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 جلة العلوم الرتبويةالتعريف مب

يرة تـي جمرلاالبحرث   ر تعنى بنشر  (حمكمةــ علمية ــ )دورية جملة  لرث  الببث رر ات  تصررر، الع السرنة ي ـ رثرث  

برلةـي  رـي  ير  ، وعن كلية الببية جبلرعة امللك سعثد) رباي  ــ رليث ــ نث مرب(  ـي  تهرف اجمللرة ىل  ىلتلةرة الص  رة لل

لرراأل يمصرو بلة ررللة وا رر ،  ررـي  مررلعهم العلمري ا عررلن لنشر  ىلن لررا  ال لررث  الب جمرل ب ررر  االع يررلت بثيرة،  مراا  بخالثي ال

 العلمية.ة واملنهجيالبحث العلمي، 

البحرث  اة ريلة  الميبيقيرة بنش  املثاد العلمية اليت ن يسبق نش هل، بللع بية أو بلاجنليايرة، وتشرم   اجمللة تقث  و

قرلالوالنظ ية، وامل اععلت العلمية، وتقرلري  البحرث ، وامل اسرثت العلميرة  ملرتمري  قصرة ، وت نرروات ا قرلاات وال  ات والل

مررريلت العلميررة يررة، والنشررل لت اةكواملن عرر و  ، ورلخصررلت ال سررلل  العلم لدمييررة اةالرر م، كمررل ت ةررن اجمللررة بنشرر  

 ي جمل  اجمللة. ـالكمن املنشثر  ةريـل  

   

 الرؤيــــــــة:

 كمة  ـي العلث  الببثية.البحث  احملة،  ـي نش  أ  تكث  جملة رالر  ورصنصة ضمن أشه  القثاعر العلملي

 

 :الرســــالة

  البحث  احملكمة و ق رعلية رهنية علملية رمميا   ـي العلث  الببثية.  نش

 

 :دافــــاأله

 أ  تصبح اجمللة ر ععًل علميًل للبلةـي  ـي العلث  الببثية. . 1

 للنش   ـي العلث  الببثية.العلملية يليمية واإلو تلبية ةلعة البلةـي على املسمثيلت احمللية. 2

مرر   نرلاي بـاملشرلركة  ر.3 لرريت تسرلعر علرى تيرثي  اجملم يرة ال  رينة ا شرر  اةبرل  الببث ررن الرث  ن مرر  املع  رة  جمم

 وتقرره.

   



 «تاريخ اجمللة»

 «.دراسات»أّو  عرد رن اجمللة بعنثا  ر  ر   1977هـ/ 1397 •

 .جملة كلية الببية علرعة امللك سعثد «دراسات تربوية» لة ىل  اجملاسم تغة    1984هـ/ 1404 •

 «.العلوم الرتبوية»تغة اسم اجمللة ىل   جملة علرعة امللك سعثد    1989هـ/ 1409 •

 «.العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية»تغة اسم اجمللة ىل   جملة علرعة امللك سعثد    1992هـ/ 1412 •

 «.سالميةجملة الدراسات اإل« و»جملة العلوم الرتبوية»  جملمي اجمللة ىل ت  صل   2012هـ/ 1433 •

 «.العلوم الرتبوية جملة»أّو  عرد رن ر  ر   2013هـ/ 1434 •

   

 للمراسلة: 

 

 11451الرمز الربيدي:  2458  :ب .ص

 

  4679965-11 (966+) فاكس: 4674454-11 (966+)  هاتف:

 http://jes.ksu.edu.sa  املوقع اإللكرتوني: jes@ksu.edu.sa :ربيد اإللكرتونيال

   

 : والتبادل االشرتاك

 ةالسعودي العربية اململكة الرياض   سعود امللك جامعة  رود للنشك سعامللدار جامعة 

11537 مز الربيدي:الر 68953 :ب. ص

 .يضاف إليها أجور الربيد ، أو ما يعادله بالعملة األجنبية،سعوديًا ريااًل 15مثن العدد: 

   

 هـ( علرعة امللك سعثد.1443) 2022 ©

نرتأل عاا رن اجملإعلد   ب  أمح ب يس ي  ةقثق اليب  حمصثظة. ا برخأل وسريلة سرثاا كل برخأل شرك  و يرة  رل  رـي  لة أو نسخة  يرة أو لل ىللكبون

 لمسجي  أو اإلدالل   ـي أأل نظل  ةصظ رعلثرلت أو اسمعلدتهل برو  احلصث  على رثا قة كملبية رن رليس حت ي  اجمللة.ذلك المصثي  وا
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 قواعد وضوابط النشر

 اإلجنلياأل، وامل اع .و صحة، رمضمنة امللخصي  الع بي،  (30)  املقر  للنشجلوز البحث  يمأ  اجين  .1

يررة،  .2 غررة الع ب ةرررهمل بللل حررث  أ عررر رلخصررل  للب مررل ي ةررر رنه مررلت كرر  وا جررلوز كل لررى أ  ا تم يررة، ع غررة اإلجنليا واآلالرر  بللل

 كلمة.  (200)

ي عنثا  ـا تاير على مخس كلملت )غة رثعثد    (Key Words) ةيةرصمليلي امللخصي  الع بيَّ، واإلجنلياألَّ، كلملٌت  .3

 ي المكشيو.    ـت اليت يمنلوهلل البحث؛ لمسمخر   تعرب عن اجمللا البحث(،

 بي اةسي  رص د . سم، واملسل ة  (3)تكث  أبعلد  ي  هثارش الصصحة اةربعة )العليل، والسصلى، واليمنى، واليس م(  .4

يررة  للبحررث ملررني اـط  يكث  نثع اخل .5 يررة )  اإلجنلي(، وللبحررث16)بجررم (، Simplified Arabic) الع ب  (،Times New Romanا

 (. 11بجم )

يررة )ـيكث  نثع اخلط   .6  ،(Times New Roman(، وللبحررث  اإلجنليايررة )10(، بجررم )Simplified Arabicي ا راو  للبحررث  الع ب

 (.8بجم )

 ي  ي  ثنليل البحث.  ـ(  Arabic...3-2-1 ,ية )لع بل  اتسمخر  اةري .7

 ي رنمصو أسص  الصصحة. ـالبحث  لت  صحيكث  ت ييم  .8

برر  يكمن عنثا  البحث، واسم البلةث، أو البلةـي، واملتسسة اليت ينممي ىلليهل، وعنثا  امل اسررلة، علررى  ررصحة  .9 رسررمقلة ي

 بكلر  البحث. البحث  قط رمبثعًل يكمن عنثا  اةو  ةيث صصحةبلل  صحلت البحث. ثم تمب  بصصحلت البحث، براًا

بررلةـي،  ررـي اعى   .10 ةررث، أو ال سررم البل يرر اد ا عررر  ىل عررن ـي كملبة البحث  شررلر  تكشررو  بررخأل ىل رررن البحررث  رر اةة، أو  ي 

برررًا بررلةـي(  ةررث، أو ال مررة )البل سررمخر  كل سررثاا  رر هثيمه، أو هثايمهم، وىلمنل ت ملررن، أوـرررن ااسررم،  يررقالم ي ا ي ـ، أو  ررثث

 امل اع . لمة يل

 ينظم البحث وفق التالي: .11

حوووا اأ/    يووةالب ررررم  :لتطبيق حررث، و عررة الب عرر    بي برررأ ب رررة ت ةررث رقر عررة يررثرد البل تررهاحلل سررثغلته ورمغةا يرره ور ، ىلل

ثررم دو  ختصيص مضمنة الرراسلت السلبقة بشك  رررج ر سررمع ا  رشرركلة البحررث،  لررك ا لرري ذ هلررل. ي عنثا    عرري 

يرررحت عررر اأهر ر تررثردا رره، وب هررراف  يررة ا ة عرر   رنهج ثررم ت ضرره.  حررث أو   و سررةلة الب مرر  أ لررى  جمم شررمملة ع حررث؛ ر لب

والمث رريلت نمللج البحث ورنليشمهل، وىلع اااته، رمضمنة كيصية حتلي  بيلنلته. ثم تع   أدواته، البحث، وعينمه، و

  ي اجمللة.ـاملعممر   لثب المثثيقع أسلتبلي نهلية البحث بـامل اع   املنبـقة عنهل. وتثض  يللمة 

البحث، ربينًل  يهل أدبيلت البحث، قررة ميهر  يهل للصك   امل كاية اليت ينليشهل لبلةث ريثرد ا البحوا النظرية:ب/ 

 ابطالب رنرنهجية بـه، ورن ثم يقسم البحث ىل  أيسل  على درعة يع   وأهميمه، وىلضل مه العلمية ىل  جملله. ثم 

عررااًا ـ   ل، بيث يع  يمل بينه يررة  رررني ك  رنهل  ك   حمرد  تكثِّ   حررالصكرر   امل كا ثررم اررمم الب ث للبحررث. 

هررل خبث ة شلرلة رمضمنة أهم  لرريت اللررص ىللي مررة النمللج ا عرر   ررالبحررث. وتثضرر  يلل سررلثب ـامل ا بررلع أ يررة البحررث بلت ي نهل

  ي اجمللة.ـاملعممر  المثثيق 

  السلدساإل رار ل   عية علم النصس اةر يكية، جمللة هث نظعممر  ـي اق املمثثيأسلثب ال .12

ED) th6 – APA – Psychological Association (American  

  يمخكر البلةث رن سثرة لغة البحث، واللثه رن اةاليلا اللغثية والنحثية. .13

عرر ـارد    بية الثريلت العلروي اـر   يلما  البلةث بب ة أو رورنة تثثيق املقلات املنشث .14 قررلا  ي يللمة امل ا ررر  اإلب يررة ) الع ب



 

 للنظل  المللي  ، و قًلالع بية( ليهل  ـي يللمة امل اع ع

لررثارد   ررأ/   يررة ا غررة الع ب شررثر  بللل لررة املن نررلت املقل نررت بيل ملررتلصي، ـىلذا كل ،ررلا ا سررم، أو أ شررم  ا لرريت ت عرر  )ا مررة امل ا ي يلل

يررة( رثعررثت اليلنلوعنثا  املقللة، وب غررة ارور يررة  ررد  بللل هررل،  ـإلجنليا شررثر  ب يررة املن هرري  رري أ رر  الرور ي ـمكمررن كمررل 

 بي يثسي بعر عنثا  الرورية.( in Arabic) يللمة امل اع ، ر  ىلضل ة كلمة

  يمم رورنة بهل،ثر  ي أ   الرورية املنشـىلذا ن تكن بيلنلت املقللة املنشثر  بلللغة الع بية رثعثد  بلللغة اإلجنلياية  ب/ 

(Romanization / Transliteration) ملررت سررم، أو أ،ررلا ا سررنة ا قرر  لصي، رمبثعررة ب نررة الن برري يثسرري )يقصررر بلل ور شرر   الن

يررثق  يرر  رن هررل، أأل  حتث رررن ي اات يررة  غررة اإلجنليا يرر اا الل يررة، مكرران  ةرر وف اتين يررة ىل   غررة الثتين حرر وف  صررثتي لل ال

ثررم إلجنق بلاحل وف الع بية ىل  ة وف تني يررة(،  نررثا ليا برر  بع مررثا  ًا يم لررة ىلذا كررل  ر غررة اإلجنليا املقل ي أ رر  ـيررة  رربللل

غررة  املقللة، وىلذا ن يكن رمثا  ًا لررة بللل هررل املقل شرر ت ب لرريت ن يررة ا سررم الرور برر  بل  ممم ت  مه ىل  اللغة اإلجنلياية، ثم يم

بررًل يررة ىلذا كررل  ركمث بررًل اإلجنليا هررل، وىلذا ن يكررن ركمث يررمم ب هررل   غررة امرره ت   ب يررة. ىل  الل مررةإلجنليا   ثررم تضررلف كل

(in Arabic) نثا  الرورية.بي يثسي بعر ع 

يررًلج/   بررة هجلل شرر  ، ر ت ملررن ربل عررر ا يررة ب بررلمل اع  الع ب مررة  قررًل تثضرر  يلل لررو اةو ، و  ةسررلثب  ةسررن ااسررم اةالررة للمت

 المثثيق املعممر  ـي اجمللة.

مررد/   بررليلي يللمة امل اع  الع بية، يلل هررل، أو رورنميررة، رمضررمنة ع  اإلجنليامل اة  لرريت ه ت  م يررة ا عرر  الع ب هررل، و ررق امل ا

 ةسلثب المثثيق املعممر  ـي اجمللة. ة( ةسن ااسم اةالة للمتلو اةو ، و قًلت تيبهل اهلجللي )بلللغة اإلجنلياي

 وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:-    

سررليمل .  قرر  (.1991)ا رررب،  سرريترررريس ا ثيم  رر ق ت الررربات املرر بررلالمثف  هررل  ررررم االمث  يررل و سرريلتهم  غ ا  وعن

 .170 – 143(، 1)3العلث  الببثية،  ــ جملة علرعة امللك سعثدي امل ةلة املمثسية بلململكة الع بية السعثدية. ـوختصصلتهم  

Al-jabr, S. (1991). The Evaluation of geography instruction and the variety of its teaching concerning 

the experience, nationality, and the field of study in intermediate schools in Saudi Arabia (in Arabic). 

Journal of King Saud University- Educational Sciences, 3(1), 143-170.  

، وأنه بخ  البحث ن يسبق نش ه)ىل  وعروا( يصير   املشلركيي  البلةـيرن  نه ور رثيعًل يقر  البلةث ال ليس تعهرًا .15

 ي اجمللة. ـىلع ااات حتكيمه، ونش ه  تنمهي ي عهة أال م ةمى ـغة رقر  للنش ، ولن يقر  للنش   

  هليةة المح ي  ةق الصحص اةّولي للبحث، وتق ي  أهليمه للمحكيم، أو ر ضه. .16

ال  ورييًل أو ىلليكبونيًل، رنصا نش  لالنش  للمجلة، وا جيثز نش ه  ـي أأل ةقثق   ك   ـي ةل  يبث  البحث للنش  تتو .17

 هيةة المح ي .  دو  ىلذ  كملبي رن رليس

  بللض ور  عن رأأل اجمللة. اآلراا الثارد   ـي البحث  املنشثر  تعرب عن وعهة نظ  البلةـي  قط، وا تعرب   .18

 ثيلت نش  البحث .ر أولي حتريـ احلق يةة المح ي  هل .19

  (.jes@ksu.edu.sa) اإللكبوني اجمللة ب ير رن الث  يمم تقريم البحث  ىللكبونيًل .20
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 افتتاحية العدد





 

 افتتاحية العدد

 يف واملالحظات املتكررةأساسيات البحث الرتبوي   يف افتتاحية هذا العدد، تواصل املجلة سياستها يف مناقشة

ومن املالحظات األساسية . املختلفةوعية األالتي تصلها بغرض النرش، أو تلك املنشورة يف   األبحاث العربية سواء  

بشكل  ز عىل اإلطار النظريأثناء تقييمهم ملخطوطات األبحاث، عبارات ترك    يف  منياملحك  التي تتكرر يف تعليقات  

ضــيق   النظــري  اإلطــارنظري أعمق،  البحث يفتقر إىل إطار    اخللفية النظرية للبحث غري كافية،"من مثل:  ،  اصخ

، وغريهــا مــن "، ...باألجزاء األخــرم مــن الدراســةغري متصل  أو  واسع بشكل مفرط،    أو  ،قصري النظروللغاية  

ال.اجلتها  معتتطلب مراجعات كبرية إذا أريد    مالحظات جوهريةتعكس  العبارات التي   رأينا أن   لك،لذ  بشكل فع 

 البحث، باعتباره دلياًل   ( يفTheoretical Frameworkية هذا العدد عىل الدور الذي يؤديه اإلطار النظري )تركز افتتاح

 متامسك.  أداة قوية تربط مجيع أجزاء البحث مًعا يف كل  وًها خلطة الدراسة، موج  

ظري واإلطار املفــاهيمي، غم من وجود من يدعو إىل التمييز بني اإلطار النعىل الرنود أن نشري إىل أن ه    ،بداية

ويف املقابل من يستخدم هذه املصطلحات بالتبادل يف كتاباته؛ فإننا يف هذه االفتتاحية، نســتخدم مصــطلط اإلطــار 

ــ والتعميامت واحلقائق  واملهارات  املفاهيم  النظري بمفهومه الواسع الذي يشمل: جمموعة   ات والعالقــات والنظري

 كري يف الظاهرة قيد الدراسة.ه الباحث يف التفبينها التي توج  

 بعضــها ت اســتخدموودعت إىل زيادة العنايــة بــه، ، النظرير ا طاإلالكثري عن  كتبت أدبيات مناهج البحث

بيانــات "أماكن لتعليــق    التي توفر  "خزانة املالبسب"فمنها ما تصفه  ،  وتوضيط مفهومه  هلوصفمتعددة  استعارات  

 ، بينامبعض البياناتينظ م  سالقارص    اإلطار النظري  ذر من أنحتوخرم،  األ  بالبيانات  ا عالقته، مما يوضط  "البحث

استعارًة من أعامل  "سقالةالب"أخرم    أدبيات  تصفهو.  لتعليقها عىل األرض، ال مكان    مركونةرتك بيانات أخرم  سي

تفع، فكذلك البحث حتى ينتقل من مستوم إىل مستوم أعىل منه كلام اراء لدعائم يستند إليها البن حيتاجالبناء، فكام  

 . يف مراحله وإجراءاتهلينتقل يسنده حيتاج إىل إطار نظري 

جمرد ملخــ    هبأن    حول اإلطار النظري،  االعتقادات الشائعةعدد من  تؤكد خطأ    وغريها   االستعارات  تلك

إذ يفات التــي تظهــر يف األدبيــات لتــوفري أســا  نظــري. مبارش للدراسات ذات الصلة، أو يكفي استخدام التعر

ــ يــتم  ال ،اإلطار النظري عىل أنه يشء مبني بشكل هادف من مكونــات متعــددةتلك االستعارات    رصو  ت    ا اختياره



القليــل مــن اإلرتــادات ســوم  يــوفر  ال  عاًما  اإلطار  ال يمكن أن يكون  ، واألدبياتمن خالل البحث يف  بسهولة  

  تقرير.الأو كتابة إلجراء الدراسة 

إجــراءات للبحــث و هيًدا، جيب أن يبنيه الباحث كجزء أســام مــن تصــورمف  اإلطار النظرييكون    وحتى

منها ودجمها لبناء ح كيفية االستفادة وأن يرش ،األدبيات يفألجزاء املوجودة أكثر من جمرد جتميع ا  أن يفعل. وتنفيذه

ت واملالحظــات مناهج البحث يف هذا السياق إىل عــدد مــن التنبيهــا وتشري أدبيات    احلالية.  لدراستهإطار مناسب  

 من مثل:يمكن أن تساعد الباحث يف تنظيمه إلطاره النظري، املهمة التي 

 االعتامد عىل األسا  املنطقي يف تصنيفه ملوضوعات إطاره واألدب السابق.ب والتقسيم،السرب  -

ا مــن التعــارض والتناقضــات )ا، النظري متامسكً  إطارهيظهر ل  ،ووحدة الفكرةالرتابط   - ه ق بعضــ صــد  ي  خاليــً

 .(بعًضا 

شــبه تتكون فيها املعلومات مرتبًة بطريقــة    بطريقةالباحث إطاره  كتب  يف  ،مناقشة املهتمني واكتشاف األنامط -

 األدب الســابقيف التي تتكــرر دورانية ال نامطاألاكتشاف  من خاللموضوع الدراسة، بمناقشة صديق هيتم 

يف عليهــا  يعتمــدمــن أجــل أن  (الــ  …ءات إجــرا )تكرار عبارات، نتائج، استنتاجات،  بقراءتهقوم  يالذي  

 .الكتابةأثناء يف  هطريقة تفكري

عــىل   والعمل،  غراء تقديم األدبيات كسلسلة من امللخصاتإلالباحث  من خالل مقاومة    ،رحلة املستكشف -

للبحــث يف املوضــوع ذي  ومــا هــو بــاق    ،لــمع  ، وذلك بإبراز مــا قــد  بدراستهغ قيامه  بطريقة تسو  تقديمها  

 ،املنطقــة املعروفــة تبدأ منخطة يضع استكشافية، برحلة  يقومكشف الذي ستامل ل  ث  م  يف ذلك  ه  ل  م. مث  االهتام

 .التي يود استكشافها  للمنطقة املجهولةوتشري إىل طريق الوصول 

دت أدبيات مناهج البحث قيمة   ت رلبحث، وأمهية العناية به، وتنظيمه، حذ  هذا اجلزء من مكونات ا  وكام أك 

 من مثل:فيه،  اخلاطئةوقت نفسه من عدد من املامرسات يف ال

ــ ملن اقترص فيه عىل دور املقتبس فقط  أين الباحث؟ - األكثر ، دون أن يتجاوزه إىل التحليل والنقد والتوظيف، ف

 .عنهالباحث قوله ي، ما يقوله األدب السابق أمهية مما 

كــام  و ال يتطرق للعالقــة بــني متغرياتــههمة، أامل بحثه، ملن يغفل احلديث عن أحد متغريات ناقصةواخللفية ال -

 حددهتا املشكلة. 



 

 ، ملن يعتمد عىل النمط الرسدي يف عرض األدب السابق.واألسلوب القصيص -

 .إطار دراسته يف بناء ، ملن يعتمد عىل املصادر الثانويةواملصادر الضعيفة -

مــن  وذلــك ،"هيكاًل للتربير"ن أن يمثل يمك اإلطار النظري  أن    دبياتاألتؤكد عدد من  ،  إضافة إىل ما سبق

للبحث وإجراءاته، من مثــل:  تصورهأثناء    يف  نفسهعىل    سلة األسئلة التي يطرحها الباحثخالل تربير إجابات سل

ابــات أســئلتي البحثيــة؟ ملــاذا هذا املوضوع مهاًم للدراسة؟ ماذا أتوقع أن أجد؟ كيف يمكن أن تكون إج  يعدملاذا  

ج فرضــيات مرتبطــة نــت  لتلك النتائج؟ وغريها مــن األســئلة التــي ت  ملاذا هذه أسباب صحيحة    أتوقع هذه النتائج؟

هبــذه الطريقــة، و.  الســابقيف األدب    ســلًفا وما هو معــروف    ،روابط بني ما هو جديد، وتشكل  ةباألبحاث السابق

ــ  يمكن لإلطار النظري أن يوجه اختيار تم معاجلتهــا، ويــدعم أسئلة البحث، وطرقه، وجمموعات البيانــات التــي ي

أن يــدعم  ينبغــي وعــىل وجــه اخلصــوص  إىل األمام.  املعريف  التفسريات املقنعة للنتائج التي يمكن أن تدفع املجال

 : ، وهياإلطار النظري ثالثة أنواع من املربرات يف تقرير البحث

 .(وحتديد نطاق مراجعة األدب سةتربير الغرض من الدرا) السبب( 1)

 .(ها ومنهج الدراسة ير تصميمترب) الكيفية( 2)

 (. مناقشتها نتائج وتربير عرض ال) ؟يف ذلك وماذاماذا ( 3)

ا مرتبطة ببعضها البعض يف سلسلة منطقية تتخلل تقرير ومتامسكة عنارص التربير هذه و البحث وجتمعــه معــً

جيعــل ممــا  متســق،  غــري  ويظهــره بشــكل  البحث،    يمنع متاسكأو املعطل    منها   املفقود  واجلزء.  كتلة واحدةوجتعله  

 وفيام ييل رشح موجز هلذه األنواع من املربرات. .مناقشتها والنتائج أو  األسئلةاألساليب تبدو منفصلة عن 

عــىل سلســلة   عــادة  البحــث  فكــرةتعتمــد  ، فتربير الغرض من الدراسةل  بدعم اإلطار النظري  فأما ما يتعلق

جيــب أن يكــون واضــًحا  حيث ،ستهدفامل جالاملخصصية يف التعرفة املعىل    قائمرات م صاغة من إطار نظري  مرب

األدب ألهنا تستند إىل فرضيات نابعة من مراجعــة    ،تلك املعرفةكيف تعمل اإلجابة عن أسئلة البحث عىل توسيع  

 املحكمنيتعور لدم  ه يتولدفإن، ذلك األدبة بيربط الدراسواضًحا    ا نظريً   اإطارً   البحثم  وعندما ال يقد    .السابق

اء  وا ، ينبغي عىل الباحث بناء إطاره عند إعداد تقرير البحث  ،لذابأن الدراسة موجودة يف فراغ.  )عىل حد  سواء(  لقر 

من يقوم ببناء وصقل اإلطار النظري لفهم وحتليل الظاهرة حمل الدراسة بشكل أفضل، حيث ، دالنظري بشكل جي  



األســئلة ذات وختتلف مــع  أسئلته البحثية  تتشابه    يفك  وتوضيطفكرته البحثية يف املجال األوسع،    صنيفخالل ت

  الصلة التي درسها باحثون آخرون بالفعل.

مــا ، أي حتديــد  نطاق مراجعة األدب الساااب حتديد    ،اره النظريأثناء بناء إطيف  عىل الباحث أيًضا  كام ينبغي  

ات حيدده اإلطار النظــري الــذي تــم  األدب السابق مما يعني أن نطاق مراجعة األدبيجيب قراءته واالطالع عليه يف

يف الباحــث  ا ألن ذلك اإلطار يوفر جمموعة من األسباب التي تربر القــرارات التــي اختــذها  بناؤه يف الدراسة، نظرً 

إدراجــه يف مراجعــة   األدب السابق فقط الذي أحدث فرًقا يف تلك القرارات هو الــذي جيــبفدراسته،    اتإجراء

 األدبيات.

، أو يقــرتح عــىل الباحــث قلقه من أن الباحث فشل يف مراجعة دراسة أصيلة ذات صلة  ماملحكعندما يثري  و

فقد يعني ذلك أن الدراسة مل يتم وضعها بشكل صــحيط فــيام يتعلــق بــام هــو معــروف   ،أدبيات إضافية ملراجعتها 

تلفــة، أو ربــام كــان بعني االعتبار، لكان الباحث قــد اختــذ قــرارات خ  بالفعل، وأنه لو تم أخذ األدبيات املحذوفة

ه ال يــزال يتعــني عــىل سيجري الدراسة أو يفرس النتائج بشكل  ختلف. كل هذه التعليقــات ونحوهــا تشــري إىل أنــ 

 الباحث التفكري بعناية يف ماهية األدب السابق املناسب حًقا.

ثيــة، يمكــن فــي أي دراســة بح، فتربير تصااميم الدراسااة  ،ي أيًضا اإلطار النظرومن املربرات التي يدعمها  

يف   النظــرييساعد اإلطار  و  ،أسئلة البحث  عنلإلجابة    البحثية  واملناهج  التصميامتاستخدام جمموعة متنوعة من  

بــد أن يســاعد   دراســة، الالعند إعداد تقرير    ،لذاخيارات منهجية معينة.  أساليب و  هتزويد الباحث بأسباب اختاذ

أن كام ينبغي  .  أسئلة البحث  عنميم املختار للدراسة منطقًيا لإلجابة  التص  كانملاذا  اإلطار النظري القراء عىل تربير  

يكون واضًحا من اإلطار النظري كيف ستؤدي األساليب املختارة للدراسة إىل مجع البيانات التي ســتعالج أســئلة 

عــىل مبنيــة ) الباحث أن يقدم حجــةجيب عىل    لك،لذ  .ًرا كافًيا البحث. إن جمرد ذكر اختيار منهجية معينة ليس مرب

 ، وما إىل ذلك.ه، وطرق حتليلدراستهتصميم يف ها أجراالتي  هاختيارات تربر( النظري هإطار

بني اإلطار النظري واالختيارات املنهجيــة، فقــد   ضعف يف االرتباطيف املقابل، إذا كان هناك عدم تطابق أو  

بــالقلق عنــدما يشــري تقريــر   املحكمونر  يشعكثرًيا ما  و  ،عن صحة األدوات والتحليل  لقراءوا  املحكمونيتساءل  

 لك،لــذدون أي إتارة إىل كيفية تأثري ذلك عىل القرارات التي تــم اختاذهــا إلجــراء الدراســة.  ،ما بحثي إىل نظرية 



 

هنايــة املطــاف مســامهة   عف يفغياب الروابط بني اإلطار النظري واخليارات املنهجيــة أو التناقضــات بيــنهام يضــ ف

 البحث.

، أن الدراسة جيب أن تسرتتد بفرضيات نابعة من مراجعة األدب السابق، وتصميم منهجــي اتضط مما سبق

مربر. ومع وجود هذين املكونني يف مكاهنام الصحيط، ستظهر نتــائج الدراســة مــن البيانــات التــي تتنــاول أســئلة 

تربير عرض النتااا   نظري مما يعني أنه ينبغي أيًضا أن يدعم اإلطار ال  ،تالبحث، وتؤكد أو ال تؤكد تلك الفرضيا 

واملربر  التوصل إليها يوفر اإلطار النظري سياًقا ملناقشة النتائج، كعالقة حيوية بني النتائج التي تم حيث    .وتفسريها

ته عــن أســئل التــي جتيــبئج نتــا يمنط اإلطار النظري الباحث آلية لرشح كيفية معاجلة الكام ها،  الذي دعا إىل إجرائ

ويف املقابل، إذا مل يتم وضع الدراسة ضمن فرضيات مربرة بوضوح، فــإن النتــائج . ومناقشتها  ،، وتفسريها يةالبحث

 ال ترتكز عىل الغرض املقصود منها، ويمكن أن يميل الباحثون إىل تقديم ادعاءات مبالغ فيها.

فتاًحا مهاًم دامه بالفعل إلثبات صلة الدراسة بامليدان، مستخالذي تم ا  النظريعىل نطاق أوسع، يعد اإلطار  

جيب أن تعيد مناقشة النتائج النظر يف الفرضــيات التــي نشــأت مــن   حيث  ،لرشح املسامهة احلقيقة لنتائج الدراسة

م قــديوت ،مراجعة األدب السابق، مما يدل عىل أمهية النتائج التي قدمتها الدراسة احلاليــة يف ضــوء العمــل الســابق

 اإلضافات لإلطار النظري.

عىل البحوث بام يشري إىل أن اإلطار النظري مل يتم تطويره  املحكمونالتأكيد أنه كثرًيا ما يعلق نود   ،ويف اخلتام

، أو أنه منفصل عن بقية أجزاء البحث )عىل سبيل املثال،    "اإلطار النظري واملنهجية ليســا متطــابقني"بشكل كاف 

البحــوث املرفوضــة مثــل هــذه   كميتقارير حمتضمنت    حيث  ،("بط بشكل تعسفي بالبياناتاإلطار النظري ر  "و

قات. نعتقد أن اإلطار النظري جيد البناء يأيت من تفكري الباحث الدقيق حول األسباب )التربير( للفرضيات التعلي

األدبيات التي متت مراجعتها،  التي يقرتحها للنتائج املحتملة لدراسته. ثم يتم استخدام إطار العمل لتوجيه اختيار

يف هذا املجال. وهكذا يربط اإلطار النظري بــني اخللفيــة ملطبقة، وادعاءات األمهية واملسامهة  ومنهجيات البحث ا

 واحد متامسك.واملنهجية ونتائج الدراسة يف رسد 

 * * * 
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يف فهم طبيعة العلم لدى طالبات الصف الحادي   Thomas Kuhn فاعلية التدريس باستخدام نظرية توماس كون 

 عشر يف مادة الكيمياء 

 ( 2) يعبد اهلل بن مخيس أمبوسعيد، و( 1) أحالم أمحد الزدجالية

 وزارة الرتبية والتعليم/ سلطنة عامن 

ـ 8/8/1448يف  وقبل للنرش ؛هـ13/5/1442)قدم للنرش يف  ( ه  

ك    :املستخلص توماس  نظرية  عىل  القائم  التدريس  فاعلية  تقيص  إىل  الدراسة  الدراسة  هدفت  وشملت  العلم،  طبيعة  احلادي عرش  الصف  طالبات  فهم  يف  ون 

( من  مكونة  جتريبية  )58جمموعة  من  مكونة  ضابطة  وجمموعة  طالبة،  الصف  56(  طالبات  من  طالبة  عامن(  بسلطنة  الباطنة  جنوب  بمحافظة  عرش  ،  احلادي 

املن البيانات بني  املعاجلة، ودجمت يف حتليل  قبل وبعد  اختبار  ذا  التجريبي  املنهج شبه  استخدمت  إذ  املختلط؛  املنهج  الدراسة  والنوعي؛  واستخدمت  الكمي  هج 

الباحثان أداتنيحيث   ااملختبار واالمها    ،استخدم  التي تم اختيارها اخلبعاد  ال لعلم وكشف أفكار الطالبات حول  قابلة لقياس فهم طبيعة  وهي: الطبيعة    ،مسة 

،  ة، والسياق االجتامعي للعلم املؤقتة للمعرفة العلمية، وإمربيقية العلم، والعالقة بني القانون والنظرية والفرق بينهام، وطبيعة اإلبداع واخليال للمعلومة العلمي

نتائجو التجريبية والضابطة عند مستوى )  الدراسة  بينت  البعدي  α=  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات املجموعتني  التطبيق  ( يف نتائج 

حصائيًا  كام أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إ.  للعلم   ياالجتامع  السياقعد  أبعاد عدا ب    لربعة  وذلكفهم طبيعة العلم لصالح املجموعة التجريبية،    الختبار

لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية، وبحجم أثر عال يف البعاد   لالختبار ( بني درجات الطالبات يف التطبيقني القبيل والبعدي α= 0.05عند مستوى )

ية، وأن املجموعة التجريبية متتلك أفكاًرا كافية أعىل اآلتية: العالقة بني القانون والنظرية والفرق بينهام، وإمربيقية العلم، وطبيعة اإلبداع واخليال للمعلومة العلم

 من املجموعة الضابطة عن طبيعة العلم. 

 .الكلامت املفتاحية: فلسفة ما بعد الوضعية، النموذج، طرق التدريس، تدريس الكيمياء، املعرفة العلمية
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Abstract: The study aimed to investigate the effectiveness of teaching based on Thomas Kuhn's theory on understanding the nature of science 

(NOS) among 11th grade female students. The study included an experimental group of 58 female students, and a control group of 56 female 
students of the eleventh grade in the Governorate of Al Batinah South in Oman. The study used the mixed- method approach. It used the 

semi-experimental approach with a pre and posttest design, and in the data analysis, it combined the quantitative and qualitative approach. 

The study used two instruments; A test and an interview, to reveal the students' ideas about five domains that were chosen: Tentativeness of 
scientific knowledge, The empiricism of science, Relationship and the difference between law and theory, Creativity and Imagination of 

scientific information, Societal Domains of science. The results showed that there are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental and control groups at the level of (α = 0.01) in the results of the post application in favor of the experimental 
group, and to its four domains except for the societal domain, and that the experimental group has adequate ideas higher than the control 

group about understanding the nature of science. 

Key words: Post-positivism philosophy, Paradigm, Scientific Knowledge, Teaching Method, Chemistry Teaching. 
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 :لمقدمةا

تعليم    الكيمياء  تدريس  يف  اجلوهري  اهلدف  يعّد 

الذهنية   نامذجهم  ويطورون  يبنون  كيف  الطلبة 

لتتامشى والنامذج املفاهيمية العلمية املوضوعة من قبل  

( يتمكن  Greca & Moreira, 2000العلامء  مل  وإذا   ،)

يواجهون   فإهنم  وإدراكها  النامذج  بناء  من  الطلبة 

الك تعّلم  يف  املفاهيم  صعوبة  إدراكهم  لعدم  يمياء 

الذرات   مثل  املجردة،  الساسية  الكيميائية 

ال يستطيعون استيعاب املفاهيم    ،وبالتايل  . واجلزيئات

املرتبطة   وينسب  Nakhleh, 1992)  هبا الكيميائية   ،)

ون   ك  توماس  الفيلسوف  إىل  النموذج  مفهوم 

(Thomas Kuhn  الرباديغم اسم  عليه  أطلق  ما  وهو  (؛ 

(Paradigm )( ،2007/1996كون) . 

متعددة  بمراحل  يمر  ون  ك  عند  العلم  فهناك   ،إن 

فيها   يسيطر  والتي  )السائد(  العادي  العلم  مرحلة 

براديغم حمدد عىل سلوك العلامء، وفيها تنحرص مهمة  

القائمة واالعتامد   العلمية  النظرية  العلامء يف استخدام 

هذا   إطار  يف  هبا  والتنبؤ  الوقائع  دراسة  يف  عليها 

الرباديغم )النموذج(، وهي تعرب عن مرحلة النشاط  

النموذج   يستطيع  أخرى ال  تبدأ ظواهر  ثم  املكثف، 

تفسريها إال أن العلامء يف هذه اللحظة ال حيتاجون إىل  

النم  لنقص    إهنم  إذ   ؛ وذجتغيري  تفسريها  يف  يكيفونه 

عن لدهيم  الناقد  التفكري  هذه  همهارة  تزداد  ثم   ،

تفسري   يف  أزمة  مرحلة  تسبب  مما  الشاذة  الظواهر 

حل   إجياد  عن  النموذج  عجز  ويف  هلا،  النموذج 

اإلجابة تنتظر  التي  مدارس  وهنا،    . لأللغاز  تظهر 

اللغاز،  تتنافس عىل تفسري هذه الظواهر أو حل هذه  

يصبح   فإنه  التفسري  يف  آخر  أنموذج  نجح  ما  وإذا 

بإعالن   ا علميً   اإنجازً  الثورة  مرحلة  إىل  العلم  وينتقل 

املراحل   تتابع  توضيح  ويمكن  جديد،  آخر  أنموذج 

 التي يتطور فيها العلم كام ييل: 

 ( 2علم عادي )أنموذج    )ثورة علمية(   أزمة   ( 1علم عادي )سائد( )أنموذج

العلم؛  ل  يظهر  تطور  يف  رئيس  دور  العلمية  لثورة 

حدود   يف  يظل  ال  وي  أنموذجبحيث    وضحه حمدد، 

من  ك   ملجموعة  ضمنية  وقواعد  معايري  أنه  عىل  ون 

القوانني والتقنيات   أو هو جمموعة  الباحثني  ممارسات 

هبا   يسرتشد  علمية  بنظرية  املرتبطة  والدوات 

فرتة    يف   الباحثون خالل  نشاطاهتم  ويديرون  عملهم 

العلم   اسم  تأخذ  تتأسس  وحاملا  الزمن  من  حمددة 

( العادي  أو    هوب، مو؛  2007/1996كون،  السوي 
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 . (Lo, 2019؛ 2013

يضف   الون  ك  مل  إنه    نموذجمفهوم  بل  فحسب 

ط يف  نوعية  نقلة  ومفاهيمهأضاف  العلم  وتعد    . بيعة 

يف  نظريته   النظريات  أشهر  وفلسفته   طبيعة من    العلم 

(Agustian, 2020; Matthews, 2004 ) أثرت نظرية  ، وقد

ون يف حقول التدريس  ام تدريس العلوم الذي  السّي وك 

به واملهتمة  اجلاذبة  املجاالت  من  كان  ف  ؛يعد  قد 

العلم،   بطبيعة  املتعلقة  الصحيحة  املفاهيم  تشكيل 

التعليمي   السياق  إىل  مناسب  بشكل  ونقلها 

موضوع   وإثرائها  الدروس  لتحسني  واستخدامها 

عديدة  لسنوات  والتجريبي  النظري    البحث 

(Develaki, 2012; Müller & Mendes, 2020 ) . 

البحــاأ أن اســتخدام نظريــة تومــاس بينت  و

ون يف التدريس له أثر يف حتسني فهم الطلبة لطبيعــة ك  

جيمس وجنســن ، سميث،  فقد صمم شارمان  ؛العلم

(Scharmann, Smith, James & Jensen, 2005 وحــدة )

لتــدريس طبيعــة العلــم تعتمــد عــىل أهــم ممارســات 

التدريس ومالحظات توماس كون، طبقت يف مقــرر 

ت املخربية يف تدريس العلوم، واملبحوثون هــم التقنيا 

 تــمكــام    ،الطلبة املعلمون يف سنتهم الدراسية الخرية

ــن  ــة ع ــدونات الطلب ــالل م ــن خ ــات م ــع البيان مج

ــد  ــة يف الصــف، وق ــاهتم  اللفظي ــاعالت ونقاش التف

ــة  ــم الطلب ــدافها يف حتســني فه ــت الدراســة أه حقق

املعلمــني لطبيعــة العلــم إضــافة إىل تصــميم وحــدة 

 لتدريس طبيعة العلم بشكل رصيح وتأميل. 

 ,Smith & Scharmann)  اعتمد سميث وشارمانو

ت 2008 نظرية  الطلبة  (  فهم  حتسني  يف  كون  وماس 

خاصةً  العلم  اإلشارة   لطبيعة  بمصطلح  يتعلق  فيام 

(Ostention)  إىل االستقراء    إضافةً   ،املفاهيمي  واإلطار

من خالل برنامج امتد عدة سنوات يف تدريس الطلبة  

إجرائية   بحوأ  يف  التأميل  الرصيح  باملدخل  املعلمني 

تدر نموذج  لتصميم  املعلمني  الطلبة  لطبيعة  عىل  يس 

لعدد   العلم  طبيعة  مفاهيم  يف  تغيري  وحدأ  العلم، 

طالبً 15) أكثر  3)وضحت  و،  معلاًم   ا (  منها  حاالت   )

كانت تبدي التزامها بالدين املسيحي وأن نظرية    ا تغريً 

الدينية، واستخدم   تنطبق ومبادئها  النشوء لدارون ال 

ونوال السابقة    الفكار  (Irzik & Nola, 2010)   إرزك 

يف   اإلشارة  ومصطلح  املفاهيمي  باإلطار  املتعلقة 

أطلقا   تدرييس  مدخل  اقرتاح  يف  كون  توماس  نظرية 

وهو    ( Family Resemblance)  عليه اسم التشابه العائيل 

توضيح   يف  كون  توماس  استخدمه  الذي  املصطلح 

( املفاهيم  الزعبي   . (Andersen, 2000اكتساب    وصمم 

لتطور  2012) التارخيي  املنحى  عىل  اعتمدت  وحدة   )

ون وأظهرت نتائج  وهو لب نظرية ك    ، املعرفة العلمية

الدراسة حتسني فهم طبيعة العلم لدى طالب الصف  

التجريبية املجموعة  لدى  يتحسن    يف حني  ،العارش  مل 
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التي   الضابطة  املجموعة  لدى  العلم  طبيعة  فهم 

 . درست بالطريقة االعتيادية

إىل  و البحاأ  لتدريس طبيعة  إسرتاتيجتشري  يتني 

الرصيح   ، العلم باملدخل  التدريس  ،  (Explicit)   مها: 

الضمني املدخل  ويستخدم  (Implicit)  واآلخر   ،

عنارصر  الرصيح  التدريس  يف  فلسفة    املعلمون  من 

العلم وتارخيه أو البحث العلمي للتفكري يف اخلربات  

 ;Cofré et al., 2014أو النشطة املتعلقة بـطبيعة العلم )

Khishfe & Abd-El- Khalick, 2002; Van Griethuijsen 

et al., 2015  طبيعة أبعاد  إىل  الطلبة  انتباه  أي جذب   )

بش أو  العلم  النقاش  عرب  التدريس  يف  قصدي  كل 

( حمددة  أسئلة  أو   & ,Bell, Blair, Crawfordالتأمل 

Lederman, 2003  ،)  كام العلم  طبيعة  تدرس  وهنا 

التدريس    . تدرس باقي العلوم  فيكون    الضمني أما يف 

 ,Lin & Chenتدريس مقررات فلسفة العلم وتارخيه )

2002( العلوم  مناهج  مقررات  أو   )Sandoval & 

Morrison, 2003  دون تضمني أي تفكري عىل النشطة )

التي يشارك فيها الطلبة واملعلمون بمعنى    ، واخلربات 

 عن طبيعة العلم وعمليات  أن الطلبة سيكتسبون فهاًم 

تدريسهم   خالل  من  ثانوية  خمرجات  بوصفها  العلم 

أو من خالل إرشاكهم   للعلوم وأعامل العلامء السابقة

 (. Bell et al., 2003يلة )يف مالحظات علمية أص

 & Abd-El-Khalickاخلالق وليدرمان )   يرى عبد و

Lederman, 2000 ي  ضمن( أنه ال يصنف التدريس إىل ال

املقدمة  بناء عىل نوع النشطة  فال يعد كل    ، والرصيح 

تدريًس  العميل  االستقصاء  عىل  قائم  ضمنيً نشاط  ،  ا ا 

فيه دراسة حاالت من   تقدم  تدريس  التاريخ  وال كل 

تدريًس  باالعتامد    ، ا ا رصحيً واملحارضات  يصنف  وإنام 

عىل توجيه الطلبة لبعاد طبيعة العلم للتفكري والتأمل  

أظهرت البحاأ أن  و،  ضمنيةفيها بطريقة رصحية أو  

التدريس   من  فعالية  أكثر  الرصيح    الضمني التدريس 

العلم    عنملساعدة املعلمني عىل تطوير فهمهم   طبيعة 

(Abd-El-Khalick & Lederman, 2000;  Bell, Matkins, 

& Gansneder, 2011; Cofré et al., 2014; Khishfe & 

Abd-El-Khalick, 2002; Van Griethuijsen et al., 

مل  (  Cofré et al., 2019)  هءكفري وزمال إال أن  ،  (2015

تدريس  ية  سرتاتيجاإل  إىل  وا صلتوي يف  فعالية  الكثر 

واملعلمني للطلبة  العلم  و   ليس   ، طبيعة  جود  بسبب 

من تضمينها أو  مل يتمكن  التي  و  العديد من املتغريات 

فيها  املثالو  ،التحكم  سبيل  عىل  أداء    :منها  مستوى 

العلمتدريس    أثناء   املعلم وعدد  طبيعة  طبيعة  ،  أبعاد 

يف    ضمنت التي  العلم   الكبري  والتنوع  التدريس،  يف 

تدريسسرتاتيجاإل يف  املدرجة  والعنارص  وإنام    ،ه يات 

العلم    التي  الدراساتبسبب   مل تصف تدريس طبيعة 

مفصل دراستهمأوص   ، لذلك  . بشكل  بمقارنة    ت 

موحدة لطبيعة العلم للوصول إىل نتيجة    اتعتمد أبعادً 

 أفضل. 
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 :  مشكلة الدراسة

الكيمياء تتضمن العديد من املفاهيم التي  إن مادة  

اكتساهبا  الطلبة  عىل  جمردة    ؛يصعب  مفاهيم  فهي 

موضوعات   تعلم  يف  الطلبة  لدى  صعوبات  وتولد 

نى  واملفاهيم بنية من ب  (،  2016)الراوي، وزيتون،    املادة

و  تدريسهتالعلم،  يف  املعرفة    ا رتبط  أنواع  بباقي 

بد له    العلمية، ولكي يكتسب الطالب معرفة علمية ال

نشأت؟   وكيف  البنية،  هذه  ماهية  يعرف  أن  من 

العلم طبيعة  عليها  يطلق  ونشأهتا  ماهيتها    . ومعرفة 

( تابر  ال  Taber, 2017وأشار  العلوم  دراسة  أن  إىل   )

تركز عىل الطبيعة املؤقتة للعلم بشكل كاف إىل درجة  

زالوا يعتقدون    ما من طلبة الصف الثاين عرش   اكثريً أن  

وأوصت   تتغري،  ال  العلمية  والنامذج  النظريات  أن 

أهداف   من  لنه  العلم  بطبيعة  باالهتامم  الدراسة 

تدريس العلوم وأن تقويم طبيعة العلم جيب أن يكون  

 ا من تقويم الطلبة.أساسيً  ا مكونً 

الطل فهم  ضعف  إىل  الدلة  من  العديد  بة  وتشري 

املختلفة واجلامعي الدراسية  املراحل  العلم يف    ة لطبيعة 

( املعلمني  إىل  (،  Abd-El-Khalick, 2002, 2012إضافة 

 ( جحجوح  أبو  االهتامم  2015ويعلل  بضعف  ذلك   )

التعليم وتوضيح جوهر العلم   بتعليم طبيعة العلم يف 

ويشري   والبيئية،  والطبيعية  الكونية  للظواهر  وتفسريه 

أن   حتديً إىل  تواجه  العلم  تدريس  طبيعة  أبعاد  يف  ا 

البيئة    وقد العلوم،   يف  الدراسات  من  عدد  أوصت 

وتضمني  ة    وربرضة  العامني العلم،  بطبيعة  االهتامم 

حمتوى   يف  وكذلك  املعلم،  إعداد  برامج  يف  تدريسه 

معلم   واستخدام  شيقة،  بصورة  الدراسية  املناهج 

لتاريخ جاذبة  وإسرتاتيجيات  لطرق  العلم    العلوم 

 (. 2018؛ املحروقية،  2018الكلباين، )وطبيعته  

-Cil & Cepni, 2015; Çetinkaya)  دراساتوبينت  

&  ,RodriguesFernandes,  ;Aydın & Çakıroğlu, 2017

Van  ;Williams & Rudge, 2016 ;, 2018Ferreira

Griethuijsen et al., 2015)    أثر مداخل تدريسية خمتلفة

أن    م فه  يف ووجدت  العلم،  طبيعة  يف  خمتلفة  أبعاد 

حتسن فهم الطلبة لبعاد طبيعة العلم خيتلف من بعد 

الطلبة   أفكار  عن  النوعي  التحليل  ويكشف  آلخر، 

اختالفً  البعاد  أكثر  أن  البعاد  هذه  توافقً حول  أو  ا  ا 

للع املؤقتة  الطبيعة  أبعاد:  هي  الدراسات  لم،  بني 

والنظرية،   القانون  بني  والفرق  العلم،  وإمربيقية 

نتاج املعرفة العلمية، والسياق االجتامعي  إواخليال يف  

الباحث-أنه    إال   للعلم علم  حد  تو   -ني عىل  جد  ال 

البيئة العامنية   املجموعتني    تقارن بني دراسة واحدة يف 

مقارنة   العلم  طبيعة  أبعاد  يف  والضابطة  التجريبية 

 . مقارنات إحصائية وإنام  ،نوعية

 ,Abd-El- Khalick)  الدراسات والبحاأ  أكدت

2000, 2012; Abd-El- Khalick & Leaderman, 2000; 

Alters, 1997; Eflin et al., 1999; Mathews, 2004; Oh, 

العلم   (2017 طبيعة  تدريس  يف  ون  ك  نظرية  ،  أمهية 
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Smith, & et al., 2005;  Scharmannوبينت دراسات )

Scharmann, 2008  أن أثر  ا(  كون  بنظرية    يف لتدريس 

العلم لطبيعة  الطلبة  فهم   ,Oh)  أ وه اقرتح  و،  حتسن 

وأبعاده  (  2017 العلم  طبيعة  لعنارص  تدريس  طريقة 

ملا   ون  ك  نظرية  إىل  باالستناد  ورصيح  متكامل  بشكل 

متعلقة   وأفكار  مفاهيم  من  النظرية  بطبيعة  حتتويه 

مفعاًل  الثورة    العلم  خاصة  العلم  تاريخ  لدور 

الفلك   عامل  أنموذج  إىل  تنسب  التي  الكوبرنيكية 

بدياًل  الشمس  مركزية  عن  لنظرية    كوبرنيكوس 

القرن   حتى  سائدة  كانت  التي  الرض  مركزية 

وه أن هذه الطريقة بحاجة إىل  السادس عرش، ويذكر أ  

 . مجتريب لدراسة أثرها يف فهم طبيعة العل 

مبارش    انالباحث  جيد   ملو بشكل  اعتمدت  دراسة 

ون ومفاهيمها يف التدريس؛ وإنام   وكيل أفكار نظرية ك 

جمزأة؛   فيها  الواردة  واملفاهيم  الفكار  استخدام  تم 

فتارة تستخدم تاريخ العلم وأخرى تستخدم النمذجة  

احلرجة والحداأ  التناقضات  ختتلف    ، وثالثة  وقد 

الفكرة  أحيانً  عن  للمفهوما    ستقوم وعليه    الصيلة 

ون    احلاليةالدراسة   دراسة  وباستخدام مراحل نظرية ك 

العلم  تها فاعلي طبيعة  فهم  من    ، يف  مستمدة  وهي 

املذكور يف   العلمية  النظرية  أمبوسعيدي  نموذج تطور 

سي(2009)  والبلوش  كام  الباحث؛  البعاد    انعتمد 

،  طبيعة العلم  فهم  يف قياساملذكورة يف الفقرة السابقة  

إذ إن   الطالبات فقط؛  الدراسة عىل  البلوش  وستطبق 

( مل  Al-Balushi & Hansen, 2019وهانسن  أهنام  ( علال 

النوع يف تطبيقهم للدراسة يف سلطنة عامن   يدرسا أثر 

اجتهادً   بأن أكثر  اإلناأ  طرق  املعلامت  تطبيق  يف  ا 

تيمس  تدري دراسة  وتدعم  الذكور،  من  متنوعة  س 

(TIMSS  ،والتعليم الرتبية  )وزارة  تعليلهم،  2018(   )

ا من الذكور يف  فقد بينت نتائجها أن اإلناأ أكثر تفوقً 

 . سلطنة عامن بفروق معنوية

   : الدراسة أسئلة 

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السئلة اآلتية: 

القائم عىل نظرية    -1 التدريس  ما فاعلية أسلوب 

لطبيعة   عرش  احلادي  الصف  طالبات  فهم  يف  ون  ك 

 العلم؟  

احلادي    -2 الصف  طالبات  أفكار  ختتلف  هل 

)أسلوب   التدريس  باختالف  العلم  طبيعة  عن  عرش 

ون/ السلوب املعتاد(؟     تدريس قائم عىل نظرية ك 

 : الدراسةأهداف 

عن    -1 قائم  ال تدريس  الأسلوب  فاعلية  الكشف 

ون  عىل   فهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف    يفنظرية ك 

 احلادي عرش. 

 طبيعة العلم.  عنإىل أفكار الطالبات  التعرف  -2
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 : الدراسة فروض

توجد    -1  عند    فروقال  إحصائية  داللة  ذات 

 ( طالبات  α = 0.05مستوى  درجات  متوسطات  بني   )

طالبات   درجات  ومتوسطات  التجريبية  املجموعة 

يف   الضابطة  البعدي  ااملجموعة  فهم    ختبارال لتطبيق 

 طبيعة العلم. 

عند    -2 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

بني متوسطات درجات التطبيق    ( = 0.05αمستوى )

ال والبعدي  لدى    ختبار القبيل  العلم  طبيعة  فهم 

 . املجموعة التجريبية من طالبات الصف احلادي عرش 

 ة:  أمهية الدراس

  ا تنتج منحى مبتكرً   قد   أهنا يف  تتمثل أمهية الدراسة  

بتزويد   وذلك  الكيمياء،  تدريس  أهداف  لتحقيق 

يف   العلوم    أبعادالباحثني  تدريس  وطرق  املناهج 

حتسني   أجل  من  ون  ك  نظرية  من  لالستفادة  بطريقة 

العلمية الرتبية  و أهداف  جديدة  تعطي  قد  ،  بدائل 

وذلك   املستقبل،  يف  املناهج  حمتوى  وتدريس  لتنظيم 

ون ا  بتقديم وحدة منظم حمتواها وفقً  إضافة    ،لنظرية ك 

أهنا   العلم لدى طلبة الصف  حتسن  قد  إىل  فهم طبيعة 

وتفعيل   لدهيم  العلمية  الثقافة  يعزز  مما  عرش  احلادي 

املواطنة  يف  ودورهم  جمال  س ،  يف  الباحثني  تزود 

بو  ، الكيمياء العلوم  تدريس  س  ا قي  أداةمناهج وطرق 

 فهم طبيعة العلم. 

 :  متغريات الدراسة

 : مها   ،متغري مستقل وآخر تابع  الدراسة عىل تقوم 

قائم  التدريس  ال  أسلوب   ، وله فئتان:متغري مستقل 

ون،   التدريس املعتاد. وأسلوب عىل نظرية ك 

تابع  وهمتغري  مخسة  و ،  وله  العلم،  طبيعة  فهم   :

( إمربيقية  أبعاد  العلمية،  للمعرفة  املؤقتة  الطبيعة 

بنيالعلم،   بينهام،    العالقة  والفرق  والنظرية  القانون 

العلمية  للمعلومة  واخليال  اإلبداع    السياق ،  طبيعة 

 (. للعلم االجتامعي

 : مصطلحات الدراسة

ُكون ترمجة   :(Thomas Kuhn Theory)  نظرية 

يف    ( Kuhnianism)  ملصطلح نظرية  العلم  فلسفة  وهي 

يف  وتارخيه   تتمثل  ون،  ك  توماس  الفيلسوف  هلا  نّظر 

جمموعة املبادئ والطر العلمية حول طبيعة العلم عرب  

وصف مراحل العلم وخصائص جمتمع العلامء، وفيها  

من   طائفة  عىل  للداللة  القيايس  النموذج  استخدم 

فرتة   خالل  علمي  فرع  هوية  حتدد  التي  املامرسات 

القوانني جمموعة  وأنه  الزمن،  من  والتقنيات  حمددة   

هبا   واملسرتشدة  علمية  بنظرية  املرتبطة  والدوات 

نشاطاهتم   ويديرون  عملهم  الباحثون  يامرس  والتي 

العادي  أو  السوي  العلم  اسم  تأخذ  تتأسس    وحاملا 

الباحثان(،  2007/1969  )إلياده، هذه  هبا    ويقصد  يف 
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الدراسة جمموع اإلجراءات والنشاطات التي يقوم هبا  

واملعلم للوصول إىل املعرفة العلمية باالعتامد  الطالب  

توماس   عند  وأفكاره  ومراحله  العلم  مفاهيم  عىل 

من   الناقد  والتفكري  النموذج،  تكوين  وهي  ون؛  ك 

خالل ال قياسية النامذج، وتتبع تاريخ املوضوع الذي  

 تتم دراسته. 

يعرفه عطا اهلل    (:Nature of Science)  طبيعة العلم

أنه  18، ص2001) عىل  من  "(  يتكون  بنيوي  تركيب 

من   العلم  عمليات  وتتشكل  ونواجته،  عمليات  احتاد 

وأما   االستقصائية،  العلم  وطرق  العلمية  االجتاهات 

للعلم   النظري  املحتوى  من  جسم  فهي  العلم  نواتج 

احلقائق   وتشمل  املنظمة  العلمية  املعرفة  من  يتكون 

والنظريات   والقوانني  والتعميامت  العلمية  واملفاهيم 

العلم   طرق  باستخدام  العلامء  إليها  يتوصل  والتي 

الطبيعية  أثناء االستقصائية   للظواهر    "دراستهم 

الباحثيو العلم  انعرف  طبيعة  الدراسة    فهم  هذه  يف 

الط  استجابات  درجات  أداة    الباتبأنه  أسئلة  عن 

اخل  اختبار بأبعاده  العلم  طبيعة  )الطبيعة    ة مسفهم 

العلمية للمعرفة  وظيفة  املؤقتة  العلم،  إمربيقية   ،

اإلبداع   طبيعة  بينهام،  والفرق  والنظرية  القانون 

العلمية،   للمعلومة    االجتامعي   السياق واخليال 

حول أبعاد طبيعة العلم من خالل    أفكارهن، و للعلم(

 أداة املقابلة املستخدمة لقياسه. 

 : الدراسة منهجية

 -mixed) استخدمت الدراسة املنهج املختلط

methods)استخدمت   ؛ التجريبي،    حيث  شبه  املنهج 

املتكافئة   غري  الضابطة  املجموعات    عرب وتصميم 

الدراسة،   يف  كاملة  ملجموعات  عشوائي  غري  تعيني 

وهي:    اختبار وتطبيق   املعاجلة،  وبعد    أسلوب قبل 

ك   نظرية  عىل  القائم  جتريبية  التدريس  ون عىل جمموعة 

؛  (1)   كام يف جدول  من طالبات الصف احلادي عرش

حتليل  و يف  النوعي  واملنهج  الكمي  املنهج  بني  دجمت 

   البيانات.

 . جريبي للدراسةيالتصميم شبه الت (: 1) جدول

 املجموعة 
األدوات 
 القبلية

 األدوات البعدية  املعاجلة

اختبار   جتريبية 

 طبيعة العلم

  أسلوب

التدريس القائم  

ون   عىل نظرية ك 

اختبار ومقابلة فهم  

 طبيعة العلم

اختبار   ضابطة 

 طبيعة العلم

  أسلوب

 التدريس املعتاد 

  فهم اختبار ومقابلة 

 طبيعة العلم

الدراسة  ملجموعات  التجريبي  :  الضبط 

للمتغريات   اإلحصائي  الضبط  الدراسة  استخدمت 

املجموعتني التجريبية والضابطة؛ فقد    يفالتي قد تؤثر  

بني    ا حصائيً إتم الكشف ما إذا كانت هناك فروق دالة  

يف   والضابطة  التجريبية  القبيل    التطبيقاملجموعتني 

للعينتني    "ت"طبيعة العلم باستخدام اختبار    ختبارال

جدول   ويوضح  اختبار    ( 2) املستقلتني.  ،  "ت"نتائج 
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توجد   ال  أنه  يتضح  بني    ا حصائيً إدالة  فروق  حيث 

تكافؤ   إىل  يشري  مما  والضابطة  التجريبية  املجموعتني 

يف   الطالبات  مستوى  حيث  من    اختبار املجموعتني 

قام الدراسة  أن  يدل  مما  العلم  مجيع  طبيعة  بتثبيت  ت 

التجريبي   املتغري  عدا  املؤثرة    أسلوب   وهو املتغريات 

توماس   نظرية  عىل  القائم  ونالتدريس  عىل    ك 

 املجموعة التجريبية. 

   .فهم طبيعة العلم القبيل  اختبارللعينتني املستقلتني للفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف  "ت"نتائج اختبار (: 2) جدول

 أبعاد طبيعة العلم 

 ( 58)ن= الضابطة ( 56)ن= التجريبية

املتوسط   االحتامل  "ت"قيمة 

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 

 0.159 1.41 0.26 0.40 0.25 0.47 املعلومة العلمية مؤقتة 

 0.156 1.43 0.25 0.32 0.25 0.38 الفرق بني القانون والنظرية والعالقة بينهام 

 0.724 0.35 0.17 0.48 0.19 0.46 إمربيقية العلم

 0.115 1.59 0.23 0.49 0.28 0.40 للمعلومة العلميةطبيعة اإلبداع واخليال 

 0.608 0.52 0.29 0.67 0.29 0.70 جتامعي للعلماال السياق 

 0.553 0.59 0.15 0.46 0.15 0.48 مستوى فهم طبيعة العلم اختبار

الدراسة:    مدرستني يف    الدراسةطبقت    عينة 

ما  ل جنوب  لتعليم  حمافظة  تتبع  للبنات  السايس  بعد 

املدرستني  عامن  بسلطنة  الباطنة اختيار  تم  وقد   ،

قصدية  املدرستني  بطريقة  إحدى  ضابطة،   جمموعة 

( طالبة58عددها  شعبتني   (  يف  طالباهتا  ،  تنتظم 

الخرىو طالبة  (  56)عددها    جتريبيةعينة    املدرسة 

يف   طالباهتا  اختيار  شعبتنيتنتظم  بطريقة    مها تم 

(  30)  شعبة كل يف  الطالبات عدد يتعدى  الو  ،عشوائية

و طالبة   ، املعلمة   نفس   بواسطة  الشعبتان  تدرس، 

 يف املدرسة الواحدة.  ا مكانيً  الشعبتني  لتجاور إضافة

وأدواهتا:  الدراسة  لتدريس  ل  دليل استخدم    مواد 

ك   نظرية  عىل  كتاب  القائم  من  وحدة  تدريس  يف  ون 

للصف   عرش الكيمياء  الثالثة    ،احلادي  الوحدة  وهي 

للصف   الثاين  الدرايس  للفصل  الكيمياء  كتاب  من 

عن   أحدمها  فصلني:  حتوي  والتي  عرش،  احلادي 

عن   والثاين  خواص،  من  به  يتعلق  وما  املحاليل 

جمموعة   من  منهام  كل  ويتكون  والقواعد؛  المحاض 

 ( وعددها  هبام؛  املتعلقة  املوضوعات  (  15من 

تطب  ، ا موضوعً  )وتم  ما  22يقها يف  أي  دراسية  ( حصة 

 أسابيع.  ستة يقارب 
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نظرية  ملراحل    توضيح  يأيت  وفيام القائم عىل  التدريس 

 وتطبيق لنموذج موضوع درايس عليها: كون، 

: تعد هذه املرحلة  حتديد الظاهرة موضوع الدراسة

التعلم وأساًس   امتهيدً  ويف    ، الكتشاف املعرفة  ا ملوضوع 

للظاهرة الطالب  انتباه  بشد  املعلم  يقوم    ، هذه اخلطوة 

 تفسري ظاهرة طبيعية: ذوبان امللح يف املاء:  : مثل

وضع   - اآلتية:  الظواهر  تشبه  الظاهرة  هذه  هل 

مسامر من احلديد يف املاء وتآكله بعد فرتة، أو انصهار  

ماء  كأس  يف  وضعها  عند  الثلج  من  حتسس  و   ،قطعة 

إذاب عند  الكأس  )يعطى  حرارة  لديك  الذي  امللح  ة 

مواد صلبة وسائلة إلذابتها يف   الطلبة يف كل جمموعة 

 املاء(. 

الظاهرة:   لتفسري  نموذج  جمموعة  وضع  وهو 

حول   الطلبة  يرصدها  التي  والفكار  التصورات 

الظاهرة أساسها  عىل  وتفرس  ضع    ،الظاهرة  مثل: 

 .يفرس ما حيدأ للملح عند إضافته للامء  ا نموذًج 

مفهو  الطلبة  :  اجديد    اعلمي    ام  تقديم  يصيغ  وفيها 

ا  عبارة منطقية تفرس الظاهرة موضوع الدراسة استنادً 

سابقً  املعد  النموذج  مفهوم    ،ا إىل  صياغة  مثل: 

 . املحلول  –الذوبانية 

النموذج:   االستكشافات  جتريب  الطلبة  ينفذ 

والتجارب والتوسع يف نفس موضوع الظاهرة ليتأكد  

النموذج  فعالية  الطلبة    :ال  مث   ،من  مع  املعلم  يقوم 

 ( رقم  )1باالستكشاف:  صفحة  كتاب    من(  18( 

وزارة  املطبق بمدارس    للصف احلادي عرش  الكيمياء

والتعليم  عامن  الرتبية  سلطنة  املعلم    ،يف  يطلب  ثم 

نتائج   عىل  بناء  الطلبة  وضعه  الذي  النموذج  تعديل 

نامف  ، االستكشاف الطلبة  وفق  يعرض  ذجهم 

املعلم    ،جمموعاهتم  خطوات  ويكمل  باقي  تفسري 

 . للطلبة ةاالستكشاف بناء عىل النامذج السابق

عليها   ينطبق  ال  التي  الشاذة  الظواهر  حتديد 

ظ   املعلميعرض  النموذج:   الطلبة  وأمثلة ال  عىل  واهر 

السائد النموذج  وفق  تفسريها  تفسري    ، يمكن  مثل: 

الكحول   حنياملاء  يف  ذوبان  يف    يف  الزيت  يذوب  ال 

الكهرباء    ،املاء يوصل  ال  املائدة  سكر  حني وأن    يف 

 محض اخلليك توصيله ضعيف.

تغيريه:   أو  النموذج  نامذجهم  تعديل  الطلبة  يعدل 

 الشاذة. بناء عىل تفسرياهتم للظواهر 

يعرض املعلم نبذة تارخيية عام حدأ    تاريخ العلم: 

يف الوساط العلمية، ونامذج العلامء لتفسري الظاهرة،  

يرد   وكيف  النامذج  بني  والتضارب  هلا  املوجه  والنقد 

إىل   يتعرفون  كام  النقد،  هذا  عىل  النامذج  أنصار 

العلامء   قبل  من  املوضوعة  النامذج  استخدامات 

ان ومدى  قامت  السابقني  التي  واملشكالت  تشارها 
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للتأثري   الطلبة  ويتعرض  واملشكالت،  بحلها 

االجتامعي والثقايف للمجتمع يف العلم، وهذه املرحلة  

بعد   سواء  لعرضها  املناسب  التوقيت  وفق  تعرض 

أو   النامذج  تعديل  مرحلة  بعد  أم  الطلبة  نامذج  عرض 

 : عرض نبذة تارخيية: مثل ،يف هناية الدرس 

بدأ عند بداية اخلالف بني نظرية    مفهوم املحلول  -

الوروبية   املدرسة  بني  االحتاد،  ونظرية  التفكك 

اإل بني:    أي نجليزية  واملدرسة  الفريقني  بني  املعارضة 

 ( السويدي   Svantee(  1927 - 1859اليونيني: 

Arrhenius( واهلولندي   ،1852-1911  )Jacobus 

Van’t Hoff ( والملاين   ،1853-1932 ) Wilhelm 

Ostwald   أيوناته إىل  يتفكك  امللح  أن  يعتقدون  الذين 

وهم   والتميؤيني  املاء،  يف  ذوبانه    اإلنجليزي عند 

،  Henry Armstrong(  1937-1848)  آرمسرتونج

Spencer Pickering   (1858  -1920  ،)  سبنرسو

 George Fitzgirald(1901-1851واليرلندي فزجريالد )

امللح يف املاء يتطلب احتاد  الذين يعتقدون أن انحالل   

 (.  De berg, 2014) جزيئات امللح مع املاء 

دراسته   - يف  للتأين  اكتشافه  رغم  أرينيوس  أن 

خوفً  ذلك  إعالن  يستطع  مل  أنه  إال  من  للدكتوراه  ا 

مثل:   الفكرة،  يرفض  الذي  العلمي  املجتمع 

من    وجريالد  وسبنرس،  أرمسرتونج، كل  بمساندة  ثم 

تامان   عليها  حصل  التي  والبيانات  هوف  فان 

(Tamman) .استطاع نرش أفكاره 

النامذج:   لظاهرة  نقد  أمثلة  الطلبة  عىل  تعرض 

موضوع الدراسة ليصنفها وفق النموذج املناسب هلا،  

اختياره الطالب  جزيئات    ،ويعلل  ذوبان  رسم  مثل: 

ثييل يف املاء  السكر يف املاء، ورسم ذوبان الكحول اإلي

 مع تعليل الرسم. 

أداتني لقياس حتقق   طبق الباحثان أدوات الدراسة: 

 وهي: أهداف الدراسة، 

لقياس فهم طبيعة العلم لدى الطالبات،    اختبار . أ

مخسة أبعاد لطبيعة العلم تم اختيارها   االختبار  حيويو

يف املذكورة  البعاد  )  عدة  من  -Abd-Elدراسات 

Khalick, Lederman, Bell, & Schwartz, 2001; Abd-

El-Khalick, Waters, & Le, 2008; Akerson, Abd-El-

Khalick, & Lederman, 2000; Lederman, Abd-El-

Khalick, Bell & Schwartz, 2002; Osborne, Collins, 

Ratcliffe, Millar, & Duschl, 2003; Palmquist & 

Finley, 1997)  املتعلقة املفاهيمية  الخطاء  وكذلك   ،

املجاالت  الطبيعة  McComas, 1998)  هبذه  وهي:  (؛ 

العلمية للمعرفة  العلم   ، املؤقتة  بني    ،إمربيقية  العالقة 

بينهام والفرق  والنظرية  اإلبداع   ،القانون  طبيعة 

العلمية  للمعلومة    االجتامعي السياق  و  ، واخليال 

 . للعلم

وجهت رسائل لتحكيم    ختبارللتحقق من صدق اال و

حمكاًم   ختباراال عرشين  اخلربة    إىل  ذوي  من 

واللغة اللغة    ،والتخصص  سالمة  حيث:  من 

العلم،   طبيعة  لبعاد  السئلة  ومطابقة  ووضوحها، 
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البدائل لكل سؤال، وأي مالحظات أخرى   ومناسبة 

اال  االختبارلصالح  فقرات  وعدلت  عىل    ختبار،  بناء 

تعديل   يف  إما  التعديالت  ومتثلت  املحكمني،  آراء 

أو  البدائل،  أو  الفقرات  بعض    صياغة  حذف  يف 

بات بطريقة إعادة التطبيق، ووجد  ث القيس  و الفقرات،  

أن معامل ارتباط بريسون بني التطبيقني الول والثاين  

(r=.837 .) 

فهم    استخدمت:  البؤرية  اجلامعية  املقابالت لقياس 

شمل البعاد املذكورة  وت  الطالبات،طبيعة العلم لدى  

اال التدريس  وأعاله،    ختبار يف  تطبيق  بعد  أجريت 

حيث   مجعي  الفكار  بشكل  دعم  عىل  الطالبات 

مما  أفكارهن  عن  والدفاع  وتوضيحها  ومناقشتها 

وأعمق  أفضل  بشكل  أفكارهن  تتدخل  ،  يوضح  ومل 

أحيانً   أثناء  الباحثة تشجعهن  كام  الطالبات؛  ا  حديث 

  ، بطرح السؤل باللهجة العامية، وإعطاء أمثلة واضحة

إىل   بالرجوع  السئلة  بني  الفصل  يتم    اختبار كام 

إجابات   ترتبط  عندما  الربط  أو  العلم  فهم  مستوى 

آخر،  بسؤال  جهاز  و  الطالبات  يف  املقابالت  سجلت 

الشخيص  إىل  VOICEبرنامج    عرب  احلاسوب  إضافة  ؛ 

 .  التدوين الورقي لبعض املالحظات

من  و املقابلةللتأكد  أسئل  ،صدق  عىل    تها عرضت 

واللغة،  4) واخلربة،  التخصص  ذوي  من  مني  حمكَّ  )

أمجع   وقد  املفتوح،  النوع  من  مقالية  أسئلة  وتتضمن 

أداة   وطبقت  لالستخدام،  مناسبتها  عىل  املحكمون 

املقابلة عىل عينة استطالعية ختتلف عن عينة الدراسة؛  

مخس   من  املقابلة    طالبات، تتكون  سري  لتقدير 

تواجهه قد  التي  البوالصعوبات  املطبقة  ا  احثة 

 للمقابلة. 

يدويً و .ب  املقابالت  نفسه،  ف رغت  اليوم  يف  ا 

التوثيق  وحتليل  ،  لضامن  مقابلة،  كل  ترميز  وتم 

الفكار؛    استجابات من  مستويني  وفق  الطالبات 

 وهي:  

و - كافية:  ال  يغري  التي  اخلاطئة  الفكار  هبا  قصد 

فيه؛   املذكورة  البعد  وفق  العلم  طبيعة  أفكار  حتقق 

غالبً  دراسة واملذكورة  يف   ,McComas)  مكوماس  ا 

1998) . 

الطالبة   - عبارات  تالؤم  هبا  ويقصد  كافية: 

 وحتقيقها لرشوط البعد وأفكاره الصحيحة. 

اإلحصائية: الوسائل    استخدمت   املعاجلة 

املختلفة   إىل    للوصولو  الدوات،  لبناء اإلحصائية 

حساب معامل االرتباط لبريسون من  النتائج، وهي:  

التأكد من   حساب املتوسطات  و   ،ختبار اال  ثبات أجل 

البعدي   للتطبيق  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية 

اخلمسة    ختبارال وأبعاده  العلم  طبيعة  فهم  مستوى 

والتجريبية الضابطة  حتليل  و   ،للمجموعتني  حساب 

الحادي   أثر   One-Way ANOVAالتباين  اجتاه    ملعرفة 
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ك    أسلوب  نظرية  عىل  القائم  التطبيق  التدريس  يف  ون 

ال وأبعاده    ختبارالبعدي  العلم  طبيعة  فهم  مستوى 

د  و   ،اخلمسة  كوهن  الثر    (Cohen's d)حساب حجم 

وجود   حال    أو ،  d = (t) / √Nاملعادلة    وفق  فروقيف 

( إيتا  مربع  برنامج    من (  ƞ2استخراج    ،SPSSخالل 

  تصنيف حجم الثر وفقا لقيم كل    ( 3) جدول    ويبني 

   .منهام

( وكوهن  ƞ2يتا)إ  لقيم مربع   اتصنيف مستوى حجم األثر وفق    (:3)جدول

 . (Cohen's d)د 

السلوب 

 اإلحصائي 

 مستوى حجم الثر 

 كبري  متوسط  صغري

ƞ2 0.01 0.06 0.14 

Cohen's d 0.2 0.5 0.8 

 

 

 مناقشتها تفسريها و و  نتائج الدراسة 

ا السؤال  التدريس    ول: ألنتائج  أسلوب  فاعلية  ما 

القائم عىل نظرية ُكون يف فهم طالبات الصف احلادي  

 العلم؟ عرش لطبيعة 

لإلجابة عن السؤال الول تم التحقق من الفرضيات  

الوىل   الفرضية  وتنص  منه،  ال    عىل املنبثقة  توجد  أنه 

 ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  (  α = 0.05فروق 

التجريبية   املجموعة  طالبات  درجات  متوسطات  بني 

يف   الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات  ومتوسطات 

العلم   ختبارال  البعدي  التطبيق   والختبار   ،فهم طبيعة 

املتوسطات   حساب  تم  الوىل  الفرضية  صحة 

البعدي   للتطبيق  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية 

وأبعاد  ختبارال العلم  طبيعة  فهم  اخلمسة  مستوى  ه 

 (. 4)للمجموعتني الضابطة والتجريبية كام يف جدول 

مستوى فهم طبيعة العلم بأبعاده اخلمسة للمجموعتني    ختبار( للتطبيق البعدي الح)  )م( واالنحرافات املعياريةة  املتوسطات احلسابي(:  4)  جدول

 .الضابطة والتجريبية

 األبعاد 
 ( 58)ن= الضابطة ( 56)ن= التجريبية

 ح م ح م

 0.26 0.40 0.25 0.53 الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية

 0.23 0.46 0.23 0.71 بينهام العالقة بني القانون والنظرية والفرق 

 0.21 0.41 0.21 0.64 مربيقية العلمإ

 0.27 0.41 0.30 0.56 طبيعة اإلبداع واخليال للمعلومة العلمية

 0.32 0.62 0.29 0.64 للعلم االجتامعيالسياق 

 0.14 0.42 0.14 0.57 ككل  ختباراال

جدول   من  بني    ( 4)يتضح  ظاهرية  فروق  وجود 

التطبيق   نتائج  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتني 

وأبعاده    اختبارالبعدي يف   العلم،  مستوى فهم طبيعة 

اخلمسة، وملعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة  
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 (.5) كام يف جدول  MANCOVAإحصائية تم استخدام حتليل التباين املتعدد املصاحب  

 

ونالتدريس القائم عىل نظرية    أسلوبقيم وليكس ملبدا ملعرفة أثر التطبيق القبيل و(:  5)  جدول مستوى   ختباريف التطبيق البعدي ال  ك 

   .فهم طبيعة العلم

 حجم األثر  االحتامل  ف قيمة وليكس ملبدا التأثري 

 0.11 0.062 2.08 0.895 التطبيق القبيل 

 0.36 0.01> 10.09 0.637 املجموعة 

من جدول   غري    ( 5)يتضح  ملبدا  وليكس  قيمة  أن 

( مستوى  عند  القبيل،  α=    0.05دالة  للتطبيق  دالة  و( 

 ( مستوى  أن    يبنيمما    للمجموعة؛(  α  <  0.01عند 

البعدي   التطبيق  درجات  متوسطات  بني  الفرق 

للمجموع   ختبارال العلم  طبيعة  التجريبية    تنيفهم 

دال   وهو    إحصائيا والضابطة  التغاير  لعامل  أثر  دون 

القبيل لال درجات  ختبارالتطبيق  متوسطات  وملعرفة   ،

كام   الحادي  التباين  حتليل  استخدام  تم  املجموعتني 

 (. 6) جدول  يف

أثر (:  6)  جدول اجتاه  ملعرفة  األحادي  التباين  البعدي ال  أسلوب   حتليل  التطبيق  نظرية كون يف  القائم عىل  فهم طبيعة    ختبارالتدريس 

 .العلم وأبعاده اخلمسة

مصدر  

 التباين
 البعاد 

متوسط   جمموع املربعات 

 املربعات 

 ف

(1 ،111) 
 االحتامل 

 حجم الثر 

ƞ2 

 0.066 0.006 7.85 0.49 0.49 الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية ملجموعة ا

 0.239 0.01> 34.95 1.75 1.75 والفرق بينهام  العالقة بني القانون والنظرية

 0.249 0.01> 36.84 1.58 1.58 مربيقية العلمإ

 0.060 0.007 7.65 0.60 0.60 طبيعة اإلبداع واخليال للمعلومة العلمية

 0.001 0.760 0.09 0.01 0.01 للعلم االجتامعيالسياق 

 0.205 0.01> 28.54 0.62 0.61 مستوى فهم طبيعة العلم اختبار

    0.06 7.01 الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية اخلطأ 

    0.05 5.56 والفرق بينهام  القانون والنظريةالعالقة بني 

    0.04 4.75 مربيقية العلمإ

    0.08 8.74 طبيعة اإلبداع واخليال للمعلومة العلمية

    0.09 10.02 للعلم االجتامعيالسياق 

    0.02 2.37 مستوى فهم طبيعة العلم اختبار

جدول   من  ال   ( 6)يتضح  بني  معنوية  فروق 

والضابطة   التجريبية  املجموعتني  درجات  متوسطات 

 ( مستوى  البعدي  α = 0.05عند  التطبيق  نتائج  يف   )

املجموعة    ختبارال لصالح  العلم  طبيعة  فهم 
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الب   عدا  الربعة  أبعاده  وإىل  اخلامس التجريبية،    عد 

إىل    للعلم  ياالجتامع  بالسياقاخلاص   يشري  ثر  المما 

ك  لجياب  اإل نظرية  عىل  القائم  رفع  لتدريس  يف  ون 

باملجموعة   مقارنة  التجريبية  املجموعة  مستوى 

متوسطالضابطة أثر  وبحجم  تتفق    ، ؛  النتيجة  وهذه 

وأكاي مع   أكاي  ،  (Akcay & Akcay, 2015)  دراسة 

وبايراكشيكن  دراسةو  & Celik)  شيليك 

Bayrakceken, 2012)    مدخل فيها  استخدم  التي 

   .رصيح لتدريس طبيعة العلم 

أنه  و عىل  الثانية  الفرضية  فروق  "تنص  توجد  ال 

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  بني  α=  0.05ذات   )

ال  والبعدي  القبيل  التطبيق  درجات    ختبار متوسطات 

من   التجريبية  املجموعة  لدى  العلم  طبيعة  فهم 

تها  صح  للتحقق من، و"طالبات الصف احلادي عرش

للعينتني املرتبطتني للتحقق    "ت"تم استخدام اختبار  

بعد    مما  الطالبات  درجات  يف  حتسن  هناك  كان  إذا 

نظرية    أسلوبتطبيق   عىل  القائم  ونالتدريس  كام  ك   ،

   (. 7) يف جدول 

اختبار  (:  7)  جدول والبعدي  للعينتني    "ت"نتائج  القبيل  التطبيقني  بني  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  يف  للفروق  املرتبطتني 

 ( 58فهم طبيعة العلم )ن=  ختبارال

 األبعاد 

 البعدي  القبيل 
قيمة 

 "ت"

القيمة  

 االحتاملية 
املتوسط   حجم األثر 

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 احلساب 

االنحراف  

 املعياري 

 0.27 0.15 1.48 0.25 0.53 0.24 0.47 الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية

 1.30 0.01> 7.22 0.23 0.71 0.25 0.38 العالقة بني القانون والنظرية والفرق بينهام 

 0.87 0.01> 5.87 0.21 0.65 0.20 0.47 مربيقية العلمإ

 0.57 0.01> 3.70 0.30 0.56 0.28 0.40 اإلبداع واخليال للمعلومة العلميةطبيعة 

 0.20 0.21 1.26 0.29 0.64 0.30 0.70 للعلم االجتامعيالسياق 

 0.58 0.001 3.50 0.16 0.57 0.15 0.48 اختبار مستوى فهم طبيعة العلم

  ا إحصائًي وجود فروق دالة    (7)يتضح من جدول  

مستوى  يف  α  0.05 =)  عند  الطالبات  درجات  بني    )

التطبيق    ختباراالتطبيقي   لصالح  والبعدي  القبيل 

للمجموعة التجريبية، ويشري حجم    ختبار البعدي لال

أن   إىل  التجريبية  للمجموعة  التباين    ( 0.58) الثر  من 

إىل   يعزى  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  يف 

ونالتدريس القائم عىل نظرية    أسلوب  ، وهو ما يعد  ك 

متوسط  أثر  من جدول    ،حجم  يتضح  وجود    ( 7)كام 

( يف  α  <  0.01)  داللة  عند مستوى  إحصائيا فروق دالة  

والنظري  اآلتية:  البعاد القانون  بني  والفرق  العالقة  ة 

واخليال  و،  العلم إمربيقية  و،  بينهام اإلبداع  طبيعة 
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وبحجم أثر عال مما يشري إىل الثر    ، للمعلومة العلمية

نظرية  اإل عىل  القائم  للتدريس  ون جياب  حتسني    ك  يف 

وعليه   الطالبات؛  عند  العلم  طبيعة  فهم  مستوى 

ا والثانيةترفض  الوىل  الصفريتان  وهذه  ؛  لفرضيتان 

 Cofré)  كفري وآخريندراسة  فق مع نتائج  تتالنتيجة  

et al., 2019  )اثن مراجعة  فيها  تم  ومخست التي    ني ني 

جمالت   تسع  يف  حمكمة  دراسة  آراء  علمية  تضمنت 

قبل   العلم  طبيعة  عن  الدراسات  هذه  يف  املشاركني 

وبعدها،   التدريسية  باملعاجلة  نتائجوالتدخل   بينت 

مثل:    الدراسة العلم،  طبيعة  أبعاد  بعض  أن  الرئيسة 

للمعلومة   واإلبداع  اخليال  وطبيعة  العلم  إمربيقية 

ن غريها، من مثل:  مالعلمية أسهل يف فهمها وتعلمها  

امل  والقانون،  الطبيعة  النظرية  بني  والفرق  للعلم،  ؤقتة 

للعلم،   والثقايف  االجتامعي  الدراسة  و والسياق  تتفق 

 ,.Cofré et alوآخرين )كفري  دراسة  احلالية مع نتائج  

كون  2019 نظرية  عىل  القائم  التدريس  تأثري  أن  يف    )

تأثريً  بني  أكثر  والفرق  العلم،  إمربيقية  بعد  فهم  يف  ا 

والنظرية،   واإلبداع  القانون  اخليال  طبيعة  وبعد 

العلمية  احلالية    .للمعلومة  الدراسة  نتائج  واختلفت 

كفري   دراسة  نتائج  )مع  (  Cofré et al.,2019وآخرين 

يف بعد السياق االجتامعي للعلم الذي ليس له فروق  

املجموعتني  دالة إحصائيً  لدى  العلم  طبيعة  فهم  بني  ا 

 . يف هذه الدراسة 

السؤال   طالبات    :الثايننتائج  أفكار  ختتلف  هل 

باختالف   العلم  طبيعة  عن  عرش  احلادي  الصف 

ُكون/   نظرية  عىل  قائم  تدريس  )أسلوب  التدريس 

املعتاد(؟    التي  األسلوب  الفكار  عن  وللكشف 

املجموعة التجريبية والضابطة حول فهم    ا عينتحتملها  

اجلامعية،    البؤريةاستخدمت أداة املقابلة    ،طبيعة العلم 

املجموعتني حول    (8)   ليوضح جدو و أفكار  مقارنة 

من خالل حتليل استجابات الطالبات يف    طبيعة العلم

 . املجموعتني لألداة

 لبعاد طبيعة العلم  ا )ك( وغري الكافية )غ ك( لدى طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة وفقً  نسبة الفكار الكافية(: 8ل )جدو

 البعاد 
 ( 56الضابطة )ن= ( 58التجريبية )ن= 

 % غري الكافية % الكافية % غري الكافية % الكافية

 62 38 36 64 الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية

 58 42 62 38 العلممربيقية إ

 70 30 26 74 للمعلومة العلميةطبيعة اإلبداع واخليال 

 76 24 58 42 العالقة بني القانون والنظرية والفرق بينهام 

 - 100 - 100 االجتامعي السياق 
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جدول   من  املجموعة    ( 8)يتضح  أن 

أفكارً  متتلك  املجموعة    االتجريبية  من  أعىل  كافية 

العلم، طبيعة  فهم  عن  أبعاد   الضابطة  يف  خاصة 

اخليال   ودور  العلمية،  للمعرفة  املؤقتة  الطبيعة 

القانون   بني  والعالقة  العلمية،  للمعلومة  واإلبداع 

وهي   بينهام،  والفرق    التي   لنتيجة ل  مشاهبة والنظرية 

الدراسة   الول   السؤال  نتائج   إليها   ت توصل   ، يف 

)  وتوضح تفصيال11-  9اجلداول  الفكار    (  هلذه 

املجموعتني   كال  من  وأمثلة  املئوية  ونسبها  ونوعها 

 بعاد طبيعة العلم. ل  ا الضابطة والتجريبية وفقً 

األول:  العلمية  البعد  للمعرفة  املؤقتة    : الطبيعة 

ال    عللت أهنا  املعرفة  تغري  التجريبية  املجموعة  عينة 

بالواقع املجموعة  عينة    أسباب  ترجع  يف حني   ،ترتبط 

أن إىل الضابطة   و  املعرفة جمرد   :  ،  غري مؤكدةنظريات، 

بأهنا حقيقة  إثباهتا  ا  ،وال نستطيع  لجهزة مصدر  وأن 

خاطئة   للمعرفة املعرفة  فإن  اجلهاز  أخطأ  وهذه  فإذا   ،

تتضمن كافية  افكارً أ  السباب  عينة  تربط  كام    ،غري 

  ال   ه تغريها، وأناملجموعة الضابطة إثبات املعرفة بعدم  

 .  بالتجربة بد من إثبات املعرفة، واملعرفة تثبت

 بعد الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلميةعن  أفكار املجموعتني التجريبية )ت( الضابطة )ض( (: 9) جدول

 أمثلة من عبارات الطالبات  النسبة % الفكار نوع  الفكار 

العلمية  املعرفة 

 متغرية، ومؤقتة 
 ض  8، ت 64 ك 

 ت "عامل يتوصل ليشء وآخر يتوصل ليشء آخر فهي متغرية"

معصومً " ليس  واإلنسان  متغرية  العلمية  وليست    ا املعارف  نظريات  فهي  اخلطأ  من 

حقائق والتجارب حمدودة ال نستطيع إثباهتا بأهنا حقيقة علمية صحيحة قابلة للتغيري 

 ض  "ولكن بدون تأكيد ،صحيحةيف أي وقت قد تكون 

 املعرفة ثابتة ال تتغري 
 ض 20ت،12 غ ك

أول" من  اكتشفوها  القدم  -املعلومات  اآلن  -تقصد  إىل  تتغري  يف "ت"ومل  تكتب 

 ض  "الكتاب إذا حتققت وأثبتت

أن املعرفة وإن كانت  

يمكن   أنه  إال  ثابتة 

 تعديلها

 ض 10ت،10 غ ك

الساس" هي  والتي  الواقعة  احلقيقة  نغري  ممكن  ما  لكن  نعدل  اجلسم    "ت"ممكن 

 ض  "اخلاليا ثابتة يف حنييتكون من خاليا؛ املعلومات عن اخلاليا وتركيبها تغريت؛  

أن  جيب  املعرفة 

 تكون صحيحة
 ض 20ت،10 غ ك

جا " علامء  عنهم ؤلن  أصح  بمعلومات  علامء  جاء  ثم  بمعلومات  يوجد    ،وا  فكان 

 ض  "جهاز ويسووا نظريات وبعد فرتة رأوا أن اجلهاز يطلع معلومات خاطئة

مثبتة   ليست  املعرفة 

 ض 12ت،  4 غ ك إذا مل ترتبط بالواقع 

لن اليشء املالحظ أكيد من الواقع وبعض املعلومات؛ واملعلومة التي توصلوا هلا "

  ا إال إذا كان موجودً  ءوما يثبتوا شإذا مل تكن مطابقة ملا يف الواقع ملا صدروها للناس 

 ض  "يف الواقع

( جدول  من  املجموعة  9يتضح  عينة  أغلب  أن   )

تتفق   النتيجة  متغرية؛ وهذه  املعرفة  أن  ترى  التجريبية 

كاًل  دراسة  )  مع  كاكامكي  (،  Cakmakci, 2017من: 

( وبايراكشيكن   ,Celik & Bayrakcekenوشيليك 

2012 ( وليدرمان  وخشفة   ،)Khishfe & Lederman, 

املجموعة  2006 عينة  من  نسبة  أن  النتائج  تبني  كام  (؛ 
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أفكارً  حتمل  املعرفة  االتجريبية  تغري  عن  كافية    ، غري 

دون   القديمة  املعرفة  إىل  اجلديدة  املعرفة  إضافة  مثل 

( كاكامكي  دراسة  مع  يتفق  وهذا   ,Cakmakciتغيريها 

2017) . 

ويمكن إرجاع أثر التدريس القائم عىل نظرية كون  

العلم    يف لطبيعة  املؤقتة  الطبيعة  فهم  إىل  حتسن 

وتوضيح   الظاهرة،  لنفس  متعددة  نامذج  استخدام 

املرئية الظاهرة  مع  النامذج  هذه  استخدام    . ارتباط  إن 

إىل   يؤدي  بالظاهرة  وربطها  أمهيتها  بيان  دون  النامذج 

ن  إ؛ إذ  ا صحيحً   اواحدً   ا نموذًج اعتقاد الطلبة أن هناك  

مع   للظاهرة  املوضوعي  لألساس  الطلبة  اكتشاف 

النامذج املتعددة التي تفرسه رضوري الكتساب الطلبة  

ِ( هلا  كاف  إرجاع  Al-Balushi, 2013فهم  يمكن  كام  (؛ 

إىل   العلم  لطبيعة  املؤقتة  للطبيعة  الطلبة  فهم  حتسن 

تاري خالل  من  العلم  لطبيعة  الرصيح  خ  التدريس 

وآخر  بيل  دراسة  فأشارت  )يالعلم؛   ,.Bell et alن 

يف    (2011 املشاركني  آراء  من  مهمة  حتوالت  إىل 

مثل   من  الرصحية  بالطريقة  درست  التي  املجموعة 

يف   استمروا  أهنم  إال  العلمية  للمعرفة  املطلقة  احلقيقة 

 . التعبري عن أن النظريات تتغري بسبب أدلة جديدة

الثاين: إمربيقية العلم:    ( 10) جدول    يوضح  البعد 

املجموعتني عينتي  بني  النسب  التجريبية    تقارب 

واالستدالل املالحظة  بني  الفرق  يف  يف    ، والضابطة 

وإنتاج    حني  النامذج  دور  يف  العينتني  نسب  ختتلف 

   . املعرفة العلمية

 إمربيقية العلم  عن)غ ك(  وغري الكافية )ك( أفكار املجموعتني الضابطة والتجريبية الكافية(: 10) جدول

 الفكار 
نوع  

 الفكار 
 أمثلة من عبارات الطالبات  النسبة %

عىل   يعتمد  العلم 

 التجريب 
 

 ك 

 

العلامء ، ض ت%100 واكتشافات  وجتارب  وأبحاأ  دراسات  عن  "  ،"العلم  نأخذ  العلم 

والنظريات وحسابات   والتجارب  ومعادالتاالستكشافات  أكثر    "وقوانني 

 ض   "العلم عمل استنتاج وجتارب "ت 

اخليال  " ض 26%،ت22% ك  النامذج متثيل للواقع  نسج  من  والذرات  اجلزيئات  حقيقي؛  "،"نظريات  ليس  الرتكيب 

التجارب"،  "مقرتح مع  اكتشفوه  افرتايض  نموذج  هو حمتمل  "ت  "الرتكيب 

للواقع تصور  كلوريد  "  ،"فهو  تقريبية تركيب  صورة  وهذه  الصوديوم 

 ض  "وليست يف واقع

يدرسونا  " ض  34%،ت 42% غ ك النامذج حقيقية يف الواقع  مستحيل  لنه  حقيقية  املدرسية  الكتب  يف  املوجودة  الصور  أكيد 

 ت  "أشياء وهي غري مثبتة أو غري حقيقية

 ض "تركيب امللح موجود يف الواقع نحن ال نراه"
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 . (10تابع جدول/ )

 الفكار 
نوع  

 الفكار 
 أمثلة من عبارات الطالبات  النسبة %

إليها  التوصل  املعرفة يتم 

 باملالحظة 

 

 غ ك

هم  "  ،"أن املعلومة العلمية مل يصلوا هلا إال من خالل شء شافوه؛ أي رأوه" ض % 24ت،  20%

 ت "يروا البلورات وبناء عليه عرفوا تركيبها 

العلامء شافوا الرتكيب والذرات باملجاهر اإللكرتونية ومجيعنا نستطيع أن نراه 

إذا مل يروا هذا االستنتاج ما كانوا وضعوه يف الكتاب؛    "  ،   "وشافوا املدارات

 ض  "إذن هم رأوا ذلك

إنتاج  يف  الدلة  دور 

 املعرفة

وحيصلوا " ض  % 16ت،%16 ك   جتارب  جيروا  هم  التجارب  خالل  من  عليها  نحصل  املعرفة 

 ض "تركيب ملح الطعام وضعه العلامء بناء عىل أدلة "ت"دليل

 ض  "الرتكيب مل يروه وإنام باالعتامد عىل التجارب

جدول   أن    ( 10)يبني  ترى  العينة  أفراد  مجيع  أن 

العلم يعتمد عىل التجريب دون أي طرق أخرى، كام  

أن طالبات املجموعة التجريبية أعىل    اجلدول  يف  ظهري

ملطابقة   رؤيتهن  يف  الضابطة  املجموعة  طالبات  من 

دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  للواقع،    النامذج 

املقابلة    تي عينإن  .  (Cakmakci, 2017)كاكامكي  

ال  و  التجريبية تني  لمجموعل بني    تفرق الضابطة 

ابتكارها؛ فالنموذج من اخليال   أو  املعرفة  يف  اكتشاف 

الواقع،    حني  من  بني  العلم  بالفرق  يتعلق  وفيام 

عين فإن  واالستدالل  تني  املجموع تي  املالحظة 

والتجريبية   أن  الضابطة  يسجلون  ترى  العلامء 

الرؤية بأهنا    تلكأيدت و، مالحظاهتم بناء عىل رؤيتهم 

والطبيعة،   الواقع  العلامء سابقً ة  طالبوذكرت  من   ا أن 

واآلراء  قد   ذلك،  بعد  شاهدوه  ثم  الرتكيب  اكتشفوا 

السابقة متثل الفكار غري الكافية عن طبيعة العلم؛ أما  

 فتتمثل يف دور الدلة يف إنتاج املعرفة. اآلراء الكافية 

الو الضابطة  من  رغم  عىل  املجموعة  امتالك 

الكافية  ل املعرفة  عن  ألفكار  إنتاج  يف  الدلة   نفإدور 

فرتجع   لدهيا؛  واضحة  وغري  متذبذبة  الفكار  هذه 

حمدودية املعرفة إىل اجلهاز فهو مصدر اخلطأ، ومصدر  

املعلومات السايس وبذلك ليس لإلنسان نشاط فيه،  

البي  ومل لنقص  االستدالل  احتاملية  إىل  انات  تتطرق 

له  النظري  حني؛  والساس  املجموعة  تطرقت    يف 

قدرات   وحمدودية  االستدالل  دور  إىل  التجريبية 

التجريبية    ؛العلامء املجموعة  طالبات  فإن  وبذلك 

قدرً  املالحظة    ا يمتلكن  بني  للفرق  الفهم  من  أكرب 

وتتفق   الضابطة،  املجموعة  طالبات  عن  واالستدالل 

 ;Cakmakci, 2017)  السابقة  دراسات الالنتيجة مع    هذه

Celik & Bayrakceken, 2012; Khishfe & Lederman, 

إال أن مقدار نسبة الفكار الكافية للمجموعة    (؛2006
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يف    (% 80)  التجريبية بعد تطبيق التدريس والتي بلغت

 ,Celik & Bayrakceken)   شيليك وبايراكشيكن  دراسة

الدراسة  (2012 يف  النسبة  عن  مل    احلالية   ختتلف  التي 

، وقد يعود ذلك إىل أن دراسة شيليك  (% 70)  إىل   تصل 

بحثت   املدخل  يف  وبايراكشيكن  عىل  قائم  نشاط  أثر 

والتكنولوجيا   )العلم  مقرر  سياق  يف  الرصيح 

إذ   العلم؛  املعلمني لطبيعة  الطلبة  واملجتمع( عىل فهم 

نوع   إىل  إضافًة  العمرية؛  املرحلة  يف  خمتلفة  الفئة  إن 

املست واملقرر  التدريس  النشطة،  عىل  القائم  خدم 

 الدرايس. 

للمعلومة   واخليال  اإلبداع  طبيعة  الثالث:  البعد 

املجموعة    ( 11)جدول    يف يتبني  :  العلمية طالبات  أن 

حول    التجريبية يمتلكن نسبة أعىل من الفكار الكافية

البعد   الضابطة؛  هذا  املجموعة  يف  مثيالهتن  عن 

اخليال   دور  يف  اعتقادهن  اويتمثل  البنائي  يف  لرتكيب 

اآلالت؛  ولألمالح   حنياخرتاع    أفكارهن تتمثل    يف 

بمراحل عمل  اخليال حمدد  استخدام    أنيف غري الكافية  

مرتبطً   والمعينة،   يكون  أن  بالواقعبد  من    وال،  ا  بد 

فإثباته  إثبات  ه استخدام؛  يف    بال  خلل  إىل  يؤدي 

بعلمهم،   الناس  ووثوق  العلامء  خيال  ومصداقية  أن 

الباقني وأن لدهيم خوارق   العلامء متميز وخمتلف عن 

العادي اإلنسان  عن  ختتلف  النتيجة  ،  وقدرات  وهذه 

وبايراك شيليك  دراسة   & Celik)يكن  شختالف 

Bayrakceken, 2012  ) الطالبات بعد    فيها   التي اكتسبت

فهاًم الت من    ا يً كاف  دريس  اخليال  استخدام  أوقات  عن 

فهاًم  يكتسبن  العلامء ومل  اخليال يف    ا يً كاف  قبل  دور  عن 

تتفق النتيجة مع دراسة    يف حني إنتاج املعرفة العلمية؛  

، وقد  (Khishfe & Lederman, 2006خشفة وليدرمان )

دراسة   يف  العمرية  املرحلة  اختالف  إىل  ذلك  يعود 

املعلمني الطلبة  إذ طبقت عىل  وبايراكشيكن    ، شيليك 

الختالف   العلم  إضافة  وهو  املستخدم  املقرر 

رمان  والتكنولوجيا واملجتمع؛ بينام دراسة خشفة وليد

 يف مقرر مادة العلوم. طبقت عىل طلبة الصف التاسع 

العلمية، (:  11)  جدول للمعلومة  واخليال  اإلبداع  طبيعة  أبعاد:  عن  الكافية  وغري  الكافية  والتجريبية  الضابطة  املجموعتني  أفكار 

 للعلم  السياق االجتامعيوالعالقة بني القانون والنظرية والفرق بينهام، و

 أمثلة من عبارات الطالبات  %النسبة نوع الفكار  الفكار 

واخليال   اإلبداع  طبيعة 

العلمية  للمعلومة 

 يستخدم العلامء اخليال  

 

 ك 

 

 ت  %74

 ض % 30

يتخيلوها" للمعلومة الزم  يوصلوا  يتخيلوا "،  "عشان  فهم  العلامء  مع  موجود  اخليال 

التطبيق وقبل  تصري  عن  قبل  موجود  "ت  "التجربة  واالبداع   نيبتكرو  لهنم اخليال 

واخرتاعات جديدة  ..."،  "أشياء  العامل  فمثال   خيال  يساعد؛  الحيان  بعض  ولكنه 

 ض "اآلالت املوسيقية متخيلة وصنعها اإلنسان
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    . (11تابع جدول/ )

 عبارات الطالبات أمثلة من  النسبة% نوع الفكار  الفكار 

العلامء    يستخدم  ال 

 اخليال 

 ت % 26 غ ك

 ض % 70

التي  املعلومة"ت"اخليال يقلل من صدق العامل "، و"ليس لدينا شء من خيال العلامء"

اخليال من  وليس  الواقع  يف  هلا الحظوها  و"يتوصلوا  مع "،  يصرين  ما  واخليال  العلم 

 ض  "بعض

بني   الفرق  العالقة 

 القانون والنظرية وبينهام 

ومؤكد    ثابت  القانون 

 وال يتغري 

 

 غ ك

 

 ض % 24ت  24%

 

 ت  "القانون مثبت بالتجارب"

 النظرية تتغري  

 

 ت % 32 ك 

 ض % 24

النظرية تتغري وغري مثبتة علميا "ت    "النظرية تتغري، وإذا وجدت نظرية جديدة تتغري"

اعرتاضات هبا  ثابت"ت"ويوجد  القانون  أما  تتغري  أن  ويمكن  تصور  ، "النظرية 

 ض  "النظرية غري مثبتة علميا ممكن تتغري أما القانون مثبت مسلم به"

 ض  "اثباهتا النظرية تم " ض % 10 غ ك النظرية مثبتة 

ال    ولكن  يعدل  القانون 

 يتغري 

فمثال:  " ض % 10 غ ك تطورت؛  قوانني  هناك  وإنام  تغري  لقانون  مثال  يوجد  طويل "ال  قانون  هناك 

القانون نشتق منه قانون ثاين فهو يتغري لكنه "ت    "ويأيت عامل وخيترصه إىل قانون أقرص

   "ثابت

بني    هرمية  العالقة 

 القانون والنظرية

قانون" ض  %32ت % 34 غ ك منها  يطلع  وبعدين  ويربهنها  نظرية  يطلع  أول شء  النظرية   "ت، ض"  العامل 

النظرية حتى تثبت ال بد من "،  "تقود إىل اكتشاف القانون مثل اجلاذبية يف قانون نيوتن

 ت "استخدام قانون وتعتمد عىل القانون

الظاهرة  تفرس  النظرية 

يصف  والقانون 

 العالقات 

متغريين" ت% 10 ك  بني  عالقة  عىل "،  "القانون  بناء  والقانون  وتتغري؛  للظاهرة  تفسري  النظرية 

مثال   "،"املالحظة   مؤكدة  غري  النظرية  نتيجة  شء،  بكل  عامة  عالقة  وله  القانون.. 

عليها  تطبيقها  يمكن  هلا شواذ ال  النظرية  أما  عليه  تنطبق  الجسام  كل  اجلاذبية  قانون 

 "فهي ما زالت تتطور

 سياق االجتامعي للعلمال

تفاوض    من  ينتج  العلم 

 العلامء 

 ك 

 

 ت % 100

 ض % 70

 

 ت، ض  "تطور العلم ينتج من تفاوض العلامء"

اتفاق    من  ينتج  العلم 

 العلامء 

 ض  "إذا اتفق عليه جمموعة علامء وليس عامل واحد ض % 16 ك 

للمعرفة   املجتمع  تقبل 

 لكي تصبح علاًم 

 ك 

 

، "إذا يكتشف شء واقتنعوا فيه"،  "قد نرفض فكرة العامل كمجتمع إذا كانت خمتلفة" ض% 14

  "إذا أثبت شء صحيح قدامهم بعدين يتقبلوا"
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البعد الرابع: العالقة بني القانون والنظرية والفرق  

  تني من املجموع  نسبة أن    ( 11)جدول    يف يتضح  :  ينهامب

و ترىالتجريبية  من    الضابطة  يستنتج  القانون  أن 

ترى   بينام  النظرية؛  من  مرتبة  أعىل  فالقانون  النظرية؛ 

إىل   يتحول  القانون  أن  التجريبية  املجموعة  من  عينة 

شيليك   ودراسة  تتفق  ال  النتيجة  وهذه  نظرية، 

  التي   (Celik & Bayrakceken, 2012)  وبايراكشيكن

يرى الطلبة املعلمني فيها أن القانون والنظرية أشكال  

منهام   أي  يتغري  ال  املعرفة  من  وقد    ، اآلخر  عنخمتلفة 

الفئة العمرية واملعاجلة التدريسية  يفرس ذلك باختالف 

املعاجلة   عليه  املطبقة  شيليك  واملقرر  دراسة  يف 

وأما فيام يتعلق بالعمليات التي ينطوي   ،وبايراكشيكن

كل املجموعة    عليها  عينة  فإن  والنظرية  القانون  من 

وأن   الظاهرة؛  تفرس  النظرية  أن  تذكر  التجريبية 

املالحظة؛   عىل  ويعتمد  العالقات  يصف  يف  القانون 

وظائف    حني إىل  الضابطة  العينة  من  أحد  يرش  مل 

 ه. القانون أو عمليات

اخلامس:   للعلم السياق  البعد  يوضح  :  االجتامعي 

مجيع   ( 11)جدول   التجريبية  عينتي    أن  املجموعتني 

أفكارً  متتلك  البعد  اوالضابطة  حول  فالعينة  كافية  ؛ 

أن   العلامء"التجريبية ترى  تفاوض  ينتج من  ،  "العلم 

الضابطة   العينة  العلامء عىل  "  عبارةواستخدمت  اتفق 

أن    "املعرفة إىل  تفاوض  "إضافة  من  ينتج  العلم 

كام "العلامء الضابطة  العينة  من  نسبة  وذكرت  يف    ، 

العلامء وال  اجلدول أفكار  يتقبل  بد    أن املجتمع قد ال 

العلامء حتى   يقتنع املجتمع بفكر  ، وأن  صبح علاًم يأن 

  ، النتيجة القرب للواقع التي يقبلها املجتمع   و العلم ه

  الول   للسؤال   الكمية   النتيجة   مع   تتفق   النتيجة   وهذه

  تتعلق   املجموعتني  بني  معنوية   فروق  توجد  ال   حيث 

 Fernandes)  دراسة فرناندز وآخرين  ، وتتفق معبالبعد

et al., 2018 )   مل الطلبة  التي  أفكارهم حول    فيها   يذكر 

يغري   ما  هو  العلم  أن  ذكر  واحد  طالب  سوى  البعد 

 . العامل

االنتائج  بينت  و فاعلية  والنوعية  لتدريس  الكمية 

املجموعة   طالبات  فهم  يف  كون  نظرية  عىل  القائم 

ل العلمطبيعالتجريبية  عدة    ، ة  يف  فاعليته  واتضحت 

أفكارً  التجريبية  املجموعة  طالبات  فاكتسبت  ا  أبعاد؛ 

كافية عن بعد الطبيعة املؤقتة للمعلومة العلمية مقارنة  

( دراسات  وترجع  الضابطة،   ,.Bell et alباملجموعة 

2011; Çil & Çepni, 2016; Williams, & Rudge, 2016  )

ورغم تعارض  ، الرصيح والتأميل السبب إىل التدريس 

 ( السابقة  الدراسات   ,Masters,  & Fouadبعض 

, 2015; Williams & Rudge, 2016Akerson  أمهية يف   )

التارخيي   أمثلة  خالل  ن دوره قد اتضح من  فإاملدخل 

أوردوها  الطلبة   املقابالتالتي  تتعلق  يف  إهنا  إذ  ؛ 

 بتدريسهم باملدخل التارخيي. 
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القائم عىل نظرية كون فاعلية عىل فهم  لتدريس  لو

  . الطالبات للفرق بني القانون والنظرية والعالقة بينهام

عىل الرغم من امتالك املجموعتني لفكار كافية أقل  و

و(% 50)   من أن،  من  الرغم  طبيعة    اختبارنتائج    عىل 

بعد إمربيقية العلم    كون عىل فاعلية نظرية    بينت   العلم 

كام تبني من النتائج أن    . املقابلة مل يبني ذلكن حتليل  فإ

ا عن دور اخليال واإلبداع   جيدً الطالبات اكتسبن فهاًم 

القائم عىل   التدريس  أثر  يظهر  مما  العلمية  املعلومة  يف 

هذا   أن  إىل  السابقة  الدراسات  وأشارت  نظرية كون، 

البعد أسهل يف تعلمه، وقد يعود ذلك إىل أن التدريس  

نظ عىل  ممارسة  القائم  عىل  الطالبات  ساعد  كون  رية 

يف   الظواهر  تفرس  لنامذج  رسمهن  عرب  التخيل 

تارخيية   لنامذج  مشاهدهتن  أو  املختلفة  املوضوعات 

برسم   هلن  الفرصة  أعطى  مما  نفسها؛  للظاهرة  خمتلفة 

للمواد   اجلسيمي  للرتكيب  اخلاصة  نامذجهن 

ومناقشتها  عىل   أثناء  الكيميائية،  وساعد  التدريس؛ 

أ اخليال  ذلك  عىل  قائمة  الكيمياء  مادة  أن  ون  السيام 

عىل   تعتمد  إهنا  إذ  اصطناعية؛  لغة  الكيمياء  لغة 

 . الرموز

 : والمقترحات التوصيات

القائمني عىل وضع املناهج مراعاة ما  الدراسة  تويص  

 يأيت: 

طبيعة   - عن  ورصحية  واضحة  عبارات  وضع 

 . العلم متناسقة مع املحتوى العلمي

الرسوم   - أن  املدرسية  الكتب  يف  نامذج  التأكيد 

للوصول  عىل أدلة علمية    وضعت بناءً   قدو  ، توضيحية

 إىل مزيد من الدلة. 

العلمية - الطرق  عىل  أمثلة  وتوضيح    ،عرض 

الطرق ونوع  الطريقة  إجراءات  بني  أن    ، الفرق  ذلك 

الوحيدة   الطريقة  هو  التجريب  أن  يعتقدن  الطالبات 

 للمعرفة. 

لت - أمثلة  خاصة  وضع  العلم  طبيعة  دريس 

توماس   نظرية  عىل  القائم  ون التدريس  أدلة    ك  يف 

 املعلم. 

 ما يأيت: الدراسة  تقرتحكام 

القائم عىل  حول  دراسة  إجراء   - التدريس  فاعلية 

توماس   ون نظرية  ملراحل    يف  ك  العلم  طبيعة  فهم 

 دراسية وحمافظات تعليمية أخرى. 

القائم عىل   - التدريس  إجراء دراسة حول فاعلية 

ون نظرية توماس   فهم طبيعة العلم باعتامد أنشطة    يف   ك 

ونتدريس خمتلفة تعتمد عىل نظرية توماس   . ك 

  VENOS- A & B & Cتقنني أدوات مرتمجة من   -

نتائج   مقارنة  يمكن  حتى  اخلليجية  البيئة  عىل 
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العلم طبيعة  أبعاد  يف  تطبق  التي  عىل    الدراسات 

 الطلبة. 

   

 قائمة المصادر والمراجع 

 : : المراجع العربيةأوًل 

(. مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء  2015أبو جحجوح، حييى )
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   الرقمية لدى طالبات مدارس التعليم العام يف محافظة النعيرية  دور قائدات الـمدارس يف تعزيز المـواطنة

 ( 2)وعـبيــد عبداهلل السبيعـــي  ، (1) نوال عبداهلل الـهاجري

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  جامعة، و الرشقيةإدارة التعليم باملنطقة 

 ( هـ20/10/1442يف   وقبل للنرش ؛هـ25/5/1442)قدم للنرش يف 

ْقميَّة لدى طالبات مدارس التعليم ااملستخلص لعام يف حمافظة النعريية،  : هدف البحث إىل التّعرف عىل درجة ممارسة قائدات املدارس لَدْورِهنَّ يف تعزيز املُواطنة الرَّ

نة من والكشف عن أبرز التَّحديات التي تواجه القائدات من وجهة نظرهن، َولتحقيق أهداف البحث َتمَّ استخدام املنهج امل ختلط املتوازي، َوبناء استبانة ُمَكوَّ

( استبانة، كام تمَّ إجراء  299ها )ثالثة جماالت هي حتديد االّّتاه، َوتطوير األفراد، َوتطوير املدرسة، َوتم تطبيقها عىل مجيع أفراد جمتمع البحث، َوقد بلغ العائد من

ْقميَّة لدى طالبات مدارس التعليم العام )عالية(  ( َقائدة. َوأْسفرت نتائج البحث عن أنَّ د18املقابلة مع ) رجة ممارسة قائدات املدارس لَدْورهنَّ يف تعزيز املُواطنة الرَّ

تكنولوج يف جمال  التدريب  للقيام بدورهن يف ضعف  املدارس  قائدات  تعيق  التي  ات  يَّ التَّحدِّ أْبَرز  االستبانة. ومتثّلت  أدوات يف كافة جماالت  َونقص  التعليم،   يا 

ْقميَّة، َوتزويد الب يئات املدرسية بمتطّلباِت تكنولوجيا  التكنولوجيا َوضعف الوُصول الّرقمي يف املدارس النائية، وأوىص الباحثان برضورِة إصدار أدّلة للُمواطنِة الرَّ

 التَّعليم.  

 ملدرسية، التعليم الرْقمي.: املواطنة اإللكرتونية، القيادة االكلامت املفتاحية

The Role of School Leaders in Promoting Digital Citizenship Among Female Students in the Public 

Schools at Al Nairyah Governorate 
Nawal A. Alhajri, and Obaid Abdullah Alsubaie 

General Directorate of Education - Eastern Province & Imam Abdulrahman Bin Faisal University 
(Received 9/1/2021; Accepted 1/6/2021)

Abstract: This research aimed to identify the degree to which school female leaders practice their role in promoting digital citizenship among 

public schools' female students in Al-Nairyah governorate and investigate the most prominent challenges facing them from their point of view. 

To achieve the research objectives, the mixed method was used. A questionnaire was built consisting of three fields: setting directions, 

developing people, and developing the school. and it was applied to all research population members. The retrieved questionnaires were (299) 

questionnaires. The interview was conducted with (18) female leaders. The research results revealed that the degree to which school female 

leaders practice their role in promoting digital citizenship among female students of public schools was (high) in all the questionnaire fields. 

The most prominent challenges that school female leaders see as impeding their role were weak educational technology training, lack of 

technology tools, and the poor digital access in remote schools. The researchers recommended publishing a guide for digital citizenship and 

providing educational facilities with technological educational requirements  . 

Keywords: Electronic citizenship, School Leadership, Digital Learning . 
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َمُة البحث:    ُمقدِّ

من   َعهًدا  ساته  مؤسَّ بكاّفة  اْليوم  املْجَتمع  َيعيش 

الّتقنّية   التّطورات  فيه  برزت  َوالتَّحّوالْت،  التَّْغيرِِي 

كام   الّتغيري،  هذا  ِساَمت  كأهم  املْسُبوقة  َوغري  اهْلائلة 

الّتوّجه   فبات  األولويات،  من  الكثري  معه  اختلفت 

لك فْكًرا  ُمنصبًّا عىل أمّهية َرأس املْال البرشي الذي يمْ 

تطوير   عىل  قادًرا  الّتطورات،  هذه  مع  َيتوافُق  جديًدا 

من   الّصواِب  ومتييز  َومشاركتها،  َوتوظيفها  املعرفة 

الّذايت   َواْلوعي  الوطني  باحلس  َوُمتمّتًعا  اخلطأ، 

 َواجلامعي.  

اململكة   لُرؤية  الّثالث  املحور  تضّمنه  ما  َوهذا 

، إيامًنا منها بُقدرات أبنائها  "وطن طموح"(  2030)

َوطاقاهتم اْلكامنة، َوهبذا اّّتهت وزارة التعليم إلعداد  

ُمتغرّي   عاملٍ  يف  مواقعهم  إلجياِد  والطالبات  الطالب 

اّلتي   َوالربامج  اخلُطط  فانطلقْت  َوُمّتصل؛  َوُمتشابك 

احلياة  ُتساع ُمتطّلباِت  ملواجهِة  َوالطالبات  الّطالب  د 

بام   املْهارات،  َوتنمية  القَيم  تعزيز  خالل  مْن  احلِديثة 

كالعمِل   االجتامعية  َواملهارات  الناقد  التَّفكري  فيها 

االجتامعيِّ   التَّواُصِل  َومهارات  فريق،  ِضْمن 

َواإلملام   األخالقية  َوالَبوصلة  الفردية  َواملسؤولّية 

 هـ(.  1440قنية احلديثة )وزارة التعليم،  بالتّ 

العرص،  وَ  هذا  مستجدات  َأَهمَّ  التِّكنولوجيا  ُتَعدُّ 

اجليل  "( لقب  Prensky, 2001)  "برينسكي"فقد أطلق 

الستخدامهم    "الرقمي نسبة  املدارس  طالب  عىل 

تطبيقات   من  حتويه  وما  للتكنولوجيا  الواسع 

أنشط يف  طويلة  ساعات  َوقضائهم  ة  إلكرتونية، 

متنوعة، وعّلل ذلك بأهنم ُولدوا وعاشوا يف بيئة تنترش  

 (.  p. 1فيها التكنولوجيا بكاّفة أشكاهلا )

َفَرَضْت   املدارس  ْقميَّة لطالب  الرَّ احلياة  أنامط  إنَّ 

يَّات عىل قادِة املدارس، فقد أصبَح   جمموعة من التَّحدِّ

األمُر يتطلَُّب تطوير مهاراٍت جديدٍة َومعرفة جديدٍة  

املهنيَّة  وَ  أدوارهم  يعكس  أعمق  َوَفْهٍم  جديدة  ُرؤية 

 ,Gibson, 2002, pp.  317, 330; Williamsاجلديدة  

2008, p. 213 .)) 

ُ عن   ْقميَّة التي ُتَعربِّ يُة املُواطنة الرَّ َومن هنا تربُز َأمهِّ

واألعراف  " واملَعايري  والّضوابط  القواعد  جمْموعة 

الـُمتَّبعة   واملبادئ  األْمثل  واألفكار  االستخدام  يف 

إليها   حيتاج  والتي  ْقميَّة.  الرَّ للّتْكنولوجيا  والَقويم 

املواطنون صغاًرا وكباًرا يف أثناء تعاملهم مع الّتقنيات  

َوذكّية َوُمناسبة  آِمنة  بطريقة  استخدامها  أجل    "من 

 (.  11، ص  2015)الّدهشان َوالفوهيي، 

ريبل   صاغ    ُمصطلح  -  مرة  ألول  –  Ribbleلقد 

)   ملُواطنة ا عام  ْقميَّة  مقال  2004الرَّ يف  َوذلك   ،) -  
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((  Bailey & Rossشارك يف كتابته كلٌّ من: بييل وروس  

ْقميَّة: معاجلة الّسلوك الـُمالئم  "بعنوان   - املُواطنة الرَّ

ُمعجم    "للتِّكنوُلوجيا  املصطلح  هذا  َدخل  وبذلك 

  (، Lindsey, 2015, p. 16; Mattson, 2016, p. 22الّلغة )

( َتَبنَِّت اجلمعّية الدولية لتكنولوجيا  2007ويف عام ) 

 ,Mattson(( مصطلح املواطنة الرقمية )ISTEالّتعليم  

2016, p. 22  املُواطنة ُمصطلح  والدة  متّْت  َوهكذا   .)

ْقميَّة.   الرَّ

قواعد   هو  الرقمية  للمواطنة  تعريف  أبسط  إّن 

باستخدام   يتعلَّق  فيام  املناسب  لوك  السُّ

،  Ribble, Bailey, & Ross, 2004, p. 7وجيا)التِّكنولُ   )

( وأضافا  Ribble & Bailey, 2007ثمَّ عاد ريبل َوبييل )

تعني   الرقمية  املواطنة  فأصبحت  قواعد  "املسؤولية، 

باستخدام   َيَتَعلَُّق  فيام  َواملسؤول  املناسب  السلوك 

( َقَرَن  p. 9التِّكنوُلوجيا  وقد  هوالندوورث  "(، 

َودنوفان  & ,Hollandsworth, Dowdy)  "َودودي 

Donovan, 2011  ،املسؤول َوالسلوك  األخالق  بني   )

املفاهي عن   ُ ُتَعربِّ ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  أنَّ  َيَرُوَن  م  فهم 

تدعم   التي  َواألخالقي  القانوين  للسلوك  األساسية 

 (. p. 40الفرد يف املجتمع الرقمي ) 

َوهبذا يتضح أنَّ مفهوم املواطنة الرقمية َيتَِّسُق مع   

قمي الذي من أبرز خصائصه التغري   طبيعة العرص الرَّ

 وعدم االستقرار.  

عنارص،   تسعة  من  الرقمية  املواطنة  َوتتكّون 

املشكالت   عىل  ُز  ُتَركِّ العنارص  تلك  أّن  من  وبالرغم 

باملرونة   َتَتَمتَُّع  فإهنا  تغيريات  احلالية،  الستيعاب 

إطاًرا   توّفر  أهنّا  إىل  إضافًة  املستقبلية،  التكنولوجيا 

لَفهم قضايا الّتكنولوجيا يف املدارس، والعنارص هي:  

للسلوك،  1) اإللكرتونية  املعايري  َوتعني  اآلداب:   )

اإللكرتوين  2) الّتبادل  َويعني  االّتصال:   )

الّتدريس  ( التَّعليم: َوُيْقَصُد به عملية  3للمعلومات، )

 ( واستخدامها،  التكنولوجيا  عن  (  4والتعّلم 

يف   الَكاملة  اإللكرتونية  املشاركة  َويعني  الوّصول: 

 ( الَبضائع  5املجتمع،  ورشاء  بيع  َوتشمل  الّتجارة:   )

 ( املْسؤولية: 6اإللكرتونية، ) 

األعامل   عن  اإللكرتونية  املسؤولية  َوتعني 

( الّش 7واألفعال،  احلرّيات  وتعني  احلقوق:  املة  ( 

 ( رقمي،  عامل  يف  هبا  8للجميع  َويقصد  الّسالمة:   )

التكنولوجيا   عامل  يف  َوالرفاهية  البدنّية  الّسالمة 

( به  9الرقمية،  َويقصد  الذاتية(:  )احلامية  األمن   )

 Ribble etالسالمة )االحتياطات اإللكرتونية لَضامن  

al, 2004, p. 7; Ribble & Bailey, 2007, p. 10-13  .) 
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الذي ُيَعدُّ الباحث الرائد    - (  2012ريبل ) ثم عاد  

( الّرقمية    - (  Kim & Choi, 2018, p. 157للُمواطنة 

أّن   أخرى  مرًة  فأّكد  الوضوح،  من  َمزيًدا  لُيقّدم 

الوصول   هي:  الرقمية  للمواطنة  األساسية  العنارص 

الرقمية،   واالّتصاالت  الرقمية،  والّتجارة  الرقمي، 

َواآل  الرقمية،  األمية  َوالقانون  َوحمو  الرقمية،  داب 

َوالّصحة   الرقمية،  واملسؤوليات  َواحلقوق  الرقمي، 

الرقمي )ص   َواألمْن  الرقمية،  (.  35- 36َوالسالمة 

لبعض   جديدة  ُمسميَّات  استخدم  أّنه  َوَيتَِّضُح 

العنارص، وقام بدمج احلقوق واملسؤوليات يف عنرص  

قمي.    واحٍد كام أضاف القانون الرَّ

ْقميَّة  2012ويَرى ريبل ) ( أنَّ عنارص املُواطنة الرَّ

بيد املسؤولنَي تساعُدهم يف الرتكيز عىل    "َعَدَسةً "مُتَثُِّل  

)ص   ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  قضايا  قام  45َفهم  وقد   ،)

االحرتام   هي:  ة  عامَّ فئاٍت  ثالث  حتت  بتنظيمها 

(Respect( والتَّعليم   )Educate   واحلامية  )(Protect) 

(REP) (Ribble & Miller, 2013, p. 137; Ribble, 2015, 

p. 57) ( الشكل  يلخص    .1( ريبل  فئات   )Ribble  )

 للمواطنة الرقمية: 

 (: فئات ربيل للمواطنة الرقمية 1شكل )

ْقميَّة ُتَعدُّ أولوّية للمدارس التي َتعتمد    لذا فاملُواطنة الرَّ

التكنولوجي   رئيسة"التَّكاُمَل  د  إلعدا  "اسرتاتيجية 

  الطالب للعيش والعمل يف القرن احلادي َوالعرشين

(Ribble et al., 2004, p. 1  ،) َتعليم أنَّ  املُواطنة    كام 

املعرفة   من  َمزجًيا  املدرسة  قائد  من  يتطلَّب  ْقميَّة  الرَّ

للتكنولوجيا   مشرتكة  ُرؤية  َووجود  التكنولوجيَّة 

استخدام   أثناء  يف  املناسبة  التِّكنولوجيا  َوالنَّْمَذَجِة 

(Ribble, 2006, p. 242.)   

( َورهيل  ليثوود  أشار   ,Leithwood & Riehlَوقد 

تنمو  2003 القيادة  حول  املعرفة  قاعدة  أنَّ  إىل   )

باستمرار، َوقاما بَتحديد َثالثة جماالت مْن مُمارساِت  

ة لنجاح القيادة  القيادة عىل ُمستوى املدرسة،   ُتعدُّ هامَّ

تقريًبا،   سات  واملُؤسَّ البيئات  مجيع  ويف  املدرسة  يف 

( اه  االّتِّ حتديد  يف:  املجاالت  تلك   Settingَتَتَمثَّل 
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directions( األفراد  َوتطوير   )Developing people  )

املنظمة     (Developing the organization)َوتطوير 

((Leithwood & Riehl, 2003, p. 5 تدفق أّن  إالّ   .

التِّكنوُلوجيا يف مجيع أنحاء املدارس أحدث تغيريات  

َفُهْم مسؤولون اآلْن عْن دعم   َدْور قادة املدارس،  يف 

 ,Fisher, 2013جهود موظفيهم لدمج التِّكنوُلوجيا. )

p. 49  َوبقْدر ما أصبحت التِّكنوُلوجيا أكثَر سهولة يف )

التِّكنوُلوجيا  الوصول واالستخدام، فقد َظلَّْت قياد ة 

( متزايد  بِشكٍل   ,Larson, Miller, & Ribbleُمَعَقَدًة 

(. وقد حاول بعض الباحثني إعادة تصّور إطار  2009

ورهيل   ((،  Leithwood & Riehl, 2003ليثوود 

الستخدامه يف سياق رقمي، وتوظيف تلك املجاالت  

املطلوب،   التَّغيري  لتحقيق  قمي  الرَّ العرص  يف  الّثالثة 

  صلوا إىل صياغة حديثة لتلك املجاالت، تتمّثل يف َوتو

(Lindqvist & Pettersson, 2019, pp. 222-225)  : 

اه-1  االِّتج ديُد  َن  Setting directions)  َتح َتَضمَّ  :)

املدارس   َوتنظيم  للمستقبل،  التَّعليم  املجال  هذا 

بصورِة أكثر كفاءة وأكثر من جمرد تقنيات، وهذا يعني  

أْن   بمعنى  املشاركِة،  إىل  بحاجة  بأكملها  املدرسة  أّن 

َتَتَعاَمل املدرسة مع   َتكوَن هناك قيم مشرتكة، فعندما 

فيام أعضائها  موافقِة  مْن  بّد  ال  قمنة،  بـــ    الرَّ َيَتَعلَّق 

َوأّن هناك   لذلك،    "غرًضا "كيف وملاذا نستخدمها؟ 

 ومن ثم حتديد ِخطَّة ملا جيب القيام به للُميض ُقدًما. 

األفراد  -2  شمل  Developing people)  تحطويُر   :)

الدورات   وخطط  العميقة  املعرفة  يَّة  َأمَهِّ املجال  هذا 

امل التطوير  أشكال  أسايس من  كشكٍل  هني،  التَّدريبية 

َواألفراد بحاجة إىل   أنفسهم"فالقائد  بشأن    "حتديث 

من   مزيٍد  إىل  َواحلاجة  اجلديدة،  املعرفة  ُمتطلبات 

يَّة أنَّ   ْقميَّة فيام َيَتَعلَُّق بالتَّعليم، إضافًة إىل َأمَهِّ الكفاءة الرَّ

إىل   املُعلِّمون  حيتاج  كام  به،  حُيَْتَذى  نموذًجا  يكوُنوا 

أج من  كفاءاهتم  من  تعميق  جديدة  أشكال  تطوير  ل 

عم من أجل ُرؤية   التَّعليم والتَّعلُّم، َوإىل املزيد من الدَّ

 املزايا َوَتكييف أساليِب عملهم.

(:   Developing the organizationاملُنظَّمِة )  تطويرُ   -3

إمكانية   فرعيٍَّة:  مواضيع  ثالثة  املجال  هذا  َشَمَل 

لإل جديدة  تكنولوجيا  َوَتَواُفر  دارة  الوصول، 

واالتِّصاالت، َوهياكل جديدة تدعُم املشاركة، حيث  

لتطوير   مهم  أمر  التِّكنوُلوجيا  إىل  الوصول  أنَّ  ُيْعَتَقُد 

تكنولوجيا   وأدوات  الكمبيوتر  فأجهزُة  املنظمة، 

رضورية   أداة  هي  األخرى  واالتِّصاالت  املعلومات 

للمعلِّمني والطُّالب، كام أّن الوصول إىل التِّكنوُلوجيا  

وري للّتطوير التَّعليمي َواْلبِنَْيِة التَّحتيَّة ونظم إدارة  رض

التَّعلُّم، َومن املهّم أيًضا توفري الوقت َوتطوير هياكل  
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واضحة َوشفافة للمشاركة بحيث َيْعرُف األفراُد ملَِن  

 يْلَجؤوَن يف حاِل واجهتهم عوائق. 

يف    كبري  بشكٍل  املدارس  قادة  َدْوُر  َتَغرَيَ  لقد 

من  الَعقْ  متزايًدا  عدًدا  وشمل  املاضينِي  َديِن 

املدارس   قادة  يشعر  أْن  املفهوم  من  لذا  املسؤوليات، 

( اجلديدة  مسؤولّياهتم  يف   & Flanaganباإلرَهاق 

Jacobsen, 2003, p. 140  إضافًة إىل وجود قلٌق متزايد ،)

مْن أنَّ َدْور القائد املُصّمم الحتياجات وقٍت خمتلف،  

اّلتي  قد ال يكون مناسبً  الِقيادِة  يَّات  دِّ حَتَ للّتعامل مع  ا 

 Pont etُتواجهها املدارس يف القرِن احلادي والعرشين  

al., 2008, p. 27  ُن ْقميَّة َيَتَضمَّ ((،  إنَّ تعزيز املُواطنة الرَّ

واإلدارّية   والرتبويَّة  الفنِّّية  يَّات  التََّحدِّ من  َعدًدا 

 & Lindqvist  والّتنظيمية عىل مجيع مستويات املدرسة

Pettersson, 2019  فقادة املدارس بحاَجة متزايدة إىل ،))

التي   التَّغيريات  عىل  للردِّ  الَّالزمة  واملهاراِت  املْعرفة 

يكونون   ما  غالًبا  فهم  وباملقابل  التِّكنوُلوجيا،  حتدُثها 

بالتِّكنوُلوجيا   الغنّية  البيئات  لَدعم  استعداًدا  أقلَّ 

(Metcalf & LaFrance, 2013, p. 58  َيْفَتِقُر حيث   ،  )

يَّة   بَأمَهِّ الوعي  إىل  السياسات  صانعي  من  العديد 

ْقميَّة )  (.  Preddy, 2016, p. 5املُواطنة الرَّ

أهنا من   الرقمية،  املواطنة  املتتبع ألبحاث  ويلحظ 

يف   الباحثني  باهتامم  حظيت  التي  املوضوعات  أبرز 

( الصاعدي  قام  حيث  التعليمية  (  2018املؤسسات 

ِقَيم   تعزيز  يف  املدرسة  َدْور  عىل  ِف  للتَّعرُّ بدراسة 

بمكة   طة  املُتوسِّ املرحلة  لدى طالب  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة 

( من  راسة  الدِّ َعيِّنَُة  َنْت  َوَتَكوَّ ُمرشًفا  25املكرمة،   )

( ُمعلٍِّم  235( قائًدا وقائدَة مدرسٍة َو ) 40َوُمرشفًة َو )

املُتوسِّ  املرحلة  يف  ) ومعلِّمٍة  بلغ  بمجموع    248طة، 

وَ  الَوصفّي    52ذكًرا  املنهَج  الباحث  واعتمَد  ُأنثى(. 

أنَّ   عن  النتائج  وأسفرت  االستبانة،  واستخدم 

ِقيم   تعزيز  يف  جًدا  ُمرتفعة  بدرجة  َدْوًرا  للمدرسِة 

طة،   املُتوسِّ املرحلة  طالب  لدى  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة 

( بلغ  حسايب  يف  4,25وبمتوسط  َز  كَّ َيرَتَ توعية  ( 

التَّعاُمل   َوَكيفيَّة  التِّكنولوجيَّة  باملتغريات  الطُّالب 

معها، وتنمية قدرة الطُّالب عىل التَّفكري الناقد َوروح  

 الوالء الوطني. 

  ( العتيبي  أجرت  إىل  2018كام  هدفت  دراسة   )

املُواطنة   ِقيم  تدعيم  يف  املدارس  قائدات  َدْور  حتديِد 

ْقميَّة لدى الطَّالبات، وا قات التي  الرَّ لكشف عن املعوِّ

من   جمموعة  وتقديم  املدارس  قائدات  تواجه 

الدراسة   واستخدمت   ، َدْورهنَّ لتفعيل  املقرتحات 

(  70املنهج الَوصفّي التَّحلييّل وطبَّقت االستبانة عىل )

الرياض.   مدينة  يف  الثَّانويَّة  املرحلة  يف  مدرسٍة  قائدَة 

الّدراس َعيِّنَة  موافقة  النتائج  لَدْورهنَّ  َوأظهرت  ِة 

أدوار   د  َتَعدُّ يف  قات  املُعوِّ ومتثَّلت  جًدا،  كبرية  بدرجة 
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تعامل   وعدم  املدرسة،  داخل  مهامها  د  وتعدُّ القائدة 

حتذيرات   مع  جديٍّ  بشكل  الطَّالبات  أمور  أولياء 

الطَّالبات   استخدام  إساءة  حول  رة  املتكرِّ املدرسة 

ْقميَّة، كام متثَّلِت املقرتحات من وجهة نظر    لألجهزة الرَّ

يَّة تضمني املقررات واملناهج املَدرسيَّة   القائدات يف َأمَهِّ

التحاق   ورضورة  ْقميَّة،  الرَّ املُواطنة  تعزيز  سبل 

القائدات بالدورات التَّدريبية اخلاصة بأنظمة اإلدارة  

 اإللكرتونية احلديثة. 

( التوجيري  يف  2017وذهب  املَُعلِّم  َدْور  ملعرفة   )

الطُّالب  ضوء    وقاية  يف  الفكري  االنحراف  من 

ْقميَّة، والوقوف عىل ُمتطلبات قيام املَُعلِّم   املُواطنة الرَّ

وقام   املسحي،  الَوصفّي  املنهَج  واستخدم  بَدْوره، 

بمدينة   الرتبويني  املرشفني  مجيع  عىل  استبانة  بتوزيع 

 ( عددهم  البالغ  منها  234الرياض،  العائد  وكان   )

راسة  ( استبانٍة، وأظهرت النت 200) ائج أنَّ جمتمع الدِّ

محاية   يف  ووقائيًّا  َبنَّائيًّا  َدْوًرا  للُمَعلِِّم  أنَّ  عىل  يوافق 

املُواطنة   ضوء  يف  الفكري  االنحراف  من  الطُّالب 

أثناء   يف  ْقميَّة  الرَّ للمواطنة  املَُعلِّمني  َوتبنِّي  ْقميَّة،  الرَّ

بَدوْ  املَُعلِّم  قيام  متطلبات  وأّن  قمي،  الرَّ ره  االتِّصال 

منظومة   من  جزٌء  فهو  ذاته،  يف  عليه  مقترصة  ليست 

 املدرسة.  

بدراسة للكشف عن  (  Walters, 2018)  وقام والرتز

ْقميَّة،   الرَّ املُواطنة  حول  ومعتقداهتم  املَُعلِّمني  معرفة 

اعمة واحلواجز   وفهم املامرسات املنفذة، والعوامل الدَّ

ْقميَّة،  الرَّ املُواطنة  بتعليم  املنهج    املَُتعلِّقة  واعتمد 

( فيها  شارك  استبانة  واستخدم  ُمَعلِّاًم  74الَوصفّي   )

األمريكية،   هاواي  والية  يف  االْبتِدائيَّة  املرحلة  من 

املَُعلِّمني أنَّ  إىل  النّتائج  متوسطهم   َوأشارت    - يف 

يصنفون أنفسهم بمعرفة عالية حول مفاهيم املُواطنة  

قمي، الرَّ القانون  باستثناء  ْقميَّة  اهلياكل    الرَّ َر  ُتوفُّ َوأنَّ 

ْقميَّة، َوأّن   الداعمة له تأثرٌي كبري عىل تعليم املُواطنة الرَّ

من   املصادر  ُر  ُتوفُّ يف  تتمثل  دعاًم  األكثر  العوامل 

األجهزة والتَّدريب والوقت باإلضافة إىل دعم إدارة  

املدرسة، يف حني متّثلْت العوامل املُعيقة للتنفيذ يف: ِقلة  

 املعرفة واملوارد والتَّدريب.   الوقت َونقص 

( بريز  حتديد  Beers, 2017واّته  إىل   )

االسرتاتيجيات املرتبطة بالتِّكنوُلوجيا املُْسَتْخَدَمِة من  

االجتامعي   لوك  السُّ لزيادة  الرتبويني  القادة  ِقَبل 

اإلجيايب يف مدارس التَّعليم العام يف والية كاليفورنيا  

ا املنهَج  واستخدم  فأجرى  األمريكية،  لنوعي، 

ل إىل   مقابالت مع سبعة من القادة الرتبويني، وتوصَّ

تِْسِع اسرتاتيجيات رئيسية الستخدام التِّكنوُلوجيا يف  

لوك اإلجيايب كام يتصورها القادة يف جمملها   زيادة السُّ
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َوتعليم   التعليمية،  الدروس  يف  التِّكنوُلوجيا  بدمج 

تكنولوجيا  الطُّالب دروًسا يف االستخدام املناسب لل

ْقميَّة،   الرَّ املُواطنة  مفاهيم  حول  املَُعلِّمني  َوتثقيف 

 َوتدريبهم يف جمال التِّكنوُلوجيا َوَنْمَذَجِة األدوار.  

( وميلر  ريبل  قام  (  Ribble & Miller, 2013كام 

للقادة   اسرتاتيجيات  لوصف  هدفت  بدراسة 

إجراءات   واختاذ  رقمي  مستقبل  أجل  من  الرتبويني 

ة استخدام التِّكنوُلوجيا، من خالل املنهج  لتقليل إساء

الوصفي، وتوصال إىل رضورة النظر لنموذج املُواطنة  

ْقميَّة كأداة جديدة للطالب واملَُعلِّمني واملوظفني،   الرَّ

للقادة   املوجهة  االسرتاتيجيات  من  جمموعة  وقّدما 

املدارس   داخل  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  تنمية  يف:  متثلت 

ب د  الالزمة  والّتأكُّ املهارات  يتعلمون  الطُّالب  أنَّ 

للعيش يف عامل رقمي، َوأهنم آمنون داخل مدارسهم.  

التِّكنوُلوجيا   وأّن عىل القادة توفري املعرفة واستخدام 

إىل   الوصول  لضامن  وللطالب  وللُمَعلِّمني  ألنفسهم 

حول   لتثقيفهم  املجتمع  مع  والتَّواُصل  التِّكنوُلوجيا، 

َونم املهارات  عىل  هذه  التَّدريب  ودمج  ذجتها، 

لتحسني   جهودهم  من  كجزء  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة 

 املدرسة. 

الدراسات   لبعض  السابق  العرض  خالل  َومْن 

ْقميَّة   الَعربيَّة واألَجنبيَّة، يتضح أنَّ االهتامم باملُواطنة الرَّ

بخالف   الَعربيَّة  راسات  الدِّ يف  َحِديًثا  ًها  َتَوجُّ ُيَعدُّ 

راسات األَجنبيَّة التي سبقتها يف ذلك، وقد كشفْت   الدِّ

االْسرتاتيجّيات   من  جمموعة  عن  ابقة  السَّ راسات  الدِّ

اهلاّمة لتعزيز املواطنة الرقمية لدى الطالب، فأشارت  

 ,Ribble & Miller ؛2018)العتيبي،    بعض الّدراسات

وإىل  (  2013 املهني،  والتَّطوير  املعرفة  توفري  أمهّية  إىل 

والرتز   كدراسة  اعمة  الدَّ اهلياكل  توفري  رضورة 

(Walters, 2018  يف حني أشارت كلٌّ من الدراسات ،)

   ,Ribble & Miller, 2013  Beers  ؛ 2017) التوجيري،  

إىل;2017 تعزيز    (  يف  ة  هامَّ كُمامرسة  األْدوار  نْمذجة 

 املواطنة الرقمية. 

ومن جهة أخرى، فقد اعتمدت معظم الدراسات  

العتيبي،  2018)الصاعدي،  السابقة   ؛  2018؛ 

الَوْصفي  Walters, 2018؛  2017التوجيري،   املنْهج   )

حني   يف  البيانات،  جلمع  االستبانة  وأداة  التَّحلييل 

( بريز  دراسة  النوعي  Beers, 2017اعتمدت  املنهج   )

 وأداة املقابلة.  

وظيفيًّا   وصًفا  قدمت  السابقة  الدراسات  أّن  إالّ 

املدريس  القائد  تعزيز    لدور  يف  واملعلم  واملدرسة 

األدوار،   تلك  ممارسة  يف  تبحث  ومل  الرقمية  املواطنة 

ممارسة   درجة  عىل  التَّعرف  احلايل  البحث  حياول  لذا 

ْقميَّة   الرَّ املُواطنة  تعزيز  يف  لدورهن  املدارس  قائدات 
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(،  Leithwood & Reihl, 2003َوْفق إطار ليثوود ورهيل )

ال تلك  عن  ُيميُِّزه  ما  خيتلف  وهذا  أّنه  كام  دراسات، 

وأدايت   املتوازي،  املختلط  املنهج  باستخدام  معها 

االستبانة واملقابلة، وباملقابل فقد استفاد هذا البحث  

النظري   اإلطار  بناء  يف  ابقة  السَّ راسات  الدِّ من 

مناقشة   ويف  املستخدمة  اإلحصائّية  َواألساليب 

 اجع. النتائج؛ باإلضافة إىل إثرائه باْلعِديد من املر

    مشكلة البحث:

لقد ّتاوزْت الّتكنولوجيا مرحلة أْن تكوَن ُفُضواًل  

من   جزًءا  َوباتْت  َوالرّتفيه،  الّتْسلية  ملجّرد  أو  معرفيًّا 

ٍة،   جذريَّ بتغيريات  َيِعُد  مما  اليومّية  احلياة  نسيِج 

(  2019فبحسب آخر َمْسٍح للهيئة العاّمة لإلحصاء )

واالتصاالت   املعلومات  تقنية  َونفاذ  استخدام  َحول 

يستخدمون  لأل َمْن  نِسبُة  بلغت  فقد  واألفراد،  رس 

االبتدائية   املرحلة  َوطالبات  طالب  من  اإلنرتنت 

(79,7 ( املتوسطة  املرحلة  َومن  َومن  %90,9(،   ،)%

 ( الثانوية  أو  97,2املرحلة  املعرفة  َنْقُص  وكان   ،)%

السبب   هو  اإلنرتنت  الستخداِم  الالزمة  املهارات 

االستخد عدم  يف  شيوًعا  ) األكثر  بنسبة  %(  28,5ام 

سنة(، ولدى  19:15لدى األفراد من الفئة العمرية )

(. وتعزز  48-37%( )ص ص  77,5اإلناث بنسبة ) 

 ( التوجيري  دراسة  املسح  هذا  التي  2017نتائج   ،)

حمتوى   استثامر  يف  املعلم  دور  أمهية  إىل  أشارت 

ْقميَّة يف  قمي َوتبنِّي املَُعلِّمني للمواطنة الرَّ   االتِّصال الرَّ

قمي. كام أشارت الدراسة أيًضا إىل   أثناء االتِّصال الرَّ

أّن متطلبات قيام املَُعلِّم بَدْوره ليست مقترصة عليه يف  

ُمساندُة   املَدرسيَّة  اإلدارة  عاتق  عىل  يَقُع  وأّنه  ذاته، 

املَُعلِّم من خالل توفري ما حيتاج إليه وتذليل العقبات  

الال ْقميَّة  الرَّ باملهارات  بَدْوره.  وتزويده  للقيام  زمة 

ممارسة   حول  احلايل  البحث  مشكلة  تتبلور  وهبذا 

الرقمية   املواطنة  تعزيز  يف  لدورهن  املدارس  قائدات 

حمافظة   يف  العام  التعليم  مدارس  طالبات  لدى 

 النعريية.  

 :  البحثَأْسئَِلُة 

 يسعى البحث احلايل لإلجابة عن األسئلة التالية:   

ملدارس لَدْورهنَّ يف  ما درجة ممارسة قائدات ا  - 1

التَّعليم   ْقميَّة لدى طالبات مدارس  الرَّ تعزيز املُواطنة 

املراحل   مجيع  يف  املُعلِّامت  َنَظِر  وجهة  من  العام 

يف حمافظة   والثَّانوية(  واملتوسطة  )االبتدائيَّة  راسيَّة  الدِّ

 النعريية؟  

يَّات التي ترى قائداُت املدارس    - 2 ما أبرز التَّحدِّ

تُ  ا  لدى  أهنَّ ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  تعزيز  يف  َدْورهنَّ  ِعيُق 

ِة؟   طالبات مدارس التَّعليم العام يف حمافظة النعرييَّ

 أهداف البحث:    
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 هيدف البحث احلايل إىل:  

املدارس    -1 قائدات  ممارسة  درجة  عىل  التعرف 

طالبات   لدى  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  تعزيز  يف  لَدْورهنَّ 

العام من وجهة َنَظِر املُعلِّامت يف مجيع  مدارس التَّعليم 

راسيَّة )االبتدائيَّة واملتوسطة والثَّانوية( يف   املراحل الدِّ

 حمافظة النعريية. 

يَّات التي ترى قائداُت    - 2 الكشف عن أبرز التَّحدِّ

ْقميَّة   الرَّ املُواطنة  تعزيز  َدْورهنَّ يف  ُتِعيُق  ا  أهنَّ املدارس 

التَّع مدارس  طالبات  حمافظة  لدى  يف  العام  ليم 

ِة.   النعرييَّ

 أهمية البحث:  

ِل أْن يْثِري هذا البحث اجلانـب النَّظـري   من املُؤمَّ

ما   خالل  من  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  بموضوع  املُتعلِّق 

ُره من معلومات قد هَتُمُّ الباحثنَي َواملهتّمنَي هبذا   َسُيوفِّ

التي   القليلة  األبحاث  من  ُيعد  حيث  املوضوع، 

العربية   اململكة  يف  الرقمية  املواطنة  موضوع  تناولت 

 السعودية.  

كام ُيؤمل أْن تسهم نتائج هذا البحث يف توجيه نظر  

متنوعة   ووسائل  ُسبل  اختيار  إىل  املدارس  قائدات 

إعداد   عند  َوذلك  للّطالبات،  الُعمرّية  املرحلة  ُتالئم 

أ وتفعيل  ْقميَّة.  الرَّ املُواطنة  تعزيز  برامج  أو  كرب  خطة 

خيدم   بام  املدرسة،  وجملس  املجتمعية  الرشاكة  لدور 

َوأيًضا   برامج تعزيز املواطنة الرقمية لدى الطالبات. 

اذ   مساعدة أصحاب القرار يف اإلدارات التَّعليميَّة الختِّ

اإلجراءات التي تدعم َدْور قائدات املدارس يف تعزيز  

ْقميَّة بصورة أكرب َوتعالج التَّحدِّ  يَّات التي  املُواطنة الرَّ

التي   احلديثة  التكنولوجيا  أجهزة  كتأمني   ، تواجُههنَّ

الفني   الدعم  الرقمي، وتوفري  العامل  التعليم يف  تدعم 

 املستدام يف املدارس.   

 ُمْصطلحاُت البحث: 

ْقميَّة الرَّ تعني  Digital Citizenship)  املُواطنة   :)

َيَتَعلَُّق  " فيام  َواملسؤول  املناسب  السلوك  قواعد 

 .Ribble & Bailey, 2007, pستخدام التِّكنوُلوجيا ))با 

بأهنا:   9 إجرائيَّا  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  الباحثان  َويعرف 

آمنة   بَطريقة  املتنوعة  الّتكنولوجيا  أَدوات  استخدام 

َومسؤولة، تكفل االْستفادة منها مْن غري إحلاِق رَضر  

 بالنّفس أو باآلخرين. 

َدْورَ    الباحثان  يعرف  يف    كام  املدارس  قائداِت 

جمموعة   بأنَّه:  إجرائًيا  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  تعزيز 

اإلجراءات َوالربامج َواألنشطة التي يتمُّ التَّخطيط هلا  

ِضْمن   الطَّالبات  لدى  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  لتعزيز 

األفراد،   َوتطوير  اه،  االّتِّ )حَتديد  الثالثة  املجاالت 

ُف القائداُت عىل تنْفيذها يف  َوتطوير املدرسة(، َوُترْشِ 

يتمُّ   التي  الفعلية  رجة  بالدَّ قياُسه  ويتمُّ   ، مدارسهنَّ
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املراحل   معلِّامت  تقديرات  َوْفق  عليها  احلصول 

راسيَّة الثالث عىل أداة االستبانة.    الدِّ

 َمنَْهُجية البحِث وإجراءاته:

تّم   أسئلته،  البحث واإلجابة عن  حتقيًقا ألهداف 

املنهج   خالل  من  املتوازي،  املختلط  املنهج  استخدام 

وأداة   املسحي  األسلوب  عىل  املُعتمد  الكمي 

 االستبانة، واملنهج النوعي املُعتمد عىل أداة املقابلة.  

 ُمجتمع البحث َوعينته: 

مدارس   ُمَعلِّامت  مجيع  من  البحث  جمتمُع  َن  َتَكوَّ

َعددهّن   البالِغ  النّعريية،  حمافظة  يف  العام  التَّعليم 

البالِغ  583) املدارِس  قائداِت  ومجيع  ُمَعلِّمٍة،   )

( قائدًة، َوذلك َوْفًقا إلحصائيات مكتب  25عددهّن )

العام  ا من  ل  األوَّ للفصل  النعريية  حمافظة  يف  لتَّعليم 

) 1441/ 1440الدرايس   اجلدول  ويظهر  (  1ه، 

وصًفا ملجتمع البحث 

.(: توزيع ُُمتمع البحث وفقح املراحل  الّدراسيّة1) جدول

راسيَّة  دائيَّة  املرحلة الدج
طة االْبت  ة املُتوسج  اإلمجال  ُمكّرر *  الثَّانويَّ

 583  143 162 278 عدد املَُعلِّامت 

 % 100  %24.5 % 27.8 %47.7 النّسبة املْئوية

 25 9 2 3 11 عدد الـقائدات 

 % 100 % 36 % 8 %12 % 44 النسبة املئوية

 ( قوامها  استطالعية  بَعيِّنَة  االستعانة  (  30وتّم 

 ( ُمَعلِّامٍت من كّل مرحلة دراسية  10ُمَعلِّمة، بواقع   )

ِق من   طة والثَّانويَّة(؛ لغرِض التََّحقُّ )االْبتِدائيَّة واملُتوسِّ

َوالّثبات هلا، وهبذا   صالحية األداة َوحساب الّصدق 

لِّمٍة، َوذلك  ( ُمعَ 553يكون تطبيق أداة االستبانة عىل )

اْلبحث،   جمتمع  من  االستطالعية  الَعيِّنَة  استبعاد  بعد 

 ( عىل  2َواجلدول  االستبانة  أداة  توزيع  آلية  يوضح   )

 أفراد البحث من املعلامت: 

 : توزيع االستبانة عىل أفراد البحث من املعلامت.2جدول 

 املجموع املرحلة الثانوية  املرحلة املتوسطة االبتدائية املرحلة  االستبانات 

عة    553 133 152 268 املوزَّ

 323 80 87 156 املْسرتجعة

 24 8 5 11 املْستبعدة

 299 72 82 145 الصاحلة للتحليل اإلحصائي
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( أنَّ االستجابات الصاحلة  2يتبنّيْ من اجلدول ) 

( استجابة، بام ُيمّثُل  299للتحليل اإلحصائي بلغت )

 ( املعلامت،  54نسبة  من  البحث  أفراد  جمتمع  من   )%

احلة   الصَّ غري  االستجابات  استبعاد  بعد  َوذلك 

للتَّحليل. أما فيام خيص املقابلة، فقد تم إجراء املُقابلة  

%( من  72قائدة مدرسة، أي بنسبة )   (18املقننة مع ) 

 جمتمع أفراد البحث من القائدات. 

 أدواُت البحث: 

َوطبيعة    َوأسئِلته،  البحث  أهَداف  عىل  بناًء 

أدايت   استخدام  تم  فقد  مجعها،  الـُمراِد  اْلبيانات 

االستبانة َواملقابلة، حيث استخدمت الـُمقابلة املقننة  

يف   املعلامِت  شاركْت  حني  يف  املدارس،  قائدات  مع 

االستجابة عىل أداِة االستبانة. وفيام ييل توضيح لَكيفيَّة  

    بنائِهام:

: االستبانُة: َتمَّ بناء االستبانة يف ضوء    األداُة األُوَلح

أهداف البحث َوأسئلته، َوبالّرجوع إىل عنارص ريبل  

(Ribble, 2015،؛  2018(، والدراسات السابقة )العتيبي

Ribble & Miller, 2013  ليثوود إلطار  واستناًدا   ،)

(، بحيث ظهرت  Leithwood & Riehl, 2003ورهيل )

اال فتناول  فقرات  الثالثة،  املجاالت  ضمن  ستبانة 

األول   االّتاه"املجال  الثاين:  "حتديد  واملجال   ،

.  "تطوير املدرسة "، واملجال الثالث:  "تطوير األفراد"

وكانت االستبانة وفق َنمط اْلفقرات ُمغلقة اإلجابِة،  

( ليكرت  مقياس  )أوافق  Likertويف َضوء  ( اخلاُميس: 

ما، إىل حد  أوافق،  متاًما(.    متاًما،  أوافق  ال  أوافق،  ال 

َوُأعطيت كل استجابة رقاًم إلمْتام عملّيات الـُمعاجلِة  

 اإلحَصائّيِة عىل النّحو التايل:  

(، ال أوافق 3(، إىل حد ما ) 4(، أوافق ) 5أوافق متاًما )

 (.  1(، ال أوافق متاًما ) 2)

 صدق وثبات أداة البحث )االستبانة(:  

 صدق االستبانة:  

 :  Validity Face الظاهري الصدق -أ

تمَّ عرُض االستبانة يف صورهِتا األّولية عىل عدد من  

بعض   يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املحّكمني 

عوديَّة، ويف َضوء ردود املحّكمني البالغ   اجلامعات السُّ

( نالت  13َعددهم  التي  الفقرات  اعتامد  تمَّ  اًم،  حُمَكِّ  )

بلغْت  َوقد  املحكمني  من  )   إمجاع  %(،  81نسبتها 

الّتعديالت للفقراِت األخرى )  %( وفق  19َوإجـراء 

أخذت   َوبذلك  َوآرائهم،  املُحّكمني  ُمالحظات 

 (: 3االستبانة شكلها النِّهائي وفق اجلدول )
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 (: توزيع فقرات االستبانة عىل ُماالهتا الثالث.3جدول)

 عدد الفقرات  ُماالت االستبانة م

 7 املجال األول: حتديد االّتاه 1

 10 املجال الثاين: تطوير األفراد  2

 10 املجال الثالث: تطوير املدرسة  3

 27 اإلمجــــال 

 االّتساق الّداخيل لالستبانة:   - ب

ُمعامل   حساُب  َتمَّ  االستطالعية،  العينة  تطبيق  بعد 

( بريسون  لفقرات    (Pearson Correlationارتباط 

تطوير   االّتاه،  )حتديد  الثالث  االستبانة  جماالت 

للمجال   الكّلية  بالّدرجة  املدرسة(  تطوير  األفراد، 

 (: 4املنتمية له وفق اجلدول )

الكلية (: مع4جدول ) بالدرجة  املدرسة(  األفراد، تطوير  الثالث )َتديد االِّتاه، تطوير  املجاالت  ارتباط بريسون بني فقرات  امالت 

 (.30للمجال املنتمية إليه، )العينة االستطالعية: ن= 

 جماالت االستبانة

 جمال: تطوير املدرسة  جمال: تطوير األفراد  جمال: حتديد االّتاه 

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

1 0.718 ** 1 0.716 ** 1 0.883 ** 

2 0.887 ** 2 0.656 ** 2 0.912 ** 

3 0.883 ** 3 0.890 ** 3 0.880 ** 

4 0.911 ** 4 0.928** 4 0.893 ** 

5 0.903 ** 5 0.929 ** 5 0.914 ** 

6 0.699 ** 6 0.857 ** 6 0.935** 

7 0.939 ** 7 0.867 ** 7 0.870 ** 

 ** دالة إحصائيًا

 ( 0.01عند مستوى ) 

8 0.886 ** 8 0.795 ** 

9 0.769 ** 9 0.873 ** 

10 0.694 ** 10 0.817 ** 
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تم حساب معامل ارتباط بريسون لقياس قوة    َوكذلك

االرتباط بني جماالت االستبانة الثالثة بالدرجة الكلية  

 (: 5لالستبانة كام يف اجلدول ) 

واملجاالت الثالثة )َتديد االِّتاه، تطوير األفراد، تطوير  (: معامالت ارتباط االتساق الداخيل بني الدرجة الكلية لالستبانة  5جدول )

 (30املدرسة(، )العينة االستطالعية: ن=  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  عدد الفقرات  ُماالت االستبانة

 ** 0.890 7 ديد االّّتاه حت 

عند   إحصائيًا  داّلة   **

 ( 0.01مستوى ) 
 **  0.962 10 تطوير األفراد 

 ** 0.960 10 تطوير املدرسة

( أن ُمعامالت ارتباط بريسون  5( و)4من اجلدلني ) 

( بني درجات  Pearson Correlationلالتساق الداخيل )

املجاالت  الفقرات   وكذلك  هلا،  املنتمية  واملجاالت 

دالة   قيم  مجيعها  لالستبانة  الكلية  للدرجة  بالنسبة 

( داللة  مستوى  عند  عن  0,01إحصائًيا   ُ ُيَعربِّ مما   ،)

 اتِّساٍق داخيلٍّ مرتفع لالستبانة. 

:  ثحباُت االستبانة 

تم حساب ثبات االستبانة قبل الرشوع يف     

كرونباخ   ألفا  معادلة  باستخدام  َوذلك  تطبيقها، 

"Cronbach's Alpha (α)"  القيم مجيع  َوكانت   ،

( َوهي درجة ثبات  0,90للمجاالت الثالثة أكرب من ) 

أنَّ   يدل  مما  الصحيح،  الواحد  من  تقرتب  جًدا  عالية 

 . االستبانة َتَتَمتَُّع بثباٍت مرتفعٍ 

 (: Interviewاألداُة الثَّانية: املُـقابلة )

ُسؤال   عْن  اإلِجابة  هبدف  املقنّنة  املقابلَة  ُاستخدمت 

قائداُت   َترى  التي  التحديات  أبرز  ما  الّثاين:  البحث 

الّرقمّيِة   املواطنِة  تعزيِز  َدورهنَّ يف  ُتعيُق  أهّنا  املدارِس 

حمافظةِ  يف  العاِم  الّتعليِم  مدارِس  طالباِت    لَدى 

 النّعريية؟  

بطاقة   من:  وتكون  املُقاَبلة  دليل  تصميُم  تم  وعليه 

توضيح   تم  وفيها  مناملُقاَبلِة  املُقاَبلة    اهلدف  إجراء 

موّجه    - َوحتديد زمن املقابلة. وخطاب إذْن باملوافقة  

 عىل إجراء املُقاَبلة.   - لقائدات املدارس
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عىل   عرضها  تم  الـُمقاَبلة،  َأداة  جودة  من  وللتحقق 

وعة من املَحّكمني ِمن ذوي االختصاص َواخلربة،  جممُ 

َوصحة   ومناسبته  السؤال  وضوح  من  التَّأكد  هبدِف 

تعديل   تمَّ  َوقد  مقرتحاهتم،  من  َواالستفادة  ّصياغته 

مني.    املُحكِّ آراء  َوْفق  املُقاَبلة  بطاقة  َوبيانات  الصياغة 

ومشاركة   املقابالت،  نسخ  خالل  من  وأيًضا 

تدوينه يف أثناء املقابلة، كام أّن زيادة    املستجيبات ملا يتم

املعلومات   توكيد  يف  ساعدت  املشاركات  عدد 

وأنتجت قدًرا متنوًعا من البيانات. إضافًة لذلك، كان  

قيم   إعطاء  ّتنّب  عىل  لعدم    "كّمية"احلرص  وذلك 

 مواءمتها.  

 إجراءات البحث:  

إلكرتونًيا   االستبانة  بناُء  نامذج    - تم  باستخدام 

(Google Drive  ) -    ،العلمّية واألسس  القواعد  وفق 

ُح اهلدف من االستبانِة وأنَّ   مًة توضِّ وقد تضّمنت ُمقدِّ

مَجَْع البياناِت هو ألغراِض اْلبحِث اْلعلمي َولْن يّطلع  

عىل   االستجابة  كيفّية  توضيح  تمَّ  كام  أحد،  عليها 

خالل   من  البحث  أدوات  َتوزيع  تمَّ  وقد  فقراهتا، 

جل ُموّجه  )بنات(  خطاب  العام  الّتعليم  مدارس  ميع 

متضّمنًا   النعريية  حمافظة  يف  التعليم  ملكتب  التابعة 

 الّرابط اإللكرتوين لالستبانة.  

الباحثة مع قائدات   املقابلة، تواصلت  وبالنسبة ألداة 

 ( َومعرفة  25املدارس  الستئذاهنّن  مدرسة،  قائدة   )

عىل    مدى رغبتهنَّ باملشاركة يف هذا البحث، والّتنْسيق 

ما يناسبهنَّ من وقت، َوقد أبدت ثامِن منهنَّ املوافقة،  

َوبدأْت الباحثة بإجراء املْقابالت املقنّنة بشكل فردي  

لزيادة   احلاجة  ظهرت  ثمَّ  القائدات،  عمل  مقر  يف 

العدد نظًرا لتكرار البيانات َوحمدوديتها، فتمَّ التَّواصل  

تعاوهننّ  أْبَدْين  الاّليت  القائدات  بقّية  َورغبتهنَّ  مع   

عرشة   مع  املُقابالت  الباحثة  واستْكملْت  باملُشاركة، 

قائدات من خالل املكاملة اهلاتفية )لتعّذر اللقاء هبن(  

عدد   يكون  وهبذا  عليه.  املتَّفق  الوقت  َوبحسب 

 ( قائدة. 18املشاركات يف البحث من القائدات ) 

وجرى توثيق االستجابات عن أْسئلة املقابلة بالكِتابة 

أثناء املقابلة َأو بعدها مبارشة َونسخها يف  الْ  فورّية يف 

:  20(، كام تراوحْت مّدة املقابالت من  Wordبرنامج )

 دقيقة.   25
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  :  األساليُب اإل حصائيَّة 

عرب   البيانات  ترميز  َتمَّ  األول،  السؤال  عن  لإلجابة 

اإِلحصائيَّة  (، ثمَّ نْسخها لربنامج احلزم  Excelبرنامج )

(، من أجل حتليل البيانات  SPSSللعلوم االجتاِمعيَّة )

بنوعيها   اإِلحصائيَّة  األساليب  من  حزمة  تطبيق  عرب 

 الَوصفّي واالستداليل. 

 :  تصحيح أداة االستبانة  

املواطنة   تعزيز  يف  املدارس  قائدات  َدْور  حلَساب 

العام، فقد تم   التعليم  قمية لدى طالبات مدارس  الرَّ

إىل  تص املعّلامت  من  البحث  أفراد  استجابات  نيف 

املعادلة   خالل  من  املدى  متساوية  مستويات  ثالثة 

 الّتالية:   

(  1-5= )   3أقل قيمة( ÷    - ُطول اْلفئة = )أكرب قيمة 

  )طول الفرتة( كام هو موضح باجلدول   1,33=    3÷

(6   :) 

 اللفظية املستخدمة يف تفسري النَّتائج.(: الداللة 6جدول )

 درجة ممارسة الدور  املتوسط املرجح 

 منخفضة 2.33إىل  1.00من 

 متوسطة  3.66إىل   2.33أكرب من 

 عالية  5إىل  3.66أكرب من 

 نتائـج البحث َومناقشتها:  

قائدات    ممارسة  درجة  ما  ل:  األوَّ ؤال  السُّ نتائُج 

لدى   ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  تعزيز  يف  ْورهنَّ  لدح املدارس 

من   النعريية  العام يف حمافظة  التَّعليم  طالبات مدارس 

لجامت؟    وجهة نظر املُعح

واالْنحرافات  احلسابّية  املتوّسطات  حساب  تم 

فقرات   عن  البحث  أفراد  الستجابات  املعيارّية 

 (:  7االستبانة يف جماالهتا الثالثة، كام يف اجلدول ) 
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املدارس لدوره  (:7جدول ) قائدات  املعيارية لدرجة ممارسة  ترتيبها املتوسطات احلسابية واالنحرافات  الرقمية وح املواطنة  ن يف تعزيز 

 تنازلياً وفق استجابات أفراد البحث.

 درجة ممارسة الدور الرتتيب  االنحراف املعياري  املتوسط احلساب  املجاالت رقم املجال

 عالية  3 0.75 3.85 حتديد االّتاه  1

 عالية  1 0.65 4.09 تطوير األفراد  2

 عالية  2 0.74 4.05 تطوير املدرسة 3

املُواطنة  تعزيز  يف  القائدات  لَدْور  يَّة  الُكلِّ رجة  الدَّ

ْقميَّة  الرَّ
 عالية   0.63 4.01

 ( اجلدول  من  من  7َيتَّضُح  البحث  أفراد  تقدير  أنَّ   )

املعّلامت ملامرسة القائدات لدورهنَّ يف تعزيز املُواطنة  

ْقميَّة لدى طالبات مدارس التعليم العام يف حمافظة   الرَّ

املجاالت   ترتيب  َوكان  عالية.  بدرجة  جاء  النعريية 

 الثَّالث َوْفًقا للمتوسطات احِلسابيَّة كالتايل:  

(،  4,09)تطوير األفراد( بمتوّسط حسايب )   :أواًل 

( حسايب  بمتوسط  املدرسة(  )تْطوير  (،  4,05يليه 

 (.  3,85وأخرًيا )حتديد االّّتاه( بمتوسط حسايب )

  وُيالحظ أنَّ املدى بني املتوّسط حسايب ألعىل جمال 

)(  3.85)   جمال   وأْدنى   (، 4.09) وهو  0,24بلغ   )

تقد   منخفضمدى   ُيفّّس  مما  البحث  جًدا،  أفراد  ير 

املُواطنة   تعزيز  يف  لَدْورهنَّ  املدارس  قائدات  ملامرسة 

ْقميَّة عالية.    "الرَّ بدرجة  الثالثة  املجاالت  كافة  يف 

( التي  2018َوتّتفق هذه النَّتيجة مع دراسة العتيبي ) 

توّصلت إىل َتقدير اْلقائدات لدورهنَّ يف تنمية املواطنة  

عال بدرجة  الطالبات  لدى  َودراسة  الرقمية  ية، 

( َدْور  2018الصاعدي  تقدير  إىل  أشارْت  التي   )

الطُّالب   ْقميَّة لدى  الرَّ املُواطنة  ِقَيم  تعزيز  املدرسة يف 

بدرجة مرتفعة. ويمكن تفسري ذلك بحسِّ الـُمبادرِة  

( الذي يتلخص  Preddy, 2016الذي أشاَر إليه بردي )

ساعدة  أن يكوَن ُمباِدًرا ويف طليعة م يف أن عىل القائد  

ِل بنجاح يف عامل   َوالتَّنَقُّ املَزالق  نُِّب تلك  َّتَ ُطاّلبه عىل 

(. َوفيام ييل عرض تفصييل لنتائج كل  p. 5اإلنرتنت )

جمال من املجاالت الثالث َوبحسب ترتيبها الوارد يف  

 االستبانة:

  تـحديُد االتـّجاه: -املجال األول  
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( حساب املتوسطات احِلسابيَّة  8ُيوّضح اجلدول )

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد البحث يف  

 جمال )حتديد االّتاه(:   

سابيَّة واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد البحث يف ُمال )َتديد االِّتاه(. 8جدول )
 (: املتوسطات احل 

 املتوسط احلسايب  الـفقرة  م
االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة ممارسة 

 الدور 

 عالية  1 0.90 4.04 وجود رؤية مشرتكة حول تعزيز املواطنة الرقمية. 1

 عالية  3 0.96 3.86 وجود خطة واضحة لتعزيز املواطنة الرقمية. 2

 عالية  5 1.02 3.84 لتعزيز املواطنة الرقمية. بناء فريق عمل  3

4 
املهني   التطوير  برامج  ضمن  الرقمية  املواطنة  تعزيز  مهارات  إدراج 

 للمعلامت. 
 عالية  4 0.99 3.85

5 
املامرسات   يف  الرقمية  املواطنة  تعزيز  دمج  أمهية  مجاعي عىل  اتفاق  وجود 

 التعليمية. 
 عالية  2 0.93 3.93

 متوسطة  7 0.96 3.65 املستمر خلطة تعزيز املواطنة الرقمية.التقويم  6

 عالية  6 0.94 3.78 قياس أثر عمليات تعزيز املواطنة الرقمية عىل املامرسات الفعلية للطالبات.  7

 عالية   0.75 3.85 املتوسط العام للمجال 

( أنَّ درجة ممارسة قائدات  8َيتَّضُح من اجلدول ) 

املدارس لدورهنَّ يف جمال حتديد االّّتاه )عالية( وفق  

فقرة   جاءت  َوقد  البحث،  أفراد  رؤية  "تقدير  وجود 

الرقمية املواطنة  باملرتبة األوىل    "مشرتكة حول تعزيز 

اإلجراءات   أّن  إىل  ذلك  ُيعزى  وقد  املجال،  هذا  يف 

امل املدارس للربامج واألنشطة  الّتنظيمية  عمول هبا يف 

التوثيق وجود   التوثيق، ويتضّمن هذا  املُنّفذة تتطّلب 

الرؤية و األهداف الواضحة للربنامج وفريق العمل  

وخطة التنفيذ واملتابعة، معلامت املدرسة إّما أعضاء يف  

وبحكم   تنفيذها،  عىل  مرشفات  أو  الربامج  تلك 

ا لدهينَّ  يكون  فقد  درجة  مشاركتهّن  لتحديد  لقدرة 

 املامرسة بأهنا عالية.  

إدراج مهارات تعزيز املُواطنة  "بينام حصلت فقرة  

للُمَعلِّامت ْقميَّة ِضْمِن برامج التطوير املهني  عىل    "الرَّ
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دراسة   مع  النّتيجة  هذه  وتّتفق  الّرابع،  الرّتتيب 

( يف  2017التوجيري  املشاركني  تقدير  فبحسب   ،)

عّلم باملهارات الرقمية يساعده  الدراسة فإّن تزويد امل

(  Beers, 2017عىل الِقيام بَدوره، وأيًضا توصل بريز )

ْقميَّة   الرَّ املُواطنة  حول  املعّلمني  تْثقيف  أنَّ  إىل 

التي   الرئيسة  االسرتاتيجيات  من  ُيعّد  َوتدريبهم 

يف   َوميلر  ريبل  أشار  حني  يف  القادة،  يستخدمها 

( دمج  Ribble & Miller, 2013دراستهام  أّن  إىل   )

ْقميَّة ُيعدُّ جزًءا من حتسني   التدريب حول املُواطنة الرَّ

 املدرسة.  

فقرة   تعزيز  "وجاءت  خلطة  املستمر  التقويم 

ْقميَّة الرَّ بالرتتيب األخري للفقرات، َوحول    "املُواطنة 

تقييم   أمهية  الباحثون  يؤكد  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  ُمتابعة 

و ناقد  بشكل  العمل  بالّتغذية  أساليب  االهتامم 

(، ويمكن  Hollandsworth et al, 2011, p. 37الّراجعة )

تفسري ذلك بأّن إجراءات الّتقويم املستمر للعمليات  

الّدليل   يف  ُورودها  من  بالّرغم  املدرسة،  داخل 

عىل   الُعليا  القيادات  وحرص  َواإلجرائي  التنظيمي 

ال لدى  تفعيلها  فإنَّ  املدارس،  تنفيذها يف  كثري  متابعة 

ُربام ليس كام املأُمول، َوقد يقود تطبيق نظام االعتامد  

 املدريس إىل تفعيلها بشكل أفضل. 

 تــطويُر األفــراد:   - املجال الثاين 

 ( اجلدول   ُ احِلسابيَّة  9ُيَبنيِّ املتوسطات  حساب   )

يف   البحث  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات 

 جمال تطوير األفراد.  

سابيَّة واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد البحث يف ُمال تطوير األفراد.9جدول ) 
 (: املتوسطات احل 

 الفقــرة م
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

ممارسة  درجة 

 الدور 

1 

دجمها  خالل  من  ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  لتعزيز  بل  السُّ أفضل  حول  النقاش  حلقات  َتنْظِيُم 

 ضمن عمليات التَّدريس. 
 عالية  9 0.91 3.73

ْقميَّة يف ختطيط الدروس.َدْمُج عنارص  2  متوسطة  10 1.02 3.52 املُواطنة الرَّ

ْقميَّة وطرح احللول املناسبة هلا.  3  عالية  8 0.97 3.76 َعْقُد ورٍش العمل ملناقشة مشكالت تعزيز املُواطنة الرَّ

4 

التي   املعلومات  ونوعية  هبم،  اخلاصة  املعلومات  محاية  بُطرق  الطَّالبات  ُيْمكُِن تعليم 

 مشاركتُها وتلك التي ال يمكن مشاركتها أو نرشها. 
 عالية  7 0.91 4.19
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 ( 9تابع جدول/ )

 الفقــرة م
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

ممارسة  درجة 

 الدور 

5 
يَّة تقييم املعلومات املوجود عىل شبكة اإلنرتنت من خالل تعزيز   توعية الطَّالبات بَأمَهِّ

 مهارات التَّفكري الناقد لدهين. 
 عالية  4 0.85 4.27

6 
النَّفسيَّة( املحتملة التي -عقد نقاشات ُمنظَّمة مع الطَّالبات حول فهم املخاطر )اجلسدية

ْقميَّة.   قد ترافق استخدام التِّكنوُلوجيا الرَّ
 عالية  1 0.84 4.35

ْقميَّة.تقديم التشجيع والتحفيز ملامرسات  7  عالية  4 0.82 4.27 الطَّالبات اإلجيابية املُتَعلِّقة باملُواطنة الرَّ

ْقميَّة. 8 عم ملامرسات املَُعلِّامت ومبادراهتن اإلجيابية املُتَعلِّقة باملُواطنة الرَّ  عالية  6 0.80 4.23 تقديم الدَّ

9 
ْقميَّة يف ممارساهتا وتفاعلها ِحْرُص قائدة املدرسة عىل أن تكون قدوة بتطبيق  املُواطنة الرَّ

 مع الطَّالبات. 
 عالية  2 0.78 4.32

10 
ْقميَّة يف ممارساهتا وتفاعلها  ِحْرُص قائدة املدرسة عىل أن تكون قدوة بتطبيق املُواطنة الرَّ

 مع أولياء األمور.
 عالية  3 0.77 4.30

 عالية   0.65 4.09 املتوسط العام للبعد 

 

 ( اجلدول  مْن  قائدات  9َيتَّضح  ممارسة  أنَّ   )

وفق   األفراد  تطوير  جمال  يف  لدورهن  املدارس 

جاءت   الـُمعّلامت  من  البحث  أفراد  استجابات 

َعْقُد نقاشات منظمة  "بدرجة عالية. َوقد جاَءْت فقرة  

)اجلسدية املخاطر  َفْهِم  حول  الطَّالبات  - مع 

استخدام  النَّف ترافق  قد  التي  املُْحَتَملِة  سيَّة( 

ْقميَّة ل، ويمكن تفسري    "التِّكنوُلوجيا الرَّ بالرتتيب األوَّ

لدى   األمومة  عاطفة  من  نابع  ذلك  بأنَّ  النتيجة  هذه 

غري   أو  مبارش،  ذلك بشكل  يامرْسَن  القائدات حيث 

مبارش من خالل جلنة اإلرشاد الطُّاليب أو االجتامعات  

اهليئة   وآخران  مع  ريبل  أّكده  ما  وهو  التَّعليميَّة، 

(Ribble et al., 2004  ْأّن رضورة  إىل  أشاروا  الذين   )

يَّة طويلة املدى،   يكون الطُّالب عىل دراية باآلثار املادِّ

واملالزمة   املحتملة  اجلسدية  باألخطار  وأيًضا 

فقرة   َوحازت  التِّكنوُلوجيا.   توعيُة  "الستخدام 

يَّ  بَأمَهِّ َتْقييم املعلومات املوجود عىل شبكِة  الطَّالبات  ة 

النّاقد   التَّفكري  مهارات  تعزيز  خالل  من  اإلنرتنت 

مع    "لدهينَّ  َتتَِّفُق  النتيجة  وهذه  الرابع،  الرتتيب  عىل 

( الصاعدي  أمهية  2018دراسة  إىل  أشارت  التي   )

تنْمية َمهارة الّتْفكري النَّاقد لدى الطُّاّلب والطَّالبات.  

ا هذا  الذي  ولعّل  املجتمع  لوحدة  يعود  الّتفاق 

الّسعودي   فاملجتمع  الدراسات،  هذه  منه  انطلقت 

ين اإلْسالمي ّتاه   يمتاز بَثوابته َوقيِمه املنْطلقة من الدِّ

 الرّتبية َوحرِصه عىل سالمة َواستقامة فْكر أبنائه. 
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ْقميَّة يف  "كام جاءت فقرة    َدْمُج عنارص املُواطنة الرَّ

الدروس هذا  بال  "ختطيط  لفقرات  األخري  رتتيب 

َدمج   عملّية  أنَّ  إىل  ذلك  يعزى  أن  ويمكن  املجال، 

مْن   َيرد  ملا  ختَضع  روس  الدُّ خْتطيط  يف  املواضيع 

تَعاميم   أو  املواد  ُمرشفات  ِقبل  مْن  فنّية  توِجيهات 

املُواطنة   موضوع  فحداثة  ُمعّينة،  بمواضيع  خاّصة 

ْقميَّة َوعدْم ُوجود سياسات واضحة وحُم  ددة، ربام  الرَّ

املُعّينة   تكون السبب يف غياب اإلجراءات َوالوسائل 

 لدمج املواطنة الرقمية ضمن أنشطة الفصل الدرايس. 

:  املجال الثالث: تحــطويُر املدرسة 

 ( اجلْدول  ُح  احِلسابيَّة  10ُيوضِّ املتوسطات   )

يف   البحث  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات 

 . جمال تطوير املدرسة 

 : املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها تنازليًا وفق استجابات أفراد البحث يف )ُمال تطوير املدرسة(.10جدول 

 الفـقـــرة م
املتوسط 

 احلساب

االنحراف 

 املعياري 
 الرتتيب 

ممارسة درجة  

 الدور

1 
تعزيز   أنشطة  لتنفيذ  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أجهزة  استخدام  تيسري 

 املواطنة الرقمية مع الطالبات. 
 عالية  3 0.89 4.14

2 
باستخدام أجهزة تكنولوجيا   -الاليت ال يتوفر هلن وصول رقمي-السامح للطالبات  

 املطلوبة منهن. املعلومات واالتصاالت إلنجاز املهام 
 عالية  7 0.94 4.03

3 
إىل   )كاإلشارة  املدرسية  األنشطة  مجيع  يف  الرقمية  املواطنة  ملامرسة  الطالبات  توجيه 

 مصادر املعلومات يف مشاركات اإلذاعة الصباحية، وغريها(. 
 عالية  6 0.90 4.05

4 
جمال   يف  الطالبات  خربات  عىل  التعرف  نحو  املوجهة  احلوارات  استخدام تنظيم 

 التكنولوجيا والتعامل مع املواقف بشكل أفضل.
 عالية  8 0.86 4.01

5 
توفري اإلرشادات يف األماكن املخصصة حول كيفية استخدام التكنولوجيا / الربامج 

 التطبيقات بشكل مناسب ومسؤول.  /
 عالية  1 0.82 4.18

 عالية  2 0.91 4.15 الربامج / التطبيقات. توفري الدعم الفني اخلاص باستخدام التكنولوجيا /  6

 عالية  4 0.85 4.07 وجود ممارسات إجيابية للتغلب عىل عقبات البيئة التقليدية. 7

 عالية  9 0.93 3.91 إرشاك أرس الطالبات يف برامج املدرسة اخلاصة بتعزيز املواطنة الرقمية لدى الطالبات. 8

 عالية  10 0.94 3.88 الطالبات بعنارص املواطنة الرقمية. وجود مبادرات لتثقيف أرس  9

 عالية  4 0.84 4.07 تفعيل األدوات الرقمية لدعم التواصل بني املنزل واملدرسة.  10

 عالية   0.74 4.05 املتوسط العام للمجال 
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البحث  10َيّتضح من اجلدول ) أفراد  تقدير  أّن   )

تطوير   جمال  يف  لَدْورهنَّ  املدارس  قائدات  ملاُمرسة 

املدرسة جاء بدرجة عالية، َوتتفق هذه النتيجة مع ما  

قادة   أنَّ  إىل  أشاروا  الذين  الباحثني  بعُض  ذكره 

املدارس يتحّملوَن مْسؤولّية َخْلق َثقافة َوبيئة َتعليمّية  

ُفرص   َوتْدعم  الطُّاّلب  َتعّلم  حَتسني  َعىل  َتعَمْل 

 Schrumتخدامات الّتكنوُلوجيا املناِسبة لْلَجميع )اْس 

& Levin, 2013, p. 397  .) 

توفرُي اإلرَشادات يف األماكن  "وقد حصلت فقرة  

  / التِّكنوُلوجيا  استخدام  َكيفيَّة  حول  َصِة  املَُخصَّ

عىل    "الربامج / التطبيقات بشكل ُمناسب َومْسؤولٍ 

مم هناك  أنَّ  يعني  وهذا  ل،  األوَّ تتم  الرتتيب  ارسات 

قمي بدرجة عالية. وقد يعود ذلك إىل   لتعزيز األمن الرَّ

التكنولوجيا   أجهزة  صالحية  عىل  القائدات  حرص 

كبرية،   بدرجة  عليها  العمل  اعتامد  حيث  وسالمتها 

 إضافًة إىل تكاليف الصيانة املرهقة. 

اخلاص    الفنِّّي  عم  الدَّ )َتوفرُي  فقرة  حازت  كام 

التِّكنوُلوجيا/   عىل  باستخدام  الربامج/التَّطبيقات( 

الرتتيب الثاين، إال أنَّ هذه النتيجة ربام تتناقُض مع ما  

اخلاص   الفنِّّي  عم  الدَّ توفرَي  بأنَّ  القائدات:  ذكرته 

بالنسبة   حتّدي  ُيَمثُِّل  التِّكنوُلوجيا  باستخدام 

ملدارسهن؛ ويمكن تفسري هذا االختالف بالّتقديرات  

املُعّلام من  لكلٍّ  تعتمد  الّذاتّية  فربام  َوالقائدات،  ت 

ميزانية   أو  زميالهتّن  أو  خرباهتّن  عىل  الـُمعّلامت 

تتم   أهّنا  جيدن   لذا  الفنّي،  الّدعم  مسألة  يف  املْدرسة 

بدرجة ممارسة عالية، يف حني أّن القائدات ربام حتّدثن  

كأمر   تأمينه  ورضورة  اْلعَمل  احتياجات  ُمنطلق  من 

اال  املْدرسة يف ظّل  الكامل عىل  ُمستدام يف  عتامد شبه 

امليزانّيات   تغطي  أن  يصُعب  فقد  الّتكنوُلوجيا، 

الفنّي.   الدعم  احتياجات  مجيع  للمدارس  التشغيلية 

ُوجوُد ُمبادرات لتْثقيف ُأرس  "وأخرًيا، حصلْت فقرة  

ْقميَّة الرَّ املُواطنة  بعنارص  الرّتتيب    "الطَّالبات  عىل 

هذه النتيجة  األخري َوْفق تقدير أفراد البحث، وتّتفق  

( بأنَّ املدرسة قامت بتنفيذ  24مع ما ذكرته قائدة )أ،

حلقة تنشيطية ألّمهات الطَّالبات لرشِح َكيفيَّة التَّعاُمل  

بمخاطر   َوتوعيتهّن  التِّكنوُلوجيا  أجهزة  مع 

املناسب،   غري  أو  للتكنولوجيا  املفرط  االستخدام 

( أهنا حَترص عىل توجيه نظر  31وأضافت قائدة )ب،  

نوعية  األ َومعرفة  الطَّالبات  متابعة  يَّة  ألمََهِّ مهات 
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األنشطة، َوعدم االكتفاء بوضع فقط قيود عىل الوقت  

 املسموح.  

ى   يَّات التي ترح دج ؤال الثاين: ما أبرز التَّحح نتـائُج السُّ

املُواطنة   تعزيز  يف  هنَّ  ْورح دح ُتعيق  ا  أَّنَّ املدارس  قائدات 

ْقميَّة لدى طالبات مدارس   التَّعليم العام بمحافظة  الرَّ

 النعريية؟ 

مقابالت    إجراء  تم  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 

( من قـائدات املدارس الاليت َأْبَديَن  18فردية مع )ن= 

)االْبتِدائيَّة،   راسيَّة  الدِّ املراحل  خمتلف  من  موافقَتهنَّ 

واملُتوسطة، والثَّانويَّة(، وتم تصنيف حُمتوى املقابالت  

َتضّمنته   َما  َواستخالص  املحتوى  حتليل  باستخدام 

النّصوص  الب تصنيِف  َوحماولة  معُلومات،  من  يانات 

َتمَّ   َوعرضها. كام  فئات  إىل  أو احلواجز(  يَّات  )التََّحدِّ

َوالّدراسات   النّظري  تفسرُي املعلوماِت ِضْمِن اإلطار 

الّسابقة. وُاستخدم الرّتميز التايل للّداللة عىل إجابات  

القائدات: )أ: مدرسة ابتدائية، ب: مدرسة متوسطة،  

مكرر    ت:  ث:  ثانوية،  مرحلة  "مدرسة  من  أكثر 

إجاباِت  "دراسية َوْفق  الّتحدياِت  َوجاءت   .)

 القائداِت كالتَّايل: 

بتكنولوجيا    - أ  اخلاصة  الّتدريبّية  الربامج  قّلة 

أخذ   )عند  القائداِت  من  ثامن  فذكرت  التعليم، 

نتاج   تلّقينه هو  الذي  التدريب  بأّن  األولية(  البيانات 

ومنْ  ذايت  ُبعد  تطوير  عن  الّتدريب  منصات  خالل   

(Online ،ت( قائدة  َوذكرت  الربامج  "(  44(،  أّن 

الّتدريبّية اخلاصة بالّتكنولوجيا َوالواردة ضمن ُخطط  

تستهدف   ال  الّتدريب  الغالب -مراكز  قائدات    - يف 

)ث، "املدارس قائدة  َوتضيف  بعض  12،  إّن   :)

نها كقائدة  املعّلامت يمْتلكَن املهارِة الّتكنولوجيِة أكثر م

جمال   يف  بالتدريب  َواْلتِحاقهّن  معرفتهّن  بِحكم 

النّتيجة مع دراسة والرتز  "التكنولوجيا  َوتّتفق هذه   .

(Walters, 2018  اّلتي أشارْت إىل أّن قّلة املْعِرفة ُتعيق )

الباحثني   - يف وقٍت سابق  - الّتنْفيذ. َوقد أشار بعُض 

ا املدارس  قادة  َوهي حاجة  هاّمة،  نقطة  ّلذين هْم  إىل 

حاليًّا َعىل رْأِس اْلَعمل إىل َدعم وإعادة ّتدريب، فقد  

تعليمّية   بِيئات  َويف  املْدارس  ُمعظمهم يف  توظيف  تّم 

اْليوم   عْن  أسايس  بِشكل  خُمتلَفة   ,.Pont et alكانْت 

2008, p. 28 .).) 

َبعض    - ب لدى  الّرَقمي  االْستعداد  ضْعُف 

من الّتحديات    أنّ "(  26املعلامت فقد ذكرت قائدة )أ،

اّلتي ُتواجهها يف املدرسة، أّن بعض املعلامْت ممن تزيد  
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عن   بالّتكنولوجيا    20خدمتهّن  ُمقتنعات  غري  سنة، 

حَمدود معها  َوتعاملهّن  منها  االْستفادة  جُيْدن  ،  "وال 

أنَّ   لذلك فذكروا  تفسرًيا  الباحثني  بعُض  أعطى  َوقد 

املٍ مَن اْلُكتب،  األجيال مَن اْلبالغني اّلذين َنشُأوا يف عَ 

َضعيًفا   قمّي  الرَّ اْلعامل  َعرب  تنّقُلهم  َيكوُن  ما  َغالًبا 

ْقميَِّة   الرَّ األُّميِة  حَمو  فإنَّ  لذا  َجديدٍة،  بلغٍة  كالّتحّدِث 

بالنّسبة هلْم َمطلْب، َوَمعِرَفة اْلِقراءة واْلكَتابة اجلديدِة  

َوالعرْشين   احلَادي  الَقرِن  يف  لْلحياِة  رَضورة  هي 

(Walters, 2018, p.41 .) 

ذلك    -ج ذكرْت  الّتكنوُلوجيا،  َأدوات  َنْقُص 

معظم القائدات من خمتلف املراحل الدراسية فذكرت  

)أ،  قائدات  َو)ث،24كل من  َو)أ،17(  أنَّه ال  23(   )

أجهزة   وال  التَّعلم  ملََصادر  ُحْجرة  باملْدرسة  َتتوّفر 

ّتكنوُلوجيا  َكافية، َوأنَّ املُعّلامت يعتمدن عىل َأْجهزة ال

)ث،  قائدة  َوأضافْت   . هبنَّ َوقائدة  11اخلاّصة   )

الفنّي  "(  25)أ،  الّدعم  أَو  الّصيانة  تتوفر  ال   ..

املَُتَخّصص ملتابعة أعَطال أَدوات الّتكنولوجيا، َوتقول  

)ت،  احلواسيِب  "(  44قائدة  أْجهزة  أغَلب  إّن 

إصدارات   هي  اآليّل  احلَاِسب  َمعَمل  يف  الـُمتوّفرة 

(Windows اْستبداهلا أو  ترقيتها  تتم  وملْ  القديمة   )"  ،

)أ،  قائدة  اخلربة  27َوتضيف  بتوظيف  قامْت  ا  أهنَّ  )

َوأشارت   اأْلْجهزة.  َبعض  أعَطال  إلْصاَلح  الفردّية 

( بأنَّ امليزانيات  27( و)أ، 26( و)أ،  14قائداِت )ث، 

َوُتضيف   الِصيانة،  احتَياجات  ُتغطي  ال  التَّشغيلية 

)ث،  َوقا 13َقائدة  )ث، (  يف  "(  12ئدة  َتقُع  املدرسة 

، َوتذكر قائدة  "َمنْطِقة نائية ال َتِصُلها خدمة اإلنرتنت

.. حيُدث انقطاع ُمَتكّرر  "(  17( وقائدة )ث،  16)ث، 

اإلْنرَتنت إمْتام  "،  "خلْدمة  يْسَتطعَن  ال  الطَّالبات   ..

الّرقمي   اْلوُصول  املُشارَكة يف املسابقات التي تتطّلب 

. وما ذكَرْته  "ملتَكّرر خلْدمة اإلْنرَتنتبسبب االنقطاع ا

والرتز   ِدراسة  َنتيجة  مع  يتفق  املدارس  َقائداُت 

(Walters, 2018  الَّتي أَشارت إىل أنَّ َنْقص املْيزانيات )

 َواملُعّداِت املَُتطّوَرة يمّثل أَحد الَعوامل الـُمعيَقة. 

قائدات    ذكرته  ما  الباحثني  بعض  َوُيلّخص 

ا بأنَّ  قمي  املدارس  الرَّ بالوصول  املحيطة  ملشكالت 

إليها   الُوصوِل  أو  التِّكنوُلوجيا  َتَواُفِر  يف  ُر  ُتؤثِّ والتي 

ة   واالقتصاديَّ واالجتامعيَّة  املاديَّة  بالعوامل  ترتبط 

 (. Ribble, 2015, p. 57واملوقع اجلغرايفِّ )

َكثرُة األعباء الوظيفيَّة عىل قائدة املدرسة، حيُث  -د

)ث  قائدة  مراحل    "(  15،َذكرْت  ألربع  قائدة  ا  أهنَّ

ومرحلة   والثانوية  واملتوسطة  )االبتدائية  دراسية 

رياض األطفال( وال تتوفر لدهيا وكيلة أو إداريات،  
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)أ،  قائدة  )ب، 22َوذكرت  َوقائدة  ال  "(  34(   ...

بالّشكل   األْنِشطة  لَتفعيل  الكايف  الوقْت  نملك 

ا  "املْطلوب. ِدراسة  مع  النّتيجة  هذه  لعتيبي  َوتتفق 

القائدة  2018) َمهاّم  تعّدد  أنَّ  إىل  توصلت  التي   )

 ,Waltersَداخَل املْدرسة ُيمّثل حَتّدي، َودراسة والرتز )

 ( التي توّصلْت إىل أنَّ قّلة الوقت ُتعيق التنفيذ.  2018

أولياء  -و بعض  قبل  مْن  اْلواِعية  املَتاَبعة  ِغياُب 

مْن  اأْلُمو املْدرسِة  ُتقّدُمه  ملا  اْستجابتهم  َوَضعف  ر، 

قائدات   معظم  ردود  تكررت  حيث  َوتْثقيٍف،  َتوعيٍة 

حول   أولياء  "املدارس  قبل  من  اجلادة  املَتابعِة  ِغياُب 

تقدمه  "،  "األمور ملا  الطالبات  أمهات  استجابة  عدم 

توعية من  نتواصل  "،  "املدرسة  األّمهات  ...بعُض 

جُيْبَن   فال  ال  "،  "الّدعوةمعهنَّ  األمهات  بعض   ...

تسمح للطَّالبات باستخدام التكنولوجيا لعدم قناعتها  

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  "بفوائدها َوال تثق هبا 

( التي أشارت إىل أن املتابعة اجلادة من  2018العتيبي )

قائدات   أمام  التّحّديات  أحد  مُتّثل  األمور  أولياء 

ريب ذلك  َوُيفّّس  ) املدارس.  بوجود  Ribble, 2008ل   )

انفصال بنَي ما حيدُث يف املدارس َوما حَيُدُث يف املنْزل  

أو يف املجتمع. َوذلِك لتباُين اْستخدام الّتكنوُلوجيا يف  

املنزل َواملدرسة، َفُربام َيَتمّتُع الطُّالب بمزيٍد مَن احلرّيِة  

واطنة  يف املنزِل ألنَّ األهايل لْيُسوا عىل ِدرايٍة بقضايا املُ 

األُمور   َأولياء  إلرْشاك  احلَاجة  إىل  َويشري  ْقميَّة،  الرَّ

( ْقميَّة  الرَّ املُواطنة  َتعليِم  يف  املجتَمع    (. p.17َوأفراد 

الّتحّديات   أْبرز  تصنيف  تم  املقابلة،  لنتائج  واستناًدا 

ا ُتعيق َدْورهنَّ يف َتعزيز   التي ترى قائدات املدارس أهنَّ

ْقميَّة إ (  2ىل املجاالت الظاهرة يف الّشكل )املُواطنة الرَّ

 التايل:

قميَّة.2شكل  ْورهنَّ يف تحعزيز املُواطنة الرَّ  : أبرز التَّحديات الّتي ترى قائدات املدارس أَّّنا ُتعيق دح
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تلك    عىل  للتغّلب  املبذولة  اجلهود  جانب  ويف 

التحديات، متثلت أبرز جهود القائدات يف االستفادة  

األعباء"من   ختفيف  بعض    "مبادرة  عىل  التغّلب  يف 

أدواِت   مْن  اْلكثري  َوتأمني  الّتقليدية،  البيئة  حتّديات 

حني   يف  الرقمي،  الوصول  سّهل  ممّا  الّتكنوُلوجيا 

  تشملهم   مل  الاليت  –ملدارس  ذكرت فيه بعض قائدات ا

  امليزانّية   من  اإلنرتنت   خدمة  توفري  تَّم  أنه   - املبادرة  تلك

  منَ   كثري  َوأنّ   الرقمي،  الوُصول   من  للّتمكن  الّتشغيلّية 

َوخدمة  التّ   أجهزةِ   يستخدمن   املعلامِت  كنولوجيا 

اإلنرتنْت اخلاّصة هبّن يف تنفيذ األنشطة مع الطالبات.  

ُيسمح   أّنه  الّثانوية  املدارس  قائدات  بعُض  َوأضافت 

للطالبات بإحضار أْجهزهتّن الّلوحية اخْلاصة لتطبيق  

معّلامت   بأّن  ُأخريات  ذكرت  كام  التعليم.  أنشطة 

خدام  احلاسب اآليل ُقمَن بتدريب زميالهتن حول است

 التكنولوجيا َوكيفية االستفادة منها.  

َوأخرًيا، قد يربز سؤال عن كيفية اجلمِع بني حجِم  

تقدير   َوبني  املدارس،  قائدات  تراها  اّلتي  الّتحديات 

املواطنة   تعزيز  ملامرسة  املعّلامت  من  البحث  أفراد 

بأنَّ  ذلك  تفسري  َويمكن  عالية؛  بدرجة  الرقمية 

عة بيئة العمل، وهلذا تظهر  الّتحديات هي جزء مْن طبي

باحلسِّ   نابضة  جُمتمعات  املدارس  تكون  أْن  أمهية 

ال   الّتحديات  فوجود  اجلامعّي،  َوالعمِل  الـُمشرتِك 

ينتفي معه األداء اجليد. َوربام هذا ما دفع الـُمعّلامِت  

عىل   ْقميَِّة  الرَّ املواَطنِة  تعزيز  يف  القائدات  دور  لتقديِر 

عالية، فام زالْت االستجابة عىل  أداة االستبانة بدرجة  

 االستبانات تتأّثر بالّتصورات َوالتَّقديرات الّذاتّية.  

 توصيات البحث:   

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، يمكن تقديم  

 التوصيات التالية:  

بام    - ْقميَّة،  الرَّ املُواطنِة  بشأْن  واضحٍة  أدّلٍة  إصدار 

 تطوير ُخطط  ُيوجه اجلهود بشكٍل أفضل َويساعُد يف

 تعزيزها. 

تضمني ُخطط التَّطوير املهني املوجهة لقائدات    -

َوتكنولوجيا   ْقميَّة  الرَّ باملواطنة  تتعلق  برامج  املدارس 

 الّتعليم.  

تزويد البيئات املدرسية بمتطّلباِت تكنولوجيا    - 

 التَّعليم. 

الفردية    -  للمبادرات  املستحق  التقدير  تقديم 

بام ألصحاهبا،  تدّفق  َوتوثيقها  ويدعم  احلقوق  حيفظ   

 العطاء.  
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فاعلية التعلم عن بعد: جائحة فايروس  وعالقتها بأثناء األزمات يف الحاجات اإلنسانية األساسية للطلبة  أهمية

 ا نموذج    (COVID-19كورونا )

 ندى بنت جهاد الصالح 

 جامعة امللك سعود  ،كلية الرتبية، قسم تقنيات التعليم 

ـ 25/10/2144يف   وقبل للنرش ؛هـ20/6/1442)قدم للنرش يف  ( ه  

يف ثالثة   التعلم عن بعد  فاعليةب  وعالقتها كورونا،  فايروس  للطلبة خالل أزمة جائحة  احلاجات اإلنسانية األساسية  أمهية    حتديدإىل  هدفت الدراسة  ستخلص:  امل

 ،ولتحقيق أهداف الدراسة.  ومستوى الفائدة الناجتة عن هذه التجربة  ،عن جتربة التعلم عن بعد  عن بعد، ومستوى الرىض  جوانب: القدرة عىل إدارة التعلم الذايت

عىل مقياس لفاعلية التعلم عن بعد من وجهة نظر الطلبة، وعدد من احلاجات اإلنسانية   اشتملتأداة االستبانة التي    استخداموي،  رتباطاالالوصفي  تم اتباع املنهج  

مجيع    يف يف اململكة العربية السعودية من اجلنسني    الطلبةمن مجيع  وتكون جمتمع الدراسة    للحاجات.(،  Maslowاألساسية واملُصنفة حتت حماور هرم ماسلو )

وأظهرت  .  (Snow ball)أسلوب كرة الثلج    استخدامبطريقة عشوائية ب ( طالب وطالبة، تم اختيارهم  1701أما عينة الدراسة فتمثلت يف )،  املراحل الدراسية

اجات  ثم يليها احلحتقيق الذات،  و واألمن    التقدير  حاجات، وكان من أهم هذه احلاجات،  العديد من احلاجات اإلنسانية لدى الطلبة  يف ائحة أثرت  اجلأن    النتائج

أن هناك عالقة طردية بني احلاجات اإلنسانية األساسية وفاعلية التعلم عن بعد، فكلام توفرت احلاجات اإلنسانية  . كام وجدت الدراسة الفسيولوجية واالجتامعية

 .م ي التعلمشاريع يف تصميم  والفروق الفردية بينهم حاجات الطلبة  عتبارالوتويص الدراسة بأمهية األخذ با  .األساسية لدى الطلبة زاد معها فاعلية التعلم عن بعد

 .، األزمات التعليمية، هرم ماسلو للحاجات حتليل احلاجات ، تصميم التعلم عن بعد الكلامت املفتاحية:

 

The Importance of Students' Basic Human Needs During Crises and their Relationship to the 

Effectiveness of Distance Learning: (COVID-19) Pandemic as a Model 
Nada J. Alsaleh 

College of Education - King Saud University 
(Received 2/2/2021; Accepted 5/6/2021) 

Abstract: This study aimed to determine the importance of the basic human needs of students during the Coronavirus pandemic, and its 
relationship to the effectiveness of distance learning in three aspects: the ability to manage remote self-learning, the level of satisfaction with 

the distance learning, and the level of benefit resulting from this experience. To achieve these goals, the descriptive correlational approach 

was followed, and the questionnaire was used that included a measure of the effectiveness of distance learning from the students' point of 
view, and several basic human needs that are classified under Maslow's needs pyramid. The study population consisted of all students in the 

SA in all academic levels, while the study sample consisted of (1701) male and female students, who were randomly selected using the 

snow-ball method. The study concluded that the pandemic has affected many of the students' human needs. Including most importantly, the 
needs of appreciation, safety, and self-realization, then followed by physiological and social needs. The study also found that there is a direct 

relationship between basic human needs and the effectiveness of distance learning. The study recommends considering students' needs and 
individual differences in designing education projects. 

Key words: Distance learning design; Needs analysis; Maslow's needs pyramid; Educational crises. 
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 :المقدمة

عام    واجه بدايات  يف  صحية    2020العامل  جائحة 

واملجتمعات،    ةحقيقي   أزمة شكلت   حيث  للدول 

فايروس كورونا ) العامل  COVID-19انترش  ( بني دول 

مصابني   بني  البرشية  الضحايا  من  بالكثري  تسبب  مما 

  للحد اختاذ إجراءات دولية  معها  استدعى  ،  ووفيات

أب  والسيطرة عىل انتشاره  من   رز هذه  آثاره.  كان من 

املنزيل    فرضاإلجراءات   التباعد االجتامعي واحلجر 

وحظر التجول، مما أدى إىل توقف العمل والدراسة يف  

بعد.   عن  والتعلم  العمل  نمط  إىل  واالنتقال  مقراهتا 

عن    تبنت  التعلم  اسرتاتيجيات  التعليمية  املؤسسات 

بعد يف كافة املراحل الدراسية، حيث تم التحول من  

إىل التعلم عن بعد بأنامطه املختلفة    رياحلضوالتعليم  

التزامنية وغري التزامنية، يف حماولة إلجياد حل عاجل  

 دون تعطل.    ةالدراسي السنةللتدريس وإهناء 

بعد،   عن  التعلم  بأبحاث  الرتبوي  األدب  يزخر 

ولكن من اجليل والواضح أن هذه األبحاث ُدرست  

طبيعية   وأوضاع  ظروف  يف  ظل  وُطبقت  يف  وليس 

واملؤسسات  ج املجتمع  عىل  تطغى  صحية  ائحة 

فيه التجريبية  التعليمية  بنتائجها  األخذ  فإن  لذا   ،

  الدراسة واستعراضها هنا قد ال يكون مناسًبا ملضمون  

هودجيز ومور ولوكي وتراست وبوند  . يرى  ةاحلالي

(Hodges, Moore, Lockee, Trust and Bond, 2020)    أن

بعة خالل أزمة جائحة  اسرتاتيجية التعلم عن بعد املت

املستند   بعد  عن  التعلم  عن  ختتلف  كورونا  فايروس 

عىل نامذج ومعايري حمددة، ويرَون أن املسمى األنسب  

هلذا التحول يف التعليم هو التدريس الطارئ عن بعد.  

بأنه   بعد  عن  التعلم  ُيعَرف  حني  تعليمي  ففي  نشاط 

زامنة  ُمصمم له مسبًقا، ُيقدم بطريقة متزامنة أو غري مت

املتعددة  وتطبيقاهتا  اإلنرتنت  تقنية    باستخدام 

وآخرون  2005)الصالح،   هودجيز  يعرف   ،)

(Hodges et al., 2020)    التدريس الطارئ عن بعد بأنه

إىل   هيدف  املدراس  إلغالق  فعل  كردة  مؤقت  حل 

املحتوى   نقل  خالل  من  التدريس  عملية  استمرار 

رسيع.   بشكل  جتهيزه  يمكن  بام  للطلبة  التعليمي 

بأنه  الدراسة  التعلم عن بعد إجرائًيا يف هذه  ويعرف 

وزارة   اتبعتها  التي  الطارئة  التعليمية  االسرتاتيجية 

التوقف  الت خالل  التعليمية  العملية  إمتام  يف  عليم 

من   سواء  كورونا  جائحة  أثناء  يف  للدراسة  املفاجئ 

  منصة مدرستي خالل املنصات التعليمية املحلية مثل  

أم قنوات التعلم غري التزامنية مثل قناة عني أو أنظمة  
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إدارة التعلم العاملية، مثل البالك بوورد أو تطببيقات  

 م. التواصل مثل زوو 

مناقشة اجلانب  ب  خالل هذه األزمة انشغل املختصون  

بعد  عن  للتعلم  املناسبة  األنامط  مثل  للتقنية  املادي 

التقنية   التدريبية  الدورات  دون  وتقديم  للمعلمني، 

الرتكيز الكايف عىل اآلثار النفسية واإلجتامعية الناجتة  

عن هذه األزمة، وتأثريها عىل الطالب الذي يعد أحد  

عناص  التعليمية.  أهم  العملية  دراسة    أول  كشفت 

دول   ست  يف  الطلبة  عىل  أجريت  اجتامعية  تربوية 

)اللييل،   كورونا  فايروس  جائحة  فرتة  خالل  عربية 

الطلبة  2020إسامعيل، أبو ناص والقحطاين،   (، أن 

مهيئني   الكايفليسوا  يف    بالقدر  سواسية  وليسوا 

حتت  يقعون  وأهنم  احلالية،  األزمة  مع  تأثري    التعامل 

والرتبوية   والثقافية  االجتامعية  العوامل  من  الكثري 

تؤثر   والتي  التعلم   يف واألخالقية  نحو    ؛ دافعيتهم 

 .  وبالتايل، تؤثر يف خمرجات العملية التعليمية 

وجدت الدراسة أن قدرات الطلبة    آخر من جانب  

بعد   عن  التعلم  وأساليب  التقنيات  مع  التعامل  يف 

من    كل  يؤكد    ،متفاوتة لدرجة كبرية. من هذا املنطلق

أن التخطيط    (Hodges et al., 2020)هودجيز وآخرون  

لعم يقترص عىل حدود  لالناجح  بعد ال  التعلم عن  ية 

امل نقل  وتقنيات  التعليمي  املحتوى  حتوى  تقرير 

وختطيط   دراسة  إىل  يتجاوزه  بل  املناسبة،  وأنامطه 

بشكل   واملعرفية  واالجتامعية  الشخصية  العوامل 

 . متكامل

األثر    (2020من املنترشي واملنترشي )  كل  يؤكد  و

األفراد   أوضاع  يف  األزمات  حتدثه  الذي  السلبي 

، وأن هذه اآلثار تزداد سوًءا ما مل  النفسية واإلجتامعية 

من    كل  يؤكد  تكن هناك إدارة جيدة هلذه األزمات. كام  

ن املهم  أنه م  (Hodges et al., 2020)هودجيز وآخرون  

كأسلوب إلدارة  التحول للتعلم عن بعد    أثناء   يف   جًدا

الالزمة  األزمة   واخلارجية  الداخلية  املصادر  دراسة 

والعوام التحول،  هذا  بالسياق  لدعم  املرتبطة  ل 

   التنظيمي واالجتامعي املؤثرة يف جدوى هذا التحول. 

العملية   مدخالت  أهم  أحد  املتعلمون  يعترب 

حتليل   ويعترب  خطوة  حاجات  التعليمية،  املتعلمني 

التعلم   تصميم  عملية  يف  بعد  أساسية  لضامن  عن 

التعليمية   للعملية  متينة  قاعدة  يوفر  حيث  فاعليته، 

احتي إىل  وقدراهتم  تستند  املستهدفة  الفئة  اجات 

املختلفة. تعرف احلاجة بأهنا فجوة أو فراغ بني ما هو  

إذً  فهي  يكون،  أن  جيب  وما  واقعية    ،ا كائن  مشكلة 

أما  Smith and Ragan, 1999تتطلب إجياد حل هلا )  .)

شعور الشخص  فيام يتعلق باحلاجات اإلنسانية فهي  

يعتربه   ما  ليشء  الفتقاده  الرىض  وعدم  باالرتباك 
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طريقة تفكريه ومنطقه    يف   هذا االفتقاد رضورًيا، ويؤثر  

احلاجات  2018)مصطاف،   وتعرف  يف  إ (.  جرائًيا 

افتقدها  الدراسة  ههذ التي  اإلنسانية  العوامل  بأهنا   ،

تبعت   التي  االحرتازية  لإلجراءات  نتيجة  الطالب 

ك فايروس  رضورية  جائحة  بدوره  ويعتربها  ورنا، 

 إلمتام تعلمه بشكل صحيح وفعال.  

يصفها   كام  احلاجات  حتليل  وجرين  إن  براون 

(Brown and Green, 2011  املشاكل رصد  عملية   )

بيانات   وتقديم  أسباهبا  وحتديد  الواقع  يف  املوجودة 

احللول   أفضل  لوضع  عليها  االعتامد  يمكن  مفيدة 

و املشاكل.  ) يؤاملمكنة هلذه  الصالح  ( عىل  2005كد 

أن عملية حتليل حاجات املتعلمني أثناء تصميم أنظمة  

قدراتالتعلم عىل  الرتكيز  تضمن  املتعلمني    ، 

تؤثر   التي  اخلصائص  من  وغريها  الفردية  والفروق 

(  2015بمخرجات التعلم. كام يرى عامر وعبد اهلل )

يف   ومؤثًرا  هاًما  دوًرا  الطالب  حاجات  لتحليل  أن 

شباعها  إن مراعاة هذه احلاجات وحماولة  سلوكه، وأ

سيؤثر   مما  والتوازن  الرىض  إىل  به    يف جياًبا  إ يؤدي 

 ه. ئدافعيته وأدا 

حتليل    تناولت  التي  الدراسات  تعددت 

املثال سبيل  فعىل  للمتعلمني،  خمتلفة    ، احتياجات 

 ( مصطاف  النفسية  2018تناولت  احلاجات   )

ثرها عىل  للطالبات النازحات يف املرحلة املتوسطة وأ 

أن   إىل  خلصت  وقد  ونجاحهم،  التعليمي  سلوكهم 

رفع  إ عىل  يساعد  للطالبات  النفسية  احلاجات  شباع 

حتسني   يف  يسهم  مما  الذات  وحتقيق  التقدير  مستوى 

تناولت   كام  التعليمية.  فرصهن  وحتسني  دافعيتهن 

( رمضان  املتغريات  2013دراسة  بعض  أثر   )

العلم والتخصص  اجلنس  مثل  عىل  الديمغرافية  ي 

أن   إىل  اجلامعيني، وخلصت  الطلبة  تشكيل حاجات 

االجتامعية،   اجلوانب  عىل  تركزت  الطلبة  حاجات 

يليها اجلوانب االنفعالية واجلوانب األرسية ثم املجال  

احلاجات   هذه  جتاهل  أن  الدراسة  وتؤكد  الدرايس. 

هتم النفسية واالجتامعية والتي تؤثر  نعكس عىل حاال ت

  متابعة دراستهم. قدرهتم عىل  يفبدورها 

)  يعد  ماسلو  العلامء  (  Maslowأبراهام  أشهر  من 

والنفسية   اإلنسانية  احلاجات  بدراسة  اهتموا  الذين 

ودراسة ارتباطها بمفهوم الدافعية وعالقتهام باإلنجاز 

اإلنسانية.   بالنظرية  يسمى  ما  ضوء  يف  البرشي، 

نحو   عىل  تنمو  اإلنسانية  الدافعية  أن  ماسلو  يفرتض 

هب أعىل  هرمي  مستوى  ذات  حاجات  حتقيق  دف 

شعر   كلام  الشخص  وأن  الذات  حتقيق  كحاجات 
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القلق   عنده  ازداد  حاجاته  إلشباع  ملحة  بحاجة 

ومنطقية   فعالة  بصورة  التفكري  عن  وعجز  النفيس 

(Maslow, 1970)  اإلنسانية احلاجات  ماسلو  . صنف 

هرمي   لتصنيف  وفًقا  مستويات  مخسة  إىل  األساسية 

ألولويتو السلوك،  طبًقا  يف  والتأثري  اإلشباع  يف  ها 

 حيث صنفها عىل التوايل إىل:  

الفسيولوجية  احلاجات   : احلاجات  أوًلا وهي   ،

الكائنات   كافة  فيها  ويتفق  البقاء  متطلبات  متثل  التي 

احلية، وهي حاجات جسمية إىل درجة كبرية، مثل املاء  

الفضالت   من  والتخلص  واألكسجني  والطعام 

قاعدة  2018)مصطاف،   احلاجات  هذه  ُتشكل   .)

بدهييتها   من  الرغم  وعىل  بامسلو  اخلاص  ن  فإاهلرم 

من  الشخص  حيرر  احلاجات    اشباعها  هذه  سيطرة 

ويتيح لنفسه االرتقاء إلشباع احلاجات األعىل    ، عليه

 (.  2002)نشوايت،  

األمن حاجات  الشعور  ثانياا:  حاجات  وهي   ،

اخلوف   من  والتحرر  واحلامية  والطمأنينة  بالسالم 

)مصطاف،   هذه  2018والقلق  تدفع  حيث   ،)

احلاجات الشخص إىل جتنب األوضاع الغريبة وغري  

وعبد  املألوفة   )عامر  واحلذر  احلرص  أسباب  واختاذ 

)2015اهلل،   نشوايت  ويرى  حاجات  2002(.  أن   )

يف   كبري  بشكل  الفرد  ترصفات  عىل  تسيطر  األمن 

حاالت الطوارئ التي هتدد السالمة العامة كاحلروب  

 أو األوبئة أو الكوارث الطبيعية.  

اًلجتامعية احلاجات  احلب    ثالثاا:  حاجات  أو 

وتنط  التوجه  واالنتامء،  ذات  احلاجات  عىل  وي 

فيشعر   واالنتامء،  كالعطف  والوجداين،  االجتامعي 

الشخص بحاجته إىل االنضامم إىل مجاعة ما والشعور  

يف   واملسامهة  األرسة  إىل  االنتامء  مثل  واأللفة  باحلب 

بشكل   احلاجات  هذه  وتظهر  االجتامعية،  األنشطة 

 إليه  جيل عند فقد الفرد أصدقاءه وأحبابه أو املقربني 

 (.  2002)نشوايت،  

الذات احرتام  أو  التقدير  حاجات  ا:  وهي  رابعا  ،

كفرد   الشخصية  قيمته  لتحقيق  الفرد  حاجات  متثل 

متميز، وتتجىل يف التقدير الذايت واحرتام اآلخرين له  

إن  2018)مصطاف،   تولد  إ(.  احلاجات  هذه  شباع 

بالنسبة   واملنفعة  الكافية  والقدرة  بالثقة  شعوًرا 

، وأن نقصها يولد شعوًرا بالضعف والعجز  للمجتمع 

 (.  2002والدونية )نشوايت،  

ا: حاجات حتقيق الذات  ، وتقع يف قمة هرم  خامسا

رغبة الفرد    احلاجات   ومتثل هذه  ، االحتياجات ملاسلو

يف حتقيق إمكاناته املتنوعة عىل نحو فعيل وكيل، بحيث  

الذي   الشخص  يكون  أن  يف  رغبته  الشخص  حيقق 

)عامر اهلل،    يرغبه  هذه  2015وعبد  وتتجىل   .)
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والعمل   التعليم  اختيار  الفرد عىل  قدرة  احلاجات يف 

 الذي يالئمه يف حدود قدراته وامكاناته.  

أثرت   أو  أزمة  لقد  مبارش  بشكل  كورونا  جائحة 

مبارش   الطلبة  يفغري  مما    بيئة  هبم  املحيطة  والظروف 

شكلت حاجات خمتلفة لدى الطلبة )اللييل وآخرون،  

احلاجات  وبرصد    (،2020 وربطها ليلها  وحتهذه 

بالوصف الذي قدمه ماسلو للحاجات اإلنسانية تم  

اإلنسانية  ها  تصنيف للحاجات  ماسلو  هرم  ضمن 

(: 1شكل )  ،كالتايل

 ( احلاجات اإلنسانية للطلبة خالل جائحة كورونا يف ضوء هرم ماسلو1شكل )

من احلاجات التي ظهرت    ا ( عددً 1يوضح شكل )

مستوى  ك خيتلف  قد  كورونا،  جائحة  ألزمة  نتيجة 

عوامل    اختالف هذه احلاجات من طالب آلخر بأمهية  

الطلبة   اعتاد  حاجات  هي  جمملها  يف  ولكن  عديدة، 

يؤثر  تواجدَ  قد  فيها  اختالل  وأي  األزمة،  قبل    يف ها 

 فاعلية التعلم عن بعد.  

بعد   عن  التعلم  فاعلية  عىل  احلكم  يصعب  قد 

كورونا   جائحة  أزمة  الدرجات  خالل  خالل  من 

للطلبة التعلم عن    إن، حيث  التحصيلية  إىل  التحول 

  . يقة مفاجئة ورسيعة بدون تصميم مسبقبعد تم بطر 

خالل    ،وبالتايل من  التجربة  هذه  فاعلية  عىل  احلكم 

دقيق.   غري  يكون  قد  األكاديمي  الطلبة  ولكن  أداء 

يمكن الكشف عن آراء الطلبة حول عدد من اجلوانب  

قد   يف  التي  فاعلية  تعطي  عن  عامة  صورة  جمملها 

بعد عن  احلكم  التعلم  سيتم  الدراسة  هذه  يف  عىل  . 

فاعلية التعلم عن بعد من خالل استطالع آراء الطلبة  

ثالث التعلم    :أواًل   ، جوانب  ةحول  إدارة  عىل  القدرة 

 

 

 

 

 

احلاجات 

 الفسيولوجية

 حاجات األمن

 احلاجات اًلجتامعية

 حاجات التقدير

 الر  الذا 

عن األداء   قدير اإلن ا  

التعلي    حرية ا ا  القرارات  

 التفر  التام للدراسة

امل سسات التعلي ية  مراعا  املعل   ل  و  وضو   رارات 

 الطال   احلصول ع   ع ي    ا   دع  أ راد األ  

األجواء اإل ابية يف املن ل  لقاء ال مالء  التوا ل م  املعل    ح ور املناسبات 

 اًلجتامعية   و ر مصادر الرت ي 

ملوثوقة عرب وسائل التواصل االجتامعي، توفر األخبار اإلجيابية يف توفر صوره واضحة عن املستقبل القريب، توفر األخبار ا

 التلفاز، االطمئنان عىل الوضع الصحي ألفراد األرسة، توفر مكان خاص للدراسة، الثقة بقدرات املعلمني عىل التعليم

السالمة الصحية  انت ام أو ات حرية ا رو  من املن ل  احلصول ع  وجبات الطعام يف أ  و ت  اًل   نا  ع  

 وساعات النوم

 

 حاجات حتقيق الذات
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عن جتربة التعلم    : مستوى الرىض ا ثانيً   ،عن بعد  الذايت

بعد هذه  :  ا ثالثً   ،عن  عن  الناجتة  الفائدة  مستوى 

. إن انطباع الطلبة العام ومالحظاهتم القريبة  التجربة

القوة   جوانب  عىل  مؤرشات  تعطي  قد  الواقع  من 

 والضعف ومدى ما حققته التجربة من أهداف.  

 : الدراسةمشكلة 

  ات إجراء  منأزمة جائحة كورونا  ما ترتب عىل  إن  

  ع استثنائية مثل التباعد االجتامعي واحلجر املنزيل ومن

إىل    التعلم احلضوري التحول املفاجئ من  ، والتجول 

بعد عن  إحداث    تسبب   ، التعلم  نفيس  رباك  إيف 

الطلبة  لدى  كبري  وتعليمي  اللييل  .  ومعنوي  يؤكد 

 ( التجارب  2020وآخرون  تصميم  عند  أنه   )

جتربة   وبالتحديد  كحل  التعليمية  بعد  عن  التعلم 

باال األخذ  من  بد  ال  األزمة  الظروف    عتبارلتجاوز 

النفسية واالجتامعية والتغريات استثنائية العديدة التي  

(  2020)   املنترشي واملنترشييمر هبا الطلبة. كام يشري  

عن   الناجتة  املتغريات  ومراقبة  التخطيط  أمهية  إىل 

  يساعد يف   األزمات وحماولة السيطرة عليها وإدارهتا بام

من ومن  التخفيف  و ها  حت آثارها،  يف  سني طرق  يسهم 

من هذا املنطلق جاءت  .  التعامل مع شبيهاهتا مستقباًل 

الدراسة   اإلنسانية  هذه  احلاجات  أمهية  للكشف عن 

التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا للطلبة، وعالقتها  

واال  بعد،  عن  التعلم  يف    ستفادةبفاعلية  نتائجها  من 

امتدت   إذا  فيام  بعد  التعلم عن  وتطوير جتربة  حتسني 

لفرتة أطول ال قدر اهلل، أو يف تصميم خطط  اجلائحة  

 إدارة األزمات بشكل عام. 

   :الدراسةأهداف 

 إىل حتقيق األهداف التالية:  تسعى هذه الدراسة 

أمهية    .1 عىل  اإلنسانية  التعرف  احلاجات 

جائحة فايروس كورونا  أزمة  األساسية الطارئة خالل  

 . من وجهة نظر الطلبة 

أزمة  فاعلية التعلم عن بعد خالل  عىل    التعرف   .2

 . جائحة فايروس كورونا من وجهة نظر الطلبة

عىل   .3 ا  التعرف  اإلنسانية  عالقة  حلاجات 

فاعلية التعلم  بيف ضوء نظرية ماسلو  األساسية للطلبة  

 .عن بعد

 : الدراسة أسئلة

 التالية:   األسئلةعن  الدراسة يب جت

الطارئة  ما   .1 األساسية  اإلنسانية  احلاجات  أمهية 

من وجهة نظر  جائحة فايروس كورونا  أزمة  خالل  

 ؟الطلبة
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خالل   .2 بعد  عن  التعلم  فاعلية  جائحة  أزمة  ما 

 فايروس كورونا من وجهة نظر الطلبة؟

للطلبة    ما عالقة  .3 األساسية  اإلنسانية  احلاجات 

 فاعلية التعلم عن بعد؟بيف ضوء نظرية ماسلو 

 : الدراسةأهمية 

 أمهية الدراسة فيام ييل:  ترتكز 

إثراء املحتوى العريب البحثي حول اجلائحة من    .1

خالل بحث جوانب خمتلفة مل تتطرق إليها الدراسات  

مثل للطلبة    السابقة،  األساسية  اإلنسانية  احلاجات 

 وعالقتها بفاعلية التعلم عن بعد.  

اجلائحة،    تقييم   .2 خالل  بعد  عن  التعلم  جتربة 

للعملية   األساسية  املدخالت  أحد  عىل  بالرتكيز 

الطلبة التعليمية   نوعية    وهم  عىل  الرتكيز  من  بداًل 

 . املخرجات التعليمية

البحث   .3 احلاجات    سيسهم  أهم  حتديد  يف 

نجاح   يف  وعالقتها  األزمات  يف  الطارئة  اإلنسانية 

بعد،   عن  ُمسبًقا  التعلم  تنبؤها  يف  يساعد  قد  مما 

 . مناسبة استباقية تصميم بيئات تعليمية و

 حدود الدراسة: 

حتديد   عىل  للدراسة  املوضوعية  احلدود  تقترص 

والتي   للطلبة  األساسية  اإلنسانية  احلاجات  أمهية 

يف أثناء جائحة كورونا والكشف عن عالقتها    برزت

الطلبة.   نظر  وجهة  من  بعد  عن  التعلم  بفاعلية 

طلبة   عىل  واملكانية  البرشية  حدودها  واقترصت 

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من اجلنسني  

يف كافة مراحله الدراسية. كام يقترص هذا البحث عىل  

فيه توقفت  التي  الزمنية  احلضورية  الفرتة  الدراسة  ا 

بعد،   عن  التعلم  إىل  الطلبة  وانتقل  مفاجئ  بشكل 

العام   من  الثاين  الدرايس  الفصل  خالل  وذلك 

 هـ. 1441

 : ية الدراسة وإجراءاتهامنهج

 : الدراسة منهج 

الوصفي  عىل    ةاحلالي   الدراسة   ت اعتمد املنهج 

( ،  (Descriptive Correlation Methodsاالرتباطي 

عىل   األساسية  للتعرف  اإلنسانية  احلاجات  أمهية 

للطلبة يف أثناء األزمات وعالقتها بفاعلية التعلم عن  

يسهم.  بعد من  هذا    حيث  عدد  دراسة  يف  املنهج 

املشكالت املرتبطة بالسلوك اإلنساين والتي ال يمكن  

، مثل املنهج  دراستها بواسطة مناهج البحث األخرى

الظواهر اإلنسانية وارتباطها  التجريبي تعقد  ، بسبب 

ضبطها   بمتغريات  يصعب  .  ( Field, 2013)  عديدة 

حتى لو تم العثور    -وعىل عكس املنهج التجريبي فإنه
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املتغريات بني  إجيايب  ارتباط  إلثبات    - عىل  يكفي  ال 

الدراسة احلالية   السبب والنتيجة. ولذلك، اعتمدت 

( التثليث  اسرتاتيجية  والتي  Triangulationعىل   ،)

تستند إىل دمج استخدام بيانات كمية ونوعية لإلجابة  

 عن أسئلة الدراسة.  

 ا:وعينته الدراسةمجتمع 

جمتمع   مجيع    الدراسة تكون  اململكة    الطلبة من  يف 

اجلنسني   من  السعودية  املراحل    يف العربية  مجيع 

تم    الدراسة الدراسية. ونظًرا لكرب حجم جمتمع   فقد 

عين عشوائية    تها اختيار  ملنهجية  بطريقة  كرة    "وفًقا 

من خالل نرش األداة إلكرتونًيا    ،(Snow ball)  "الثلج

بلغ  . وقد  وتبادهلا بطريقة عشوائية من شخص إىل آخر

 ( املستجيبني  عينة  1701عدد  مثلوا  وطالبة  طالب   )

. (1)جدول   احلالية الدراسة 

 .التو ي  الدي وغرايف لعينة الدراسة(: 1جدول )

 النسبة  العدد املت ريات الدي وغرا ية م

 اجلنس 1
 % 21.0 357 ذكر 

 % 79.0 1344 أنثى

 املرحلة الدراسية  2

 % 49.2 836 تعليم عام 

 % 43.4 739 جامعي 

 %  7.4 126 دراسات عليا

 نوع امل سسة التعلي ية  3

 % 84.0 1429 حكومي 

 % 12.9 220 أهيل

 % 3.1 52 عاملي 

نسبة اإلناث يف العينة  ( أن  1يتضح من جدول ) 

%(  79فاقت نسبة الذكور، حيث كان نسبة اإلناث ) 

الذكور  نسبة  بلغت  حني  نسبة  21)  يف  كذلك   .)%

التعليم   يليه  األكرب  العام كان  التعليم  املستجيبني من 

اجلامعي ثم الدراسات العليا. كام يتضح من اجلدول  

مؤسسات   يدرسون يف  املستجيبني  أغلبية  أن  السابق 

 %(. 84ية حكومية، حيث بلغت نسبتهم ) تعليم

 

 :الدراسةأداة 

 وذلك الدراسة، هلذه أداة االستبانة استخدمت

و ملناسبتها   الدراسة  املراد  ألهداف  البيانات  لطبيعة 

مراجعة  وحجمها مجعها   خالل  من  األداة  بناء  تم   .

وقد األدبيات   الواقع،  ومالحظة  تكونت    السابقة 

 أجزاء رئيسة:  من ثالثةيف صورهتا النهائية  االستبانة 

األول: من    اجل ء  األسئلة  تكون  من  جمموعة 

الدراسية ونوع  اجلنس واملرحلة    هي:   ، الديموغرافية
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التعليمية.  الكذلك    املؤسسة  آراء  ستطالع  سؤال 

بعدحول    الطلبة التعلم عن  فاعلية  القدرة  :  جوانب 

عن بعد، ومستوى الرىض عن  عىل إدارة التعلم الذايت  

ومستوى بعد،  عن  التعلم  عن  جتربة  الفائدة    الرىض 

بعد عن  التعلم  جتربة  عن  عن    . الناجتة  ولإلجابة 

عىل  املوافقة  مستوى  حتديد  يتطلب  مقياس    السؤال 

مخسة إىل قمة  املقياس  حيث يشري    ،من مخسة متدرج  

 . ا بتاتً الرىض وواحد إىل عدم الرىض 

  احلاجات ألمهية  اشتمل عىل مقياس    اجل ء الثاين:

األساسية   كورونا    خالللطلبة  لاإلنسانية  يف  جائحة 

ماسلو.   نظرية  (  23) عدد  صياغة  تم  حيث  ضوء 

هرم    عبارة، متثل  أساسية  حماور  مخسة  يف  وتصنيفها 

للحاجات   رقم  ماسلو  عن  (1)شكل  ولإلجابة   .

وفقً  تم تصميمه  اخلاميس    ا املقياس  ليكرت  ألسلوب 

جدً    مهم   غري  –   مهم   غري  –   حمايد   –  مهم   –   ا)مهم 

 (.اأبدً 

الثالث: مفتوحني    اجل ء  سؤالني  من  تكون 

أواًل يستطلعان جتربة    الطلبة   رأي   :،  يف  عام  بشكل 

خالل  التعل بعد  عن  للدراسة  م  الفوري  التوقف 

 التجربة.  هذه لتطوير   ماقرتاحاهت : ا احلضورية. ثانيً 

 :لصدق والثباتا

الظاهري وتدقيق    : الصدق  ومراجعة  حتكيم  تم 

يف   املختصني  من  عدد  قبل  من  تقنيات  األداة  جمال 

.  وتطويرها بناًء عىل مالحظاهتم التعليم وعلم النفس،  

تم جتريبها عىل عينة خمتلفة من للتأكد من    كام  الطلبة 

 وتعليامت اإلجابه عنها. عباراهتا وضوح 

 : الداخلي تساقصدق اال

لألداة من  الداخيل    تساق من صدق اال تم التحقق  

معامل    خالل )  ارتباطحساب   Pearsonبريسون 

Coefficient  كل بني  العالقة  لقياس  وذلك  جمال  (؛ 

 .  ( 2)جدول    ألداة ككلوا

مل اًلت احلاجات  بريسو  ار با معامالت  (:2جدول )

 . اإلنسانية واألدا  ككل

 ر با  معامل اًل جمال احلاجات م

 **0.673 احلاجات الفسيولوجية  1

 **0.685 حاجات األمان  2

 **0.701 االجتامعية احلاجات  3

 **0.657 حاجات التقدير  4

 **0.672 حاجات حتقيق الذات  5

  0.01مهم عند مستوى الداللة  ارتباط* *

  رتباط ( أن مجيع معامالت اال2يتضح من جدول ) 

 ( (، مما يعطي  0.01دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

اال معامالت  ارتفاع  عىل  الداخيل،    تساقداللة 
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الوثوق   إمكانية  إىل  تشري  مرتفعة  صدق  ومؤرشات 

 ة. دااألبنتائج 

  :الثبات

تم حساب معامل   الدراسة  أداة  ثبات  للتأكد من 

(، حيث تم حساب  Cronbach’s Alphaألفا كرونباخ )

(، وهي  0.775معامل الثبات الكيل لألداة، وقد بلغ )

تتمتع بدرجة عالية من    األداةقيمة مرتفعة تدل عىل أن  

أهداف   حتقيق  يف  عليها  االعتامد  ويمكن  الثبات، 

 الدراسة. 

 :األساليب اإلحصائية

والتي   السابقة  اإلحصائية  األساليب  إىل  إضافة 

والثبا  الصدق  حلساب  استخدام  استخدمت  تم  ت، 

الوصفي الكمي  التكرارات،    ، التحليل  مثل: 

لكل   املعياري  واالنحراف  احلسابية،  واملتوسطات 

، والتي كانت تعتمد  عبارة من عبارات أداة الدراسة

استجابة   حيمل  والذي  املغلق  الشكل  عىل  جمملها  يف 

اخلاميس. ليكرت  ملقياس  وفًقا  تم    حمتملة  كذلك 

ارتباط بريسون لتحديد مدى وجود    حساب معامل 

التعلم   وفاعلية  اإلنسانية  احلاجات  أمهية  بني  عالقة 

بعد.   عن  عن  الناجتة  النوعية  بالبيانات  يتعلق  فيام 

بشكل   حتليلها  تم  فقد  املفتوحة  األسئلة 

قراء(Thematic analysis)موضوعي  خالل  من  هتا  ، 

و و مستمدة  مجعها  تنظيمها ضمن موضوعات حمددة 

واالستفادة منها يف دعم    وأسئلته، من أهداف البحث 

 وتفسري نتائج البحث الكمية. 

 : ومناقشتها الدراسة نتائج 

األول:  الس ال  عن  أمهية    اإلجابة  احلاجات  ما 

الطارئة   األساسية  جائحة  أزمة  خالل  اإلنسانية 

 فايروس كورونا من وجهة نظر الطلبة؟

التكرارات   حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري الستجابات  

أفراد العينة حول أمهية احلاجات اإلنسانية األساسية التي  

 وكانت النتائج كالتايل: برزت خالل اجلائحة،  

 . من وجهة ن ره  حول أمهية احلاجات الفسيولوجية عينة الدراسة أ راداست ابات (: 3) جدول

   عل كما أمهية احلاجات الفسيولوجية التالية لن ا  

 عن بعد خالل جائحة  ايروس كورونا 
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 اخلروج من املنزل يف أي وقت حرية 

 1.279 2.788 836 التعليم العام 

 1.339 2.984 739 اجلامعي 

 1.209 3.270 126 الدراسات العليا

 1.307 2.909 1701 اإلمجال 
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 .(3) جدول اب / 

ما أمهية احلاجات الفسيولوجية التالية لن ا   عل ك  

 عن بعد خالل جائحة  ايروس كورونا 
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 احلصول عىل وجبات الطعام من املطعم يف أي وقت

 1.318 2.700 836 التعليم العام 

 1.327 2.867 739 اجلامعي 

 1.251 2.714 126 الدراسات العليا

 1.319 2.774 1701 اإلمجال 

 االطمئنان عىل سالمتي الصحية 

 0.532 4.795 836 التعليم العام 

 0.608 4.744 739 اجلامعي 

 0.531 4.786 126 الدراسات العليا

 0.566 4.772 1701 اإلمجال 

 انتظام أوقات وساعات النوم 

 1.151 3.896 836 التعليم العام 

 0.961 4.244 739 اجلامعي 

 0.928 4.103 126 الدراسات العليا

 1.069 4.062 1701 اإلمجال 

 االستقرار النفيس 

 0.630 4.730 836 التعليم العام 

 0.619 4.739 739 اجلامعي 

 0.602 4.683 126 الدراسات العليا

 0.623 4.730 1701 اإلمجال 

جدول   من  متوسطات  3) يتضح  تفاوت   )

حيث  ائحة،  اجلاحلاجات الفسيولوجية التي صاحبت  

( بني  ما  املتوسطات  (.  2.77  –  4.77تراوحت 

ة  ي الصح  سالمتي عىل    طمئنانحصلت احلاجة إىل اال

حسايبأعىل   متوسط  )   عىل  حاجة  (4.77بلغ  يليه   ،

من املالحظ    (.4.73النفيس بمتوسط بلغ )  ستقراراال

فرتة   خالل  الطلبة  افتقدها  قد  األمور  هذه  مجيع  أن 

كانائحةاجل فقد  الوباء    ت،  انتشار  مع    ، كبريةرسعة 

ال لعالجه  لانعدام  املناسبة  قلق  قاحات  يف  تسبب  مما 

الطلبة كبري   جمتمع  ما ،  يف  سلبي    أثر  وهو    يف بشكل 

إىلوذلك  .  هلم النفيس    ستقراراال مراعاة    يشري  أمهية 

هذه اجلوانب وعدم مطالبة الطلبة بأداء تعليمي مماثل  

 ألدائهم ملا قبل اجلائحة.  

أوقات   انتظام  أمهية  إىل  الطلبة  أشار  كذلك 

النوم،   حيث حصلت عىل متوسط حسايب  وساعات 

( احلضوري  فمع  (،  4.06بلغ  التعليم    غريوتانقطاع 

الدراسية أوقات   أنامط    اختالفبسبب    احلصص 

غري متزامن، اختلفت  ومتزامن   ما بنيالتعلم عن بعد  
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اليومية وزاد  النوم  صعوبة    ت معها أوقات وساعات 

. ومما ذكره  ا كام كان عليه سابقً   املهام الدراسيةمتابعة  

عىل   النوم  أوقات  انتظام  أمهية  حول  الطلبة  بعض 

بعد  عن  التعليمي  األسئلة  إيف    أدائهم  عىل  جاباهتم 

 :  املفتوحة

لدي    اختلف " النوم  تركيزي يف  أثر  مما  نظام  عىل 

أجد صعوبة يف  "؛  "وقدريت عىل التفاعل  املحارضات

بسبب   املحارضات  أوقات  يف    اختالف االنتظام 

التجربة متعبة ومرهقة  "؛  "أوقات النوم لدينا يف املنزل

عة  ن حمارضايت موزَ حيث أ،  من الناحية اجلسدية  اجدً 

كافة   وقت  عىل  يف  اختبارات  ولدي  اليوم  ساعات 

وهذا أثر عىل حتصييل العلمي وعىل    ؛متأخر من الليل 

 . "فاعلية املحارضات

(  2020)  اللييل وآخرون مع ما وجده هذا  يتفق و 

الروتني اليومي  رباك عام يف  إأن اجلائحة تسببت يف  يف  

، مثل السهر إىل ساعات متأخرة من الليل  حلياة الناس

النهار، مما أثر اجتامعيً وزيادة عدد     ا ساعات النوم يف 

اخلطط    ا ونفسيً  رسم  يف  يتطلب  قد  لذا  عليهم، 

املستقبلية للتعلم عن بعد وضع جداول دراسية حمددة  

 وثابتة شبيهة باجلدول الدرايس املدريس.  ا مسبقً 

( إىل أن احلاجة للحصول  3كذلك يشري اجلدول )

ثل أقل  عىل وجبات الطعام من املطعم يف أي وقت مت

عىل   حصلت  حيث  للطلبة  فسيولوجية    ى أدنحاجة 

 ( بلغ  حسايب  يليه 2.77متوسط  األمهية    (  قلة  يف 

احلاجة للخروج من املنزل يف أي وقت حيث سجلت  

  ، أنه هتامم املثري لالومن   (.2.91متوسط حسايب بلغ ) 

الرغم  و يظهره  ممعىل  أفراد  ا  من  بعض  احلايل  اجليل 

التنقل رغبة يف اخلروج من     عتامد واال  ،املنزل وحرية 

و الرسيعة  الوجبات  عىل    يف الطعام  تناول  الكبري 

الشهرية  مثل  فإ،  املطاعم  عالية  أمهية  ذات  تكن  مل  هنا 

   . غريها من احلاجات الفسيولوجية

 . حاجات األما  من وجهة ن ره حول أمهية  عينة الدراسة أ راداست ابات (: 4) جدول

عن بعد خالل    عل كما أمهية حاجات األما  التالية لن ا   

 جائحة  ايروس كورونا 
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

وجود صورة واضحة عن املستقبل القريب حول هناية أزمة 

 كورونا

 0.781 4.511 836 التعليم العام 

 0.723 4.579 739 اجلامعي 

 0.713 4.627 126 الدراسات العليا

 0.752 4.549 1701 اإلمجال 
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 .(4) جدول اب / 

ما أمهية حاجات األما  التالية لن ا   عل ك عن بعد خالل  

 جائحة  ايروس كورونا 
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 األخبار املوثوقة عرب وسائل التواصل االجتامعي توفر 

 0.642 4.709 836 التعليم العام 

 0.646 4.668 739 اجلامعي 

 0.661 4.698 126 الدراسات العليا

 0.645 4.691 1701 اإلمجال 

 توفر األخبار اإلجيابية واملشجعة يف التلفاز 

 0.890 4.428 836 التعليم العام 

 0.906 4.382 739 اجلامعي 

 0.724 4.500 126 الدراسات العليا

 0.886 4.413 1701 اإلمجال 

 االطمئنان عىل الوضع الصحي ألفراد األرسة

 0.378 4.868 836 التعليم العام 

 0.498 4.828 739 اجلامعي 

 0.416 4.897 126 الدراسات العليا

 0.437 4.853 1701 اإلمجال 

 املنزل للدراسة توفر مكان خاص يب يف 

 1.062 4.083 836 التعليم العام 

 0.897 4.419 739 اجلامعي 

 0.756 4.484 126 الدراسات العليا

 0.988 4.259 1701 اإلمجال 

 ثقتي بقدرات املعلمني عىل التعليم عن بعد 

 1.124 3.992 836 التعليم العام 

 1.019 4.175 739 اجلامعي 

 0.823 4.421 126 الدراسات العليا

 1.066 4.103 1701 اإلمجال 

)   يتضح جدول  احلاجات  4من  عكس  وعىل   )

هناك  الفسيولوجية   حاجات    اكبريً   ا تقاربً فإن  بني 

عرب  التي  فقد    األمان  العينة،  أفراد    تراوحت عنها 

( بني  ما  احلسابية  (.  4.10  –  4.85املتوسطات 

اال إىل  احلاجة  الصحي    عىل   طمئنانحصلت  الوضع 

  ، ( 4.85عىل متوسط حسايب بلغ ) ألفراد األرسة عىل أ

هذه جائحة صحية هتدد    إنوهذا غري مستغرب حيث  

استثناء.   دون  الطلبة  اجلميع  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

قلقهم   من  أكثر  أرسهتم  أفراد  عىل  قلقهم  عن  عربوا 

عىل أنفسهم، وأن هذا القلق كان له دور كبري يف لفت  

حيث  اهتامم الدراسة  عن  أهم    إنهم  هو  ما  لدهيم 

بشأنه األ   بأخذاملعلمني  وطالبوا    ، للقلق  يف  هذا  مر 

 :  عتباراال
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أدى  أيب  صيب  أ" مما  اضطراب  بالفايروس،  إىل 

حالتي النفسية وقلقي الدائم حول صحته مما جعلني  

بالدراسة   آبه  وغري  والدينا  "؛  "مشتتة  عىل  خوفنا 

كأطباء   يعملون  الذين  أزواجنا  وعىل  بالسن  الكبار 

اعتقد أن التعلم  "؛  "ا شتتنا ذهنيً وعىل أطفالنا الصغار  

عن بعد يف هذه الظروف غري مالئم؛ ال أعلم هل أقلق  

كو وضغوطات  بشأن  نفيس  توتر  أدرس؟  أو  رونا 

 . "كبرية نفسية 

آخر  جانٍب  احلاجة   ، من    أخبار توفر  إىل    حصلت 

موثوقة عرب وسائل التواصل االجتامعي عىل متوسط  

احلاجة إىل توفر  ، كذلك حصلت  (4.69حسايب بلغ )

متوسط   عىل  التلفاز  يف  واملشجعة  اإلجيابية  األخبار 

دور اإلعالم يف  يشري ذلك إىل  (.  4.41حسايب بلغ )

عىل   والتأثري  حاجاهتم  وتشكيل  الطلبة  عىل  التأثري 

الدراسة لدهيم،   عالم  لقد ضجت قنوات اإلظروف 

ومواقع التواصل االجتامعي بأخبار وتقارير    املختلفة 

دقيق ومنها  غري منقطعة عن هذه اجلائحة، منها ما هو 

ذلك؛   غري  هو  وفَّر  ما  كبرية  وذلك  معلومات  كمية 

يشري  .  يف كثري من األحيانألذهان الطلبة  ومشتتة    اجدً 

( ابريج  وبينكي   ,Gabriels & Benke-Abergجابريل 

طلبة  إىل  (  2020 واجهت  التي  العقبات  أبرز  أحد  أن 

املقدمة    الدقيقة   اجلامعات يف أوروبا نقص املعلومات 

فورية   معلومات  تقديم  بأمهية  أوصوا  لذلك  هلم، 

الدعم   تقديم  بل  فقط  هذا  وليس  للطلبة،  موثوقة 

 النفيس واللوجستي والصحي هلم يف منازهلم.  

  ملحة لوجود صورة   ة  الطلبة عن حاجكذلك عرب 

األزمة  واضح هناية  حول  القريب  املستقبل  عن  ة 

(، ولكن  4.55احلالية حيث بلغ متوسط هذه احلاجة ) 

  انحسارمع األسف كان هناك غموض كبري يف موعد  

األسباب   حول  املعرفة  غياب  مع  اجلائحة  هذه 

مع عدم  و  ، وقف انتشارهوالظروف التي تساعد عىل  

مناسب   لقاح  هذا    له اكتشاف  كتابة  وقت  حتى 

) .  البحث واملنترشي  املنترشي  أن  2020يؤكد   )

ي املتأزم  املوقف  االرتباك  ؤ غموض  من  إىل حالة  دي 

اال وعدم  خطة  ستقراروالعجز  وجود  معه  يتطلب   ،

   إلدارة األزمة بشكل رسيع وذات كفاءة عالية.

مكان خاص  إىل  الطلبة عن حاجتهم  كذلك عرب  

(،  4.26هبم للدراسة حيث بلغ متوسط هذه احلاجة )

لألرس ظروف  ال   اختالف فمع   أ  املادية  فرادها  وعدد 

اخلاص السكن  يتوهبم،    ة وظروف  ال  للطالب  اقد  فر 

للدراسة ومالئم  خاص  فحسب،    .مكان  هذا  ليس 
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-Gabriels & Benkeفقد وجد جابريل وبينكي ابريج )

Aberg, 2020 ًكثري أن  وجدوا    ا (  اجلامعات  طلبة  من 

اجلامعية   سكنهم  مقرات  ملغادرة  مضطرين  أنفسهم 

إىل العيش مع أرسهم سواء كانت يف نفس    نتقالواال

يف مدينة أخرى، وقد تسبب ذلك بحاالت    ماملدينة أ 

اال عدم  وجد    ستقرارمن  الذي  الطالب  عىل  سواء 

بعيدً  أ   انفسه  جامعته،  وعن  اخلاص  سكنه    م عن 

لألرسة حيز    بالنسبة  لدهيا  يكون  ال  قد  التي  نفسها 

العائدين    كاٍف  أبنائهم  تقرير    .إليهم الستقبال  يؤكد 

( أن من أهم عوامل نجاح التعلم  2020اليونيسكو )

التعلم   املساواة يف الوصول إىل خدمات  عن بعد هو 

 اإللكرتوين وتوفر بيئة تعليمية منزلية مالئمة.  

اجلانب  هذا  املعلمني    يف  مراعاة  أمهية  الطلبة  أكد 

واملادية  للفروق   الطلبة  ظروفهم    اختالفبني 

 األرسية: 

ت " فمثاًل ال  الطلبة  ظروف  بني  مساواة  نا  أ  وجد 

إمكانية   لدي  يبلليس  خاص  حاسب  جهاز    ، رشاء 

دائمنرتنت غري  اإلكذلك   بشكل  لدي  أثر  مما    متوفر 

درجايت عىل  "؛  "عىل  يعتمد  التجربة  من  نجاح  كثري 

لد متوفرة  غري  وهي  غرفة    مثل   َي،العوامل  توفر 

ثامنية    أن أرسيت تتكون منخاصة يب للدراسة، حيث  

التجربة غري مناسبة  "؛  "نعيش يف منزل صغريأفراد و

  ا لعدم مراعاة أغلب املعلمني لنا حيث أننا لسنا مجيعً 

 . "  تتوفر لدينا بيئة منزلية مرحية ومناسبة للدراسة

  أن  م ( يف دراسته2020)  اللييل وآخرون وجد كام 

الذهاب للدراسة يف مكتبة    حيبذنعدد من الطالبات  

املنزل    بداًل اجلامعة   يف  الدراسة  تعترب    إهنا حيث  من 

هو    ، الوضع صعوبةً   زادقد يكون مما  هلن.    ا مناسبً   امالذً 

التجول   وحظر  العام  اناإلغالق  وجود  مما  معه  عدم 

بديل آخر عن الدراسة يف املنزل، مثل الذهاب ملكتبة  

عامة أو مقهى خمصص للقراءة، وهذا من األمور غري  

 الواردة يف حاالت التعلم عن بعد الطبيعية.  

حصلت احلاجة إىل الثقة بقدرات املعلمني عىل    كام

عىل   بعد  عن  بلغالتعليم  حسايب  ،  (4.10)   متوسط 

  إىل  األسئلة املفتوحة  عن جاباهتمإ يف الطلبة  أشاروقد 

أن املعلمني انتقلوا إىل هذه التجربة بدون أن يعدوا هلا  

جيد حيث  بشكل  من  إ ،  للعديد  يفتقدون  هنم 

 املهارات: 

تفعيل    املعلمني   بعض" مهارات  أنظمة  تنقصهم 

بعد عن  من  ملعلموا"؛  "التعلم  للكثري  يفتقدون  ن 

،  مثل هذه الظروف  املهارات يف التعامل مع الطلبة يف
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لكيفية   تدريبية  لدورات  بحاجة  املعلمني  أن  أعتقد 

الطلبة   التعامل األزماتيف    مع  املعلمون  "؛  "فرتات 

 . "عن بعدالصحيح والعادل جيهلون طريقة التقييم 

م يكون  قد  سبق  عن  ن  مما  النامجة  الدروس  أهم 

املعلمني   التجربة هو أمهية تدريب  عىل مهارات  هذه 

بعد،   عن  فقط  التعلم  وأدواتليس  وإنام   كتقنيات 

التعليمي   التصميم  أساليب  عىل  تدريبهم 

التدريس   التواصل واسرتاتيجيات    ومهارات 

 وأساليب التقييم. واإلدارة الصفية 

 . اًلجتامعية من وجهة ن ره حول أمهية احلاجات  عينة الدراسة أ راد(: است ابات 5) جدول

أمهية احلاجات اًلجتامعية التالية لن ا   علي ك عن  

  ايروس كورونا بعد خالل جائحة 
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 األجواء العائلية اإلجيابية يف املنزل 

 0.798 4.536 836 التعليم العام 

 0.742 4.582 739 اجلامعي 

 0.657 4.611 126 الدراسات العليا

 0.764 4.561 1701 اإلمجال 

 لقاء زمالئي بحرية 

 1.353 3.281 836 التعليم العام 

 1.309 3.173 739 اجلامعي 

 1.168 3.349 126 الدراسات العليا

 1.322 3.239 1701 اإلمجال 

 والتواصل معهم بشكل مبارش  لقاء معلميَّ 

 1.215 4.032 836 التعليم العام 

 1.231 3.752 739 اجلامعي 

 1.034 4.048 126 الدراسات العليا

 1.217 3.912 1701 اإلمجال 

 حضور املناسبات االجتامعية 

 1.310 2.492 836 التعليم العام 

 1.195 2.276 739 اجلامعي 

 1.115 2.524 126 الدراسات العليا

 1.251 2.400 1701 اإلمجال 

 توفر مصادر ترفيه متنوعة 

 1.134 3.867 836 التعليم العام 

 1.083 3.922 739 اجلامعي 

 0.853 3.762 126 الدراسات العليا

 1.094 3.883 1701 اإلمجال 
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 ( جدول  احلاجات  5يشري  بني  تفاوت  إىل   )

ظل   يف  للطلبة  تراوحت  اجل االجتامعية  حيث  ائحة 

 ( من  إىل  4.56-  2.40املتوسطات  احلاجة  مثلت   .)

كأع املنزل  يف  إجيابية  عائلية  ضمن  أجواء  حاجة  ىل 

) احلاجات االجتامعية ب بلغ    ، (4.56متوسط حسايب 

جتمع  وفرضت اجلائحة عىل األرس احلجر املنزيل  حيث  

اليوم طوال  املنزل  يف  األرسة  من  أفراد  يزيد  قد  مما   ،

مع ما  ذلك  . يتفق  فرص ازدياد املشاحنات واخلالفات

إىل    ميف دراسته (  2020توصل إليه اللييل وآخرون ) 

أن تواجد أفراد األرسة يف البيت طوال اليوم تسبب يف  

اآلباء واألبناء وبني األزواج،   الرصاعات بني  ازدياد 

مما أدى إىل العديد من املشاكل األرسية والتي تسببت  

 بشكل مبارش يف أداء الطلبة التعليمي.  

لقاء   إىل  احلاجة  حصلت  والتواصل    املعلمني كام 

(  3.91وسط حسايب بلغ ) معهم بشكل مبارش عىل مت

متو أعىل  االجتامعية.  كثاين  احلاجات  سط حسايب يف 

طلبة عىل  إجابات الحتليل  أنه وبعد    من اجلدير بالذكر

عىل   ا كثريً  يعتمدونن الطلبة أ اتضحاألسئلة املفتوحة 

وأن    املعلمني حتى بعد،  التعلم عن  أساليب  دور  يف 

فقط  يقترص  ال  داخل    املعلم  التعليمي  دوره  عىل 

نجاز الطلبة  إنام دعمه ومساندته أمر هام يف  وإ  ،الفصل 

 وحتصيلهم الدرايس: 

أن  " يمكن  ال  بعد  عن  املسجلة  الدروس  تقديم 

معه   والتواصل  مبارش  بشكل  املعلم  رؤية  عن  يغني 

؛  "بشكل مستمر لالستفسار عن أمور تتعلق بالدراسة

عيوب " أكثر  التجربة  من  ا  هذه  مع  صعوبة  حلوار 

مل  "  ."فهم الدروس  الزمالء واملعلمني مما صعب عيلَّ 

تعجبني التجربة بسبب عدم مقدريت عىل التواصل مع  

 . "بالنسبة يل ااملعلم مبارشة وهذا عائق كبري جدً 

-Gabriels & Benkeأوىص جابريل وبينكي ابريج ) 

Aberg, 2020  )  للتغلب عىل نقص التفاعل بني املعلمني

أنفسهم بأمهية تفعيل أنشطة تعليمية    والطلبة  والطلبة

التفاعل بني   ال صفية يف أوقات خارج الدرس تعزز 

 املعلمني والطلبة. 

إىل توفر   حاجة الطلبة( إىل  5كذلك يشري جدول ) 

هلا   احلسايب  املتوسط  بلغ  متنوعة حيث  ترفيه  مصادر 

خالل    ا ده الطلبة كثريً ر الذي افتق(، وهو األم3.88)

، حيث فرض منع التجول واحلجر املنزيل  هذه اجلائحة

الرتفيهإ مصادر  مجيع  الرتفيه    وأصبح  ،غالق  مصدر 
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املنزل  الوحيد توفريه داخل  يمكن  ما  أنشطة    هو  من 

 . عائليةومنزلية 

واخلروج معهم    زمالئهمللقاء    حاجة الطلبة بلغت  كام  

( حضور  وهي  (  3.24بحرية  إىل  حاجتهم  من  أكثر 

 ( االجتامعية  سجلت(،  2.40املناسبات  أقل    حيث 

قد يكون هذا  . و االجتامعية  للحاجاتمتوسط حسايب  

بأ الطلبة  تعلق  إىل  تعلقهم    أكثر صدقائهم  مؤرش  من 

املناسبات االجتامعية العامة مثل مناسبات    ، بحضور 

 وغريها.   ، األرسيةواالجتامعات    ،واحلفالت   ، الزواج

 . حاجات التقدير من وجهة ن ره حول أمهية  عينة الدراسة أ راداست ابات (: 6) جدول

ما أمهية حاجات التقدير التالية لن ا   علي ك عن بعد  

 جائحة  ايروس كورونا خالل  
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 وضوح قرارات املؤسسات التعليمية

 0.613 4.717 836 التعليم العام 

 0.584 4.793 739 اجلامعي 

 0.692 4.746 126 الدراسات العليا

 0.607 4.752 1701 اإلمجال 

 مراعاة املعلمني للضغوط احلالية

 0.804 4.583 836 العام التعليم 

 0.662 4.765 739 اجلامعي 

 0.633 4.802 126 الدراسات العليا

 0.739 4.678 1701 اإلمجال 

 جيايب ومالئم من املعلمني إ احلصول عىل تعزيز 

 0.779 4.551 836 التعليم العام 

 0.780 4.624 739 اجلامعي 

 0.648 4.698 126 الدراسات العليا

 0.772 4.594 1701 اإلمجال 

 جلهودي ومراعاة ظرويف األرسةدعم 

 0.838 4.488 836 التعليم العام 

 0.851 4.479 739 اجلامعي 

 0.627 4.556 126 الدراسات العليا

 0.830 4.489 1701 اإلمجال 

ارتفاع حاجات التقدير للطلبة  (  6جدول )  يوضح 

)   تراوحتحيث   بني  حيث  4.49-4.75ما   ،)

املؤسسات   قرارات  وضوح  إىل  احلاجة  حصلت 

بلغ  يف هذا املحور  التعليمية عىل أعىل متوسط حسايب  

يتو  .(4.75) مل  لألسف  خالل  اوهذا    ، ائحةاجلفر 

االختبار بطبيعة  املرتبطة  القرارات  ظلت  ت  احيث 

غامضة   الفصل  هناية  ومواعيد  الدرجات  وتوزيع 

عىل   األوسمة  من  العديد  معه  نشأ  مما  طويل،  لوقت 
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االجتامعي التواصل  تويرت   ،مواقع  فيها    ،مثل  عرب 

تذمرهم   عن  عن الطلبة  باإلفصاح  ومطالبتهم 

التعليمية وبالعملية  هبم  املتعلقة  يشري  .  القرارات 

 ( واملنترشي  إدارة  2020املنترشي  وجود  أمهية  إىل   )

والتعليمي   النفيس  اجلو  هتيئة  عىل  تقوم  لألزمات 

وتعمل عىل مواجهة الشائعات والقلق وتعيد اإلتزان  

كذلك تذمر العديد من الطلبة عن  للفئات املترضرة.  

و القرارات  التعليمية  اختالفتضارب  اجلهات  بني  ها 

 املختلفة: 

أعتقد أن التجربة كانت سيئة، حيث ال نعلم ما  "

  هذه املعلومات إىل  نحتاج    نحنإذا كنا سنخترب أو ال،  

دراستنا  ننظم  كيف  جدً "  . "لنعرف  سيئة    ا التجربة 

وأوأ  ا خصوًص  خترج  ترم  يف  عايل  نني  معدل  حتاج 

غموض  كذلك    ،ولكن عدم وضوح قرارات اجلامعة

  . "اكبري جدً علمني جعلتني حتت ضغط نفيس  خطط امل

يف ظل الظروف احلالية ويف ظل عدم وجود قرارات  "

اليه األمور، جعلنا   تبني للطالب ما ستؤول  واضحة 

 . "ويف قلق دائم  ا غري مستقرين نفسيً 

سبب هذا الغموض  إىل أن  (  2020عيل )   ويشري

القرارات   شاملة    هو يف  تعليمية  لوائح  وجود  عدم 

التقييم   وطبيعة  االختبارات  آلية  ظل  يف  تتضمن 

إدارة  .  طارئة التعليمية  الظروف  ال أمهية  تتضح  وهنا 

األزمات يف أي مؤسسة حكومية وتعليمية بالتحديد،  

بحيث تكون عىل استعداد إىل اقرتاح منهج علمي يف  

باال األزمة  يؤكد    ستفادةمواجهة  سابقة.  جتارب  من 

ن إدارة األزمات ركن  ( أ 2020نترشي ) املنترشي وامل

تسعى   مؤسسة  ألي  اإلداري  العمل  أركان  من  هام 

   لتحقيق أهدافها بكفاءة.

كام حصلت احلاجة إىل مراعاة املعلمني للضغوط  

التي يمر هبا الطلبة عىل ثاين أعىل متوسط حسايب بلغ  

املعلمني    إن(، حيث  4.68) الطلبة  مراعاة  حلاجات 

كذلك  بأهم  تشعر معها  وارتبط  وتقديرهم.  مهيتهم 

من   ومالئم  إجيايب  تعزيز  عىل  احلصول  إىل  احلاجة 

  . (4.59يب )املعلمني حيث حصل عىل متوسط حسا 

كان   وكيف  احلاجة  هذه  عن  الطلبة  من  العديد  عرب 

 هم وأدائهم التعليمي: تتأثريها عىل نفسي 

شعر املعلم الطالب بالطمأنينة وعدم  ن يُ فرتض أيُ "

؛  "اخلوف والتسهيل عليه يف االختبارات والواجبات 

عدم  " بسبب  سيئة،  املعلمني    اهتامم التجربة 

جبارهم عىل أداء  إ و ظروفهم وطات الطالب أبضغو
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املناسب   بالوقت  املحارضات  وحضور  التكاليف 

للمعلم فقط دون أي مباالة بالطالب والضغط الذي  

 .  "يمر به

سبق   ما  هامني  إىل يشري  دور    : أواًل   ، أمرين  أمهية 

بعد عن  التعلم  اسرتاتيجيات  يف  حتى  وأنه    ، املعلم 

عنه االستغناء  يمكن  ال  أسايس  أمهية    :ا ثانيً   .عنرص 

يف رفع الروح املعنوية    اإلجيايب من قبل املعلم  التعزيز

وحتفيزهم   كانت  عىل  للطلبة  مهام  األفضل  تقديم 

فالتعليم مهمة إنسانية قبل    ، صعوبة الظروف املحيطة

آخر  أي يشء.   دعم    ، يف جانب  إىل  احلاجة  حصلت 

الشخصية    الطالب   جلهود   األرسة الظروف  ومراعاة 

 ( بلغ  حسايب  متوسط  ذلك  و  (، 4.49عىل  إىل  يشري 

األرسةدور  أمهية   وأفراد  أبناءهم    الوالدين  دعم  يف 

وتثمني    هم ئتقدير أبنا   منهمومساندهتم، حيث يتطلب  

. كذلك  جهودهم وعدم حتميلهم ما ليس هلم به طاقة 

الظروف  واحتياجاهتم يف ظل  األخذ بمشاعرهم    أمهية

  . التي يمرون هبا 

 . حاجات حتقيق الذات من وجهة ن ره حول أمهية  عينة الدراسة أ راد(: است ابات 7) جدول

أمهية حاجات حتقيق الذات التالية لن ا   

  علي ك عن بعد خالل جائحة  ايروس كورونا
 اًلنحراف املتوسط العدد املرحلة الدراسية 

 الرىض الذايت عن أدائي املقدم يف هذه الظروف

 0.849 4.350 836 التعليم العام 

 0.726 4.491 739 اجلامعي 

 0.690 4.627 126 الدراسات العليا

 0.791 4.432 1701 اإلمجال 

 اتقديري إلنجازي مهام كان بسيطً 

 0.728 4.520 836 التعليم العام 

 0.724 4.518 739 اجلامعي 

 0.730 4.587 126 الدراسات العليا

 0.726 4.524 1701 اإلمجال 

 حرية اختاذ القرارات اخلاصة بدراستي 

 0.782 4.520 836 التعليم العام 

 0.714 4.563 739 اجلامعي 

 0.651 4.563 126 الدراسات العليا

 0.744 4.542 1701 اإلمجال 

التفرغ للدراسة وعدم االنشغال بمهام عائلية 

 أخرى 

 1.093 3.721 836 التعليم العام 

 1.002 4.027 739 اجلامعي 

 1.012 4.127 126 الدراسات العليا

 1.061 3.884 1701 اإلمجال 
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 ( جدول  الذات  7يوضح  حتقيق  حاجات  لدى  ( 

اختاذ  الطلبة،   يف  احلرية  إىل  احلاجة  حصلت  فقد 

القرارات اخلاصة بالدراسة عىل أعىل متوسط حسايب  

م مع طبيعة الدراسة عن بعد  ء (، وهذا يتال4.54بلغ )

الطالب فيام يتعلق  والتي تعتمد عىل قدرات وقرارات  

وأ دراسته  املحارضات  بوقت  عىل  احلصول  وقات 

ال الدراسة  تناسبهوطريقة  اجليد    ،لذلك  . تي  كان من 

باأل ذلك  ارآخذ  حول  خالل ئهم  عن    من  سؤاهلم 

تناس التي  املحارضات  وطبيعة  بأوقات  هم 

االختبارات التي تالئم ظروفهم احلالية. كام حصلت  

ا عىل متوسط  نجازي مهام كان بسيطً إتقدير  إىل  احلاجة  

يؤكد العب4.52حسايب بلغ ) الكبري عىل    ء (، وهذا 

أن    يفة  الطلب إىل  بحاجة  وأهنم  بعد  التعلم عن  جتربة 

باإل مهيشعروا  بسيطً نجاز  كان  حصا ام  كذلك  ت  ل. 

عن   الذايت  الرىض  إىل  هذه  أاحلاجة  يف  املقدم  دائي 

(، وحصلت  4.43الظروف عىل متوسط حسايب بلغ )

وعد للدراسة  التفرغ  إىل  بمهام    ماحلاجة  االنشغال 

عرب  كام  (.  3.88ىل أقل متوسط حسايب بلغ ) عائلية ع

الطلبة   التعلم عن    عن الكثري من  بتجربة  ثقتهم  عدم 

بعد وعدم ثقتهم بقدرهتا عىل عكس حقيقة مستواهم  

 وانجازهم:

التجرب" تعجبني  املشاكل  فة،  مل  من  العديد  هناك 

التي   و التقنية  التعليمي،  أدائي  تُ تعيق  املعلم  قد  عطي 

الطالب    ؛انطباع سيئ عني  كن  ول  ،جمتهًدافقد يكون 

مستواه حقيقة  يعكس  ال  بعد  عن  غري  "  ."التعليم 

عباء الدراسية  وذلك بسبب زيادة األجيدة بالنسبة يل،  

عن بعد تسببت يف شعوري بعدم القدرة عىل اإلنجاز  

الدرايس سلبيً  لدي خوف من أن  "  ."ا وتأثر حتصييل 

وتدين   الطالب  اخفاق  يف  يسبب  بعد  عن  التعلم 

خصوًص  أثق    ا مستواه  وال  التخرج  عام  يف  أنني 

 . "بالتعليم هبذه الطريقة 

الس ال   التعلم عن بعد   الثاين:اإلجابة عن  ما فاعلية 

نظر  أزمة  خالل   وجهة  من  كورونا  فايروس  جائحة 

 الطلبة؟

التكرارات   حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري الستجابات  

بعد،   عن  التعلم  فاعلية  جوانب  حول  الدراسة  عينة 

 وكانت النتائج كالتايل: 
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 . من وجهة ن ره  حول  اعلية التعل  عن بعد عينة الدراسة أ راد(: است ابات 8جدول )

 اًلنحراف املعيار   املتوسط العدد املرحلة الدراسية   اعلية التعل  عن بعد 

الذايت عن   التعلم  إدارة  قدرتك عىل 

 بعد 

 1.314 3.00 836 التعليم العام 

 1.117 3.86 739 اجلامعي 

 0.806 4.56 126 عليادراسات 

 1.304 3.49 1701 اإلمجال 

مستوى رضاك عن جتربة التعلم عن  

 بعد 

 1.142 1.83 836 التعليم العام 

 1.297 2.85 739 اجلامعي 

 1.078 3.68 126 دراسات عليا

 1.351 2.41 1701 اإلمجال 

مستوى رضاك عن فائدة التعلم عن  

 بعد 

 1.215 2.02 836 التعليم العام 

 1.271 2.82 739 اجلامعي 

 1.136 3.63 126 دراسات عليا

 1.333 2.48 1701 اإلمجال 

قدرة الطلبة عىل  أن متوسط  (  8يتضح من جدول ) 

بعد  عن  الذايت  تعلمهم  من  (  3.49)   إدارة  أعىل 

بعد   عن  التعلم  جتربة  عن  الرىض  (  2.41) متوسطات 

، مما يعني أنه وعىل  ( 2.48)   الفائدة الناجتة عنها مستوى و 

ن عىل  و قادر الرغم من أن الطلبة وصفوا أنفسهم بأهنم  

هنم مل يكونوا راضني عن  فإ عن بعد    إدارة تعلمهم الذايت 

التجربة  منها    ، هذه  يستفيدوا  مل  أهنم  كام  عام  بشكل 

املطلوب.  نظرً   بالشكل  متوقعة  نتيجة  هذه  تكون    ا قد 

إىل التعلم عن بعد    احلضوري لرسعة التحول من التعليم  

بدون تصميم وختطيط مسبق، وبدون النظر يف العوامل  

االجتامعية واملادية والتعليمية املختلفة لدى الطلبة )اللييل  

كذلك يشري  .  )Hodges et al.  ،2020،  2020وآخرون،  

اليونيسكو )  التعلم عن بعد  2020تقرير  ( إىل أن جتربة 

اجلائحة   لعدة    واجهت خالل  نتيجة  حقيقية  حتديات 

جودهتا  عىل  الرتكيز  بدون  نموها  ازدياد  مثل    ، عوامل 

 .  ستخدام واال ونقص عدالة الوصول  

احلاجات  عالقة  ما    :الثالثالس ال  عن    اإلجابة 

األساسية   ماسلو  لاإلنسانية  نظرية  ضوء  يف  لطلبة 

 فاعلية التعلم عن بعد؟ب

  ارتباط لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل  

كل   بني  األساسية    بريسون  اإلنسانية  احلاجات  من 

فاعلية التعلم عن    جوانبمن    جانبلدى الطلبة وكل  

 : ، وكانت النتائج كالتايل بعد
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 .مدى ار با  احلاجات اإلنسانية األساسية لدى الطلبة يف ضوء ن رية ماسلو بفاعلية التعل  عن بعد(: 9جدول )

 احلاجات اإلنسانية األساسية م

القدر  ع   دار  التعل  الذا  

 عن بعد 

مستوى الر  عن جتربة التعل   

 عن بعد  

د  الناجتة عن التعل   مستوى الفائ

 عن بعد 

معامل ار با   

 بريسو 

مستوى  

 الدًللة

معامل ار با   

 بريسو 

مستوى  

 الدًللة

معامل ار با   

 بريسو 
 مستوى الدًللة

 0.013 *0.060 0.001 **0.077 0.070 0.044 سيولوجيةياحلاجات الف 1

 0.000 **0.0161 0.000 **0.155 0.000 **0.154 حاجات األمان  2

 احلاجات االجتامعية  3
-

0.077** 
0.002 -0.053* 0.028 -0.023 0.350 

 0.026 *0.054 0.630 0.012 0.000 **0.087 حاجات التقدير  4

 0.000 **0.112 0.000 **0.091 0.000 **0.110 حاجات حتقيق الذات  5

 0.000 **0.099 0.002 **0.075 0.001 **0.078 األدا  ككل  

 

فاعلية  بني    ارتباطأنه يوجد    ( إىل9يشري جدول ) 

بعد،   عن  إدارة    : الثالثة  بجوانبه التعلم  عىل  القدرة 

بعد  عن  الذايت  عن    ومستوى  التعلم  جتربة  الرىض 

بعد عن  الناجتة    ومستوى   التعلم    وبني   ،عنها الفائدة 

ككل اإلنسانية  معامالت  احلاجات  بلغت  حيث   ،

)   رتباطاال التوايل  ) 0.078عىل   ،)0.075  ،)

دالة  0.099) ومجيعها  الداللة  (،  مستوى  عند 

ن هناك عالقة طردية بني احلاجات  أمما يعني    (.0.00)

بعداإل عن  التعلم  وفاعلية  األساسية  فكلام ،  نسانية 

طلبة زاد  توفرت احلاجات اإلنسانية األساسية لدى ال

التعلم عن بعد، والعكس صحيح.  عىل    معها فاعلية 

هذه   اتفاق  من  من  الرغم  العديد  نتائج  مع  النتيجة 

وأثرها   اإلنسانية  احلاجات  تناولت  التي  الدراسات 

عام   بشكل  الدرايس  والتحصيل  الدافعية  عىل 

؛ رمضان،  2015؛ عامر وعبد اهلل،  2018مصطاف،  )

سابقً   ،نهفإ  ، (2013 ذكر  الدراسات    ،ا وكام  يف 

النقص يف احلاجات هو    بأنية ال يمكن اجلزم  رتباطاال

املبارش عن    والوحيد  السبب  التعلم  فاعلية  نقص  يف 

  يف بعد، فقد يكون هناك متغريات دخيلة أخرى أثرت  

النتيجة. بعرض    هذه  وحتليل  ولكن  السابقة  النتائج 

أمهية هذه احلاجات  إجابات الطلبة يمكن التأكيد عىل  

األزمات.   خالل  بعد  عن  التعلم  فاعلية  تعزيز  يف 

  إىل هذه   لتفاتأمهية االتويص هذه الدراسة ب  ،وبالتايل

بعد،  احلاجات   عن  للتعلم  احلالية  التجربة  تقويم  يف 

  يف حالة األزمات عند تصميم جتارب التعلم عن بعد  و
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كورونا.    ة الشبيه فايروس  تؤكد  بجائحة  كذلك 

ابريج   وبينكي  جابريل  توصية  احلالية  الدراسة 

(Gabriels & Benke-Aberg, 2020  اقرتاح بأمهية   )

عالجية   والتنوع  إجراءتضمن  خطط  املساواة  ات 

الطلبة   احتياجات  لتلبية  تأثرً والشمول    ا األكثر 

 باجلائحة.

األزمات   إن  القول  يمكن  تشكل  وإمجااًل،  قد 

فيام    ا فرًص  للمستقبل،  والعمل  والتطوير  للتنبؤ  كبرية 

قد تكشف  و لو سخرت ظروفها للبحث والدراسة.  

ال    األزمات قد  التي  العوامل  من  العديد  التعليمية 

الظروف   ظل  يف  والطلبة  املعلمون  عليها  يركز 

جائحة  أزمة  الطبيعية، إن جتربة التعلم عن بعد خالل  

فايروس كورونا قدمت العديد من الدروس الرتبوية  

كانت ربام  التي  والتقنية  سنوات    تتطلب   والتعليمية 

 ليها. الكتشفاها والوصول إ 

 :التوصيات

ألزمات يف املؤسسات  با إدارة خمتصة    تأسيس -1

الالتعليمية   اخلطط  بوضع    ستباقية اال  تعليميةتقوم 

 .األزمات الطارئة حالة تباعها يف التي يمكن ا

تعد حاجات التقدير من أكثر احلاجات أمهية   -2

  وجيب الرتكيز عليها لدى الطلبة يف حاالت األزمات،  

املعلومات   مشاركة  خالل  واألخذ    الطلبة  معمن 

املعلمني   قبل  من  ظروفهم  وتقدير  بمقرتحاهتم، 

 واألرسة.  

تكثيف برامج التدريب املهني للمعلمني عىل   -3

و  عام  بشكل  اإللكرتوين  التعلم  أنظمة  اسرتاتيجات 

، وكذلك تدريبيهم عىل  بشكل خاصالتعلم عن بعد  

األزمات،   حالة  يف  الطلبة  مع  التعامل  أساليب 

 وأساليب التواصل الفعال. 

الفروق   -4 بمفهوم  األخذ  إىل  املعلمني  توجيه 

 التعلم عن بعد.     أنظمةتصميم  عند  الفردية بني الطلبة  

إجراءات   -5 تضمن  عالجية  خطط  وضع 

الطلبة   احتياجات  لتلبية  والشمول  والتنوع  املساواة 

 .  األكثر تأثًرا باجلائحة

 

 : المقترحات

احلاجات   -1 أثر  عىل  جتريبية  دراسة  إجراء 

عىل   ماسلو  حاجات  ضوء  يف  األساسية  اإلنسانية 

 فاعلية التعلم عن بعد. 

املعلم   -2 مهارات  أثر  عىل  جتريبية  دراسة  إجراء 

 .فاعلية التعلم عن بعد  يفالتقنية والتعليمية واملعرفية  

تعلم    -3 لنظام  نموذج  لتصميم  دراسة  إجراء 

 .  الطارئة زماتعن بعد مناسب يف حالة األ
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 : شكر و قدير

البحث   لعامدة  اجلزيل  بالشكر  الباحثة  تتقدم 

فكرة   تبني  عىل  سعود  امللك  جامعة  يف  هذه  العلمي 

امللك سعود ألبحاث    الدراسة جامعة  مبادرة  ضمن 

 . فايروس كورونا 

 والمصادر  المراجع

 أوال : المراجع العربية:

التعليمي وتطبيقه يف تصميم  (. التصميم 2005لصالح، بدر )ا

النظرية،   ين  بعد  عن  التعليم  بعد.  عن  اإللكرتوين  التعلم 

امانة جلنة مسؤويل التعليم عن بعد بجامعات ومؤسسات 

العربية،   التعاون لدول اخلليج  بدول جملس  العايل  التعليم 

 مركز التعليم عن بعد، جامعة الكويت.

الرحيم عبد  الرمحن، إسامعيل،  عبد  فتحي  اللييل،  ناص،  أبو   ،

( رفدان  كاستجابة  2020والقحطاين،  بعد  التعليم عن   .)

املجلة العلمية  لألزمات: حالة الكورونا يف الدول العربية.  

واإلدراية( اإلنسانية  )العلوم  فيصل  امللك  حتت  جلامعة   ،

 . 17 -1الطباعة، 

(. التعليم الطارئ 2020املنترشي، حليمة، املنترشي، فاطمة )

وإد بعد  كورونا عن  جائحة  يف  األزمة  دولية  -ارة  جتارب 

والتجربة السعودية أنموذًجا. الطبعة األوىل، جدة: تكوبن  

  للنرش والتوزيع. 

( تيموثي  وجرين،  آيب  التصميم  2011براون،  أساسيات   .)

التعليمي ربط املبادئ الرئيسة مع الطريقة واملامرسة. ترمجة  

( الرتكي  الس2017عثامن  العربية  اململكة  دار  (،  عودية: 

 جامعة امللك سعود للنرش.  

(. احلاجات االرشادية لدى طلبة كلية  2013رمضان، هادي )

 . 142-111(، 3)12، جملة أبحاث كلية الرتبيةالرتبية. 

( برييفان  تتخذ  2020عيل،  السعودية  التعليم  وزارة   .)

  15إجراءات جديدة لتفعيل التعليم عن بعد. جملة سيديت، 

 .  2020مارس 

(. أثر املتغريات الديمغرافية  2015عامر، قيص، عبد اهلل، مرض )

)دراسة   العاملني  لدى  اإلنسانية  احلاجات  ترتيب  عىل 

لصناعات النسيجية مسحية عىل عينة من العاملني يف قطاع ا

السوري(.   الساحل  يف  ترشين  والقطنية  جامعة  جملة 

 . 308-289(، 5) 37، للبحوث والدراسات العلمية

( هيام  الطالبات 2018مصطاف،  لدى  النفسية  احلاجات   .)

- 178،  76،  جملة الفتحالنازحات يف املرحلة اإلعدادية.  

206  . 

( املجيد  عبد  الرتبوي.  2002نشوايت،  النفس  علم  الطبعة  (. 

التاسعة، بريوت: مؤسسة الرسالة. 
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 الجاهزية ومتطلبات التطوير مدى  التعليم اإللكتروين يف المدارس الخاصة بسلطنة عمان يف ظل جائحة كورونا:  

وضحى سباع  (، و5)  حممد مخيس احلرضمي(، و4)خالد نارص العويف(، و3)حممود حممد العربي(، و2) رابعة حممد الصقريةو (،1) عيل مهدي كاظم

 (.8) فاء يعقوب احلوسنيةوو (، 7ة )فاء عيل بني عرابوو(، 6)السعدية

(هـ7/2/1443يف    وقبل للنرش ؛هـ1442/ 8/ 7)قدم للنرش يف   

 COVID  ،EDU/PSYC/20/01-RC/COVID-19الربنامج البحثي لوباء فايروس كورونا  / بسلطنة عامن   مرشوع ممول من جملس البحث العلمي * 

مستوى جاهزية املدارس اخلاصة بسلطنة عامن لتقديم التعليم اإللكرتوين يف ظل جائحة كورونا، ومعرفة متطلبات تطويره، استهدفت الدراسة حتديد  :  امللخص

  امج التعليمي املطبق يف والتحديات واحللول املقرتحة من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني والطلبة وأولياء األمور، ومعرفة داللة الفروق بني اجلنسني والربن

ويل أمر(. وتم تصميم أربع استبانات بعد التحقق    848طالبًا، و  963معلاًم، و  438مدير مدرسة، و  43فرًدا )  2292املدرسة. تم اختيار أربع عينات بلغ حجمها  

يف حني يراها الطلبة وأولياء األمور   من خصائصها السيكومرتية. يف جمال نتائج اجلاهزية، يرى مديرو املدارس أن مستوى اجلاهزية جيد، ويراها املعلمون مقبولة،

مهمة بدرجة متوسطة، ضعيفة )غري جاهزة(. ويف جمال متطلبات التطوير يرى مديرو املدارس أهنا مهمة بدرجة كبرية، يف حني يرى املعلمون وأولياء األمور أهنا  

دم داللة الفروق بني اجلنسني لدى العينات األربع يف جاهزية املدارس، ويف  ويراها الطلبة مهمة بدرجة مقبولة. وأما الفروق بني اجلنسني فقد أظهرت النتائج ع

؛ حيث كانت أعىل يف  متطلبات تطوير الربنامج. وأما نتائج الفروق يف متغري الربنامج التعليمي فقد أظهرت نتائج اجلاهزية داللة الفروق لدى العينات األربع

اللغة ثنائي  الفروق غري دالة من وجهة نظر املديرين، ودالة من وجهة نظر املعلمني  الربنامج الدويل، يليه الربنامج  التطوير كانت  ، ثم األحادي، ويف متطلبات 

 .والطلبة وأولياء األمور؛ حيث كانت مهمة أكثر يف الربنامج الدويل، يليه الربنامج ثنائي اللغة، ثم األحادي

 ، املدارس اخلاصة، سلطنة عامن.19-كوفيد: التعليم عن بعد،  الكلامت املفتاحية

E-learning in private schools in the Sultanate of Oman with reference to the Corona pandemic: The extent 

of readiness and development requirements 
Ali Mahdi Kazem(1), Rabeaa Mohammed AlSaqri(2), Mahmood Mohamed Al Abri(3), Khalid Nasser Alaufi(4), Mohammed Khamis Al 

Hadhrami(5), Wadhha Sabaa Al-Saadi(6), Wafa Ali Bany Oraba(7), and Wafa Yaqoob Alhousni(8) 

(Received  21/3/2021; Accepted 15/9/2021) 
 

Abstract: The explored private schools’ readiness for e-learning during the COVID-19 pandemic in the Sultanate of Oman. It 

also examined perceptions of the requirements for e-learning improvement.  Perspectives of school administrators, teachers, 

students, and parents were surveyed and the effect of gender and type of educational program were examined. Four samples, 

totaling 2292 participants, were selected from 43 private schools (43 school principals, 438 teachers, 963 students, and 848 

parents). With regard to school readiness for e-learning, school principals rated it as very good (i.e., ready), teachers perceived 

it as good (i.e., needs support), while students and parents considered it as weak (i.e., not ready). As per how schools can 

improve e-learning practices in school, school principals rated the requirements for improvement as very important, teachers 

and parents as Medium, while students saw them as acceptable. Gender had no effect of the participants’ perceptions of school 

readiness and improvement requirements. The type of educational program showed an effect of the participants’ perceptions 

of school readiness as international schools showed more readiness than bilingual and monolingual schools. Such effect was 

not significant school principals even though it was significant for teachers, parents, and students in international, bilingual and 

monolingual schools, respectively.   

Keywords: E-learning, COVID-19, private schools, Oman.
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 :المقدمة

ة يف التعليم من أهم مؤرشات  ي تقنالأصبح توظيف  

تحول إىل جمتمع معلومايت ألنه يسهم بشكل مبارش  ال

يف زيادة كفاءة نظم التعليم وفاعليتها، ويف نرش الوعي  

الذي   البرشي  املال  رأس  بناء  وبالتايل يف  املعلومايت، 

)الشاميس،   احلايل  العرص  يف  املجتمعات  تنشده 

2011  .) 

ل لتكنولوجيا  لتطوونتيجة  واملذهل  الرسيع  ر 

ظهر    ،املعلومات، واستخدام شبكة املعلومات العاملية 

َعد من  ي  الذي    E-Learning  اإللكرتوين م  ي نموذج التعل

عىل    يعتمداالجتاهات احلديثة يف منظومة التعليم، فهو  

ينرش   ألنه  اإلنرتنت  تكنولوجيا  بواسطة  التعلم 

ة  إلكرتونياملحتوى عرب اإلنرتنت، من خالل وسائط  

ورسحان،   )استيتية  التعليم  و  (. 2007حديثة 

باستخدام  "هو  اإللكرتوين   والتعلم  للتعليم  طريقة 

وشبكات،   حاسبات،  من  احلديثة  االتصال  آليات 

وصور،   صوت،  من  متعددة  ورسومات،  ووسائط 

وآليات بحث، ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابات  

أنواعها  بجميع  التقنية  استخدام  أنه  أي    "اإلنرتنت، 

 (. 54ص،  2017)الدريويش وعبد العليم،  

يرتعرع يف ظل    جياًل   اإللكرتوينم  يالتعلأنشأ  لقد  

مهارات   تطوير  إىل  أدى  مما  واإلنرتنت،  التكنولوجيا 

يف   والعمل    جمال الطلبة  والتفكري  واملناقشة  التحليل 

الذايت   التعلم  عىل  التأكيد  إىل  أدى  كام  اجلامعي، 

الفهم والربط والتحليل  واملستمر،   القدرة عىل  تنمية 

واحلصول عىل املعرفة، واملشاركة فيها، واستخدامها،  

مم حتسني وتوظيفها  إىل  أدى  بجميع    ا  احلياة  جودة 

اخلدمات   من  االستفادة  خالل  من  املجاالت، 

 (.  2004)مؤمتن،   املتطورةاملعلوماتية 

انتشار   من  العامل  يف  اليوم  حيدث  ما  ولعل 

دفعت   واألوبئة  العامل الفريوسات  دول  إىل    معظم 

  حياة  ا عىل الدراسة يف مؤسسات التعليم حفاظً   إيقاف 

ودفعً نيعلماملت عدة  ،  أصواتا  جعل  الرضر،  هلذا  ا 

لبحث عن بدائل يمكن أن تستمر هبا عملية  لتنادي  

العامل   يعيشه  الذي  والظرف  البعد  مراعاة  مع  التعلم 

  اإللكرتوينم  ي ويف مقدمة احللول املقرتحة التعلاليوم،  

E-Learning.   ( وآغا  صفر  احلاجة  إن  (  2020ويرى 

مثل    يف األزمات والشدائد  تزداد   اإللكرتوينم  يللتعل

 احلوادث والكوارث الطبيعية واألزمات. 

يتم اللجوء    إن التعليم اإللكرتوين ليس فقط بدياًل 

إليه   ينظر  أن  األصل  بل  الصعاب،  األوقات  يف  إليه 

التعليم  نظم  أنه أساس من أسس ودعائم  وأن    ،عىل 

التعليمي،   العائد  حتقيق  يضمن  بشكل  توظيفه  يتم 

ي وقت  يف  بتحقيق  ن خاصة  الرتبويون  فيه  شغل 
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التنمية   حتقيق  يف  التعليم  كدور  جديدة  منطلقات 

 . 2040  رؤية عامنوتنفيذ  ،املستدامة 

للتعليم   أن  مشكلة    ادورً   اإللكرتوينكام  حل  يف 

املعريف التعليمإل وا  ، االنفجار  عىل  املتزايد    ، قبال 

القبول   فرص  من  فيهوتوسيع  التمكن  إىل  إضافة   ،

العاملني   أعامهلم،  وتعليمهم  تدريب  ترك  دون 

املعلم   بني  النفسية  احلواجز  كرس  يف  واملسامهة 

وكذلك   رفع  إواملتعلم،  مع  املتعلم  حاجات  شباع 

( التعليم  تكلفة  بتقليل  وسعداوي،  العائد  زعباط 

ويمكن تلخيص أهداف التعليم اإللكرتوين    (.2020

 (: 2017  ، داود قشمر)يف النقاط اآلتية 

الال  .1 املهارات  زمة الستخدام  إكساب املعلمني 

يف   أنفسهم  عىل  واالعتامد  التعليمية،  التقانات 

التي حيتاجوهنا يف    إىلالوصول   واملعلومات  املعارف 

لطرح  تدريسهم الفرصة  ومنحهم  وتبادهلا  آ،  رائهم 

حول القضايا املختلفة، مع نقد املعلومات والتساؤل  

البحث   مهارات  تعزيز  يساعد يف  مما  عن مصداقيتها 

 لدهيم. 

توفري بيئة تفاعلية مليئة باملصادر املتنوعة التي   .2

 تساعد عىل حتقيق األهداف التعليمية. 

تقانة   .3 املسامهة يف إنشاء بنية حتتية، وقاعدة من 

املعلومات قائمة عىل أسس ثقافية هبدف إعداد جمتمع  

 جديد ملتطلبات القرن احلادي والعرشين. 

للمتعلمني   .4 اإلجيابية  االجتاهات  تنمية 

األمور  والقائ وأولياء  التعليم  عملية  عىل  مني 

وخاصة   املعلومات  تقانات  نحو  ككل  واملجتمع 

معلومايت  يالتعل جمتمع  إجياد  وبالتايل  اإللكرتوين،  م 

 متطور. 

يف   .5 األكاديمية  الكوادر  نقص  عىل  التغلب 

الفصول   طريق  عن  املختلفة  التخصصات  بعض 

 االفرتاضية. 

عليم من  تغيري دور املعلم يف هذا النوع من الت .6

دور امللقن إىل دور املرشد واملوجه وامليرس يف ضوء ما  

ومهارات   إمكانات  من  اإللكرتوين  التعليم  يوفره 

 متكنه من التعامل مع املستحدثات التكنولوجية. 

جديدة   .7 أشكال  يف  التعليمي  املحتوى  تقديم 

املستحدثات   خالل  من  مستمرة  بصورة  ومتنوعة 

 التكنولوجية. 

األم  .8 أولياء  التفاعل  تشجيع  عىل  واملجتمع  ور 

خالل   من  أبنائهم  تعلم  ومتابعة  التعليم  نظام  مع 

املؤسسة   تقدمها  التي  التقارير  عىل  اطالعهم 

 التعليمية. 

ثالث و اإللكرتوين    ةتوجد  التعليم  لتوظيف  نامذج 

يف عمليتي التعليم والتعلم، وقد يتم توظيف أحدها  

 : (2019،  عبد الباري وشتاتأو كلها جمتمعة، وهي )
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األول املساعد    -النموذج  أو  اجلزئي  النموذج 

(Supplementary Model:)    استخدام بعض  فيه  ويتم

أدوات التعليم اإللكرتوين يف دعم التعليم االعتيادي،  

أثناء اليوم الدرايس يف الفصل، أو خارج    يف   وقد يتم 

 اليوم الدرايس. 

الثان  املدمج    -النموذج  أو  املختلط  النموذج 

(Blended Model:)    التعليم  نموذج  وهو بني  جيمع 

الصفي والتعليم اإللكرتوين داخل غرفة الصف، أو  

يف   أو  التعلم،  مصادر  مركز  يف  أو  احلاسوب،  خمترب 

 الصفوف الذكية. 

الثالث للتعلم    - النموذج  الكامل  النموذج 

( الن  (:Virtual Learningاإللكرتون  هذا    موذجيف 

بدياًل للتعليم الصفي، ويكون    عد التعليم اإللكرتويني  

م من أي  ي خارج حدود الصف الدرايس، بل يتم التعل

حيث تتحول الفصول الدراسية    ؛مكان، ويف أي وقت

هي   اإلنرتنت  شبكة  تكون  افرتاضية،  فصول  إىل 

التعل عملية  يف  األسايس  تطبيقه  يالوسيط  وعند  م، 

طريق   عن  اإللكرتوين  املحتوى  املتعلم  يدرس 

التعلم   يف  معينة  يشارك جمموعة  أو  الذاتية،  الدراسة 

أدوات   باستخدام  التعليمية  املرشوعات  وإنجاز 

اإلل ومنتديات  التعليم  املحادثة،  غرف  مثل  كرتوين 

 احلوار، ومؤمترات الفيديو. 

أدوار   عن    املعلم وختتلف  اإللكرتوين  التعليم  يف 

أكثر  اإللكرتوين    التعليم العادي. إن املعلم يف التعليم

يعمل  أمهية حيث  من  ؛  الصفية  الغرفة  حتويل  عىل 

مكان يتم فيه تلقي املعلومات بشكل ثابت، ويف اجتاه  

ن املعلم للطالب، إىل بيئة ديناميكية تتمحور  واحد م

يتم العمل فيها عىل شكل جمموعات    ، حول الطالب

اإلنرتنت  شبكة  ويتبع  عرب  تأخذ  ،  تدريسية  مهارات 

املتنوعة   والتوقعات  االحتياجات  االعتبار  بعني 

يعمل  للمتعلمني  واملتباينة  أنه  كام    اومرشدً   ا موجهً ، 

التعليمية بللعملية  ويقوم  التعليم  ،  حمتوى  تصميم 

وتوظيف التكنولوجيا، وتشجيع الطلبة عىل التفاعل  

هلم  الذايت  التعلم  تطوير  فضاًل مع  تعامله  ،  عن  مع   

االختبارات،   وتصميم  املتعددة،  تشجيع  والوسائط 

الوسائل   واستخدام  الذايت،  التعلم  عىل  املتعلمني 

 (. 2016وآخرون،  املوىلم )التكنولوجية للتعل

عن  اإللكرتوين  دور املتعلم يف التعليم  كام خيتلف  

العادي،   يقوم  التعليم  الالزمة  فهو  هلذا  باملهارات 

ا  من  اإلنرتنت،  يلتعلالنمط  عرب  التصفح  مثل:  م 

البحث الذايت  ووالتواصل اإللكرتوين مع اآلخرين،  

املعلومات   اإلنرتنت  يفعن  مواقع  و خمتلف  تنفيذ  ، 

منهاملهام   البحوث، والعروض    ، املطلوبة  إعداد  مثل 

الراجعة  والتقديمية، والتقارير،   التغذية  الوصول إىل 

هبا  املكلف  واملرشوعات  املهام  خمتلف  تنفيذ  ،  بعد 
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اإللكرتونيةو واالختبارات  األسئلة  عن  ،  اإلجابة 

املناقشة،    التواصل اإللكرتوين مع املعلم عرب حجرةو

اإللكرتوين الربيد  أو عرب  الدردشة،   ,.Lim et al)  أو 

2007) . 

التعليم   التأكد من  اإللكرتوين،  وقبل تطبيق  جيب 

التعليم   من  النمط  هلذا  التعليمية  املؤسسات  جاهزية 

من خالل توافر االمكانات املادية والبرشية املطلوبة،  

 والتي تتمثل يف: 

املكونات والوسائل املادية    وهي :  البنية التحتية - أ

والتطبيقات والربامج واألجهزة والشبكات واملرافق  

التعل تطبيق  يف  يف  ياملستخدمة  وتسهم  اإللكرتوين،  م 

 النهوض به. 

واإلدراك  - ب ماهية    وهو :  الوعي  إدراك  مدى 

م اإللكرتوين وأمهيته بحيث يتحكم يف كثري من  يالتعل

 . م يالتعل هذا النوع من مظاهر السلوك اجتاه

التعل - ج اإللكرتونيمهارات  املعارف  م  وهي   :

احلاسوب،   باستخدام  املتعلقة  التقنية  واخلربات 

واستخدام الشبكة العاملية )اإلنرتنت(، وإدارة جلسة  

الصفوف االفرتاضية بمستوى من الفاعلية والكفاءة،  

 م اإللكرتوين. ي والتمكن من إدارة عملية التعل

احلر  جيب  تطوير   صكام  متطلبات  توفري    عىل 

  ،خالل حتديد جوانب النقص   من م اإللكرتوينيالتعل

 والعمل عىل تلبيتها بأرسع وقت ممكن. 

الدراسات  ل من  العديد  تناولت  التعليم  قد  أمهية 

نحوه  اإللكرتوين  دراسة  فهدفت  ،  واالجتاهات 

( تعرف (  2012العبديل  به    إىل  تقوم  الذي  الدور 

البوابة التعليمية يف سلطنة عامن يف بناء جمتمع املعرفة  

ومتثل ذلك من خالل إقامة نظام    ، يف احلقل الرتبوي

تعليمي جديد يواكب التغريات املعرفية، ليحقق أعىل  

معدالت اجلودة يف نظام التعليم، والذي يعد من أهم  

التعليمية،    متطلبات جمتمع املعرفة، فمن خالل البوابة

ا دون  بنه إلكرتونيً امر متابعة مستوى  أل يستطيع ويل ا

يستطيع    إىل لذهاب  لاحلاجة   خالهلا  ومن  املدرسة، 

حيصل عىل بعض اخلدمات دون تكبد العناء    أناملعلم  

تقديم النقل    : مثل  ،و الوزارةأاملديريات التعليمية    إىل

الراتب   كشف  عىل  واحلصول  واخلارجي  الداخيل 

خرى تفعيل اإلفادة  أاخلدمات. من جهة    وغريها من

حيث    ؛من توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية 

املعلمني،  إ ويشجع  يساعد  التعليمية  البوابة  نظام  ن 

مهارات  األ أولياء  و والطلبة،   حتسني  عىل  مور 

و حاسوب  من  التكنولوجيا  وبريد  إاستخدام  نرتنت 

تقنيات   من  وغريها  تربوي  ومنتدى  إلكرتوين 

التي    ، تكنولوجيا ال اخلدمات  من  لالستفادة  وذلك 

هدفت دراسة  و  تقدمها البوابة التعليمية للمستخدم.

( اجتاهات  2012الزدجالية  عىل  التعرف  إىل   )

بوزارة   التعليمية  البوابة  خدمات  من  املستفيدين 
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  اإللكرتوين الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات التعلم  

)وبسلطنة عامن.   الدراسة عىل  عينة  (  722اشتملت 

  النتائج أشارت ومستفيًدا من سبع حمافظات تعليمية.  

االجتاهات  إىل   وأوصت  جيابيةإملستفيدين  اأن   .

من   تزيد  التي  العوامل  بتحديد  جيابية  إالدراسة 

االجتاهات نحو استخدام البوابة التعليمية بام يتامشى  

 . اإللكرتوينمع متطلبات التعلم 

التعليم   واقع  أخرى  دراسات  تناولت  كام 

ف  اإللكرتوين  واحتياجاته،  دراسة  ومعوقاته  هدفت 

ة كيفية توظيف التعلم  ( إىل معرف 2004عبد احلميد ) 

عامن    اإللكرتوين بسلطنة  اجلامعي  التعليم  تطوير  يف 

ومعوقاته.   به  األخذ  رأي    وبعدومربرات  استطالع 

والفنيني    41 واملتخصصني  اخلرباء  من  متخصًصا 

مستحدثات   استخدام  جمال  يف  والعاملني 

إىل وجود جمموعة من    النتائجأشارت    ،التكنولوجيا 

التعليم    ، املعوقات  يف  املحلية  الشبكات  غياب  منها: 

املناطق   يف  االتصال  شبكات  توفر  وعدم  اجلامعي، 

واألقاليم النائية، أيضا قلة توفر التمويل الالزم لدعم  

، وعدم وجود مراكز دعم إقليمية  اإللكرتوين التعلم  

عدم   وكذلك  املعلومات،  تقنية    العدد   توفرهلندسة 

التعلم   عىل  املدربة  الكوادر  من  ،  اإللكرتوين الكايف 

املناهج   صياغة  عىل  القدرة  غياب  إىل  باإلضافة  هذا 

التعلم   وفق معطيات  وهدفت    . اإللكرتوينوالتعليم 

الكشف عن واقع  إىل  (  2007دراسة عيسان والعاين ) 

السلطان    اإللكرتوين التعلم   بجامعة  الرتبية  كلية  يف 

خالل   من  وذلك  عىل  قابوس،    إجيابياته الوقوف 

وسلبياته من وجهة نظر الطلبة. تكونت عينة الدراسة  

( مقررات  165من  يدرسون  ممن  وطالبة  طالًبا   )

التعلم   بطريقة  الرتبية.    اإللكرتوين دراسية  بكلية 

 ( من  مكونة  استبانة  الدراسة  فقرة  46استخدمت   )

عن   التعلم  إتعرب  يف    اإللكرتوين جيابيات  وسلبياته 

جيابيات التعلم  إظهرت نتائج الدراسة أن من  الكلية. أ

تفعيل    اإللكرتوين عىل  قدرته  الكلية:  التعلم  "يف 

الفجوة بني    "اإللكرتوين يقرب  الطالب، كام أنه  بني 

يمنح   كام  وزميله،  والطالب  واملدرس،  الطالب 

عرض   يف  احلرية  وأالطالب  قدراته  إفكاره  ظهار 

متثلت   فقد  السلبيات  أما  توفر  وامكاناته.  عدم  يف: 

أجهزة حاسوب كافية يف الكلية، باإلضافة إىل صعوبة  

يف   البعيدة  املناطق  من  اجلامعة  موقع  إىل  الوصول 

   السلطنة.

) كام   اهلنائي  دراسة  التعرف  2010هدفت  إىل   )

التعلم   إلدارة  الالزمة  االحتياجات    اإللكرتوينعىل 

من وجهة نظر املسؤولني يف مؤسسات التعليم العايل  

(  58م استبانة مكونة من ) ااستخدتم طنة عامن. و بسل

الدراسة    عبارة عينة  بلغت  الدراسة.  بيانات  جلمع 

التعلم  204) عىل  واملرشفني  املسؤولني  من  فرد   )
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)  اإللكرتوين التعليم  21يف  مؤسسات  مؤسسة من   )

العايل احلكومية واخلاصة يف سلطنة عامن. وتوصلت  

العين  إىل  الدراسة أفراد  تقديرات  حمور  أن  يف  ة 

التعلم   إلدارة  الالزمة    اإللكرتوين االحتياجات 

املتعلقة باملؤسسة يف املرتبة األوىل يف مستوى مرتفع،  

مستوى   يف  باألفراد،  املتعلقة  االحتياجات  حمور  يليه 

أيًض  من  مرتفع  جمموعة  إىل  الدراسة  وخلصت  ا. 

باالحتياجات   مقرتحة  قائمة  وضع  منها  التوصيات 

ال إلدارة  حتقيقها؛    اإللكرتوينتعلم  الالزمة  وسبل 

العايل.  التعليم  مؤسسات  يف  تطويره  إلدارة    وذلك 

) و احلسني  دراسة  عن  (  2019هدفت  الكشف  إىل 

توظيف   التعلم  إواقع  بيئات  ة يف  اإللكرتونيمكانات 

التطبيقية   العلوم  بكليات  التدريس  عملية  تطوير 

وتكونت   عامن.  ) البسلطنة  من  من    ا ( عضوً 50عينة 

التطبيقية،   العلوم  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء 

استخدمت  100و) خمتلفة.  بتخصصات  طالب   )

الدراسة.  اإللكرتوني  االستبانة بيانات  جلمع  كأداة  ة 

نتائج  و أعضا إىل  الدراسة  أشارت  هيئة  حاجة  ء 

التدريس بكليات العلوم التطبيقية إىل توظيف بيئات  

يف  اإللكرتونيالتعلم   ملساعدهتم  الربامج  إة  عداد 

التعلم  وواألنشطة،   بيئات  عىل    اإللكرتوينقدرة 

الطالب بمستوى  الدراسة  ،  االرتقاء  أوصت  وقد 

التعلم   بيئات  العلوم  اإللكرتونيبتوظيف  بكليات  ة 

 التطبيقية. 

الكشف عن    ( 2019ة املنوري ) استهدفت دراسو

بمدارس    اإللكرتوينواقع توظيف تكنولوجيا التعليم  

ومعلمي   مديري  نظر  وجهة  من  األسايس  التعليم 

عامن. بسلطنة  من    املدارس  الدراسة  عينة  وتكونت 

إىل  495) مقسمة  واملعلمني  املدارس  مديري  من   )

ومن أهم نتائج الدراسة  . ( معلاًم 459و)  ا ( مديرً 36)

توظيف   واقع  التعليم  أن    اإللكرتوين تكنولوجيا 

،  بمدارس التعليم األسايس يف جمال اإلدارة املدرسية 

والتعلم،   التعليم  جمال  التدريب  ويف  جمال  يف 

وعدم وجود فروق   . جاء بدرجة متوسطة اإللكرتوين 

والوظيفة اجلنس  ملتغري  تعزى تعزى  فروق    ، ووجود 

اخلرب مديري  .  ةملتغري  بتدريب  الدراسة  وأوصت 

التعليم   توظيف  كيفية  عىل  يف    اإللكرتوين املدارس 

املدرسية،   اإلدارة  جمال  يف  عامن  سلطنة  مدارس 

التعليم   أدوات  اقتناء  عىل  املعلمني  وتشجيع 

تصميم    اإللكرتوين  بأمهية  لدهيم  الوعي  ونرش 

، وتوظيف طرق تدريس تتناسب  اإللكرتويناملحتوى  

التعليم   تكنولوجيا  توظيف  جمال    اإللكرتوين مع  يف 

التعليم والتعلم، وعقد دورات تدريبية متخصصة يف  

كفاءة    اإللكرتوينالتدريب   رفع  يف  توظيفه  وكيفية 

   مديري ومعلمي املدارس يف سلطنة عامن. 
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وبسبب   كورونا،  جائحة  فرتة  غالق  اإلوخالل 

ملؤسسات  العامل،  التعليم    االجباري  دول  خمتلف  يف 

عىل  أ   الوقوف  هبدف  الدراسات  من  العديد  جريت 

جاهزية   املدرجة  التعليم  تلك  لتقديم  ؤسسات 

ن  يهدفت دراسة الفوري وآخر فلطالهبا،    اإللكرتوين 

املدارس  إىل  (  2021) جاهزية  مستوى  معرفة 

من خالل تطبيق    اإللكرتويناحلكومية لتطبيق التعليم  

جتربة استخدام املنصة التعليمية التي تم تفعليها خالل  

املدريس يف سلطنة عامن.   الدوام  تعليق  تم  فرتة  وقد 

استخدام املنهج املختلط متعدد املراحل بعدة أساليب  

وا والوثائقية  الكمية  منها  تطبيق  بحثية  وتم  لنوعية، 

اهليئة   من  عينة  عىل  البحثية  األدوات  من  جمموعة 

األمور،   وأولياء  هلا،  املساندة  والوظائف  التدريسية 

الصفوف من   األكثر دخوال  12- 9وطلبة  ، والطلبة 

للمنصة التعليمية، واملرشفني العاملني بصورة مبارشة  

كلية   منصة  وهي:  الست،  التعليمية  املنصات  عىل 

ا  واثق،  العلوم  ومنصة  أسهل،  ومنصة  لرشعية، 

تبيني، ومنصة ندرس كوم،   أومتت، ومنصة  ومنصة 

التعليم   يف  أكاديميون  برأي  األخذ  عن  فضال 

أشارت    اإللكرتوين  بالتكنولوجيا.  اخلاص  والقطاع 

التعليم   تطبيق  إمكانية  إىل  يف    اإللكرتوين النتائج 

يف   ما  نوعا  إىل  املنصة  ونجاح  احلكومية،  املدارس 

هناك عدة حتديات  تقد أن  إال  ب عد،  الدروس عن  يم 

كاًل  والطالبواجهت  املعلم  من  استخدام    يف    أثناء 

من   املدريس،  اإلغالق  فرتة  خالل  التعليمية  املنصة 

بينها: ضعف شبكة االنرتنت، وقلة تدريب املعملني  

إرشادية   وسائل  وجود  وعدم  املنصة،  استخدم  عىل 

احل أجهزة  ونقص  املنصة،  داخل  الستخدام  اسوب 

التقني   الدعم  وجود  وضعف  الواحدة،  األرسة 

 الكايف، وعدم وجود آليات واضحة للتقويم. 

مل أخرى  دراسات  املعوقاتوهدفت    عرفة 

مؤس التي    والتحديات  التعليم  ستواجه  لتقديم  ات 

(  2020أجرى صفر وآغا ) ، فقد  اإللكرتوين التعليم  

منعت   التي  املعوقات  معرفة  إىل  هدفت  دراسة 

املؤسسات الرتبوية احلكومية يف دولة الكويت خالل  

فرتة انتشار جائحة فريوس كورونا من مواصلة توفري  

البيئة   يف  ملستفيدهيا  األساسية  الرتبوية  خدماهتا 

االفرتاضية وفق إسرتاتيجية التعليم والتعلم عن بعد،  

ت مكونة  اس  عينة  عىل  التحلييل،  الوصفي  املنهج  خدم 

( معلم. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت  2607من )

 ( من  مكونة  موزعة  31استبانة  عبارة  ثالثة    عىل ( 

واملجال   اللوجستي،  املجال  هي:  جماالت، 

اإلداري  واملجال  أن  ال أظهرت    .األكاديمي،  نتائج 

املجاالت   يف  املعوقات  لدرجة  املعلمني  تقديرات 

بني   تراوحت  فقد  كبرية،  بدرجة  جاءت  الثالثة 

ييل:  4.12  - 3.86 كام  بالرتتيب  جاءت  وقد   ،
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ثم   األكاديمية،  املعوقات  ثم  االدارية،  املعوقات 

أيًض  النتائج  أشارت  كام  أثر  اللوجستية.  وجود  إىل  ا 

إحصائيً  واجلنسية،  دال  اجلنس،  ملتغريات  ا 

واملرحلة   املدرسة،  ونوع  واخلربة،  والتخصص، 

بأمهية  ال املجتمع  بتوعية  الدراسة  وأوصت  تعليمية، 

عىل   البرشية  الكوادر  وتشجيع  الرقمية،  الثقافة 

تربوية   هيئة  إنشاء  رضورة  مع  التطوعية  املشاركة 

 وطنية متخصصة يف شؤون التعليم والتعلم عن بعد.  

) وهدفت   العازمي واخلطيب  إىل  2021دراسة   )

ط  معرفة تواجه  التي  السابع  لالتحديات  الصف  بة 

ذوي صعوبات التعلم يف دراسة الرياضيات عن بعد  

الكويت  بدولة  أمورهم  أولياء  نظر  وجهة  .  من 

من أولياء أمور    ا مشاركً   150واشتملت الدراسة عىل  

ا صعوبات  ذوي  منهم  الطلبة  الرياضيات،  يف  لتعلم 

و ا ذكرً   90 وجود  60،  إىل  النتائج  وأشارت    أنثى، 

أنفسهم،   الطلبة  إىل  تعود  الطلبة  تواجه  حتديات 

الوالدين.   تعليم  املسند  ومستوى  دراسة  وهدفت 

تعليم   (2021) تواجه  التي  التحديات  تعرف  إىل 

من   كورونا،  جائحة  ظلِّ  يف  ب ْعٍد،  َعْن  العربية  اللُّغة 

( معلاًم  353وجهة نظر معلميها. تكونت العينة من )

وا الرياض  منطقتي  يف  وأشارت  ومعلمة  لقصيم، 

التكلفة   ارتفاع  هي:  التحديات  أبرز  أنَّ  إىل  النتائج 

املادية لتأمني جهاز لكل متعلم، وضعف البنية التحتية  

باحلضور   االلتزام  وضعف  باإلنرتنت،  لالتصال 

واملواظبة، وصعوبة تنمية املهارات اللُّغوية كاالستامع  

التي حتتا  ْعٍد  ب  َعْن  التعلم  ج إىل  والكتابة عرب منصات 

دالة   فروق  توجد  ال  كام  بارش،  م  وتواصل  تفاعل 

والدورات   اخلربة  سنوات  ملتغريي  تعزى  إحصائيا 

   التدريبية يف املجال التقني.

أما الدراسات التي تناولت دور األرسة يف التعليم  

سعت دراسة  خالل جائحة كورونا، فقد    اإللكرتوين

التي  2020)  العتيبي التحديات  عن  الكشف  إىل   )

ظل   يف  أبنائها  تعليم  يف  السعودية  األرس  واجهت 

كوفيد الدراسة  19  - جائحة  عينة  وبلغت   .412  

ا. وخلصت النتائج إىل أن الطالب مل حيققوا أقىص  فردً 

استفادة ممكنة من التعليم عن ب عد لوجود جمموعة من  

جاء    كرتوين اإللأمهها: إن تطبيق التعليم    ، التحديات

يف   باألنرتنت  االتصال  وصعوبة  مفاجئ،  بشكل 

بالنسبة   التقنية  مع  التعامل  وصعوبة  املناطق،  بعض 

وهدفت دراسة الظفري واهلاشمي    للطلبة واملعلمني. 

واجهت  2020) التي  التحديات  استكشاف  إىل   )

امنية خالل جائحة كورونا   الع  ، والتعرف  19األرسة 

املستخدم اإلسرتاتيجيات  هذه  عىل  مع  للتعامل  ة 

جلمع   النوعي  املنهج  استخدام  وتم  التحديات. 

حتتوي   إلكرتونية  استبانة  توزيع  تم  حيث  البيانات؛ 

عىل أسئلة مفتوحة استهدفت موظفي وطلبة جامعة  
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يونيو   شهر  خالل  قابوس  وقد  2020السلطان   .

لالستبانة، وتم استخدام   ا وطالبً  ا موظفً  72استجاب 

بناء عىل  املحتوى  وأشارت  حتليل  املتجذرة.  النظرية   

النتائج إىل وجود جمموعة من التحديات، منها: عدم  

القدرة عىل زيارة األهل واألقارب، والشعور ببعض  

وقت   تنظيم  وصعوبة  النفسية،  االضطرابات 

أبرز   كانت  املقابل  ويف  بامللل.  والشعور  األطفال، 

املستخدمة وسائل    ، اإلسرتاتيجيات  استغالل  هي: 

ا واألصدقاء،  التواصل  باألهل  لالتصال  الجتامعي 

والتنويع يف أنشطة األرسة باملنزل، وترشيد اإلنفاق،  

األهل   مع  تواصل  عىل  والبقاء  الديني،  وااللتزام 

وهدفت دراسة    واألصدقاء كوسيلة للتكيف النفيس.

وآخر  معرفة    (Bhamani et al., 2020)ن  يهباماين  إىل 

خالل   واإلدارة  املنزيل  التعلم  حول  اآلباء  جتارب 

COVID-19  من بيانات  مجع  تم  عرب    19.  اآلباء  من 

من خالل طرح أسئلة مفتوحة    اإللكرتويناالستبيان  

والتعلم املنزيل. وأظهرت النتائج    COVID-19تتعلق بـ  

والصحة   بالتعليم  تتعلق  صعوبات  ثالث  وجود 

، وحماوالت اآلباء للتكيف مع  النفسية والتكنولوجيا 

هذه الصعوبات لسد الفجوة التعليمية التي ظهرت يف  

 تعلم أطفاهلم يف هذه األوقات الصعبة.  

 ( الشديفات  دراسة  معرفة  2021وهدفت  إىل   )

اإلعاقة   ذوي  األطفال  أرس  تواجه  التي  التحديات 

كورونا   جائحة  ظل  يف  والبرصية  كوفيد  "السمعية 

والت  "19 األردن،  أخواهنم  يف  تواجه  التي  حديات 

من   مكونة  قصدية  عينة  اختيار  وتم    16وأخواهتم. 

أو    16أب، و  أم ممن لدهيم طفل يعاين أعاقة سمعية 

من   األخوة  عينة  وتكونت  األردن،  يف    10برصية 

و إ من    10خوان  أخت  أو  أخ  لدهيم  ممن  أخوات 

برصية،   او  سمعية  إعاقة  من  يعانون  الذين  األطفال 

هناك   أن  تواجه  وتبني  التي  التحديات  من  العديد 

كالتحديات   واألخوات  واألخوة  أمور  أولياء 

والتعليمية،   والصحية،  واملهنية،  واملالية،  النفسية، 

( للكشف  2021وجاءت دراسة األيش )   والزوجية.

يف   للوالدين  الرتبوية  املامرسات  بني  العالقة  عن 

ة  التعليم عن بعد بأبعادها املختلفة للمرحلة االبتدائي

يف اململكة العربية السعودية وكفاءة إدارة الوقت. وتم  

قوامها   عينة  عىل  الكرتوين  استبيان  أب    500توزيع 

وأم من أرس سعودية ولدهيم طفل أو طفلة باملرحلة  

االبتدائية باختالف مستوياهتم الدراسية )أول، ثاين،  

أن   النتائج  وأظهرت  جدة،  بمحافظة  رابع(  ثالث، 

التعليم عن بعد أفضل من التعليم    اآلباء ال يرون أن

األم   عاتق  عىل  يقع  بعد  عن  التعليم  وأن  التقليدي، 

 أكثر من املدرس. 

 ( عوض  دراسة  معرفة  2021وهدفت  إىل   )

ب عد   عن  التعلم  حول  الطلبة  أمور  أولياء  تصورات 
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( يف األردن، وقد تم  19-أثناء جائحة كورونا )كوفيد 

حجمها   عينة  عىل  الدراسة  استبانة  من    334تطبيق 

النتائج   وأظهرت  الطلبة،  أمور  تصورات    أنأولياء 

أولياء األمور كانت بمستوى متوسط، ووجود فروق  

إحصائيً  من  دالة  )لصالح  العمل  لطبيعة  تعزى  ا 

اجلن  بني  الفروق  داللة  وعدم  أما  يعمل(،  سني، 

كانت   العقبات،  حول  األمور  أولياء  تصورات 

إحصائيً  دالة  والفروق  مرتفع،  طبيعة  بمستوى  يف  ا 

)لصالح   اجلنس  ومتغري  يعمل(،  من  )لصالح  املهنة 

)  الذكور(.  واحلرميل  املطري  دراسة  (  2021وأما 

واألرسة   املدرسة  أدوار  عن  الكشف  إىل  فهدفت 

التعليم دبلوم  تعلم طالب  بسلطنة    املتوقعة يف  العام 

كوفيد  جائحة  ظل  يف  نظر    19-عامن  وجهة  من 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  أنفسهم.    220الطالب 

النتائج   أظهرت  وطالبة.  واألرسة    أنطالبا  املدرسة 

بعد.   التعليم عن  بدور كبري يف حتقيق عملية  يقومان 

االنرتنت  شبكة  ضعف  التحديات  أهم    ،وكانت 

ارتفاع   أيضا  تكلفتها،  أجهزة  وارتفاع  تكلفة 

 احلاسوب يف التعليم عن بعد.  

سابقة،   دراسات  من  عرضه  سبق  ما  ضوء  يف 

أن   الدراسات  نالحظ  توظيف  تناولت  غالبية  واقع 

،  يف املدارس احلكومية واجلامعات   اإللكرتوينالتعلم  

يف  وأهنا   كمنهجية  الوصفي  املنهج  استخدمت 

تطبيقها  الدراسة وتم  املرحلة  ،  من  عينات  عىل 

والفوري  (،  2019اجلامعية، ما عدا دراسة املنوري ) 

 طبقتا عىل عينة من معلمي  ني( اللت 2021)   نيوآخر 

السابقة  ا تفوااملدارس وطلبتها.   الدراسات  ق غالبية 

نتائجها   التعلم    عىل يف    اإللكرتوينعدد من إجيابيات 

تطبيقه.   يف  التحديات  من  عدد  إىل  وأما  باإلضافة 

وانب اختالف الدراسة احلالية، فهي تناوهلا جاهزية  ج

ومتطلبات   اإللكرتوين  للتعليم  اخلاصة  املدارس 

 .كورونا  جائحة يف ظل  تطويره 

   :مشكلة الدراسة

إن االنتشار الرسيع واخلطري لفريوس كورونا منذ  

العاملية  2020مطلع فرباير عام   الصحة    دفع منظمة 

WHO  جائ تصنيفه  لتحجيم  حةإىل  حماولة  ويف   .

مجيع   قامت  انتشاره،  وإيقاف  العامل  الفايروس  دول 

، أدت إىل إيقاف شبه  وعاجلة   ذ إجراءات فورية ا اختب

احلدودية واملنافذ  للمطارات  عدد  كيل  وتقليص   ،

كام تم  .  املوظفني يف مجيع املؤسسات إىل احلد األدنى

وخالل فرتة    .واجلامعاتتعطيل الدراسة يف املدارس  

جدً  من وجيزة  املاليني  أصبح  األمور   ا،    أولياء 

 . الطرائق البديلة الستكامل دراسة أبنائهمينتظرون 

املشهد   تصدرت  التي  البدائل  أهم  بني  ومن 

،  "اإللكرتوينم  يالتعل"، أو  "م عن بعدالتعل"الرتبوي  

دف إىل تعليم الطلبة  احلديثة التي هتنامط األوهو أحد 
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أ حضورهم  يف  إىل  احلاجة  دون  مكان  بالطريقة  ي 

 .( 2020)صفر وآغا،    للمدرسة أو اجلامعة االعتيادية  

تطبيق   يف  التعليمية  املؤسسات  نجاح  م  يالتعلإن 

بينها:    اإللكرتوين من  عديدة  عوامل  عىل  يتوقف 

التعليمي   العمل  حتكم  وترشيعات  قوانني  وجود 

التعليمية،    اإللكرتوين واإلداري   واإلدارة  باملدرسة 

توفر  و حيث  من  املؤسسات  تلك  جاهزية  مدى 

ة املناسبة، وتوفر اخلربة  اإللكرتونياألجهزة واملعدات 

مع   التعامل  عىل  واإلدارية  التدريسية  اهليئات  لدى 

ووعيإلكرتونيً الطلبة   و  أولياء  ا،  الطلبة  األمور 

كمصدر   التكنولوجيا  مع  التعاطي  عىل  وقدرهتم 

للتعليم  الفرص  عن    فضاًل   ؛ أسايس  استثامر 

الصعوبات   لتذليل  وتوظيفها  املتاحة  واإلمكانات 

التعليم  من  النمط  هذا  لنجاح  التحديات    وجتاوز 

وعبدالعليم،   زعباط  2017)الدريويش  ؛ 

 . (2004؛ عبد احلميد، 2020وسعداوي، 

ومن أجل قيام مؤسسات الرتبوية بتقديم التعليم  

كورونا إ بطريقة   جائحة  ظل  يف  ،  19- لكرتونية 

العديد من جرأ للوقوف عىل    يت  العلمية  الدراسات 

، وإجياد احللول املناسبة  هذا النوع من التعليم   حتديات

ف املطلوبة،  املستلزمات  لتوفري  سبيل  والرسيعة  عىل 

احلرص ال  دراسة    املثال  ) اأجريت  (،  2021أليش 

 ( ،  السعودية يف  (  2021(، واملسند ) 2020والعتيبي 

دراسة   أجريت  ) كام  وعوض  2021الشديفات   ،)

دراسة  األردنيف  (  2021) وأجريت  وآغا  ،  صفر 

(2020( واخلطيب  والعازمي    يف  (2021(، 

 . الكويت 

كبرية   جهودا  الباحثون  بذل  عامن  سلطنة  ويف 

كورونا  جائحة  ظل  يف  الرتبوية  التحديات  - لرصد 

فقد  19 )   تناولت،  احلمداين  آليات    ( 2020دراسة 

يف املجتمع    19التكيف االجتامعي مع جائحة كوفيد  

والعامين دراسة  ،  واهلاشمي  استهدفت  الظفري 

وإسرتاتيجيات    (2020) األرسية  التحديات 

لدى موظفي    19ا خالل جائحة كورونا  التصدي هل

قابوس السلطان  جامعة  دراسة  ،  وطلبة  وقامت 

( واحلرميل  املدرسة  2021املطري  أدوار  بمعرفة   )

واألرسة يف تعلم طالب دبلوم التعليم العام بسلطنة  

كوفيد   جائحة  ظل  يف  نظر    19-عامن  وجهة  من 

أنفسهم دراسة  ا،  وأخريً   .الطالب  الفوري  بحثت 

املدارس    ( 2021)ن  يوآخر  جاهزية  مستوى 

اإل التعليم  لتطبيق  جتربة  وتقييم    لكرتويناحلكومية 

لها خالل فرتة  ياستخدام املنصة التعليمية التي تم تفع 

 . تعليق الدوام املدريس

سلطنة   اخلاص يف  التعليم  أمهية  من  الرغم  وعىل 

بعض   يف  عليه  يطلق  كام  األهيل  التعليم  )أو  عامن 

الدو وأمهية  به  الدول(،  تقوم  الذي  من    334ر 
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ا  طالبً   83238اصة من خالل تعليم نحو  اخلدارس  امل

من    وطالبة الصفوف  بتعليمهم    12  –  1يف  يقوم 

ومعلمة معلاًم   8247 مع    مقارنة  ا  طالبً   633970، 

يف   بتدريسهم    حكومية   ة مدرس  1163وطالبة  يقوم 

ومعلمة معلاًم   56728 والتعليم،  )    الرتبية  وزارة 

أنه  (162ص ،  ب 2020 إال  هذه  ،  تضمني  يتم  مل 

سة التي أجريت )الفوري وآخرون،  ااملدارس يف الدر

ال توجد أي معلومات عن مدى    ، وبالتايل  .( 2021

التي   التحديات  وعن  اخلاصة،  املدارس  استعداد 

وجه   أكمل  عىل  أهدافها  حتقيق  أجل  من  تواجهها 

 ممكن. 

يف و الدراسة  مشكلة  تتلخص  تقدم  ما  ضوء    يف 

  اخلاصة بسلطنة عامنجاهزية املدارس  حتديد مستوى

متطلبات  ، وتعرف  لطالهبا   اإللكرتوينم  ي لتقديم التعل

 . تطويره

 : هتدف الدراسة احلالية إىل   :أهداف الدراسة

اخلاصة   -1 املدارس  جاهزية  مستوى  حتديد 

يف   لطالهبا  اإللكرتوين  التعليم  لتقديم  عامن  بسلطنة 

 . كورونا  جائحة ظل 

يف    معرفة متطلبات تطوير التعليم اإللكرتوين -2

 . املدارس اخلاصة بسلطنة عامن

معرفة داللة الفروق يف جاهزية املدارس وفقا   -3

 ملتغريي اجلنس والربنامج التعليمي يف املدرسة. 

معرفة داللة الفروق يف متطلبات التطوير وفقا   -4

 ملتغريي اجلنس والربنامج التعليمي يف املدرسة. 

تتجىل أمهية الدراسة احلالية يف النقاط    :ةأهمية الدراس

 اآلتية: 

أمر   -1 عىل  القائمني  الدراسة  نتائج  تساعد  قد 

يف   األوضاع  التعليم  عىل  بناًء  مستقبلية  وضع خطط 

قبل   من  إىل  الراهنة  للتحول  التعليمية  املؤسسات 

 . اإللكرتوينم يالتعل

هذت -2 الدراسة  فتح  الرتبويني  ه  القادة  أمام 

غامر   يف  للخوض  مستقبلية  رؤى  بوضع  واملهتمني 

 . ةاإللكرتونيلتعليمية ا جمتمع البدائل 

والتعليم   -3 الرتبية  وزارة  انتباه  تبني    إىللفت 

التعل يف  اإللكرتوين م  يمنظومة  تنفيذها   ومتابعة 

 التكنولوجي.    والتقدم التطور ليتناسب مع املدارس

واألجهزة   -4 الربامج  حتديث  عىل  العمل 

 ة بشكل مستمر وفعال. اإللكرتونيوالشبكات 

هذت   -5 الدراسة عد  ت    ه  يف    عني  خطوة  املسؤولني 

الراهنة   األوضاع  عىل  بناًء  مستقبلية  خطط  وضع 

امل  جائحة) قبل  من  اخلاصةكورونا(  للتحول    دارس 

 . اإللكرتوينم ي إىل التعل

 : تعريف المصطلحات

منظومة  "  :E-Learning  اإللكرتونالتعليم   هو 

واملحتوى   التعليمية  الربامج  لتقديم  تعليمية 
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التعليمي، وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلمني يف  

تقنية   توظيف  خالل  من  مكان،  أي  ويف  وقت  أي 

املعلومات واالتصاالت التفاعلية ووسائطها املتعددة  

الشبكة العاملية )االنرتنت(، والقنوات التعليمية  :  مثل

والرب التعليمي  اإللكرتوين يد  املتلفزة،  واملحتوى   ،

أي بوجود    (Synchronous E-learning)بطريقة متزامنة  

سويً  الوقت  نفس  يف  والطالب  أجهزة  املعلم  أمام  ا 

عن   ونقاش  حمادثة  من  بينهام  يدور  وما  احلاسوب، 

غري   أو  االفرتايض،  الفصل  أو  املحادثة  غرفة  طريق 

حيث ال يتطلب    ؛ (Asynchronous E-learning)متزامنة  

وجودمها يف الوقت نفسه واملكان، وإنام تتم املحادثة  

تقنيات   بعض  توظيف  خالل  من  بينهام  النقاش  أو 

، ويتم ذلك  اإللكرتوين مثل الربيد    رتويناإللك التعليم  

التعليم   إدارة  أنظمة  خالل  مثل    ، اإللكرتوينمن 

التعليمية  التعليم    ، وبالتايل  .املنصات  أن  يتضح 

ا وخدمات تعلمية تتغلب عىل  يقدم فرًص   اإللكرتوين 

)املبارش(   الصفي  التعليم  والتحديات يف  الصعوبات 

 يف انتشار  مثل التقارب اجلسدي كام هو الوضع احلايل

)كوفيد    جائحة الرتبية    "(19كورونا  )وزارة 

وقد تبنت الدراسة احلالية    (.2، ص أ2020والتعليم،  

هذا التعريف ألنه صادر عن وزارة الرتبية والتعليم،  

 ومجيع املدارس اخلاصة حتت إرشاف الوزارة. 

التعل لتطبيق  املدارس    اإللكرتونم  ي جاهزية 

Readiness of private schools  :  املدارس قدرة 

  اإللكرتوين م  ي التعلتطبيق  اخلاصة يف سلطنة عامن عىل  

كورونا، من خالل   أزمة  التحتية،    توفر يف ظل  البنية 

ووجود الوعي واإلدراك، وامتالك املهارات الالزمة  

لدى   املدارس  لتنفيذه  الطلبة  وواملعلمني  مديري 

 وأولياء األمور. 

تطوير   اإللكرتونم  يالتعل   متطلبات 

Development requirements  جوانب النقص  : وهي

يف املدارس    اإللكرتوين م  يالتعل  التي تواجهوالقصور  

الالزمة   واملهارات  التحتية  البنية  حيث  من  اخلاصة، 

نظر   وجهة  من  املدارس  لتطبيقه  واملعلمني  مديري 

 الطلبة وأولياء األمور. و

 : أسئلة الدراسة

سلطنة   .1 يف  اخلاصة  املدارس  جاهزية  مدى  ما 

مديري   نظر  وجهة  من  اإللكرتوين  للتعليم  عامن 

 ؟ املدارس واملعلمني والطلبة وأولياء األمور

يف   .2 اإللكرتوين  التعليم  تطوير  متطلبات  ما 

نظر   وجهة  من  عامن  سلطنة  يف  اخلاصة  املدارس 

 ؟ مديري املدارس واملعلمني والطلبة وأولياء األمور

املدارس   .3 جاهزية  مدى  يف  فروق  توجد  هل 

اإللكرتوين   التعليم  لتقديم  عامن  بسلطنة  اخلاصة 

مديري  كورونا من وجهة نظر    جائحة ا يف ظل  لطالهب



هـ( 1443م/2022) (،  الرياض 1، العدد )34جملة العلوم الرتبوية، املجلد   

 

-117-  

 

األمور وأولياء  والطلبة  واملعلمني  تعزى    املدارس 

اجلنس ومتغري  ملتغري  املطبق  ،  التعليمي  الربنامج 

 باملدرسة؟ 

يف   .4 فروق  توجد  تطوير  هل  التعليم  متطلبات 

من   عامن  سلطنة  يف  اخلاصة  املدارس  يف  اإللكرتوين 

 والطلبة وأولياء  مديري املدارس واملعلمنيوجهة نظر  

الربنامج التعليمي  ، ومتغري  تعزى ملتغري اجلنس  األمور 

 املطبق باملدرسة؟

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها

 : دراسةمنهج ال

استخدام  ت أهداف  يف    الوصفي   املنهج م  حتقيق 

بدراسة    إنحيث    ؛ الدراسة هيتم  الوصفي  املنهج 

ا  ا كميً ا دقيقً الظاهرة كام هي يف الواقع، ويصفها وصفً 

واملعلومات  وكيفيً  البيانات  مجع  خالل  من  ا، 

الراهن   وضعها  حتليل  مع  به  املتعلقة  واملعطيات 

(، وقد تم يف هذه  2018؛ درويش،  2014)محداوي،  

رأيالدراسة   املدارس  استطالع  املعلمني  و  مديري 

اخلاصة بسلطنة    دارسامل   يف  وأولياء أمورهم  والطلبة

حول مدى جاهزية    ةإلكرتونيعن طريق استبانة عامن 

و اإللكرتوين للتعليم    اخلاصة  سااملدر متطلبات  ، 

 . تطويره

 

 :دراسةمجتمع ال

بلغ عدد املدارس اخلاصة التي تقدم خدمة التعليم  

عامن    املدريس سلطنة  عدد  ،  مدرسة   334يف  وبلغ 

اخلاصة   املدارس  يف    ةوطالب   ا طالبً   83238طلبة 

من   يف    ، 12–1الصفوف  املعلمني  عدد  بلغ  كام 

اخلاصة   مجيع  معلاًم   8247املدارس  يف  ومعلمة   

السنوي  وفقً   ، التخصصات للكتاب  لإلحصاءات  ا 

الرتبية )وزارة  ،  ب2020والتعليم،    التعليمية 

 (.  162ص

 : دراسةعينات ال

حجمها   عشوائية  عينة  اختيار  مدرسة    43تم 

ما  عامن  سلطنة  يف  املحافظات  مجيع  من  عدا    خاصة 

الوسطى واحدة،    ؛ حمافظة  مدرسة  اختيار  تم  حيث 

األدوات   تطبيق  من  البحث  فريق  يتمكن  مل  ولكن 

الدراسة   عينة  متثل  اللوجستي.  الدعم  نقص  بسبب 

% من عدد املدارس اخلاصة يف السلطنة. وقد  13نسبة  

الربنامج   متغري  املدارس  عينة  اختيار  يف  روعي 

اللغة،   ثنائي  اللغة،  )أحادي  املدرسة  يف  التعليمي 

عينات    دويل(.  اختيار  ذلك،  بعد  من    الدراسة وتم 

األمور   وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املدارس  مديري 

الطبقية العشوائية  واجلدولبالطريقة  يوضح    (1)  ، 

 . توزيع عينات الدراسة 
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 .(2292ملتغريي اجلنس والربنامج التعليمي املطبق يف املدرسة )ن= اموزعة وفق  ات الدراسة عين(: 1) اجلدول

 فئات املتغري  املتغري 
 ( 848ويل أمر )ن= ( 963طالب )ن= ( 438معلم )ن= ( 43مدير )ن=

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

 اجلنس 
 60.3 511 58.8 566 61.9 271 51.2 22 ذكور 

 39.7 337 41.2 397 38.1 167 48.8 21 إناث 

الربنامج  

 التعليمي

 36.3 308 35.3 340 27.6 121 34.9 15 أحادي اللغة

 42.0 356 44.1 425 46.6 204 44.2 19 ثنائي اللغة

 15.1 128 16.1 155 19.4 85 20.9 9 دويل

 6.6 56 4.5 43 6.4 28 --  --  مل حيدد 

 : دراسةال أدوات

اجلاهزية مفهومي  تعريف  ضوء  ومتطلبات    ، يف 

الدراسات   ضوء  ويف  الدراسة،  هذه  يف  التطوير 

سابقً  إليها  املشار  ملديرا  السابقة  استبانة  تطوير  ي  تم 

للمعلمني  املدارس، للطلبة  ،واستبانة    ، واستبانة 

 .  واستبانة ألولياء األمور

اإلجابة  استبانةكل  ت  تضمن  وبعض    ، تعليامت 

تناول  وحمورين من العبارات،  ،  املتغريات الديمغرافية 

جاهزية  األول  حور  امل للتعليم  املدرسة  مدى 

التحية، وجاهزية    ب نية الجاهزية  من حيث   اإللكرتوين 

وا  التعليم  كادرإلالوعي  مهارات  وجاهزية   ،

املو   .اإللكرتوين  تطوير الثاين  حور  تناول    متطلبات 

ال  اإللكرتوين التعليم   تطوير  متطلبات  حيث    ب نية من 

التعليم   مهارات  تطوير  ومتطلبات  التحتية، 

لإلجابة  اإللكرتوين  بدائل  مخسة  عبارة  كل  وأمام   ،

جدً هي:   كبرية  بدرجة  بدرجة  5=  اموافق  موافق   ،

، موافق بدرجة  3=  ، موافق بدرجة متوسطة4=  كبرية

املحور  يبني   2واجلدول   .1= ، غري موافق2=  ضعيفة

و الفرعية  واملحاور  يف  الرئيس  العبارات  عدد 

 االستبانات األربع.

 لكل فئة من فئات العينة. عدد العبارات يف حماور استبانة التعليم اإللكرتون (: 2) اجلدول

 األمر ويل  الطالب  املعلم املدير  املحور الفرعي  املحور الرئيس

جاهزية املدارس لتطبيق التعليم  

 اإللكرتوين 

 11 7 15 14 التحتية ب نيةال

 7 12 11 9 الوعي واإلدراك 

 5 6 12 10 اإللكرتوين مهارات التعليم 

 8 4 13 11 التحتية ب نيةال اإللكرتوين التعليم متطلبات تطوير 

 3 7 13 12 اإللكرتوين مهارات التعليم 

 34 36 64 56 العبارات جمموع 
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األدوات الظاهري    :صدق  الصدق  من  للتحقق 

  27عىل    األدوات األربع  ألدوات الدراسة، تم عرض

والنفسية  الرتبوية  املجاالت  يف    6)   متخصًصا 

التعليمحمكمني(  وتكنولوجيا  من    حمكمني(   5)  ، 

  العاملني يف جامعة السلطان قابوس، وجامعة الرشقية 

والتعليم )حمكم واحد(  الرتبية    ( حمكاًم   15)   ، ووزارة 

واملتغريات   اإلجابة،  تعليامت  صالحية  لبيان 

ومن العبارات،  وصياغة  بدائل  الديموغرافية،  اسبة 

اخلمسة املحكما . وقد  اإلجابة  تقل    ونتفق  بنسبة ال 

صالحية تعليامت  عىل    ( حمكاًم   22)موافقة    % 80عن  

بدائل   ومناسبة  الديموغرافية،  واملتغريات  اإلجابة، 

صياغة   يف  تعديل  إجراء  واقرتحوا  اخلمسة،  اإلجابة 

التعديالت   بجميع  األخذ  وتم  العبارات،  بعض 

من   األدوات  املقرتحة  أصبحت  وبذلك  املحكمني، 

قرتحها  اومن أمثلة التعديالت التي    جاهزة للتطبيق. 

 املحكمون: 

 بعد التعديل  قبل التعديل 

 م اإللكرتوين.يواضحة لتطبيق التعلتوجد خطة مدرسية   م اإللكرتوين. يوجود خطط واسرتاتيجيات واضحة لتطبيق التعل

 م اإللكرتوين يف التدريس.يأشعر بسهولة توظيف التعل م اإللكرتوين. ي أجد سهولة يف توظيف التعل

 م اإللكرتوين يف املنزل.يتوفرت لدي خدمة إنرتنت جيدة لتطبيق التعل م اإللكرتوين.ي توفر الشبكة اجليدة لتطبيق التعل

 م اإللكرتوين من مستوى حتصييل الدرايس.يحيّسن التعل التعلم باملنزل يقلل من توتري ويسهم يف التعلم بشكل أكرب. 

الدرجة  الداخيل  االتساق بني  االرتباط  حساب  تم   :

عىل العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  

العبارة لكل استبانة من االستبانات األربع، واتضح  

مستوى   عند  إحصائًيا  دالة  االرتباطات  مجيع  أن 

 يبني ذلك.  3، واجلدول  0.05

 واحلد األعىل ملعامالت االتساق الداخيل ألدوات الدراسة األربع.(: احلد األدنى  3اجلدول )

 ويل األمر  الطالب  املعلم املدير  املحور الفرعي  املحور الرئيس

جاهزية املدارس لتطبيق  

 التعليم اإللكرتوين 

 0.76 -0.49 0.69 -0.60 0.81 -0.63 0.86 -0.56 الب نية التحتية

 0.87 -0.68 0.83 -0.62 0.84 -0.64 0.88 -0.53 الوعي واإلدراك 

 0.86 -0.60 0.82 -0.73 0.88 -0.63 0.86 -0.46 مهارات التعليم اإللكرتوين 

متطلبات تطوير التعليم 

 اإللكرتوين 

 0.89 -0.73 0.79 -0.70 0.91 -0.82 0.86 -0.51 الب نية التحتية

 0.86 -0.80 0.83 -0.77 0.91 -0.80 0.94 -0.73 اإللكرتوين مهارات التعليم 
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األدوات عينة  ثبات  عىل  األدوات  تطبيق  تم   :

من مجيع    100إىل   80استطالعية تراوح حجمها بني 

حساب   وتم  الدراسة،  عينة  غري  ومن  العينة  فئات 

فرعي   حمور  كل  لعبارات  كرونباخ  ألفا  معامل 

الثبات   معامالت  تراوحت  وقد  ككل،  ولالستبانة 

بني   عام  معامالت  0.98إىل    0.87بشكل  وهي   ،

الثقة يف النتائج املتحصل عليها    ثبات عالية تدل عىل 

(  1996من تطبيق األدوات؛ حيث يشري عبد اخلالق )

ي عد معامل الثبات الذي يساوي أو يزيد عىل  "إىل أنه  

-49)ص ص  "مقبواًل يف مقاييس الشخصية  0.70

واجلدول  50 أدوات    4(.  ثبات  معامالت  يتضمن 

 ع. الدراسة األرب

 األربع. التعليم اإللكرتون  استبانات معامل ثبات ألفا كرونباخ ملحاور(: 4) اجلدول

 ويل األمر  الطالب  املعلم املدير  املحور الفرعي  املحور الرئيس

جاهزية املدارس لتطبيق التعليم  

 اإللكرتوين 

 0.91 0.87 0.96 0.95 الب نية التحتية

 0.94 0.94 0.95 0.92 واإلدراك الوعي 

 0.91 0.91 0.96 0.91 مهارات التعليم اإللكرتوين 

 تطوير التعليم اإللكرتوين  متطلبات
 0.95 0.89 0.97 0.91 الب نية التحتية

 0.92 0.94 0.98 0.97 مهارات التعليم اإللكرتوين 

 : إجراءات الدراسة

واإل لتحقيق   الدراسة  أسئلتها،  أهداف  عن  جابة 

يف    تطبيقها قام فريق البحث بإعداد أدوات الدراسة ل

املدارس احلكومية وحتكيمها. وبناء عىل طلب وزارة  

لتشمل   الدراسة  خطة  تعديل  تم  والتعليم  الرتبية 

التطوير من وجهة نظر املعلمني   اجلاهزية ومتطلبات 

والطلبة ومديري املدارس وأولياء األمور يف املدارس  

عامن.  سلطنة  يف  اجلديد    اخلاصة  التعديل  ضوء  ويف 

فر  قام  الدراسة،  أدوات  خلطة  بإعداد  البحث  يق 

 خاصة بمديري املدارس وأولياء األمور وحتكيمها. 

ومن أجل اختيار العينة، تم احلصول عىل احلرص  

والبالغ   عامن  سلطنة  يف  اخلاصة  للمدارس  الشامل 

لتشمل    334عددها   الدراسة  عينة  وحتديد  مدرسة، 

مدرسة خاصة يف عرش حمافظات. وبعد ذلك تم    43

موافقة  عىل  للدراسات    احلصول  الفني  املكتب 

القيد   )رقم  والتعليم  الرتبية  بوزارة  والتطوير 

العينات  2820188601 عىل  األدوات  لتطبيق   )

 املطلوبة يف املدارس اخلاصة يف سلطنة عامن. 

تم إعداد نسخ إلكرتونية الستبانات    بعد ذلك، و

لوزارة   التعليمية  البوابة  طريق  عن  األربع  الدراسة 
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والتعليم.  عينات    الرتبية  عىل  االستبانات  وجتريب 

وحساب   الداخيل،  االتساق  حلساب  استطالعية 

 معامل الثبات. 

تم   التي  املدارس  مع  التواصل  تم  ذلك،  بعد 

مدرسة،   كل  من  باحث  مساعد  وحتديد  اختيارها، 

االستبانات   تطبيق  عىل  املبارش  اإلرشاف  هبدف 

إلكرتونًيا عىل العينات املطلوبة من كل مدرسة. وتم  

يق االستبنات عىل العينات املستهدفة خالل الفرتة  تطب

ديسمرب   شهر  بداية  إىل  نوفمرب  شهر  منتصف  من 

2020 . 

األربع،  وأخريً  العينات  من  البيانات  جتميع  تم  ا، 

برنامج   يف  ملفات  إىل  وحتليل  SPSSوحتويلها   ،

الدراسة أسئلة  ضوء  يف  تقرير    ،البيانات  وكتابة 

 الدراسة. 

 : الوسائل اإلحصائية

برنامج   دم  استخ  الدراسة،  أسئلة  عن  لإلجابة 

SPSS  :إلجراء التحليالت اإلحصائية اآلتية 

 معامل ألفا كرونباخ حلساب معامل الثبات.  -1

املعيارية   -2 واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

 ملعرفة مستوى اجلاهزية ومتطلبات التطوير. 

داللة    "ت"اختبار   -3 ملعرفة  املستقلة  للعينات 

 متغري اجلنس. الفروق يف  

الفروق   -4 داللة  ملعرفة  اآلحادي  التباين  حتليل 

 يف متغري الربنامج التعليمي املطبق يف املدرسة. 

التعليم   -5 جاهزية  مستوى  عىل  للحكم 

اخلاصة   املدارس  يف  تطويره  ومتطلبات  اإللكرتوين، 

امن تم ما ييل:   بسلطنة ع 

يف حتديد درجات   Angoofاتباع طريقة أنجوف   . أ

طري وهي  عىل  القطع،  تعتمد  اخل قة  اء  ربأحكام 

judgments method    ،(. وعليه، تم  2018)الدورسي

استطالع رأي أربعة خرباء يف املجاالت الرتبوية ذات  

وعلم   والتقويم،  )القياس  الدراسة  بموضوع  الصلة 

واملناهج   التعليم،  وتكنولوجيا  الرتبوي،  النفس 

ثل  والتدريس( لتحديد النسبة املئوية املطلوبة )وهي مت 

يف بدائل اإلجابة اخلمسة(.    cut off scoreدرجة قطع  

وقد اتفق املحكمون عىل أن ال تقل النسبة املئوية عن  

الدرجة  80 تعادل  النسبة  وهذه  مقياس    %4،  يف 

 ليكرت اخلاميس. 

اإللكرتوين،   . ب التعليم  جاهزية  فئات  لتحديد 

ومتطلبات تطويره تم تقسيمه إىل أربع فئات متساوية  

 يف الطول. 

نتائج  ا .ج عىل  للحكم  فئات  عىل مخس  حلصول 

 السؤالني األول والثاين، وهي: 
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 التطوير  مستوى متطلبات مستوى اجلاهزية  توسطات درجات/ املفئات ال

 غري مهم  غري جاهزةة/  ضعيف  3.99  – 1.00

 بدرجة مقبولة ةمهم مقبولة 4.24 – 4.00

 بدرجة متوسطة ةمهم ةجيد 4.49 – 4.25

 بدرجة كبرية ةمهم جيدة جًدا 4.74 – 4.50

 بدرجة كبرية جًدا ةمهم ممتازة 5.00 – 4.75

 

 عرض النتائج ومناقشتها 

ما  ) لإلجابة عن السؤال األول    نتائج السؤال األول:  

سلطنة   يف  اخلاصة  املدارس  جاهزية  عامن  مستوى 

املدارس   مديري  نظر  وجهة  من  اإللكرتوين  للتعليم 

األمور؟  وأولياء  والطلبة  سبت  (واملعلمني  ح   ،

املعيارية   واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

من   فئة  كل  )مديري  الالستجابات  األربع  فئات 

عىل   األمور(  وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املدارس 

وعىل  والفرعية،  الرئيسة  املحاور  مستوى    مستوى 

العبارات ملعرفة وجهات نظرهم حول مدى جاهزية  

.  املدارس اخلاصة يف سلطنة عامن للتعليم اإللكرتوين

 نتائج املحاور الرئيسة. يبني   5اجلدول  و

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمحاور الرئيسة جلاهزية املدارس اخلاصة لتطبيق التعليم اإللكرتون من (: 5) اجلدول

 . مديري املدارس واملعلمني والطلبة وأولياء األموروجهة نظر 

 العدد العينة 
 اإللكرتونجاهزية املدارس لتطبيق التعليم 

 مستوى اجلاهزية  االنحراف املعياري  املتوسط احلساب 

 ة )جاهزة( جيد 0.60 4.40 43 املدير 

 مقبولة )جاهزة(  0.77 4.10 438 املعلم

 ة )غري جاهزة( ضعيف  0.83 3.85 963 الطالب 

 ة )غري جاهزة( ضعيف  0.83 3.81 848 ويل األمر

ملستوى  املتوسطات احلسابية  أن    5يتضح من اجلدول 

للتعليم   عامن  سلطنة  يف  اخلاصة  املدارس  جاهزية 

، وهذه  4.40  -  3.81بني    تراوحت   قد   اإللكرتوين 

  ة ضعيفالرتاوح بني  تاهزية  اجلاملتوسطات تدل عىل أن  

املديرينة يداجلإىل   رأي  كان  حيث  ة  جيدفيها    ؛ 

واملعلمني  )جاهزة(  )جاهزة(،  ،  كان  مقبولة  حني  يف 

   .ة )غري جاهزة( ضعيف  ا رأي الطلبة وأولياء األمور أهن

ما  )  لإلجابة عن السؤال الثاين  نتائج السؤال الثاين:   

املدارس   يف  اإللكرتوين  التعليم  تطوير  متطلبات 

مديري   نظر  وجهة  من  عامن  سلطنة  يف  اخلاصة 

األمور؟ وأولياء  والطلبة  واملعلمني  ،  ( املدارس 



هـ( 1443م/2022) (،  الرياض 1، العدد )34جملة العلوم الرتبوية، املجلد   

 

-123-  

 

املعيارية   واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  سبت  ح 

)مديري   األربع  فئات  من  فئة  كل  الستجابات 

عىل   األمور(  وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املدارس 

مستوى   وعىل  والفرعية،  الرئيسية  املحاور  مستوى 

متطل حول  نظرهم  وجهات  ملعرفة  بات  العبارات 

يف   اخلاصة  املدارس  يف  اإللكرتوين  التعليم  تطوير 

عامن اجلدول  .  سلطنة  املحاور    6وي ظهر  نتائج 

ة. الرئيسي

املتوسطططات احلسططابية واالنحرافات املعيارية للمحاور الرئيسططة للخيارات املتاحة لتطوير التعليم اإللكرتون يف املدارس (:  6)  اجلدول

 ر.س واملعلمني والطلبة وأولياء األمواخلاصة من وجهة نظر مديري املدار

 العدد العينة 
 متطلبات تطوير التعليم اإللكرتون

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط احلساب 

 بدرجة كبرية ةمهم 0.57 4.64 43 املدير 

 بدرجة متوسطة  ةمهم 0.79 4.39 438 املعلم

 بدرجة مقبولة  ةمهم 0.94 4.08 963 الطالب 

 بدرجة متوسطة  ةمهم 0.89 4.27 848 األمرويل 

اجلدول   من  احلسابية  أن    6يتضح  املتوسطات 

املدارس  مل يف  اإللكرتوين  التعليم  تطوير  تطلبات 

واملعلمني   املدارس  مديري  نظر  وجهة  من  اخلاصة 

األمور  وأولياء    –   4.08)   بني  تراوحت  قد  والطلبة 

أن  4.64 عىل  تدل  املتوسطات  وهذه    مستوى (، 

رتاوح بني املهم  ت التعليم اإللكرتوين  متطلبات تطوير  

؛ حيث كان رأي  بدرجة كبريةإىل املهم  بدرجة مقبولة  

أهن كبرية  ةمهم   ا املديرين  رأي  بدرجة  كان  حني  يف   ،

أهن األمور  وأولياء  متوسطة،  مهم  ا املعلمني  بدرجة  ة 

 بأهنا مهمة بدرجة مقبولة.  الطلبة ويرى 

الثالث:   السؤال  الثالث  نتائج  السؤال  عن  لإلجابة 

هل توجد فروق يف مدى جاهزية املدارس اخلاصة  "

لتقديم  عامن  يف    بسلطنة  لطالهبا  اإللكرتوين  التعليم 

نظر    جائحة ظل   من وجهة  املدارس  كورونا  مديري 

األمور وأولياء  والطلبة  ملتغري    واملعلمني  تعزى 

  "الربنامج التعليمي املطبق باملدرسة؟، ومتغري  اجلنس

احلسابية املتوسطات  حساب  واالنحرافات    تم 

 املعيارية لكل فئة من فئات العينة، وكام ييل: 

اجلنس:    -أ ملتغري  تبعا  اجلاهزية  يف  است خدم  الفروق 

قيمة  للمجموعات املستقلة، وتراوحت   "ت"اختبار  

ومجيعها غري دالة    1.66إىل    0.41املحسوبة بني    "ت"

، وهذه النتيجة تشري إىل  0.05إحصائًيا عند مستوى  

عدم داللة الفروق بني اجلنسني يف العينات األربع يف  

اإللكرتوين،   للتعليم  اخلاصة  املدارس  جاهزية  مدى 

يتضمن خالصة النتائج.   7واجلدول  
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للعينات املستقلة ملعرفة الفروق بني اجلنسني يف مدى جاهزية املدارس اخلاصة بسلطنة عامن لتقديم   "ت"نتائج اختبار (: 7) اجلدول

.التعليم اإللكرتون لطالهبا

 العينة 
 إناث ذكور

 االحتامل  ت درجات احلرية 
 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 0.627 0.49- 42 0.70 4.45 0.50 4.36 مدير مدرسة 

 0.098 1.66 437 0.79 4.06 0.74 4.18 معلم

 0.686 0.41- 962 0.83 3.86 0.83 3.84 طالب 

 0.542 0.61 847 0.83 3.80 0.83 3.83 ويل أمر

الربنامج التعليمي  الفروق يف اجلاهزية تبعا ملتغري    - ب

باملدرسة األحادي، املطبق  التباين  حتليل  است خدم   :  

قيمة   بني    "ف"وتراوحت  إىل    4.15املحسوبة 

يقل    46.22 ال  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  ومجيعها 

يف  0.05عن   فروق  وجود  إىل  تشري  النتيجة  وهذه   ،

لتق اخلاصة  املدارس  جاهزية  التعليم  مدى  ديم 

يف   املطبق  التعليمي  للربنامج  وفًقا  اإللكرتوين 

يتضمن خالصة النتائج.   (8)  املدرسة، واجلدول

نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف الربنامج التعليمي املطبق يف املدرسة يف مدى جاهزية املدارس اخلاصة  (: 8) اجلدول

 .اإللكرتون لطالبهبسلطنة عامن لتقديم التعليم 

 االحتامل  ف االنحراف املتوسط الربنامج التعليمي  العينة 

 0.75 4.07 أحادي اللغة مدير مدرسة 

 0.38 4.56 ثنائي اللغة 0.023 4.15

 0.50 4.62 دويل

 0.81 3.68 أحادي اللغة معلم

 0.74 4.13 ثنائي اللغة 0.001> 46.22

 0.30 4.62 دويل

 0.93 3.68 أحادي اللغة طالب 

 0.82 3.86 ثنائي اللغة 0.001> 17.55

 0.48 4.14 دويل

 0.83 3.65 أحادي اللغة ويل أمر

 0.84 3.81 ثنائي اللغة 0.001> 16.30

 0.73 4.14 دويل
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وفًقا   اجلاهزية  مدى  يف  الفروق  اجتاه  وملعرفة 

اسُتخدم   املدارس،  يف  املُطبق  التعليمي  للربنامج 

دال  اختبار   فرق   Least Significant Differenceأقل 

(LSD)  وأظهرت نتائج املقارنات الثنائية يف العينات ،

ويليه   الدويل،  الربنامج  نحو  الفروق  اجتاه  األربع 

واجلدول  نالرب اللغة،  ثنائي  خالصة    9امج  يتضمن 

 نتائج املقارنات البعدية. 

 .لربنامج التعليمي املطبق يف املدرسةمدى اجلاهزية وفًقا لاملقارنات البعدية املتعددة ملعرفة داللة الفروق يف (: نتائج 9) اجلدول

 اجتاه الفروق االحتامل  فروق املتوسطات  املقارنات الثنائية الفئة

 ثنائي اللغة 0.014 0.50 - أحادي × ثنائي  مدير املدرسة 

 دويل 0.025 0.55 - أحادي × دويل  

 --  0.817 0.05 - ثنائي × دويل 

 ثنائي اللغة 0.001> 0.45- أحادي × ثنائي  معلم

 دويل 0.001> 0.94- أحادي × دويل  

 دويل 0.001> 0.49- ثنائي × دويل 

 ثنائي اللغة 0.002 0.18- أحادي × ثنائي  طالب 

 دويل 0.001> 0.47- أحادي × دويل  

 دويل 0.001> 0.28- ثنائي × دويل 

 ثنائي اللغة 0.012 0.16- أحادي × ثنائي  ويل أمر

 دويل 0.001> 0.49- أحادي × دويل  

 دويل 0.001> 0.33- ثنائي × دويل 

 

هل  "لإلجابة عن السؤال الرابع    :  الرابعنتائج السؤال  

التعليم اإللكرتوين يف  متطلبات تطوير  توجد فروق يف  

نظر   وجهة  من  عامن  سلطنة  يف  اخلاصة  املدارس 

األمور  وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املدارس    مديري 

، ومتغري الربنامج التعليمي املطبق  تعزى ملتغري اجلنس

املدرسة احلسابية    "؟يف  املتوسطات  حساب  تم 

واالنحرافات املعيارية لكل فئة من فئات العينة، وكام  

 ييل: 

اجلنس:    -أ ملتغري  تبعا  التطوير  متطلبات  يف  الفروق 

اختبار   املستقلة،    "ت"اسُتخدم  للمجموعات 

  1.51إىل    0.09املحسوبة بني    "ت "وتراوحت قيمة  

، وهذه  0.05ومجيعها غري دالة إحصائًيا عند مستوى 

اجلنسني يف   بني  الفروق  داللة  إىل عدم  تشري  النتيجة 

تط  متطلبات  يف  األربع  التعليم  العينات  وير 

 يتضمن خالصة النتائج.  10اإللكرتوين، واجلدول  
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للعينات املستقلة ملعرفة الفروق بني اجلنسني يف متطلبات تطوير التعليم اإللكرتوين يف املدارس  "ت"نتائج اختبار (: 10) اجلدول

 .اخلاصة يف سلطنة عامن

 العينة 
 إناث ذكور

 االحتامل  ت درجات احلرية 
 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 0.926 0.09- 42 0.66 4.65 0.47 4.64 مدير مدرسة 

 0.444 0.77 437 0.80 4.37 0.78 4.43 معلم

 0.524 0.64- 962 0.95 4.10 0.93 4.06 طالب 

 0.131 1.51- 847 0.87 4.31 0.92 4.22 ويل أمر

الربنامج  يف متطلبات التطوير تبعا ملتغري    الفروق  - ب

املُ  باملدرسةالتعليمي  التباين  :  طبق  حتليل  اسُتخدم 

  0.67املحسوبة بني    "ف"األحادي، وتراوحت قيمة  

لدى  22.22إىل   دالة  غري  الفروق  كانت  حيث  ؛ 

مستوى   عند  إحصائًيا  ودالة  املدارس،  مديري 

األمور،    0.001> وأولياء  والطلبة  املعلمني  لدى 

التباين    11واجلدول   حتليل  نتائج  خالصة  يتضمن 

 األحادي.

(: نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف الربنامج التعليمي املطبق يف املدرسة يف متطلبات تطوير التعليم اإللكرتوين  11اجلدول )

 يف املدارس اخلاصة يف سلطنة عامن.

 االحتامل  ف االنحراف املتوسط الربنامج التعليمي  العينة 

 0.76 4.54 أحادي اللغة مدرسة مدير 

 0.33 4.76 ثنائي اللغة 0.518 0.67

 0.63 4.58 دويل

 1.01 4.07 أحادي اللغة معلم

 0.72 4.43 ثنائي اللغة 0.001> 22.22

 0.28 4.78 دويل

 1.03 3.83 أحادي اللغة طالب 

 0.90 4.19 ثنائي اللغة 0.001> 20.84

 0.66 4.32 دويل

 0.92 4.13 أحادي اللغة ويل أمر

 0.94 4.30 ثنائي اللغة 0.001> 9.47

 0.70 4.53 دويل
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وفًقا   التطوير  متطلبات  يف  الفروق  اجتاه  وملعرفة 

اسُتخدم   املدارس،  يف  املُطبق  التعليمي  للربنامج 

، وأظهرت نتائج املقارنات  LSDأقل فرق دال  اختبار  

الثنائية يف العينات الثالث اجتاه الفروق نحو الربنامج  

الرب ويليه  واجلدول  نالدويل،  اللغة،  ثنائي    12امج 

املقارنات البعدي يتضمن خالصة نتائج

 .لربنامج التعليمي املطبق يف املدرسةمتطلبات التطوير وفقا لاملقارنات البعدية املتعددة ملعرفة داللة الفروق يف (: نتائج 12) اجلدول

 اجتاه الفروق االحتامل  املتوسطات فروق  املقارنات الثنائية الفئة

 ثنائي اللغة 0.001> 0.36- أحادي × ثنائي  معلم

 دويل 0.001> 0.71- أحادي × دويل  

 دويل 0.001> 0.35- ثنائي × دويل 

 ثنائي اللغة 0.001> 0.36- أحادي × ثنائي  طالب 

 دويل 0.001> 0.49- أحادي × دويل  

 --  0.117 0.13- ثنائي × دويل 

 ثنائي اللغة 0.016 0.18- أحادي × ثنائي  ويل أمر

 دويل 0.001> 0.40- أحادي × دويل  

 دويل 0.011 0.24- ثنائي × دويل 

 : النتائج مناقشة 

نتائج األول    أشارت  توافق  إىل  السؤال  عدم 

حول   العينة  فئات  نظر  املدارس  وجهات  جاهزية 

حيث    اخلاصة اإللكرتوين؛  مديرللتعليم    ويرى 

املدارس أن مستوى اجلاهزية جيدة )جاهزة(، ويراها  

(، يف حني يراها الطلبة وأولياء  جاهزةن جيدة ) واملعلم

   األمور ضعيفة )غري جاهزة(. 

اتفاق   عدم  إىل  الثاين  السؤال  نتائج  وأشارت 

حيث   أمهيتها؛  درجة  عىل  العينة  فئات  نظر  وجهات 

ويراها  ،  أهنا مهمة بدرجة كبريةاملدارس    ويرى مدير

املعلمون وأولياء األمور أهنا مهمة بدرجة متوسطة،  

 . بأهنا مهمة بدرجة مقبولة الطلبة اها يف حني ير

جا  نتائج  بني  الظاهر  التناقض  املدارس،  إن  هزية 

وبني متطلبات التطوير من فئات العينة يعكس الدور  

واملسؤولية التي تقوم هبا كل فئة، فمدير املدرسة مثاًل  

من خالل عمله يف املدرسة ودرايته بجميع التفاصيل  

يرى بأن املدرسة جاهزة للتعليم اإللكرتوين، ومقابل  

التطوير   ملتطلبات  احلاجة  مدى  جيًدا  يدرك  ذلك 

قي بأداء املدرسة نحو أعىل مستوى ممكن. وكذلك  للر

وأن   مقبولة،  املدارس  جاهزية  أن  يرى  الذي  املعلم، 

ويعكس   متوسطة،  بدرجة  مهمة  التطوير  متطلبات 

وأولياء   املدرسة  إدارة  توقعات  أمام  مسؤوليته  ذلك 

منه   يتوقعون  هؤالء  فجميع  الطلبة؛  وكذلك  األمور 

ب يكون  أن  أجل  ومن  متميًزا،  توقعاهتم  أداًء  مستوى 
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متطلبات   وأن  دعم،  إىل  حتتاج  املدارس  بأن  يرى 

ومها   والطلبة،  األمور  أولياء  وأما  مهمة.  التطوير 

الطرف الثاين من املعادلة )يمثل املدير واملعلم الطرف  

املدارس   جاهزية  بأن  إجاباهتم  اتفقت  فقد  األول(، 

ضعيفة )غري جاهزة(، وأن هناك العديد من متطلبات  

تعكس    التطوير  نتيجة  وهي  توفريها،  جيب  التي 

حاجتهم ملعرفة العديد من اجلوانب يف مدى جاهزية  

املدارس اخلاصة يف   إن  اإللكرتوين.  للتعليم  املدرسة 

التوعية   مسؤولية  عليها  تقع  الظروف  هذه  ظل 

بجاهزيتها عرب الوسائل املتاحة، لكي يعرف املجتمع  

هذه والطلبة  األمور  أولياء  ومنهم  التفاصيل    املحيل، 

من   العديد  وجود  أن  ويبدو  وشفافية.  وضوح  بكل 

التي   واملعوقات  التحديات  ملواجهة  املتطلبات 

تعرتض التعليم اإللكرتوين أمر مقبول يف ظل حداثة  

التجربة عىل املدارس اخلاصة. وهو أمر يتطلب بذل  

ذات   األطراف  مجيع  من  والعمل  اجلهد  من  املزيد 

 ات بأرسع وقت ممكن. العالقة لتلبية تلك املتطلب

السؤالني   نتائج  مقارنة  يمكن  دراسة  أقرب  إن 

وآخرين   الفوري  دراسة  هي  معها  والثاين  األول 

يف  2021) احلكومية  املدارس  عىل  أجريت  التي   )

سلطنة عامن، والتي توصلت إىل نتائج متشاهبة إىل حد  

نتائج   التطوير مع  اجلاهزية ومتطلبات  ما يف مستوى 

اخلاصة،   إىل  املدارس  توصلت  عدة  وجود  فقد 

التعليم اإللكرتوين  حتديات   بينها: ضعف  تواجه  من 

مني عىل استخدم  لشبكة االنرتنت، وقلة تدريب املع

الستخدام   إرشادية  وسائل  وجود  وعدم  املنصة، 

األرسة   داخل  احلاسوب  أجهزة  ونقص  املنصة، 

الواحدة، وضعف وجود الدعم التقني الكايف، وعدم  

 واضحة للتقويم. وجود آليات 

تتفق نتائج السؤال الثاين )متطلبات   وبشكل عام 

الدراسات   من  العديد  إليه  توصلت  ما  مع  التطوير( 

( احلميد  عبد  دراسة  ومنها  التي  2004السابقة،   )

غياب الشبكات  توصلت إىل وجود معوقات تتعلق ب

شبكات   توفر  وعدم  اجلامعي،  التعليم  يف  املحلية 

واأل املناطق  يف  النائية،  االتصال  توفر  و قاليم  قلة 

وعدم   اإللكرتوين،  التعلم  لدعم  الالزم  التمويل 

املعلومات،   تقنية  هلندسة  إقليمية  دعم  مراكز  وجود 

عىل  و املدربة  الكوادر  من  الكايف  العدد  توفر  عدم 

غياب القدرة عىل صياغة املناهج  والتعلم اإللكرتوين،  

اإللكرتوين. التعلم  معطيات  وفق  تتفق  كام    والتعليم 

 ( وآغا  صفر  دراسة  نتائج  توصلت  2020مع  التي   )

ولوجستية.   وأكاديمية،  إدارية،  معوقات  وجود  إىل 

نتائج   مع  أيًضا  واخلطيب  وتتفق  العازمي  دراسة 

توصلت  (  2021) تواجه  التي  حتديات  وجود  إىل 

تعليم   ومستوى  أنفسهم،  الطلبة  إىل  تعود  الطلبة 

نتائج  الوالدين.   مع  املسندوتتفق  (  2021)   دراسة 
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التعليم   تواجه  حتديات  وجود  إىل  توصلت  التي 

بينها:   من  لتأمني  اإللكرتوين،  املادية  التكلفة  ارتفاع 

لالتصال   التحتية  البنية  وضعف  متعلم،  لكل  جهاز 

واملواظبة،   باحلضور  االلتزام  وضعف  باإلنرتنت، 

والكتابة   كاالستامع  اللُّغوية  املهارات  تنمية  وصعوبة 

التعلم  منصات  تفاعل    عرب  إىل  حتتاج  التي  ُبْعٍد  َعْن 

دراسة  كام تتفق مع ما توصلت إليه  وتواصل ُمبارش.  

أقىص    من(  2020)   العتيبي حيققوا  مل  الطالب  أن 

لوجود   ُبعد  عن  التعليم  من  ممكنة  من استفادة    عدد 

أمهها: إن تطبيق التعليم اإللكرتوين جاء    ، التحديات

باإل االتصال  وصعوبة  مفاجئ،  يف  بشكل  نرتنت 

بالنسبة   التقنية  مع  التعامل  وصعوبة  املناطق،  بعض 

واملعلمني.  إليه  و  للطلبة  توصلت  ما  مع  أيًضا  تتفق 

 ( واهلاشمي  الظفري  أن  (  2020دراسة  األرسة  من 

كورونا  واجهت  الُعامنية   جائحة  عديد  ال،  19خالل 

التحديات  األهل  من  زيارة  عىل  القدرة  عدم  منها:   ،

النفسية،   االضطرابات  ببعض  والشعور  واألقارب، 

وصعوبة تنظيم وقت األطفال، والشعور بامللل. ويف  

املستخدمة:   اإلسرتاتيجيات  أبرز  كانت  املقابل 

لالتصال   االجتامعي  التواصل  وسائل  استغالل 

أنش يف  والتنويع  واألصدقاء،  األرسة  باألهل  طة 

والبقاء   الديني،  وااللتزام  اإلنفاق،  وترشيد  باملنزل، 

للتكيف   تواصل مع األهل واألصدقاء كوسيلة  عىل 

نتائج    النفيس.  مع  تتفق  وآخركام  هباماين  ن  يدراسة 

(Bhamani et al., 2020)    وجود إىل  توصلت  التي 

املنزيلصعوبات   التعلم  كورونا   حول  جائحة  خالل 

والتكنولوجيا،  تتعلق   النفسية  والصحة  بالتعليم 

لسد   الصعوبات  هذه  مع  للتكيف  اآلباء  وحماوالت 

الفجوة التعليمية التي ظهرت يف تعلم أطفاهلم يف هذه  

دراسة األيش  وتتفق أيًضا مع نتائج    األوقات الصعبة.

إىل  (  2021) توصلت  أن  التي  يرون  ال  اآلباء  أن 

بُ  عن  االتعليم  التعليم  من  أفضل  وأن  عد  لتقليدي، 

عد يقع عىل عاتق األم أكثر من املدرس.  التعليم عن بُ 

التي    (2021عوض ) وتتفق كذلك مع نتائج دراسة  

كانت  أإىل  توصلت   األمور  أولياء  تصورات  ن 

املطري واحلرميل  . وتتفق مع دراسة  بمستوى متوسط 

التي توصلت إىل وجود عدة حتديات، منها:  (  2021)

وارت  االنرتنت  شبكة  تكلفتها،  ضعف  ارتفاع  وفاع 

 تكلفة أجهزة احلاسوب يف التعليم عن بعد.  

كانت   فقد  والرابع،  الثالث  السؤالني  نتائج  وأما 

الفروق غري دالة يف متغري اجلنس يف جاهزية املدارس  

ويف متطلبات التطوير، مما يدل عىل وجود اتفاق بني  

متغري   يف  دالة  الفروق  وكانت  النتائج.  عىل  اجلنسني 

كانت  الربن حيث  املدرسة؛  يف  املطبق  التعليمي  امج 

أعىل    -بشكل عام -متوسطات اجلاهزية واملتطلبات  

ثم   اللغة،  ثنائي  الربنامج  يليه  الدويل،  الربنامج  يف 
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األحادي اللغة. وهذه الفروق تعكس طبيعة الدراسة  

عن   الدويل  الربنامج  ذات  املدارس  يف  ومتطلباهتا 

لغة؛ حيث إن الربامج  الربناجمني الثنائي واألحادي ال 

الدولية مرتبطة بمحتوى تعليمي ومواعيد اختبارات  

عىل   احلرص  كل  حريصة  واملدرسة  عاملًيا،  موحدة 

توفري كل ما من شأنه لتمكني الطلبة من اجتياز تلك  

 االختبارات، وحتقيق التميز فيها.

نتائج   مقارنة  يمكن  سابقة  دراسات  توجد  ال 

الثالث والرابع معها، سوى دراسة   عوض  السؤالني 

توصلت    (2021) بني    إىلالتي  فروق  وجود  عدم 

تصورات أولياء أمور الطلبة حول التعلم    اجلنسني يف 

كورونا  جائحة  أثناء  ُبعد  تم  عن  الدراسة  هذه  ويف   ،

كن القول  التوصل إىل نتائج مشاهبة لذلك. وعليه يم

متغري   تأثري  ملعرفة  مفتوًحا  زال  ما  البحث  جمال  إن 

النوع والربنامج التعليمي يف جاهزية املدارس للتعليم  

 اإللكرتوين ومتطلبات تطويره. 

الدراسة، نويص اجلهات    :التوصيات نتائج  يف ضوء 

 :التعليم اإللكرتوين بام ييل املعنية ب

 توصيات موجهة لوزارة الرتبية والتعليم:  -أواًل 

املزودة   -1 الرشكات  مع    خلدماتالتنسيق 

اإلنرتنت   خدمات  بتوفري  السلطنة  يف  اإلنرتنت 

 الرسيعة للمدارس اخلاصة بأسعار مناسبة. 

لتوفري   -2 املتخصصة  الرشكات  مع  التنسيق 

أمور   وأولياء  اخلاصة  للمدارس  مناسبة  عروض 

ذكية مناسبة تدعم    الطلبة تسهل عليهم رشاء أجهزة

جهاز   شخيص/  )حاسوب  اإللكرتوين  التعليم 

 لوحي(. 

خلدمات   -3 املزودة  الرشكات  مع  التنسيق 

بعروض   تعليمية  منصات  لتوفري  التعليمية  املنصات 

 أو بأسعار مناسبة.  ،جمانية

تنظيم برامج تدريبية جمانية أو بأسعار مناسبة  -4

ليمية  لتطبيق التعليم اإللكرتوين تستهدف اهليئات التع

اآليت:   أمهها  ومن  اخلاصة،  باملدارس  واإلدارية 

التعليم   يف  اإللكرتونية  املحادثة  غرف  إدارة  أساليب 

التعليم   منصات  استخدام  ومهارات  اإللكرتوين، 

احلاسوب   واستخدام  وتوظيفها،  اإللكرتوين 

التعليمي   املحتوى  وإدارة  الذكية،  وتطبيقاته 

 اإللكرتوين. 

 :ى المدارس الخاصةتوصيات موجهة إل -ثانًيا

األمور   .1 املقدمة ألولياء  التوعية  برامج  تكثيف 

والطلبة واملعلمني يف جمال أخالقيات وآليات التعامل  

محاية   وأساليب  اإللكرتوين،  التعليم  تطبيقات  مع 

االبتزاز   وخاصة  اإلنرتنت  أخطار  من  األبناء 

التعليم   أمهية  وإدراك  املعلومات،  وأمن  اإللكرتوين، 

 .وسهولة توظيفه يف العملية التعليمية التعلمية
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أمورهم   .2 وأولياء  للطلبة  تدريبية  برامج  تنفيذ 

العملية   يف  بفعالية  اإللكرتوين  التعليم  لتوظيف 

التعلم   مهارات  الطلبة  إكساب  يف  السيام  التعليمية 

 .الذايت

حث املعلمني عىل اإلنامء املهني الذايت يف جمال   .3

كبة املستجدات احلديثة يف هذا  التعليم اإللكرتوين ملوا

 النوع من التعليم. 

الدراسة،  :  المقترحات نتائج  ضوء  إجراء  يف  نقرتح 

اإللكرتوين يف   بالتعليم  املتعلقة  الدراسات  املزيد من 

  ، ، لعّلها تفتح آفاًقا جديدة للمهتمنيالتعليم املدرس 

 : وهي

باملدرسةجودة   .1 اإللكرتوين  التعليم    خدمات 

 للطلبة. وعالقتها بالتحصيل الدراس  

يف   .2 اإللكرتوين  التعليم  بني  مقارنة  دراسة 

يف   احلكومية  واملدارس  والدولية  العاملية  املدارس 

 سلطنة عامن: اجلاهزية والتحديات. 

التعليمي   .3 والربنامج  النوع  متغري  أثر  دراسة 

للتعليم   اجلاهزية  مستوى  عىل  املدرسة  يف  املطبق 

 ات تطويره. اإللكرتوين ومتطلب

   

 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 أوالً: المراجع العربية:  

( موسى  عمر  ورسحان،  ملحس،  دالل  . (2007استيتية، 

اإللكرتوين والتعليم  التعليم  للتوزيع تكنولوجيا  وائل  عامن:   .

 والنرش.

(. املامرسات الرتبوية للوالدين يف التعليم عن  2021األيش، ألفت )

للمرحلة االبتدائية وعالقتها بكفاءة إدارة الوقت واجلهد:  بعد  

السعودية بمحافظة جدة. ميدانية عىل عينة من األرس   دراسة 

واالجتامعية االنسانية  للعلوم  الدولية   -208،  19،  املجلة 

268. 

(. واقع توظيف إمكانات بيئات التعلم 2019، محود حممد )احلسني

اإللكرتونية يف تطوير عملية التدريس بكليات العلوم التطبيقية  

دراسات يف التعليم اجلامعي: جامعة عني شمس  بسلطنة عامن. 

الرتبية    - اجلامعي   - كلية  التعليم  تطوير   -  102،  43،  مركز 

129.  

( مبارك  آليات  2020احلمداين،  جائحة  (.  مع  االجتامعي  التكيف 

أولية.    19كوفيد   إشارات  العامين:  املجتمع  مركز دراسات يف 

 . 36 -1، 8اخلليج، قطر، 

. عامن:  البحث الرتبوي: مناهجه وتقنياته(. 2014محداوي، مجيل )

 دار الكتب العلمية.

(. متطلبات التعلم اإللكرتوين يف العملية 2017داود قشمر، عيل )

اجلا واالجتامعية،  معية.  التعليمية  اإلنسانية  العلوم  جيل  جملة 

28 ،149-170. 

( حممود  االنسانية(.  2018درويش،  العلوم  يف  البحث  .  مناهج 

 القاهرة: مؤسسة األمة للنرش والتوزيع.

أمحد،   العليالدريويش،  )موعبد  رجاء  املستحدثات  (.2017، 

 العريب. . القاهرة: دار الفكر التكنولوجية والتجديد الرتبوي
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. القياس والتقويم التطبيقي للمعلمني(.  2018الدورسي، راشد )

 الكويت: دار املسيلة للنرش والتوزيع.

( درويش  ميمونة  من 2012الزدجالية،  املستفيدين  اجتاهات   .)

ضوء   يف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  التعليمية  البوابة  خدمات 

، علوم الرتبويةجملة المتطلبات التعلم اإللكرتوين بسلطنة عامن.  

16 ،244- 258 . 

( نعيمة  وسعداوي،  لطفي،  اإللكرتوين 2020زعباط،  التعليم   .)

التعليم.   وفاعلية  كفاءة  زيادة  يف  للبحوث ودوره  رماح 

 . 359 -333، 42، والدراسات

( اللطيف  بناء جمتمع  (.  2011الشاميس، عبد  التعليم نحو  صناعة 

اإلمارايت املعريف  مرك االقتصاد  ظبي:  أبو  اإلمارات  .  ز 

 للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية. 

( أمحد  األطفال  2021الشديفات،  أرس  تواجه  التي  التحديات   .)

ذوي اإلعاقة السمعية والبرصية يف ظل جائحة كورونا كوفيد 

األردن.  19 االنسانيات  يف  وعلوم  واآاداب  الفنون  جملة 

 . 191 -180، 66واالجتامع، 

(. معوقات توظيف 2020صفر، عامر حسن، وآغا، نارص حسني )

والعايل   العام  التعليم  مراحل  يف  بعد  عن  والتعلم  التعليم 

كورونا   فريوس  جائحة  تفيش  أثناء  الكويت  بدولة  احلكومي 

)كوفيد دراسة حالة. 19-املستجد  املعلمني:  نظر  وجهة  من   )

 . 80 -41، 84، جملة الطفولة العربية

سعيد )الظفري،  صفية  واهلاشمي،  األرسية 2020،  التحديات   .)

كورونا   جائحة  خالل  هلا  التصدي  لدى   19وإسرتاتيجيات 

عامن.   بسلطنة  قابوس  السلطان  جامعة  وطلبة  جملة موظفي 

 .102 -81(، 84)21الطفولة العربية، الكويت، 

(. التحديات التي تواجه 2021العازمي، طالل، واخلطيب، مجال )

السابع الصف  دراسة   طلبة  يف  التعلم  صعوبات  ذوي 

بدولة  أمورهم  أولياء  نظر  وجهة  من  بعد  عن  الرياضيات 

 . 371 -343(، 3)37املجلة العلمية لكلية الرتبية،  .الكويت

(. دور مديري املدارس 2019عبد الباري، لينا، وشتات، خالدة )

املعلمني  نظر  التعلم اإللكرتوين من وجهة  الثانوية يف توظيف 

(، 2)46العلوم الرتبوية،    -دراساتعاصمة عامن.  بمحافظة ال

333-358 . 

)يوليو،   الدين  حسام  احلميد،  اإللكرتوين 2004عبد  التعلم   .)

ومتطلبات تطبيقه يف التعلم رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العايل  

الثامنبسلطنة عامن.   العلمي  املؤمتر  الغائبة يف    -وقائع  األبعاد 

(. اجلمعية 131-105)ص ص  يبمناهج العلوم بالوطن العر

 املرصية للرتبية العلمية.

( أمحد  اخلالق،  الشخصية(.  1996عبد  جامعة قياس  الكويت:   .

 الكويت.

)العبديل موسى  يعقوب  بناء  2012،  يف  التعليم  مؤسسات  دور   .)

نموذجا.   عامن  بسلطنة  التعليمية  البوابة  املعرفة:  أعامل جمتمع 

املؤمتر الثالث والعرشون: احلكومة واملجتمع والتكامل يف بناء 

للمكتبات  العريب  االحتاد  العربية:  املعرفية  املجتمعات 

والرت والفنون  الثقافة  ووزارة  القطريةواملعلومات  ، 3)ج  اث 

ص   والفنون 1723-1703ص  الثقافة  وزارة  الدوحة:   .)

 والرتاث، قطر واالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات.

(. التحديات التي واجهت األرس السعودية يف 2020العتيبي، ريم )

املجلة    .19تعليم أبنائها يف ظل جائحة كورونا املستجد كوفيد  

 .175 -152، 22، العربية للنرش العلمي

( هالة  مدارس 2021عوض،  يف  الطلبة  أمور  أولياء  تصورات   .)

كورونا   جائحة  أثناء  ُبعد  عن  التعلم  حول  عامن  قصبة  تربية 

)كوفيد ثليجي (.  19-املستجد  عامر  جلامعة  دراسات  جملة 

 .240 -219، 100، اجلزائر -األغواط
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)عيسان ثابت  وجيهة  والعاين،  اهلل،  عبد  صاحلة  واقع  2007،   .)

بجامعة   الرتبية  كلية  طلبة  نظر  وجهة  من  اإللكرتوين  التعلم 

العلوم الرتبوية: اجلامعة األردنية،    -دراسات  السلطان قابوس.  

34(2 ،)341 - 356. 

والبلويش،   عفاف،  واللوايت،  مبارك،  والسالمي،  سعاد،  الفوري، 

بدر، واملحروقي، عبد اهلل، واهلادي، ندى، موزة، والراشدي،  

والشعييل، أمحد، والوهيبي، سعيد، واألبروي، غالب، وأوالد 

(.  2021ثاين، الربيع، والرباشدي، منى، واجلهضمي، هنيزة )

لكرتوين:  إل مستوى جاهزية املدارس احلكومية لتطبيق التعليم ا

التعليمية التي تم تفعليها  دراسة تقييمية لتجربة استخدام املنصة  

املدرس الدوام  تعليق  فرتة  الرتبية خالل  وزارة  مسقط:   .

 والتعليم. 

(. حتدياُت َتعليِم اللُّغِة العربيِة َعن ُبْعٍد يِف ظلِّ 2021املسند، نوال )

ُمعلّميَها.   َنظِر  وجهِة  ِمْن  ُكوروَنا  امللك جائحِة  جامعة  جملة 

 .542-519(، 3)33العلوم الرتبوية،  -سعود

(. أدوار املدرسة واألرسة يف  2021املطري، عيل، واحلرميل، أمل )

جائحة  ظل  يف  عامن  بسلطنة  العام  التعليم  دبلوم  طالب  تعلم 

أنفسهم  19-كوفيد   الطالب  نظر  وجهة  العلوم    .من  جملة 

 . 60 -33(، 13)5الرتبوية والنفسية، 

( التع (.  2019املنوري، سعيد سيف  تكنولوجيا  توظيف  ليم  واقع 

مديري   نظر  وجهة  من  األساس  التعليم  بمدارس  اإللكرتوين 

عامن بسلطنة  املدارس  غري    ومعلمي  دكتوراه  )أطروحة 

 منشورة(. جامعة تونس، تونس. 

 نحو التقدم يف  األردين الرتبوي النظام  دور (.٢٠٠٤) منى مؤمتن، 

-12،  (1)43األردن،   عامن،   -املعلم رسالةاملعريف.   االقتصاد

21. 
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 *باللغة العربية يف جامعة الكويت الناطقين الضغوط النفسية والتثاقفية لدى طالب المنح الدراسية 

 ( 3) هشام فتحي جاد الرب، و(2) حصة عبدالرمحن النصار، و (1) أمحد محد اجلخيدب

 الكويت  جامعة –كلية العلوم االجتامعية   -قسم علم النفس

ـ 4/1443/ 20يف   وقبل للنرش ؛هـ24/8/1442)قدم للنرش يف  ( ه  
التعرف عىل الفروق بني طالب املنح الدراسية الناطقني باللغة العربية يف جامعة الكويت يف الضغوط النفسية والتثاقفية    إىل  هدفت الدراسة احلالية:  املستخلص

عينة الدراسة    طبقتملتغريات النوع، واجلنسية، والعمر، ومدة اإلقامة، وفحص الفروق بني طالب املنح الدراسية والطلبة الكويتيني يف الضغوط النفسية.    ا وفق  

لفشل اإدراك    أن نتائج  المقياس الضغوط النفسية املدركة ومقياس الضغوط التثاقفية للطلبة األجانب. وكشفت  ا(  ا كويتي  طالب    148ن=   ؛اوافد    119،  267)ن=

املنح  طلبة    وأناملنح الدراسية.    بة الطلبة الكويتيني مقارنة بطل  ولدى  ،الذكوراملنح  مقارنة بطلبة  طالبات املنح الدراسية  كان أعىل لدى  يف مواجهة الضغوط النفسية  

كل  حصلوا  األجانب   يف  العرب  الطلبة  من  أعىل  درجات  واخلوف    عىل  والكراهية/الرفض،  املدرك،  )التمييز  وأبعادها  التثاقفية  للضغوط  الكلية  الدرجة  من 

 بني متغري العمر والضغوط التثاقفية وأبعادها املختلفة باستثناء ُبعد احلنني للوطن.  ا دال إحصائي  ارتباط موجب    كام يوجد.  والذنب( باستثناء ُبعد احلنني للوطن
أنه يمكن    ،اوأخري   الدراسة إىل  الدراسية بشكل دال إحصائي    التنبؤ توصلت  املنح  التثاقفية لدى طلبة   -اجلنسية-باستخدام املتغريات )النوع  ا بدرجة الضغوط 
  .مدة اإلقامة( بعد ضبط متغري العجز عن مواجهة الضغوط النفسية -العمر

  . الطلبة العرب، املتغريات الديموغرافية الطلبة الوافدين،، املدركة الضغوط النفسية التثاقف،: كلامت مفتاحية

Psychological and Acculturative Stress among the Arabic-Speaking International Students at Kuwait 

University 
Ahmad H. Al-Jkhaideb -Hessah A.  Alnassar - Hesham F. Gadelrab 

Psychology Department- College of Social Sciences-Kuwait University 

(Received 7/4/2021; Accepted 26/11/2021) 

ABSTRACT: The present study aimed to investigate the differences among international students (Arabic speaking only) at Kuwait University 
in perceived psychological stress and acculturative stress according to gender, nationality, age, and length of stay. In addition, the study 

explored the difference between international and Kuwaiti students in psychological stress. Two hundred and sixty-seven students (N= 119 

international students; and N= 148 Kuwaiti students) completed Perceived Stress Scale and Acculturative Stress Scale for International Student 
(ASSIS). The results showed that a higher score to perceive the failure to cope with stress was obtained by female international students vs. 

males, and by Kuwaiti students vs. international students. No significant differences were obtained in ASSIS or its subscales with regard to 

gender and length of stay. However, foreign international students scored higher than Arab international students in the total score of ASSIS 
and its subscales (Perceived Discrimination, Hate/Rejection, & Fear/Guilt) except for Homesickness. Age positively correlated with ASSIS; 

whereas the length of stay did not correlate with either the failure to cope with stress or ASSIS. Finally, the study found a significant incremental 

variance in acculturative stress when introducing gender, nationality, age, and length of stay to psychological stress. 

Keywords: acculturation, perceived psychological stress, international students, Arab students, demographic variables. 
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   : قدمةامل

ترتتب   أجنبي  بلد  يف  واحلياة  الدراسة  استكامل 

عليه حتديات عديدة ومشاكل خمتلفة سواء أكاديمية،  

هلذا   وشخصية  واجتامعية،  من    اهتمومالية،  عديد 

يف   بدراسة  الباحثني  النفسية  الضغوط  األدبيات 

  : )مثال   عربي ا سواء  الوافدين  النفسية عند طلبة اجلامعة  

دراسة  ك  عاملي ا أو    (2014خليل،    ؛2003األشقر،  

وآخرين    ت ارتأ  وقد  .  (Faleel et al., 2012)  فاليل 

احلالية   النفسية    استكشاف الدراسة  الضغوط 

املنح  عند    Acculturative Stressوالتثاقفية   طلبة 

الكويت جامعة  يف  الدارسني  الفتقار    الدراسية 

عىل   الدراسات  من  النوعية  هلذه  املحلية  األدبيات 

 الرغم من أمهيتها.  

وجود   إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  ومن 

لوصف   النفسية  األدبيات  يف  عديدة  مصطلحات 

بالطلبة   تصفهم  الدراسات  فبعض  الوافدين،  الطلبة 

الدوليني    Foreign studentsاألجانب   الطالب  أو 

International students    لتمييزهم عن الطلبة املقيمني يف

حمليني   أحيان ا  )يسمون  قد  Localsالبلد  والذين   ،)

وليس  يكونون من أهل البلد أو من جنسيات أخرى.  

أن   ا  الوافد  مستغرب  بلد  - الطالب  يف  تواجده  نتيجة 

األصل  بلده  عن  من    -خمتلف  كثرية  حتديات  يواجه 

فيام خاصة  اجلديدة  بيئته  مع  يتوافق  أن  يتعلق    أجل 

، وأساليب التعليم،  ةبالفروقات الثقافية، وحاجز اللغ

املجتم مع  االندماج  وصعوبة  ومشاكل  عوالغربة،   ،

البلد   عىل  األوىل  بالدرجة  تعتمد  أخرى  حياتية 

األصل، والعرق، وكفاءة اللغة، وما إذا كانوا قادمني  

مجاعية  جمتمعات  فردية Collectivist من   أو 

Individualist  (Ma et al., 2020  وبالتايل، الضغوط .)

التي يتعرض هلا من املمكن أن تؤثر بشكل مبارش أو  

والعقلية   والبدنية  النفسية  صحته  عىل  مبارش  غري 

وآخرون،    ,Ayoob et al. 2011؛  2015)السعايدة 

Oyeniyi et al., 2016  .) 

وأرسابادي   ساندو  افرتض   & Sandhu)وقد 

Asrabadi, 1994)  ا الثقافية  أنه كلام زادت  الختالفات 

الذي   البلد  بني  والسياسية  واالجتامعية  واالقتصادية 

جاء منه الطالب الوافد والبلد املضيف ازدادت عنده  

 Johnبريي  الضغوط، التي أسامها العامل الكندي جون  

Berry  (Berry, 1997  تنشأ ألهنا  التثاقفية  بالضغوط   )

التثاقف   عملية  هبا    Acculturationمن  ويقصد 

ينتقل   عندما  تنتج  التي  والنفسية  الثقافية  التغريات 

ثقافية جديدة   بيئة  يف  يعيش  أو  أجنبية  بيئة  إىل  الفرد 

(Berry, 2005  .)بريي  وقد أشار  (Berry et al., 1987  )

احتاملية    أن إىل   زيادة  يف  تسهم  التثاقفية  الضغوط 

ب وارتفالشعور  واالكتئاب،  والقلق،  ع  ا االرتباك، 

واضطرمست  واجلسدية،  النفسية  األعراض    ب اوى 
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دراسات    ه أكدتوهذا بالفعل ما  اهلوية لدى الشخص.  

  نغوين وآخرين   دراسة  - عىل سبيل املثال-عديدة منها  

(Nguyen et al., 2019 ) وجود ارتباط  التي أشارت إىل

واالكتئاب  موجب التثاقفية  الضغوط  وارتفاع  بني   ،

الطل عند  االكتئاب  انتشار  األجانب  معدالت  بة 

 مقارنة بالطلبة املحليني. 

يف  وقد   مرة  ألول  التثاقف  مفهوم  استخدام  بدأ 

األنثروبولوجيني   أدبيات  املايض يف  القرن  ثالثينيات 

ثم يف علم النفس وعلم االجتامع    ، (2014)العقون، 

قام هريسكوفيتش  حيث  الثانية؛  العاملية  احلرب    بعد 

ملفهوم    بطرح أول تعريف علمي   1936  وزمالؤه عام

بأنه   يكون  "التثاقف  عندما  تنتج  التي  الظاهرة  تلك 

حيملون   األفراد  من  مجاعتني  بني  مبارش  التقاء  هناك 

الثقافة  أنامط  حدوث تغيريات يف    يتبعه ثقافات خمتلفة،  

كل أو  اجلامعتني   Redfield et)"هامتياألصلية إلحدى 

al., 1936, p.149  .) 

عملية  (  Berry et al., 1987)قسم بريي وآخرون  و

فرتات  ثالث  إىل  وحتدث    ، التثاقف  االتصال  فرتة 

ا  مع  خمتلفتان  ثقافتان  جتتمع  الرصاع  و  ،عندما  فرتة 

عىل   بالضغط  املضيف  املجتمع  يقوم  عندما  وحتدث 

املجتمع قواعد  ملراعاة  اجلدد  ونتيجة    . املهاجرين 

ا،لذلك قد يشعرون باضطراب يف اهلوية.  فرتة   وأخري 

الفرد    ويتم   القرار  منه  يعاين  الذي  الرصاع  حل  فيها 

األربع   االسرتاتيجيات  من  واحدة  سيتم  باتباع  التي 

 . رشحها بعد قليل 

تتسم   ال  بالنجاح،  وقد  دائام   التثاقف  فقد  عملية 

بريي   التي    Berryوجد  الكيفية  يف  كبرية  اختالفات 

يف   واملشاركة  لالنخراط  األفراد  خالهلا  من  يسعى 

ق عىل هذه االختالفات تسمية  عملية التثاقف، وأطل

( التثاقف  وذلك  Berry et al., 1987اسرتاتيجيات   ،)

التي   والالشعورية  الشعورية  اآلليات  عىل  للداللة 

يقوم هبا األفراد من أجل حتقيق التوازن والتكيف مع  

سرتاتيجيات  هذه اال  تنقسمثقافة املجتمع املضيف. و

الذي يقوم    وهو النوع  ،االندماج  (1) :  إىل أربعة أنواع

قبول   مع  اخلاصة،  ثقافته  عىل  باملحافظة  الفرد  فيه 

الوقت نفس  يف  اجلديدة  اجلانب  الثقافة  ويمثل   ،

التثاقف يف  أو    االستيعاب  (2).  اإلجيايب  التمثل  )أو 

فيه    ،Assimilation  التامهي( يقوم  الذي  النوع  وهو 

الفرد بقبول واستيعاب الثقافة اجلديدة، مع التخلص  

ا ثقافته  الذي    ،التهميش  (3) خلاصة.  من  النوع  وهو 

حيدث عندما ال يتمكن الفرد من املحافظة عىل ثقافته  

، خاصة إذا مارس  اخلاصة، وال قبول الثقافة اجلديدة

وبالتايل،   العنرصي.  التمييز  املضيف سياسة  املجتمع 

والتشتت.   والضياع  النفيس  باالغرتاب  الفرد  يشعر 

يق   (4) الذي  النوع  وهو  الفرد  االنفصال؛  فيه  وم 
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اجلديدة  الثقافة  مع رفض  اخلاصة،  بثقافته    بالتمسك 

   .( Berry, 1997) وهي عملية مضادة للتثاقف 

او العريب    ألدب باستقراء  يف  قلة    ُيالحظالنفيس 

موضوع التثاقف والضغوط    تتناول التي    الدراسات

الدراسات    عندالتثاقفية   فبعض  الوافدين.  الطلبة 

التثاقف ضمن دراسة ظاهرة اهلجرة   تناولت  العربية 

التي تنتج من احلروب أو األزمات، والرصاع النفيس  

املهاجر   الفرد  يعيشه  الذي  :  الثقايف    ، أمني)مثال 

يف حني اهتمت دراسات أخرى بعينة الطلبة  (.  2016

للدرا املبتعثني  السعوديني(  )وخاصة  يف  العرب  سة 

، أجرى الزهراين   (  Al Zahrani, 2013)اخلارج.  فمثال 

الضغوط  دراسة   حمددات  عىل  التعرف  إىل  هدفت 

للمملكة   املبتعثني  السعوديني  الطلبة  لدى  التثاقفية 

 ( من  العينة  وتكونت  طالب،  100املتحدة.   )

ا بني اجلنسني يف   وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فروق 

باجتاه   التثاقفية  بني    اإلناث،الضغوط  فروق  ووجود 

الطالب يف مدة اإلقامة، حيث إن الطلبة السعوديني  

يف السنة األوىل كانت لدهيم ضغوط تثاقفية أعىل من  

والرابعة.   والثالثة،  الثانية،  السنة  يف  املقيدين  الطلبة 

يف بريطانيا ارتفع مستوى    وأنه كلام طالت مدة اإلقامة

   املدركة.   الضغوط التثاقفية يف ُبعد الكراهية

الكرناوي   دراسة  استهدفت  السياق،  نفس  ويف 

الضغوط  فحص (  (Al-Kernawi et al., 2021وزمالئها 

السعوديات    لدى  التثاقفية  الطالبات  من  عينة 

الدارسات  84)ن=  مريكية.  األامعات  بعض اجليف  ( 

أن   النتائج  املشاركوكشفت    ن شهدات  معظم 

االكتئاب   من  منخفضة  وأن مستويات    والقلق، 

املتحدة   الواليات  يف  السلس  ارتباط  االتثاقف  ا رتبط 

املوثيق   بثقة  كفاءهت  بحوثاتا  اإلنكليزية.   نيف    باللغة 

إحصائية بني انعدام    دالةوجدت الدراسة عالقة  كام  

 بحوثات.  للم  والضغط النفيسالثقة الثقايف 

الدرا بعض  تتوفر  أخرى،  جهة  العربية  من  سات 

التي تناولت الضغوط النفسية عند الطلبة الوافدين،  

األشقر دراسة  املثال  سبيل  عىل  عىل  (  2003)   منها 

صنعاء   جامعة  يف  الوافدين  توصلت  الطلبة  والتي 

من الضغوط النفسية بدرجة  نتائجها إىل معاناة الطلبة  

مرتفعة يف املجاالت الدراسية، واالجتامعية الثقافية،  

واألرسية. والصحية واالقتصادية،  احتلت    ،  كام 

املشكالت النفسية، وأبرزها الضيق واالكتئاب نتيجة  

أبرز   ضمن  األوىل  املرتبة  األرسة،  عن  االبتعاد 

املشكالت التي يواجهها الطلبة اخلليجيون الدارسون  

)السعايدة وآخرين،   (.  2015يف اجلامعات األردنية 

عىل  (  2014)   دراسة خليل ويف نفس السياق، كشفت  

البعوث   بمعاهد  الوافدين  الطالب  من  جمموعة 

الرشيف   لألزهر  ارتباطات   عناإلسالمية    وجود 
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سالبة بني الضغوط النفسية وكل من السلوك    جوهرية

 . التوكيدي وجودة احلياة

الدراسات   يف  شديد  نقص  وجود  الالفت  ومن 

تتوافر   فال  الدراسة.   بموضوع  العالقة  ذات  املحلية 

ت عىل الطلبة الوافدين، وما تم نرشه  أي دراسة أجري

استكشاف   استهدفت  ا  جد  حمدودة  دراسات  فقط 

الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة جامعة الكويت  

يف مرحلة البكالوريوس ومن اجلنسية الكويتية فقط،  

 ( العازمي  دراسة  أن  2013منها  إىل  توصلت  التي   )

ارتفاع إدراك الضغوط يرتبط بانخفاض تقدير نوعية  

وأن الضغوط    احلياة،  من  معاناة  األقل  هم  الذكور 

باإلناث مقارنة  أجرهتا  النفسية  األخرى  والدراسة   .

ضغوط    أن ( وكشفت نتائجها  2021حديث ا الفقعان )

هي   النفسية أكثر  املستقبل  وأن    الضغوط  ا،  شيوع 

اإلقدامية هي    تالسرتاتيجيا   األساليب  التعامل 

ا األكثر   النتائج  استخدام  وأظهرت  طلبة  .  أن 

التخصص العلمي أكثر معاناة من الضغوط الدراسية  

هذا   ومن  األديب.  التخصص  بطلبة  مقارنة  ا  حتديد 

املنطلق ارتأت الدراسة احلالية سد النقص يف األدب  

النفسية   الضغوط  عىل  الضوء  وتسليط  املحل 

 والتثاقفية عند طلبة املنح الدراسية. 

الدراس من  هائل  كم  يتوفر  املقابل،  ات  ويف 

التثاقفية لدى الطلبة   تناولت الضغوط  التي  األجنبية 

منها  الكثري  أن  بالذكر  وجدير  استخدم    الوافدين 

األجانب   للطالب  التثاقفية  الضغوط  مقياس 

Acculturative Stress Scale for International Students 

(ASSIS; Sandhu & Asrabadi, 1994)    إىل يشري  مما 

السيكومرت  اخلصائص  والقبول  جودة  للمقياس  ية 

عاملي ا  به  حيظى  احلالية  الذي  الدراسة  ارتأت  هلذا   ،

مع   موثوقيته.  من  التأكد  بعد  املقياس  هذا  استخدام 

بعض   أن  عىل  أجرت  األجنبية  الدراسات  التنبيه 

البنود   عدد  بزيادة  املقياس  عىل  طفيفة  تعديالت 

:   ليتالءم مع جمتمع الدراسة -Akhtar & Kröner))مثال 

Herwig, 2015 . 

(  Zhang, 2012) زانغ دراسةومن هذه الدراسات، 

استهدفت   التثاقفية التي  الضغوط  مستويات    تعرف 

الطلبة   لدى  واالكتئاب  املدرك  االجتامعي  والدعم 

األمريكية.   سرياكيوز  جامعة  يف  الوافدين  الصينيني 

نتائج إىل أن الطلبة الوافدين الذين عانوا  ال وتوصلت  

منخفضة   مستويات  أظهروا  أقل  تثاقفية  من ضغوط 

 من االكتئاب.  

أجرى   وسوماثيكام   & Thomas)  توماس 

Sumathi, 2018ت تعرف دور مدة اإلقامة  ( دراسة هدف

اجلامعة   طلبة  لدى  التثاقفية  بالضغوط  وارتباطه 

وكشفت   اهلند.  يف  يدرسون  الذين  نتائج  الالوافدين 

الدولة   الطلبة يف  ارتباط سالب بني مدة إقامة  وجود 

تواجههم،   التي  التثاقفية  الضغوط  كام  األجنبية وبني 
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مستوى   من  عانوا  اإلناث  أن  إىل  الدراسة  توصلت 

    ط تثاقفية أعىل مقارنة بالذكور.ضغو

دراسة وآخرين  وسعت   ,.Franco et al)  فرانكو 

التثاقفية إىل    (2019 الضغوط  بني  العالقة    تعرف 

املضيفة،   الدولة  من  املقدم  االجتامعي  والدعم 

اجلامعة   طلبة  لدى  املهنية  املخرجات  وتوقعات 

وكشفت   األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  الوافدين 

الطلبة   جتعل  التثاقفية  الضغوط  ارتفاع  أن  النتائج 

احتاملية   بسبب  اآلخرين  من  ينسحبون  الوافدين 

التث الضغوط  أشكال  اقفية،  تعرضهم ألي شكل من 

 مثل االختالف الثقايف، والتمييز، وحاجز اللغة. 

القاسم   النفسية  األدبيات  يف  دراستان  وتتوفر 

للضغوط   كوهني  مقياس  استخدام  بينهام  املشرتك 

ومقياس    ( PSS; Cohen et al., 1983)النفسية املدركة  

ASSIS    ، هبانداري  دراسة   األوىل  (Bhandari, 2012  )

بني نوعية احلياة املتصلة    بحث العالقة  التي استهدفت

  ؛ والضغوط التثاقفية بالصحة والضغط النفيس املدرك

املدرك  حيث   النفيس  الضغط  أن  النتائج  كشفت 

نوعية احلياة املتصلة  بوالضغوط التثاقفية ارتبطا سلب ا  

يعانون من الضغوط    الوافدينبالصحة. وأن الطالب  

واهم  مست   يف النفسية والتثاقفية التي تؤثر بشكل سلبي  

 الصحي، وأن مستويات الضغوط التثاقفية مرتفعة. 

دف  هب(  Lee, 2014)  والدراسة األخرى أجراها يل

كل   بني  العالقة  عن  الصحة    الكشف  مستوى  من 

املدرك   النفيس  والضغط  الذاتية،  والفاعلية  النفسية، 

والضغوط التثاقفية لدى عينة من الطلبة الوافدين يف  

ارتباط   وجود  النتائج  وكشفت  إيرلندا.  جامعات 

النفيس   الضغط  بني  إحصائي ا  دال  ضعيف  إجيايب 

الضغوط   مستوى  وأن  التثاقفية،  والضغوط  املدرك 

ا لدى  وارتفاع  التثاقفية  اإلناث،  من  أعىل  لذكور 

غري   الطالب  لدى  التثاقفية  الضغوط  مستوى 

الرشق   ومن  اآلسيوية،  األصول  )ذي  األوروبيني 

األوروبيني   بالطلبة  مقارنة  الفارق    بسبباألوسط( 

 الكبري بني الثقافة اآلسيوية والثقافة الغربية. 

اهتمت كثري من الدراسات بفحص املتغريات  كام  

املرتبطة بالضغوط لدى الطلبة الوافدين    الديموغرافية

الصلة   ذات  املتغريات  لبعض  استعراض  يل  وفيام 

 بالدراسة احلالية. 

):  النوع بريي  أكثر  إىل  (  1997أشار  اإلناث  أن 

عرضة لإلصابة باملشكالت اخلطرية الناجتة عن عملية  

بالذكور مقارنة  بعض   التثاقف  أكدته  ما  وهذا 

  عىل درجات أعىل ت  الطالبا   الدراسات فقد حصلت 

الذكور تثاقفية  الضغوط  ال  يف بالطلبة    مقارنة 

(Kefayati, 2016; Thomas & Sumathi, 2018  .)

اإلناث Kefayati, 2016)  كفايايت  وفرست بأن  ( ذلك 
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للوطن   احلنني  الضغوط  -لدهين  أبعاد  أحد  وهو 

مقارنة    - التثاقفية يعان  بالذكور،أعىل  أهنن  من  نيكام   

املجتمع   مع  التكيف  يف  وصعوبة  الذنب،  مشاعر 

نتيجة  املضيف.   كشفت  أخرى  دراسات  أن  إال 

ويبدو أن    (Lee, 2014; Lee & Padilla, 2014)معاكسة  

درس يف ضوء متغريات أخرى  متغري النوع جيب أن يُ 

ثقافكا  بني  االختالف  يف  املضيف  لفارق  البلد  ة 

ا  الحق  إليه  نشري  أخرى،.  وسوف  جهة  أشارت    من 

الدراسات إىل عدم وجود أي تأثري ملتغري النوع    بعض

( الوافدين  الطلبة  لدى  الضغوط    Zhang, 2012;عىل 

Nasirudeen et al., 2014 ; e.g. Bhandari, 2012   .) 

 Countryويطلق عليها أحيان ا بلد املنشأ  :  اجلنسية 

of Origin  من الطالب  أصل  أو  جنسية  وتعترب   ،

يف  املؤثرة  حيث  العوامل  التثاقفية،  الضغوط  أكدت   

بعض والدول    نتائج  الطلبة  جنسيات  أن  الدراسات 

بينهم   الثقايف  القادمني منها، باإلضافة إىل االختالف 

املضيف،   املجتمع  ثقافة  رفعوبني  يف    ى مستو  تسهم 

الطلبة الذين  بالضغوط التثاقفية لدى الطلبة، مقارنة  

املضيف املجتمع  صفات  مع  ثقافي ا   ;)  يشرتكون 

Poyrazli et al., 2010  Lee, 2014;   Akhtar & Kröner-

Herwig, 2015;  فرانكو  (. ويف املقابل، توصلت دراسة

( إىل عدم وجود أي تأثري  Franco et al., 2019)  وآخرين

التثاقفية الضغوط  عىل  املنشأ  بلد  وفيام خيص  ملتغري   .

األشقر   دراسة  كشفت  فقد  النفسية  الضغوط 

( عدم وجود أي فروق بني الطلبة الوافدين  2003)

ا ملتغري اجلنسية.   يف الضغوط النفسية وفق 

دراسة:  العمر  وكرونر  أشارت    هريفيغ -أختار 

(Akhtar & Kröner-Herwig, 2015  إىل أن متغري العمر )

الطلبة  فالوافدين،    يتنبأ بالضغوط التثاقفية لدى الطلبة

ا أقل  األقل عمر  تثاقفية  وعزوا ذلك  ،  لدهيم ضغوط 

ملرونة امتالكهم  الضغوط  ربأك   إىل  مع  للتعامل   

األكرب    يف حنيالتثاقفية،   لدهيم  سن ا  الطلبة  العمر  يف 

الضغوط   مع  للتعامل  أفضل  ومهارات  أكرب  خربة 

وآخرين توصلت  كام  التثاقفية.   بويرازيل    دراسة 

(Poyrazli et al., 2010  إىل دال    وجود (  ارتباط سلبي 

)بصفته أحد العوامل    Opennessإحصائي ا بني االنفتاح  

الطلبة   لدى  العمر  ومتغري  للشخصية(  الكربى 

الوافدين، وقد أرجعوا ذلك إىل أن الطلبة األكرب سن ا  

مقارنة   اجلديدة  والقيم  األفكار  لتقبل  قابلية  أقل 

ى، كشفت بعض  من جهة أخر  .بالطلبة األصغر سن ا 

وجود الدراسات   العمر    عدم  متغري  بني  عالقة 

 & Zhang, 2012  Yehوالضغوط التثاقفية لدى الطلبة )

Inose, 2003; ; Franco et al., 2019  .) 

تباينت نتائج الدراسات التي تناولت  :  مدة اإلقامة 

فتشري بعض   . متغري مدة اإلقامة وتأثريه عىل الضغوط 

إىل  الضغوط  ارتبا   وجود  الدراسات  بني  سلبي  ط 

 Thomas)  التثاقفية ومدة اإلقامة لدى الطلبة الوافدين 
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& Sumathi, 2018  Ayoob et al., 2011;  حيث  ،)

البلد   يف  اإلقامة  مدة  بزيادة  الضغوط  تنخفض 

مدة    زادت املضيف، وعزت الدراسات ذلك بأنه كلام 

اإلقامة يف املجتمع املضيف، كلام كانت عملية التكيف  

الضغوط الوافدين  أسهلالتثاقفية    مع  الطلبة    . لدى 

استنتجه ما  يف  Al Zahrani, 2013) الزهراين    وهذا   )

التي دراس املبتعثني    ته  السعوديني  الطلبة  عىل  أجراها 

املتحدة   ارتفعتللمملكة  السنة  معاناة    فقد  طلبة 

من   السنة    بطلبة  مقارنةتثاقفية  الضغوط  ال األوىل 

وعز والرابعة،  والثالثة،  الطلبة    االثانية،  أن  إىل  ذلك 

املجتمع   ثقافة  إىل  باالنتامء  يشعرون  ال  السعوديني 

الثقافية.   االختالفات  بسبب  كلام  املضيف  وبالفعل 

الثقافية   زادت  )مثل اللغة، وأنواع جديدة    الفروقات 

التفكري   وطرق  والسلوكيات،  األطعمة،  من 

واملنا  املضيف(  واملعتقدات،  املجتمع  يف    ارتفعت خ 

جهة   من  التثاقفية.  توصلت الضغوط  عدة    أخرى، 

مدة   بني  جوهرية  عالقة  وجود  عدم  إىل  دراسات 

( التثاقفية  للضغوط  والتعرض   ,.Wei et alاإلقامة 

2007  ;  Zhang, 2012  ;  Nasirudeen et al., 2014  ;  Franco 

et al., 2019  .) 

ملا سبق  ال  ُيستنتج   وتلخيصا  العربية  قلة  دراسات 

واألجنبية التي تناولت مفهوم الضغوط النفسية عىل  

الدراسات   فغالبية  الوافدين،  اجلامعة  طلبة  عينة 

التثاقفية الضغوط  توجد عالقة    ،تناولت مفهوم  وال 

أكيدة يف نتائج الدراسات التي بحثت العالقة بني مدة  

التثاقفية والضغوط  بني    . اإلقامة  اتفاق  يوجد  ال  كام 

تأثري  الدر لوجود  الضغوط    ملتغرياسات  عىل  النوع 

التي  والتثاقفية.   الدراسات  نتائج  يف  تضارب  يوجد 

إىل   متغريأشارت  ا    أن  تنبؤي  عامال   يعترب  العمر 

فبعض   الوافدين،  الطلبة  لدى  التثاقفية  للضغوط 

والبعضالنتائج   تؤكدهاآلخر    أكدته  هذا  .  مل  من 

املز الستكشاف  ملحة  حاجة  تظهر  حول  املنطلق  يد 

 هذه النتائج املتضاربة. 

  : مشكلة الدراسة

املنح   طلبة  برشحية  احلالية  الدراسة  اهتمت 

ا يف جامعة الكويت   الدراسية والذين يتم قبوهلم سنوي 

ا لنظام املنح الدراسية التي تقدمها دولة الكويت   وفق 

الشقيقة   حيث  للدول  هؤالء  والصديقة  إسكان  يتم 

املساكن   يف  الكويت  يف  أرسهم  تقيم  ال  ممن  الطلبة 

الداخلية اجلامعية كام يتمتعون بالتغذية واملواصالت  

الطلبة،   )عامدة شئون  مقابل  دون  (.  2018اجلامعية 

هؤ أن  فيه  شك  ال  الطلبة  ومما  لضغوط  الء  عرضة 

أو  ) خمتلفة يف اللغة  جديدة  يف بيئة  فهم يعيشون  عديدة  

و(اللهجة والتقاليد،  والعادات  والثقافة،  الدين،  ، 

، واألكل وغريها من األمور التي من شأهنا أن  املناخو

وقد النفسية  للضغوط  ا  مصدر  يف   تكون  سلب ا    تؤثر 

هم مع  ، وحتصيلهم الدرايس، وتفاعلاجلامعية   م حياهت
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مشكالت نفسية واجتامعية، أو    اآلخرين، وتسبب هلم

جتعل   منهم قد  الدراسة    البعض  برتك  ا  قرار  يتخذ 

البلد.  مهددة    ومغادرة  الدراسية  بعثتهم  أن  كام 

بالتوقف يف حال انخفاض معدهلم الدرايس عن احلد  

النفيس   األدب  يف  الفجوة  سد  أجل  ومن  املطلوب. 

ة حملية تناولت مفهوم  املحل حيث ال تتوافر أي دراس 

الضغوط النفسية و/أو التثاقفية عند الطلبة الوافدين  

العربية   النفسية  األدبيات  يف  متوافر  هو  بام  مقارنة 

والعاملية استهدفت الدراسة احلالية تعرف الفروق يف  

النفسية   التثاقفية  املدركة  الضغوط  والضغوط 

املختلفة(   الدراسية    لدى)بأبعادها  املنح  طالب 

، والتحقق  ناطقني باللغة العربية يف جامعة الكويت ال

 من دور بعض املتغريات الديموغرافية. 

 : الدراسة أسئلة

مواجهة   .1 عن  العجز  يف  فروق  هناك  هل 

النفسية   ا    لدىالضغوط  وفق  الدراسية  املنح  طالب 

 ؟  ملتغري النوع واجلنسية

)بأبعادها   الضغوط التثاقفية يف  هل هناك فروق   .2

طالب املنح الدراسية الناطقني باللغة    لدى املختلفة(  

ا ملتغري النوع واجلنسية  ؟  العربية يف جامعة الكويت وفق 

العجز عن مواجهة  هل توجد عالقة بني متغري   .3

النفسية   التثاقفية  الضغوط  )بأبعادها والضغوط 

 العمر ومدة اإلقامة؟ وكل من املختلفة( 

فروق   .4 هناك  الدراسية    طالب  بنيهل  املنح 

مواجهة  متغري  يف    الكويتيني والطلبة   عن  العجز 

 النفسية؟الضغوط 

التثاقفية   .5 الضغوط  بدرجة  التنبؤ  يمكن  هل 

إحصائي ا   دال  بشكل  الدراسية  املنح  طلبة  لدى 

النوع مدة  ر، والعم ، واجلنسية، وباستخدام متغريات 

اإلقامة بعد ضبط متغري العجز عن مواجهة الضغوط  

 النفسية؟ 

 : أهمية الدراسة

أمهية    استهدافها  الدراسة  تظهر  خالل  من 

لعينة طلبة املنح الدراسية يف جامعة الكويت، والتي مل  

الضغوط   متغري  تناولت  حملية  دراسة  أي  عليها  جتر 

أو   ما بني    التثاقفية؛ وبسببالنفسية  الوثيق  االرتباط 

الضغوط واعتالل الصحة فإن التعرف عىل مستويات  

الضغوط وأبعادها من شأنه أن يسهم يف احلفاظ عىل  

للطلبة واجلسمية  النفسية  اقرتاح    ، وبالتايل.  الصحة 

 .  ة هذه الضغوط لتخفيف من حدلبرامج وأنشطة 

 : أهداف الدراسة

التعرف عىل الفروق بني    إىل  هدفت الدراسة احلالية   

يف   العربية  باللغة  الناطقني  الدراسية  املنح  طالب 

النفسية   الضغوط  يف  الكويت  املدركة  جامعة 

ل ا  وفق  التثاقفية  املتغريات  والضغوط  بعض 

ومدة  الديموغرافية   والعمر،  واجلنسية،  )النوع، 
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اإلقامة(. كام هدفت التعرف عىل الفروق بني طالب  

وال الدراسية  الضغوط  املنح  يف  الكويتيني  طلبة 

الضغوط   بدرجة  املنبئة  العوامل  وفحص  النفسية، 

 التثاقفية لدى طلبة املنح الدراسية. 

 : الدراسة صطلحات م

ف دخان واحلجار  :  (Stress)الضغوط النفسية   عرَّ

جمموعة  "( الضغوط النفسية بأهنا  372، ص 2006)

إىل   تفيض  التي  األفكار  أو  واألحداث  املواقف  من 

الشعور بالتوتر، وتستشف عادة من إدراك الفرد بأن 

 .  "املطالب املفروضة عليه تفوق قدرته وإمكانياته

الدرجة   هو  النفسية  للضغوط  اإلجرائي  والتعريف 

ها الفرد عىل مقياس الضغوط النفسية  التي حيصل علي

 املستخدم يف الدراسة احلالية.  املدركة

ُيشري  :  (Acculturative Stress)  التثاقفية   الضغوط 

إىل   املصطلح  أو  "هذا  التكيف  عن  الناجم  الضغط 

بسبب التغيري يف البيئة الثقافية، حيث    عملية التثاقف 

عىل   التغيريات  من  عدد  إجراء  الشخص  عىل  يتعني 

والبيئي واالجتامعي،  الشخيص،    "الصعيد 

(Nasirudeen et al., 2014, p.364 وُيعرفها   بريي   (. 

(Berry et al., 1987, p.492)    مصطلح يشري إىل  "بأهنا

حتديد  فيه  يتم  والذي  الضغوطات،  من  واحد    نوع 

التثاقف.   غالب ا  ومصدر تلك الضغوطات من عملية 

املسببة   السلوكيات  من  معينة  جمموعة  توجد  ما 

التثاقف مثل انخفاض   أثناء  للضغوط، والتي حتدث 

ا االرتباك، والقلق،   يف حالة الصحة النفسية )وحتديد 

وارتفاع   والعزلة،  التهميش  ومشاعر  واالكتئاب(، 

واجلسدية، النفسية  األعراض  واضطراب    مستوى 

   . "اهلوية

اإلجرائي  هو    والتعريف  التثاقفية  للضغوط 

الدرجة التي حيصل عليها الفرد عىل مقياس الضغوط  

األجانب  للطلبة  الدراسة    التثاقفية  يف  املستخدم 

   احلالية. 

الدراسية  طالب ذو:  املنح  الطلبة  املنح    وهم 

ا الناطقني باللغة العربية الدارسني يف   النظامية وحتديد 

والذي   الكويت،  جامعة  يف  البكالوريوس  مرحلة 

ويتمتعون   اجلامعية،  الداخلية  املساكن  يف  يقيمون 

مقابل، وترسي   دون  اجلامعية  واملواصالت  بالتغذية 

عليهم أحكام الئحة اإلسكان الطاليب )عامدة شئون  

 (. 2018الطلبة، 

 : نهج الدراسةم

إذ  تتبع الدراسة احلالية التصميم الوصفي املقارن  

احلالية    تصف النفسية  ظاهرة  الدراسة  الضغوط 

طالب املنح  املقارنات بني  والتثاقفية وتفرسها، وتعقد  

يف    الدراسية الناطقني باللغة العربية والطلبة الكويتيني 

التشابه   وأوجه  واالستنتاجات  واالختالف  الظواهر 

 .  يف ضوء بعض املتغريات الديموغرافية بينها 
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 :مجتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من طلبة املنح الدراسية يف  

؛  428مرحلة البكالوريوس يف جامعة الكويت )ن=  

و   239 ا،  ا(   189ذكور  السكن    القاطنني   إناث  يف 

( مع  2018/2019اجلامعي خالل العام اجلامعي )

كام   العربية.  باللغة  ناطقني  الكل  ليس  أنه  إىل  التنويه 

جامعة   يف  الكويتيني  للطلبة  الدراسة  جمتمع  يتكون 

 ( سنة  من  )2017الكويت  إىل  من  2019(   )

( من الطلبة الذكور  4001( طالب ا، بواقع )16412)

)إحصائية رسمية غري    ( من الطلبة اإلناث12411و)

جامعة   يف  والتسجيل  القبول  عامدة  من  منشورة 

 الكويت(. 

 : الدراسةعينة 

احلصول    تكونت  تم  عينتني  من  الدراسة  عينة 

املنح وعينة   متاحة، وهي عينة طالب  بطريقة  عليهام 

الكلية   العينة  أن  من  الرغم  وعىل  الكويتيني.  الطلبة 

(  9استبعاد ) ( طالب ا إال أنه تم  276للدراسة بلغت )

من اإلناث(    6من الذكور،   3من طالب املنح بينهم ) 

الدراسة،   مقاييس  عىل  املتطرفة  اإلجابات  بسبب 

من   تتكون  للدراسة  الكلية  العينة  أصبحت  وهبذا 

 ( طالب ا عىل النحو التايل: 267)

 : عينة طالب املنح الدراسيةأ( 

مرحلة  الشملت   يف  العربية  باللغة  الناطقني  طلبة 

البكالوريوس يف جامعة الكويت والذين يسكنون يف  

السكن اجلامعي الداخل يف منطقتي كيفان والشويخ.  

 ( عددهم  بلغ  ) 119وقد  ا  وافد  طالب ا  ا،  وذك   83(  ر 

عمري= ع=  23.81بمتوسط  و 3.4،  ا    36؛  إناث 

(. وغالبية أفراد  2.02، ع=21.13بمتوسط عمري =

ثقافية (  91)ن=  العينة منح  الدهيا  أما  لبقية  ، 

( وستة  22فحاصلون عىل منح الطلبة املتفوقني )ن=

والرئيس   العايل  التعليم  وزير  من  منحتهم  طالب 

للجامعة )األعىل  اجلدول  ويوضح  خصائص  1.   )

 ا ملتغريات اجلنسية ومدة اإلقامة. العينة وفق  

 .للجنسية ومدة اإلقامة وفًقاخصائص عينة طالب املنح الدراسية : (1جدول )

 املتغري
 إناث ذكور

 % ن % ن

 اجلنسية 
 58.1 25 41.9 18 الطلبة العرب

 14.5 11 85.5 65 الطلبة األجانب 

 مدة اإلقامة 

 19.4 7 18.1 15 سنة واحدة 

 19.4 7 6 5 سنتان 

 8.3 3 4.8 4 ثالث سنوات 

 36.1 13 9.6 8 أربع سنوات 

 16.7 6 61.4 51 أربع سنوات  ˂ 
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 .76، والطلبة األجانب ن= 43(. الطلبة العرب ن= 36واإلناث ، 83)الذكور   119مالحظة. العينة الكلية ن= 

 عينة الطلبة الكويتيني ب( 

من بعض كليات اجلامعة  تكونت من عينة متاحة  

بمتوسط    73  ؛طالب ا   148)ن=   ا،  ذكر 

بمتوسط    75  ؛2.87ع=    ، 21.52عمري=  ا  إناث 

 (. 2.83، ع=    20.80عمري= 

 : أدوات الدراسة

 :استمارة البيانات األولية

لعينة  ل  وحتتوي عىل بعض املتغريات الديموغرافية

والتخصص،   والكلية،  واجلنسية،  والعمر،  كالنوع، 

ونوع   الكويت،  يف  اإلقامة  ومدة  الدراسية،  والسنة 

اللغة   ومستوى  الدراسية،  ومصدر  املنحة  العربية، 

 الدعم االقتصادي للطالب. 

  :دركةمقياس الضغوط النفسية امل

املقياس وويليامسون  أعد   & Cohen)  كوهني 

Williamson, 1988  قامت وقد  املطريي  نوال  ( 

( بتعريب املقياس وتقنينه عىل البيئة الكويتية.  2014)

 ( عىل  املقياس  ومخس10وحيتوي  بنود  بدائل    ة ( 

،  5،  4وحيتوي املقياس عىل بنود معكوسة )  .لإلجابة

)صفر8،  7 من  الكلية  الدرجة  وترتاوح   ) –  40  .)

  ُيدركه   الذي  النفيس  الضغط  درجة   املقياس   ويقيس 

  خصائص   وللمقياس.  املايض   الشهر  خالل  الفرد

  أطروحتها  يف  املطريي   إليها  أشارت  جيدة   سيكومرتية 

 .  للامجستري

وثبات   النفسية  صدق  الضغوط  مقياس  درجات 

 : املدركة يف الدراسة احلالية

مؤرشات  استخدم   من  كمؤرش  العامل  الصدق 

التكوين بعامل   صدق  البنود  تشبع  لتقويم  وذلك 

مقياس   يف  الضغوط  مواجهة  يف  بالعجز  الشعور 

( املدركة  النفسية  من  PSSالضغوط  واملكون    ستة ( 

ستكشايف  بنود، وذلك باستخدام التحليل العامل اال

األساسية،   للمكونات  هوتيلنج  من  بطريقة  وللتأكد 

العينة   اختبار    ُحسبت كفاية    – ماير–كايزر"قيمة 

( وهي قيمة مرتفعة  797.0)  قيمته  بلغت  الذي  "أولكن

ا  0.50)أعىل من  املحك جيب أن يكون    إنحيث   ( وفق 

كايزر.   حيث    "بارتليت"اختبار    واستخدمملحكات 

( قيمته  إحصائي ا 239.182بلغت  دال   ،،  p<.001  )

التشبع املالئم هو الذي يبلغ    واعترب   (.2012)تيغزة،  

اشرتط أن يشتمل العامل عىل ثالثة تشبعات  و،  0.3  ≤

( اجلدول  ويوضح  األقل.  عىل  نتائج  2جوهرية   )

  التحليل العامل. 
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 ( 119)ن=  طلبة املنحللعينة  عامل الشعور بالعجز يف مواجهة الضغوطل االستكشايفنتائج التحليل العاميل : (2جدول )

 هـ.ت 1ع البند 

   خالل الشهر املايض، كم مرة ...

 0.672 0.755 الشعور بالضيق بسبب حدوث يشء غري متوقع؟  -1

 0.636 0.792 الشعور بعدم القدرة عىل التحكم باألشياء املهمة يف حياتك؟  -2

 0.651 0.748 الشعور بالتوتر والعصبية؟ -3

 0.608 0.722 عدم القدرة عىل التأقلم مع كل األمور التي عليك القيام هبا؟ -6

 0.479 0.688 الشعور بالغضب بسبب أمور خارجة عن سيطرتك؟  -9

 4710. 6720. الشعور أن الصعوبات ترتاكم بشكل كبري إىل درجة أنه ال يمكنك التغلب عليها؟ -10

 - 3.258  اجلذر الكامن 

 - 54.30 التباين )%( 

أن مجيع    يمكن مالحظة (  2ومن النظر إىل جدول )

بنود عامل الشعور بالعجز عند مواجهة الضغوط يف  

ا   مقياس الضغوط النفسية املدركة قد تشبعت جوهري 

% من التباين الكل،  54.30يف عامل واحد استوعب  

من   مقبول  قدر  الستيعاب  ما  حد  إىل  كافية  وهي 

الشعور بالعجز    التباين. كام تم التحقق من ثبات عامل

  عند مواجهة الضغوط باستخدام طريقة ألفا كرونباخ 

(α =0.830،)   ا باستخدام طريقة التجزئة النصفية   وأيض 

(α  =0.787  )  وهي معامالت ثبات مقبولة. وعند عينة

ثباتالطلبة   بلغ  مواجهة    الكويتيني  الفشل يف  عامل 

 (.   α =0.79) الضغوط 

   :جانبمقياس الضغوط التثاقفية للطلبة األ

أعده  املقياس    يشتمل وأرسابادي الذي    ساندو 

(Sandhu & Asrabadi, 1994( عىل )ا ومخس  36 بند   )

لإلجابة التثاقفية    ،بدائل  الضغوط  مستوى  ويقيس 

املاضية الثالث  األشهر  خالل  والدرجة  ،  للطالب 

التثاقفية.    الضغوط  من  ا  مرتفع  متثل مستوى  املرتفعة 

واحلنني  املقياس    ضموي التمييز،  عوامل:  سبعة 

والكراهية والضغوط    /للوطن،  واخلوف،  الرفض، 

حمددة.   غري  وعوامل  والذنب،  التغيري،  عن  الناجتة 

  بلغ   وقد(.  180  –   36وترتاوح الدرجة الكلية من ) 

،  ( 0.93)  للمقياس  كرونباخ  ألفا   ثبات   معامل

الدراسة   يف  جيدة  سيكومرتية  خواص  وللمقياس 

 احلالية كام سيتضح بعد قليل.  

تُ  املقياس  وقد  عىل  رجم  احلصول  )بعد  وتعليامته 

النسخة    وعرضت إىل اللغة العربية،  إذن من املؤلف(  

يف  املرتمجة   النفس  علم  قسم  أساتذة  من  عدد  عىل 

الرتمجة   حول  آرائهم  ألخذ  الكويت،  جامعة 

النفسية. وقد   وصياغتها وسالمة املفردات واملفاهيم 

تم االحتفاظ بجميع البنود يف هذه املرحلة دون حذف  
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مضموهنا  أو  البنود  لعدد  بالنسبة  إضافة  باستثناء   أو 

( رقم  )5البند  التح(  أثناء  بالتوتر  باللغة  أشعر  دث 

)   ُعدلت ( حيث  اإلنجليزية بالتوتر صياغته إىل    أشعر 

العربية  يف باللغة  التحدث  البيئة  أثناء  مع  ليتناسب   )

رسمية،   كلغة  العربية  اللغة  تستخدم  والتي  املحلية 

الكليات   معظم  يف  التدريس  يف  تستخدم  وكذلك 

اللغة   العلمية  الكليات  تستخدم  حني  يف  األدبية 

  ( )تعرضت 13ريس. والبند رقم )اإلنجليزية يف التد

من   االنتهاء  بعد  هجريت(  بعد  متعددة  لضغوطات 

لضغوطات    ُعدلت التطبيق   )تعرضت  إىل  ترمجته 

 متعددة بعد انتقايل(.  

التثاقفية   الضغوط  مقياس  وثبات درجات  صدق 

 :للطلبة األجانب يف الدراسة احلالية

 : صدق املحكمني

والنسخة    تم  للمقياس  املرتمجة  النسخة  عرض 

النفس وذلك   أساتذة علم  األصلية عىل جمموعة من 

منها   يتكون  التي  البنود  متثيل  مدى  عىل  للحكم 

وقد   دقتها،  ومدى  يقيسه  الذي  للمجال  املقياس 

البنود   صالحية  املحكمني  بني  االتفاق  نسبة  تعدت 

 % بالنسبة جلميع البنود. 90

 : ستكشايفالتحليل العاميل اال 

بطريقة    ُأجري االستكشايف  العامل  التحليل 

دورت    "هوتيلنج" ثم  األساسية،  للمكونات 

تدوير   مائال   املكونات  التشبع  و.  "أوبليمن"ا  اعترب 

  عىل   العامل  يشتمل   أن  اشرتط   كام،  .30  ≤ بلغ    مالئام  إذا 

جوهرية عىل األقل. وقد أسفر التحليل    ثالثة تشبعات

العامل عن استخراج مخسة عوامل متثلت يف العامل  

ا(،  16)  األول التمييز املدرك والعامل الثاين احلنني    بند 

، والعامل الثالث الضغط الناتج عن  بنود(  4)  للوطن

الثقافية  الرابع  بنود(   4)   التغيري/الصدمة  والعامل   ،

، والعامل اخلامس عامل  بنود(  8)   الكراهية/الرفض 

ا(  12)   اخلوف والذنب  %  50.5، وقد استوعبت  بند 

من التباين الكل وهي كافية إىل حد ما الستيعاب قدر  

تشبعت   املقياس  بنود  مجيع  وأن  التباين.  من  مقبول 

لبعض   وكان  املستخرجة،  العوامل  بأحد  ا  جوهري 

وقد   عامل،  من  أكثر  عىل  جوهرية  تشبعات  البنود 

ل ذلك  الدراسة  يرجع  يف  املحددة  غري  البنود  كثرة 

بنود   عرشة  عددها  بلغ  والتي  للمقياس  األصلية 

(Sandhu & Asrabadi, 1994  بالذكر اجلدير  ومن   .)

عدد   يف  اختالف  وجود  الطبيعي  من  أنه  إىل  التنويه 

مقارنة   احلالية  الدراسة  يف  املستخرجة  العوامل 

والت األصل  املقياس  منها  يتكون  التي  ي  بالعوامل 

ضمت سبع عوامل وقد ُيعزى ذلك إىل عدة أسباب  

العينة،   وطبيعة  حجم  املثال  سبيل  عىل  منها  منهجية 

األصل   املقياس  بيئة  عن  الكويتية  البيئة  واختالف 

احلضارية   الفروق  وكذلك  األمريكي(،  )املجتمع 
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والثقافية بني عينة الطلبة الدارسني يف البيئة الكويتية  

 س األصل.والطلبة يف بيئة املقيا 

جهة   تممن  آخر    أخرى،  عامل  حتليل  إجراء 

،  Principal Axis Factoringبطريقة املحاور األساسية  

بأسلوب   املائل  التدوير  وذلك  "أوبليمن"أعقبه   .

البنود عىل عامل واحد يمكن   للتأكد من تشبع مجيع 

األجانب،   للطلبة  التثاقفية  الضغوط  اعترب  وتسميته 

ظهرت نتيجة التحليل  أ و  ،0.3  ≤غ  بل  إذا   مالئام  التشبع  

ا يف عامل واحد   أن مجيع بنود املقياس تشبعت جوهري 

% من التباين الكل، وهو ما يشري إىل  29.2استوعب  

 ( البنود  ماعدا  واحد،  اجتاه  تسري يف  - 21- 2-1أهنا 

الضغوط  35- 30 عامل  عىل  تتشبع  مل  والتي   )

ُحذفت.  التثاقفية،   أصبح  لذلك  سبق  ما  ضوء  ويف 

)عدد   املقياس  ا.31بنود  بند  أن    (  عىل  التنبيه  مع 

بقية   درجة  عن  مستقلة  للمقياس  الكلية  الدرجة 

درجات   جمموع  تساوي  ال  بمعنى  الفرعية  املقاييس 

 املقاييس الفرعية. 

حساب  ُحسب  كام   خالل  من  االتفاقي  الصدق 

مقياس   بني  املتبادل   PSSومقياس    ASSISاالرتباط 

وأظهرت النتيجة وجود ارتباط موجب دال إحصائيا  

بني  p<0.01،  0.396)ر= من جهة أخرى،    . املقياسني( 

ملقياس  مالت  معا بلغت   كرونباخ  ألفا   ASSISثبات 

الذكور  الرتتيب   لدى  عىل  الكلية  والعينة  واإلناث، 

التجزئة  و (0.93،  0.94،  0.92) طريقة  باستخدام 

الذكور   عينتي  لدى  الثبات  معامل  بلغ  النصفية 

الكلية   والعينة  املعامالت  0.90واإلناث  هذه  وتعد   ،

ذلك   إىل  وباإلضافة  عام.  بوجه    حسبت مرتفعة 

  .ASSISمعامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس  

( قيمها  تراوحت  =α 0.88=وقد   ،α  0.81  (    وتعترب

ما   بُ مقبولة،  التغيري"عد  عدا  عن  الناجتة    "الضغوط 

 ُاستبعد.  وبالتايل  ) α 0.28=)ثباته منخفض  

 : إجراءات التطبيق 

جامعة   من  اخلطية  املوافقة  عىل  احلصول  بعد 

اإل إدارة  ومن  لعامدة  الكويت  التابعة  الطاليب  سكان 

املنح   طلبة  من  متاحة  عينة  اختيار  تم  الطلبة،  شئون 

يف مساكنهم اجلامعية  سية وبدأت عملية التطبيق  الدرا

الطاليب  و االسكان  إدارة  من  شهر    خاللبمساعدة 

استبعد الطلبة الذين ال جييدون )أو ال  و  ، 2019مايو  

البيانات   أدخلتيتحدثون( اللغة العربية. وبعد ذلك 

اآليل،   احلاسب  باستخدام  ليف  إحصائي ا  تحليلها 

من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم   (23النسخة ) 

 .  SPSSاالجتامعية 

 نتائج الدراسة وتفسيرها: 

األول:  للدراسة    السؤال  األول  السؤال  يتعلق 

  لدى فروق يف العجز عن مواجهة الضغوط النفسية  بال

يف   العربية  باللغة  الناطقني  الدراسية  املنح  طالب 
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واجلنسية النوع  ملتغري  ا  وفق  الكويت  وتم  جامعة   .

بإجراء   ذلك  من  لعينتني  اختبارالتحقق  )ت( 

 (. 3مستقلتني كام يتضح من جدول ) 

( املعيارية،  :  (3جدول  واالنحرافات  وفًقا    "ت"وقيمة  املتوسطات،  املدركة  النفسية  الضغوط  مواجهة  يف  الفشل  متغري   للنوع يف 

 .واجلنسية

 ت ع م ن املتغري 

 النوع 
 3.53*** 3.97 8.63 83 ذكور ال

  5.08 11.69 36 ناث اإل

 اجلنسية 

 0.371 5.60 9.79 43 العرب

  3.80 9.43 76 األجانب 

 0. 001(. *** دالة عند  119مالحظة. النتائج لعينة طلبة املنح الدراسية )ن= 

 ( اجلدول  من  )3يتضح  قيمة  أن  دالة  ت (   )

جوهرية  توجد فروق    ، وبالتايل  . إحصائي ا ملتغري النوع

يف  اجلنسني  الضغوط    بني  مواجهة  يف  الفشل  متغري 

 . اإلناثاجتاه يف  النفسية

ُتعزى  أن    وقد  منها  أسباب  عدة  إىل  النتيجة  هذه 

الدراسة   تطبيق  مع فرتة  االمتحانات    تزامنت  فرتة 

ومع  ،  2019مايو  يف  النهائية للفصل الدرايس الثاين  

  الظروف هذه    تؤديشهر رمضان املبارك، وقد    حلول 

ا يف ظهور الضغوط النفسية لدى الط ومن  .  الباتدور 

 ( بأن  اإلناث  عينة  تتميز  أخرى،    هن من  %(25جهة 

التي    علمية  نختصصاهت النتيجة  مع  ينسجم  وهذا 

( يف دراستها عىل طلبة  2021توصلت إليها الفقعان )

الكويت   أكثر  جامعة  العلمي  التخصص  طلبة  أن 

بطلبة   مقارنة  ا  حتديد  الدراسية  الضغوط  من  معاناة 

التخصص األديب. مع التنبيه عىل أن الكليات األدبية  

ال  السكن  منطقة  نفس  للبنات يف حني  تقع يف  داخل 

تتوزع الكليات العلمية يف مناطق أخرى جماورة وقد  

يسهم ذلك يف ارتفاع الضغط النفيس خاصة أن هذه  

 املناطق تتميز باالزدحام املروري.  

( غري دالة  ت أن قيمة )  (3) يتضح من اجلدول  كام  

)عرب  اجلنسية  توجد    أجانب( -ملتغري  ال  وبالتايل 

راسية العرب واألجانب يف  فروق بني طالب املنح الد

 .  إدراك الفشل يف مواجهة الضغوط النفسية املدركة

دراسة   مع  النتيجة  هذه  (  2003) األشقر  وتتفق 

ا عن عدم وجود فروق يف اجلنسية.   التي أسفرت أيض 

ويمكن عزو هذه النتيجة إىل تشابه الظروف املحيطة  

  فهام يتشاركان  ؛ بالطلبة العرب واألجانب بشكل كبري

وحتكمهام  نفس اجلامعي    اللوائح نفس    السكن 
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ن يف اللغة وهي العربية، مما  ا اجلامعية. كام أهنم يتشارك

التواصل أو  احتاملية  يستبعد   وجود أي صعوبات يف 

اجلامعية  احلياة  مع  إىل    ،التأقلم  أدى  قد  بدوره  وهذا 

بين فروق  ظهور  للضغوط    هامعدم  إدراكهم  يف 

 النفسية. 

فروق  يتعلق السؤال الثاين للدراسة بال:  الثاينالسؤال  

طالب    لدىيف الضغوط التثاقفية )بأبعادها املختلفة(  

جامعة   يف  العربية  باللغة  الناطقني  الدراسية  املنح 

واجلنسية النوع  ملتغري  ا  وفق  إجراء  الكويت  تم  وقد   .

التباين   توفر  حادي  األ اختبار حتليل  التحقق من  بعد 

التباين  بتجانس  يتعلق  فيام  إجرائه  اشرتاطات 

 ( اجلدول  من  كلٌّ  ويوضح  الطبيعي  (  4والتوزيع 

 . نتائجال ( 5)اجلدول  و

 0.05(. * دالة عند 119النتائج لعينة طلبة املنح الدراسية )ن= مالحظة. 

 ( دالة  4ويتضح من اجلدول  قيمة )ف( غري  أن   )

املتغريات  فروق    ، وبالتايل  .إحصائي ا جلميع  توجد  ال 

يف   واإلناث  الذكور  الدراسية  املنح  طالب  بني 

املدرك   )التمييز  وأبعادها  التثاقفية    – الضغوط 

  اخلوف   –  للوطن  احلنني   –الرفض  /الكراهية 

 (.  والذنب

مع   النتائج  هذه  كشفت وتتفق  عديدة    دراسات 

التثاقفية   اجلنسنيعدم وجود فروق بني     يف الضغوط 

دراسة   مثل  وآخرين،  نداري،  هبا وأبعادها،  وفرانكو 

وآخرين،  الدين   ,.Nasirudeen et al)وزانغ    ونارص 

2014;   Zhang, 2012; Franco et al., 2019 ;  Bhandari, 

حني  (.   2012 مع  يف  احلالية  الدراسة  نتائج  اختلفت 

 ,Thomas & Sumathi)  توماس وسوماثي   نتائج دراسة

من  2018 أعىل  اإلناث  الطلبة  أن  إىل  توصلت  التي   )

النقيض   وعىل  التثاقفية.  الضغوط  يف  الذكور  الطلبة 

كشفت من   الطلبة    ( Lee, 2014)   يل  دراسة  ذلك،  أن 

 الذكور لدهيم ضغوط تثاقفية أعىل من الطلبة اإلناث. 

التثاقف   عملية  أن  إىل  النتيجة  هذه  عزو  ويمكن 

يمر هبا   احلاليةالتي  الدراسة  عينة  تنتج  أفراد  والتي   ،

إىل حد ما  عند التقاء ثقافات خمتلفة قد تكون ناجحة  

الكويتي.   املجتمع  التثاقفيةفيف  أشار  كام    ،الضغوط 

 .( وفًقا للنوعASSISاملتوسطات، واالنحرافات املعيارية، وحتليل التباين األحادي ملقياس الضغوط التثاقفية ) (: 4جدول )

 البُعد 
 إناث ذكور

 الداللة ( 117، 1ف )
 ع م ع م

 0.141 2.19 17.95 58.61 21.22 64.61 الضغوط التثاقفية 

 0.119 2.47 10.13 30.88 11.55 34.38 التمييز املدرك 

 0.153 2.07 5.38 14.72 5.73 16.34 الكراهية/الرفض

 0.384 0.76 3.89 12.47 3.38 11.86 احلنني للوطن 

 0.268 1.24 7.71 21.92 8.52 23.76 اخلوف والذنب 
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التثاقف   بريي، عملية  فشلت  حال  يف  إال  تظهر    ال 

(Berry, 1997ونجاح .)    هذه العملية قد يأيت من تشابه

الدراسية   املنح  التي جاء منها طالب  الثقافية  اخللفية 

الذكور واإلناث مع ثقافة املجتمع املضيف وهي دولة  

الثقافية  ،الكويت  اخللفية  يف  التشابه  يسهم   وهذا    قد 

العينة  استبعاد عامل الرصاع،    يفبدوره   أفراد  وجلوء 

امل مع  االندماج  اسرتاتيجية  تشكل  جتمع  إىل  والتي 

  اجلانب اإلجيايب للتثاقف.

 (.  119النتائج لعينة طلبة املنح الدراسية )ن= مالحظة.  

( اجلدول  من  دالة  5ويتضح  )ف(  قيمة  أن   )

التثاقفية   )الضغوط  للمتغريات    التمييز   –إحصائي ا 

  توجد   وبالتايل  ،(والذنب  اخلوف  –  الكراهية  -  املدرك

  العرب   الدراسية   املنح  طالب   بني  جوهرية   فروق

طالب    أي   األجانب،  الطلبة   اجتاه  يف   واألجانب أن 

املنح األجانب لدهيم ضغوط أعىل من الطلبة العرب  

املدرك،   والتمييز  التثاقفية،  )الضغوط  يف 

ويتضح   والذنب(.  واخلوف  والكراهية/الرفض، 

احلنني   ملتغري  إحصائي ا  دالة  غري  )ف(  قيمة  أن  ا  أيض 

 .  للوطن

( التي  Lee, 2014)   يل  النتيجة مع دراسة وتتفق هذه  

الوافدين   الطلبة  بني  فروق  وجود  إىل  توصلت 

)من   األوروبيني  غري  األجانب  والطلبة  األوروبيني 

آسيا، والرشق األوسط( يف الضغوط التثاقفية، حيث  

لدهيم  إ كانت  األوروبيني  غري  األجانب  الطلبة  ن 

لك  ضغوط تثاقفية أعىل من الطلبة األوروبيني. وكذ 

دراسة  )  مع  وسكورونيك   & Chavajayتشافاجاي 

Skowronek, 2008  توجد ال  أنه  إىل  توصلت  التي   )

للوطن.   احلنني  بعد  يف  الوافدين  الطلبة  بني  فروق 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  وآخرين  واختلفت  فرانكو 

(Franco et al., 2019)    وجود عدم  إىل  توصلت  التي 

األوروبيني  الوافدين  الطلبة  بني  والطلبة  فروق   

 الوافدين اآلسيويني يف الضغوط التثاقفية. 

 .( وفًقا للجنسيةASSISاملتوسطات، واالنحرافات املعيارية، وحتليل التباين األحادي ملقياس الضغوط التثاقفية ) : (5جدول )

 البُعد 
 األجانب  العرب

 الداللة  ( 117، 1ف )
 ع م ع م

 0010.أقل من  18.62 20.27 68.46 16.56 52.79 الضغوط التثاقفية 

 0010.أقل من  18.35 10.97 36.42 9.49 27.86 التمييز املدرك 

 0010.أقل من  16.31 5.61 17.32 4.73 13.23 الكراهية/الرفض

 6600. 0.19 3.35 11.93 3.85 12.23 احلنني للوطن 

 0010. 12.48 8.29 25.13 7.04 19.79 اخلوف والذنب 
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يمكن عزو هذه النتائج إىل أن الطلبة    ، وبشكل عام 

الكويتي،   العرب يسهل عليهم االندماج يف املجتمع 

وذلك بسبب مشاركتهم يف كثري من القيم والعادات  

والتقاليد والثقافة عىل عكس الطلبة األجانب. كام أن  

لطلبة العرب تكون الرصاعات  عملية التثاقف لدى ا

سبيل   فعىل  األجانب.  الطلبة  مع  مقارنة  أقل  فيها 

الطلبة األجانب يتحدثون اللغة العربية    املثال، أغلب

ال   اللغة  وهذه  اآلخرين،  مع  للتواصل  الفصحى 

للمجتمع   اليومية  احلياة  يف  للتواصل  تستخدم 

أو   الكويتية،  اللهجة  استخدام  يتم  وإنام  الكويتي، 

العرب  اللهجا  الطلبة  حتى  األخرى،  العربية  ت 

العربية   اللغة  يستخدمون  وال  هلجاهتم  يستخدمون 

الفصحى للتواصل مع اآلخرين، مما يولد صعوبة يف  

األجانب الطلبة  لدى  الفهم  أو    ، وبالتايل   .التواصل 

ذلك   ويشعرهم  التثاقفية،  الضغوط  لدهيم  تزيد 

ويذكر  هذا  اخلوف.  أو  الرفض  أو    بريي   بالتمييز 

(Berry, 1997  هي ليست  ذاهتا  حد  يف  الثقافة  أن   )

عملية   يف  صعوبة  بسبب  تنشأ  املشكلة  بل  املشكلة، 

األخرى الثقافات  مع  عملية    يف  التواصل  أثناء 

لزيادة   أخرى  أسباب  هناك  تكون  وقد  التثاقف. 

الضغوط التثاقفية لدى الطلبة األجانب مثل اختالف  

القا  واملناخ  والسلوكيات،  األكل،  يف  أنواع  يس 

الكويت، من األشياء التي قد تبدو بسيطة، إال أهنا قد  

 تؤثر بشكل ما عىل الطلبة األجانب والعرب كذلك. 

كل ُبعد دال    يف بند  للمتوسط  أعىل  حساب    وعند

األجانب   التايلللطلبة  النتائج  التمييز  أظهرت  ُبعد   :

املواقف   يف  خمتلفة  بطريقة  أعامل  )أنا  املدرك 

(، وبالفعل أثبتت الدراسات أن  3.0=  االجتامعية، م

، وغري واضح هنا هل التمييز  للضغطالتمييز مسبب  

أو اللون، أو العرق، أو اجلنس إلخ.    ، باجلنسيةمرتبط  

بُ  خيص  فيام  الرفض  أما  الكراهية/  أعىل  عد  فبلغ 

(،  2.6م=    ، )ُحرمت من فرص عديدةبند  لل  متوسط 

الفرص   من  باحلرمان  الفرد  أن شعور  الطبيعي  ومن 

أيض   اخلوف  مرتبط  ُبعد  ا  وأخري  للتمييز.  بإدراكه  ا 

بلغ   أجتنب  للمتوسط  أعىل  والذنب  ما  عادة   )أنا  بند 

 (.   2.39لفت االنتباه بسبب اخلوف، م=  

الثالث للدراسة  :  السؤال  الثالث  السؤال  يتعلق 

متغري  بالتحق بني  عالقة  وجود  من  عن  ق  العجز 

النفسية   الضغوط  التثاقفية  مواجهة  والضغوط 

من   وكل  املختلفة(  اإلقامة )بأبعادها  ومدة  .  العمر، 

بريسون   ارتباط  معامالت  حسبت  وأظهرت  وقد 

عدم وجود ارتباطات دالة إحصائي ا بني إدراك  النتائج  

متغري   من  وكل  الضغوط  مواجهة  عن  العمر  العجز 

اإلقامة  0.062-)ر=  مدة  ومتغري  دال(،  غري   ،

دال(.   ، 0.043)ر= أظهرت    غري  أخرى،  جهة  من 
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إحصائي ا    النتائج دالة  موجبة  ارتباطات  عند  وجود 

داللة الدرجة  (  0.01) مستوى  من  وكل  العمر  بني 

  والتمييز املدرك (،  0.301)ر=  الكلية للضغوط التثاقفية

  (، واخلوف 0.287)ر=والكراهية/الرفض  (0.303)ر=

عند 0.214)ر=   والذنب دال  و 0.05،  وجود  (  عدم 

للوطن. وكذلك ال   العمر واحلنني  ارتباط بني متغري 

ارتباط أي  دالة يوجد  مدة    ات  متغري  بني  إحصائي ا 

نه ال توجد  إاإلقامة والضغوط التثاقفية وأبعادها، أي  

عالقة بني الضغوط التثاقفية وأبعادها مع متغري مدة  

 اإلقامة. 

%( من عينة  83.1هذه النتيجة بأن )  مكن تفسريوي

أقل من  صغرية نسبي ا )طالب املنح الدراسية أعامرهم  

ا    ومن املتعارف عليه أن  (؛سنة  25 الطلبة األقل عمر 

املجتمع   لثقافة  وتقبال   مرونة  وهذه  املضيف أكثر   .

إليه دراسة   إىل حد ما،   ، النتيجة تتفق   مع ما توصلت 

والتي    ( Poyrazli et al., 2010)  وآخرين  بويرازيل 

لدهيم   تكون  قد  سن ا  األصغر  الطلبة  أن  إىل  أشارت 

ثقافة   مع  واالندماج  لالنتقال  وقابلية  أكثر،  مرونة 

املضيف حني  .  املجتمع  مع  يف  النتيجة  هذه  ختتلف 

   Zhang, 2012)فرانكو وآخرين، وزانغ    من  دراسة كل  

وجود    ( حيث توصلت إىل عدمFranco et al., 2019؛  

بني الضغوط التثاقفية وأبعادها وبني    جوهريةعالقة  

 متغري العمر. 

نتيجة   عالقة  عدم  وتتفق  بني    جوهريةوجود 

النفسية   اإلقامة املدركة  الضغوط  مدة  مع    ومتغري 

نتيجة عدم  2003دراسة )األشقر،   تتفق  (. وكذلك 

بني الضغوط التثاقفية وأبعادها    جوهريةوجود عالقة  

اإلقامة مع ما توصلت إليه دراسة كل  وبني متغري مدة  

وواي  من   وزانغ،  الدين،  ونارص  وآخرين،  فرانكو 

؛    Zhang, 2012؛    Wei et al., 2007)وآخرين  

Nasirudeen et al., 2014    ؛Franco et al., 2019  .)

من كل  دراسة  مع  النتيجة  هذه  أيوب    وختتلف 

 ,Thomas & Sumathi)وآخرين، وتوماس وسوماثي  

( التي توصلت إىل وجود  Ayoob et al., 2011؛    2018

اإلقامة،   ومدة  التثاقفية  الضغوط  بني  سالب  ارتباط 

نه بزيادة مدة اإلقامة لدى الطلبة الوافدين تقل  إحيث  

ا  الضغوط التثاقفية لدهيم   . وهذا األمر ليس مستغرب 

تفسري   أعاله ويمكن  )  النتيجة  من  36.1بأن   )%

طالب املنح الدراسية يف هذه الدراسة هم من الطلبة  

حيث   والعادات،    إهنمالعرب.  بالثقافة،  يتشاهبون 

للمجتمع   اليومية  احلياة  ونمط  واللغة،  والتقاليد، 

أي    ، وبالتايل  .الكويتي  اإلقامة  تشكل سنوات  قد ال 

وعىل   النفسية.  الضغوط  مع  للتعامل  عليهم  تأثري 

%( من  61.8أن هناك )  يمكن مالحظةخر  اجلانب اآل

أربع   من  أكثر  إقامتهم  مدة  كانت  األجانب  الطلبة 

الكويت.  دولة  يف  العوامل    سنوات  هذه  تكون  وقد 
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ستبعاد أي تأثري ملتغري مدة اإلقامة عىل إدراك  ال  سبب ا 

النفسية   التثاقفية  الضغوط  طالب  والضغوط  لدى 

 املنح الدراسية يف جامعة الكويت. 

عىل :  الرابع  السؤال بالتعرف  الرابع  السؤال    يتعلق 

  الكويتيني طالب املنح الدراسية والطلبة    بني فروق  ال

الضغوط  متغري  يف   مواجهة  عن    النفسية؟ العجز 

( جدول  نتائج  6ويعرض  لعينتني  (  )ت(  اختبار 

املنح  لتعرف  مستقلتني طلبة  بني    الدراسية   الفروق 

الضغوط   مواجهة  عن  العجز  يف  الكويتيني  والطلبة 

 النفسية. 

  .املدركة تغري الفشل يف مواجهة الضغوط النفسيةمل قيمة تاملتوسطات، واالنحرافات املعيارية، و: (6جدول )

 ت ع م ن املتغري 

 4.75*** 4.54 9.56 119 طالب املنح الدراسية 

  4.62 12.24 148 ن و الطلبة الكويتي 

 .0010*** دالة عند    مالحظة.

 ( اجلدول  من  )6ويتضح  قيمة  أن  دالة  ت (   )

ن الطلبة الكويتيني يدركون مستويات  إإحصائي ا، أي  

مقارنة   النفسية  الضغوط  مواجهة  يف  الفشل  يف  أعىل 

   الدراسية. بطالب املنح 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  وكاستيلو وتتفق    ميرسا 

(Misra & Castillo, 2004 )  فاليل  مع دراسة    واختلفت

( التي توصلت إىل عدم  Faleel et al., 2012)  وآخرين

وجود فروق بني الطلبة الوافدين والطلبة املحليني يف  

ختتلف هذه النتيجة عن ما  وكذلك    الضغوط النفسية.

أويني وآخرين، وتشونغ    دراسة كل منتوصلت إليه  

(  Chung et al., 1998  ;  Oyeniyi et al., 2016)  وآخرين

بني   فروق  وجود  إىل  الدراسات  هذه  أشارت  حيث 

الطلبة الوافدين والطلبة املحليني يف الضغوط النفسية  

 لصالح الطلبة الوافدين. 

حيث   املتوقع،  عكس  عىل  النتائج    إن وأسفرت 

لدى   النفسية  الضغوط  مواجهة  يف  الفشل  إدراك 

ومن  الطلبة الكويتيني أعىل من طلبة املنح الدراسية.  

كمي   املتبع  املنهج  ألن  النتيجة  هذه  تفسري  الصعب 

املفتوح   السؤال  أو  املقابلة  فاستخدام  نوعي.  وليس 

ض هلا الطلبة  للتعرف عىل مصادر الضغوط التي يتعر

قد يسهم بشكل أكرب يف فهم هذه النتيجة.  من جهة  

أخرى، قد تسهم طبيعة الظروف املعيشية عند الطلبة  

الضغوط   إدراك  يف  املنح  بطلبة  مقارنة  الكويتيني 

خمتلف.   املثال،  بشكل  سبيل  عىل  املنغصات  منها 

ب املتمثلة  عن  اليومية  والبحث  املروري،  االزدحام 

داخ  للسيارة  امليكانيكية  موقف  واملشاكل  اجلامعة،  ل 

ال يعاين منها طالب املنح ألهنم    هذه األمورللسيارة،  

وتتوفر   اجلامعة،  داخل  اجلامعي  السكن  يف  يسكنون 
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جمان ا.   املواصالت  بعضهلم  سبق،  ملا  الطلبة    إضافة 

من  الكويتيني   لذا  واحد،  آن  يف  ويعملون  يدرسون 

كام أن    ية. املؤكد أهنم يصبحون عرضة للضغوط املهن

عىل  ومتزوج  همبعض فتقع  وأطفال،  أرس  ولدهيم  ن 

والتوفيق   الوقت  تنظيم  يف  أكرب  مسؤوليات  عاتقهم 

مس  نفس  ؤبني  يف  والدراسة  واألرسة  العمل  وليات 

 الوقت. 

اخلامس  الضغوط    : السؤال  بدرجة  التنبؤ  يمكن  هل 

لدى طلبة املنح الدراسية بشكل دال إحصائي ا    التثاقفية

مدة  ر، والعم ، واجلنسية، وباستخدام متغريات النوع 

اإلقامة بعد ضبط متغري العجز عن مواجهة الضغوط  

السؤال   النفسية؟ هذا  عن  حتليل    ستخدم ا  ولإلجابة 

خطوتني عىل  املتعدد  اهلرمي  اخلطوة    ، االنحدار  يف 

مواجهة الضغوط،    األوىل تم تقديم متغري العجز عن

لتحديد مدى  كو متغري  إذلك  تباين  تفسري  سهامه يف 

النوع   متغريات  تقديم  ثم  ومن  التثاقفية،  الضغوط 

التباين   قيمة  لتحديد  اإلقامة  ومدة  والعمر  واجلنسية 

املفرس اخلاص هبم بعد عزل متغري العجز عن مواجهة  

) ويعرض  الضغوط.   حتليل  7جدول  نتائج   )

 االنحدار.

 .حتليل االنحدار اهلرمي املتعدد للضغوط النفسية والنوع، واجلنسية، والعمر، ومدة اإلقامة عىل الضغوط التثاقفية: (7جدول )

 املتغري
معامل االنحدار  

B 

معامل االنحدار  

 βاملعياري 
 الداللة  "ت"قيمة  اخلطأ املعياري 

 (1اخلطوة )

 0010.أقل من  3.62 0.39 0.32 1.43 العجز عند مواجهة الضغوط 

2R .1010 

 (2اخلطوة )

 0.001أقل من  4.12 0.39 0.36 1.59 العجز عند مواجهة الضغوط 

 غري دال  0.88 4.43 0.09 3.93 النوع )ذكور/إناث( 

 0.002 3.11 4.15 0.31 12.94 اجلنسية )عرب/أجانب( 

 0.041 2.07 0.58 0.20 1.20 العمر

 غري دال  1.64 4.17 0.15 6.87 ( ني مدة اإلقامة )سنة إىل سنت

 غري دال  1.05 4.57 0.10 4.81 مدة اإلقامة )ثالث إىل أربع سنوات( 

2R .2940 

Δ 2R 0.193  0.001أقل من  داللة ف 

 

 ( جدول  يف  االنحدار  حتليل  نتائج  إىل  7تشري   )

التنبؤ   يف  الضغوط  مواجهة  عند  العجز  متغري  داللة 

الذي   التباين  قيمة  وكانت  التثاقفية،  بالضغوط 

حوايل   تفسريه  الضغوط  10استطاع  تباين  من   %
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متغريي   أن  إىل  ا  أيض  النتائج  وتوصلت  التثاقفية. 

قد   والعمر  إحصائي ا    آنتنبي اجلنسية  دال  بشكل 

مستوى   كان  حيث  التثاقفية  الضغوط  بالضغوط 

الطلبة   من  أعىل  األجانب  الطلبة  لدى  التثاقفية 

العرب، والطلبة األكرب سن ا يعانون من ضغوط تثاقفية  

الرغم من أن  وعىل  أعىل مقارنة بالطلبة األصغر سن ا.  

يستطيعا  ال  اإلقامة  ومدة  النوع  التنبؤ    نمتغري 

ا   ن املتغريات األربعفإبالضغوط التثاقفية   )اجلنسية    مع 

النوع ومدة اإلقامة( قد رفعت قيمة التباين  والعمر و

من    أاملتنب التثاقفية  الضغوط  متغري  يف  إىل  10به   %

إحصائي ا كام أظهرت    % وهذا االرتفاع كان داال  29.5

 . "ف"نتائج اختبار 

متغريات يمكنها التنبؤ    ةثالث إىل  توصلت الدراسة 

لدى طلبة املنح الدراسة هي متغري    بالضغوط التثاقفية

واجلنسية   النفسية،  الضغوط  مواجهة  يف  الفشل 

النتائج   الطالب األجنبي  إىل  والعمر. وتشري تلك  أن 

أعىل   إدراك  لديه  والذي  سن ا،  األكرب  العريب(  )غري 

أكثر   يكون  النفسية  الضغوط  مواجهة  يف  بالفشل 

ملاحتامال   حني  يف  التثاقفية.  الضغوط  ملعاناة  تسهم     

دال   بشكل  التنبؤ  يف  اإلقامة  ومدة  النوع  متغريات 

التثاقفية، إال أهنا أسهمت   إحصائي ا بدرجة الضغوط 

التباين   قيمة  اإلقامة يف حتسني  ومدة  النوع  متغري  مع 

 به.    أاملتنب

 : محددات الدراسة

التي    اتسمت املحددات  ببعض  احلالية  الدراسة 

  فقد نتائجها.  عني االعتبار عند تعميمبجيب أن تؤخذ 

الناطقني   الدراسية  املنح  الدراسة عىل طلبة  اقترصت 

باللغة العربية والقاطنني يف السكن اجلامعي يف حني  

غري   املنح  طلبة  العربية    نيناطقالبعض  باللغة 

األمهية  و ومن  أرسهم.   مع  بيسكنون  وجود  التنبيه 

فرق واضح يف متغري النوع يف عينة الدراسة فاإلناث  

وهذه املسألة حتكمها ظروف  -من الذكور    اأقل عدد  

عن   ل  -رادة  اإلخارجة  شكَّ بعض    مما  يف  صعوبة 

التحليل   إجراء  يف  ا  وحتديد  اإلحصائية  التحليالت 

ا نسبي ا للحصول عىل  ا كبري  العامل الذي يتطلب عدد  

   أدق نتيجة ممكنة. 

  مقياس الضغوط التثاقفية   بالذكر، أن     ومن اجلدير

الضغوط   مصادر  عىل  فقط  ُيركز  األجانب  للطلبة 

املسببة   املصادر  بقية  احلسبان  يف  يأخذ  وال  التثاقفية 

، الضغوط األكاديمية، أو األرسية، أو   للضغوط )مثال 

وحيث    ، االقتصادية  السياسية(؛  قائم  إأو  البحث  ن 

األمر   هذا  عىل  التغلب  يمكن  الكمي  املنهج  عىل 

النوعي املنهج  إىل  مفتوحة    باللجوء  أسئلة  وإضافة 

للتعرف عىل املصادر األخرى   املبحوثون  جييب عنها 

طلبة   عىل  الدراسة  اقترصت  وقد  للضغوط. 

البكالوريوس يف حني البعض يدرس دراسات عليا،  
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لدراسة   دراسية  منحة  عىل  حصل  اآلخر  والبعض 

أي   فقط  العربية  اللغات  إاللغة  مركز  من  منحته  ن 

 معة الكويت. وليسوا طلبة نظاميني يف جا 

 : الدراسة توصيات 

 باآليت:  وىصيُ يف ضوء النتائج السابقة 

املنح   - طالب  من  أكرب  عينة  عىل  دراسة  إجراء 

باللغة    بحيث الدراسية   الناطقني  الطلبة  تشمل 

   . اإلنجليزية

ل مصادر  استكشاف   - لدهيم  لضغوط  أخرى 

الضغوط   : واألرسية،    )مثال  األكاديمية، 

 .  (واالقتصادية

اسرتاتيجيات التعامل مع الضغوط عند  دراسة   -

الوافدي الضغوط    نالطلبة  بمصادر  وعالقتها 

   . ةاملختلف

نفسية    - عيادة  نفيس)توفري  اختصايص  يف    (أو 

لتحقيق   النفسية  اخلدمات  لتقديم  اجلامعي  السكن 

تدريبية   برامج  وإقامة  للطلبة،  أفضل  نفسية  صحة 

   إلدارة الضغوط.   
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 التعريف بالكتاب: 

العليا    كتاب  د  ع  ي   الدراسات  النقدية لطلبة  والقراءة  املصادرالكتابة  بالربامج االجتامعية  لطلبة  ل  أحد  امللتحقني 

والراغبني   جماالهتا.  كتابة  يف  واإلنسانية  بجميع  العلمية  الكتاب األدبيات  ح    وهذا  الطلبةْصر ليس  عىل  بإمكان    بل  ، ا 

ا يفيد  و   ،عملهم املهنيفيه يف بداية    د  ا ور  د االستفادة مم د  ني ال  ي  األكاديم ت    أيضر الن عل  يف  ني الزمالء  ي  ظراء من األكاديمم 

واحد حقٍل  يف  إمكانية .  العاملني  إىل  املقرم إ  باإلضافة  يف  املراجع  كأحد  الدراسيةدراجه  يتضمم   ،رات  ملا  من  وذلك  نه 

   تابة النقدية.كوكذلك ال ،املقروءةنقد النصوص  آليات و  ،ذايتمة حول النقد المعلومات قيم 

ا الكتاب   د  ع  ي  و ا مرجعر .  أثناء كتابة العمل البحثي  يف يساعد املرشفني عىل طلبة الدراسات العليا يف توجيههم  أيضر

ن    ، ح يف الكتابرْ ولزيادة فاعلية الطم  م  وقد  اء.  للقرم تأكيد املعاين  التي من شأهنا    والتساؤالت   األمثلة العديد من  ب  فقد ض 

  ، لذلك  . والنقد الذايتد فاعلية التعلم  يزيما    توضيحيةٍ   ومتارين    ألنشطةٍ اإللكرتونية    الروابطمن    العديدأضاف املؤلفان  

 والكتابة األكاديمية.  ةلقراءندرة املراجع اخلاصة با  العربية يف ظل   للمكتبة  بكونه داعامر وإضافةر ز تاب يتميم كفال

عىل   الكتاب  الطم   ٍج نه  م    تنظيمٍ اعتمد  ي م  عل  ت  ويف    ، حرْ يف  حول    ومتحور   ، الذاتيةالنقدية    ةوالكتاب  ة القراء  مهاريت 

  ئالقاربتقييم ق يتعلم ا حدمهأ  ، نْي اجتاه   يعبارة عن بحث ذتأكيد عىل أن اخلطاب األكاديمي  ال أوالمها  ،ني  رئيست  نْي فكرت  

  ىل إلرفع مستوى احلجج للوصول  الكاتب    فيه   يسعى  واآلخرتطوير احلجج،    رقهم يفوط  اإلقناع  اآلخرين يف    حاوالتمل

  النقدية   املراجعات  وكتابة  اتدبيم لأل  النقدي  التحليل ف  وأما الفكرة األخرى  بام يطرح.  قناعهمإو   فنيستهد  اء امل  رم الق  مجهور  

 .  هلا 

   : الثة أبوابإىل ث مة قسم م  صالر ف عرش     ثامنية   اشتمل الكتاب عىل وقد 

ن  ا  لي    وتأهيل املرء   ، والكتابة النقدية الذاتية  ة البدء يف القراءرشوحات تتعلق بكيفية  الباب األول    تضمم صبح قارئر

ا يف نقده وكاتبرا ي   اكتساب مهارات القراءة    عىل الباب األول عىل تقديم تقنيات تساعد    ز  ركم كام    يد النقد الذايت. ماهرر

رسلها الكاتب  ف عىل اإلشارات التي ي  التعر  و  ، "ناقد"  كلمة  تعريف معنىب  أدالفصل األول بف  ؛ةوالكتابة النقدية الذاتي 

األعراف  كذلك عىل  د  وأكم  .أثناء الكتابة ة قنعيف عرض احلجج امل  الدقة  ي ر  كذلك ت  تقييم مربراته، وو ، يف النص املقروء

ربط  ال   مم ن ث  ومي   ،هدف للقراءة النقدية   بتحديدينصح  كام    ،رشوط النجاح األكاديمي   ن النقد الذايت أحد  وْ ك  واألكاديمية  

النقدية  بني   النقدية. القراءة  الثاين  أما  و  والكتابة  التمع    ي  نع  فالفصل  النبرضورة  اختيار  يف  خالل    املقروء ص  ن  من 
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ا  ن الفصل  وتضمم   . قراءهتا   املرغوبي   لمواد  لمن النصائح التي تساعد عىل االنتقاء األمثل    استعراض عددٍ  تفاصيل  أيضر

 بينها.  من انتقاء األفضل  عىل  ئالقارما يساعد  للنصوص واألدبيات والفرق بينها ق بتصنيفات تتعلم 

أهم التساؤالت التي يب  و  ، بشكل نقديص  آليات قراءة امللخم ب  بالبدءعرض الكتاب يف الفصل الثالث    جيتدرم و

قراءة النص بطريقة نقدية من خالل تديد  إىل  الفصل الرابع    ينطلق يف و  . ةالمع دعم ذلك بأمثلة فعم   ئأن يطرحها القار

اكتساب    عليهل  سه  ي  ذلك  ف  ؛من القراءة   ي  ني جْ للغرض امل    ئوتقييم القارأخرى للمراجعة  أسئلة فرعية  و  ، سؤال رئيس 

ت  و  ،ة املقنعواالستنتاجات  مهارة تديد احلجج   التي  الق    ،ناقصة  د  ع  متييز تلك  م  رم وتدريب  ز نقدي من  وج  اء عىل كتابة 

نرا  الفصل اخلامس    جاءو  . دة دم باع خطوات م  من األسئلة وات    خالل اإلجابة عن عددٍ  تضم  عملية البدء الفعيل  ل  ا رشحر م 

،  اءرم د من الق  دم ه لمهور م  جم و  كاديمي م  أتكوين نص وكيفية  ، وتكوين احلجج اخلاصة بالكاتب ، بالكتابة النقدية الذاتية

يف    نا فل  ؤامل  انتقل  . ولك اخلالصةتلكتابة    توضيحي    مع مثالٍ   واحدٍ   إنشاء خالصة نقدية لنص  ييل ذلك توضيح كيفية  

ة  شاء خالصة نقدية خاصم نإ و  ه تقييم   تمم   نص    لكل  نة  قاري وهي بناء خالصة نقدية م    ، مةتقد  مرحلة م    ىل إالفصل السادس  

 به.

  ؛ يف الباب األول   ةمتعلم اآلليات امل    ق  فْ التي تم تقييمها و    لألدبياتق  تعم  إىل مرحلة التحليل امل  انتقل    : الباب الثاين

يف  العميق  التي تساعد عملية البحث  و  ،ومكوناهتا   ة رسم اخلريطة الذهنيةطريقبيان  تي حيث احتوى الفصل السابع عىل  

ت  الفصل    ويستعرض.  األدبيات التي  وأدواته  التفكري  اخل  أحد    د  ع  الثامن طرائق  الذهنية مكونات  فصم   ؛ ريطة  ها  ل  حيث 

تم   ج، والنظرياتوالنامذ  ،والتصنيفات، ووجهات النظر   ،واالستعارات  ،يف املفاهيم فان  املؤل   اب يف  التي يستخدمها الك 

حيث تم تقسيم    ؛ هتا وم ومدى ق  بحاث  إجراء األ  كشف أسباب عىل    القارئ  تدريبعىل  الفصل التاسع    زرك  وي    فاهتم.مؤلم 

الفكرية  مبنيم   املشاريع  أقسام  أربعة  الإىل  عىل  منها ة  الفهم،   ، غرض  والتدريب.   وهي:  والعمل،  النقدي،    والتقييم 

العارش    واستعرض املعرفيةاالد  الفصل  الثالثو  ، عاءات  ترتبطل  ةاألنواع  التي  البحثية،  )املعهبا    ألدبيات  النظرية،  رفة 

  ،عاءات تلك االد  ضافة إىل رشوحات خلصائص عاءات املعرفية لكل نوع، باإلة صياغة االد  لكيفيم  تفصيلٍ مع  ،العملية( 

   .ق منهام التحق   القارئ وكيف يستطيع  ،عيه الذي يدم  اليقني درجة و ، ف النص  ؤل  الذي يراه م   التعميم  مدىو

  فان يف الفصل احلادي عرشاملؤل    يناقش   ، ددم م    لنص  عميق  ذهنية يف كتابة تليل  باستخدام اخلريطة ال  ق يتعلم وفيام  

  رقط  وة يتليل ة رْش ع  ح تساؤالت رْ ط  ة آليم  إىل  - يف الفصل الرابعالتي تم مناقشتها -جز نقدي كيفية االنتقال من كتابة مو

  ة  تفصيلي  تعليقات    كام حرصا عىل إضافة  ، عملية التحليل النقدي  عميل    مثالٍ با الكتاب  ف  ؤل  م    واستعرض  .ها نعاإلجابة  
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سئلة  األ  ةمن خالل اإلجابة عىل العرشلنٍص معني    عىل تليٍل نقدي  ا عملير   مثاالر ويطرح الفصل الثاين عرش   .وتوضيحات  

تابة مراجعة نقدية وبلورة احلجة يف إطار  ك  كيفية  عىل   الضوء   عرش    ط الفصل الثالث سل  ي    ويف ختام الباب الثاينالتحليلية.  

املراج  ،ذلك تلك  كتابة  م    من  عةوتتم  نقدي  تليل  استخدام  لنص  كتمي خالل  ع    .عنيم م    ل  تم  لبناء  رْ وقد  تفاصيل  ض 

النقدية  املراجعة من ناحية عدد الكلامت وكذلك املحتوى   ،واحد  أدب    لعملٍ   املراجعة    بتحديد متويات كل جزء من 

ا بمثالٍ  النقديم لتطبيق    متبوعر امل  و  ة ألحد املقاالت األدبية. كتابة املراجعة  نة  قاري ات بناء مراجعة نقدية م  فان آليم ؤل  أضاف 

 ة. عدد الكلامت واملحتويات لكل جزئيم  مع تديد  واحدٍ  ألكثر من نص  

ا  وم  ستهدف تزويد القارئني بآليات توظيف املراجعات النقدية التي تعلم ت  عىل مخسة فصول   الباب الثالث  واحتوى 

يساعد يف تديد السامت  حيث   ، لألدبيات املراجعة النقدية بناء  ز عىل رك   ي  فالفصل الرابع عرش   . نْي ل   األوم نْي يف الباب   كتابتها 

ا م  يم توجقد  ، وي  ألدبياتالنقدية لراجعة  املجودة  تزيد من  التي   ل  كتمي تليل م  عتامد عىل  باال  ، قديةلكتابة املراجعة النامر  نظم هر

الباب  تم رشح   بني ما من خالل المع  ها  لألدبيات املراد نقد   النقديم اخلالص   )نْي ل   األوم نْي ه يف  امل  ة  مي قاري ة    ، ن نص  نة ألكثر 

للبنية األساسية    للمكونات الرئيسةبالتفصيل  الكتاب    ا ف  ؤل  م  عرض  . وهنا  ( نصوصمن ال  دٍ نة لعدقاري واملراجعة النقدية امل  

 م  دع  م  هلا   والصيغة النهائية للمراجعة النقدية 
 مثال. ب ذلك نْيي

عرش    أما  اخلامس  األطروحاتفيناقش    الفصل  يف  النقدية  املراجعات  دمج  ركم كيفية  وقد  دراج  إأمهية  عىل    ز  . 

راء قناع  إل  واالستفادة منها بمهارةٍ   من أجل توليد أدلة جتريبية وتليلها حة  واألدبيات يف األطر ة الباحث وتديد  بحجم   الق 

الع  والس  بلورة احلجج  كيفية  لييل ذلك رشح    أمهية بحثه. التي تزيد من جودة األطروحة ورْش امت  الرئيسة  قناع هيئة  إ 

ي امل   الفتيش و   .بجدوى األطروحة   ني شي ناقي ين وامل  ختربي ا  صل  مل  لكيفية االستفادة من األدبيات يف    ةر مم مه   نصائح    عىل أيضر

أجزاء األطروحة البياناتوأهدافها آلية صياغة األسئلة  ك  ، مجيع  التمهيد لمع  الفصل  وينتقل    . ضها وتفسريها رْ وع    ، 

  ، (التي تعتمد عىل النمط االستقرائي )  البديلة   طروحات األكيفية تطبيق املراجعات النقدية يف  عرض    ىلإ  السادس عرش  

تدعيم الطرح  و   ،هذه احلججنشاء  إل  مع تكييف أكثر من عنص   ،لبناء احلججدة  تعد  عمليات م    االعتامد عىل يتم    بحيث

 . رات واالستنتاجاترب  للم   بأمثلة توضيحية 

عرش    ويتضمن  السابع  يف  ت س  التي  دوات األ  الفصل  األطروحةهم  بنية  للعملية    وتديد   ، بلورة  الكلية  احلجة 

من    أثناء تشكيلها   يف   ة احلجم   ةي منطقيم   ق من درجةي فهي تساعد الباحث بشكل كبري يف التحق    ؛طروحة املكتوبة األالبحثية و

التحق  سه  ت    مقرتحةٍ   نامذج  ض  رْ ع  خالل   عملية  النامذج    ضافةإ  تمقد  و   . قل  لتكييف  بنى  وسائل  مع  يتناسب  بام 
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ا.   البديلةاألطروحات   ا    ، وامللخص  العنوان ب  اءر ابتد  لميع أجزاء األطروحة   ا قرتحر م    ا ختطيطر م الكتاب  قد  وي    أيضر ومرورر

   .باخلامتة  وانتهاءر  ، بالفصول

ا  ، وفيه نقاشوخامتته  ، هذا هو الفصل األخري للكتابعرش   الثامن الفصل  يف األوراق    ألدبياتستخدام اعن 

  الفصل    ن تضمم   كام  . ها يف مؤمترات مثالر ئها إللقا ؤنشا إالتي يتم    العروض التقديمية و  ،لغرض النرشب  كت  كالتي ت  البحثية  

من  الشفوية( وعروض املؤمترات العلمية )لتتالءم مع مقاالت املجالت األكاديمية  لبلورة احلجج الكلية   اسرتاتيجياٍت 

 عدد الكلامت واملحتويات الرئيسة.  وتوضيح ، تفصيلية لكل أجزاء البحثخالل استعراض مقرتحات  

او بالدرجة األوىل لطلبة    ةه أهنا موجم   ئالكتاب احتوى عىل معلومات قد يبدو للقار  أنم إىل  من اإلشارة    دم ب    ال  ،أخرير

  ستفادة العىل ا التطوير املهني  يف  ع مجيع الراغبني  شج  وت    ،يف املجال األكاديمي  من ه ، ولكنها تفيد مجيع م  الدراسات العليا 

عىل    علومات داخل الكتاب امل   عرض  حاوال   املؤلفني أن  إضافةر إىل  بلورة األفكار وتنظيمها.  من آليات انتقاء األدبيات و

ا   ،جاذب و  مالئم   نحو إىل ذلك،  أثناء التطبيق.    واملتابعة واإلرشاف يف  العميل التطبيق  ب  قراءة الكتاب   اقرتان   معخصوصر

 .  اتجازهتا للنرش يف املنصم إأو  مجاالت تكيم األبحاث ومناقشتها بالعمل يف ني الراغبني ي  األكاديم  يفيد   فالكتاب
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In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 
  

  

  


