وختاًما، يعد هذا الكتاب م ا للمختصني يف جمال الطفولـة املبكِّ رجًعا هام�

وطالب الدراسات العليا، حيث يشجعهم عىل تبني هذه الطرق املبتكرة يف مـشاريعهم البحثيـة وذلـك هبـدف إنتـاج 

احرتافية من حيث مراعاة الدقة وقد متت ترمجة الكتاب بطريقة . أبحاث تربوية مبتكرة تتمتع باألصالة واجلودة والتميز

 .يف تعريب املصطلحات واملفاهيم، ويف نفس الوقت احلرص عىل أن يكون الكتاب سهًال وسلًسا يف القراءة

* * * 
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