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جملة الدرا�سات االجتماعية ال�سعودية

جملة )علمية - حمكمة- نصف سنوية( تصدر عن اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية، جبامعة امللك سعود، 
الدراسات  العلمية يف جماالت  البحوث  وتشمل  باإلجنليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  مل  اليت  العلمية  املواد  تنشر 

االجتماعية، والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية اخلاصة.
 

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية، وتكون 
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية. 

 

اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية 
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

1-تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل. 
2-تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه. 

3-تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي. 

الر�ؤية

الر�سالة

الأهداف
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قواعد النشر 

املواد املنشورة
تنشر اجمللة البحوث اليت مل يسبق نشرها، بالعربية أو باإلجنليزية، يف حقل الدراسات االجتماعية والرتبية، والرتبية 

اخلاصة، وعلم النفس.
تعليمات للباحثني:

-ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي، واملراجع. ال مسافة بني 
عالمات الرتقيم والكلمات اليت تسبقها، فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها، إال عالمات 
الرتقيم املزدوجة حلصر ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني " " والشرطتني - -، فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل 

احلصر هبما وعما بعده، ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
-يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية، على أال جتاوز كلمات كل منهما )200 

كلمة(.
-تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة، وعنوان 
مفتتحة  البحث  بصفحات  تتبع  مث  البحث  أول  يف  مستقلة  صفحة  يف  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  املراسلة( 

البحث. بعنوان 
-ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 

هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة "الباحث" أو "الباحثني"
-يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعربِّ عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
-ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف The World List of Scientific Periodicalsوتستخدم 

االختصارات املقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، جمم، كجم، ق، % ...اخل.
-يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت. وترتب 
املراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع 

يف قائمة املراجع هنائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ ( يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة املراجع، فيكتب االسم 
األخري للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان الكتاب 

ببنط مائل مث بيان الطبعة. فمدينة النشر: مث الناشر، مث سنة النشر.
مثال:املصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك سعود، 1425هـ.
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ب ( يشار إىل الدوريات يف املنت بنظام االسم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر 
االسم األخري للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان 
البحث كاماًل بني شولتني " ". فاسم الدورية خمتصراً ببنط مائل، فرقم اجمللد، مث رقم العدد بني قوسني، مث سنة 

النشر بني قوسني.
)العلوم  سعود  امللك  جامعة  جملة  عالية".  تطاير  نسبة  ذي  خليط  تقطري  "منذجة  محزة.  بن  أنيس  مثال:فقيها، 

اهلندسية(، جملد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.
ت ( إذا كان املرجع )رسالة علمية مل تطبع(: فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االسم األخري للباحث )اسم العائلة(، فاالسم 
األول واألمساء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة )رسالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، 
اجلامعة، فالسنة(. مثال: الكناين، ظافر مشبب: الذات يف النقد العريب القدمي، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم 

اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 1430هـ.
وترقم  السطر.  عن  مرتفعة  بأرقام  املنت  يف  إليها  ويشار  توضيحية،  مبعلومات  القارئ  لتزويد  احلواشي  تستخدم  ث ( 
التعليقات متسلسلة داخل املنت. وعند احلاجة، ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة 
االسم والتاريخ بني قوسني وبنفس طريقة استخدامها يف املنت، وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت 

ذكرت هبا وتفصل خبط عن )املنت(.
-يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.

-املواد املنشورة يف اجمللة ال تعرب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.
-يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.

إجراءات النشر:
-يرسل الباحث حبثه عرب موقع اجمللة، واتباع اإلجراءات املطلوبة.

-يُعد إرسال الباحث حبثه عرب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري 
مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.

-هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.
-ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على حنو سري.

-يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.
-البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.

-عند قبول البحث للنشر، ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من رئيس هيئة.
-يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب
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افتتاحية العدد
باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 

وإليك املصري.
  وبعد، فعلى كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكادميية من إصدارات دورية، فإن جملة الدراسات االجتماعية تود 
أن ترسم لنفسها مكانة متميزة، وأن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكادمييني. وأخذت هيئة التحرير 
على عاتقها أن تبذل كل ما يف وسعها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حىت تصل اجمللة إىل 

أن تصبح مبعث ثقة الباحثني  و أحد أهم أوعية النشر املوثوقة. 
 واليوم عزيزي القارئ تسعد هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا ، وهو العدد األول من اجمللة ، 

والذي جاء ثريًا مبا ضمه من أحباث متخصصة ومتنوعة  ، واحتوى على أربعة حبوث ، هي :
البيئية ودرجة تأييد إدراجه بنظام املقررات بالتعليم  البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية  ـ تقييم مسامهة مقرر علم   1

الثانوي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني مبنطقة القصيم .
2ـ واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة وسبل تطويرها يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020 .

3ـ درجة امتالك الطالبة املعلمة للكفايات التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة ومدى 
حتقيقها ملعايري التعلم املبكر النمائية باململكة العربية السعودية.

4ـ التقييم والتخطيط للمرحلة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر 
معلميهم. 

وجاءت هذه األحباث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من احملكمني والباحثني الذين حرصوا على أن تكون 
فيها اإلضافة العلمية املنشودة . 

ميز الذي بذل وقته وجهده حىت تصل هذه اجمللة هبذه الصورة بني 
ُ
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امل

أيديكم وهيئة التحرير تسعد دائًما باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار ، وحنن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم 
على بريد اجمللة اإللكرتوين

واحلمد هلل يف بدٍء وخُمَْتَتِم. 

رئيس التحرير
                                                              

                                                                                                                                        
أد. حممد بن عبدهللا الشايع
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اأبحاث العدد





د. خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم : تقييم مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية ودرجة تأييد إدراجه بنظام املقررات بالتعليم الثانوي من وجهة نظر....

1

تقييم مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية ودرجة أتييد إدراجه بنظام املقررات 
ابلتعليم الثانوي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني مبنطقة القصيم 

د. خالد بن إبراهيم بن صاحل الدغيم 
أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املشارك ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم

املستخلص: استهدف البحث تقييم مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية ودرجة تأييد إدراجه بنظام املقررات بالتعليم الثانوي 
من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني مبنطقة القصيم، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة أداة للبحث، 
وتكونت عينة البحث من )61( معلماً ومشرفاً من معلمي ومشريف مقرر علم البيئة من اجلنسني مبنطقة القصيم، وتوصل البحث إىل عدد من النتائج أمهها: 
أن مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية جاء مبتوسط )2.75( وبنسبة )68.75 %( وبدرجة مسامهة متوسطة، كما جاء بنفس الدرجة 
لكل جمال من جماالت أهداف الرتبية البيئية املعرفية، واملهارية، والوجدانية؛ حيث جاءت متوسطاهتا )2.96(، )2.58(، )2.68( على التوايل. كما دلت 
النتائج على أن هناك تبايناً يف قبول عينة البحث إلدراج مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم بنظام املقررات بالتعليم الثانوي، حيث جاءت استجاباهتم 
مبتوسط )3.34( وبنسبة )66.3 %( وبدرجة قبول حمايدة، كما دلت النتائج على موافقة عينة البحث على مجيع املشكالت اليت تضمنتها أداة البحث 

باعتبارها مشكالت تواجه تدريس مقرر علم البيئة وذلك مبتوسط )2.99( وبنسبة )74.75 %( وبدرجة متوسطة. 
الكلمات املفتاحية: التقييم، علم البيئة، الرتبية البيئية، التعليم الثانوي، نظام املقررات. 

 Assessment of the Contribution of the Ecology Course in Achieving the Objectives of
 Environmental Education and the Degree of Support for its Inclusion in the Secondary

 Course System Education from the Point of View of Teachers and Educational
 Supervisors in Qassim Region

Dr. Khalid Ibrahim Saleh Al-Deghaim

Abstract:The aim of the research was to assess the contribution of the ecology course in achieving the 
objectives of environmental education and the degree of support for its inclusion in the secondary course 
system education from the point of view of teachers and educational supervisors in Qassim region. To achieve 
this, the researcher used the descriptive survey method, and the questionnaire as a tool for research. The 
research sample consisted of (61) male and female teachers and supervisors of the ecology course in the 
Qassim region. The research reached a number of results, the most important of which are: The results 
showed that the contribution of the ecology course in achieving the objectives of environmental education 
showed an intermediate degree of contribution at average of (2.75) and (68.75%). The degree of contribution 
was found to be the same for each of the areas of the environmental education objectives; cognitive, skill and 
emotional, and their average values were (2.96), (2.58), (2.68), respectively, The results also showed there 
was a disparity in the acceptance of the research sample that introduces the course of ecology within the 
science courses in the secondary course system education, and their responses showed an average of (3.34) 
and (66.3%), with a neutral degree of acceptance. The results indicated that the sample of the research was in 
agreement with all the problems included in the research tool as problems facing the teaching of the ecology 
course at an average of (2.99) and (74.75%), with an intermediate degree.                                                  
Keywords: Assessment, ecology, environmental education, secondary education, course system
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املقدمة 
مل يكن موضوع البيئة واحملافظة عليها من املوضوعات 
من  هي  بل  ما،  وقت  يف  وجدهتا  حيويتها  تفقد  اليت 
خارج  جتري  اليت  لالهتمام  واملثرية  املتجددة  املوضوعات 
حديث  هي  ومشكالهتا  وقضاياها  فالبيئة  الزمن،  دائرة 
السياسية،  األصعدة  مجيع  على  والغد،  واليوم  األمس 
والرتبوية، وكيف  واالقتصادية، واإلعالمية، واالجتماعية، 
تنال هذا االهتمام؟ وهناك إمجاع عام على أن حياة  ال 
بسالمة  االرتباط  مرتبطة كل  ورفاهيته  وصحته  اإلنسان 
اليت حتدد مصري  اليت يعيش فيها ومصادرها، وهي  البيئة 

األجيال حاضراً ومستقباًل. 
وعلى الرغم من أن إدراك اإلنسان ألمهية البيئة وضرورة 
على  اإلنسان  وجود  قدم  قدمي  مقوماهتا  على  احملافظة 
األرض، إال أن عام 1972 ميثل عاًما مفصلًيا يف تاريخ 
انعقاد  العام  ذلك  شهد  حيث  بالبيئة،  اإلنسان  اهتمام 
مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية يف مدينة ستوكهومل والذي 
أعطى للبيئة مفهوماً واسعاً حبيث أصبحت تدل على أكثر 
من جمرد عناصر طبيعية حميطة باإلنسان، بل جعلها مبثابة 
رصيد من املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف 
مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته، كما شهد 
البيئية كحاجة  الرتبية  ملفهوم  احلقيقية  البداية  ذاته  املؤمتر 
يف  ورغبته  ببيئته  اإلنسان  اهتمام  لتزايد  ملحة  موضوعية 
فهمها ومعرفة مكوناهتا والعالقات بينها، واالستفادة من 
حيث  والبشرية،  الطبيعية  مشكالهتا  من  واحلد  مواردها 
أشار املؤمتر يف إحدى توصياته إىل وجوب وضع برنامج 
البيئية جيمع بني فروع العلم  تعليمي دويل خاص بالرتبية 
ويدرس يف املدرسة وخارجها ويشمل مجيع مراحل التعليم 
به  يقوموا  أن  ميكن  ما  على  إلطالعهم  للجميع  ويوجه 
ومحايتها  بيئتهم  إلدارة  إمكاناهتم  حدود  يف  أعمال  من 

)السعود، 2000؛ مازن، 2007؛ اللبدي، 2015(.
ومنذ ذلك احلني وحىت يومنا احلاضر؛ أصبح مفهوم 

البيئية على درجة كبرية من األمهية حيث ُعقدت  الرتبية 
العديد من املؤمترات والندوات، وأجريت كثري من األحباث 
وأهدافها،  ومفهومها،  البيئية،  الرتبية  حول  والدراسات 
املشكالت  مواجهة  يف  دورها  على  والتأكيد  وبراجمها، 
األجيال  وهتدد  البشرية  احلياة  يف  تؤثر  بدأت  اليت  البيئية 
الرتبية  دور  إبراز  على  التأكيد  مع  األرض،  على  املقبلة 
والوجدانية  والسلوكية  املعرفية  وأهدافها  غاياهتا  حتقيق  يف 

)اجلّبان، 2000(.
وأوصى مؤمتر التعليم البيئي الذي عقد عام 1977 
يف تبليسي يف االحتاد السوفييت بضرورة عمل إسرتاتيجيات 
للرتبية البيئية وتنمية الوعي البيئي، كما تضمنت توصيات 
مؤمتر موسكو الذي عقد عام 1987 الرتكيز على أمهية 
وجاء  الدراسية،  املناهج  خالل  من  البيئية  الرتبية  تعزيز 
الذي  البيئة  حول  األول  الوزاري  املؤمتر  توصيات  ضمن 
عقدته اجلامعة العربية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
التأكيد   1987 عام  )اإلسكوا(  ومنظمة  البيئة  حول 
يف  الدراسية  املناهج  يف  البيئية  الرتبية  مفهوم  دمج  على 
مؤمتر  توصيات  أشارت  واجلامعات، كما  العام  التعليم 
ريودي جانريو الذي عقد عام 1992 حتت مسمى مؤمتر 
األرض إىل ضرورة توجيه التعليم حنو الرتبية البيئية، وتطوير 
الربامج التدريسية وتنشيطها، وزيادة الوعي العام ملختلف 
القطاعات حنو البيئة وقضاياها، كما أكدت ندوة مكتب 
الرتبية العريب لدول اخلليج يف الكويت عام 1987 حتت 
عنوان )البيئة ومحايتها من التلوث يف منطقة اخلليج العريب( 
على االهتمام بالرتبية البيئية يف برامج التعليم العام النظامي 
الدراسية،  املناهج  النظامي من خالل تضمينها يف  وغري 
وتدريس مقرر الرتبية البيئية يف اجلامعات، وكان من أهم 
ما أوصت به ندوة )اإلنسان والبيئة( واليت نظمها املكتب 
البيئية  الرتبية  إدخال  أمهية   1990 عام  عمان  بسلطنة 
اخلليجية  الندوة  أوصت  التعليم، كما  مراحل  مجيع  يف 
العربية اليت نظمتها كلية الرتبية جبامعة اإلمارات بالتعاون 
مع منظمة اليونسكو ومكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 
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العريب واليت كانت حول الرتبية البيئية بضرورة العمل على 
تطوير املناهج الدراسية يف خمتلف املراحل يف جمال الرتبية 

البيئية )رسالة اخلليج العريب، 1992(.  
الدخيل،  1999؛  )الصباغ،  من:  أكد كل  كما 
والدحدح،  األستاذ  2011؛  واحلرازين،  نشوان  2011؛ 
يف   )2016 والدوسري،  2013م؛  الزيادات،  2011؛ 
دراساهتم وأحباثهم، على ضرورة االهتمام بالرتبية البيئية وعدم 
البيئية  الرتبية  وأن حتتل  للصدفة،  البيئي  الوعي  تنمية  ترك 
مكانة متميزة بني اخلطط والربامج والسياسات التعليمية وأن 
املنوطة بتحقيق أهداف  تكون املدرسة باعتبارها املؤسسة 

الرتبية هي املسؤولة عن ذلك. 
الرتبية  جماالت  إحدى  البيئية  الرتبية  اعتربت  ولذلك 
الرئيسة اليت هتدف لنشر الوعي البيئي بني الطالب وغرس 
السلوكات اإلجيابية بينهم حنو البيئة إلعداد جيل واٍع بأمهية 
البيئة، وقادر على التعامل معها واستثمار مواردها وثرواهتا 
مكوناهتا  على  واحملافظة  عبث،  أو  إسراف  دون  حبكمة 
وعناصرها (Conde& Sanchez, 2010؛ الدوسري، 2012(.  
وعليه؛ فقد حظيت الرتبية البيئية باهتمام كبري لدى 
الباحثني الرتبويني حيث تعددت اآلراء يف تعريفها وبيان 
وتباين مدلوالت  بتعدد  أهدافها وغاياهتا  مدلوهلا وحتديد 
والبيئة من جهة أخرى، لكن ما جيب  الرتبية من جهة، 
تأكيده أن الرتبية البيئية ليست جمرد دراسة للبيئة وعناصرها، 
قضايا  حول  ومعارف  معلومات  تدريس  جمرد  وليست 
ومشكالت البيئة فقط، بل هي أمشل وأعمق من ذلك، 
واملهارات  واالجتاهات  القيم  لتكوين  منظمة  عملية  فهي 
الالزمة لفهم العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان بالبيئة، 
املشكالت  وحل  البيئة،  بنوعية  املتصلة  القرارات  واختاذ 
القائمة، والعمل على منع ظهور مشكالت بيئية جديدة 
مؤمتر  حدد  لذا   ،)2016 صربي،  )Doerr, 2000؛ 
تبليسي عام 1977 األهداف العامة للرتبية البيئية، داخل 

املؤسسات التعليمية وخارجها واليت تعد مصدراً الشتقاق 
النحو  على  تعليمي؛  منهج  ألي  السلوكية  األهداف 
التايل: املعرفة: إتاحة الفرصة التعليمية لألفراد واجلماعات 
الكتساب خربات متنوعة وفهم البيئة ومشكالهتا. الوعي 
)االملام(: معاونة األفراد واجلماعات على اكتساب الوعي 
وباملشكالت  جوانبها  مبختلف  بالبيئة  املرهف  واحلس 
على  واجلماعات  األفراد  معاونة  املهارات:  هبا.  املرتبطة 
اكتساب املهارات لتحديد املشكالت وحلها. االجتاهات 
من  جمموعة  واجلماعات  األفراد  اكتساب  )السلوك(: 
اإلجيابية  واملشاركة  بالبيئة  لالهتمام  والقيم  االجتاهات 
الفرصة  إتاحة  املشاركة )املسامهة(:  حلمايتها وحتسينها. 
لألفراد واجلماعات للمشاركة النشطة يف العمل على حل 

.)Sato, 2006( املشكالت البيئية امللحة
وانطالقاً من هذه األهداف وإمياناً بأمهية الرتبية البيئية 
ملشكالهتا  والتصدي  البيئة  على  احملافظة  يف  وضرورهتا 
املستدامة سعت  والتنمية  البيئي  األمن  ودورها يف حتقيق 
الدول واحلكومات على مستوى العامل لتفعيل دور الرتبية 
واملناهج  املدرسة  خالل  من  األهداف  تلك  حتقيق  يف 
واجلامعات  والتعليم  الرتبية  وزارات  قامت  إذ  الدراسية، 
متعددة  تربوية  مداخل  على  تعتمد  تعليمية  برامج  بتنفيذ 
هتدف إىل تزويد الطالب مبجموعة من املعارف وإكسابه 
مهارات حمددة وتعديل سلوكاته جتاه عناصر البيئة املختلفة 
ذلك  يف  سالكة   )2004 ومزاهرة،  )عربيات  وقضاياها 
عدداً من املداخل؛ منها: املدخل املستقل حيث تشكل 
الرتبية البيئية مادة قائمة بذاهتا، ومدخل الوحدات حيث 
تشكل املوضوعات اخلاصة بالرتبية البيئية وحدة معينة أو 
أكثر يتضمنها منهج مادة قريبة من موضوعات الوحدة، 
ومنها املدخل االندماجي حيث تندمج موضوعات الرتبية 
البيئية يف مناهج املواد الدراسية املناسبة )اجلبَّان،2000(.   
التعليم  وزارة  أولت  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
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البيئية  والرتبية  البيئة  ومشروعات  بربامج  كبرياً  اهتماماً 
باملدارس  الطلبة  تستهدف  اليت  املبادرات  هلا  وأفردت 
البيئي، ومشروع  برنامج جلوب  احلكومية وغريها. منها: 
أرامكو السعودية للرتبية البيئية الذي يهدف إىل بناء وتنمية 
سعت  البيئة، كما  حنو  اإلجيابية  واالجتاهات  املهارات 
بعض  ضمن  البيئية  والرتبية  البيئة  موضوعات  لتضمني 
املقررات الدراسية املختلفة يف مجيع مراحل التعليم، واليت 
حظيت باهتمام الباحثني ودراساهتم للكشف عن مستوى 
للرتبية  وجوانب  مفاهيم  من  املقررات  هذه  تضمنته  ما 
البيئية، وقياس فاعليتها يف حتقيق أهدافها املعرفية واملهارية 
طنطاوي  دراسة   أظهرت  فقد  والوجدانية،  والسلوكية 
والقضايا  للمفاهيم  العلوم  مقررات  تناول  أن   )1992(
أسهمت  بينما  للطالب،  البيئي  الوعي  حيقق  ال  البيئية 
هذه املقررات يف تنمية اجتاهات بيئية إجيابية ولكن بدور 
حمدود. وأسفرت دراسة املعمر واملشرف )1995( إىل أن 
تناول املقررات الدراسية يف التعليم العام للمفاهيم البيئية 
جاء بصورة حمـدودة، مـع التكرار يف عرض بعض املفاهيم 
يف سنة دراسية ومل تظهر يف مقررات سنة دراسية أخرى 
جوانب  من  واحد  جانب  على  املقررات  هذه  تركيز  مع 
الرتبية البيئية، وهو اجلـانب املعريف وإغفال اجلانب املهاري 
دراسته  يف   )1995( الـبكر  توصل  والوجداين. يف حني 
إىل أن حمتوى كتب املطالعة العربية تضمن بعض جوانب 
احملتوى من  يتناول هذا  البيئية بصورة خمتصرة، ومل  الرتبية 
كل جانب إال بعض عناصره. كما أن معاجلة هذه الكتب 
جلوانب الرتبية البيئية متت بشكل غري متعمق، وبصورة غري 
املطالعة  أن حمتوى كتب  الدراسة  أفادت  مباشرة، وأخرياً 
العربية أسهم بقدر معقول يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية، 

وإن كان املرجو أن يكون هذا اإلسهام بصورة أكرب. 
تناول  أن  إىل  الدحيان )1996( يف دراسته  وتوصل 
الثانوية  املرحلة  البيئية يف  الرتبية  الدراسية جلوانب  املناهج 
الزهراين  دراسة  وكشفت  جداً.  ضعيفة  بصورة  كان 
املتوسطة  باملرحلة  العلوم  كتب  معاجلة  أن   )2000(

وجهة  من  املطلوب  الوجه  على  تكن  مل  البيئية  للقضايا 
يلـجأون جبهودهم  هؤالء  وأن  الدراسة،  عينة  غالبية  نظر 
اخلاصة إىل بعض املراجع؛ إليضاح القضايا البيئية الواردة 
العلوم. وتوصل السبيل )2003( إىل أن عدد  يف كتب 
املتوسطة  باملرحلة  العلوم  يف كتب  البيئية  الرتبية  جوانب 
قليل وغري متسق، ويفتقر لالستمرارية والتتابع يف جوانب 
الرتبية البيئية. كما أشارت دراسة أمحد )2003( إىل أن 
االعتبار  يف  تأخذ  مل  االبتدائية  املرحلة  يف  العلوم  كتب 
العربية  اململكة  منها  تعاين  اليت  البيئية  املشكالت  أولوية 
السعودية.  يف حني أكدت دراسة مهدي )2009( على 
أنه ال توجد مادة متخصصة للرتبية البيئية يف التعليم العام. 
هناك  أن  إىل   )2010( القحطاين  دراسة  وكشفت 
حددهتا  اليت  البيئية  الرتبية  وعنصر  جوانب  من  العديد 
الدراسة مل ترد يف مقررات العلوم للصفوف العليا باملرحلة 
توزيع  توازن يف  أكدت على عدم وجود  االبتدائية، كما 
جوانب الرتبية البيئية بني تلك املقررات. وتوصل الدوسري 
)2016( يف دراسته إىل أنه ال يوجد منهج خاص بالرتبية 
البيئية يدرس يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، 
الدراسية  املناهج  وأن  املستقل،  باملدخل  يسمى  ما  وهو 
التعليم العام مل تتناول بصورة واسعة وشاملة جوانب  يف 
الرتبية البيئية، كما أن بعض املناهج مل تتضمن موضوعات 
عن املشكالت البيئية ومل تعاجلها بالشكل املطلوب، وأن 
املشكالت البيئية اليت ميكن تناوهلا ضمن الرتبية البيئية يف 
تعاين  اليت  البيئية  املشكالت  بالضرورة  هي  العام  التعليم 

منها اململكة العربية السعودية. 
يف  الدراسات  تلك  فيه  تباينت  الذي  الوقت  ويف 
مجيعها  أكدت  أهنا  إال  تناولتها،  اليت  واملقررات  أهدافها 
املناهج  يف  تضمينها  وضرورة  البيئية  الرتبية  أمهية  على 
الدراسية املختلفة باململكة العربية السعودية، كما تضمنت 
توصيات ملعدي املناهج ومطوريها بوزارة التعليم يؤكد على 
ضرورة تضمني الرتبية البيئية يف مناهجنا التعليمية، وإعادة 
صياغة املقررات الدراسية يف مراحل التعليم العام من أجل 
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حتقيق التكامل بني موضوعاهتا وموضوعات الرتبية البيئية، 
دون أن توصي أي من تلك الدراسات بتخصيص مقرر 
خاص بالبيئة لتحقيق ذلك، إال أنه مع مطلع العاما لدراسي 
باململكة  التعليم  وزارة  بداية  ومع  1426هـ   /1425
العربية السعودية العمل بنظام املقررات يف التعليم الثانوي 
برقم  السامي  املقام  من  خطته  على  املوافقة  متت  الذي 
)7 م ب/701(، وتاريخ 11/ 10/ 1425هـ )الشامخ 
والفريح والعبدالكرمي، 2008(، مت إضافة مقرر علم البيئة 
يف  العلوم   مقررات  أحد  ليكون  جديد  دراسي  كمقرر 
التعليم الثانوي، والذي جاء مع غريه من املقررات اجلديدة 
استجابة للمستجدات احلديثة وسعياً لتخريج طالب ذوي 
الفنية  واملهارات  العلمية  باملعارف  مزودين  عالية  كفاءة 
اليت تؤهلهم حلل مشكالهتم ومشكالت جمتمعهم )وزارة 
التعليم، 2012(، وأشارت مقدمة الكتاب املقرر إىل أن 
»مقرر علم البيئة يأيت يف إطار مشروع تطوير الرياضيات 
إىل  يهدف  الذي  السعودية،  العربية  اململكة  والعلوم  يف 
يكون  حبيث  املادتني،  هاتني  يف  نوعي  تطور  إحداث 
الطالب فيهما هو حمور العملية التعليمية التعلمية« )وزارة 
التعليم، 2016-ب،3(، كما أضاف أن مقرر علم البيئة 
واملهارات  واملفاهيم  املبادئ  الطالب  تعريف  إىل  يهدف 
وتوضيح  لوظائفها،  أدائها  وكيفية  البيئة،  لفهم  الضرورية 
مدى ارتباطها باملخلوقات احلية، ومساعدة الطالب على 
فهم األساس اجلزئي لعلم البيئة وبعض تطبيقاته يف احلياة 
اليومية )وزارة التعليم، 2016- ب(، ويُدّرس مقرر علم 
البيئة ضمن مقررات العلوم  يف الربنامج املشرتك لطالب 
املسار  قبل  الطالب  مجيع  يدرسها  واليت  املقررات  نظام 

التخصصي، بواقع مخس حصص دراسية يف األسبوع. 
ونظراً حلداثة هذه التجربة يف النظام التعليمي باململكة 
العربية السعودية، وملا حتتاجه هذه التجربة ملزيد من الدراسة 
والبحث للوقوف على مدى جناحها وحتقيقها ألهدافها، 
ـــ على حد علم  املقرر  تناولت هذا  اليت  ولندرة األحباث 

تدريس  واقع  على  للوقوف  البحث  هذ  يأيت  ــــ  الباحث 
هذا املقرر اجلديد بنظام املقررات بالتعليم الثانوي ومدى 

مسامهته يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية.  
مشكلة البحث

الذي  املهمة  احلياة  علوم  فروع  أحد  البيئة  علم  يعد 
يهتم بالكائنات احلية ومواطنها البيئية، وقد نشأ هذا العلم 
البيئة الطبيعية، أو  كحاجة موضوعية للبحث يف أحوال 
جمموعات النباتات، أو احليوانات اليت تعيش فيها، وبني 
يبحث يف  البيئة، كما  هذه  املوجودة يف  احلية  الكائنات 
ويعد  البيئية،  واألنظمة  واجملتمعات  واجلماعات  األفراد 
العلوم   مقررات  مستقل ضمن  البيئة كمقرر  علم  تدريس 
من  مستجداً  السعودية  العربية  باململكة  الثانوية  باملرحلة 
أشكال  من  وإقليمياً، وشكاًل  عاملياً  املتميزة  املستجدات 
تضمني الرتبية البيئية يف العملية التعليمية، إذ إن ختصيص 
مقرر مستقل لعلم البيئة يعد من ضمن مدخل الوحدات 
العملية  يف  البيئية  الرتبية  لتضمني  املستقلة  الدراسية 
التعليمية، والذي يتم من خالل توجيه منهج مادة دراسية 
بكامله توجيهاً بيئياً شأنه شأن أي مادة دراسية أخرى يف 

أي خطة دراسية )عمر واملؤمين، 2013(. 
غري أن هناك فرقاً شاسعاً بني تدريس علم البيئة وبني 
الرتبية البيئية، فقد يدرس املتعلم مقررات عدة يف البيئة ويف 
ممارساته اليومية جنده يفسد يف البيئة، وال يقدَّر مكوناهتا 
وال حيافظ عليها، أما  إذا حدث للمتعلم تربية بيئية، فإنه 
سيصبح فرداً فاعاًل يف تنمية املوارد البيئية ومحايتها ورفض 
الكتب  حتتوي  ما  وكثرياً  البيئة،  هذه  يف  يفسد  ما  كل 
واملعلومات  واملصطلحات  املفاهيم  من  الكثري  املدرسية 
عملية  إىل  يؤدي  ال  إدماجها  أن  غري  البيئة،  واحلقائق 
اليت  الرتبوية  األهداف  حتقق  ال  وبذلك  للسلوك  تعديل 
من أجلها أدجمت هذه املفاهيم واملصطلحات واملعلومات 
ذلك  يؤكد   ،)2007 العطا،  )أبو  الدراسية  املناهج  يف 
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جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

الفرق اجلوهري  بقوله: "ولعل  الدمرداش )1994 ،70( 
بني دراسة البيئة والرتبية البيئية هو كالفرق بني دراسة العلوم 
والرتبية العلمية فقد ال تؤدي دراسة العلوم إىل تربية علمية 
ولكنها تؤدي ذلك إذا أصبحت وسيلة ملساعدة الطالب 
العلمية املرغوب فيها والتخلق  على اكتساب االجتاهات 
باخللق العلمي يف أمشل ُصورِه وأكمل معانيه، وباملثل فإنه 
لكي تؤدي دراسة البيئة إىل تربية بيئية حقيقية فإهنا ينبغي 
أن تكون وسيلة تساعد الطالب على اكتساب مقومات 
به  فيها، ونقصد  يعيشون  اليت  البيئة  إزاء  الراشد  السلوك 
ذلك السلوك الذي جيعل اإلنسان يتصرف حبكمه ويتعامل 
بتعقل وتبصر مع البيئة اليت يعيش فيها، فيحسن استغالل 
ثرواهتا ويصوهنا مما يتهددها من أخطار وما يواجهها من 
مشكالت ويكون قادراً على تنمية تلك الثروات وتطويرها 

مبا يستهدف رفاهية الفرد واجملتمع".  
ونظراً حلداثة هذه التجربة يف النظام التعليمي باململكة 
العربية السعودية، وملا يؤمل من مسامهة مقرر علم البيئة يف 
حتقيق أهداف الرتبية البيئية وتنمية الوعي البيئي لدى املتعلمني، 
وملا حتتاجه هذه التجربة ملزيد من الدراسة والبحث للوقوف 
على مدى جناحها وحتقيقها ألهدافها، تربز احلاجة ملثل هذا 
البحث، كما تتأكد احلاجة هلذا البحث أيضاً يف ظل  غياب 
هذا املقرر عن خطة نظام التعليم الثانوي اجلديد الذي بدأ مع 
مطلع العام الدراسي 1435 / 1436هـ حيث بدأت وزارة 
التعليم باململكة العربية السعودية تدرجيياً بإلغاء النظام السنوي 
التقليدي باملرحلة الثانوية، وتطبيق نظام جديد للتعليم الثانوي 
أطلقت عليه مسمى )النظام الفصلي(، والذي متت املوافقة 
على خطته من املقام السامي برقم )31543( وتاريخ 7/ 
8/ 1435هـ )وزارة التعليم،2016-أ(، ويتم تطبيقه تزامناً 
مع نظام املقررات الذي يدرس فيه مقرر علم البيئة، وهو نظام 
شبيه به مع اختالف يف اخلطة الدراسية وطريقة تنفيذها، وقد 
استفاد هذا النظام من نظام املقررات، حيث اعتمد على كثرٍي 
من مقرراته مع دمج بعضها وتعديل مسمياهتا )وزارة التعليم، 

2016-أ(. 
وعلى الرغم من حداثة تطبيق النظام الفصلي واستفادته 

من نظام املقررات إال أن الباحث الحظ غياب مقرر علم 
البيئة عن اخلطة الدراسية للنظام الفصلي وقصره فقط على 
نظام املقررات، مع أن دليل النظام الفصلي أشار إىل أن 
"تعزيز الرتبية البيئة مبا يدعم فرص التنمية املستدامة" أحد 
التعليمي  احملتوى  العامة ضمن مستوى حتسني  األهداف 
اليت سعت وزارة التعليم لتحقيقها من خالل تطوير هذا 
النظام )وزارة التعليم، 2016-أ(، وهذا ما أثار سؤااًل عن 
أسباب عدم تضمني مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم 
يف النظام الفصلي؟ ومن خالل مقابلة الباحث لعدد من 
معلمي مقررات العلوم  يف مدارس نظام املقررات وبعض 
ملواد  الرتبويني  املشرفني  من  وبعض  املدارس  تلك  مديري 
مقرر  حول  واختالفاً كبرياً  تبايناً  هناك  أن  العلوم الحظ 
البيئة ومتطلبات تدريسه ومشكالهتا، وأمهيته ودوره  علم 
يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية وتنمية الوعي البيئي لدى 
الطالب، ولذا جاء هذا البحث الذي يسعى لدراسة جزء 
من واقع تدريس علم البيئة كمقرر مستقل بالتعليم الثانوي 
)نظام املقررات( باململكة العربية السعودية ومدى مسامهته 
يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية، وتتحدد مشكلة البحث 
يف سؤال رئيس هو: ما مدى مسامهة مقرر علم البيئة 
يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية، وما درجة أتييد إدراجه 
بنظام املقررات ابلتعليم الثانوي من وجهة نظر املعلمني 

واملشرفني الرتبويني مبنطقة القصيم. 
أسئلة البحث

سعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما مدى مسامهة مقرر علم البيئة بالتعليم لثانوي )نظام . 1

وجهة  من  البيئية  الرتبية  أهداف  حتقيق  يف  املقررات( 
نظر معلمي ومشريف املقرر؟ 

ما مدى تأييد معلمي ومشريف مقرر علم البيئة إلدراجه . 2
ضمن مقررات العلوم بالتعليم الثانوي )نظام املقررات(؟  

علم . 3 مقرر  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت  أهم  ما 
البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( من وجهة نظر 

معلمي ومشريف املقرر؟ 
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أهداف البحث
     هدف البحث إىل:

تعرف مدى مسامهة مقرر علم البيئة بالتعليم الثانوي . 1
من  البيئية  الرتبية  أهداف  حتقيق  املقررات( يف  )نظام 

وجهة نظر معلمي ومشريف املقرر. 
البيئة . 2 علم  مقرر  ومشريف  معلمي  تأييد  مدى  حتديد 

إلدراجه ضمن مقررات العلوم بالتعليم الثانوي )نظام 
املقررات(. 

الكشف عن أهم املشكالت اليت تواجه تدريس مقرر . 3
علم البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( من وجهة 

نظر معلمي ومشريف املقرر. 
أمهية البحث

     تتضح أمهية هذا البحث من خالل:
إعداد . 1 عن  واملسؤولني  القرار  أصحاب  مساعدة 

وتطوير مناهج العلوم يف وزارة التعليم باململكة العربية 
السعودية، على اختاذ قرارات مناسبة مبنية على دراسة 
وحتقيقه  البيئة  علم  مقرر  تدريس  واقع  حيال  علمية، 
ألهدافه، والوقوف على املشكالت اليت تواجه تدريس 

املقرر للعمل على وضع احللول املناسبة ملعاجلتها. 
تطوير . 2 عن  واملسؤولني  القرار  أصحاب  مساعدة 

نظام التعليم الثانوي يف وزارة التعليم باململكة العربية 
السعودية، على اختاذ قرارات مناسبة مبنية على دراسة 
النظام  يف  البيئة  علم  مقرر  تدريس  حيال  علمية، 

الفصلي إىل جانب نظام املقررات.  
علم . 3 معلمي  تدريب  برامج  عن  املسؤولني  مساعدة 

البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( باململكة العربية 
السعودية على اختاذ قرارات مناسبة مبنية على دراسة 
التدريبية  والربامج  املوضوعات  نوعية  حيال  علمية، 
ذات العالقة بالرتبية البيئية اليت حيتاجها معلمو املقرر 

أثناء اخلدمة. 

)نظام . 4 الثانوي  بالتعليم  البيئة  علم  معلمي  تعريف 
الرتبية  بأهداف  السعودية  العربية  باململكة  املقررات( 
املنهج  تنفيذ  عند  حتقيقها  يف  يساعدهم  مبا  البيئية 

وتدريس موضوعاته.
توجيه نظر اجلهات ذات العالقة بإعداد معلم العلوم . 5

برامج  تدعيم  ضرورة  إىل  السعودية  العربية  باململكة 
إعداد معلم العلوم احلالية مبقررات حول البيئة والرتبية 

البيئية.
حدود البحث

اقتصر البحث على: 
اجلنسني . 1 من  الرتبويني  واملشرفني  البيئة  علم  معلمي 

الذين يقومون بتدريسه أو اإلشراف عليه بغض النظر 
عن ختصصهم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس.

التعليم . 2 بإدارات  املقررات(  )نظام  الثانوية  املدارس 
مبنطقة القصيم، والبالغ عددها مخس إدارات تعليمية؛ 
وإدارة  القصيم،  مبنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  هي: 
التعليم مبحافظة عنيزة، وإدارة التعليم مبحافظة الرس، 
وإدارة التعليم مبحافظة املذنب، وإدارة التعليم مبحافظة 

البكريية.  
العام . 3 من  الثاين  الدراسي  الفصل  يف  البحث  طبق 

الدراسي 1437 ــــ 1438هـ.
مصطلحات البحث

 :Assessment التقييم
إصدار  تتضمن  منهجية  عملية  بأنه  الباحث  يعرفه 
حكم موضوعي على مدى حتقيق مقرر الرتبية البيئية بنظام 
املقررات بالتعليم الثانوي ألهداف الرتبية البيئية مبجاالهتا 
للمؤشرات  وفقاً  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  الثالثة 

املضمنة يف االستبانة املعدة هلذا الغرض. 
أهداف الرتبية البيئية: 

املعرفية  األهداف  جمموعة  بأهنا  الباحث  يعرفها 



8

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

واملهارية والوجدانية اليت يتم صياغتها مبا يناسب طالب 
املرحلة الثانوية باجملتمع السعودي، من أجل رفع مستوى 
وعيهم ومعرفتهم ببيئتهم ومشكالهتا، وتوضيح مسؤوليتهم 
البيئة  جتاه  واجتاهاهتم  سلوكهم  وتعديل  حنوها،  ودورهم 
باملسؤولية  واإلحساس  للبيئة  الوطين  باالنتماء  والشعور 

جتاهها، والعمل واملشاركة يف حل مشاكلها. 
نظام املقررات ابلتعليم الثانوي: 

السعودية،  العربية  باململكة  الثانوي  للتعليم  خطة 
تتكون من برنامج مشرتك يدرسه مجيع الطالب يتفرع إىل 
مسارين ختصصني أحدمها للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم، 
يتجه الطالب للدراسة يف أحدمها، وتتبىن هذه اخلطة يف 

هيكلها جوانب عديدة من أمهها:
يسجلها  اليت  املقننة  الدراسية  الساعات  نظام   •

الطالب يف كل فصل دراسي.
• نظام املعدالت الفصلية والرتاكمية.

املقررات  بني  يربط  الذي  التكاملي  املنهج  نظام   •
املهارية  اجلوانب  اكتساب  من  الطالب  ليمكن  الدراسية 

والعملية
واإلعداد للحياة والتهيئة لسوق العمل.

• أساليب نوعية يف التعليم والتعلم وأدوات جديدة يف 
التقومي )وزارة التعليم،2012(. 

مقرر علم البيئة: 
الدراسية  للخطة  املشرتك  الربنامج  مقررات  أحد  هو 
العلوم،  مقررات  ضمن  الثانوي  للتعليم  املقررات  لنظام 
البيئة،  علم  يف  مبادئ  املقرر:  هذا  يف  الطالب  ويدرس 
انتقال  البيئة،  علم  بينهما،  والعالقات  احلية  املخلوقات 
الطاقة يف النظام البيئي، تدوير املادة، اجملتمعات احليوية، 
اجملتمعات،  بيئة  علم  البيئية،  واألنظمة  احليوية  واألقاليم 
التعاقب البيئي، أقاليم اليابسة، النظام البيئي املائي، علم 
سلوك  السكان،  اجلماعات،  ديناميكية  اجلماعات،  بيئة 

التنوع  البيئي،  السلوك  الرئيسة،  السلوك  أمناط  احليوان، 
احليوي واحلماية، وميكن تدريس املقرر للطالب يف املستوى 
املدرسة  خطة  وذلك حسب  الثالث  أو  الثاين  أو  األول 
املطبقة للنظام وإمكاناهتا، ويتكون هذا املقرر من كتاب 
الطالب ودليل التجارب العملية )وزارة التعليم،2012(.

منهج البحث 
املسحي،  الوصفي  املنهج  احلايل  البحث  استخدم 
حيث  من  املدروسة  الظاهرة  وصف  إىل  يهدف  والذي 
عينة  على  تطبيقها  من خالل  وجودها،  ودرجة  طبيعتها 
ممثلة للمجتمع األصلي )العساف، 2010(. وقد اختار 
البحث، حيث  املنهج؛ ألنه حيقق أهداف  الباحث هذا 
البحث،  بأهداف  املتعلقة  البيانات  وصف  على  يساعد 
ومجعها، وحتليلها؛ للوصول إىل استنتاجات واستدالالت 
حنو  البيئة  علم  مقرر  ومشريف  معلمي  تأييد  مدى  عن 
)نظام  الثانوي  بالتعليم  العلوم  مقررات  ضمن  إدراجه 
السعودية، ومدى مسامهته يف  العربية  باململكة  املقررات( 

حتقيق أهداف الرتبية البيئية.
إجراءات البحث 

لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث باإلجراءات 
التالية: 

استعراض ومراجعة األحباث والدراسات السابقة ذات . 1
الصلة هبذا البحث يف جمال البيئة والرتبية البيئية.

بناء أداة البحث واملتمثلة باستبانة تقييمية آلراء معلمي . 2
مقرر علم البيئة واملشرفني الرتبويني.  

ضبط أداة البحث والتأكد من صدقها وثباهتا.. 3
معلمي . 4 من  الدراسة  عينة  على  البحث  أداة  تطبيق 

ومشريف مقرر علم البيئة. 
مجع البيانات وحتليلها واستخالص النتائج.. 5
مناقشة النتائج وتفسريها.. 6
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تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات.. 7

 جمتمع البحث وعينته 
تكوَّن جمتمع البحث من مجيع معلمي ومعلمات مقرر 
علم البيئة الذين يدّرسون املقرر أو سبق هلم تدريسه يف املدارس 
الثانوية نظام املقررات مبنطقة القصيم والبالغ عددها )74( 
ثانوية، ومجيع املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات للمقرر 
يف إدارات التعليم مبنطقة القصيم والبالغ عددها )5( إدارات 
تعليم، وذلك للعام الدراسي 1437ـــ1438ه )1( ويوضح 
جدول )1( توزيع جمتمع البحث على املدارس الثانوية نظام 

املقررات حسب إدارات التعليم:
جدول )1(: توزيع املدارس الثانوية نظام املقررات حسب إدارات التعليم

إدارة التعليم
عدد الثانويات

بناتبنني 
2016القصيم
78عنيزة
56الرس

55املذنب
11البكريية
3836اجملموع

74اجملموع الكلي

وقد أخذ الباحث جمتمع الدراسة كاماًل، وبناًء على 
ذلك مت توزيع االستبانة على مجيع إدارات التعليم واملدارس 
العائد منها )65(  املقررات، وكان  لنظام  املطبقة  الثانوية 
اكتماهلا،  لعدم  استبانات   )4( منها  استبعد  استبانة، 
للتحليل )61(  الصاحلة  وبذلك يكون عدد االستبانات 
البحث  عينة  أفراد  توزيع   )2( جدول  ويوضح  استبانة، 

حسب بعض املتغريات:
جدول )2(: توزيع أفراد العينة حسب متغريات البحث

النسبة املئويةالعدداملتغري

النوع
36.1%22ذكر
63.9%39أنثى

بإدارات  واملعلومات  احلاسب  مراكز  من  اإلحصاءات  على  احلصول  مت   )1(
القصيم  مبنطقة  التعليم 

الوظيفة
9.8%7مشرف تربوي

90.2%55معلم

اخلربة 

التدريسية

16.4%10أقل من 5 سنوات
من 6 إىل 10 

سنوات

17%27.9

55.7%34أكثر من 10 سنوات

أداة البحث 
واملنهج  وأسئلته،  البحث  أهداف  على  بناًء 
أعد  حيث  للبحث،  أداة  االستبانة  استخدام  مت  املتبع، 
على  االطالع  بعد  األولية  بصورهتا  االستبانة  الباحث 
الرتبية  موضوع  يف  السابقة  واألحباث  الدراسات  بعض 
املختلفة،  الدراسية  املناهج  يف  اهدافها  وحتقيق  البيئية 
وتقارير  البيئية،  بالرتبية  املختصة  الكتب  بعض  وكذلك 
البيئية؛  الرتبية  موضوع  تناولت  اليت  والندوات  املؤمترات 
1999؛  مصطفى،  1994؛  )الدمرداش،  أمهها:  ومن 
 NSW Department of Education إبراهيم،2001؛ 
 Neal & 2003؛  السردية،  and Training, 2001؛ 

مازن،  ومزاهرة،2004؛  عربيات  Palmer, 2003؛ 

احملتسب،  حمجز،2009؛  2009؛  عدوان،  2007؛ 
2010؛ احلريب وعبد املنعم، 2013؛ الفرا، 2013؛ 

جعرور، 2014؛ عجاج،2014(.
وتكونت االستبانة يف صورهتا األولية من ثالثة حماور 
البيئة  علم  مقرر  إدراج  تأييد  األول: مدى  احملور  رئيسة: 
 )8( من  وتكون  العلوم  مقررات  ضمن  مستقل  كمقرر 
عبارات، واحملور الثاين: مدى مسامهة مقرر علم البيئة يف 
ثالثة جماالت؛  البيئية، وتكون من  الرتبية  أهداف  حتقيق 
للرتبية  املعرفية  هي: األول: مسامهته يف حتقيق األهداف 
يف  مسامهته  الثاين:  عبارة،   )25( من  ويتكون  البيئية، 
حتقيق األهداف املهارية للرتبية البيئية، ويتكون من )21( 
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الوجدانية  األهداف  حتقيق  يف  مسامهته  والثالث:  عبارة، 
الثالث:  البيئية، ويتكون من )22( عبارة، واحملور  للرتبية 
بالتعليم  البيئة  علم  مقرر  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت 

الثانوي )نظام املقررات(،  ويتكون من )23( عبارة. 
من  البحث  ألداة  الظاهري  الصدق  من  وللتحقق 
خالل أسلوب صدق احملكمني، قام الباحث بعرض األداة 
يف  املتخصصني  من  حمكم   )11( على  األولية  بصورهتا 
مناهج وطرق تدريس العلوم، واملتخصصني يف جمال البيئة 
اجملال،  نفس  يف  أو كتب  أحباث  هلم  ممن  البيئية  والرتبية 
وبعد  والتقومي،  والقياس  النفس  علم  يف  واملتخصصني 
تعريفهم مبوضوع البحث واهلدف من إعداد األداة، طُلب 
منهم إبداء آرائهم حوهلا، وفق منوذج حتكيم أعده الباحث 
احملاور  مناسبة  على  احملكمون  وافق  وقد  الغرض،  هلذا 
الرئيسة املقرتحة، مع اقرتح بعضهم إضافة عبارات لبعض 
احملاور واجملاالت، وحذف عبارات أخرى، وتعديل صياغة 
بعضها ، وقد قام الباحث بإجراء التعديالت املناسبة يف 

ضوء تلك املقرتحات ومبا حيقق أهداف البحث.  
مث قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية 
البيئة من  من معلمي ومعلمات ومشريف ومشرفات علم 
غري عينة البحث بلغت )10( معلمني ومعلمات، هبدف 
حساب ثبات وصدق االتساق الداخلي لالستبانة، حيث 
مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات 
مث  إليه،  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  االستبانة 
حساب معامل االرتباط جملاالت االستبانة بالدرجة الكلية 
هلا، واليت اتضح أن مجيع معامالت االرتباط بني درجات 
اجملاالت والدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائًيا عند 
مستوى )0.01(، مما يشري إىل ارتفاع معامالت االتساق 
وصالحيتها  األداة  متاسك  على  يدل  وبالتايل  الداخلي، 
للتطبيق على عينة البحث، كما مت يف ضوء نتائج التطبيق 

معامل  باستخدام  الثبات  معامل  حساب  االستطالعي 
ألفاكرونباخ، حيث بلغت قيمته لألداة ككل )0.94(، 
وهي قيمة مرتفعة، ولذا اعترب الباحث أن االستبانة على 

درجة مرتفعة من الثبات، ومناسبة للتطبيق.
من  النهائية  صورهتا  يف  األداة  تكونت  وبذلك 
تعريف  وتشمل  األداة:  مقدمة  أواًل:  هي:  أجزاء،  ثالثة 
املستجيب بعنوان البحث وأهدافه، وتعليمات االستجابة 
العامة:  املستجيب  بيانات  ثانياً:  وطريقتها.  األداة  على 
وعدد  العمل،  املؤهل،  نوع  التخصص،  النوع،  وتشمل: 
سنوات اخلربة. ثالثاً: عبارات األداة: وتكونت من )94( 
عبارة موزعة إىل ثالثة حماور؛ هي: احملور األول: ويتعلق 
مبدى تأييد إدراج مقرر علم البيئة كمقرر مستقل ضمن 
مقررات العلوم، ويتكون من )7( عبارات، حيث تكشف 
املستجيب  قبول  مدى  عن  احملور  هذا  يف  األوىل  العبارة 
أن  العبارات  بقية  حتاول  بينما  رفضه،  أو  املقرر  إلدراج 
وقد  رفضها،  أو  البحث  عينة  قبول  مربرات  تستقصي 
ذات  عبارات   )5( عدد  احملور  هذا  عبارات  تضمنت 
 ،)7  ،5  ،4  ،2  ،1( العبارات  وهي  موجبة؛  وجهات 
بينما تضمن عبارتني ذات وجهات سلبية؛ وهي العبارات 
الثاين: ويتعلق مبدى مسامهة مقرر علم  احملور   .)5 ،3(
البيئية، ويتكون من ثالثة  الرتبية  البيئة يف حتقيق أهداف 
جماالت؛ هي: األول: مسامهته يف حتقيق األهداف املعرفية 
للرتبية البيئية، ويتكون من )25( عبارة، الثاين: مسامهته 
من  ويتكون  البيئية،  للرتبية  املهارية  األهداف  حتقيق  يف 
األهداف  حتقيق  يف  مسامهته  والثالث:  عبارة،   )19(
الوجدانية للرتبية البيئية، ويتكون من )21( عبارة. احملور 
الثالث: ويتعلق باملشكالت اليت تواجه تدريس مقرر علم 
البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات(، ويتكون من )22( 
ترك  مفتوحاً(، حيث  )جزءاً  األداة  تضمنت  عبارة. كما 
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معلمي ومشريف املقرر؟”  
التكرارات  حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات افراد عينة 
البحث على عبارات احملور الثاين لالستبانة، ويوضح جدول 
)4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة 
مقرر علم البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق 

أهداف الرتبية البيئية يف جماالهتا الثالثة:

الباحث  حدده  الذي  املعيار   )3( جدول  ويوضح 
للحكم على عبارات االستبانة:

عرض نتائج البحث ومناقشتها:
طرحها  اليت  األسئلة  عن  لإلجابة  النتائج؛  حتليل  مت 

البحث، وقد جاءت على النحو التايل:
ينّص على: “  الذي  األول:  السؤال  اإلجابة عن 
ما مدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم لثانوي )نظام 
املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية من وجهة نظر 

الباحث جمااًل للمستجيب بعد كل حمور ليضيف ما يراه 
مناسباً مما مل تشر له األداة، وقد جاءت إضافات بعض 

حماور  موضوعات  متنوعة حول  بآراء  البحث  عينة  أفراد 
األداة، ومت حتليل هذه اإلضافات حتلياًل كيفياً.

جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية 
البيئية مبجاالهتا الثالثة

الرتتيبدرجة املسامهةاالحنراف املعيارياملتوسط املرجحاألهدافم
1متوسطة2.960.82أهداف الرتبية البيئية املعرفية 1
3متوسطة2.580.91أهداف الرتبية البيئية املهارية 2
2متوسطة2.680.88أهداف الرتبية البيئية الوجدانية3

متوسطة2.750.87املتوسط الكلي 

احملور الثالثاحملور الثايناحملور األول 
تعد مشكلة بدرجةاملتوسطدرجة املسامهةاملتوسطدرجة املوافقةاملتوسط

كبرية3.26 ــــــــــــــــــــ 4.00عالية3.26 ــــــــــــــــــــ 4.00موافق بشدة4.21 ــــــــــــــــــــ 5.00
متوسطة2.51 ــــــــــــــــــــ 3.25متوسطة2.51 ــــــــــــــــــــ 3.25موافق3.41 ــــــــــــــــــــ 4.20
قليلة1.76 ــــــــــــــــــــ 2.50قليلة1.76 ــــــــــــــــــــ 2.50حمايد2.61 ــــــــــــــــــــ 3.40
ال تعد مشكلة1.00 ــــــــــــــــــــ 1.75معدومة1.00 ــــــــــــــــــــ 1.75غري موافق1.81 ــــــــــــــــــــ 2.60
غري موافق بشدة1.00 ــــــــــــــــــــ 1.80

جدول )3(: توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم ابالستبانة

يتضح من جدول )4( أن مسامهة مقرر علم البيئة يف 
حتقيق أهداف الرتبية البيئية من وجهة نظر معلمي ومشريف 
املقرر جاءت متحققة بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط 
بلغت  وبنسبة   )2.75( مساوياً  للمسامهة ككل  املرجح 
واخنفاض  قدره )0.87(  معياري  باحنراف   ،)% 68.5(
استجابات  جتانس  على  يؤكد  املعياري  االحنراف  قيمة 

ككل،  االستبانة  عبارات  على  البحث  عينة  األفراد 
وبالنسبة لألهداف الفرعية يالحظ أن درجة مسامهة املقرر 
يف حتقيق كل األهداف كانت متفاوتة وميكن ترتيب هذه 

املسامهات من حيث درجة التحقق كالتايل:
جاءت يف الرتتيب األول من حيث درجة مسامهة املقرر 	•

يف حتقيقها أهداف الرتبية البيئية املعرفية، حيث ساهم 
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جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

املقرر يف حتقيق هذه األهداف املعرفية بدرجة متوسطة، 
ومبتوسط قدره )2.96(، واحنراف معياري )0.82(.

جاءت يف الرتتيب الثاين من حيث درجة مسامهة املقرر 	•
يف حتقيقها أهداف الرتبية البيئية الوجدانية، حيث ساهم 
املقرر يف حتقيق هذه األهداف الوجدانية بدرجة متوسطة، 

ومبتوسط قدره )2.68(، واحنراف   معياري )0.88(.
• جاءت يف الرتتيب الثالث من حيث درجة مسامهة 	

جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
املعرفية البيئية  الرتبية 

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
عالية3.570.611يذكر تعريفاً حمدداً ملفهوم البيئة والنظام البيئي.1
عالية3.430.714يفسر مفهوم التوازن البيئي.2
عالية3.440.563حيدد اآلثار السلبية اليت ترتتب على اختالل التوازن البيئي.3

عالية3.280.636يستنتج العالقة بني النظم البيئية املختلفة.4
عالية3.480.692يثمن أن اإلنسان جزء من النظام البيئي.5
عالية3.410.665يبني تأثري أنشطة اإلنسان اإلجيابية والسلبية على البيئة.6
متوسطة3.080.7312يفاضل بني أنشطة اإلنسان املختلفة من حيث آثارها البيئية.7
متوسطة3.230.667حيدد عناصر العالقة املتبادلة بني اإلنسان والبيئة.8
متوسطة3.180.809حيدد دور اجملتمع يف احملافظة على موارد البيئة وتنميتها.9
متوسطة2.970.8514يفسر أمهية التعاون بني األفراد واجلماعات للنهوض بالبيئة.10
متوسطة2.900.8315يناقش أمهية محاية البيئة جلهود التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية11
متوسطة2.590.9219يناقش بعض القضايا البيئية احمللية واإلقليمية والعاملية.12
متوسطة2.740.7516حيدد أسباب ونتائج وطرق حل بعض املشكالت البيئية13
متوسطة2.610.8818يطبق خطوات حل املشكالت يف تناوله للمشكالت البيئية.14
متوسطة3.020.9213يوضح أن املشكالت البيئية هي مشكالت عاملية.15
متوسطة2.610.8818يقرتح حلواًل تقنية للمشكالت البيئية احمليطة به.16
متوسطة3.200.918يعرف مفهوم إعادة التدوير.17
متوسطة2.571.0721حيدد مفهوم األجهزة صديقة البيئة.18
قليلة2.440.9522يتعرف أهم بنود القوانني والتشريعات البيئية.19
قليلة2.380.9824يذكر أهم اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني والتشريعات البيئة.20
متوسطة2.670.9017يستخدم املوارد البيئية املتاحة بكفاءة.21
قليلة2.431.0023يكتشف املستحدثات التقنية اليت ال تضر ببيئته.22
متوسطة2.590.9720يرسم خمططا ألهم مصادر الطاقة النظيفة يف بيئته.23
متوسطة3.150.8911حيدد األخطار البيئية اليت ميكن أن تنجم عن استغالل واستنزاف اإلنسان للبيئة24
متوسطة3.160.9110يذكر بعض السلوكات البشرية اجلائرة وأثرها على املقدرات والثروات الطبيعية.25

املتوسط الوزين ملدى مسامهة حمتوى مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام 
متوسطةــــــــــــ2.960.82املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية املعرفية

املهارية،  البيئية  الرتبية  أهداف  حتقيقها  يف  املقرر 
حيث ساهم املقرر يف حتقيق هذه األهداف املهارية 
بدرجة متوسطة، ومبتوسط قدره )2.58(، واحنراف 

معياري )0.91(.
ويوضح جدول )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
الثانوي  بالتعليم  البيئة  علم  مقرر  مسامهة  ملدى  املعيارية 
)نظام املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية املعرفية: 
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يتضح من جدول )5( أن درجة مسامهة مقرر علم 
البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
الرتبية البيئية املعرفية جاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء 
بالتعليم  البيئة  املرجح لدرجة مسامهة مقرر علم  املتوسط 
الثانوي يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية املعرفية ككل مساوياً 
)2.96(، باحنراف معياري قدره )0.82( واخنفاض قيمة 
أفراد  استجابات  جتانس  على  يؤكد  املعياري  االحنراف 
األهداف  املقرر يف حتقيق  أن مسامهة  يتضح  العينة كما 
املعرفية املختلفة جاءت متوسطاهتا متقاربه بدرجة كبرية، 
و   ) بني )3.75  ما  احلسابية  املتوسطات  تراوحت  فقد 
)2.38( حيث كانت درجة املسامهة عالية يف حتقيق ستة 
أهداف معرفية؛ هي: )1، 2، 3، 4، 5، 6(، بينما كانت 
درجة املسامهة قليلة يف حتقيق ثالثة أهداف معرفية؛ هي: 
)19، 20، 22(، بينما جاءت درجة املسامهة متوسطة 
يف حتقيق بقية األهداف املعرفية الستة عشر، كما يتضح 
من اجلدول أن مجيع األهداف تتحقق بدرجات متفاوتة 

حيث مل حيصل أي هدف على درجة حتقق معدومة. 
البيئة  ملفهوم  حمدداً  تعريفاً  يذكر  اهلدف"  جاء  وقد 
والنظام البيئي" يف الرتتيب األول من حيث درجة مسامهة 
عالية،  بدرجة  املسامهة  هذه  وحتققت  حتقيقه،  يف  املقرر 

حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على 
هذا اهلدف )3.57(، باحنراف معياري قدره )0.61(. 
النظام  من  جزء  اإلنسان  أن  يثمن  اهلدف"  جاء  بينما 
الثاين من حيث درجة مسامهة املقرر  الرتتيب  البيئي" يف 
حيث  عالية،  بدرجة  املسامهة  هذه  وحتققت  حتقيقه،  يف 
بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على هذا 
يف   .)0.69( قدره  معياري  باحنراف   ،)3.48( اهلدف 
حني جاء اهلدف" يكتشف املستحدثات التقنية اليت ال 
األخري  وقبل  والعشرين  الثالث  الرتتيب  يف  ببيئته"  تضر 
من حيث درجة مسامهة املقرر يف حتقيقه، وحتققت هذه 
املسامهة بدرجة قليلة، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات 
باحنراف  اهلدف )2.43(،  األفراد على هذا  استجابات 
معياري قدره )1.00(. ويف الرتتيب األخري جاء اهلدف " 
يذكر أهم اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني والتشريعات 
البيئة" من حيث درجة مسامهة املقرر يف حتقيقه، وحتققت 
الوزين  املتوسط  بلغ  حيث  قليلة،  بدرجة  املسامهة  هذه 
لدرجات استجابات األفراد على هذا اهلدف )2.38(، 

باحنراف معياري قدره )0.98(.
كما يوضح جدول )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة بالتعليم الثانوي )نظام 

املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية املهارية. 

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
متوسطة2.610.977يتبع قواعد األمان والسالمة البيئية عند ممارسة األنشطة اليومية.1
متوسطة2.590.939يتبع خطوات األسلوب العلمي يف التفكري يف مواجهة املشكالت البيئية.2
متوسطة2.770.922ينفذ القرارات اليت تؤثر إجيابياً على البيئة.3

متوسطة2.700.846ينفذ التعليمات اخلاصة بالسلوكات اإلجيابية جتاه البيئة.4
متوسطة2.770.861يشارك بإجيابية يف تعامله مع القضايا البيئية.5
متوسطة2.590.928ميارس التقومي الذايت ألنشطته جتاه البيئة.6

جدول )6(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية 
البيئية املهارية
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جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

يتضح من جدول )6( أن درجة مسامهة مقرر علم 
البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
أيضاً،  متوسطة  بدرجة  جاءت  املهارية  البيئية  الرتبية 
علم  مقرر  مسامهة  لدرجة  املرجح  املتوسط  جاء  حيث 
البيئية  الرتبية  أهداف  حتقيق  يف  الثانوي  بالتعليم  البيئة 
قدره  معياري  باحنراف   ،)2.58( مساوياً  املهارية ككل 
على  يؤكد  املعياري  االحنراف  قيمة  واخنفاض   )0.91(
جتانس استجابات أفراد العينة، كما يتضح من اجلدول أن 
مسامهة املقرر يف حتقيق األهداف املهارية املختلفة جاءت 
متوسطاهتا متقاربه بدرجة كبرية، فقد تراوحت املتوسطات 
احلسابية ما بني )2.77( و )2.21( حيث كانت درجة 
املسامهة قليلة يف حتقيق أربعة أهداف مهارية؛ هي: )10، 
16، 17، 18 ( بينما كانت درجة املسامهة متوسطة يف 

املهارية اخلمسة عشر، كما يتضح  بقية األهداف  حتقيق 
هدف  أي  حتقيق  يف  املقرر  يساهم  مل  أنه  اجلدول  من 
مهاري بدرجة عالية، يف الوقت الذي يساهم فيه املقرر يف 
حتقيق مجيع األهداف املهارية حيث مل حيصل أي هدف 

على درجة حتقق معدومة.  
مع  تعامله  يف  بإجيابية  "يشارك  اهلدف  جاء  وقد 
القضايا البيئية" يف الرتتيب األول من حيث درجة مسامهة 
املقرر يف حتقيقه، وحتققت هذه املسامهة بدرجة متوسطة، 
حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على 
هذا اهلدف )2.77(، باحنراف معياري قدره )0.86(. 
إجيابياً  تؤثر  اليت  القرارات  ينفذ   " اهلدفان  جاء  يف حني 
يف  تساعده  اليت  املهارات  بعض  يتقن   " و  البيئة"  على 
حيث  من  الثاين  الرتتيب  يف  البيئية"  املشكالت  حل 

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
متوسطة2.560.9010يتقن اختاذ القرارات املناسبة بيئيا يف إطار مشكلة مطروحة.7
متوسطة2.770.922يتقن بعض املهارات اليت تساعده يف حل املشكالت البيئية.8
متوسطة2.560.9010يتقن مهارات االتصال يف جمال العمل البيئي9
قليلة2.430.8415حيسن تقومي األنشطة التقنية يف ضوء آثارها البيئية.10
متوسطة2.720.894حيسن استخدام املوارد البيئية املتاحة وحيافظ عليها وينميها.11
متوسطة2.521.0213يعد دراسة عن بعض قضايا البيئة احمللية.12
متوسطة2.520.8812ينظم املعلومات املتاحة ويستخدمها يف حل املشكالت البيئية.13
متوسطة2.540.8611يصمم حلوال عملية لبعض املشكالت البيئية.14
متوسطة2.721.055يبتكر طرقا إلعادة تدوير خملفات بيئته احمللية.15
قليلة2.310.9016يستخدم األجهزة صديقة البيئة يف حياته اليومية.16
قليلة2.210.9817يصمم أنشطة علمية تساهم يف عالج بعض املشكالت البيئية.17
قليلة2.460.9214يبتكر طرقا لرتشيد استخدام املوارد املتاحة.18
متوسطة2.770.933يالحظ ويفسر الظواهر الطبيعية يف البيئة.19

املتوسط الوزين ملدى مسامهة حمتوى مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( 
متوسطة ــــــــــــ2.580.91يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية املهارية

 اتبع: جدول )6(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
الرتبية البيئية املهارية
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درجة مسامهة املقرر يف حتقيقهما، وحتققت هذه املسامهة 
بدرجة متوسطة أيضاً، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات 
استجابات األفراد على هذين اهلدفني )2.77(، باحنراف 
معياري قدره )0.92(. يف حني جاء اهلدف " يستخدم 
الرتتيب  يف  اليومية"  حياته  يف  البيئة  صديقة  األجهزة 
السادس عشر وقبل األخري من حيث درجة مسامهة املقرر 
حيث  قليلة،  بدرجة  املسامهة  هذه  وحتققت  حتقيقه،  يف 
بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على هذا 
اهلدف )2.31(، باحنراف معياري قدره )0.90(، وجاء 

بعض  عالج  يف  تساهم  علمية  أنشطة  يصمم  اهلدف" 
السابع عشر واألخري من  الرتتيب  البيئية" يف  املشكالت 
هذه  وحتققت  حتقيقه،  يف  املقرر  مسامهة  درجة  حيث 
املسامهة بدرجة قليلة، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات 
باحنراف  اهلدف )2.21(،  األفراد على هذا  استجابات 

معياري قدره)0.98(.
ويوضح جدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
الثانوي  بالتعليم  البيئة  علم  مقرر  مسامهة  ملدى  املعيارية 
)نظام املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية الوجدانية: 

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
متوسطة2.950.841حيرتم حق مجيع الكائنات يف احلياة. 1
متوسطة2.820.922حيرتم جهود اآلخرين يف جمال البيئة ويقيمها مبوضوعية.2
متوسطة2.560.9419يشرتك بفاعلية يف مشروعات محاية البيئة احمللية وحتسينها.3
متوسطة2.560.9720يتمسك بأمهية التعاون بني األفراد واجلماعات للنهوض بالبيئة.4
متوسطة2.640.8914يبدي اهتماماً بالبيئة اليت يعيش فيها وقضاياها امللحة.5
متوسطة2.740.875يقدر البيئة لذاهتا بغض النظر عن مردود ذلك عليه شخصيا6
متوسطة2.740.926يقدر قيمة املوارد البيئية وأمهية احملافظة عليها.7
متوسطة2.660.8713يقدر األبعاد املختلفة للمشكالت البيئية اليت تواجه البشرية.8
متوسطة2.700.919يقدر أمهية العمل على صيانة البيئة واحملافظة عليها.9
متوسطة2.570.9217يتبىن قرارات أخالقية واعية جتاه البيئة.10
متوسطة2.610.8415يتبىن اجتاهات إجيابية إزاء البيئة احمليطة به.11
متوسطة2.790.873يتبىن القيم البيئية كاالهتمام بالبيئة واحملافظة عليها.12
متوسطة2.560.8618يهتم باألبعاد األخالقية للقضايا البيئية.13
متوسطة2.770.867يهتم بالناحية اجلمالية يف البيئة احمليطة.14
متوسطة2.610.8415يدافع عن البيئة اليت يعيش فيها ويتبىن قضاياها.15
متوسطة2.570.9016يدافع عن مسؤولياته حنو البيئة ومحايتها.16
متوسطة2.670.9211يؤمن حبق اآلخرين يف االستفادة من البيئة واالستمتاع هبا.17
متوسطة2.670.9011يعتقد بدور العلم والتقنية يف التغلب على املشكالت البيئية.18
متوسطة2.700.848يقدر أمهية ممارسة األنشطة االجتماعية للمحافظة على البيئة.19

جدول )7(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية 
البيئية الوجدانية
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يتضح من جدول )7( أن درجة مسامهة مقرر علم 
البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
حيث  متوسطة،  بدرجة  جاءت  الوجدانية  البيئية  الرتبية 
علم  مقرر  حمتوى  مسامهة  لدرجة  املرجح  املتوسط  جاء 
البيئية  الرتبية  أهداف  حتقيق  يف  الثانوي  بالتعليم  البيئة 
قدره  معياري  باحنراف   ،)2.68( مساوياً  املعرفية ككل 
على  يؤكد  املعياري  االحنراف  قيمة  واخنفاض   )0.88(
اجلدول  من  يتضح  العينة، كما  أفراد  استجابات  جتانس 
أن مسامهة املقرر يف حتقيق األهداف الوجدانية املختلفة 
تراوحت  فقد  بدرجة كبرية،  متقاربه  متوسطاهتا  جاءت 
املتوسطات احلسابية ما بني )2.95( و )2.56( حيث 
كانت درجة املسامهة متوسطة يف حتقيق مجيع أهداف هذا 
اجملال، ومل حيصل أي هدف على درجة حتقق عالية، كما 

مل حيصل أي يهدف على درجة حتقق معدومة.  
يف  الكائنات  مجيع  حق  حيرتم  اهلدف"  جاء  وقد 
املقرر  مسامهة  درجة  من حيث  األول  الرتتيب  "يف  احلياة 
يف حتقيقه، وحتققت هذه املسامهة بدرجة متوسطة، حيث 
بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على هذا 
اهلدف )2.95(، باحنراف معياري قدره )0.84(. بينما 
جاء اهلدف" حيرتم جهود اآلخرين يف جمال البيئة ويقيمها 
مبوضوعية " يف الرتتيب الثاين من حيث درجة مسامهة املقرر 
يف حتقيقه، وحتققت هذه املسامهة بدرجة متوسطة أيضا، 
حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على 

هذا اهلدف )2.82(، باحنراف معياري قدره )0.92(. يف 
حني جاء اهلدف" يشرتك بفاعلية يف مشروعات محاية البيئة 
احمللية وحتسينها " يف الرتتيب التاسع عشر وقبل األخري من 
حيث درجة مسامهة حمتوى املقرر يف حتقيقه، وحتققت هذه 
املسامهة بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات 
باحنراف   ،)2.56( اهلدف  هذا  على  األفراد  استجابات 
اهلدف  جاء  االخري  الرتتيب  )0.94(.ويف  قدره  معياري 
" يتمسك بأمهية التعاون بني األفراد واجلماعات للنهوض 
بالبيئة" من حيث درجة مسامهة املقرر يف حتقيقه، وحتققت 
الوزين  املتوسط  بلغ  هذه املسامهة بدرجة متوسطة، حيث 
 ،)2.56( اهلدف  هذا  على  األفراد  استجابات  لدرجات 

باحنراف معياري قدره)0.97(.
وتشري النتائج السابقة، واملرتبطة بالتعرف على مدى 
مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية يف 
جماالهتا الثالث املعرفية واملهارية والوجدانية، وهو ما يؤمله 
يساهم هذا  أن  البيئية  والرتبية  بالبيئة  واملهتمون  الرتبويون 
املقرر يف حتقيق تلك األهداف لدى الطالب لتعزيز وعيهم 
ببيئتهم واحملافظة عليها، غري أن نتائج البحث بينت  أن 
مقرر علم البيئة يساهم بدرجة متوسطة يف حتقيق أهداف 
الرتبية البيئية بشكل عام وكذلك بنفس الدرجة لكل جمال 
من جماالت أهدافها، مع حصول جمال أهداف الرتبية البيئية 
املعرفية على نسبة أكرب يف التحقيق، يليها اجملال الوجداين 
مث املهاري، ويعزو الباحث ذلك إىل اهتمام مؤلفي الكتاب 

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
متوسطة2.720.877حيرتم قوانني احملافظة على البيئة.20
متوسطة2.690.9510يقدر جهود العلماء يف جمال البيئة.21

املتوسط الوزين ملدى مسامهة حمتوى مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام 
متوسطةــــــــــــ2.680.88املقررات( يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية الوجدانية

اتبع: جدول )7(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى مسامهة مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( يف حتقيق أهداف 
الرتبية البيئية الوجدانية



د. خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم : تقييم مسامهة مقرر علم البيئة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية ودرجة تأييد إدراجه بنظام املقررات بالتعليم الثانوي من وجهة نظر....

17

البيئي وتركيزهم عليه، مما  للبيئة والنظام  باجلوانب املعرفية 
أدى إىل مسامهة حمتوى املقرر يف حتقيق األهداف املعرفية 
للرتبية البيئية، ومن أبرز ما أكدت عليه موضوعات البيئة 
والنظام البيئي والعالقة بني النظم البيئية املختلفة ، والتوازن 
البيئي  النظام  من  جزء  اإلنسان  وأن  واختالله،  البيئي 
ومعرفة تأثري أنشطة اإلنسان اإلجيابية والسلبية على البيئة، 
يف الوقت نفسه هناك العديد من اجلوانب املعرفية للرتبية 
البيئية مل يهتم هبا مقرر علم البيئية بالرغم من أمهيتها فأهم 
بنود القوانني والتشريعات البيئية، واجلرائم املنصوص عليها 
البيئة، واملستحدثات التقنية اليت  يف القوانني والتشريعات 
اليت كان جيب على  ببيئته من أهم املوضوعات  ال تضر 

معدي املقرر ومؤلفيه تضمينها حمتوى املقرر.
 أما ما يتعلق باجلانب الوجداين والذي جاء باملرتبة 
هذا  أهداف  حتقيق  يف  املقرر  مسامهة  حيث  من  الثانية 
يساهم  املقرر  أن حمتوى  إىل  النتائج  أشارت  فقد  اجملال، 
إىل  ذلك  الباحث  ويعزو  متوسطة،  بدرجة  بتحقيقهما 
احملتوى  تضمن  يرون  يكونون  قد  البحث  عينة  أفراد  أن 
تدريسهم  خالل  من  يستطيعون  بيئية  موضوعات 
االستفادة منها يف حتقيق أهداف الرتبية البيئية الوجدانية، 
أما اجملال الثالث واملتمثل يف أهداف الرتبية البيئية املهارية 

واليت جاءت باملرتبة الثالثة من حيث درجة مسامهة حمتوى 
املقرر يف حتقيقها فيعزو الباحث ذلك إىل ضعف حمتوى 
املقرر يف تضمني األنشطة والتجارب ذات العالقة بتنمية 
اليت  املقررات  اختالف  من  وبالرغم  املهارية،  اجلوانب 
تناولتها إال أن نتائج البحث تتفق مع كثري من الدراسات 
الرتبية  أهداف  حتقيق  يف  املقررات  مسامهة  تناولت  اليت 
)مصطفى،1999؛حمجز،2009 دراسات  مثل:  البيئية؛ 
الصبحني،2010؛اليوسف،2013(  ؛عدوان،2009؛ 
واليت أكدت مجيعها على تدين مسامهة حمتويات املقررات 
الرتبية  ومعايري  أهداف  حتقيق  يف  دراساهتم  تناولتها  اليت 

البيئية املعرفية واملهارية والوجدانية. 
اإلجابة عن السؤال الثاين: الذي ينّص على: “ما 
إلدراجه  البيئة  علم  مقرر  ومشريف  معلمي  أتييد  مدى 
ضمن مقررات العلوم ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات(؟    
تأييد  مدى  وحتديد  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 
معلمي ومشريف مقرر علم البيئة إلدراجه ضمن مقررات 
حساب  مت  املقررات(،  )نظام  الثانوي  بالتعليم  العلوم 
الستجابات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
افراد عينة البحث على احملور األول لالستبانة، ومت رصد 

النتائج يف جدول )8(:

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

القبول

يعد إدخال مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم الطبيعة بالتعليم الثانوي فكرة 1
حمايد3.311.365مقبولة.

تدريس مقرر علم البيئة خالل مستوى دراسي واحد فقط حيقق األهداف العامة 2
موافق3.771.101للمقرر.

أضاف تدريس مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم بالتعليم الثانوي عبئاً على 3
موافق3.721.362معلمي العلوم.

يقدم حمتوى مقرر علم البيئة احلقائق واملفاهيم والقوانني والنظريات ذات العالقة 4
حمايد3.391.154بالبيئة بصورة أكرب مما لو مت تضمينها يف مقررات العلوم األخرى.

جدول )8(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى قبول عينة البحث إلدراج مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم ابلتعليم الثانوي )نظام 
املقررات(ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات(
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لدرجة  املرجح  املتوسط  أن   )8( جدول  من  يتضح 
قبول عينة البحث إلدراج مقرر علم البيئة ضمن مقررات 
العلوم  بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( باململكة العربية 
مئوية  وبنسبة   )3.34( يساوي  )احملور ككل(  السعودية 
 )1.23( قدره  معياري  باحنراف   ،)%  66.3( بلغت 
املعياري  االحنراف  قيمة  واخنفاض  حمايدة،  قبول  وبدرجة 
فالعبارات  العينة،  أفراد  استجابات  جتانس  على  يؤكد 
جاءت متوسطاهتا متقاربه بدرجة كبرية وإن كانت هناك 
فروق يف االحنرافات املعيارية ويف حالة تساوي املتوسطات 
لعنصرين تكون األفضلية يف الرتتيب للعنصر ذي االحنراف 
املعياري األقل والذي يدل على جتانس أكرب يف استجابات 
علم  مقرر  تدريس  العبارة"  جاءت  حيث  العينة،  أفراد 
البيئة خالل مستوى دراسي واحد فقط حيقق األهداف 
العامة للمقرر" يف الرتتيب األول من حيث درجة القبول، 
وحتققت هذه املقبولية باملوافقة، حيث بلغ املتوسط الوزين 
لدرجات استجابات األفراد على هذه العبارة )3.77(، 
باحنراف معياري قدره )1.10(. يف حني جاءت العبارة 
العلوم  البيئة ضمن مقررات  " أضاف تدريس مقرر علم 
الرتتيب  يف   " العلوم  معلمي  على  عبئاً  الثانوي  بالتعليم 
املقبولية  هذه  وحتققت  القبول،  درجة  حيث  من  الثاين 
باملوافقة، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات 
معياري                      باحنراف   ،)3.72( العبارة  هذه  على  األفراد 

قدره )1.36(.

البيئة  علم  مقرر  موضوعات   " العبارة  جاءت  كما 
مكررة يف حمتوى كتب التعليم الثانوي األخرى" يف الرتتيب 
املقبولية  هذه  وحتققت  القبول،  درجة  حيث  من  الثالث 
باملوافقة، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات 
األفراد على هذه العبارة )3.48(، باحنراف معياري قدره 
)1.34(. وجاءت العبارة" يقدم حمتوى مقرر علم البيئة 
احلقائق واملفاهيم والقوانني والنظريات ذات العالقة بالبيئة 
بصورة أكرب مما لو مت تضمينها يف مقررات العلوم األخرى" 
يف الرتتيب الرابع من حيث درجة القبول، وحتققت هذه 
لدرجات  الوزين  املتوسط  بلغ  حيث  باحلياد،  املقبولية 
باحنراف   ،)3.39( العبارة  هذه  على  األفراد  استجابات 
معياري قدره )1.15(. وحلت العبارة " يعد إدخال مقرر 
علم البيئة ضمن مقررات العلوم الطبيعة بالتعليم الثانوي 
فكرة مقبولة" يف الرتتيب اخلامس من حيث درجة القبول، 
وحتققت هذه املقبولية باحلياد، حيث بلغ املتوسط الوزين 
لدرجات استجابات األفراد على هذه العبارة )3.31(، 

باحنراف معياري قدره )1.36(.
ضمن  البيئة  موضوعات  تدريس   " العبارة  وجاءت 
تربوية  جدوى  له  الثانوية  باملرحلة  العلوم  مقررات  حمتوى 
أكرب من ختصيص مقرر مستقل هلا" يف الرتتيب السادس 
املقبولية باحلياد،  القبول، وحتققت هذه  من حيث درجة 

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

القبول

تدريس موضوعات البيئة ضمن حمتوى مقررات العلوم باملرحلة الثانوية له جدوى 5
حمايد3.261.436تربوية أكرب من ختصيص مقرر مستقل هلا.  

موافق3.481.433موضوعات مقرر علم البيئة مكررة يف حمتوى كتب التعليم الثانوي األخرى.6

قرار إدخال مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم بالتعليم الثانوي أخذ حقه من 7
حمايد2.720.967الدراسة واملناقشة من قبل املتخصصني قبل تطبيقه.

حمايدـــــــــــ3.341.23املتوسط الوزين ملدى قبول مقرر علم البيئة كمقرر مستقل

اتبع: جدول )8(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى قبول عينة البحث إلدراج مقرر علم البيئة ضمن مقررات العلوم ابلتعليم الثانوي 
)نظام املقررات(ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات(
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حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على 
العبارة )3.26(، باحنراف معياري قدره )1.43(.  هذه 
وأخرياً جاءت العبارة" قرار إدخال مقرر علم البيئة ضمن 
الدراسة  من  حقه  أخذ  الثانوي  بالتعليم  العلوم  مقررات 
الرتتيب  يف  تطبيقه"  قبل  املتخصصني  قبل  من  واملناقشة 
هذه  وحتققت  القبول،  درجة  حيث  من  واألخري  السابع 
لدرجات  الوزين  املتوسط  بلغ  حيث  باحلياد،  املقبولية 
باحنراف   ،)2.72( العبارة  هذه  على  األفراد  استجابات 

معياري قدره )0.96(.
معلمي  رأي  مبعرفة  واملرتبطة  السابقة،  النتائج  وتشري 
البيئة  قبوهلم إلدراج مقرر علم  البيئة حيال  ومشريف علم 
ضمن مقررات العلوم بالتعليم الثانوي )نظام املقررات(، إىل 
أن هناك تبايناً بالرأي بني أفراد عينة البحث بني املوافقة 
والرفض مما أعطى نتيجة إمجالية باحملايد، فهناك )36( فرداً 
من عينة البحث بنسبة )59 %( جاءت استجاباهتم على 
بينما جاءت  العبارة األوىل بدرجة موافق وموافق بشدة، 
استجابة )21( فرداً من عينة البحث                بنسبة 
)34.4 %( بدرجة غري موافق وغري موافق بشدة، وهذا 
عينة  استجابات  نتائج  تؤكده  الرأي  يف  بينهم  التباين 
البحث على بقية عبارات احملور األول، فهم يوافقون على 
أن إدخال تدريس املقرر أضاف عبئاً تدريسياً عليهم يف 
يف  مكرره  املقرر  هذا  موضوعات  أن  يرون  الذي  الوقت 
موضوعات الكتب األخرى اليت يدرسها الطالب بالتعليم 
الثانوي، ولذا فأغلبية أفراد البحث يوافقون على تدريس 
موضوعات املقرر وأمهيتها ودورها يف حتقيق جوانب تربوية 
للطالب إال أن إفراد مقرر هلا قد ال يكون حمل موافقتهم 
بعض  أكده  ما  وهذا  عليهم،  تدريسياً  عبئاً  يسبب  ألنه 
أفراد عينة البحث من خالل إجابتهم على السؤال املفتوح 
املتمثل بذكر مربرات لقبوله أو رفضه للفكرة، حيث يشري 

بيئية  ومعارف  مفاهيم  فيه  "املقرر  بقوله:  لذلك  أحدهم 
سيحقق  األحياء  مقرر  مع  دجمها  ولكن  وعملية،  مهمة 
األهداف املرجوة" ، ويذكر آخر إن "مقرر علم البيئة شكل 
بتدريسه،  يقومون  من  ألهنم  األحياء  معلمي  على  عبئاً 
مقررات  ضمن  السابق  يف  املقرر كان  تضمنه  ما  ومجيع 
وجهات  يف  التباين  هذا  الباحث  ويعزو  األحياء"،  علم 
النظر إىل عدم حصوهلم على هتيئة مسبقة إلدخال املقرر 
استجابة  تأكده  ما  التعليم وهذا  قبل وزارة  وتدريسه من 
العينة على عبارة أخذ رأي املختصني حيال إدخال املقرر 
العينة  أفراد  فاعتبار  حمايده،  استجابتهم  جاءت  حيث 
املقرر  موضوعات  وأن  عليهم،  عبء  املقرر  تدريس  أن 
موضوعات  تدريس  وأن  جدوى،  ذات  وليست  مكررة 
املقرر ضمن مقررات أخرى سيكون ذا جدوى أكرب كل 
قبل  التعليم  وزارة  راعت  لو  سيتغري  بال شك كان  ذلك 
ورش  وعقدت  الرتبوي،  امليدان  رأي  أخذ  املقرر  إدخال 
عمل ودورات تدريبية ولقاءات تربوية للعاملني يف امليدان 
الرتبوي ممن هلم عالقة بذلك من معلمني ومشرفني تربويني 
تدريس  أهداف  شرح  تتضمن  وغريهم  مدارس  ومديري 
تدريسه  وأمهية  األخرى  املقررات  مع  وعالقته  املقرر  هذا 
املقرر  بأمهية  وقناعتهم  هتيئتهم  إىل  سيؤدي  مما  وغريها 
التدريسي ملن  العبء  النظر يف  إعادة  وتدريسه، وكذلك 
مؤثراً  العبء  زيادة  يكون  املقرر حىت ال  بتدريس  سيقوم 

سلبياً على االجتاه حنو املقرر وتدريسه.  
اإلجابة عن السؤال الثالث: الذي ينّص على: “ 
ما أهم املشكالت اليت تواجه تدريس مقرر علم البيئة 
ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات( من وجهة نظر معلمي 

ومشريف املقرر؟
املتوسطات  حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 
عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
ويوضح  لالستبانة،  الثالث  احملور  عبارات  على  البحث 
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جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

بالتعليم  البيئة  علم  مقرر  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت 
الثانوي )نظام املقررات( للمحور ككل مساوياً )2.99( 
ونسبة مئوية بلغت )74.75 %(، باحنراف معياري قدره 
على  يؤكد  املعياري  االحنراف  قيمة  واخنفاض   )0.98(

تواجه  اليت  املشكالت  أهم   )9( يتضح من جدول 
تدريس مقرر علم البيئة بالتعليم الثانوي )نظام املقررات( 
املستوى  يف  جاءت  واملشرفني  املعلمني  نظر  وجهة  من 
أهم  لدرجة  املرجح  املتوسط  جاء  حيث  املتوسط، 

املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات   )9( جدول 
البيئة  علم  مقرر  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت  ألهم 

املقررات( من وجهة نظر معلمي  الثانوي )نظام  بالتعليم 
ومشريف املقرر:

جدول )9(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم املشكالت اليت تواجه تدريس مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي )نظام املقررات(

املتوسط العبارةم
الوزين

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املسامهة
متوسطة3.161.096عدم وجود معلم متخصص بعلم البيئة لتدريس املقرر. 1
متوسطة3.001.0612تدريس مقرر علم البيئة من قبل معلمني غري متخصصني بالعلوم.2
متوسطة3.071.169قلة الدورات التدريبية التخصصية املقدمة ملعلم علم البيئة.3

متوسطة3.151.137ندرة الدورات التدريبية املقدمة ملعلم علم البيئة يف جمال الرتبية البيئية.4
متوسطة3.030.8511ضعف خلفية معلم علم البيئة بالرتبية البيئية وأهدافها.  5
متوسطة2.900.9014ضعف إملام معلم علم البيئة بإسرتاتيجيات تدريس موضوعات الرتبية البيئية.6
متوسطة2.950.7613ضعف قدرة معلم علم البيئة على إعداد أدوات تقومي تتناسب مع أهداف الرتبية البيئية7
متوسطة3.030.8511ضعف إعداد معلم العلوم قبل اخلدمة يف جمال البيئية والرتبية البيئية.8
عالية3.280.984ضعف احلوافز التشجيعية ملعلمي العلوم لتدريس مقرر علم البيئة.9
متوسطة2.821.0416عدم تقبل طالب املرحلة الثانوية دراسة مقرر علم البيئة لكونه مقرراً جديداً.10
متوسطة2.721.0518عدم وضوح أهداف تدريس مقرر علم البيئة.11
متوسطة3.230.905تركيز حمتوى كتاب علم البيئة على اجلوانب املعرفية للبيئة دون اجلوانب املهارية والوجدانية.12
متوسطة3.051.0210ضعف ارتباط موضوعات مقرر علم البيئة ببيئة الطالب احمللية.13
قليلة2.201.1321عدم كفاية الوقت املخصص لتدريس املقرر ملناقشة القضايا واملشكالت البيئية.14
متوسطة2.691.0719قصور دليل املعلم ملقرر علم البيئة يف مساعدة املعلم لتدريس حمتوى املقرر.15
متوسطة3.081.058قلة توفر الوسائل التعليمية الالزمة لدروس مقرر علم البيئة.16
عالية3.380.793عدم توفر املواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ التجارب واألنشطة البيئية املضمنة يف مقرر علم البيئة.17
عالية3.520.761ضعف إمكانات املدرسة الالزمة لتنفيذ األنشطة البيئية اليت تتطلب زيارات ميدانية خارجية18
عالية3.490.762قلة املصادر البيئية املتوفرة باملدرسة اليت ميكن للمعلم والطالب الرجوع إليها.19
متوسطة2.561.0520ضعف قناعة إدارة املدرسة بأمهية مقرر علم البيئة.20
متوسطة2.791.1117منع بعض أولياء أمور الطالب مبنعهم من املشاركة باألنشطة البيئية خارج املدرسة.21
متوسطة2.851.1015ضعف تعاون اجلهات ذات العالقة بالبيئة مع معلم علم البيئة.22

املتوسط الوزين ألهم املشكالت اليت تواجه تدريس مقرر علم البيئة ابلتعليم الثانوي 
متوسطةــــــــــــ2.990.98)نظام املقررات(
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جتانس استجابات أفراد العينة كما يتضح أن املشكالت 
اليت تواجه تدريس مقرر علم البيئة بالتعليم الثانوي )نظام 
املقررات( جاءت متوسطات أمهيتها متقاربه بدرجة كبرية 
املعيارية ويف حالة  وإن كانت هناك فروق يف االحنرافات 
األفضلية يف  تكون  املتوسطات ألمهية مشكلتني  تساوي 
والذي  األقل  املعياري  االحنراف  ذات  للمشكلة  الرتتيب 

يدل على جتانس أكرب يف استجابات أفراد العينة.
كما يتضح من اجلدول أن عينة البحث اعتربت مجيع 
مقرر  تدريس  تواجه  مشكالت  هي  الواردة  املشكالت 
علم البيئة ولكن بدرجات متباينة من حيث األمهية، فقد 
تراوح تقدير عينة البحث ملستوى متثيل عبارات هذا احملور 
القليلة  البيئة ما بني  تواجه تدريس مقرر علم  ملشكالت 
إىل الكبرية، مبتوسطات تراوحت بني )3.52( و )2.2( 
حيث حصلت املشكلة رقم أربع عشرة على درجة أمهية 
 ،9( األرقام  ذات  املشكالت  حصلت  حني  يف  قليلة، 
17، 18، 19( على درجة أمهية عالية، بينما حصلت 

بقية املشكالت على درجة أمهية متوسطة. 
وقد جاءت أمهية املشكلة " ضعف إمكانات املدرسة 
الالزمة لتنفيذ األنشطة البيئية اليت تتطلب زيارات ميدانية 
يف  األمهية  درجة  حيث  من  األول  الرتتيب  يف  خارجية" 
األمهية  هذه  وحتققت  البيئة،  علم  مقرر  تدريس  مواجهة 
من وجهة نظر معلمي ومشريف املقرر بدرجة عالية، حيث 
بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات األفراد على أمهية 
هذه املشكلة )3.52(، باحنراف معياري قدره )0.76(. 
يف حني جاءت أمهية املشكلة " قلة املصادر البيئية املتوفرة 
يف  إليها"  الرجوع  والطالب  للمعلم  ميكن  اليت  باملدرسة 
الرتتيب الثاين من حيث درجة األمهية يف مواجهة تدريس 
نظر  وجهة  من  األمهية  هذه  وحتققت  البيئة،  علم  مقرر 
املتوسط  بلغ  املقرر بدرجة عالية، حيث  معلمي ومشريف 

الوزين لدرجات استجابات األفراد على أمهية هذه املشكلة 
باحنراف معياري قدره )0.76(.كما جاءت   ،)3.49(
أمهية املشكلة " ضعف قناعة إدارة املدرسة بأمهية مقرر علم 
البيئة" يف الرتتيب العشرين وقبل األخري من حيث درجة 
وحتققت  البيئية،  الرتبية  مقرر  تدريس  مواجهة  األمهية يف 
هذه األمهية من وجهة نظر معلمي ومشريف املقرر بدرجة 
متوسطة ، حيث بلغ املتوسط الوزين لدرجات استجابات 
باحنراف   ،)2.56( املشكلة  هذه  أمهية  على  األفراد 
معياري قدره)1.05(. بينما جاءت أمهية املشكلة " عدم 
القضايا  ملناقشة  املقرر  لتدريس  املخصص  الوقت  كفاية 
واملشكالت البيئية" يف الرتتيب احلادي والعشرين واألخري 
الرتبية  تدريس مقرر  األمهية يف مواجهة  من حيث درجة 
معلمي  نظر  وجهة  من  األمهية  هذه  وحتققت  البيئية، 
الوزين  املتوسط  بلغ  حيث  قليلة،  بدرجة  املقرر  ومشريف 
املشكلة  هذه  أمهية  على  األفراد  استجابات  لدرجات 

)2.20(، باحنراف معياري قدره )1.13(.
أهم  على  بالتعرف  واملرتبطة  السابقة،  النتائج  وتشري 
بالتعليم  البيئة  علم  مقرر  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت 
الثانوي )نظام املقررات( من وجهة نظر معلمي ومشريف 
وجود  على  البحث  عينة  افراد  مجيع  اتفاق  إىل  املقرر، 
عدم  من  ذلك  يتضح  املقرر  تدريس  تواجه  مشكالت 
متثل  ال  بأهنا  احملور  هذا  يف  وردت  عبارة  ألي  اعتبارهم 
بني  أمهيتها  املقرر يف  تدريس  وتنوعت مشاكل  مشكلة، 
الكبرية والقليلة، حيث نالت املشكالت اليت تتعلق بتوفري 
النسبة  املقرر  لتدريس  الالزمة  واحلوافز  واإلمكانات  البيئة 
املقرر، ويعزو  تدريس  تواجه  اليت  املشكالت  األعلى بني 
الباحث ذلك إىل اعتبار معلمي املقرر أن هذه املشكالت 
فتوفري  وقدرهتم،  سيطرهتم  عن  خارجة  بعوامل  ترتبط 



22

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 1-25  سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

تأيت من جهات  والتجهيزات واحلوافز  واملواد  اإلمكانات 
يستطيعون  ال  عالية  مشكالت  يعدوهنا  فهم  ولذا  أعلى 
التغلب عليها خالف املشكالت املتعلقة باملعلم واليت يرى 

أن أمهيتها قليلة لقدرته على حلها.
على  مؤكدة  املفتوح  السؤال  نتائج  جاءت  وقد 
تتضمن  أن  دون  احملور  هذا  يف  وردت  اليت  املشكالت 
أهم  إىل  البحث  أفراد  أحد  فيشري  جديدة،  مشكالت 
املشكالت اليت تواجهه بقوله: " عدم ختصصي يف هذه 
املادة، وزيادة نصايب التدريسي، مع عدم وجود حوافز من 
بينما  املقرر"،  تدريس  يف  تواجهين  اليت  املشكالت  أهم 
يذكر آخر أن "من املشكالت اليت تواجه تدريس املقرر 
عدم وجود معلمني متخصصني بعلم البيئة"، ويشري آخر 
بقوله: " عدم تقبل الطالب للمقرر حيث يعربوهنا مادة 
غري هادفة ومملة"، ويعزو الباحث هذه النتائج واإلجابات 
من قبل عينة البحث إىل ما ذكره سابقاً من ضعف هتيئة 
امليدان الرتبوي جبميع عناصره لتدريس هذا املقرر، وضعف 
الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات اليت كان جيب 
الرتبويني  واملشرفني  للمعلمني  املقرر  تدريس  قبل  عقدها 
وقائدي املدارس والطالب مما سيكون هلا األثر الكبري يف 

حتقيق األهداف املرجوة واحلد من املشكالت احلاصلة. 
توصيات البحث 

يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج؛ يُقّدم 
الباحث بعض التوصيات اليت يأمل أن ُتسهم يف حتسني 
واقع تدريس مقرر علم البيئة يف التعليم الثانوي، ومسامهته 

يف حتقيق أهداف الرتبية البيئة؛ وتتمّثل فيما يلي:
مراعاة وزارة التعليم، واجلهات اليت تتوىل إقرار اخلطط . 1

امليدان  هتيئة  لضرورة  هلا  املقررات  وإضافة  الدراسية، 
الرتبوي جبميع عناصره لقبول الفكرة قبل إدخاهلا من 
وورش  التدريبية  الدورات  وعقد  آرائهم  أخذ  خالل 

العمل واللقاءات الرتبوية حيال هذا الفكرة مما يساهم 
الفكرة  جتاه  السلبية  واآلراء  االجتاهات  تقليل  يف 
ستواجه  اليت  املشكالت  على  والتغلب  وتطبيقها، 

تطبيقها.
حيث . 2 من  البيئة  علم  مقرر  حمتوى  يف  النظر  إعادة 

مراعاته للتكامل مع بقية املقررات ذات العالقة بالبيئة؛ 
مثل: مقررات األحياء واجلغرافيا، واالبتعاد عن التكرار 
يف املوضوعات وطريقة تناوهلا حسب طبيعة كل مقرر 
وأهدافه، مع تركيز حمتوى مقرر علم البيئة حنو ما حيقق 

أهداف الرتبية البيئية خصوصاً املهارية والوجدانية.
إدخال مقرر علم البيئة ضمن أي نظام تعليم ثانوي . 3

وعدم االقتصار يف تدريسه على نظام املقررات فقط، 
مع تاليف مشكالت تدريسه يف نظام املقررات، فاملقرر 
يسهم بدرجة متوسطة يف حتقيق أهداف الرتبية البيئة، 
ومع تاليف مشكالت تدريسه وإعادة النظر يف حمتواه 

سيزيد من إسهامه يف حتقيق تلك األهداف.   
تضمني برامج إعداد معلمي العلوم يف كليات إعداد . 4

تنمية  إىل  هتدف  دراسية  مبقررات  العلوم  معلمي 
البيئية،  والرتبية  البيئة  بعلم  املستقبل  معلمي  معارف 

وإسرتاتيجيات تدريسها، وطرق تقومي نواجتها.  
تدعيم برامج تدريب معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية . 5

مبا يُتيح هلم التعرُّف على الرتبية البيئية واهدافها، وما 
تنمية  ُيكسبهم مهارة تدريسهم هلا؛ مبا يساعد على 

وعي الطالب ببيئتهم واحملافظة عليها. 

قائمة املراجع
أواًل: املراجع العربية

يف  البيئية  الرتبية   .)2014( خليل.  نظمي  العطا،  أبو 
البحرين.  مملكة  يف  والزراعة  األحياء  علمي  كتب 
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الرتبوية  للدراسات  العربية  اجمللة  التعليمية.  تبوك 

واالجتماعية، )4(، 57 – 76.
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واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة وسبل تطويرها
 يف ضوء برانمج التحول الوطين2020

)دراسة ميدانية(
الدكتور/ إبراهيم بن عبد هللا بن عبد الرمحن الزعيرب

أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط املشارك يف كلية الرتبية باجملمعة
جامعة اجملمعة

 امللخص: هدفت الدراسة للتعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة ، وأهم األساليب اليت تسهم يف  تطوير إدارة املعرفة فيها يف ضوء 
برنامج التحول الوطين2020، ومن مث معرفة أهم العقبات والعوائق اليت ميكن أن حتد من توظيف و تفعيل إدارة املعرفة فيها، وقد مت استخدام املنهج الوصفي 
التحليلي، واالستبانة كأداة جلمع البيانات ، واليت طبقت عشوائيا على عينة بلغت )170( من اهليئة التعليمية يف اجلامعة، وأسفرت الدراسة بعض النتائج 
منها: أن واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة جاء بدرجة متوسطة باخالف أبعادها ، توليد املعرفة وخزها ونشرها وتوزيعها ، ومن مث تطبيقها والرقابة 
عليها، ولعل ذلك يتوافق توجهات التحول الوطين للمملكة 2020، وأن العمل على إجياد قاعدة بيانات دقيقة تشمل كل ما يتعلق باجلامعة، وحتديث 
شبكات االتصال األكادميي فيها، تعد من أهم أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020، كما تراه 
عينة الدراسة، و أوضحت الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة) ≥ 0.05α(يف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إىل املتغريات 
املستقلة التالية)الدرجة العلمية ، وطبيعة العمل، وسنوات اخلربة، واجلنس، و الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة(بعضها يعزى للدرجة العلمية أو 
اجلنس، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفري اجلامعة للمعرفة الضمنية كأساس؛ لتحقيق امليزة التنافسية بعد تشخيصها؛ لتحويلها إىل معرفة ظاهرة، 

للمساعدة على تطوير املعارف املتولدة حديثًا، وتبادل اجلامعة األفكار ذات اخلربات املهارية مع مثيالهتا لتعزيز املعرفة العلمية.    
الكلمات املفتاحية: املعرفة، إدارة املعرفة، جمتمع املعرفة، التحول الوطين.

 The reality of the application of knowledge management at the University of Majmaah and
ways to develop it in the light of the National Transition Program 2020

D r. Ibrahim bin Abdullah Alzuaiber
Associate Professor of Management and Educational Planning Co

College of Education Majmaah
Majmaah University

 Abstract: This study aims at identifying the reality of applying knowledge management and   methods contributing 
in developing knowledge management in light of national determination program 2020, then determining the most 
important obstacles hindering knowledge employment as well as activation. The analytical descriptive approach 
has been used. Moreover, a questionnaire, as a tool of data collection, has been used and applied randomly on 
a sample of  (170) of educational staff at  the university. The study conducted  the following results: Reality of 
applying  knowledge  management  at  Al-Majmaah  University  came  with  (medium  degree)  with  its  different 
dimensions: knowledge generating, storing and distribution and then applying as well as observing. This manifests 
that university administration gives a great interest -  despite its modernity- in this vital aspect that is consistent with 
2020 national determination directions in the kingdom. In addition, trying to find an accurate database include all 
university matters. Also updating, as the study respondents perceive, all academic networks is the most important 
method participating in developing knowledge management application in light of national determination program 
2020. Additionally, the study clarified that there are statistically significant differences at level (0.05α ≤) in the 
responses of study respondents due to independent variables (scientific degree or sex). The study recommended that 
it is important for university to provide implied knowledge as abases to achieve competitive advantage then change 
it into virtual knowledge in order to help in developing new generated knowledge. Also the study recommended 
that university should exchange skilled experiences with its equivalents to enhance scientific knowledge.      
Key words: Knowledge, knowledge management, knowledge society, National Transformation.
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املعرفة  على  قائمة  منظمات  بطبيعتها  اجلامعات  إن 
أن  تستطيع  حىت  املعرفية  أصوهلا  إدارة  إىل  حباجة   ،
املعرفة  إدارة  فظهرت  املطلوب.  بالشكل  رسالتها  تؤدي 
(Knowledge Management) نتيجة حتمية لسيادة املعرفة 

التطوير  مدخالت  أهم  من  فأصبحت  العصر،  هذا  يف 
والتغيري، وبالتايل تستطيع إحداث نقلة نوعية يف مستوى 
مما  اجلامعات،  وهي  أال  اجملتمع  مؤسسات  أهم  أداء 
يساعد  إداري  املعرفة كمدخل  إدارة  تفعيل  أمهية  يعين 
أهداف  لتدعيم  واستثمارها  املعرفة  إنتاج  حتسني  يف 
تتضمن  فهي  والفاعلية،  واجلودة  االبتكار  مثل  اجلامعة 
باجلامعة،  املعريف  الرصيد  لتكوين  واإلعداد  التخطيط 
أنشطتها،  يف كافة  توظيفها  وتيسري  تدفقاهتا،  وتوجيه 
والعمل املستمر على تنميتها وحتديثها، واستخراج الكامن 

منها)العيدروس،2012،3(.
فقد أكدت رؤية )2030( للمملكة العربية السعودية 
على أمهية االستثمار يف التعليم والتدريب، وتزويد الطالب 
والطالبات باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل. 
التعليم اجليد  وذكرت من أهدافها األساسية توفري فرص 
جلميع الطالب والطالبات وفق خيارات متنوعة، وسيكون 
وعلى  املبّكر،  التعليم  مراحل  على  أكرب  بصورة  الرتكيز 
وتطوير  وتدريبهم  الرتبوية  والقيادات  املدرسني  تأهيل 
املناهج الدراسية، وكذلك زيادة االهتمام مبواءمة خمرجات 
حيث  العمل،  سوق  احتياجات  مع  التعليمية  املنظومة 
سيتم إطالق البوابة الوطنية للعمل "طاقات"،  وسنؤسس 
جمالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعىن بتحديد ما 
حيتاجه من املهارات واملعارف، وسيكون هناك توسع يف 
برامج التدريب املهين لدفع عجلة التنمية االقتصادية، مع 
الرتكيز فرص االبتعاث على اجملاالت اليت ختدم االقتصاد 
العاملّية  اجلامعات  يف  النوعّية  التخصصات  ويف  الوطين، 

 

املقدمــة  :
إن املعرفـة مبفهومهـا الكبيـر تشكل ثروة حقيقية لكل 
األفراد واجلماعات واملنظمات، فهي األداة احليوية الفاعلة 
اليت من خالهلا تتمكن املنظمات من القيام مبهامها ومباشرة 
لذا  أهـدافها بكفـاءة وفاعلية؛  أنشطتها؛ من أجل حتقيق 
فقد أصبحت مفاهيم املعرفة واجلودة هي احملرك الذي يقود 
التنافسية يف وقتنا احلايل، وتـشكل إدارة املعرفة تطورا فكريا 
مهما وذا قيمة، يهتم بالعاملني الـذين يباشـرون أنـشطة معرفيـة 
يقومــون  الــذين  املتميــزة  والقــدرات  االختــصاصات  وذوي 
)الكبيسي2005،21  املنظمــة  فــي  الذهنيــة  باألعمــال 
املعرفة يتطلب توافر  إدارة  (.من ناحية أخرى فإن تطبيق 
جمموعة من العناصر مثـل:أن تكـون الثقافة التنظيمية السائدة 
لدى العاملني ترحب بالتغيري، وأن يكون اهليكل التنظيمي 
املعرفة حبيث يؤدي إىل استقاللية أكثر يف  مناسبا إلدارة 
اختاذ القرار، ويساعد على العمل بروح الفريق ،كمـا جيب 
أن تتسع الثقافة التنظيمية لتحتوي اجلوانب العديدة اخلاصة 
بإدارة املعرفة، وأن تكون قيـادة تشجع على تبين إدارة املعرفة 

.(Others & Leidner,2006, p:18 ) 
إدارة  مدخل  اعتماد  من  املرجوة  الفائدة  ولتحقيق 
املعرفة يف املنظمات، فإن دور إدارة املنظمة جيب أن يركز 
الفاعل هلذا املدخل من خالل توظيفه  على االستخدام 
باجتاه حتقيق األهداف االسرتاتيجية واألهداف التشغيلية 
ومهارات  املختلفة  املنظمة  قدرات  وتعزيز  للمنظمات، 
هلذه  واالستدامة  والتحسني  التطوير  وحتقيق  كوادرها، 
القدرات واملهارات، كما ينبغي أن ترّكز إدارة املنظمة على 
توجيه عمليات إدارة املعرفة حنو حتقيق املأسسة )مأسسة 
املعرفة(، وجيب الرتكيز على تنفيذ اسرتاتيجية معرفية تكفل 
فاعلية عمليات إدارة املعرفة يف كل وحدات املنظمة بصورة 

تكاملية.
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املعرفة  إدارة  التعليمية، وحيث إن  احلديثة يف املؤسسات 
اإلدارية  األساليب  أهم   Managementمـن  knowledge 
جدواها  أثبتت  وإهنا  والتغيري،  التطوير  إلحداث  احلديثة 
يف عامل الصناعة واإلنتاج واليت أكدت على أمهية توظيف 
هذه  بقاء  أجل  من  به  تقوم  الذي  والدور  املعرفة  إدارة 
أداء رسالتها، ومن  التعليمية واستمراريتها يف  املؤسسات 
مث وصوهلا إىل التميز واملنافسة)طاشكندي،13،1428(، 
من بني املنظمات اليت تقوم بتوظيف إدارة املعرفة ، جند أنه 
حمدودية ذلك يف جمال التعليم و ذلك بسبب قلة ما كتب 
عن إدارة املعرفة يف التعليم، فاملؤسسات التعليمية جيب أن 
حتتل مكان الريادة يف طريق جعل إدارة املعرفة من األجزاء 
 ،2002 ،Sallis & Jones ( الرئيسـة و املفـاتيح املهمة لثقافتها
وخصوصا  اجملال،  هذا  يف  األحباث  لقلة  ونظرا   ،)15-14

والتوجه  العايل،  التعليم  يف  املعرفة  بإدارة  يتعلق  ما  منها 
العايل احلديث حنو تفعيل التقنية وتوظيفها يف نقل املعرفة 
ومرشدا  رافدا  لتكون  الدراسة  هذه  أتت  فقد  وتطبيقها؛ 
املعرفة  إدارة  تطبيق  واقع  التعرف على  اجملمعة يف  جلامعة 
الذي  الوطين 2020  التحول  وتطويرها يف ضوء برنامج 
يهدف إىل جعل اجلامعات السعودية قادرة بصورة  أكثر 
على إدارة املعرفة العلمية والتقنية توليدا ونشرا واستثمارا.

إىل  احلالية  الدراسة  عمدت  فقد  ذلك  أجل  ومن 
جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  واقع  على  الضوء  تسليط 
 ، الناشئة  السعودية  اجلامعات  إحدى  تعد  اليت  اجملمعة 
وسبل تطويرها يف ضوء برنامج التحول الوطين للمملكة 
العربية السعودية، وينبثق من ذلك اإلجابة على األسئلة 

التالية:  
س1/ ما واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة؟

املعرفة يف جامعة  إدارة  تطبيق  تطوير  ما سبل  س2/ 
املعرفة يف ضوء برنامج التحول الوطين؟

املرموقة، والرتكيز على االبتكار يف التقنيات املتطورة ويف 
ريادة األعمال.

وإن اسرتاتيجيات وتقنيات إدارة املعرفة يف مؤسسات 
يعد أمرا مهما جوهريا كما هو يف قطاع  التعليم العايل 
األعمال، و إنه إذا مت تطبيقه بفعالية سيؤدى حتما إىل 
حتسني قدرة مؤسسات التعليم العايل يف اختاذ القرارات، 
ويعمل على تقصري دورة تطوير منتجاهتا وحتسني خدماهتا 

  (Kidwell, Linde & Johnso n, 2000(

ومبا أن اجلامعات تعد من أهم املنظمات لتطبيق إدارة 
التحديات،  مواجهة  على  قادرة  فاعلية  ولديها  املعرفة، 
التنافسية  امليزة  إىل  للوصول هبا  والسعي  املنافسة،  وحدة 
من خالل حتقيق مكاسب وزيادة رضا العمالء، وحتسني 
جودة خدماهتا يف كافة جماالهتا التدريسية والبحثية وخدمة 
املعرفة  إدارة  تبين  األمر  يتطلب  هبا؛  احمليطة  اجملتمعات 
كمدخالت لتحقيق اجلودة يف مجيع جماالت إدارهتا، وهذا 

ما يؤكد عليه برنامج التحول الوطين2020.

مشكلة الدراسة :
نظرا التساع نطاق اجملاالت واملؤسسات احلديثة اليت 
أثبتت جناحها يف تطبيق إدارة املعرفة يف معاجلة كثري من 
املشكالت والتحديات اليت تواجه تطوير التعليم العايل، 
وتلبية التوسع يف براجمه وأنشطته؛ فقد توجهت العديد من 
اجلامعات السعودية إىل تبين تطبيق إدارة املعرفة استغالال 
للطفرة اهلائلة يف التطور التقين لتقنيات وسائل االتصال 
الدور  تغيري  يف  سامهت  واليت  املعلومات،  ومصادر 
األساسي لعضو هيئة التدريس من مستخدم للمعرفة إىل 
ناقل وصانع ومنتج للمعرفة احلديثة؛ مما كان له انعكاس 

إجيايب على طبيعة العملية التعليمية.
وقد أكدت العديد من الدراسات احلديثة إىل ضرورة 
إجراء تغيري يف أساليب اإلدارة، واألخذ باألسـاليب اإلدارية 
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العلمية  )الدرجة  التالية  املستقلة  املتغريات  إىل  تعزى 
والتخصص  واجلنس  اخلربة  وسنوات  العمل  وطبيعة 

األكادميي.
حدود الدراسة :

للعام  الثاين  الفصل  الدراسة يف هناية  مت تطبيق هذه 
الدراسي 1438هـ، على عينة من أعضاء هيئة التدريس 
احملاور  على  الدراسة  هذه  ركزت  وقد  اجملمعة،  جبامعة 
املعرفة،  وتوزيع  نشر  املعرفة،  خزن  املعرفة،  توليد  التالية: 

تطبيق املعرفة ،ومن مث متابعة املعرفة والرقابة عليها. 
مصطلحات الدراسة :

املعرفة knowledge، يرى )Ackerman,2000( أن املعرفة 	 
تتضمن عوامل بشرية Human وعوامل غري بشرية وغري 
 Beliefs واملعتقدات Truth مثل احلقائق Inanimate حية
 Concepts واملفاهيم Perspectives والرؤى ووجهات النظر
واألحكام Judgments والتوقعات Expectations واملناهج 
 .Know-How والرباعة Skills واملهارات Methodologies

إدارة املعرفة knowledge management : هي 	 
تنظيم اجلهود للحصول على املعارف يف أشكاهلا املتعددة 
من مصادرها املتنوعة ، وختزينها ومشاركتها واستخدامها 
أهداف  حتقيق  أجل  من  منتجات؛  إىل  بتحويلها 
املنظمات بكفاءة وفاعلية )املغريب ومرزوق،2010(.  

وظائف  تطبيق  هي  املعرفة  إدارة  أن  الباحث  ويرى 
اإلدارة من ختطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه؛ لالستفادة من 
رأس املال الفكري للمنظمة املتمثل يف املعارف الضمنية 
املعارف  تطور  ومراحل  عمليات  خالل  من  والصرحية، 
املتمثلة يف احلصول على املعرفة وتنظيمها وخزهنا وتطبيقها 

ومشاركتها واالستفادة منها الختاذ القرار األمثل. 
هو 	   :The knowledge society املعرفة  جمتمع 

وإنتاج ومعاجلة، وحتويل،  بتحديد  يقوم  الذي  اجملتمع 

من  حتد  أن  ميكن  اليت  والعوائق  العقبات  ما  س3/ 
تفعيل تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة؟

س4/ هل هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى 
الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  يف   )α ≤ 0.01( الداللة 
تعزى إىل املتغريات املستقلة التالية )الدرجة العلمية وطبيعة 

العمل وسنوات اخلربة واجلنس والتخصص األكادميي؟
أمهية الدراسة :

إبراز  الدراسة يف أهنا عملت على  تتمثل أمهية هذه 
واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة باعتبارها إحدى 
اجلامعات السعودية الناشئة ،واليت تتناغم مع أهم أهداف 
التحول الوطين، كما تعمل على تزويد مسؤويل اجلامعات 
التعليم  يف  املعرفة  إدارة  مفاهيم  تطبيق  بأمهية  السعودية 
العايل، والعمل على تبين إدارة املعرفة التنظيمية باعتبارها 
تـسعى إلـى اكتساب املعرفة وتطويرها ونشرها بني أعضاء 
أكرب  لتحقيق  هبا؛  والعاملني  اجلامعة  يف  التدريس  هيئة 
املعرفة،  تبادل  علـى  والرتكيز  التنظيمية،  الفعالية  قدر من 
واملشاركة فيها من خالل مدخل منطقي منظم، واالستفادة 
من اخلربات املرتاكمـة والتجارب واملهارات والقدرات اليت 

ميتلكها األفراد والوحدات اإلدارية واألكادميية فيها.
أهداف الدراسة: 

التعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.	 
يف 	  تساهم  سوف  اليت  األساليب  أهم  على  التعرف 

برنامج  املعرفة يف ضوء  املعرفة يف جامعة  إدارة  تطوير 
التحول الوطين2020.

من 	  حتد  أن  ميكن  اليت  والعوائق  العقبات  أهم  معرفة 
تفعيل إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.

دالة إحصائية عند مستوى 	  الفروق ذات  استكشاف 
الداللة )α ≤ 0.01( يف استجابات أفراد عينة الدراسة 
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امتالك  املعرفة، و مدى  إدارة  لبعض مفاهيم  يف اجلامعة 
السعودية  اجلامعات  يف  واإلدارية  األكادميية  القيادات 

األخرى لبعض مفاهيم ومقومات إدارة املعرفة.
- دراسة )بدر،2010(، واليت هدفت الدراسة لتطوير 
الثانوية مبحافظات غزة يف ضوء  مهارات مديري املدارس 
مفهـوم إدارة املعرفة مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي، وقد 
استخدمت عينة مكونة من مجيع مديري املدارس الثانوية 
بقطاع غزة للعام 2010/2009والبالغ عددهم )129( 
%وتوصلت  بنسبة90.96   )125( منهم  واستجاب 
الدراسة للنتائج التالية :أن ممارسة مديري املدارس ملهارات 
الدراسة  واقرتحت  عالية،  نظرهم  وجهة  من  املعرفة  إدارة 
عقد دورات ملدراء املدارس يف جمال إدارة املعرفة، وتطوير 
مهارات املدراء البحثية، وتزويدهم مبصادر املعرفة املختلفة، 
معرفة  إىل  الضمنية  املعرفة  لتحويل  باحلوافز  وتشجيعهم 

صرحية.
 Muniz,  Dias  Batista.Jr  &  Loureiroدراسة  -
   (Knowledge  based  integrated  production)،  (,2010)

القرتاح  الدراسة  هذه  هدفت   ،(Management Model(
منوذج إدارة إنتاجي متكامل قائم على املعرفة كبعد ثالـث 
العوامل اليت  العمل واإلنتاج، وحتديد  التقليديني  للبعدين 
توجد طرق مالئمة لتبـادل املعـارف، وحتقيـق النتائج املرجوة 
يف بيئة عمليات اإلنتاج، وكان منهج بناء النموذج املقرتح 
من الفرص اليت مت حتديدها من خالل مراجعة األدبيات 
 (work السابقة واقرتاح منوذج يدمج بني البعدين التقليـديني
(w: العمل، (production :p) اإلنتاج، مع بعد ثالث جديد 
هو(knowledge :k)  املعرفـة، وبينت نتائج الدراسة تكامل 

هذه األبعاد الثالثة.
- دراسة )الشرفا،2008(، واليت هدفت إىل التعرف 
حتقيق  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة  إدارة  دور  على 

من  املعرفة  وتطبيق  لبناء  املعلومات  واستخدام  ونشر، 
أجل التنمية البشرية)اليونسكو،2005(.

 	 National الوطين2020  التحول  برانمج 
Transformation Program

لتحقيق  خطة  هو   ،"2020 الوطين  التحول  برنامج    
خالل   "2030 السعودية  العربية  اململكة  "رؤية  وتنفيذ 
السنوات اخلمس القادمة، وهو خطة متكاملة تعىن بتحول 
اقتصاد اململكة العربية السعودية من االعتماد على النفط 
كمورد أساسي إىل مصادر أخرى؛ ميكن أن تساهم يف 
زيادة االستمارات وحتقيق أعلى درجات النمو يف جوانب 
احلياة املختلفة، كاالستثمار يف رأس املال البشري الذي 

يدعمه التوجه حنو إدارة املعرفة.
الدراسات السابقة

  -  دراسة )العتييب،2016(، واليت هدفت ملعرفة مدى 
امتالك القيادات األكادميية واإلدارية يف جامعة جنران لبعض 
مفاهيم إدارة املعرفة، و استخدم الباحث املنهج الوصفي 
تطبيقها  مت  املعلومات،  جلمع  أداة  واالستبانة  التحليلي، 
على عينة بلغت )111(من القيادات األكادميية واإلدارية 
النتائج  من  لعدد  الدراسة  وتوصلت  جنران،  جامعة  يف 
مفاهيم  ميتلكون  ووكالءهم  الكميات  عمداء  أن  منها: 
األقسام  رؤساء  أن  حني  يف  بدرجة كبرية،  املعرفة  إدارة 
األكادميية ومديري اإلدارات ميتلكون مفاهيم إدارة املعرفة 
بدرجة متوسطة، وأنه يوجد فروق دالة إحصائية يف بعض 
لصاحل  و  ووكالئهم  العمداء  لصاحل  املعرفة  إدارة  مفاهيم 
محلة مؤهل الدكتوراه، وأوصت الدراسة بضرورة أن تضع 
جامعة جنران خطة توعوية لتثقيف وتدريب منسوبيها يف 
جمال إدارة املعرفة، وكذلك تشجيع عمليات توليد املعرفة 
واكتساهبا واستثمارها، واقرتحت الدراسة إجراء دراسات 
أخرى حول مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
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وخصائص  فيها،  العاملة  التدريسية  اهليئات  خصائص 
اجلامعات،  تلك  املعلومات يف  لتكنولوجيا  التحتية  البنيـة 
وكان جمتمع الدراسة من مجيع اجلامعـات األردنية اخلاصة 
البالغ عددها )18(جامعة، ومت اختيار عينة مكونة مـن 
(6(جامعـات، وتـم توزيع استبانة على اهليئات التدريسية 
الدراسة إىل وجود  العاملة يف هذه اجلامعات، وتوصلت 
مـن  عليها  للحصول  والسعي  العلمية  املراتب  بني  عالقة 
قبـل اهليئة التدريسية وضمان اجلودة يف اجلامعات األردنية 
اخلاصة ،وعدم وجود عالقـة بـني احلوافز اليت حيصل عليها 
اجلامعات  يف  اجلودة  وضمان  التدريسية  اهليئات  أعضاء 
األردنية اخلاصة، وكذلك وجود عالقة دالة إحصائية بني 
اجلامعات  اجلودة يف  التدريس وضـمان  خربة عضو هيئة 

األردنية اخلاصة.
- دراسة )معايعة،2008(، متثل هذه الدراسة دراسة 
إدارة  مبوضوع  املتصلة  املفاهيم  لتأصيل  )مكتبية(  نظرية 
املعرفـة يف مؤسسات التعليم العايل اعتمادا على أحدث 
األدبيات يف هذا اجملال ،من خـالل دراسـة مناذج متنوعة 
ملؤسسات التعليم العايل االفرتاضية، وهدفت هذه الدراسة 
إىل إلقاء الـضوء على االجتاهات احلديثة ملؤسسات التعليم 
احلديثة،  والتكنولوجيـة  املعرفية  التطورات  ضوء  يف  العايل 
وتسليط الضوء على بعض النظم والنماذج العاملية اجلديدة 
إلدارة املعرفـة ونظـم املعلومات يف مؤسسات التعليم العايل 
،كما هدفت إىل لفت نظر أصحاب القرار فـي التعلـيم 
وتكنولوجيا  املعرفة  بإدارة  االهتمام  زيادة  ألمهية  العايل 
جمتمع  بناء  يف  ودورها  احلديث،  مبفهومها  املعلومات 
االفرتاضية  اجلامعة  أن  الدراسة  نتائج  من  وكان  املعرفة، 
النفقات  توفري  بإسهامها يف  التقليدية  اجلامعة  تتميز عن 
التدريب والعمـل  على إدارة اجلامعة، كذلك توفري فرص 
من  االنتقال  إىل  وتؤدي  للمجتمع،  املستمر  والتعليم 

وقد  غزة،  قطاع  العاملة يف  املصارف  يف  التنافسية  املزايا 
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة 
الدراسة هي االستبانة، وتكونت العينة من 174 موظفا، 
املصارف  األقسام يف  ورؤساء  العامني  املدراء  وهم مجيع 
العاملة يف  الدراسة إىل أن املصارف  املبحوثة، وتوصلت 
القطاع تطبق نظم تكنولوجيا إدارة املعرفـة، وحترص علـى 
االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، لكن ال توجد وحدة 
تنظيمية أو قسم خاص إلدارة املعرفة داخل أي مصرف 
توجد  وأنه  املعرفة،  إدارة  لنظم  تطبيقها  رغم  القطاع  يف 
عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وتكنولوجيا 

املعلومات وجماالت امليزة التنافسية.
- دراسة )دروزة،2008(، واليت هدفت هذه الدراسة 
إىل الكشف عن العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة كما 
وردت يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز األداء املؤسسي 
والـشفافية )االحتياجـات املعرفيـة، الـوعي وااللتزام املعريف، 
املعرفة  إدارة  واخلارجية(وعمليات  الداخلية  االتصاالت 
)التشخيص، التوليد، اخلزن، التوزيع، التطبيق( وأثر هذه 
العالقة على متيز األداء املؤسسي فـي وزارة التعليم العايل 
األردنية، وقامت الباحثة بتصميم استبانة مت توزيعها على 
عينة الدراسـة من املوظفني محلة الدبلوم املتوسط فما فوق 
وجود  إلـى  الدراسة  وتوصلت  فرد،   )300( وعددهم 
عالقة دالة إحصائية بني متطلبات إدارة املعرفة وعملياهتا 
مـن جهـة رضـا العاملني والتعلم والنمو املؤسسي، وكفاءة 
العمليات الداخلية من جهة أخرى ،كـذلك وجـود عالقة 
وتوليـد  املعرفـة،  تشخيص  و  املعرفة،  إدارة  متطلبات  بني 

املعرفـة، وتوزيـع املعرفة، وتطبيقها
هذه  واليت هدفت  )احملاميد،2008(،  - دراسة 
الدراسة إىل بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة املعرفة يف ضمان 
على  باالعتماد  اخلاصة  األردنية  اجلامعات  يف  اجلودة 
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تقدمي إطار عمل شامل لتطبيق نظام إدارة املعرفة، ابتداء 
من وضع األهداف االسرتاتيجية وانتهاء باملهام واألعمال 
التنفيذية، وقد تضمن هذا اإلطار املراحل األساسية 
مرحلة، ويف سبيل  والفرعية ،واخلطوات التنفيذية لكل 
حتقيق هدف الدراسة فقد قام الباحثون مبراجعة وفحص 
لتطبيق إدارة املعرفة، وخلصوا  وحتليل أحد عشر منوذجا 
إىل تطوير إطار عمل شامل لتطبيق نظام إدارة املعرفة، 
ومن مث قاموا بتطبيقه يف عمليات مركز األحباث والتطوير 
يف إدارة اهلندسة الصناعية جبامعة سول يف كوريا، وبينت 
الدراسة أن املراحل األساسية لتطبيق إدارة املعرفة تتكون 
النظام،  العمليات،  الثقافة،  اهليكلة،  االسرتاتيجية،  من: 

مث التعديل.
بناء  إىل  واليت هدفت  )حجازي،2005(،  دراسة   -
أمنوذج لتوظيف إدارة املعرفة فـي املنظمـات األردنيـة العامـة 
بني  مقارنة  حتليلية  دراسة  إجراء  خالل  من  واخلاصة، 
املنظمات  إذا كانت  مـا  ملعرفة  واخلاص  العام  القطاعني 
أجريت  وقد  أعماهلا،  يف  املعرفة  إدارة  توظف  األردنية 
قطاع   )11( منها  أردنية،  منظمة   )21( فـي  الدراسـة 
العينـة)  أفـراد  عـدد  وبلـغ  قطاعات خاصة   )10( و  عام 
العام، )145(من  385(منهم )240( فردا من القطاع 
القطاع اخلاص. توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، 
أمهها: أن املنظمات األردنية العامة واخلاصة تـدركان ماهيـة 
املفهوم والدور  أبعادها من حيث:  املعرفة مبختلف  إدارة 
والثقافة  املعرفة  وقيـادة  والفوائد  واألهداف  واملوجودات 
املنظمية و، أن هذه املنظمات يف القطاعني العام واخلاص 
متارس عمليـات إدارة املعرفة من حيث: التوليد والتشارك 
والتعلم؛ ونتيجة لذلك توصلت الدراسـة إلـى أن املنظمات 
األردنية العامة واخلاصة توظف إدارة املعرفة يف أعماهلا وإن 

كان ذلك بدرجـة حمدودة تقريبا.

احلماية احمللية إلـى املنافـسة الدوليـة؛ نتيجة العوملة وشبكة 
املعلومات واالتصاالت العاملية.

هذه  هدفت  الوهاب،2006(،  )عبد  - دراسة 
املعرفة،  إدارة  تطبيق  متطلبات  التعرف على  إىل  الدراسة 
والتعرف علـى مـدى توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف 
الباحث  اسـتخدم  العربيـة،  القاهرة جبمهورية مصر  مدينة 
املنهج الوصفي التحليلي يف دراسته، وتوصل الباحث إلـى 
أن هنالـك متطلبـات لتطبيق إدارة املعرفة ،مثل أن يكون 
واعية  قيادة  وجود  ضرورة  وأفقيا،  مرنا  التنظيمي  اهليكل 
املعلومات  لتبادل  ومشجعة  املعرفة  إدارة  بتطبيق  ومهتمة 
بني العاملني، كما جيب أن تكـون الثقافة التنظيمية مواتية 
لتطبيق إدارة املعرفة، وكشفت الدراسة أن هذه املتطلبات 
ال تتـوافر بالدرجة الكافية يف املدن العربية، خاصة مدينة 
العديد  تعرتضها  املعلومـات  تكنولوجيـا  أن  القاهرة، كمـا 
تطورهـا  تعيـق  اليت  املادية  واإلمكانات  املشكالت  من 
،مثـل أن اهلياكـل التنظيمية هرمية ،ومنط القيادة والثقافة 

التنظيمية يتسم باملركزية.
 :(The(  (Waddell  &  Stewart  ,2006)  دراسة   - 
 Interdependency  between  Knowledge  Management

العالقة  اختبار  إىل  الدراسة  هذه  هدفت     and Quality 
بني إدارة املعرفة واجلودة، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن 
الشركات األسرتالية،  ومت توزيع 1000 استبانة على هذه 
الشركات، ومت اسرتجاع ما نسبته 25%مـن العدد اإلمجايل 
املستخدم  الباحث  منهج  وكان   ، املوزعة  لالستبيانات 
الظواهر  الوصـفي 24 لدراسة  املنهج  هو  الدراسة  يف 
االجتماعية ، وقد توصلت الدراسة لنتيجة مفادها وجود 
املعرفة هي  إدارة  وأن  واجلودة،   املعرفـة  إدارة  بـني  عالقة 

مكون أساسي لنقل ثقافة اجلودة يف هذه الشركات.
هدفت إىل 	  واليت   ،)Kim, Lee & Park,2006)دراسة
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)بدر،2010(،  )العتييب،2016(،  من:  دراسة كل  مع 
)الشرفا،2008(، )دروزة،2008(، )عبد الوهاب،2006(، 
املنهج  استخدمت   Waddell)،اليت  &  Stewart  ,2006)
اليت  التالية  الدراسات  مع  تتفق  التحليلي، كما  الوصفي 
العايل)العتييب،2016(،  التعليم  يف  املعرفة  إدارة  تناولت 
)احملاميد،2008(،)معايعة،2008(،  )دروزة،2008(، 
 Kim,  Lee  &(  ،)Mikulecka  &  Mikulecky,2005)
السابقة  الدراسات  أغلب  أن  إىل  إضافة   ،)Park,2006
عينة  من  املعلومات  جلمع  االستبانة كأداة  استخدمت 
الدراسة، لكن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة 
يف أهنا تناولت موضوعا جديدا هو برنامج التحول الوطين 
2020 السعودي ودوره يف تعزيز تطبيق إدارة املعرفة يف 
جامعة  وهي  أال   ، الناشئة  السعودية  اجلامعات  إحدى 

اجملمعة اليت حققت قفزات متميزة يف السنوات السابقة.

اإلطار النظري للدراسة 
إدارة املعرفة وأمهيتها يف مؤسسات التعليم العايل:

 وهناك من يرى بأن املعرفة هي  مزيج من املفاهيم 
األفعال  واألفكار والقواعد واإلجراءات اليت هتدي 
عبارة عن معلومات ممتزجة  والقرارات، مبعىن آخر هي 
والقيم اليت يعمل بعضها  بالتجربة، واحلقائق واألحكام 
مع بعض كرتكيب فريد يسمح لألفراد واملنظمات خبلق 
)ياسني،2007،25 (،  وإدارة التغيري  أوضاع جديدة 
كما يرى(Barnes .2002( أن املعرفة هي جمموعة احلقائق 
والوقائع واملعتقدات واملفاهيم والرؤى واألحكام والتوقعات 
واملنهجيات والرباعات،كما تعد إدارة املعرفة من أحدث 
هبا كما  املتعلقة  األدبيات  منت  واليت  اإلدارية  املفاهيم 
ونوعا، وقد شهدت السنوات املاضية اهتماما متزايدا لتبىن 

هذا املفهوم. 
تعد إدارة املعرفة منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على 

اهتمت  واليت   ،)Mikulecka  &  Mikulecky,2005)دراسة
تطبيق إدارة املعرفة  بدراسة قضايا وأبعاد ومبادئ وطرق 
اجلامعات، وقد كشفت نتائجها بأن البيئة اجلامعية  يف 
تبدو بطبيعتها والدور املناط هبا من أنسب البيئات لتطبيق 
مبادئ وطرق إدارة املعرفة، وقد حدد الباحثان جمموعة من 
املربرات لذلك ،وهي على النحو التايل: متتلك اجلامعات 
عادة بنية حتتية معلوماتية حديثة، أن مشاركة املعرفة مع 
اآلخرين يعد أمرا طبيعيا جدا بني أعضاء هيئة التدريس 
أن أحد املتطلبات  عامة،  واحملاضرين والطالب بصفة 
الطبيعية اليت يسعى الطالب للوصول إليها من خالل 
التحاقهم باجلامعة هو احلصول على املعرفة من مصادر 
يسهل الوصول إليها بأسرع ما ميكن، يتوافر باجلامعات 
عادة مناخ تنظيمي يتسم بالثقة، فال يرتدد أو خياف أي 

عضو من نشر، وتوزيع ما لديه من معرفة.
هدفت  وقد  والدوري،2004(،  )الشمري  دراسة   -
الدراسة إىل حتديد دور وأمهية إدارة املعرفة يف عملية تعزيز 
وإدارة القرارات االسرتاتيجية واحليوية اليت تتصل مبشكالت 
اسرتاتيجية وذات أبعاد  متعددة، وعلى جانب كبري من 
العمق والتعقيد، وقد مت اعتماد 65 استبانة وزعت على 
عينة من مديري املنظمات الصناعية يف بغداد، وبتحليل 
إجابات االستبانات إحصائيا تبني أن متخذي القرارات 
االسرتاتيجية  للمنظمة الصناعية يدركون أمهية استخدام 
املعرفة وتوظيفها يف عملية بناء وصنع القرار االسرتاتيجي، 
إلدارة  األمثل  االستثمار  أو  الفعلي  االستخدام  أن  إالّ 
املعرفة يف القطاع الصناعي ال يزال حمدودا ؛ بسبب وجود 
الفنية  واإلمكانات  باملديرين  تتعلق  وحمددات  معوقات 

واملعلوماتية واملادية املتاحة.
تعقيب على الدراسات السابقة

من خالل العرض السابق جند أن هذه الدراسة تتفق 
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تصرفات تؤدي إىل حتسني مستوى اخلدمات واملنتجات 
اليت تقدمها املؤسسة التعليمية”، ومن خالل هذا التعريف 
يتضح أن إدارة املعرفة تعمل على الربط بني ثالثة مصادر 
العمليات، والتقنيات؛  أساسية يف املنظمة هي: األفراد، 
لتمكني املنظمة من استثمار ومشاركة املعلومات واملعرفة 
   (Petrides & Nodine,بطريقة أكثر فعالية املتوافرة لديها 

2003, p:10)

يف  املعرفة  إدارة  أمهية  نالحظ  التعريف  هذا   ومن 
كافة األنشطة اإلدارية، فبعد التأكيد على فكرة أن بناء 
املوجودات  على  أساسا  يعتمد  وإدامتها  التنافسية  امليزة 
الفكرية، وحتديدا على األصول املعرفية واالستثمار فيها، 
مبا يعزز اإلبداع املستمر ، فقد اكتسبت إدارة املعرفة يف 
جمال مؤسسات التعليم العايل أمهية واضحة يف جناحها، 

وأسهمت بتحوهلا إىل االقتصاد املعريف.
وإنتاج  بتحديد  يقوم  الذي  اجملتمع  هو  املعرفة،  جمتمع 
ومعاجلة، وحتويل، ونشر، واستخدام املعلومات لبناء وتطبيق 

املعرفة ؛ من أجل التنمية البشرية)اليونسكو،2005(.
 )2003( العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  يف  ورد 
املعرفة  نشر  على  أساسا  يقوم  الذي  اجملتمع  ذلك  بأنه: 
النشاط  جماالت  مجيع  يف  بكفاءة  وتوظيفها  وإنتاجها، 
اجملتمعي متمثلة يف االقتصاد، واجملتمع املدين، والسياسة، 
من  اإلنساين،  باجملتمع  لالرتقاء  سعيا  اخلاصة؛  واحلياة 

خالل عمليات التنمية اإلنسانية املختلفة. 
إن إدارة املعرفة تتعلق بالقضايا احملورية واحلرجة ذات 
املنظمة  وقدرات  والبقاء  بالتكييف التنظيمي  العالقة 
بصورة  املتزايدة  البيئية  التغيريات  مواجهة  يف  وإمكاناهتا 
غري منتظمة، وإدارة املعرفة هبذا املفهوم تتضمن العمليات 
من  التبادلية  العالقات  حتقيق  إىل  تسعى  اليت  التنظيمية 

احتواء وجتميع وصياغة كل ما يتعلق باألنشطة احلرجة 
وضمان  واملهمة باملؤسسة؛ هبدف رفع كفاءة األداء 
استمرارية تطور املؤسسة يف مواجهة املتغريات احمليطة هبا، 
هي عملية مؤسسية هتدف  إدارة املعرفة  أن  مبعىن آخر 
إىل تنسيق وتكامل علميات معاجلة البيانات واملعلومات 
والتكنولوجيات املستخدمة واملوارد البشرية والعوامل احمليطة 

.)Delong, 2004,p;6) باملؤسسة
إن إدارة املعرفة هي مفهوم تقوم املؤسسة من خالله 
وحتليل  وإتاحة  وتنظيم  جبمع  وشامل  متواصل  بشكل 
معرفتها املكونة من موارد ووثائق وتعليمات وخربة األفراد، 
يف  العاملني  مجيع  بني  وتبادهلا  املعرفة  هبذه  والتشارك 
هذه املؤسسة، وتعترب ضرورية لألنشطة اإلدارية املختلفة 
والتخطيط  التعلم،  املشكالت،  حل  القرارات،  كاختاذ 
االسرتاتيجي، فإدارة املعرفة عملية يتم مبوجبها استخراج 
باملنظمة، هبدف  واستثمار رأس املال الفكري اخلاص 
الوصول إىل قرارات تتصف بالكفاءة والفعالية االبتكارية 
املنظمة ميزة تنافسية واحلصول على  من أجل إكساب 

.(Chou Yeh, 2005,p:26(والء والتزام العمالء
عملية ديناميكية مستمرة تتضمن جمموعة  فهي  لذا 
من األنشطة واملمارسات اهلادفة إىل حتديد املعرفة 
واستخدامها وحفظها  وإجيادها وتطويرها وتوزيعها 
مما ينتج عنه رفع مستوى األداء  وتيسري اسرتجاعها؛ 
وحتسني القدرات املتعلقة بعملية  وخفض التكاليف، 
التكيف مع متطلبات التغيري السريع يف البيئة احمليطة 
باملنظمة)أبوخضري، 2009،11(، كما ميكن تعريف إدارة 
املعرفة بأهنا“ :إطار أو طريقة متكن األفراد العاملني يف 
املؤسسة التعليمية من تطوير جمموعة من املمارسات جلمع 
املعلومات ومشاركة ما يعرفونه؛ مما ينتج عنه سلوكيات أو 
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الدائمة 	  التنافسية  امليزة  للحصول على  الفرصة  توفر 
للمنظمات عرب مسامهتها فـي متكني املنظمة من تبىن 
املزيد من اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات 
جديدة، كما تسهم يف تعظيم قيمة املعرفة ذاهتا عرب 

الرتكيز على احملتوى.
املوجودات 	  مجيع  من  لالستفادة  اجلهود  تدعم 

لتعزيز  عمل  إطار  بتوفري  امللموسة  وغري  امللموسة 
املعرفة التنظيمية. 

و ينعكس تطبيق إدارة املعرفة على عدة حماور يف العملية 
األكادميية كتحسني العملية التعليمية. ومستوى اخلدمات 
اإلدارية وجودة املخرجات التعليمية، وكذلك حتسني عملية 
اختاذ القرارات وزيادة فعالية التخطيط االسرتاتيجي. خفض 
التكاليف املتعلقة باملصاريف اإلدارية، كما يؤدي إىل تطوير 
أداء أعضاء هيئة التدريس وغريها من الفوائد اليت تشمل 
كافة األنشطة والعمليات اليت تتم داخل املؤسسة التعليمية؛ 
االهتمام مبجاالت  اجلامعات ضرورة  يقع على عاتق  لذا 
إدارة املعرفة مبا يناسب بيئتها التعليمية ، خاصة وأهنا تعترب 
املعرفة مبا  اقتصاد  استثماره يف عصر  أضخم حقل ميكن 
لديها من برامج لتعليم العنصر البشري وتسليحه باملهارات 

الضرورية؛ لتحقيق التطور املستمر يف خمتلف اجملاالت.
ومن خالل مراجعة العديد من الدراسات واألحباث 
اليت  األسباب  من  جمموعة  اتضح  املعرفة  بإدارة  املتعلقة 
تدعونا لتطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية واليت 

منها:
وتشعب 	  إليها،  املنتسبني  من  الكبرية  األعداد 

وتنوع  سريعة،  اتصاالت  إىل  وحاجاهتم  ارتباطاهتم 
األنشطة اجلامعية وترابطها.

سريعة 	  متابعة  تتطلب  اجلهات  وترابط  وتنوع  كثرة 
ودقيقة، مثل قاعات التـدريس، وسـائل املواصالت، 

البشري  للعنصر  واالبتكارية  اخلالقة  اإلمكانات  خالل 
 .(Malhotra, Y ,2004),”

أمهية تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات:
املفهوم  هذا  لتطبيق  احتياجا  األكثر  اجلامعات  تعد 
طبيعة  على  بناء  ؛وذلك  املؤسسات  من  بغريها  مقارنًة 
الدور الذي تقوم به يف اجملتمع من هتيئة للكوادر البشرية 
املؤهلة واملدربة، واليت تعد العنصر احليوي لكافة عمليات 
التنمية اجملتمعية سواء على مستوى القطاع احلكومي أو 
اخلاص لرفع مستوى األداء التعليمي والبحث واإلبداعي 

لالرتقاء جبودة خمرجاهتا.
اجلوانب  يف  املعرفة  إدارة  أمهية  إمجال  ميكن  كما 

التالية)الكبيسي،2005،42(:
لتخفيض 	  للمنظمات  فرصة كبرية  املعرفة  إدارة  تعد 

اإليرادات  لتوليد  الداخلية  ورفع كفاءهتا  التكاليف 
اجلديدة. 

املنظمة 	  أنشطة  لتنسيق  تكاملية  نظامية  عملية  تعد 
املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها. 

تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد 	 
على اخلربة واملعرفة وحتسينه.

املطلوبة 	  املعرفة  حتديد  للمنظمة  املعرفة  إدارة  تتيح 
وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة هبا وتطبيقها 

وتقييمها.
الستثمار 	  الفاعلة  املنظمات  أداة  املعرفة  إدارة  تعد 

رأمساهلا الفكري. 
تعد أداة حتفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية 	 

ملواردها البشرية خللق معرفة جيدة ،والكشف املسبق 
عن العالقات غري املعروفة والفجوات يف توقعاهتم، 
وحتفيز املنظمات لتجديد ذاهتا يف مواجهة التغريات 

البيئية غري املستقرة. 
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عمليات االبتكار باملنظمة، وتقدمي منتجات وخدمات 
مبتكرة باستمرار.

تشجيع العمل بروح الفريق، وحتقيق التفاعل اإلجيايب 	 
املمارسات  بني جمموعة العمل ،وذلك من خالل 
واألساليب املختلفة اليت تتبناها املنظمة لتبادل املعرفة 
ومشاركتها، وهتيئة بيئة تنظيمية مشجعة وداعمة لثقافة 

التعلم والتطوير الذايت املستمر.
اإلسهام يف تسريع عمليات التطوير باملنظمة، لتلبية 	 

البيئة احمليطة  متطلبات التكيف مع التغيري السريع يف 
باملنظمة.

نشر وتبادل التجارب واخلربات وأفضل املمارسات 	 
الداخلية واخلارجية.

تبسيط إجراءات العمل وخفض التكاليف عن طريق 	 
)الزيات،  التخلص من اإلجراءات غري الضرورية 

.)2008،60
أهداف إدارة املعرفة: 	•

املعرفة يف  إدارة  منها  تنطلق  اليت  األهداف  أهم  من 
بناء املؤسسات التعليمية ما يلي:

أسر املعرفة من مصادرها وخزهنا وإعادة استعماهلا. 	 
احللول 	  لوضع  أكرب  فكري  مال  رأس  جذب 

للمشكالت اليت تواجه املنظمة. 
خلق البيئة التنظيمية اليت تشجع كل فرد يف املنظمة 	 

على املـشاركة باملعرفـة لرفـع مستوى معرفة اآلخرين. 
حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليه ومحايتها، 	 

وإعادة استخدام املعرفة وتعظيمها. 
حتول املنظمات من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد 	 

العاملي اجلديد )اقتصاد املعرفة(.
بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز 	 

املختربات، املستودعات. 
احلد من ازدواجية وجود قاعدة بيانات مركزية ميكن 	 

أجزاء  إىل  الوصول  من  فقط  املخولني  لألشخاص 
منها وفق احتياجات اجلامعة. 

حال 	  مواضعها  إىل  البيانات  يف  التغيريات  وصول 
داخل  اإلداري  العمل  أسلوب  وتوحيد  اعتمادها، 

اجلامعة)الصاوي،72.2007(.
وهناك جمموعة من األهداف العامة اليت تشرتك فيها 
إدارة املعرفة يف خمتلف أنواع املنظمات احلديثة ،وهي على 

النحو التايل:
حتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والسرعة 	 

املناسبة، لتستخدم يف الوقت املناسب.
بناء قواعد معلومات لتخزين املعرفة وتوفريها واسرتجاعها 	 

عند احلاجة ؛لتسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة 
بني مجيع العاملني يف التنظيم.

نقل املعرفة الكامنة )الضمنية( يف عقول مالكها وحتويلها 	 
إىل معرفة ظاهرة.

حتويل املعرفة الداخلية واخلارجية إىل معرفة ميكن توظيفها 	 
واستثمارها يف عمليات وأنشطة املنظمة املختلفة.

حتسني عملية صنع القرارات، من خالل توفري املعلومات 	 
بشكل دقيق ويف الوقت املناسب، مما يساعد يف حتقيق 

أفضل النتائج.
اإلسهام يف حل املشكالت اليت تواجه املنظمة واليت قد 	 

تؤدي إىل نقص كفاءهتا أو هدر وقتها وأمواهلا.
جذب رأس املال الفكري لتوظيفه يف حل املشكالت 	 

والتخطيط االسرتاتيجي.
إرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة، من خالل تقليل 	 

املطلوبة، وحتسني  الزمن املستغرق يف إجناز اخلدمات 
وتطوير مستوى اخلدمات املقدمة هلم باستمرار، وتطوير 
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اإلدارة  والتزام  دعم  املعرفة،  إدارة  عمليات  تدعم  حتتية 
العليا ملفهوم إدارة املعرفة، حتفيز وتشجيع املبادرات الفردية 
واجلماعية واليت تثري إدارة املعرفة، تطبيق إدارة املعرفة من 
خالل عدة جماالت: كالبحث العلمي. اخلدمات اإلدارية، 
تطوير أعضاء هيئة التدريس. اخلدمات الطالبية ،حتسني 

العملية التعليمية والتعليم اإللكرتوين وغريها .
لنا  يتضح  السابق  االستعراض  من خالل  وأنه  كما 
أن هناك جمموعة من العناصر واملقومات األساسية إلدارة 
التايل  النحو  على  هي  السعودية  اجلامعات  يف  املعرفة 

:)Martins, et al ,2001,p:28(

- توليد املعرفة: وهي عملية تكوين املعرفة املطلوبة 
عليها عن  واالستحواذ  املعارف،  بتوليد  اخلاصة  بالطرق 
طريق جلب املعرفة من املصادر اخلارجية للشركة، وحتويل 
املنتجة هي  املعرفة  إن  قيمة مضافة.  إىل  اجلديدة  املعرفة 
التفاعل بني املعارف الضمنية واملعارف الصرحية  حصيلة 
يف املنظمة. وإن تكوين املعرفة يتم بشكل حلزوين متتابع، 
من  الضمنية  الداخلية  معارفهم  يف  الناس  باشرتاك  تبدأ 
خالل تفاعلهم بعضهم ببعض، ويكتسب أُناس آخرون 
معارف مشرتكة مما يعين توليد معرفة جديدة، مث يعودون 
تبدأ  وهكذا  اكتسبوها،  اليت  املعرفة  يف  اآلخرين  إلشراك 

الدورة من جديد )العمري ،2008(
عليها  واحملافظة  ختزينها  يف  وتتمثل  املعرفة:  -خزن 
تقليدي،  بشكل  أو  املعرفة  قواعد  أو  املعرفة  أوعية  يف 
ومتثل املرحلة اليت تعين الذاكرة التنظيمية اليت تتمكن من 
خالهلا اجلامعة من االحتفاظ باملعرفة وسهولة اسرتجاعها 
مالئمة  بصورة  املعرفة  صياغة  طريق  عن  واستخدامها، 

تتناسب مع توجهات اجلامعة.
املعرفة  وتقاسم  وهو نقل  املعرفة:  وتوزيع  نشر   -
تنظيمية وثقافة  ترتيبات  املنظمة، وتعتمد على  يف أرجاء 

)Carrilلتطويرها والتنافس من خالل الـذكاء البشري
 lor,Egbu,Anumba,2005,P:67,68)

حتدايت تطبيق إدارة املعرفة: 	•
كمنهجية  املعرفة  إدارة  تطبيق  السهل  من  ليس 
واسرتاتيجية حديثة يف اجلامعات السعودية، كما تكتسب 
إدارة املعرفة أمهية متزايدة يف ظّل التحديات الكبرية اليت 
توجهها املنظمات، وتزاد هذه األمهية يف ظّل تزايد أمهية 
األهداف املعرفية اليت ترّكز إدارة املعرفة على حتقيقها؛ مبا 
يقود إىل تعزيز مستويات اإلنتاجية والكفاءة والفاعلية يف 
يواجهها  اليت  التحديات  بعض  هناك  ولكن  املنظمات، 

عملية تطبيق إدارة املعرفة منها:
يف  	  املتمثل  (Challenge  Technical): التقين  التحدي 

يف  األفراد  تساعد  املعلوماتية اليت  األنظمة  تصميم 
احلصول على املعرفة وتوظيفها.

 Challenge( املتمثل  	 Social(: االجتماعي   التحدي 
يف تطوير املنظمات اليت تشارك باملعرفة، وتدعم التنوع 
العمل  بيئة  يف  واالبتكار  اإلبداع  لتشجيع  الفكري 

األساسية.
  حتدي اإلدارة :)Challenge Management( املتمثل يف  	

خلق البيئـة التـي تقـيم املشاركة باملعرفة ومدى فاعليتها 
يف إجناز األعمال.

التحدي الشخصي :)Challenge Personal( املتمثل 	 
فـي االنفتـاح علـى أفكـار اآلخرين والرغبة يف احلصول 

على املعرفة اجلديدة )ياسني،2007،342(.
 مقومات إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية:	•

اليت  العناصر واملقومات األساسية  هناك جمموعة من 
اجلامعات  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  يف  تساهم  أن  ميكن 

السعودية، ومنها:
الثقافة التنظيمية الداعمة لنشر املعرفة وتبادهلا، وجود بنية 
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و تتمحور أبرز مالمح برنامج التحول الوطين)2020( 
لقياس أداء األجهزة احلكومية من خالل مخسمائة وواحد 
رئيسا،  مكونا  سبعة عشر  قياسيا، حول  مؤشراً  ومخسني 
يأيت يف مقدمتها تطوير التعليم العام والعايل، و تعد رؤية 
اململكة العربية السعودية)2030(، وبرنامج التحول الوطين 
املصاحب لتنفيذ هذه الرؤية من املنطلقات األساسية لتطوير 
التعليم السعودي؛ لذا فقد تفاعلت وزارة التعليم يف تبين 
خطة تطوير شاملة للتعليم يف إطار برنامج التحول الوطين، 
تركز على حزمة متكاملة من الربنامج لتطوير البيئة التعليمية 
التنمية، ويأيت يف صدارهتا حتديث شامل  ومواكبة خطط 
للتحفيز  املدرسية  البيئة  املعلمني، وحتسني  وأداء  للمناهج 
على التطوير واإلبداع، مشريا إىل أن اخلطة تركز أيضا على 
تطوير طرق التدريس،  وتوفري كافة اإلمكانات للمعلمني.  
التحية  البنية  تنمية  أمهية  على  الرؤية  أكدت  كما 
متطور  عامل  يف  املعرفة  إدارة  ركائز  من  تعد  اليت  الرقمية 
ومتجدد؛ حيث تعترب البنية التحتية الرقمية مُمّكناً أساسيا 
املستثمرين،  وجلذب  متطورة،  صناعية  أنشطة  لبناء 
ولتحسني تنافسية االقتصاد الوطين؛ لذلك ستعمل رؤية 
(2030( على تطوير البنية التحتية اخلاصة بـاالتصاالت 
وتقنية املعلومات ، وخباصة تقنيات النطاق العريض عايل 
السرعة؛ لزيادة نسبة التغطية يف املدن وخارجها وحتسني 

جودة االتصال.
وكذلك العمل على سد الفجوة بني خمرجات التعليم 
العام،  التعليم  وتطوير  العمل،  سوق  ومتطلبات  العايل 
املناسبة،  وتوجيه الطالب حنو اخليارات الوظيفية واملهنية 
بني  التنقل  يف  واملرونة  تأهيلهم،  إلعادة  الفرصة  وإتاحة 
التعليم  أمهية  على  والتأكيد  التعليمية،  املسارات  خمتلف 
وزارة  تعمل  حبيث  احلديث،  العاملي  التصنيف  يف  العايل 
التعليم على أن تصبح مخس جامعات سعودية على األقل 

تنظيمية لتحويل املعرفة الفردية إىل معرفة تنظيمية، والبد 
آليات  سواء كانت  ذلك،  تتيح  فعالة  آليات  توفر  من 
وحيدث نشر املعرفة،  املعرفة،  لتوزيع  رمسية  غري  أو  رمسية 
وإصالح املناهج، وتغيري السياسة الرتبوية آثارا على 
والتعليمية، وضرورة تطبيق ممارسات  الرتبوية  املؤسسات 
  (Eric C.K.إدارة املعرفة من أجل مواجهة تلك التحديات

.Cheng,2015)

مالئمة 	  صيغة  يف  بوضعها  وذلك  املعرفة:  تطبيق 
واملكان  الوقت  يف  للعاملني  متاحة  جتعلها  وبطريقة 

املناسبني.
متابعة املعرفة والرقابة عليها: لتحقيق الرقابة الذاتية 	 

ال بد من فهم إدارة املعرفة يف املؤسسات التعليمية على 
أهنا اسرتاتيجية منظمة تعمل على دعم املعلمني يف مجع 
املعلومات، أو استخدام موارد املعرفة املؤسسية للقيام 

بالتدريس واملهام بفعالية .
• التعليم يف برانمج التحول الوطين السعودي 2020:	

 "2020 الوطين  التحول  "برنامج  وثيقة  ذكرت 
لتحقيق  الالزمة  واإلمكانات  القدرات  بناء  ألجل  أنه 
ظهرت   "2030 السعودية  "رؤية  لـ  الطموحة  األهداف 
الوطين على مستوى  التحول  برنامج  إطالق  إىل  احلاجة 
24جهة حكومية )16وزارة و8 هيئات حكومية( قائمة 
األول  العام  يف  والتنموية  االقتصادية  القطاعات  على 
االسرتاتيجية  األهداف  على  الربنامج  وحيتوي  للربنامج، 
مرتبطة مبستهدفات مرحلية إىل عام 2020، ومرحلة أوىل 
من املبادرات اليت سيبدأ إطالقها ابتداء من عام 2016، 
يلحقها  أن  واملستهدفات، على  األهداف  تلك  لتحقيق 

مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.1
العربية  اململكة  رؤية  برامج  أحد  الوطين2020،  التحول  برنامج  وثيقة   )1)

السعودية 2030، ص4.
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منصات  - الرقمي عرب حتديد 5  التحول   املسامهة يف 
رقمية مشرتكة بني اجلهات العامة، و29 مبادرة رقمية 

جوهرية.
 الشفافية: بتطوير لوحة قياس أداء موحدة.- 
 املؤسساتية: عرب بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع - 

احلكومي.
اجلهات -  مبادرات  جودة  لتعزيز  التخصصي  الدعم   

احلكومية.
برانمج التحول الوطين 2020 إىل جمتمع املعرفة:

إىل  التحول  يف  تقدما كبريا  حققت  قد  اململكة  وكانت 
االقتصاد القائم على املعرفة وفقا لتقرير البنك الدويل لعام 
عليه  اصطلح  ما  وفق  اململكة-  صنف  الذي   ،2012
املرتبة األوىل عامليا من حيث  املعرفة- يف  اقتصاد  مبؤشر 
درجة التقدم الذي أحرزته منذ عام 2000 م مقارنة مع 
146 دولة مشلها التقرير.قفزت اململكة مثاين مراتب عاملية 
ومرتبتني عربيتني على مؤشر االقتصاد املعريف خالل العام 
2013، ومن منطلق التحول إىل جمتمع املعرفة يف اململكة 
2020 فقد تركزت حماور االهتمام يف هذه اخلطة على 
ولِّدة لإلبداع واالبتكار، وهلذا فقد تركزت برامج 

ُ
املعرفة امل

التقنيات االسرتاتيجية،  الثمانية على  اخلطة االسرتاتيجية 
نقل  واالبتكار،  التقين  والتطوير  العلمي  البحث  قدرات 
وتوطني وتطوير التقنية واالبتكار، البنية األساسية جملتمع 
واالبتكار،  والتقنية  للعلوم  البشرية  املوارد  تنمية  املعرفة، 
تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم املايل، تطوير أنظمة 
العلوم والتقنية واالبتكار، تطوير اهلياكل املؤسسية للعلوم 

والتقنية واالبتكار.
  ومن املتوقع أن تسهم برامج ومشروعات برنامج التحول 
ستعمل  إجنازها؛ كما  من  االنتهاء  بعد   2020 الوطين 
وتوطني  نقل  على  الوطين  االقتصاد  مقدرة  زيادة  على 

دولية حبلول عام )1452هـ  أفضل )200( جامعة  من 
إحراز  من  والطالبات  الطالب  وسيتمكن  –2030م(. 
،واحلصول  الدولية  النتائج  مبتوسط  مقارنة  متقّدمة  نتائج 
للتحصيل  العاملية  املؤشرات  يف  متقّدم  تصنيف  على 
التعليمي، وذلك من خالل إعداد مناهج تعليمية متطورة 
تركز على املهارات األساسية ،باإلضافة إىل تطوير املواهب 
وبناء الشخصية، وسنعزز دور املعّلم ونرفع تأهيله، ومتابعة 
املؤشرات  نتائج  وننشر  اجلانب،  هذا  التقدم يف  مستوى 
سنوي،  بشكل  التعليم  خمرجات  مستوى  تقيس  اليت 
والعمل مع املتخصصني لضمان مواءمة خمرجات التعليم 
مع  الشراكات  العمل، وعقد  متطلبات سوق  مع  العايل 
اجلهات اليت توفر فرص التدريب للخرجيني حمليا ودوليا، 
وإنشاء املنصات اليت تعىن باملوارد البشرية يف القطاعات 
املختلفة؛ من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل، والعمل 
على تطوير املعايري الوظيفية اخلاصة بكل مسار تعليمي؛ 
ومن أجل متابعة خمرجات التعليم وتقوميها وحتسينها سيتم 
إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد املسرية الدراسية للطاّلب 

بدءا من مراحل التعليم املبكرة إىل املراحل املتقدمة .

ويهدف "برانمج التحول الوطين  2020" إىل:
حتديد أهداف اسرتاتيجية للجهات املشاركة، وترمجتها - 

إىل مبادرات وتنفيذها وحتقيقها.
بـ  - احلكومية  غري  القطاعات  يف  العمل  فرص   زيادة 

450 ألف وظيفة.
 تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص مما يوفر 40 % من  -

اإلنفاق احلكومي على املبادرات. 
أكثر  - توطني  عرب  احمللي  احملتوى  تعظيم  يف   املسامهة 

املضافة  قيمته  يعزز  مبا  حمليا،  ريـال  مليار   270 من 
،وخيفف االعتماد على الواردات.
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جدول)2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغرياهتا 

النسبة %التكرارمستوايت املتغرياملتغري

52.9أستاذالدرجة العلمية

5029.4أستاذ مشارك

9052.9أستاذ مساعد

158.8حماضر

طبيعة العمل احلايل

14082.4عضو هيئة تدريس

52.9عميد عمادة

158.8وكيل عمادة

105.9رئيس قسم

سنوات اخلربة يف 
التعليم اجلامعي

2514.7أقل من 5 سنوات

6538.2.من 5-10 سنوات

8047.1أكثرمن10 سنوات

اجلنس
12573.5ذكر

4526.5أنثى

الربامج اليت حصلت 
عليها يف إدارة املعرفة

5532.4أكثر من برنامج

4023.5برنامج واحد

 مل أحصل على أي برنامج يف
7544.1إدارة املعرفة

%170100اجملموع

الدراسة يف  أفراد  توزيع  السابق رقم )2(  يوضح اجلدول 
جامعة اجملمعة وفقا ملتغري الدرجة العلمية أن )90( منهم 
الدراسة  أفراد  إمجايل  من   )%52.9( نسبته  ما  ميثلون 
درجتهم العلمية ) أستاذ مساعد(، وهم الفئة األكثر من 
أفراد الدراسة، أما وفقا لطبيعة عملهم فإن )140( ميثلون 
ما نسبته )82.4%( من إمجايل أفراد الدراسة، كما يوضح 
اجلدول توزيع أفراد الدراسة وفقا ملتغري اجلنس أن )125( 

وخباصة  حمليا،  واستنباهتا  االسرتاتيجية  اجلديدة  التقنيات 
التقنيات ذات األثر اإلجيايب على األمن الوطين الشامل، 
والتقنية  العلمية  املعرفة  إدارة  على  قدرة  أكثر  وجعلها 
توليدا ونشرا واستثمارا، ومن مث أكثر قدرة على استيعاب 
املوارد  وتطوير  واألجنبية،  الوطنية  املالية  االستثمارات 
التعامل  يف  وكفاياهتا  قدراهتا  وزيادة  اململكة،  يف  البشرية 
مع االكتشافات العلمية والتطورات التقنية املتسارعة، مما 
سيقود إىل التوجه حنو اجملتمع القائم على املعرفة1.      

منهجية الدراسة    
أ( منهج الدراسة: استخدم الباحث يف دراسته احلالية

دقيقا  وصفا  بوصفها  يهتم  الذي  الوصفي  املنهج 
بطريقة كيفية أو كمية؛ يف حماولة للوصول إىل فهم أفضل 
ضوء  يف  اجملمعة،  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  لواقع 

برنامج التحول الوطين السعودي2020.
مجيع  الدراسة  جمتمع  يشمل  الدراسة،  ب(جمتمع 
أعضاء هيئة التدريس العاملني يف جامعة اجملمعة حسب 
 )1675( عددهم  والبالغ  1436هـ،  إحصائية  آخر 

عضوا، كما يوضح ذلك اجلدول التايل:
جدول )1( إحصائية أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجملمعة 1435هـ 

العددالبيانم

550عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني1

1100عدد أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني2

25عدد أعضاء هيئة التدريس املتعاونني3

1675اجملموع

/sa.edu.mu.www//:https املصدر: املوقع الرمسي جلامعة اجملمعة
احلالية كل  الدراسة  عينة  تشمل  الدراسة:  ج(عينة 
من 170 عضو هيئة تدريس من جامعة اجملمعة، بنسبة 

تفوق 10%
http://www.alyaum.com/article/4017561 (1(
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إدارة  تطبيق  من  حتد  اليت  العقبات  أهم  الثالث:  احملور 
املعرفة يف جامعة اجملمعة واشتمل على )6( عبارات.

ويقابل كل فقرة من فقرات هذه األبعاد قائمة حتمل 
 )4( عال  درجات،   )5( جدا  عاٍل  التالية:  العبارات 
درجات، متوسط )3( درجات، منخفض )2( درجتني، 

منخفض جدا )1( درجة واحدة.
املهم  الشروط  من  الصدق  يعّد  الدراسة:  أداة  صدق 
على  األداة  "قدرة  ويعين  البيانات،  مجع  أداة  يف  توفرها 
قياس ما أعدت لقياسه فعال ")عباس وآخرون، 2012، 
االستقصاء  به "مشول  يُقصد  األداة  261(، وأن صدق 
لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية، 
تكون  أخرى حبيث  ناحية  من  ومفرداهتا  فقراهتا  ووضوح 
من  التحقق  مت  وقد  يستخدمها.".  من  لكل  مفهومة 

صدق األداة كما يلي:
أداة  صدق  من  التحقق  مت  الظاهري:  الصدق 
عرض  مت  حيث  احملّكمني،  صدق  خالل  من  الدراسة 
من  احملّكمني  من  عدد  على  لالستبانة  األولية  الصورة 
املقياس  مناسبة  من  التحقق  هبدف  االختصاص؛  ذوي 
العبارات، ويف ضوء  أُعّد من أجله، وسالمة صياغة  ملا 
مرئياهتم ومقرتحاهتم مت مراجعة االستبانة وتعديل وحذف 
األداة بصورهتا  لتخرج  عليها  اإلضافة  أو  عباراهتا  بعض 

النهائية.  
الصدق  من  التأكد  بعد  الداخلي:  االتساق  صدق 
الظاهري ألداة البحث قام الباحث حبساب معامل االرتباط 
بريسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة ،وذلك من خالل 
البعد  ودرجة  العبارة  درجة  بني  االرتباط  معامل  حساب 
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح 

ذلك اجلداول التالية:

ميثلون ما نسبته )73.5%( من إمجايل أفراد الدراسة من ا 
لذكور، أما توزعهم بالنسبة للربامج اليت حصلوا عليها يف 
إدارة املعرفة وجد أن )75( ميثلون ما نسبته )%44.1( 
من إمجايل أفراد الدراسة ،أي مل حيصلوا على أي دورة يف 
إدارة املعرفة، وهذا من شأنه أن حيفز إدارة اجلامعات على 
املعرفة  إدارة  يف  تدريبية  وبرامج  بدورات  منسوبيها  إثراء 

مستقبال.
االستبانة كأداة  الباحث  استخدم  الدراسة:  د(أداة 
اطالع  خالل  من  إعدادها  مت  حيث  البيانات،  جلمع 
الباحث على جمموعة من قوائم االستقصاء اليت تناولتها 
ليكرت  مقياس  استخدام  ومت  السابقة،  الدراسات 
اخلماسي لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبانة. 
وتتكون االستبانة من جزأين، وفيما يلي توضيح لذلك: 
اجلزء األول/ البياانت األولية )الشخصية(:متثلت تلك 
البيانات يف:)الدرجة العلمية، طبيعة العمل احلايل، سنوات 
التعليم اجلامعي، اجلنس، الربامج اليت حصلت  اخلربة يف 

عليها يف إدارة املعرفة(.
اجلزء الثاين: يتناول حماور االستبانة، وحتتوي على ثالث 

حماور: 
احملور األول: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة، 

ويشتمل على مخسة أبعاد هي:
البعد األول: توليد املعرفة :اشتمل على )10( عبارات، 
عبارة،   )13( على  اشتمل  املعرفة  خزن  الثاين:  والبعد 
والبعد الثالث: نشر وتوزيع املعرفة )9( عبارات، والبعد 
الرابع: تطبيق املعرفة )12( عبارة، والبعد اخلامس: متابعة 

املعرفة والرقابة عليها اشتمل على )8( عبارات.
احملور الثاين: أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة 
اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020 واشتمل 

على )8( عبارات.
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احملور األول )واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة (
رقم 
العبارة

معامل االرتباط 
ابلبعد

معامل االرتباط 
ابلدرجة الكلية 

للمحور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط 
ابلبعد

معامل 
االرتباط 
ابلدرجة 
الكلية 
للمحور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط 
ابلبعد

معامل االرتباط 
ابلدرجة الكلية 

للمحور

البعد األول )توليد املعرفة (
1**0.683**0.4995**0.789**0.6299**0.822**0.857
2**0.687**0.5456**0.563**0.52910**0.678**0.589
3**0.732**0.6667**0.741**0.744
4**0.775*0.6848**0.813**0.815

البعد الثاين )خزن املعرفة(
11**0.679**0.63716**0.832**0.78521**0.868**0.849
12**0.566**0.51117**0.791**0.74822**0.656**0.669
13**0.794**0.71418**0.900**0.87123**0.852**0.807
14**0.807**0.76119**0.822**0.748
15**0.896**0.87320**0.870**0.859

البعد الثالث )نشر وتوزيع املعرفة(
24**0.696**0.63827**0.570**0.49030**0.856**0.789
25**0.745**0.67328**0.726**0.67331**0.652**0.543
26**0.913**0.90129**0.868**0.80632**0.777**0.755

البعد الرابع )تطبيق املعرفة(
33**0.787**0.77937**0.902**0.91341**0.795**0.732
34**0.772**0.78438**0.803**0.79242**0.838**0.750
35**0.762**0.75139**0.824**0.72643**0.843**0.806
36**0.890**0.82840**0.683**0.58644**0.882**0.805

البعد اخلامس )متابعة املعرفة والرقابة عليها(
45**0.885**0.82548**0.903**0.86251**0.877**0.831
46**0.869**0.79949**0.894**0.83552**0.752**0.662
47**0.882**0.81350**0.874**0.842

جدول رقم )3(    معامالت االرتباطات بريسون ألبعاد وحماور الدراسة 
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تطبيق  ارتباط بريسون ألبعاد حمور )واقع  )4( معامالت  اجلدول رقم 
إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( ابلدرجة الكلية للمحور.

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحورالُبعد

0.907**توليد املعرفة

0.953**خزن املعرفة

0.923**نشر وتوزيع املعرفة

0.947**تطبيق املعرفة

0.933**متابعة املعرفة والرقابة عليها

** دالة عند مستوى 01,0
   يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط 
بني درجة الُبعد والدرجة الكلية للمحور )واقع تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة( الذي ينتمي إليه البعد هي قيم 
عالية ومتوسطة، مما يعين وجود درجة عالية من االتساق 
لفقرات  الصدق  من  عالية  درجة  يعكس  مبا  الداخلي 

االستبانة.
ثبات أداة الدراسة: قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة 

باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ. 

** دالة عند مستوى 01,0

يتضح من اجلدول السابق ما أييت:
مع  العبارات  من  عبارة  ارتباط كل  معامـل  قيم  أن   -1
إدارة  تطبيق  حملور)واقع  الكلية  الدرجة  ومع  بعدها 
املعرفة يف جامعة اجملمعة( موجبة ودالة إحصائيا وذات 
وحمور  أبعاد  أن  إيل  يشري  مما  ومرتفعة،  متوسطة  قيم 
واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يتمتع بدرجة 
صدق مرتفعة، وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق 
عبارات حمور واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة 

وصالحيته للتطبيق امليداين. 
2-قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع الدرجة 
املعرفة  إدارة  تطبيق  تطوير  )أساليب  حملور  الكلية 
الوطين  التحول  برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف 
تطبيق  اليت حتد من  العقبات  )أهم  2020(، وحمور 
إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( موجبة ودالة إحصائيا 
وذات قيم متوسطة ومرتفعة، وعلية فإن هذه النتيجة 
توضح صدق عبارات وحماور أداة الدراسة وصالحيتها 

للتطبيق امليداين.

احملور الثاين: أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برانمج التحول الوطين 2020
رقم 
العبارة

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
للمحور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
للمحور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
للمحور

1**0.7434**0.9127**0.860
2**0.8035**0.8298**0.888
3**0.8416**0.897

احملور الثالث: أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة
1**0.7483**0.8465**0.780
2**0.7894**0.8406**0.765

اتبع:جدول رقم )3( معامالت االرتباطات بريسون ألبعاد وحماور الدراسة 
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بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس، 
أصبح  وهكذا  اخللية،  هلذه  األعلى  احلد  لتحديد  وذلك 

طول اخلاليا كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول )6( لتحديد طول خالاي املقياس اخلماسي

معيار الدرجة
املقياس

احلدود الدنيا والعليا الدرجة
للمقياس

إىلمن
4.215عالية جداموافق بشدة5
أقل من 3.414.21عاليةموافق4
أقل من2.613.41متوسطةحمايد3
أقل من1.812.61ضعيفةغري موافق2
غري موافق 1

بشدة
أقل من11.81ضعيفة جدا

وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية:
اخلصائص 	  على  للتعرف  املئوية  والنسب  التكرارات 

وحتديد   ، الدراسة  عينة  ألفراد  والوظيفية  الشخصية 
اليت  الرئيسة  احملاور  عبارات  جتاه  أفرادها  استجابات 

تتضمنها أداة الدراسة.
املتوسط احلسايب املوزون )املرجح(، واالحنراف املعياري.	 
مت استخدام معامل االرتباط بريسون لقياس صدق أداة 	 

الدراسة.
أداة 	  ثبات  لقياس  ألفا كرونباخ  معامل  استخدام  مت 

الدراسة.
اختبار مسري نوف )Smirnov test( للتحقق من اعتدالية 	 

التوزيع جلميع متغريات الدراسة.
 	 (Kruskal( واليس  كروسكال  اختبار  استخدام  مت 

Wallis، وهو اختبار ال بارا مرتي مت استخدامه كبديل 

عن اختبار حتليل التباين األحادي، نظرا لوجود تباين 
وعدم اعتدالية يف توزيع فئات العينة، وذلك فيما يتعلق 

جدول رقم )5( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
 عدداألبعادالرقم

الفقرات
 معامل
الثبات

100.900توليد املعرفة1
130.852خزن املعرفة2
90.908نشر وتوزيع املعرفة3
120.954تطبيق املعرفة4
80.953متابعة املعرفة والرقابة عليها5

 حمور واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة
520.984 اجملمعة

حمور أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة 
يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول 

الوطين 2020
80.944

 حمور أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة
60.882املعرفة يف جامعة اجملمعة

660.982الثبات الكلي لالستبانة

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات الدراسة 
مرتفع، حيث تراوحت قيم معامل الثبات حملاور الدراسة 
بني )0.882، 0.984( كما بلغت قيمة معامل الثبات 
العام )0.982(، وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية 

أداة الدراسة للتطبيق امليداين.
األساليب اإلحصائية: لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل 
من  العديد  استخدام  مت  فقد  جتميعها،  مت  اليت  البيانات 
األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية 
 Statistical  Package  for  Social( االجتماعية  للعلوم 
Sciences)، واليت يرمز هلا اختصارا بالرمز )SPSS( وذلك 
اآليل،  احلاسب  إىل  البيانات  وإدخال  ترميز  مت  أن  بعد 
الدنيا  )احلدود  اخلماسي  املقياس  خاليا  طول  ولتحديد 
املدى  الدراسة، مت حساب  حماور  املستخدم يف  والعليا( 
املقياس  خاليا  عدد  على  تقسيمه  مث   ،)4=1-5)
للحصول على طول اخللية الصحيح أي) 5/4= 0.80( 
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1439/1438هـ. للعام 
2-وبعد ذلك مت إدخال البيانات، ومعاجلتها إحصائيا 
باحلاسب اآليل عن طريق برنامج )SPSS( ومن مث حتليل 

البيانات واستخراج النتائج.
إجراءات الدراسة وحتليلها   

جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  واقع  ما  األول:  السؤال 
اجملمعة؟

لإلجابة على ما واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة 
واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  فقد 
أفراد  الستجابات  والرتب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلداول التالية:  

الُبعد األول: توليد املعرفة :

من  أكثر  إىل  تنقسم  اليت  الدراسة  متغريات  ببعض 
احلايل،  العمل  طبيعة  العلمية،  )الدرجة  وهي  فئتني، 
سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي، اجلنس، الربامج اليت 

حصلت عليها يف إدارة املعرفة(.
 	  Mann-Whitney Testمرتي الالبارا  وتين  مان  اختبار 

للعينتني املستقلتني؛ لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية 
تعزى  الدراسة  جمتمع  أفراد  اجتاهات  متوسط  بني 

الختالف اجلنس )ذكر، أنثى(.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

الدراسة،  أفراد  1-لقد مت توزيع االستبيانات على 
صاحلة  استبانة   )170( على  الباحث  حصل  وقد 
الثاين  الدراسي  الفصل  خالل  ذلك  ومت  للتحليل، 

م

رارالـعـبــارة
لتك

ا

واقع التطبيق

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

رتبه
ال

منخفض النسبة
جدا

عال عالمتوسطمنخفض
جدا

1
قدرة اجلامعة على معاجلة املعلومات املطلوبة 

بشكل منهجي.

01510045103.290.713ت
%08.858.826.55.9

توفر اجلامعة املعرفة الضمنية كأساس لتحقيق 2
امليزة التنافسية بعد تشخيصها لتحويلها إىل معرفة 

ظاهرة.

5308045103.150.8810ت
%2.917.647.126.55.9

3
تركز اجلامعة على دور املعرفة يف النجاح املنظمي، 

لكوهنا فرصة كبرية خلفض التكلفة. 

020905553.260.705ت
%011.852.932.42.9

4
تقوم اجلامعة بتحديد أهداف إدارة املعرفة ليسهل 

توليدها.

0358040153.210.877ت
%020.647.123.58.8

5
تتجه اجلامعة أحيانا لتوليد املعرفة عن طريق 

عمليات الشراء من منتجات الشركات املتميزة.

0106075253.680.801ت

%05.935.344.114.7

جدول (7( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »توليد املعرفة «
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(10-1-8-3-6-4-7-9-2( على الرتتيب حيث 
تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )3.15 - 3.35(، 
املقياس  فئات  من  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه 
املتدرج اخلماسي واليت ترتاوح بني )2.61 -3.40( و 

تشري إىل درجة)متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة. 
يف  تقاربا  هناك  أن  إىل  السابقة  النتيجة  تشري  اثنيا: 
استجابات عينة أفراد الدراسة على بُعد )توليد املعرفة(، 
 -  3.15( بني  يرتاوح  هلا  احلسايب  املتوسط  إن  حيث 
والرابعة  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه   ،)3.68

يتضح من اجلدول )7( ما يلي: -
)10(فقرات جاءت  املعرفة(  )توليد  بُعد  يتضمن  أوال: 
استجابات أفراد الدراسة على )فقرة واحدة( من فقرات 
البعد بدرجة عال وهى الفقرة )5(؛ حيث بلغ متوسطها 
من  الرابعة  بالفئة  يقع  املتوسط  وهذا  احلسايب)3.68( 
فئات املقياس املتدرج اخلماسي واليت ترتاوح بني )3.41 
ألداة  بالنسبة  درجة)عال(  إىل  تشري  و   )4.20  -
الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت  حني  يف  الدراسة، 
الفقرات  وهى   ، متوسط  بدرجة  فقرات  على)9( 

اتبع:جدول )7( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »توليد املعرفة «

م
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واقع التطبيق
ايب

حلس
ط ا

وس
املت
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عيا

 امل
ف

حنرا
اال

رتبه
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منخفض النسبة
جدا

عال عالمتوسطمنخفض
جدا

6
تستفيد اجلامعة من األفكار العلمية اليت يقدمها 

األفراد يف توليد املعرفة.

1558555103.240.946ت
%8.82.95032.45.9

7
تتبادل اجلامعة األفكار ذات اخلربات املهارية مع 

مثيالهتا لتعزيز عملية توليد املعرفة العلمية.

5307055103.210.908ت
%2.917.641.232.45.9

تسعى اجلامعة إىل تعزيز مستويات أعضاء اهليئة 8
التدريسية معرفًيا.

105905510ت
3.290.864 %

5.92.952.932.45.9

9
االهتمام بتنظيم املعارف مبختلف أقسامها، مبا 
يساعد على تطوير املعارف املتولدة حديثًا. 

15158045153.181.029ت
%8.88.847.126.58.8

10

تسعى اجلامعة يف خططها اجلديدة لرفع 
موجودات املنظمة لتوليد املعرفة من خالل 
احلصول على إيرادات جديدة هلا مستقبال.

2  0208550153.350.80ت
%

011.85029.48.8

3.290.62املتوسط العام للمحور
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معياري )0.71(، وهذا يدل على أن معاجلة املعلومات 
املطلوبة بشكل منهجي مطبق بدرجة متوسطة.

رابعا: بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة 
تنازليا  ترتيبا  اجملمعة،  جبامعة  املعرفة"  "توليد  بُبعد  عليها 

كما يلي هي:
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )2( 
وهي" توفر اجلامعة املعرفة الضمنية كأساس لتحقيق امليزة 
التنافسية بعد تشخيصها لتحويلها إىل معرفة ظاهرة" باملرتبة 
متوسط،  املعرفة وبدرجة  توليد  بُعد  عبارات  العاشرة بني 
 ،)0.88( معياري  واحنراف   ،)3.15( مبتوسط حسايب 
وهذا يدل على أن توفري اجلامعة املعرفة الضمنية كأساس 
لتحقيق امليزة التنافسية بعد تشخيصها لتحويلها إىل معرفة 

ظاهرة مطبق بدرجة متوسطة.
2-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )9( 
مبا  أقسامها،  مبختلف  املعارف  بتنظيم  االهتمام  وهي" 
يساعد على تطوير املعارف املتولدة حديثًا" باملرتبة التاسعة 
املعرفة وبدرجة متوسط، مبتوسط  بُعد توليد  بني عبارات 
وهذا   ،)1.02( معياري  واحنراف   ،)3.18( حسايب 
مبختلف  املعارف  بتنظيم  اجلامعة  اهتمام  أن  على  يدل 
أقسامها، مبا يساعد على تطوير املعارف املتولدة حديثًا 

مطبق بدرجة متوسطة.
3- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )7( 
املهارية مع  اجلامعة األفكار ذات اخلربات  "تتبادل  وهي 
مثيالهتا لتعزيز عملية توليد املعرفة العلمية." باملرتبة الثامنة 
املعرفة وبدرجة متوسط، مبتوسط  بُعد توليد  بني عبارات 
على  يدل  وهذا   ،)0.87( معياري  واحنراف   ،)3.21)
أن اجلامعة تطبق تبادل األفكار ذات اخلربات املهارية مع 
مثيالهتا لتعزيز عملية توليد املعرفة العلمية بدرجة متوسطة. 
ونستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد 

من فئات املقياس املتدرج اخلماسي اليت تشري إىل درجة 
)متوسط/عال(، ويالحظ أن متوسط املوافقة العام على 
 ،)5 من  درجه  بلغ)3.29  املعرفة(  )توليد  بُعد  عبارات 

واليت تشري إىل درجة )متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة.
ترتيب  ميكن  أنه  اجلدول  من  يتضح كذلك  اثلثا: 
أعلى ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد 
توليد املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

اجملمعة، ترتيبا تنازليا كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )5( 
وهى" تتجه اجلامعة أحيانا لتوليد املعرفة عن طريق عمليات 
الشراء من منتجات الشركات املتميزة " باملرتبة األوىل بني 
عبارات بُعد توليد املعرفة وبدرجة عالية، مبتوسط حسايب 
(3.68(، واحنراف معياري )0.80(، وهذا يدل على أن 
اجتاه اجلامعة إىل توليد املعرفة عن طريق عمليات الشراء 
من منتجات الشركات املتميزة مطبق بدرجة عالية جبامعة 

اجملمعة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -2
لرفع  اجلديدة  خططها  يف  اجلامعة  تسعى  وهى"   )10)
موجودات املنظمة لتوليد املعرفة من خالل احلصول على 
إيرادات جديدة هلا مستقبال " باملرتبة الثانية بني عبارات 
حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة  املعرفة  توليد  بُعد 
(3.35(، واحنراف معياري )0.80(، وهذا يدل على أن 
سعى اجلامعة يف خططها اجلديدة لرفع موجودات املنظمة 
لتوليد املعرفة من خالل احلصول على إيرادات جديدة هلا 

مستقبال مطبق بدرجة متوسطة.
3- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )1( 
وهى" قدرة اجلامعة على معاجلة املعلومات املطلوبة بشكل 
املعرفة  توليد  بُعد  عبارات  بني  الثالثة  باملرتبة  منهجي" 
واحنراف   ،)3.29( حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة 
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على إيرادات جديدة هلا مستقبال.
معاجلة املعلومات املطلوبة بشكل منهجي.

تعزيز مستويات أعضاء اهليئة التدريسية معرفيا.
الرتكيز على دور املعرفة يف النجاح املنظمي؛ لكوهنا فرصة 

كبرية خلفض التكلفة.
الُبعد الثاين: خزن املعرفة:

وقد   ،)3.29( بلغ  املعرفة(  )توليد  بُعد  على  الدراسة 
التدريس جبامعة اجملمعة يرون أن  اتضح أن أعضاء هيئة 
أهم مهارات توليد املعرفة اليت تطبقها اجلامعة تتمثل يف: 

عمليات الشراء من منتجات الشركات املتميزة.
رفع موجودات املنظمة لتوليد املعرفة من خالل احلصول 
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تتعامل اجلامعة مع املعرفة على أهنا أصل رأمسايل له 11
قيمة نقدية.

5357045153.180.965ت

%2.920.641.226.58.8

تسعى اجلامعة لتحسني ظروف العمل لديها باعتماد 12
التقنيات احلديثة لتنمية خمزوهنا املعريف.

505080353.820.861ت

%2.9029.447.120.6

تعتمد اجلامعة معرفة ظاهرة ختزن يف الذاكرة املنظمية. 13
وتتاح للمستخدمني عرب هيكلها التنظيمي.

15207055103.151.016ت

%8.811.841.232.45.9

2020903552.910.9513تتعمل اجلامعة على خزن املعرفة عن طريق االستدامة.14

%11.811.852.920.62.9

تعمل اجلامعة على خزن املعرفة عن طريق وسائل 15
البحث العلمي.

10506040102.941.0012ت

%5.929.435.323.55.9

تعمل اجلامعة على خزن املعرفة عن طريق سهولة 16
اسرتجاعها.

15357040102.971.0211ت

%8.820.641.223.55.9

تنتج اجلامعة خمزونا معرفيا ميكن الوصول إليه عن طريق 17
شبكة احلاسب اآليل.

10257040253.261.074ت

%5.914.741.223.514.7

جدول )8( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »خزن املعرفة«
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استجابات  جاءت  حني  يف   ، الدراسة  ألداة  بالنسبة 
وهى   ، متوسط  بدرجة  فقرة   )11( على  الدراسة  أفراد 
-18-23-19-22-13-11-17-20( الفقرات 
16-15-14( على الرتتيب حيث تراوحت متوسطاهتا 
املتوسطات  وهذه   ،)3.32  -  2.91( من  احلسابية 
اخلماسي  املتدرج  املقياس  فئات  من  الثالثة  بالفئة  تقع 
إىل  تشري  و   )3.40  -  2.61( بني  ما  ترتاوح  واليت 

يتضح من اجلدول )8( ما يلي: -
أوال: يتضمن بُعد )خزن املعرفة( على )13( فقرة، جاءت 
استجابات أفراد الدراسة على )فقرتني( من فقرات البعد 
بدرجة عال، وهى الفقرات رقم )12-21(؛ حيث بلغ 
متوسطهما احلسايب )3.82-3.47 ( وهذه املتوسطات 
تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي واليت 
ترتاوح ما بني )3.41- 4.20( و تشري إىل درجة)عال( 
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حتدد اجلامعة إدارة خاصة تعىن جبمع املعلومات 18
لتخزينها بدقة حىت يسهل استخدامها من اجلميع.

20405535202.971.1810ت

%11.823.532.420.611.8

تعتمد اجلامعة على بيوت اخلربة، والنظم اخلبرية 19
الداعمة لعمل أعضاء هيئة التدريس يف االحتفاظ 

باملعرفة.

2025606053.031.058ت

%11.814.735.335.32.9

توفر اجلامعة قواعد البيانات الالزمة لتخزين املعرفة 20
اجلامعية بكل صورها، وتوثيقها مبا ميكن أعضاء هيئة 

التدريس من الرجوع إليها واإلفادة منها.

10256050253.321.083ت

%5.914.735.329.414.7

حترص اجلامعة على حتقيق درجة عالية من املرونة يف 21
خزن املعرفة واسرتجاعها من خالل توظيف أحدث 

التقنيات التكنولوجية.

10155075203.471.012ت

%5.98.829.444.111.8

االهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على خزن 22
املعرفة واسرتجاعها وقت احلاجة إليها.

20207045153.091.107ت

%11.811.841.226.58.8

إجراء عمليات التحديث املستمرة على املعارف 23
املخزونة.

20208040103.001.039ت

%11.811.847.123.55.9

3.160.82املتوسط العام للمحور

اتبع:جدول )8( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »خزن املعرفة«
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التكنولوجية. التقنيات  أحدث  توظيف  خالل 
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3
(20( وهى"توفر اجلامعة قواعد البيانات الالزمة لتخزين 
أعضاء  مبا ميكن  وتوثيقها  بكل صورها،  اجلامعية  املعرفة 
باملرتبة  منها"  واإلفادة  إليها  الرجوع  من  التدريس  هيئة 
متوسط،  وبدرجة  املعرفة  خزن  بُعد  عبارات  بني  الثالثة 
 ،)1.08( معياري  واحنراف   ،)3.32( مبتوسط حسايب 
وهذا يدل على أن توفري اجلامعة لقواعد البيانات الالزمة 
مبا ميكن  اجلامعية بكل صورها، وتوثيقها  املعرفة  لتخزين 
أعضاء هيئة التدريس من الرجوع إليها واإلفادة منها مطبق 

بدرجة متوسطة.
املوافقة  بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة  رابعا: 
عليها بُبعد "خزن املعرفة" جبامعة اجملمعة ترتيبا تنازليا كما 

يلي:
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  1-جاءت 
طريق  عن  املعرفة  خزن  على  اجلامعة  وهي"تعمل   )14)
خزن  بُعد  عبارات  بني  عشرة  الثالثة  باملرتبة  االستدامة" 
واحنراف   ،)2.91( مبتوسط  متوسط،  وبدرجة  املعرفة 
املعرفة عن  أن خزن  يدل على  معياري )0.95(، وهذا 

طريق االستدامة مطبق بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  2-جاءت 
عن  املعرفة  خزن  على  اجلامعة  تعمل  وهي"   )15( رقم 
بني  عشرة  الثانية  باملرتبة  العلمي"  البحث  وسائل  طريق 
عبارات بُعد خزن املعرفة وبدرجة متوسط مبتوسط حسايب 
على  يدل  وهذا   ،)1.00( معياري  واحنراف   ،)2.94)
أن خزن املعرفة عن طريق وسائل البحث العلمي مطبق 

بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  3-جاءت 
(16( وهي " تعمل اجلامعة على خزن املعرفة عن طريق 

درجة)متوسط ( بالنسبة ألداة الدراسة. 
يف  تقاربا  هناك  أن  إىل  السابقة  النتيجة  تشري  اثنيا: 
املعرفة(،  بُعد )خزن  الدراسة على  أفراد  استجابات عينة 
بني)2.91-  يرتاوح  هلا  احلسايب  املتوسط  إن  حيث 
والرابعة  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه   ،)3.82
من فئات املقياس املتدرج اخلماسي اليت تشري إىل درجة 
)متوسط/عال( ، ويالحظ أن متوسط املوافقة العام على 
واليت   ،)5 من  بلغ)3.16  املعرفة(  )خزن  بُعد  عبارات 

تشري إىل درجة )متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة.
أعلى  ترتيب  أنه ميكن  اجلدول  من  يتضح كذلك  اثلثا: 
ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد خزن 
املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة، 

ترتيبا تنازليا كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )12( 
وهي" تسعى اجلامعة لتحسني ظروف العمل لديها باعتماد 
التقنيات احلديثة لتنمية خمزوهنا املعريف " باملرتبة األوىل بني 
املعرفة وبدرجة عالية مبتوسط حسايب  بُعد خزن  عبارات 
على  يدل  وهذا   ،)0.86( معياري  واحنراف   ،)3.82)
أن سعي اجلامعة لتحسني ظروف العمل لديها باعتماد 
التقنيات احلديثة لتنمية خمزوهنا املعريف مطبق بدرجة عالية.

الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -2
عالية  درجة  حتقيق  على  اجلامعة  وهي"حترص   )21)
خالل  من  واسرتجاعها  املعرفة  خزن  يف  املرونة  من 
الثانية  باملرتبة  التكنولوجية"  التقنيات  أحدث  توظيف 
مبتوسط  عالية  وبدرجة  املعرفة  خزن  بُعد  عبارات  بني 
وهذا   ،)1.01( معياري  واحنراف   ،)3.47( حسايب 
اجملمعة  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  أن  على  يدل 
حتقيق  على  عالية  بدرجة  حترص  اجلامعة  أن  برأيهم 
درجة عالية من املرونة يف خزن املعرفة واسرتجاعها من 
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املعرفة واسرتجاعها من خالل توظيف أحدث التقنيات 
التكنولوجية.

  اجلامعية 	 املعرفة  لتخزين  الالزمة  البيانات  قواعد  توفري 
بكل صورها، وتوثيقها مبا ميكن أعضاء هيئة التدريس 

من الرجوع إليها واإلفادة منها.
  إنتاج خمزون معريف ميكن الوصول إليه عن طريق شبكة 	

احلاسب اآليل.
  التعامل مع املعرفة على أهنا أصل رأمسايل له قيمة نقدية.	
  خزن 	 على  التدريس  هيئة  أعضاء  بتدريب  االهتمام 

املعرفة واسرتجاعها وقت احلاجة إليها.
الُبعد الثالث: نشر وتوزيع املعرفة:

عبارات  بني  عشرة  احلادية  باملرتبة  اسرتجاعها"  سهولة 
حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة  املعرفة  خزن  بُعد 
على  يدل  وهذا   ،)1.02( معياري  واحنراف   ،)2.97)
أن اجلامعة تطبق بدرجة متوسطة خزن املعرفة عن طريق 
سهولة اسرتجاعها. نستخلص مما سبق أن املتوسط العام 
بلغ  املعرفة(  )خزن  بُعد  على  الدراسة  أفراد  الستجابات 
التدريس  هيئة  أعضاء  أن  اتضح  وقد   ،)5 من   3.16)
اليت  املعرفة  خزن  أساليب  أهم  أن  يرون  اجملمعة  جبامعة 

تطبقها اجلامعة تتمثل يف:
  التقنيات احلديثة 	 باعتماد  العمل لديها  حتسني ظروف 

،احلرص على خمزوهنا املعريف.
  خزن 	 يف  املرونة  من  عالية  درجة  حتقيق  على  احلرص 

واقع التطبيقالتكرارالـعـبــارةم

ايب
حلس
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ف امل
حنرا

اال

رتبه
ال

منخفض النسبة
جدا

عال عالمتوسطمنخفض
جدا

تعمل اجلامعة على إجياد إدارة متخصصة 24
لتوفري املعلومات إلتاحتها جلميع العاملني 

فيها بفاعلية عالية.

15406045102.971.055ت
%8.823.535.326.55.9

25
هتتم اجلامعة بإتاحة املعلومات عن أنشطتها 

للمستفيدين منها خارج اجلامعة.

10356550103.090.983ت
%5.920.638.229.45.9

26
هتتم اجلامعة بتحليل املعرفة تقنيا عن طريق 

نشرها ليتم تداوهلا بطرق فعالة.

20357030152.911.097ت
%11.820.641.217.68.8

تتيح اجلامعة ألعضاء اهليئة التدريسية 27
االستفادة من شبكة املعلومات الدولية 

)اإلنرتنت( بشكل مستمر. 

0105065453.850.881ت
%05.929.438.226.5

توفري فرص احتكاك ومساحات التقاء بني 28
خمتلف أقسامها إلفادة أعضاء هيئة التدريس 

هبا من خربات ومعارف بعضهم بعًضا. 

10556525152.881.039ت

%5.932.438.214.78.8

جدول )9( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »نشر وتوزيع املعرفة«
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الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه   ،)3.35  -2.88
ما بني  ترتاوح  املتدرج اخلماسي واليت  املقياس  فئات  من 
(2.61- 3.40( و تشري إىل درجة)متوسط ( بالنسبة 

ألداة الدراسة. 
ثانيا: تشري النتيجة السابقة إىل أن هناك تقاربا يف استجابات 
عينة أفراد الدراسة على بُعد )نشر وتوزيع املعرفة(؛ حيث 
إن املتوسط احلسايب هلا يرتاوح ما بني)2.88 -3.85(، 
فئات  من  والرابعة  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه 
املقياس املتدرج اخلماسي اليت تشري إىل درجة ) متوسط/
عبارات  على  العام  املوافقة  متوسط  أن  ويالحظ  عال(، 
بُعد )نشر وتوزيع املعرفة( قد بلغ )3.10 من 5(، واليت 

يتضح من اجلدول )9( ما يلي: -
 ، فقرات   )9( املعرفة(  وتوزيع  )نشر  بُعد  يتضمن  أوال: 
جاءت استجابات أفراد الدراسة على )فقرة واحدة( من 
حيث  )27(؛  الفقرة   وهى  عال  بدرجة  البعد  فقرات 
بلغ متوسطها احلسايب )3.85( وهذا املتوسط يقع بالفئة 
ترتاوح  واليت  اخلماسي  املتدرج  املقياس  فئات  من  الرابعة 
درجة)عال(  إىل  تشري  و   )4.20  -  3.41( بني  ما 
استجابات  جاءت  حني  يف  الدراسة،  ألداة  بالنسبة 
،وهى  متوسط   بدرجة  فقرات   )8( على  الدراسة  أفراد 
 )28-32-26-29-24-30-25-31( الفقرات 
)من  احلسابية  متوسطاهتا  تراوحت  حيث  الرتتيب  على 

اتبع:جدول )9( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »نشر وتوزيع املعرفة«
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توفر اجلامعة املنشورات الداخلية اليت تسهم 29
يف متكني أعضاء هيئة التدريس من املعرفة 

على مدار الوقت. 

25306040152.941.176ت
%14.717.635.323.58.8

تعمل اجلامعة على نشر املعرفة التخصصية 30
من خالل عقد الندوات واملؤمترات واللقاءات 

واحملاضرات بني اخلرباء واملتخصصني. 

10358030153.030.994ت
%5.920.647.117.68.8

توفري الربامج املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 31
واالتصاالت مبا يساعد على تسهيل وسرعة 
تداول املعارف بني أعضاء هيئة التدريس.

15106560203.351.062ت
%8.85.938.235.311.8

32
تكون اجلامعة فرق عمل من ذوي اخلربة 

املعرفية لتقدمي االستشارات العلمية، ونشرها 
بني أعضاء هيئة التدريس وقت احلاجة إليها. 

25257040102.911.108ت
%

14.714.741.223.55.9

3.100.79املتوسط العام للمحور
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رابعا: بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة 
ترتيبا  اجملمعة،  جبامعة  املعرفة"  وتوزيع  "نشر  بُبعد  عليها 

تنازليا كما يلي هي:
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  1-جاءت 
التقاء  ومساحات  احتكاك  فرص  توفري  وهي"   )28)
هبا  التدريس  هيئة  أعضاء  إلفادة  أقسامها  خمتلف  بني 
من خربات ومعارف بعضهم بعضا" باملرتبة التاسعة بني 
عبارات بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة متوسط، مبتوسط 
حسايب )2.88(، واحنراف معياري )1.03(، وهذا يدل 
على أن توفري فرص احتكاك ومساحات التقاء بني خمتلف 
أقسام اجلامعة إلفادة أعضاء هيئة التدريس هبا من خربات 

ومعارف بعضهم بعضا مطبق بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  2-جاءت 
اخلربة  ذوي  من  عمل  فرق  اجلامعة  تكون  وهي"   )32)
املعرفية لتقدمي االستشارات العلمية، ونشرها بني أعضاء 
بني  الثامنة  باملرتبة  إليها"  احلاجة  وقت  التدريس  هيئة 
عبارات بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة متوسط، مبتوسط 
حسايب )2.91(، واحنراف معياري )1.10(، وهذا يدل 
على أن تكوين فرق عمل من ذوي اخلربة املعرفية لتقدمي 
االستشارات العلمية، ونشرها بني أعضاء هيئة التدريس 

وقت احلاجة إليها مطبق بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  3-جاءت 
(26( وهى" هتتم اجلامعة بتحليل املعرفة تقنيا عن طريق 
بني  السابعة  باملرتبة   " فعالة  بطرق  تداوهلا  ليتم  نشرها 
عبارات بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة متوسط  مبتوسط 
(2.91(، واحنراف معياري )1.09(، وهذا يدل على أن 
اهتمام اجلامعة بتحليل املعرفة تقنيا عن طريق نشرها ليتم 
ونستخلص  متوسطة.  بدرجة  مطبق  فعالة  بطرق  تداوهلا 
مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على 

تشري إىل درجة )متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة.
أعلى  ترتيب  أنه ميكن  اجلدول  من  يتضح كذلك  اثلثا: 
ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد نشر 
وتوزيع املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

اجملمعة، ترتيبا تنازليا كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )27( 
االستفادة  التدريسية  اهليئة  ألعضاء  اجلامعة  تتيح  وهي" 
من شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( بشكل مستمر" 
باملرتبة األوىل بني عبارات بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة 
معياري  واحنراف   ،)3.85( حسايب  مبتوسط  عالية، 
ألعضاء  اجلامعة  إتاحة  أن  على  يدل  وهذا   ،)0.88)
الدولية  املعلومات  شبكة  من  االستفادة  التدريسية  اهليئة 

)اإلنرتنت( بشكل مستمر مطبق بدرجة عالية.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -2
(31( وهي" توفري الربامج املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مبا يساعد على تسهيل وسرعة تداول املعارف 
عبارات  بني  الثانية  باملرتبة   " التدريس  هيئة  أعضاء  بني 
بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة متوسط مبتوسط حسايب 
(3.35(، واحنراف معياري )1.06(، وهذا يدل على أن 
املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا  املتصلة  الربامج  توفري 
مبا يساعد على تسهيل وسرعة تداول املعارف بني أعضاء 

هيئة التدريس مطبق بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3
(25( وهي" هتتم اجلامعة بإتاحة املعلومات عن أنشطتها 
للمستفيدين منها خارج اجلامعة " باملرتبة الثالثة بني عبارات 
بُعد نشر وتوزيع املعرفة وبدرجة متوسط، مبتوسط حسايب 
(3.09(، واحنراف معياري )0.98(، وهذا يدل على أن 
اهتمام اجلامعة بإتاحة املعلومات عن أنشطتها للمستفيدين 

منها خارج اجلامعة مطبق بدرجة متوسطة.
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يف  تقاربا  هناك  أن  إىل  السابقة  النتيجة  تشري  اثنيا: 
استجابات عينة أفراد الدراسة على بُعد )تطبيق املعرفة(، 
 2.85( بني  ما  يرتاوح  هلا  احلسايب  املتوسط  إن  حيث 
-3.18( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات 
درجة)متوسط(  إىل  وتشري  اخلماسي  املتدرج  املقياس 
بالنسبة ألداة الدراسة، ويالحظ أن متوسط املوافقة العام 
على عبارات بُعد )تطبيق املعرفة( قد بلغ )3.00 من 5(، 

واليت تشري إىل درجة )متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة.
أعلى  ترتيب  أنه ميكن  اجلدول  من  يتضح كذلك  اثلثا: 
ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد تطبيق 
املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة، 

ترتيبا تنازليا كما يلي: 
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -1
الالزمة  التقنية  األساليب  اجلامعة  حتدد  وهى"   )36)
لتطبيق إدارة املعرفة منهجا أساسيا تتبناه اجلامعة" باملرتبة 
متوسط،  وبدرجة  املعرفة  تطبيق  بُعد  عبارات  بني  األوىل 
 ،)0.89( معياري  واحنراف   ،)3.10( مبتوسط حسايب 
وهذا يدل على أن حتديد األساليب التقنية الالزمة لتطبيق 
بدرجة  مطبق  اجلامعة  تتبناه  أساسي  منهج  املعرفة  إدارة 

متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -2
خيارا  املعرفة  إدارة  مدخل  اجلامعة  تعترب  وهي"   )33)
باملرتبة  التعليمية"  املؤسسة  مسار  لتصحيح  اسرتاتيجيا 
متوسطة،  املعرفة وبدرجة  تطبيق  بُعد  عبارات  الثانية بني 
 ،)1.05( معياري  واحنراف   ،)3.18( مبتوسط حسايب 
خيارا  املعرفة  إدارة  مدخل  اعتبار  أن  على  يدل  وهذا 
مطبق  التعليمية  املؤسسة  مسار  لتصحيح  اسرتاتيجيا 

بدرجة متوسطة باجلامعة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3

بُعد )نشر وتوزيع املعرفة( بلغ ) 3.10(، وقد اتضح أن 
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة يرون أن أهم أساليب 

نشر وتوزيع املعرفة اليت تطبقها اجلامعة تتمثل يف:
  إتاحة االستفادة من شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 	

ألعضاء اهليئة التدريسية بشكل مستمر.
  توفري الربامج املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	

بني  املعارف  تداول  وسرعة  تسهيل  على  يساعد  مبا 
أعضاء هيئة التدريس.

  للمستفيدين 	 أنشطتها  املعلومات عن  بإتاحة  االهتمام 
منها خارج اجلامعة.

  عقد 	 خالل  من  التخصصية  املعرفة  نشر  على  العمل 
اخلرباء  بني  واحملاضرات  واللقاءات  واملؤمترات  الندوات 

واملتخصصني.
  املعلومات 	 لتوفري  متخصصة  إدارة  إجياد  على  العمل 

إلتاحتها جلميع العاملني فيها بفاعلية عالية.
  توفري املنشورات الداخلية اليت تسهم يف متكني أعضاء 	

هيئة التدريس من املعرفة على مدار الوقت.
  الُبعد الرابع: تطبيق املعرفة:	

على  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت   )10( جدول 
عبارات بُعد »تطبيق املعرفة«

يتضح من اجلدول )10( ما يلي:-
فقرة،   )12( على  املعرفة(  )تطبيق  بُعد  يتضمن  أوال: 
فقرات  )مجيع  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت 
الفقرات  الرتتيب  على  وهي  متوسطة،  بدرجة  البعد( 
-44-42-35-40-37-41-34-33-36 )
38-39-43(؛ حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني 
(2.85 -3.18( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثالثة من 
فئات املقياس املتدرج اخلماسي واليت ترتاوح بني)2.61 - 
3.40( وتشري إىل درجة)متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة. 
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مطبق بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  3-جاءت 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  "مساعدة  وهى   )38)
التغلب على املعوقات اليت جتاهبهم أثناء العمل، وذلك 
العاشرة بني عبارات  باملرتبة  املعرفة "  تنظيم  من خالل 
حسايب  مبتوسط  متوسط  وبدرجة  املعرفة،  تطبيق  بُعد 
(2.88(، واحنراف معياري )1.03(، وهذا يدل على 
على  التغلب  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مساعدة  أن 
خالل  من  وذلك  العمل،  أثناء  جتاهبهم  اليت  املعوقات 
مما  نستخلص  متوسطة.  بدرجة  مطبق  املعرفة  تنظيم 
سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على 
5(،وقد  من   3.00  ( بلغ  قد  املعرفة(  )تطبيق  بُعد 
يرون  اجملمعة  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  أن  اتضح  
اجلامعة  تطبقها  اليت  املعرفة  تطبيق  أساليب  أهم  أن 

تتمثل يف :
  املعرفة 	 إدارة  لتطبيق  الالزمة  التقنية  األساليب  حتديد 

منهج أساسي تتبناه اجلامعة.
  لتصحيح 	 اسرتاتيجيا  خيارا  املعرفة  إدارة  مدخل  اعتبار 

مسار املؤسسة التعليمية.
  احلرص على تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري 	

يف نشاط األعمال من خالل املشاركة اجلماعية.
  السعي إىل تفعيل جمال خدمة اجملتمع يف عملية التطبيق 	

الفعلي للمعرفة.
  عند 	 معها  التعامل  ليسهل  العلمية  املعرفة  تصنيف 

تطبيقها.
  السعي إىل تفعيل جمال البحث العلمي يف عملية التطبيق 	

الفعلي للمعرفة.
الُبعد اخلامس: متابعة املعرفة والرقابة عليها:

(34( وهي" حترص اجلامعة على تعظيم كفاءة استخدام 
رأس املال الفكري يف نشاط األعمال من خالل املشاركة 
املعرفة  تطبيق  بُعد  عبارات  بني  الثالثة  باملرتبة  اجلماعية" 
واحنراف   ،)3.12( حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة 
هيئة  أعضاء  أن  على  يدل  وهذا   ،)1.03( معياري 
على  اجلامعة  حرص  أن  يرون  اجملمعة  جبامعة  التدريس 
نشاط  يف  الفكري  املال  رأس  استخدام  تعظيم كفاءة 
بدرجة  مطبق  اجلماعية  املشاركة  خالل  من  األعمال 

متوسطة.
رابعا: بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة 
تنازليا  ترتيبا  اجملمعة،  جبامعة  املعرفة"  "تطبيق  بُبعد  عليها 

كما يلي:
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  1-جاءت 
(43( وهي" تساعد اجلامعة أعضاء هيئة التدريس على 
تطبيق معارفهم حىت الوصول هبا للمستوى العايل هبدف 
تشجيعهم" باملرتبة الثانية عشرة بني عبارات بُعد تطبيق 
 ،)2.85( حسايب  مبتوسط  متوسط  وبدرجة  املعرفة 
واحنراف معياري )0.95(، وهذا يدل على أن مساعدة 
للوصول  معارفهم  تطبيق  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
بدرجة  مطبق  تشجيعهم  هبدف  العايل  للمستوى  هبا 

متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  2-جاءت 
بأعضاء  للوصول  املعرفة  اجلامعة  توظف  وهي"   )39)
باملرتبة  التدريس"  التدريس إىل مستوى اإلبداع يف  هيئة 
وبدرجة  املعرفة  تطبيق  بُعد  عبارات  بني  عشرة  احلادية 
معياري  واحنراف   ،)2.85( حسايب  مبتوسط  متوسط، 
للوصول  املعرفة  توظيف  أن  يدل على  (0.91(، وهذا 
بأعضاء هيئة التدريس إىل مستوى اإلبداع يف التدريس 
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اخلماسي واليت ترتاوح بني )2.61 -3.40( وتشري إىل 
درجة)متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة. 

يف  تقاربا  هناك  أن  إىل  السابقة  النتيجة  تشري  اثنيا: 
املعرفة  )متابعة  بُعد  على  الدراسة  أفراد  عينة  استجابات 
والرقابة عليها(، حيث إن املتوسط احلسايب هلا يرتاوح بني 
(2.79 -3.24( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثالثة من 
فئات املقياس املتدرج اخلماسي وتشري إىل درجة)متوسط( 

يتضح من اجلدول )11( ما يلي: -
على  عليها(  والرقابة  املعرفة  )متابعة  بُعد  يتضمن  أوال: 
(8( فقرات، جاءت استجابات أفراد الدراسة على )مجيع 
فقرات البعد( بدرجة متوسطة وهي على الرتتيب الفقرات 
حيث  (48-45-52-51-46-47-49-50(؛ 
تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )2.79 -3.24( وهذه 
املتدرج  املقياس  فئات  من  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات 

الـعـبــارةم
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عيا
امل

رتبه
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تعمل اجلامعة على متابعة التقارير 45
الدورية القياسية يف مراحل تطبيق إدارة 

املعرفة.

15208040153.121.032ت
%8.811.847.123.58.8

46
توفر اجلامعة نظام دائم لصيانة احملتوى 

املعريف واحملافظة عليه.

20356045102.941.095ت
%11.820.635.326.55.9

47
جتهز اجلامعة خططا بديلة لتوقع التغريات 

اليت ميكن أن تطرأ على احملتوى املعريف.

15456530152.911.076ت
%8.826.538.217.68.8

48
تؤكد اجلامعة على حتقيق تنوع يف املعرفة 

مبا يسهم يف قوة املؤسسة الرتبوية.

10257045203.241.031ت
%5.914.741.226.511.8

تساعد اجلامعة أعضاء هيئة التدريس 49
على توظيف املعرفة يف كل ما يتخذونه 

من قرارات.

15506525152.851.067ت
%8.829.438.214.78.8

50
تقوم اجلامعة بتقييم مستوى األداء 
املعريف ألعضائها بشكل مستمر.

25455530152.791.168ت
%14.726.532.417.68.8

51
تسعى اجلامعة بني وقت وآخر إىل 

مراجعة خططها لتطوير املعرفة. 

15455545102.941.064ت
%8.826.532.426.55.9

52
تستعني اجلامعة خبرباء تقييم املعرفة عن 

طريق مراجعة أنظمتها العلمية.

1530556553.091.013ت
%8.817.632.438.22.9

جدول )11( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد »متابعة املعرفة والرقابة عليها«
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أنظمتها العلمية مطبق بدرجة متوسطة.
رابعا: بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة 
عليها بُبعد "متابعة املعرفة والرقابة عليها " جبامعة اجملمعة، 

ترتيبا تنازليا كما يلي هي:
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )50( 
وهي" تقوم اجلامعة بتقييم مستوى األداء املعريف ألعضائها 
متابعة  بُعد  عبارات  بني  الثامنة  باملرتبة  مستمر"  بشكل 
حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة  عليها  والرقابة  املعرفة 
على  يدل  وهذا   ،)1.16( معياري  واحنراف   ،)2.79)
أن تقييم مستوى األداء املعريف ألعضائها بشكل مستمر 

مطبق بدرجة متوسطة.
2-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )49( 
وهى" تساعد اجلامعة أعضاء هيئة التدريس على توظيف 
املعرفة يف كل ما يتخذونه من قرارات " باملرتبة السابعة بني 
عبارات بُعد متابعة املعرفة والرقابة عليها وبدرجة متوسط، 
 ،)1.06( معياري  واحنراف   ،)2.85( مبتوسط حسايب 
وهذا يدل على أن مساعدة أعضاء هيئة التدريس على 
مطبق  قرارات  من  يتخذونه  ما  يف كل  املعرفة  توظيف 

بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  3-جاءت 
(47( وهى"جتهز اجلامعة خططا بديلة لتوقع التغريات اليت 
ميكن أن تطرأ على احملتوى املعريف" باملرتبة السادسة بني 
عبارات بُعد متابعة املعرفة والرقابة عليها وبدرجة متوسط 
 ،)1.07( معياري  واحنراف   ،)2.91( مبتوسط حسايب 
وهذا يدل على أن جتهيز خطط بديلة لتوقع التغريات اليت 
ميكن أن تطرأ على احملتوى املعريف مطبق بدرجة متوسطة. 
و نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد 
 ( بلغ  عليها(  والرقابة  املعرفة  )متابعة  بُعد  على  الدراسة 
التدريس  هيئة  أعضاء  أن  اتضح   وقد  من 5(،   2.99

بالنسبة ألداة الدراسة، ويالحظ أن متوسط املوافقة على 
بلغ )2.99  املعرفة والرقابة عليها(  )متابعة  بُعد  عبارات 
ألداة  بالنسبة  )متوسط(  درجة  إىل  تشري  واليت   ،)5 من 

الدراسة.
أعلى  ترتيب  ميكن  أنه  اجلدول  من  يتضح كذلك  ثالثا: 
ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد متابعة 
املعرفة والرقابة عليها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

جبامعة اجملمعة ترتيبا تنازليا كما يلي: 
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  1-جاءت 
(48( وهى" تؤكد اجلامعة على حتقيق تنوع يف املعرفة مبا 
يسهم يف قوة املؤسسة الرتبوية " باملرتبة األوىل بني عبارات 
بُعد متابعة املعرفة والرقابة عليها وبدرجة متوسط، مبتوسط 
حسايب )3.24(، واحنراف معياري )1.03(، وهذا يدل 
على أن اجلامعة تؤكد على حتقيق تنوع يف املعرفة مبا يسهم 

يف قوة املؤسسة الرتبوية بدرجة متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -2
الدورية  التقارير  متابعة  اجلامعة على  تعمل  (45( وهي" 
القياسية يف مراحل تطبيق إدارة املعرفة" باملرتبة الثانية بني 
عبارات بُعد متابعة املعرفة والرقابة عليها وبدرجة متوسطة، 
 ،)1.03( معياري  واحنراف   ،)3.12( مبتوسط حسايب 
الدورية  التقارير  متابعة  على  العمل  أن  على  يدل  وهذا 
بدرجة  مطبق  املعرفة  إدارة  تطبيق  مراحل  يف  القياسية 

متوسطة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3
عن  املعرفة  تقييم  خبرباء  اجلامعة  تستعني  وهي"   )52)
طريق مراجعة أنظمتها العلمية" باملرتبة الثالثة بني عبارات 
بُعد متابعة املعرفة والرقابة عليها وبدرجة متوسط مبتوسط 
حسايب )3.09(، واحنراف معياري )1.01(، وهذا يدل 
على أن االستعانة خبرباء تقييم املعرفة عن طريق مراجعة 
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يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  واقع  حمور  أبعاد  جلميع  احلسابية 
وهذه   ،)3.29  -  2.99( بني  ترتاوح  اجملمعة  جامعة 
املقياس  فئات  من  والرابعة  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات 
املتدرج اخلماسي، واليت تشري إىل درجة تطبيق )متوسطة( 
الستجابات  العام  املتوسط  وأن  الدراسة،  ألداة  بالنسبة 
أفراد الدراسة على إمجايل حمور واقع تطبيق إدارة املعرفة يف 

جامعة اجملمعة بلغ )3.11 من 5(.
ومن اجلدول السابق نستنتج أن توليد املعرفة جاء يف 
تطبيق  مهارات  يليه  املعرفة  إدارة  أبعاد  بني  األوىل  املرتبة 
وتوزيع  نشر  أن  حني  يف  الثانية،  املرتبة  يف  املعرفة  خزن 
املعرفة جاء يف املرتبة الثالثة، يف حني جاء تطبيق املعرفة 
يف املرتبة الرابعة، ويف األخري جاءت متابعة املعرفة والرقابة 

عليها يف املرتبة اخلامسة واألخرية بني أبعاد إدارة املعرفة.
السؤال الثاين: ما أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة 
يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020؟

املعرفة  إدارة  تطبيق  تطوير  أساليب  ما  على  لإلجابة 
يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020 
املئوية واملتوسطات  التكرارات ،والنسب  فقد مت حساب 
احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والرتب الستجابات أفراد 
الدراسة، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلداول التالية:  

جبامعة اجملمعة يرون أن أهم أساليب متابعة املعرفة والرقابة 
عليها اليت تتبعها اجلامعة تتمثل يف :التأكيد على حتقيق 
تنوع يف املعرفة مبا يسهم يف قوة املؤسسة الرتبوية، متابعة 
املعرفة،  إدارة  تطبيق  مراحل  القياسية يف  الدورية  التقارير 
االستعانة خبرباء تقييم املعرفة عن طريق مراجعة أنظمتها 
مراجعة خططها  إىل  آخر  و  وقت  بني  السعي  العلمية، 
املعريف  احملتوى  لصيانة  دائم  نظام  توفري  املعرفة،  لتطوير 
اليت  التغريات  لتوقع  بديلة  خطط  جتهيز  عليه،  واحملافظة 

ميكن أن تطرأ على احملتوى املعريف.
جدول رقم )12) ترتيب أبعاد إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة من حيث 

درجة تطبيقها
االحنراف املتوسطأبعاد إدارة املعرفة

املعياري
درجة الرتتيب

التطبيق
متوسط3.290.621توليد املعرفة 
متوسط3.160.822خزن املعرفة

متوسط3.100.793نشر وتوزيع املعرفة
متوسط3.000.784تطبيق املعرفة

متوسط2.990.925متابعة املعرفة والرقابة عليها
املتوسط العام لواقع تطبيق 

إدارة املعرفة يف جامعة 
اجملمعة

3.110.73
متوسط

  يتضح من خالل اجلدول السابق )12( أن املتوسطات 

م

درجة األمهيةالتكرارالـعـبــارة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

رتبه
ال

منخفض النسبة
جدا

عال عالمتوسطمنخفض
جدا

1
العمل على إجياد قاعدة بيانات دقيقة 

تشمل كل ما يتعلق باجلامعة.

5204055503.741.101ت
%2.911.823.532.429.4

جدول رقم )13( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور »أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برانمج التحول 
الوطين 2020«
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اتبع:جدول رقم )13( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور »أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برانمج 
التحول الوطين 2020«

م

درجة األمهيةالتكرارالـعـبــارة
ايب

حلس
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

رتبه
ال

منخفض النسبة
جدا

عال عالمتوسطمنخفض
جدا

حتديد قائمة باملخاطر اليت ميكن أن 2
تكتنف اجلامعة لتحديد تداعياهتا على 

األمد البعيد.

5504535353.261.173ت
%2.929.426.520.620.6

3
مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف 
تنظيم معارفهم مبا حيفز أفكارهم، 

ويعمل على إثرائها

5ت

45
6515403.241.174

%2.926.538.28.823.5
تطوير أساليب اختاذ القرار يف البيئة 4

التعليمية.
1045552535ت

3.181.206 %
5.926.532.414.720.6

حتديث شبكات االتصال األكادميي 5
يف اجلامعة.

1015505540ت
3.591.122 %

5.98.829.432.423.5

حتقيق معظم التحوالت العميقة يف 6
شىت جماالت احلياة العملية يف منظومة 

العمل األكادميي.

15208525253.151.097ت
%8.811.85014.714.7

حتتاج املعرفة إىل قدرات لصنع 7
معلومات من البيانات اليت يتم احلصول 
عليها إلمكانية استخدامها واالستفادة 

منها، وهذا اجلانب يعززه التدريب 
لتطوير أداء العاملني يف اجلامعة. 

2035505015ت

3.031.158
%

11.820.629.429.48.8

إنشاء إدارات متخصصة يف 8
الـ»KM« و»اإلبداع اإلداري«  
باملؤسسات الرتبوية لرعاية معارف 

أعضاء هيئة التدريس وتدعيمها.

2035404035ت

3.211.305

%
11.820.623.523.520.6

3.300.99املتوسط العام للمحور
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ترتيبا تنازليا كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )1( 
وهي" العمل على إجياد قاعدة بيانات دقيقة تشمل كل ما 
يتعلق باجلامعة" باملرتبة األوىل بني عبارات حمور أساليب 
تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج 
عالية مبتوسط حسايب  وبدرجة  الوطين 2020،  التحول 
على  يدل  وهذا   ،)1.10( معياري  واحنراف   ،)3.74)
أن العمل على إجياد قاعدة بيانات دقيقة تشمل كل ما 
يتعلق باجلامعة هو أهم أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة 
يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020.

2- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )5( 
اجلامعة  يف  األكادميي  االتصال  شبكات  حتديث  وهى" 
« باملرتبة الثانية بني عبارات حمور أساليب تطوير تطبيق 
التحول  برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة 
الوطين 2020 وبدرجة عالية مبتوسط حسايب )3.59(، 
واحنراف معياري )1.12(، وهذا يدل على أن حتديث 
أهم  من  هو  اجلامعة  يف  األكادميي  االتصال  شبكات 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف  إدارة  أساليب تطوير تطبيق 

ضوء برنامج التحول الوطين2020.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3
(2( وهي" حتديد قائمة باملخاطر اليت ميكن أن تكتنف 
عبارات  بني  الثالثة  باملرتبة   " تداعياهتا  لتحديد  اجلامعة 
جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  تطوير  أساليب  حمور 
اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020 وبدرجة 
معياري  واحنراف   ،)3.26( حسايب  مبتوسط  متوسط، 
(1.17(، وهذا يدل على أن حتديد قائمة باملخاطر اليت 
أحد  تعد  تداعياهتا  لتحديد  اجلامعة  تكتنف  أن  ميكن 
أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف 

ضوء برنامج التحول الوطين 2020.

يتضح من اجلدول )13( ما يلي: -
أوال: يتضمن حمور )أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020( 
على )8( فقرات، جاءت استجابات أفراد الدراسة على 
الفقرات  وهى  عال،  بدرجة  احملور  فقرات  من  )فقرتني( 
(1-5( حيث بلغ متوسطهما احلسايب )3.59-3.74( 
وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج 
ترتاوح بني )3.41 - 4.20( و تشري  واليت  اخلماسي 
إىل درجة)عال( بالنسبة ألداة الدراسة، يف حني جاءت 
استجابات أفراد الدراسة على )6( فقرات بدرجة متوسط، 
وهى الفقرات )2-3-8-4-6-7( على الرتتيب، حيث 
 ،)3.26-  3.03( بني  احلسابية  متوسطاهتا  تراوحت 
املقياس  فئات  من  الثالثة  بالفئة  تقع  املتوسطات  وهذه 
املتدرج اخلماسي واليت ترتاوح بني )2.61 -3.40( و 

تشري إىل درجة)متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة. 
يف  تقاربا  هناك  أن  إىل  السابقة  النتيجة  تشري  اثنيا: 
استجابات عينة أفراد الدراسة على حمور )أساليب تطوير 
برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق 
التحول الوطين 2020(، حيث إن املتوسط احلسايب هلا 
تقع  املتوسطات  وهذه   ،)3.74  - بني)3.03  يرتاوح 
بالفئة الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي 
اليت تشري إىل درجة ) متوسط/عال(، ويالحظ أن متوسط 
تطبيق  تطوير  )أساليب  عبارات حمور  على  العام  املوافقة 
التحول  برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة 
إىل  تشري  واليت   ،)5 من   3.30 بلغ)   )2020 الوطين 

درجة )متوسط( بالنسبة ألداة الدراسة.
أعلى  ترتيب  أنه ميكن  اجلدول  من  يتضح كذلك  اثلثا: 
ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة عليها بُبعد توليد 
املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 
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وهى" تطوير أساليب اختاذ القرار يف البيئة التعليمية" باملرتبة 
إدارة  تطبيق  تطوير  أساليب  حمور  عبارات  بني  السادسة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 
حسايب)3.18(،  مبتوسط  متوسط  وبدرجة   ،2020
تطوير  أن  على  يدل  وهذا   ،)1.20( معياري  واحنراف 
أساليب اختاذ القرار يف البيئة التعليمية ميثل أحد أساليب 
تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج 
التحول الوطين 2020. ونستخلص مما سبق أن املتوسط 
العام الستجابات أفراد الدراسة على حمور )أساليب تطوير 
برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق 
بلغ ) 3.30 من 5( وبدرجة  الوطين 2020(  التحول 
متوسطة ، وقد اتضح أن أهم أساليب تطوير تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 

2020 تتلخص يف:
  ما 	 دقيقة تشمل كل  بيانات  قاعدة  إجياد  العمل على 

يتعلق باجلامعة.
  حتديث شبكات االتصال األكادميي يف اجلامعة.	
  اجلامعة 	 تكتنف  أن  ميكن  اليت  باملخاطر  قائمة  حتديد 

لتحديد تداعياهتا على األمد البعيد.
  مبا 	 معارفهم  تنظيم  التدريس يف  هيئة  أعضاء  مساعدة 

حيفز أفكارهم، ويعمل على إثرائها.
  إنشاء إدارات متخصصة يف الـ"KM" و"اإلبداع اإلداري" 	

باملؤسسات الرتبوية لرعاية معارف أعضاء هيئة التدريس 
وتدعيمها.

  تطوير أساليب اختاذ القرار يف البيئة التعليمية.	
العقبات اليت حتد من تطبيق  الثالث: ما أهم  السؤال 

إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة؟
لإلجابة على ما أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 

رابعا: بينما أقل ثالث عبارات من حيث درجة املوافقة 
عليها مبحور "أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة 
الوطين 2020" جبامعة  التحول  اجملمعة يف ضوء برنامج 

اجملمعة، ترتيبا تنازليا كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )7( 
" حتتاج املعرفة إىل قدرات لصنع معلومات من البيانات 
اليت يتم احلصول عليها إلمكانية استخدامها واالستفادة 
منها، وهذا اجلانب يعززه التدريب لتطوير أداء العاملني يف 
اجلامعة " باملرتبة الثامنة بني عبارات حمور أساليب تطوير 
برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق 
الوطين 2020 بدرجة متوسط مبتوسط حسايب  التحول 
على  يدل  وهذا   ،)1.15( معياري  واحنراف   ،)3.03)
أن املعرفة حتتاج إىل قدرات لصنع معلومات من البيانات 
اليت يتم احلصول عليها إلمكانية استخدامها واالستفادة 
العاملني  أداء  لتطوير  التدريب  يعززه  منها، وهذا اجلانب 

يف اجلامعة.
2-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )6( 
العميقة يف شىت جماالت  التحوالت  وهى" حتقيق معظم 
باملرتبة  األكادميي"  العمل  منظومة  يف  العملية  احلياة 
إدارة  تطبيق  تطوير  أساليب  حمور  عبارات  بني  السابعة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 
 ،)3.15( حسايب  مبتوسط  متوسط  وبدرجة   ،2020
حتقيق  أن  على  يدل  وهذا   ،)1.09( معياري  واحنراف 
معظم التحوالت العميقة يف شىت جماالت احلياة العملية 
تطوير  أساليب  أحد  ميثل  األكادميي  العمل  منظومة  يف 
برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق 

التحول الوطين 2020.
3- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )4( 



 د. إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الزعيرب: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة املجمعة وسبل تطويرها يف ضوء برنامج التحول الوطني2020

63

وجاءت  الدراسة،  أفراد  الستجابات  ،والرتب  املعيارية 
النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:  

التكرارات  حساب  مت  فقد  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة 
،واالحنرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  ،والنسب 

الـعـبــارةم
التكرار

درجة األمهية

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

ف امل
حنرا

اال

رتبه
ال

منخفض النسبة
عال جداعالمتوسطمنخفضجدا

عدم اقتناع اإلدارة العليا يف اجلامعة 1
باملردود الفعلي لتطبيق إدارة املعرفة.

10357030253.151.096ت

%5.920.641.217.614.7

قلة إدراك بعض العاملني يف اجلامعة 2
أمهية إدارة املعرفة.

10154565353.591.091ت

%5.98.826.538.220.6

حتتاج بعض برامج تطبيق إدارة املعرفة 3
إىل خمصصات مالية عالية.

10156060253.441.044ت

%5.98.835.335.314.7

صعوبة االستفادة من املعلومات عند 4
عدم توفر وسائل التقنية احلديثة.

10255055303.411.125ت

%5.914.729.432.417.6

االخرتاقات والقرصنة األمنية تساهم 5
يف فقد كمية هائلة من املعرفة العلمية.

10254065303.471.123ت

%5.914.723.538.217.6

تضاعف حجم املعرفة العلمية يف 6
تعاقب الفرتات الزمنية.

0255570203.500.892ت

%014.732.441.211.8

3.430.84املتوسط العام للمحور

جدول )14( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور »أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة«

يتضح من اجلدول )14( ما يلي: -
أوال: يتضمن حمور )أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة( )6( فقرات، جاءت استجابات 
عال، وهى  بدرجة  منها  فقرات   )5( الدراسة على  أفراد 
متوسطاهتا  تراوحت   )1-4-3-5-6-2( الفقرات 
املتوسطات  وهذه   )3.59-3.41( بني  احلسابية 
واليت  اخلماسي  املقياس  فئات  من  الرابعة  بالفئة  تقع 

درجة)عال(  إىل  تشري  و   )4.20  -3.41( ترتاوحبني 
بالنسبة ألداة الدراسة، يف حني جاءت استجابات أفراد 
 )1( وهى  متوسط  بدرجة  واحدة(  )فقرة  على  الدراسة 
املتوسط  وهذا  احلسايب)3.15(،  متوسطها  بلغ  حيث 
يقع بالفئة الثالثة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي واليت 
ترتاوح بني )2.61 - 3.40( و تشري إىل درجة)متوسط( 

بالنسبة ألداة الدراسة. 
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اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -3
(5( وهى" االخرتاقات والقرصنة األمنية تساهم يف فقد 
كمية هائلة من املعرفة العلمية" باملرتبة الثالثة بني عبارات 
حمور أهم العقبات لتطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعة وبدرجة 
 ،)1.12( معياري  واحنراف   ،)3.47( مبتوسط  عالية، 
وهذا يدل على أن االخرتاقات والقرصنة األمنية تساهم 
يف فقد كمية هائلة من املعرفة العلمية تعد أهم العقبات 

اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.
4- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )3( 
وهي "حتتاج بعض برامج تطبيق إدارة املعرفة إىل خمصصات 
مالية عالية" باملرتبة الرابعة بني عبارات حمور أهم العقبات 
اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعة وبدرجة عالية، 
وهذا   ،)1.04( معياري  واحنراف   ،)3.44( مبتوسط 
يدل على أن بعض برامج تطبيق إدارة املعرفة حتتاج إىل 
خمصصات مالية عالية وهي من أهم العقبات اليت حتد من 

تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.
الفقرة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت   -5
عدم  عند  املعلومات  من  االستفادة  صعوبة  وهي"   )4)
توفر وسائل التقنية احلديثة" باملرتبة اخلامسة بني عبارات 
يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد  اليت  العقبات  أهم  حمور 
جامعة اجملمعة وبدرجة عالية، مبتوسط حسايب )3.41(، 
واحنراف معياري )1.12(، وهذا يدل على أن من أهم 
صعوبة  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  لتطبيق  العقبات 

االستفادة من املعلومات عند عدم توفر وسائل التقنية.
6- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )1( 
وهى" عدم اقتناع اإلدارة العليا يف اجلامعة باملردود الفعلي 
عبارات حمور  بني  السادسة  باملرتبة  املعرفة"  إدارة  لتطبيق 
أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة 

اثنيا: تشري النتيجة السابقة إىل أن هناك تقاربا يف استجابات 
عينة أفراد الدراسة على حمور )أهم العقبات اليت حتد من 
تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة(؛ حيث إن املتوسط 
احلسايب هلا يرتاوح بني)3.15 - 3.59(، وهذه املتوسطات 
تقع بالفئة الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي 
اليت تشري إىل درجة )متوسط/عال(، ويالحظ أن متوسط 
املوافقة العام على عبارات حمور أهم العقبات اليت حتد من 
تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( بلغ)3.30 من 5(، 

واليت تشري إىل درجة )عال( بالنسبة ألداة الدراسة.
 اثلثا: يتضح كذلك من اجلدول أنه ميكن ترتيب عبارات 
يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد  اليت  العقبات  أهم  حمور 
جامعة اجملمعة من حيث درجة املوافقة عليها من وجهة 
تنازليا  ترتيبا  اجملمعة،  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 

كما يلي: 
1-جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )2( 
إدارة  أمهية  اجلامعة  يف  العاملني  بعض  إدراك  »قلة  وهى 
املعرفة «باملرتبة األوىل بني عبارات حمور أهم العقبات اليت 
وبدرجة  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد 
معياري  واحنراف   ،)3.59( حسايب  مبتوسط  عالية، 
(1.09(، وهذا يدل على أن قلة إدراك بعض العاملني يف 
اجلامعة أمهية إدارة املعرفة تعد أهم العقبات اليت حتد من 

تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.
2- جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة )6( 
وهى" تضاعف حجم املعرفة العلمية يف تعاقب الفرتات 
الزمنية "باملرتبة الثانية بني عبارات حمور أهم العقبات اليت 
وبدرجة  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد 
معياري  واحنراف   ،)3.50( حسايب  مبتوسط  عالية، 
املعرفة  حجم  تضاعف  أن  على  يدل  وهذا   ،)0.89)
العلمية يف تعاقب الفرتات الزمنية تعد من أهم العقبات 
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األحادي؛  التباين  حتليل  اختبار  عن  بديال  استخدامه 
وذلك ألنه مل يتحقق شرط االعتدالية ونظرا لتباين توزيع 
النتائج كما  وجاءت  العلمية،  الدرجة  متغري  وفق  العينة 

يوضحها اجلدول التايل:
 (Kruskal Wallis( نتيجة اختبار كروسكال واليس )اجلدول )15

لفروق إجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري الدرجة العلمية

الدرجة حماور الدراسة
متوسط العددالعلمية

الرتب
مربع 
كاي

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

واقع تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة 

اجملمعة 

5168.00أستاذ

21.14**0.00

أستاذ 
5078.25مشارك

أستاذ 
9087.03مساعد

1596.33حماضر

1050.50معيد

أساليب تطوير 
تطبيق إدارة 

املعرفة يف جامعة 
اجملمعة يف ضوء 
برنامج التحول 
الوطين 2020

5150.50أستاذ

26.14**0.00

أستاذ 
5092.00مشارك

أستاذ 
9087.72مساعد

1568.00حماضر

1026.75معيد

أهم العقبات اليت 
حتد من تطبيق 
إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة

5168.00أستاذ

26.54**0.00

أستاذ 
5080.75مشارك

أستاذ 
9083.42مساعد

1558.83حماضر

10126.75معيد

* فروق دالة عند مستوى داللة )0.05(.
يتضح من اجلدول )15( بأنه يوجد فروق ذات داللة 
أفراد  اجتاهات  يف  فأقل   0.05 مستوى  عند  إحصائية 
تطبيق  )واقع  الدراسة  حماور  مجيع  حول  الدراسة  جمتمع 

 ،)3.15( حسايب  مبتوسط  متوسط،  وبدرجة  اجملمعة 
واحنراف معياري )1.09(، وهذا يدل على أن من أهم 
العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة 
عدم اقتناع اإلدارة العليا يف اجلامعة باملردود الفعلي لتطبيق 

إدارة املعرفة.
   نستنتج مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد 
الدراسة على حمور )أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 
بلغ )3.43 من 5( وبدرجة  اجملمعة(  املعرفة يف جامعة 
من  حتد  اليت  العقبات  أهم  أن  على  يدل  وهذا  عالية، 

تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة تتلخص يف:
  قلة إدراك بعض العاملني يف اجلامعة أمهية إدارة املعرفة.	
  الفرتات 	 تعاقب  يف  العلمية  املعرفة  حجم  تضاعف 

الزمنية.
  االخرتاقات والقرصنة األمنية تساهم يف فقد كمية هائلة 	

من املعرفة العلمية.
  إىل خمصصات 	 املعرفة حتتاج  إدارة  تطبيق  برامج  بعض 

مالية عالية.
  صعوبة االستفادة من املعلومات عند عدم توفر وسائل 	

التقنية احلديثة.
إحصائية  دالة  ذات  فروق  هناك  هل  الرابع:  السؤال 
أفراد  استجابات  يف   )0.01α ≤( الداللة  مستوى  عند 
عينة الدراسة تعزى إىل املتغريات املستقلة التالية )الدرجة 
العلمية وطبيعة العمل وسنوات اخلربة واجلنس والربامج اليت 

مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة؟
1-الفروق حسب اختالف الدرجة العلمية:

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كانت  ما  على  للتعرف 
إحصائية عند مستوى )0.05( يف إجابات عينة الدراسة 
كروسكال  استخدام  مت  العلمية  الدرجة  ملتغري  تعزى 
واليس )Kruskal Wallis)، وهو اختبار ال بارا مرتي ،ومت 
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أساليب 
تطوير 
تطبيق 

إدارة املعرفة 
يف جامعة 
اجملمعة 
يف ضوء 
برنامج 
التحول 
الوطين 
2020

عضو هيئة 
14086.30تدريس

13.63**0.00

عميد 
5150.50عمادة

وكيل 
1558.00عمادة

رئيس 
1083.00قسم

أهم 
العقبات 
اليت حتد 
من تطبيق 
إدارة املعرفة 
يف جامعة 

اجملمعة

عضو هيئة 
14086.93تدريس

35.33**0.00

عميد 
5133.00عمادة

وكيل 
15109.67عمادة

رئيس 
105.50قسم

** فروق دالة عند مستوى داللة )0.01(.
داللة  ذات  فروق  وجود   )16( اجلدول  من  يتضح 
أفراد  اجتاهات  يف  فأقل   0.05 مستوى  عند  إحصائية 
تطبيق  )واقع  الدراسة  حماور  مجيع  حول  الدراسة  جمتمع 
تطبيق  تطوير  أساليب  اجملمعة،  جامعة  يف  املعرفة  إدارة 
التحول  برنامج  ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة 
الوطين 2020 ،أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة( باختالف طبيعة العمل احلايل، 
حيث بلغت قيم مستوى الداللة أقل من مستوى الداللة 
داللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  وهذا   ،)0.05)
أعاله  اجلدول  يف  الرتب  متوسط  خالل  إحصائية،ومن 
طبيعة  الذين  الدراسة  جمتمع  أفراد  لصاحل  الفروق  تتضح 

عملهم احلالية عميد عمادة.
3-الفروق حسب اختالف سنوات اخلربة يف التعليم 

اجلامعي:
للتعرف على إذا كانت هناك فروق دالة إحصائية عند 

إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة، أساليب تطوير تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 
2020، أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة( باختالف الدرجة العلمية ، حيث بلغت 
الداللة )0.05(،  أقل من مستوى  الداللة  قيم مستوى 
وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية، ومن 
خالل متوسط الرتب يف اجلدول السابق يتضح أن الفروق 
لصاحل أفراد جمتمع الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ.

2-الفروق حسب اختالف طبيعة العمل احلايل
داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كانت  ما  على  للتعرف 
إحصائية عند مستوى )0.05( يف إجابات عينة الدراسة 
استخدام كروسكال  مت  احلايل  العمل  طبيعة  ملتغري  تعزى 
بارا مرتي ومت  اختبار ال  )Kruskal Wallis)، وهو  واليس 
األحادي،  التباين  حتليل  اختبار  عن  بدياًل  استخدامه 
وذلك ألنه مل يتحقق شرط االعتدالية ونظراً لتباين توزيع 
العينة وفق متغري طبيعة العمل احلايل، وجاءت النتائج كما 

يوضحها اجلدول التايل:
 (Kruskal Wallis( واليس  اختبار كروسكال  نتيجة  اجلدول )16( 

لفروق إجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري طبيعة العمل احلايل

حماور 
الدراسة

طبيعة 
العمل 
احلايل

متوسط العدد
الرتب

مربع 
كاي

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

واقع تطبيق 
إدارة املعرفة 
يف جامعة 
اجملمعة 

عضو هيئة 
14091.39تدريس

27.93**0.00

عميد 
5123.00عمادة

وكيل 
1564.67عمادة

رئيس 
1015.50قسم
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أفراد جمتمع الدراسة حول مجيع حماور الدراسة )واقع تطبيق 
إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة، أساليب تطوير تطبيق إدارة 
الوطين  التحول  برنامج  املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء 
2020 ،أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة( باختالف سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي، 
حيث بلغت قيم مستوى الداللة حملاور الدراسة )0.86، 
0.44، 0.08( على التوايل، وهي مجيعها قيم أكرب من 
(0.05(، مما يوضح عدم وجود تأثري دال إحصائيا ملتغري 

سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي حنو حماور الدراسة.
احلصول  مت  اليت  الربامج  اختالف  4-الفروق حسب 

عليها يف إدارة املعرفة:
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )0.05( يف إجابات عينة الدراسة تعزى ملتغري 
الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة مت استخدام 
بارا  ال  اختبار  وهو   ،(Kruskal Wallis( واليس  كروسكال 
مرتي ومت استخدامه بديال عن اختبار حتليل التباين األحادي؛ 
وذلك ألنه مل يتحقق شرط االعتدالية، ونظرا لتباين توزيع 
العينة وفق متغري الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة، 

وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
 (Kruskal Wallis( اجلدول )18) نتيجة اختبار كروسكال واليس
مت  اليت  الربامج  متغري  ابختالف  الدراسة  عينة  إجاابت  لفروق 

احلصول عليها يف إدارة املعرفة

حماور 
الدراسة

الربامج اليت 
مت احلصول 
عليها يف 
إدارة املعرفة

متوسط العدد
الرتب

مربع

كاي

درجة

احلرية
مستوى 
الداللة

واقع تطبيق 
إدارة املعرفة 
يف جامعة 

اجملمعة

أكثر من 
5589.36برنامج

0.5120.78
4084.25برنامج واحد

مل أحصل 
على أي 
برنامج يف 
إدارة املعرفة

7583.33

الدراسة تعزى ملتغري  مستوى )0.05( يف إجابات عينة 
سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي مت استخدام كروسكال 
مت  مرتي  بارا  ال  اختبار  وهو   ،(Kruskal Wallis( واليس 
األحادي؛  التباين  حتليل  اختبار  عن  بديال  استخدامه 
لتباين  ونظرا   ، االعتدالية  شرط  يتحقق  مل  ألنه  وذلك 
توزيع العينة وفق متغري سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي، 

وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:
اجلدول )17( نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis) لفروق 

إجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري سنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي

حماور الدراسة
سنوات اخلربة 
يف التعليم 
اجلامعي

متوسط العدد
الرتب

مربع 
كاي

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

واقع تطبيق 
إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة 

أقل من 5 
2590.00سنوات

0.3120.86  10 – 5
6585.88سنوات.

أكثر من10 
8083.78سنوات

أساليب 
تطوير تطبيق 
إدارة املعرفة 
يف جامعة 
اجملمعة يف 

ضوء برنامج 
التحول الوطين 

2020

أقل من 5 
2575.00سنوات

1.6220.44
 10 – 5
6584.92سنوات.

أكثر من10 
8089.25سنوات

أهم العقبات 
اليت حتد من 
تطبيق إدارة 
املعرفة يف 

جامعة اجملمعة

أقل من 5 
2566.00سنوات

5.1620.08  10 – 5
6585.69سنوات.

أكثر من10 
8091.44سنوات

** فروق دالة عند مستوى داللة )0.01(.
ذات  فروق  وجود  عدم   )17( اجلدول  من  يتضح 
اجتاهات  يف  فأقل   0.05 مستوى  عند  إحصائية  داللة 
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واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة.
2- وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 0.05 
فأقل يف اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حموري الدراسة 
)أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف 
ضوء برنامج التحول الوطين 2020 ،أهم العقبات اليت 
حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( باختالف 
الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة، حيث بلغت 
الداللة )0.05(،  أقل من مستوى  الداللة  قيم مستوى 
وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية، ومن 
الفروق  تتضح  أعاله  اجلدول  يف  الرتب  متوسط  خالل 
لصاحل عينة الدراسة الذين حصلوا على أكثر من برنامج 

يف إدارة املعرفة.
5-الفروق ابختالف اجلنس: 

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كانت  ما  على  للتعرف 
عينة  إجابات  يف   )0.05( مستوى  عند  إحصائية 
الدراسة تعزى ملتغري اجلنس مت استخدام اختبار مان وتين 
املستقلتني  للعينتني   Mann-Whitney Test الالبارامرتي 
اجتاهات  متوسط  بني  اإلحصائية  الداللة  فروق  لتوضيح 
أفراد جمتمع الدراسة تعزى الختالف اجلنس ) ذكر ، أنثى( 
 Independent) ومت استخدامه بديال عن اختبار حتليل ت
Samples T Test( البارا مرتي؛ وذلك ألنه مل يتحقق شرط 

اجلنس،  متغري  العينة وفق  توزيع  لتباين  االعتدالية، ونظرا 
وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

أساليب 
تطوير 

تطبيق إدارة 
املعرفة يف 
جامعة 
اجملمعة 
يف ضوء 
برنامج 
التحول 
الوطين 
2020

أكثر من 
25100.95برنامج

8.2420.02

6575.50برنامج واحد

مل أحصل 
على أي 
برنامج يف 
8079.50إدارة املعرفة

أهم 
العقبات 
اليت حتد 

من تطبيق 
إدارة املعرفة 
يف جامعة 

اجملمعة

أكثر من 
25104.36برنامج

14.520.001
6566.75برنامج واحد

مل أحصل 
على أي 

برنامج يف 
إدارة املعرفة

8081.67

** فروق دالة عند مستوى داللة )0.01(.
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله باجلدول )18( 

ما يلي:
1- عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 0.05 
حماور  مجيع  حول  الدراسة  جمتمع  أفراد  اجتاهات  يف  فأقل 
الدراسة )واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( باختالف 
الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة، حيث بلغت 
قيم مستوى الداللة حملاور الدراسة )0.78( ، وهي أكرب من 
(0.05(، مما يوضح عدم وجود تأثري دال إحصائيا ملتغري 
الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة حنو حمور الدراسة 

مستوى الداللةقيمة )z(جمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجلنساحملور

واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة 
اجملمعة 

12596.2012025.004.720.00ذكر

4555.782510.00أنثى

جدول )19) نتائج اختبار مان وتين الالابرامرتي Whitney Test	Mann للعينتني املستقلتني لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بني متوسط 
اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة تعزى الختالف اجلنس
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بلغت )0.02( أي أقل من مستوى الداللة )0.05(، 
فهناك فروق يف اجتاهات أفراد الدراسة حنو أهم العقبات 
اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة باختالف 

اجلنس)ذكر،أنثى( لصاحل الذكور.
  النتائج العامة للدراسة:	

أوال: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة:
  توصلت الدراسة إىل أن توليد املعرفة يف جامعة اجملمعة 	

يتم عن طريق عمليات الشراء من منتجات الشركات 
املتميزة.

  لرفع 	 اجلديدة  خططها  يف  تسعى  اجملمعة  جامعة  أن 
احلصول  خالل  من  املعرفة  لتوليد  املنظمة  موجودات 

على إيرادات جديدة هلا مستقبال.
  حترص جامعة اجملمعة على حتسني ظروف العمل لديها 	

باعتماد التقنيات احلديثة واحلرص على خمزوهنا املعريف.
  خزن 	 يف  املرونة  من  عالية  درجة  حتقيق  على  احلرص 

املعرفة واسرتجاعها من خالل توظيف أحدث التقنيات 
التكنولوجية.

  اجلامعية 	 املعرفة  لتخزين  الالزمة  البيانات  قواعد  توفري 
بكل صورها، وتوثيقها مبا ميكن أعضاء هيئة التدريس 

من الرجوع إليها واإلفادة منها.
  إتاحة االستفادة من شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 	

ألعضاء اهليئة التدريسية بشكل مستمر.
  توفري الربامج املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	

* فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل
يتضح من اجلدول )19(:

 0.05 مستوى  عند  إحصائية  دالة  فروق  1-وجود 
فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول حمور " واقع تطبيق 
إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة " باختالف اجلنس حيث 
إن مستوى الداللة هلذا احملور بلغت )0.00( أي أقل من 
مستوى الداللة )0.05(، أي أنه هناك فرق يف اجتاهات 
جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  واقع  حنو  الدراسة  أفراد 
الفروق  وهذه  أنثى(  )ذكر،  اجلنس  باختالف  اجملمعة 

لصاحل الذكور.
مستوى  عند  إحصائية  دالة  فروق  توجد  ال  أنه   -2
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول " أساليب 
ضوء  يف  اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  تطوير 
برنامج التحول الوطين 2020" باختالف اجلنس حيث 
من  أكرب  بلغ )0.20( وهو  احملور  هلذا  الداللة  مستوي 
يف  فرق  هناك  ليس  أنه  أي  )0.05(؛  الداللة  مستوى 
املعرفة يف جامعة اجملمعة يف  إدارة  أساليب تطوير تطبيق 
الدراسة  أفراد  بني   2020 الوطين  التحول  برنامج  ضوء 

باختالف اجلنس )ذكر، أنثى(.
3- وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 0.05 
فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول حمور" أهم العقبات 
اجملمعة"  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد  اليت 
احملور  هلذا  الداللة  إن مستوى  اجلنس، حيث  باختالف 

أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف 
جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول 

الوطين 2020

12588.4011050.001.280.20ذكر

4577.443485.00أنثى

أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 
املعرفة يف جامعة اجملمعة

12590.8011350.002.360.02ذكر

4570.783185.00أنثى
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  مبا 	 معارفهم  تنظيم  التدريس يف  هيئة  أعضاء  مساعدة 
حيفز أفكارهم، ويعمل على إثرائها.

  اثلثا: أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف 	
جامعة اجملمعة.

  قلة إدراك بعض العاملني يف اجلامعة أمهية إدارة املعرفة.	
  الفرتات 	 تعاقب  يف  العلمية  املعرفة  حجم  تضاعف 

الزمنية.
  االخرتاقات والقرصنة األمنية تساهم يف فقد كمية هائلة 	

من املعرفة العلمية.
  إىل خمصصات 	 املعرفة حتتاج  إدارة  تطبيق  برامج  بعض 

مالية عالية.
مستوى  عند  إحصائية  دالة  ذات  الفروق  رابعا: 
الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  يف   (0.01α ≤(الداللة
تعزى إىل املتغريات املستقلة التالية)الدرجة العلمية وطبيعة 
احلصول  مت  اليت  والربامج  واجلنس  اخلربة  وسنوات  العمل 

عليها يف إدارة املعرفة.
  داللة 	 ذات  فروق  توجد  أنه  الدراسة  نتائج  أوضحت 

إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد 
جمتمع الدراسة حول مجيع حماور الدراسة )واقع تطبيق 
املعرفة يف جامعة اجملمعة، أساليب تطوير تطبيق  إدارة 
إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف ضوء برنامج التحول 
الوطين 2020، أهم العقبات اليت حتد من تطبيق إدارة 
العلمية،  الدرجة  باختالف  اجملمعة(  جامعة  يف  املعرفة 
العلمية  درجتهم  الذين  الدراسة  جمتمع  أفراد  لصاحل 

أستاذ.
  كذلك وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 0.05 	

فأقل يف اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول مجيع حماور 
اجملمعة،  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  )واقع  الدراسة 
أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف 

بني  املعارف  تداول  وسرعة  تسهيل  على  يساعد  مبا 
أعضاء هيئة التدريس.

  للمستفيدين 	 أنشطتها  املعلومات عن  بإتاحة  االهتمام 
منها خارج اجلامعة.

  املعرفة 	 إدارة  لتطبيق  الالزمة  التقنية  األساليب  حتديد 
منهج أساسي تتبناه اجلامعة.

  لتصحيح 	 اسرتاتيجيا  خيارا  املعرفة  إدارة  مدخل  اعتبار 
مسار املؤسسة التعليمية.

  احلرص على تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري 	
يف نشاط األعمال من خالل املشاركة اجلماعية.

  املعرفة 	 إدارة  لتطبيق  الالزمة  التقنية  األساليب  حتديد 
منهج أساسي تتبناه اجلامعة.

  لتصحيح 	 اسرتاتيجيا  خيارا  املعرفة  إدارة  مدخل  اعتبار 
مسار املؤسسة التعليمية.

  احلرص على تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري 	
يف نشاط األعمال من خالل املشاركة اجلماعية.

  قوة 	 يسهم يف  مبا  املعرفة  تنوع يف  حتقيق  على  التأكيد 
املؤسسة الرتبوية.

  متابعة التقارير الدورية القياسية يف مراحل تطبيق إدارة 	
املعرفة.

  االستعانة خبرباء تقييم املعرفة عن طريق مراجعة أنظمتها 	
العلمية.

  جامعة 	 يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  تطوير  أساليب  اثنيا: 
اجملمعة يف ضوء برنامج التحول الوطين 2020(.

  ما 	 دقيقة تشمل كل  بيانات  قاعدة  إجياد  العمل على 
يتعلق باجلامعة.

  حتديث شبكات االتصال األكادميي يف اجلامعة.	
  اجلامعة 	 تكتنف  أن  ميكن  اليت  باملخاطر  قائمة  حتديد 

لتحديد تداعياهتا على األمد البعيد.
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ذات 	  األفكار  اجلامعة  تبادل  على  اجلامعة  تعمل  أن   
اخلربات املهارية مع مثيالهتا لتعزيز عملية توليد املعرفة 

العلمية."
طريق 	  عن  املعرفة  خزن  على  اجلامعة  تعمل  أن    

االستدامة، والبحث العلمي مبختلف وسائله احلديثة.
خمتلف كلياهتا 	  بني  االلتقاء  فرص  اجلامعة  توفر  أن 

اخلربات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  إلفادة  وأقسامها 
واملعارف احلديثة.

املعرفية 	  اخلربة  ذوي  من  عمل  فرق  اجلامعة  تكون  أن 
لتقدمي االستشارات العلمية، ونشرها بني أعضاء هيئة 

التدريس وقت احلاجة إليها.
تطبيق 	  على  التدريس  هيئة  أعضاء  اجلامعة  تساعد  أن 

؛هبدف  العايل  للمستوى  هبا  للوصول  معارفهم 
أعلى  لتحقيق مستويات  توظيفها  تشجيعهم، ومن مث 

من اإلبداع يف اسرتاتيجيات التدريس.
يف 	  التدريس  هيئة  أعضاء  ملساعدة  اجلامعة  تسعى  أن 

التغلب على املعوقات اليت جتاهبهم أثناء العمل، وذلك 
من خالل تنظيم املعرفة "أن تقوم اجلامعة بتقييم مستوى 
تعمل  مستمر، حبيث  بشكل  املعريف ألعضائها  األداء 
إعداد خطط بديلة لتوقع التغريات اليت ميكن أن تطرأ 

على احملتوى املعريف.
حتتاج املعرفة إىل قدرات لصنع معلومات من البيانات 	 

اليت يتم احلصول عليها إلمكانية استخدامها واالستفادة 
منها، وهذا اجلانب يعززه التدريب لتطوير أداء العاملني 
البيئة  يف  القرار  اختاذ  أساليب  وتطوير  اجلامعة  يف 

التعليمية"
توجيه التقنية احلديثة اليت تزخر هبا العديد من اجلامعات 	 

السعودية يف تعزيز إدارة املعرفة لصاحل العملية التعليمية.
يف 	  يساعد  إداري  املعرفة كمدخل  إدارة  تفعيل  أمهية 

ضوء برنامج التحول الوطين 2020، أهم العقبات اليت 
حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( باختالف 
طبيعة العمل احلايل، لصاحل أفراد جمتمع الدراسة الذين 

طبيعة عملهم احلالية عميد عمادة.
  فأقل 	 عند مستوى 0.05  إحصائية  دالة  فروق  وجود 

يف اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حموري الدراسة 
)أساليب تطوير تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة يف 
ضوء برنامج التحول الوطين 2020، أهم العقبات اليت 
حتد من تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة اجملمعة( باختالف 
الربامج اليت مت احلصول عليها يف إدارة املعرفة، لصاحل 
أفراد جمتمع الدراسة الذين حصلوا على أكثر من برنامج 

يف إدارة املعرفة.
  وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف 	

اجتاهات أفراد الدراسة حول حمور " واقع تطبيق إدارة 
لصاحل  اجلنس  باختالف   " اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة 

الذكور.
  فأقل 	 عند مستوى 0.05  إحصائية  دالة  فروق  وجود 

العقبات  الدراسة حول حمور " أهم  أفراد  يف اجتاهات 
 " اجملمعة  جامعة  يف  املعرفة  إدارة  تطبيق  من  حتد  اليت 

باختالف اجلنس لصاحل الذكور.
التوصيات 	 

ببعض  يوصي  الباحث  فإن  الدراسة  نتائج  بناء على 
املعرفة يف  إدارة  تعزيز  أن تساهم يف  ينبغي  اليت  اجلوانب 

اجلامعات السعودية، واليت منها:
الضمنية 	  للمعرفة  جامعة  توفري  على  العمل  ضرورة   

تشخيصها  بعد  التنافسية  امليزة  لتحقيق  كأساس؛ 
لتحويلها إىل معرفة ظاهرة".

 االهتمام بتنظيم املعارف مبختلف أقسامها، مبا يساعد 	 
على تطوير املعارف املتولدة حديثًا"
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درجة امتالك الطالبة املعلمة للكفاايت التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرايضية لطفل 
الروضة ومدى حتقيقها ملعايري التعلم املبكر النمائية ابململكة العربية السعودية

مشروع حبثي مدعوم من عمادة البحث العلمي جبامعة اجملمعة 1*
د. جنالء فتحي أبوعيد

أستاذ مناهج وطرق تدريس الطفل املساعد
قسم رياض األطفال – كلية الرتبية – جامعة اجملمعة

ملخص البحث : هدف البحث احلايل إىل التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة, وبيان درجة امتالك 
الطالبات املعلمات لتلك الكفايات, ومدى حتقيقهن ملعايري التعلم للعلوم والرياضيات الواردة بوثيقة معايري التعلم املبكر النمائية. ولتحقيق أهداف الدراسة 
قامت الباحثة بإعداد استبانة حلصر الكفايات التدريسية املالئمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية , وتصميم بطاقيت مالحظة: األوىل لقياس درجة امتالك 
الطالبة املعلمة للكفايات التدريسية النوعية , والثانية لقياس مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري التعلم للعلوم والرياضيات أثناء اخلربة امليدانية. تكونت عينة 
الدراسة من ) 27( طالبة معلمة من طالبات املستوى الثامن بقسم رياض األطفال جبامعة اجملمعة ) فرع مدينة الزلفي ( للفصل الدراسي األول 1439-

1440هـ واستخدمت الدراسة املنهجني الوصفي املسحي والوصفي التحليلي ملالءمته ألهداف وطبيعة الدراسة.وقد أظهرت املعاجلة اإلحصائية للنتائج: 
1- ضعف درجة امتالك الطالبة املعلمة للكفايات التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة بنسبة )46,13%( وهي نسبة دالة 
على ظهور الكفايات التدريسية يف املستوى املبتدئ. 2- حتقق معايري التعلم املبكر النمائية للعلوم والرياضيات بنسبة )68%( وهي نسبة دالة على حتقق 
املعايري يف املستوى النامي باستثناء معيار حتليل البيانات واالحتماالت بنسبة )38%( وهي دالة على حتققه  يف املستوى املبتدئ, كذلك أظهرت النتائج 
ضعف أداء الطالبات عند تقدمي مفاهيم التماثل بنسبة )34,33%( , تركيب األمناط بنسبة )55,33%(, التعرف على األشكال اهلندسية يف الطبيعة 
بنسبة )35,66% (, وقد أوصت الدراسة بتضمني الكفايات التدريسية النوعية داخل برامج إعداد وتأهيل معلمة رياض األطفال قبل اخلدمة, كذلك 
إدراج معايري ومؤشرات التعلم املبكر النمائية باململكة العربية السعودية من 3-6 سنوات داخل توصيفات املقررات لزيادة وعي الطالبات هبا وتدريبيهن 

على حتقيق تلك املعايري خالل أنشطة التعلم املختلفة.
الكلمات املفتاحية: الكفايات التدريسية- معايري التعلم النمائية- املفاهيم العلمية والرياضية – طفل الروضة

Degree of the student’s possession of the teaching competencies necessary to provide the 
scientific and mathematical concepts of the kindergarten child and the extent to which 

they achieved the standards of early developmental learning in Saudi Arabia
(Department of kindergarten, Faculty of Education 

 Majmaah University, 11952, Saudi Arabia)
n.aboueid@mu.edu.sa

1439-1440

Abstract: The aim of the current research was to identify the teaching competencies which are necessary to 
provide the scientific and mathematical concepts of the kindergarten child, and to indicate the degree of ownership 
of those competencies for female teachers and the extent to which they meet the standards of learning for science 
and mathematics contained in the document of early learning standards development, In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher prepared a questionnaire to determine the teaching competencies suitable 
for presenting scientific and mathematical concepts, and designing two cards: the first is to measure the degree 
of possession of the teaching student for the teaching competencies, the second is to measure the extent to which 
the student has achieved the criteria for learning science and mathematics during the field experience. The sample 
of the study consisted of (27) female students of the eighth level in the Department of Kindergartens at Majmaah 
University (Zulfi City Branch) for the first semester 1439-1440H. The current research used descriptive survey and 
descriptive analytical methods to suit the objectives and nature of the study. The statistical treatment of the results 
showed a weak degree of possession of the teaching student for the necessary teaching competencies to provide the 
scientific and mathematical concepts for the kindergarten child by (46.13%), which is indicative of the appearance 

)1(*  تتقدم الباحثة ابلشكر والتقدير إىل عمادة البحث العلمي جبامعة اجملمعة على دعمها هلذا املشروع البحثي رقم 38/33
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املربون  يستخدمها  أداة  فهي  النمائية,  املبكر  التعلم 
توفر  حيث  الصغار,  األطفال  لتعليم  الرعاية  ومقدمو 
توجيهاً شاماًل ملا جيب أن يكون األطفال قادرين على 
القيام به يف مراحل متدرجة خالل السنوات األوىل من 
تطورهم؛ حيث تؤكد على حمتوى ونواتج متميزة تتناسب 
مع مراحل النمو, لذلك يعترب فهم هذه املعايري ومعرفة 
املعلمات هلا وتدريبهم عليها اخلطوة األوىل لتقدمي تعليم 
الصغار.  لألطفال  املناسبة  التوقعات  وبناء  اجلودة  عايل 
إن   .)2015  : النمائية  املبكر  التعلم  معايري  )وثيقة 
املبكرة  الطفولة  مبرحلة  والتطبيقية  النظرية  املعارف  تطور 
حيث  للمعلمة؛  املتخصص  اإلعداد  ضرورة  إىل  أدى 
باحملتوى  املرتبطة  الكفايات  من  عدد  هناك  أن  تبني 
الذي ينبغي تقدميه ضمن برنامج إعداد معلمة الطفولة 
ينبغي  ما  التخصصية  الكفايات  تتناول  حيث  املبكرة, 
على  قادرة  وتكون  معرفته  املبكرة  الطفولة  معلمة  على 
من  بذلك  يتصل  وما  التدريسي  التخصص  يف  أدائه 
هذه  معلمة  من  يتوقع  حيث  فاعلة  تدريسيه  ممارسات 
املرحلة اإلملام ببعض اجملاالت ومنها جمال احملتوى املعريف 
يف  إدراجه  ينبغي  ما  وهو  والرياضيات  بالعلوم  اخلاص 
برامج إعدادها قبل اخلدمة. ) وزارة التعليم : 2019 ( 
العلمية  املعرفة  بإمتالك  البشرية مرهوناً  تقدم  لقد أصبح 
علينا  يتحتم  لذلك  واستخدامها  توظيفها  على  والقدرة 

مقدمة :
ميثل تطوير برامج إعداد معلمة الروضة أحد اإلجتاهات 
العاملية املعاصرة ملواكبة التطور والتحديث املستمر للعملية 
التعليمية من أجل حتسني األداء وجتويده يف جمال تعليم 
طفل الروضة ؛ لذا بات ضرورياً إعداد معلمة الروضة على 
ينبغي  اليت  املهارات  الفعالية , وحتديد  مستوى عال من 
أن تكتسبها لتمكينها من أداء عملها على حنو أفضل , 
اليت  والنوعية  العامة  التدريسية  الكفايات  على  وتدريبها 
ُتكنها من تدريس املفاهيم املختلفة لطفل الروضة , ونظراً 
الدراسات  من  العديد  تناولت  فقد  االجتاه  هذا  ألمهية 
وسعت  الروضة  ملعلمة  والتدريسية  الشخصية  الكفايات 
مثل  املعلمات  لدى  توافرها  مدى  وبيان  حتديدها  حنو 
عبد  و  احلسن  ودراسة   (Hussain ,2013) دراسة حسني 
الرحيم )2015 (, دراسة احلشاين ) 2016 (, كذلك 
سعت بعض الدراسات حنو تقومي وتطوير تلك الكفايات 
مثل  وأثنائها  اخلدمة  قبل  األطفال  رياض  معلمات  لدى 
 )  2008  ( البساط  دراسة   ,)2014( إبراهيم  دراسة 
دراسة أمني  )2008 (. لقد أكدت اإلجتاهات الرتبوية 
احلديثة علي أن أحد أهداف رياض األطفال هو ختطيط 
الربامج واألنشطة بأسلوب تربوي وتقدميها لألطفال بطرق 
األمر   , بينهم  الفردية  الفروق  تراعي  متنوعة  وأساليب 
الذي دعى إىل أمهية إملام معلمات رياض األطفال مبعايري 

of teaching competencies at the beginning level. The achievement of female students in the early development
of science and mathematics is 68%, which is a percentage of achievement of standards in the developing level 
except for the criterion of analysis of data and probability by 38%. This is a function of achievement at the 
beginning level. Symmetry, pattern structure, recognition of geometric shapes in nature are found weakly. The 
study recommended the inclusion of quality teaching competencies within pre-service kindergarten preparation 
and qualification programs. The criteria and indicators of early developmental learning in Saudi Arabia should be 
included from 3-6 years in the course descriptions to increase students’ awareness and training in achieving these 
standards during the various learning activities.
Key words: Teaching competencies - developmental learning standards - scientific and mathematical concepts - 
kindergarten child
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 مشكلة البحث وأسئلته: 
الحظت الباحثة خالل إشرافها على جمموعات الرتبية 
امليدانية اخنفاض واضح يف أداء الطالبات املعلمات عند 
عن  بعضهن  وعزوف  والرياضية  العلمية  املفاهيم  تدريس 
تضمني تلك املفاهيم داخل أنشطة الربنامج اليومي لطفل 
الروضة والبعض اآلخر يكتفي بالرتكيز على بعض املفاهيم 
البسيطة ؛ كمفاهيم األعداد وعملياهتا , وبعض املفاهيم 
العلمية البسيطة دون اإللتفات إىل حمتوى املفاهيم واملعارف 
بوثيقة  وردت  دراستها كما  الروضة  لطفل  ينبغي  اليت 
الباحثة  دعا  الذي  األمر   , النمائية  املبكر  التعلم  معايري 
إىل مراجعة وحتليل حمتوى مقرر املهارات العلمية والرياضية 
الدراسية  اخلطة  يف  الطالبات  تدرسه  الذي  الطفل  عند 
لقسم رياض األطفال باملستوى الرابع؛ حيث تبني عدم 
املبكر  التعلم  النوعية ومعايري  التدريسية  الكفايات  إدراج 
النمائية للعلوم والرياضيات ومنها مفاهيم مثل ) األمناط- 
االحتمالية- مجع  واالنعكاس-  التماثل  الفراغ-  مفاهيم 
وحتليل البيانات- الزمن- مفاهيم الفيزياء – مفاهيم عن 
البيئة - ....( ضمن حمتوى املفاهيم واملهارات اليت ينبغي 
مما  ؛  املقرر  عليها ضمن  وتتدرب  الطالبات  تدرسها  أن 
العلمية  املفاهيم  تدريس  عند  أدائهن  ضعف  إىل  يؤدي 
والرياضية لألطفال وهو ما الحظته الباحثة خالل إشرافها 
على جمموعات الرتبية امليدانية, وبناًء على ذلك تبلورت 

مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل :
ما درجة امتالك الطالبة املعلمة للكفاايت التدريسية 
الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرايضية لطفل الروضة 
ابململكة  النمائية  املبكر  التعلم  ملعايري  حتقيقها  ومدى 

العربية السعودية ؟
وينبثق منه األسئلة التالية :  

الالزمة  التدريسية  للكفايات  املقرتحة  القائمة  ما   -

املسامهة يف تكوين العقلية العلمية الواعية وتنمية مهارات 
أمهية  من  الرغم  وعلى   , الروضة  لطفل  العلمي  التفكري 
ذلك األمر إال أن الوضع الراهن للتدريس يف الروضات 
ال يعكس ذلك االهتمام النظري املوصى به يف التقارير 
على  تركز  اليت  الصغار  األطفال  برامج  إن  واألحباث. 
زيادة نسب ذكائهم بسرعة ليست هي الطريقة األفضل 
لنمو أطفال الروضة , بل إن الربامج واألنشطة اليت تركز 
على زيادة مفاهيمهم األساسية هي األفضل . ) حافظ 
: 2014 : 13, 15 ( حيث ٌيشكل بناء املفاهيم يف 
هذه املرحلة العمرية حجر أساس للنمو العقلي واملعريف , 
وتُعد املفاهيم العلمية والرياضية على قمة هذه املفاهيم 
ملا هلا من تأثري على الطفل ودفعه لإلخنراط والتكيف مع 
الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ومواكبه  العامل  هذا 
املشتغلني  معظم  يدرك  لذلك   , بيئته  يف  بالطفل  حييط 
بالتعليم أمهية تدريس املفاهيم العلمية والرياضية يف هذه 
املرحلة العمرية ملا هلا من أمهية يف حياة الفرد , فاملفاهيم 
اذا مل يتم تكوينها يف هذه املرحلة بصورة صحيحة فإن 
باقي  يف  الفرد  يكتسبها  سوف  اليت  املعلومات  سائر 
مراحله الدراسية ستكون مشوشة ألهنا مل تؤسس بطريقة 

منهجية ختصصية سليمة . 
إن ما جيري داخل معظم الروضات ال يبتعد عن كونه 
التخصص واملنهجية  تفتقر إيل  املعلمات  اجتهادات من 
جدا  القليل  تدريس  على  املعلمات  معظم  تركز  حيث 
يدرسها  أن  ينبغي  اليت  والعلوم  الرياضيات  مفاهيم  من 
طفل الروضة , األمر الذي يدعو إيل التفكري يف طريقة 
والتساؤل   , باخلدمة  إلتحاقها  قبل  الروضة  معلمة  إعداد 
حول طبيعة املقررات اليت درستها وهل مكنتها حمتويات 
املفاهيم  لتدريس  بناء مهارات تؤهلها  املقررات من  هذه 

واملهارات العلمية والرياضية لطفل الروضة؟
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رياض األطفال مبا يتناسب وأسلوب الكفايات التدريسية 
خاصة النوعية منها, ومواكبة معايري التعلم املبكر النمائية 

باململكة العربية السعودية .
- قد تفيد نتائج هذا البحث يف مساعدة املعلمات 
واملشرفات على حتديد االحتياجات التدريبية وتقييم األداء 

يف ضوء الكفايات التدريسية النوعية املقرتحة. 

مصطلحات البحث : 
 (Teaching Competencies الكفاايت التدريسية
عرف األمحد )2005 :242( الكفايات التدريسية 
بأهنا :"جمموعة املعارف واملهارات واإلجراءات واالجتاهات 
التكلفة  من  قدر  بأقل  بعمله  للقيام  املعلم  حيتاجها  اليت 
واجلهد والوقت، واليت ال يستطيع بدوهنا أن يؤدي واجبه 
بالشكل املطلوب، ومن مث يُعد توافرها لديه شرطاً إلجازته 

يف العمل "
كما ُعرفت بأهنا " جمموعة القدرات املركبة من املعارف 
من  تكنه  واليت  املعلم  ميلكها  اليت  واالجتاهات  واملهارات 
القيام بعمله بكفاءة عالية يف ضوء االجتاهات املعاصرة« 

)صابر: 2018: 226( 
ً يف ضوء هدف  إجرائيا  التدريسية  الكفايات  تُعرف 
البحث بأهنا: جمموعة املعارف واملهارات اليت ُتكن معلمة 
الروضة من تدريس املفاهيم العلمية والرياضية جبودة وكفاءة 

, مما ييسر على الطفل فهمها واستيعاهبا بسهولة ويسر.
هي   :  ( Scientific Concepts ) العلمية  املفاهيم 
ميكن  الذى  املشرتك  للعنصر  تثيل  أو  فكرة  عن  عبارة 
من خالله التمييز بني اجملموعات أو التصنيفات املختلفة 
أكثر  أشكال  إىل  البسيط  التعليم  من  الطلبة  انتقال  وهو 
ولذلك  وغريها،  املشكالت  وحل  تعقيدا كاالستدالل 
اليت  والصفات  املظاهر  من  جمموعة  إىل  تشري  فهي 

لطفل  والرياضية  العلمية  املفاهيم  لتقدمي  املعلمة  للطالبة 
الروضة؟

للكفايات  املعلمات  الطالبات  امتالك  درجة  ما   -
التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل 

الروضة ؟
- ما مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري التعلم النمائية 
للعلوم والرياضيات عند تدريس املفاهيم العلمية والرياضية 

لطفل الروضة؟

 هدف البحث : 
- اقرتاح قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة للطالبة 

املعلمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة.
املعلمات  الطالبات  امتالك  درجة  على  التعرف   -
العلمية  املفاهيم  لتقدمي  الالزمة  التدريسية  للكفايات 

والرياضية لطفل الروضة.
ملعايري  املعلمة  الطالبة  حتقيق  مدى  على  التعرف   -

التعلم النمائية للعلوم والرياضيات أثناء اخلربة امليدانية . 

أمهية البحث : 
إعداد  تطوير  يتبىن  البحث كونه  هذا  أمهية  تكمن 
التدريسية  الكفايات  أسلوب  ضوء  يف  املعلمة  الطالبة 
النوعية اليت ُتكن الطالبة املعلمة من النجاح يف تدريس 
هذه  ويربط   , الروضة  لطفل  والرياضية  العلمية  املفاهيم 
الواردة  والرياضية  العلمية  املفاهيم  مبحتوى  الكفايات 
العربية  باململكة  النمائية  املبكر  التعلم  معايري  وثيقة  يف 

السعودية , حيث يسعى البحث احلايل إىل : 
- إرشاد الطالبة املعلمة جملموعة الكفايات التدريسية 
العلمية  املفاهيم  تدريس  عند  أدائها  لتحسني  الالزمة 

والرياضية . 
- لفت االنتباه حنو تطوير مناهج إعداد طالبة قسم 
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األول العام الدراسي احلايل 1439- 1440 هـ.
حدود البحث : إلتزم البحث باحلدود التالية : 

- احلدود البشرية : طالبات املستوى الثامن املسجالت 
ملقرر التدريب امليداين بقسم رياض األطفال بكلية الرتبية 

جامعة اجملمعة ) فرع القسم مبدينة الزلفي ( . 
- احلدود الزمنية : الفصل الدراسي األول 1439- 

1440 هـ .
- احلدود املكانية : بعض الروضات احلكومية مبدينة 

الزلفي 
- احلدود املوضوعية : 1- الكفايات التدريسية النوعية 
 املرتبطة بتدريس املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة.
2- معايري التعلم املبكر النمائية باململكة العربية السعودية 
العامة  واملعلومات  املعرفية  العمليات  معيار  على  واقتصر 
والعمليات-  )األعداد  ويشمل  الرياضيات  مسار  ومنه 
املكاين-  واحلس  اهلندسة  القياس-  واجلرب-  األمناط 
ويشمل  العلوم  ومسار  واالحتماالت(  البيانات  حتليل 
)االستقصاء العلمي- علم الفيزياء- علم األحياء- علم 

البيئة( يف املرحلة العمرية من 4 : 6 سنوات 

اإلطار النظري للبحث : 
مرشدة  أصبحت  بل  للمعرفة  ناقلة  املعلمة  تعد  مل 
وموجهة وميسرة لعملية التعلم تسعى إلكساب األطفال 
إمتالكها  يتطلب  الذي  األمر   , الذايت  التعلم  مهارات 
والتفسري  التحليل  مهارات  إىل  إضافة  املهارات  لتلك 
معلمة  دليل  األحكام.)  وإصدار  التقومي  على  والقدرة 
الروضة : 2011 : 6 (. إن املعلمة الناجحة هي اليت 
تطبق طرق تدريس خمتلفة وغري مألوفة وتستخدم أنشطة 
متنوعة مبتكرة من بيئة الطفل , وتنمي تفكريه مع الرتكيز 
على القدرات العقلية العليا. ) أمني : 2008: 820 ( 

       . معينة  بقاعدة  وترتبط  معينة  بينها خباصية  فيما   تشرتك 
)اللقاين , اجلمل: 1999: 232(

 : ( Mathematical Concepts ) املفاهيم الرايضية
هي جتريد عقلي يعرب عن جمموعة من األشياء املتشاهبة يف  
خواصها حبيث يستجيب الفرد جملموعة املنبهات اليت تيز 
هذه األشياء عن غريها وتكنه هذه األستجابة من إدراك 

هذا املفهوم ) امساء السرسي : 1989 : 14 ( 
) Standards ) املعايري

هي حكم أو قاعدة أو مستوى معني نسعى للوصول 
الواقع يف  قياس  أنه غاية جيب حتقيقها هبدف  إليه على 
ضوئه , للتعرف على مدى اقرتاب هذا الواقع من املستوى 

املطلوب .) عبد اجلواد , متويل : 1993 ( 
معايري التعلم املبكر النمائية ابململكة العربية السعودية : 
بنيت هذه املعايري من خالل عملية تعاونية شاملة شارك 
فيها املعنيني بالطفولة املبكرة منهم اجلمعية الوطنية األمريكية 
لتعليم األطفال الصغار (NAEYC ) وهي تثل وصفاً عاماً 
ملا ينبغي أن يعرفه األطفال ويكونوا قادرين على القيام به, 
فهي جزء قيم من نظام تعليم عايل اجلودة يسهم يف تزويد 
تؤثر يف جناحهم  اليت  املبكرة  باخلربات اإلجيابية  األطفال 
 مستقباًل. ) معايري التعلم املبكر النمائية : 2015 : 4 (
التعلم املبكر النمائية إجرائيا أبهنا : ما  تعريف معايري 
يتوقع لطفل الروضة أن يتعلمه وتسعى املعلمة إىل حتقيقه 
العلوم  الرياضيات ومفاهيم ومهارات  مفاهيم  كغاية من 
 6  :  4 من  العمرية  املرحلة  يف  للمنهج  توقعات  وتثل 

سنوات . 
املقيدة  الطالبة   : أبهنا  إجرائياً  املعلمة  الطالبة  تعريف 
بكلية  األطفال  رياض  بقسم  الثامن  باملستوى  واملنتظمة 
الرتبية باجملمعة )فرع القسم مبدينة الزلفي( بالفصل الدراسي 
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تصميم  على  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  معلمات  بإعداد 
براجمهن الرتبوية وفق منحى الكفايات واملهارات , انطالقاً 
من أن املعلمات سوف يوظفن هذه الكفايات واملهارات 
 : شعالل   , )عون    . الروضة  طفل  وتعليم  تدريس  يف 

)2011
فالكفايات عبارة عن سلوكيات ومهارات مركبة فعالة 
للتعامل مع احملتوى واليت تسعى  املعلمة  الطالبة  حتتاجها 
من خالهلا للوصول ملخرجات تعلم مرغوبة وقابلة للقياس 
عند الطفل وميكن القول أن املعرفة , القدرات , املواقف 
و املهارات هي اليت حتدد عمليات التدريس واليت بدورها 

 (Singh, 2010, 30). حتدد نواتج تعلم الطفل

الكفايات   )343:  2002( مرعي  عرف  كما 
التدريسية بأهنا: " القدرة على عمل شئ بفاعلية وإتقان 
ومبستوى من األداء بأقل جهد ووقت وتكلفة, وقد تكون 

الكفاية معرفية, وقد تكون أدائية " 
كما عرفها والكر ) Walker ,1992( بأهنا : جمموعة 
الصفات ) املعارف, املهارات , اإلجتاهات ( اليت ُتكن 
املعلم من أداء جمموعة من املهام مبستوى مالئم من اجلودة 

(Singh, 2010, 33). و اإلجناز
والكفايات تكتسب بفضل اإلعداد األويل للمعلمات 
قبل اخلدمة داخل كليات الرتبية, وهي تعرب عن مستوى 
معني من التمكن يف أداء املعلمة وتظهر يف السلوك خالل 

املوقف التدريسي )الشايب , زاهي: 2011(
تصنيف الكفاايت التدريسية: يزخر األدب الرتبوي 
بالعديد من التصنيفات اليت تناولت الكفايات التدريسية 
فقد صنفها فيلد وبارا (Bara& Field:1994) إىل نوعني ) 
كفايات عامة وكفايات ختصصية( )Singh,2010,35( كما 
حباجات  )ترتبط  إىل كفايات   )2005( التومي  صنفها 

لذلك أوضحت العديد من الدراسات والبحوث والكتب 
املرجعية ضرورة إعداد معلمة الروضة إعداداً خاصا خيتلف 
للتعامل  إعدادهن  يتم  اللوايت  املعلمات  من  سواها  عن 
يدرك  واعي  جيل  خللق  الالحقة,  الدراسية  املراحل  مع 
أولوياته وحاجاته األساسية من العلوم والثقافة ويعمل على 
الكندري واجملادي :2004:   (. توظيفها خلدمة جمتمعه 
املعرفة  بإمتالك  مرهوناً  البشرية  تقدم  أصبح  لقد   )15
العلمية والقدرة على توظيفها, لذلك يتحتم علينا املسامهة 
يف تكوين العقلية العلمية الواعية وتنمية مهارات التفكري 
العلمي لطفل الروضة , وعلى الرغم من أمهية ذلك األمر 
يعكس  ال  الروضات  يف  للتدريس  الراهن  الوضع  أن  إال 
ذلك االهتمام النظري املوصى به يف التقارير واألحباث. 
) حافظ : 2014  ( ونظراً  لتغري طبيعة أدوار املعلم يف 
يقابلها تغرياً يف  التعليمية وتعددها كان البد أن  العملية 
مضامني برامج إعداده قبل اخلدمة ؛ مما أدى إىل ظهور 
وتدريبهم  املعلمني  إعداد  برامج  لتطوير  عديدة  حماوالت 
أبرزها  من   , ورفع كفاياهتم,  أدائهم  أجل حتسني  من   ,
الذي  الكفايات,  على  القائم  املعلمني  إعداد  أسلوب 
يعتمد الكفاية بداًل من املعرفة يف برامج تربية املعلمني , 
النظري  اجملالني  والتكامل بني  الربط  ويؤكد  على عملية 

والتطبيقي .) اهلويل , جوهر : 2007 :61, 65 (  

مفهوم الكفاايت التدريسية: 
إعداد  تتطلب  املدرسة  قبل  ما  أطفال  رعاية  إن 
تساعدهن  عالية  ومهارات  بكفايات  يتمتعن  معلمات 
برامج  الوجه األكمل فأصبحت  أداء عملهن على  على 
تأهيلهن تشتمل على اإلعداد العلمي واملهين إىل جانب 
اإلعداد النفسي والرتبوي. ) املشريف : 2012: 138( 
املعنية  الكليات  داخل  الرتبوي  الربنامج  حيرص  لذلك 
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 , باخلدمة  إلتحاقهم  قبل  اإلعداد  من  املثايل  القدر  على 
ودراسة الكندري واجملادي )2004( اليت توصلت إىل وجود 
إخنفاض ملحوظ يف الكفايات التدريسية املستهدفة وهي ) 
التقومي- مهارات  التدريس – مهارات  العامة يف  الكفاءة 
التعامل مع األخرين – الكفاءة الشخصية (, وقد اتفقت 
نتائج هذه الدراسات مع نتائج دراسة أمني  )2008 ( 
دراسة  ونتائج   ,  )  2016 ( احلشاين  دراسة  نتائج  و   ,
وعبد  احلسن  دراسة  ونتائج   )  2007  ( وجوهر  اهلويل 
الدراسات  نتائج هذه  الرحيم )2015 ( حيث توصلت 
احلكومية  الروضات  يف  األطفال  رياض  معلمات  أن  إىل 
يتمتعن بكفايات  شخصية عالية , أما من حيث الكفايات 
التدريسية فإن مستوى األداء ضعيف جدا وحباجة إىل إتقان 
جلميع املهارات التدريسية كي يصلن إىل املستوى املنشود .  
والرياضية  العلمية  للمفاهيم  الطفل  اكتساب  إن 
الطبيعية  وممارساته  الطفل  اهتمامات  مواقف  من خالل 
وأنشطته احلياتية ينمي لديه القدرة علي اكتساب مهارات 
وإدراك  ومقارنات  مالحظات  من  الرياضي  التفكري 
لألمناط والتعميمات واإلستدالالت وهذا ما أشارت إليه 
 (Sackes, Trundle, Bell, & وأخرون  دراسة ساكز  نتائج 
(O’Connell, 2011 و دراسة ساكز (Sackes, 2014) ,ونتائج 

دراسة صاحل ) 2009 ( ويستلزم ذلك إعداد معلمة مدربة 
تتمتع بكفايات تدريسية تكنها من تقدمي هذه النوعية من 
املفاهيم, وقد اتفقت نتائج دراسة ليي (Lee,2017) و دراسة 
 (Park, Dimitrov, Patterson, & Park, 2017) بارك وأخرون
ودراسة إيكوف (Eckhoff, 2017)  أن املعلمات حيتجن إىل 
معرفة املفاهيم العلمية والرياضية واإلعداد املهين والتدريبات 
واكتساب املهارات التدريسية اليت تساعدهم على تدريس 
التفكري  تنمية  يف  يسهم  مما  الروضة  لطفل  املفاهيم  هذه 

الدراسية(, كذلك صنفها  باملواد  اجملتمع وكفايات ترتبط 
عامة- كفايات  )ثقافية  إىل كفايات   )1998( مفلح 
ختصصية- كفايات مهنية()الشايب , زاهي: 2011(. 
وقد حددت مىن جاد )2002( أنواع الكفايات املهنية 
إعداد  )كفاءة  وهي  الروضة  معلمة  يف  توافرها  الواجب 
النشاط- تنفيذ النشاط- الكفاءة العلمية واملهنية- كفاءة 
)أمني:  التقومي(  كفاءة  والنظام-  اإلنسانية  العالقات 

 )21 :2015
وقد سعت العديد من الدراسات إىل معرفة الكفايات 
التدريسية األساسية العامة لدى معلمات رياض األطفال 
ودرجة توافرها وطرق تطويرها وتنميتها من خالل استخدام 
دراسة  ومنها  امليدانية  الرتبية  وتطوير  املصغر  التدريس 
حسني (Hussain ,2013) و دراسة البساط ) 2008 ( و 
دراسة ياسني )2003 (, كذلك سعت بعض الدراسات 
إىل معرفة الكفايات النوعية الالزمة لتقدمي بعض املفاهيم 
ومنها  البيئية  واملفاهيم  اللغوية  الدينية,  للطفل كاملفاهيم 
دراسة عايد )2007( ودراسة حمجوب )2005( ودراسة 
الدراسات  نتائج هذه  اتفقت  الرويشد )2003( حيث 
املفاهيم  هلذه  التخصصية  األدائية  الكفايات  توفر  على 

بدرجة ضعيفة عند املعلمات. 
وقد أوصت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف 
تقريرها عن واقع الرتبية والتعليم يف مرحلة رياض األطفال 
املعلمني  إعداد  برامج  تقومي  ضرورة  إىل   , العربية  بالدول 
بصفة مستمرة , ووضع خطط متابعة إلكتشاف مواطن 
القوة والضعف يف هذه الربامج هبدف حتسينها. ) احلشاين 
: 2016 : 195 ( ومن الدراسات اليت سعت حنو تقومي 
اليت   (  Chen,2008  ) شيني  دراسة  املعلمة  الطالبة  إعداد 
أسفرت نتائجها أن وجهة نظر املعلمني تبني أهنم مل حيصلوا 
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 )  13 : للمعلمني : 2016  املهنية  املعايري   ( أدائهم.  
وتشمل وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية باململكة العربية 
السعودية من 3-6 سنوات جمموعة من املعايري واملسارات 
الرئيسية والفرعية وقد تبىن البحث احلايل معيار العمليات 
املعرفية  العمليات  يتناول  الذي  العامة  واملعلومات  املعرفية 
العقلية الداخلية اليت تتيح لألطفال بناء املعلومات ومعاجلتها 
واستخدامها, حيث تبدأ هذه العمليات منذ الوالدة وتتطور 
بنمو الطفل , ويشمل هذا املعيار جمموعة من املسارات 

الرئيسية حدد البحث منها:  
أوال : مسار الرايضيات: يهتم هذا املسار بدراسة 
ومهارات  الرياضية,  والعمليات  الكميات  بني  العالقات 
التفكري الرياضي املنطقية, وكيفية استيعاب أطفال الروضة 
احمليطة  البيئة  مع  خرباهتم  خالل  من  الرياضية  للمفاهيم 
ويضم هذا املسار الرئيسي مسارات فرعية يقوم من خالهلا 
الطفل بتحقيق جمموعة من املؤشرات واألداءات املتوقعة 

وهي: 
1- مفاهيم األعداد والعمليات الرايضية : سيظهر 
احلسابية  والعمليات  العددي  احلس  معرفة  األطفال 
العد  الرتيب-  العد  العد-   ( مثل  بتطبيقها  وسيقومون 

العكسي – الرتتيب – اجلمع والطرح – التقدير(. 
2- األمناط والدوال واجلرب: يظهر األطفال مزيداً 
من الفهم لألمناط واحلجم وترتيب األشياء ) التصنيف(.

قياس  باستكشاف  األطفال  يبدأ  القياس:   -3
االرتفاع,   , الوزن  الطول,   : مثل  والكميات  األشياء 
السرعة, احلجم, الزمن, استخدام وحدات قياس معيارية 

وغري معيارية.
4- اهلندسة واحلس املكاين: يظهر األطفال فهماً 
لألشكال وخصائصها وكيف ترتبط األشياء بعضها ببعض 

لدى أطفاهلن.  إن تشجيع الطالبة املعلمة على النظر يف 
اخلربات احمليطة بالطفل يف بيئته ورؤية العلوم والرياضيات 
فيها ودعم خربات الطفل احلياتية وتنمية حس التساؤل 
واملناقشة لديه , يؤدي إيل تنمية وعي طفل الروضة هبذه 
فرص  يقيد  بالبيئة  املعارف  هذه  ربط  فعدم   , املفاهيم 
  (Campbell. املعقد من حوهلم  العامل  فهم  األطفال يف 
(Jobling, 2012 &, لذلك أصبحت قضية تكوين معلمة 

وتطوير  والعايل  اجلامعي  املستوى  على  األطفال  رياض 
العامة  كفاياهتا  ورفع  املعلمة  هذه  تكوين  مؤسسات 
الرتبوية  للنظم  اسرتاتيجياً  وخياراً  تربويا  مطلباً   , والنوعية 
إلعداد معلمة الروضة الكفء القادرة على حتقيق أهداف 

تربية الطفل بكفاءة وفعالية.
معايري التعلم املبكر النمائية ابململكة العربية السعودية 
تُعد معايري التعلم املبكر النمائية كما أوردهتا اجلمعية 
الوطنية لتعليم األطفال الصغار, (NAEYC) وصفاً عاماً ملا 
ينبغي أن يعرفه األطفال ويكونوا قادرين على القيام به ؛ 
قيماً من نظام تعليم عايل  فاملعايري ميكن أن تكون جزءاً 
اجلودة يسهم يف تزويد األطفال باخلربات اإلجيابية املبكرة اليت 
من شأهنا أن تؤثر يف جناحهم مستقبالً . وتؤكد معايري التعلم 
املبكر النمائية الفعالة على حمتوى ونتائج متميزة تتناسب مع 
مراحل النمو . وأن من حق األطفال أن يتوفر هلم معلمات 
عايل  تعليم  لتقدمي  جيداً  تدريباً  ومدربات  متخصصات 
املناسبة. النمائية  األهداف  إىل  للوصول   اجلودة ودعمهم 

؛   )  8-4  :  2015  : النمائية  املبكر  التعلم  معايري   (
حيث تُعد املعايري النمائية أداة حمددة وواضحة لإلصالح 
التعليمي يف خطته  النظام  به  يسرتشد  التعليمي , ودليالً 
للتطوير املهين املستمر؛ حيث توفر إطاراً مُيكن على أساسه 
أن يُقوم املعلمون ممارساهتم بشكل مستمر لتحسني جودة 
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الكفايات التدريسية ومعايري التعلم النمائية املتصلة بتقدمي 
العلوم والرياضيات لطفل الروضة.

جمتمع البحث: تكون جمتمع البحث من الطالبات 
املعلمات املقيدات باملستوى الثامن بقسم رياض األطفال 
والزلفي( وعددهم  اجملمعة  فرعي   ( باجملمعة  الرتبية  بكلية 

56 طالبة 
عينة البحث: تت التجربة امليدانية للبحث على عينة 
مقصودة من الطالبات املعلمات املسجالت واملنتظمات 
باملستوى الثامن تدريب ميداين بقسم رياض األطفال فرع 

مدينة الزلفي وعددهم 27 طالبة. 

أدوات البحث:
- استبانة الكفايات التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم 

العلمية والرياضية لطفل الروضة . ) إعداد الباحثة(
املعلمة  الطالبة  امتالك  درجة  مالحظة  بطاقة   -
العلمية  املفاهيم  لتقدمي  الالزمة  التدريسية  للكفايات 
والرياضية لطفل الروضة خالل التدريب امليداين. ) إعداد 

الباحثة(
- بطاقة مالحظة مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري 
التعلم النمائية للرياضيات والعلوم الواردة يف وثيقة معايري 
العربية السعودية من سن  النمائية باململكة  املبكر  التعلم 

4: 6 سنوات. ) إعداد الباحثة(
استخدام  مت  املستخدمة:  اإلحصائية  األساليب   
ومنهج  أهداف  مع  تتفق  الىت  اإلحصائية  األساليب 

الدراسة وهى :
1- التكرارات ، والنسب املئوية اخلاصة بكل عبارة 
على  للتعرف  وذلك   ، املالحظة   بطاقة  عبارات  من 
أراء ) استجابات ( أفراد عينة الدراسة حنو درجة أمهية 
يف  املعلمة  الطالبة  لنجاح  الالزمة  التدريسية  الكفايات 

يف الفراغ مثل تسمية  وتصنيف األشكال ثنائية وثالثية 
األبعاد, معرفة املوقع, التماثل. 

األطفال  يظهر  واالحتماالت:  البيانات  حتليل   -5
فهماً لكيفية ترتيب البيانات ووصفها واستخدامها الختاذ 
قرارات وإصدار تعاميم مثل وصف وإعداد الرسوم البيانية 

بتمثيالت حسية, توقع احتمالية بعض األحداث. 
فهم  بكيفية  املسار  هذا  يهتم  العلوم:  مسار  اثنيا: 
األطفال لعاملهم الطبيعي واستخدام املنهج العلمي ويضم 

هذا املسار الرئيسي مسارات فرعية هي: 
1- االستقصاء العلمي : يطور األطفال قدرة على 
الفاعلية واالستقاللية  القيام بعملية االستقصاء مبزيد من 
وتصميم  الفرضيات  ووضع  األسئلة  طرح  خالل  من 

التجارب 
2-علم الفيزايء: يكتسب األطفال مزيداً من املعرفة 
العميقة املتعلقة خبصائص املواد واألشياء مثل اخلصائص 

الفيزيائية, حتوالت املادة , الدفع والسحب.
3- علم األحياء: يكتسب األطفال مزيداً من املعرفة 
العلمية املتعلقة خبصائص الكائنات احلية ومعرفة حاجاهتا 

األساسية, مواطنها, دورة احلياة.
4- علم البيئة: يكتسب األطفال مزيداً من املعرفة 
 , الطبيعية  واملواد  األرض  خبصائص  املتعلقة  العلمية 
األجسام يف السماء, أحوال الطقس, احلفاظ على البيئة.

منهج البحث وإجراءاته: 
منهج البحث : استخدمت الباحثة ما يلي: 

- املنهج الوصفي املسحي لتحديد قائمة الكفايات 
التدريسية النوعية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية 

لطفل الروضة.
- املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لوصف وحتليل 
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النظري  اإلطار  ضوء  يف  وتفسريها  النتائج  -استخالص 
والدراسات السابقة.

نتائج  ضوء  يف  واملقرتحات  التوصيات  بعض  صياغة   -
البحث.

عرض نتائج البحث وتفسريها: 
أوال: لإلجابة على سؤال البحث األول وهو : 

ما القائمة املقرتحة للكفاايت التدريسية الالزمة للطالبة 
لطفل  والرايضية  العلمية  املفاهيم  لتقدمي  املعلمة 

الروضة؟ أجرت الباحثة ما يلي :
التدريسية   الكفايات  تضم  مسحية  استبانة  تصميم   -
التعديالت  وإجراء  احملكمني  على  وعرضها  املقرتحة 

الالزمة.   
حول  األراء  وجتميع  حلصر  إلكرتونياً  االستبانة  طرح   -
لتقدمي  مالءمة  وأكثرها  املقرتحة  الكفايات  أنسب 
تطبيق  ومت  الروضة  لطفل  والرياضية  العلمية  املفاهيم 
االستبانة املسحية على عدد قدره )64( مستجيب 
من األساتذة واملتخصصني يف رياض األطفال لتحديد 
واختيار الكفايات التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم 
التحليل  ولغايات  الروضة  لطفل  والرياضية  العلمية 
االحصائى لنتائج االستبانة مت اعتماد املعيار التايل :

مدى االوزان النسبيةمدى املتوسطاتالوصف

84,2% - 100%4,21- 5,00مهمة جدا

68,2% - 84%3,41-4,20مهمة

52,2% - 68%2,61-3,40مهمة إىل حد ما

36,2% -58%1,81-2,60غري مهمة

20% - 36%1-1,80غري مهمة تاما

- حتليل النتائج وحساب املتوسطات واإلحنرافات املعيارية 
اخلمسة  الفرعية  بأبعادها  لالستبانة  النسبية  واألوزان 

تقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة    
لعبارات  العينة  أفراد  الستجابات  النسيب  الوزن   -2

بطاقة املالحظة.
3- حساب )كا2( ملعرفة الداللة اإلحصائية لعبارات 
البطاقة بالنسبة جلميع أفراد عينة الدراسة ، أي للتحقق 
من وجود اختالفات ذات داللة ىف استجابات أفراد عينة 
الدراسة على درجة املوافقة لكل كفاية من كفايات كل 
حمور من حماور البطاقة ، ومدى جوهرية هذه االختالفات 
4- معامالت اإلرتباط ) معامل إرتباط بريسون ( ؛ 
للتحقق من صدق اإلتساق الداخلي لبطاقة املالحظة  .

؛   (Alpha Cronbach) ألفا كرونباخ   α معامل   -5
لتحديد درجة ثبات بطاقة املالحظة.

إجراءات البحث: 
 أجرت الباحثة اخلطوات اآلتية:

تناولت  اليت  واألدبيات  السابقة  الدراسات  مراجعة   -
وحصر  األطفال  رياض  ملعلمة  التدريسية  الكفايات 
جمموعة من الكفايات التدريسية النوعية املقرتحة اليت 
املفاهيم  تقدمي  يف  النجاح  من  املعلمة  الطالبة  ُتكن 

العلمية والرياضية. 
النمائية  املبكر  التعلم  معايري  وثيقة  على  -االطالع 
باململكة العربية السعودية وحتديداً املعايري واملؤشرات 
بطاقة  داخل  لتوظيفها  والرياضيات  بالعلوم  اخلاصة 
التعلم  ملعايري  املعلمة  الطالبة  حتقيق  مدى  مالحظة 

النمائية للرياضيات والعلوم 
- إعداد أدوات الدراسة وتقنينها .  

- حتديد أفراد عينة البحث. 
- تطبيق األدوات على أفراد العينة. 

- إجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة. 
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 ،  ) األطفال  رياض  ومعلمات  واملشرفات  اخلرباء  نظر 
التدرج  بـ )كفاية  الرابع واخلاص  كما يالحظ أن احملور 
املتوسطات  أعلى  ( قد حصل على  املفهوم  تدريس  يف 
 ،  %93,98 بلغ  للمحور  نسىب  وبوزن   ،  4,72 بلغ 
للعناصر  العملي  )الفحص  بـ  واخلاص  الثاىن  احملور  تاله 
نسىب  وبوزن   ) للمفهوم  املالئمة  التعليمية  والوسائل 
بـ  واخلاص  الثالث  احملور  تاله   ،  %93,44 للمحور 
والتجريب(  لإلكتشاف  الطفل  دافعية  إثارة  )كفاية 
اخلامس  احملور  تاله   ،  %93,38 للمحور  نسىب  وبوزن 
التعليمي( وبوزن  بـ )كفاية تقومي نتائج املوقف  واخلاص 
واخلاص  األول  احملور  تاله   ،  %92,55 للمحور  نسىب 
اجملردة(  واملفاهيم  األفكار  وجتسيد  احلسي  )التمثيل  بـ 

وبوزن نسىب للمحور %91,13 .
اثنيا: لإلجابة على سؤال البحث الثاين وهو :

التدريسية  للكفاايت  املعلمة  الطالبة  امتالك  درجة  ما 
الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة ؟

درجة  لقياس  مالحظة  بطاقة  بتصميم  الباحثة  قامت   -
التدريسية  للكفايات  املعلمات  الطالبات  امتالك 
والرياضية  العلمية  للمفاهيم  تقدميهن  أثناء  املقرتحة 
لطفل الروضة خالل التدريب امليداين , وقد تكونت 
بطاقة املالحظة من أربعة ومخسون كفاية مقرتحة مت 

التوصل إليها عن طريق االستبانة املسحية 
األساتذة  من  جمموعة  على  املالحظة  بطاقة  عرض   -
عمل  ومت  للتحكيم  الطفولة  جمال  ىف  اجلامعيني 

التعديالت الالزمة يف ضوء أراء احملكمني.
الطالبة  امتالك  درجة  مالحظة  بطاقة  صدق   : أواًل 
املفاهيم  لتقدمي  الالزمة  التدريسية  للكفاايت  املعلمة 

العلمية والرايضية لطفل الروضة:

الكلية  والدرجة  عبارات  من  بُعد  يضمه كل  وما 
واستخالص قائمة تضم الكفايات التدريسية الالزمة 
والرياضية  العلمية  املفاهيم  لتقدمي  املعلمة  للطالبة 
لطفل الروضة. ويوضح اجلدول رقم )1( هذه النتائج 

كما يلي: 
لتقدمي  الالزمة  التدريسية  الكفاايت  استبانة  نتائج   )  1  ( جدول 

(64 )ن =  الروضة  لطفل  والرايضية  العلمية  املفاهيم 
االحنراف املتوسطحماور الكفاايت التدريسيةم

املعيارى
الوزن 
النسىب

الرتتيب

التمثيل احلسي وجتسيد 1
األفكار واملفاهيم اجملردة

4,610,58%91,135

الفحص العملي للعناصر 2
والوسائل التعليمية املالئمة 

للمفهوم 

4,690,50%93,442

كفاية إثارة دافعية الطفل 3
لإلكتشاف والتجريب

4,660,58%93,383

كفاية التدرج يف تدريس 4
املفهوم

4,720,49%93,981

كفاية تقومي نتائج املوقف 5
التعليمي

4,630,57%92,554

93,17%4,660,55الدرجة الكلية

بقراءة نتائج اجلدول السابق يتضح مايلي :
التدريسية  العام الستبانة الكفايات  أن املتوسط احلساىب 
الروضة  لطفل  والرياضية  العلمية  املفاهيم  لتقدمي  الالزمة 
تراوحت  وقد   ،  0,55 معيارى  وبإحنراف   4,66 بلغ 
متوسطات األبعاد الفرعية لالستبانة  ما بني ) 4,61 – 
ما بني ) 0,58 – 0,49  معيارية  ( وبإحنرافات   4,72
أبعاد االستبانة  مجيعها حصلت على  أن  ( كا يالحظ 
أوزان نسبية مرتفعة ) أعلى من 84,2% ( مما يشري إىل 
أن الكفايات التدريسية اخلمس املقرتحة وما تضمه من 
أبعاد وأداءات فرعية مهمة جدا للطالبة املعلمة يف تقدمي 
وجهة  من   ( الروضة  لطفل  والرياضية  العلمية  املفاهيم 
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من   )25  = ن   ( عينة  على  بالتطبيق  املالحظة ككل 
الطالبات املعلمات بقسم رياض األطفال واجلدول التاىل 

يوضح معامل ثبات بطاقة املالحظة  
جدول ) 2 ( جدول يوضح قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة 

مالحظة الكفاايت التدريسية
عدد احملورم

البنود
الثبات

التمثيل احلسي وجتسيد األفكار 1
واملفاهيم اجملردة

80,781

الفحص العملي للعناصر والوسائل 2
التعليمية املالئمة للمفهوم

100,773

كفاية إثارة دافعية الطفل لإلكتشاف 3
والتجريب

120,828

100,821كفاية التدرج يف تدريس املفهوم4
140,887كفاية تقومي نتائج املوقف التعليمي5

540,951الكفايات التدريسية  

من اجلدول السابق ) 2 ( يتضح أن معامل ثبات بطاقة 
بطاقة  بنتائج  الوثوق  إىل  يشري  مما   ، مرتفع  املالحظة  
مالحظة درجة امتالك الطالبة املعلمة للكفايات التدريسية 

الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة:
مت  املالحظة  بطاقة  وثبات  صدق  من  التأكد  بعد   -
املعلمات عددهن  الطالبات  من  عينة  تطبيقها على 
27 طالبة أثناء تقدميهن للمفاهيم العلمية والرياضية 
من  ثالثة  مبساعدة  امليداين,وذلك  التدريب  خالل 
املعلمات املدربات من قبل الباحثة ملساعدهتا خالل 

تطبيق بطاقة املالحظة. 
 - جتميع البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي املناسب، 
التحليل  ولغايات  عليها.  والتعليق  بالنتائج  واخلروج 
اإلحصائى لنتائج بطاقة مالحظة الكفايات التدريسية 

صدق احملكمني :
على  بعرضها  املالحظة   بطاقة  صدق  من  التحقق  مت 
للتحقق من مدى وضوح  جمموعة من احملكمني وذلك 
وقد  تتبعه،  الذى  للمحور  منها  وإنتماء كل  العبارات 
الىت  واملالحظات  التعديالت  بإجراء  الباحثة  التزمت 

أبداها احملكمون .
صدق اإلتساق الداخلى :

الداخلي " مدى االرتباط بني  يقصد بصدق اإلتساق 
درجات كل عبارة من العبارات مع احملور  الذي تنتمي 
إليه ، ودرجة ارتباط كل بُعد مع الدرجة الكلية للبطاقة. 

)عالم: 1993: 215(                           
درجة  بني  االرتباط  معامل  حبساب  الباحثة   قامت  
كل عبارة والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة  بعد حذف 
درجة العبارة من الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة  بإعتبار 
باقى العبارات حمكاً للعبارة على عينة )ن= 25(، وقد 
تراوحت معامالت االرتباط بني ) 0,693 -  0,782 
( وهى دالة احصائياً عند مستوى )0,01(  مما يشري إىل 
أن كل بنود بطاقة مالحظة درجة امتالك الطالبة املعلمة 
العلمية  املفاهيم  لتقدمي  الالزمة  التدريسية  للكفايات 
والرياضية لطفل الروضة  هلا عالقة  ارتباطية ذات داللة 
املالحظة   بطاقة  أن  ممايعىن   . الكلية  بالدرجة  احصائية 
يعين  الذي  الداخلى  اإلتساق  من  عالية  بدرجة  تتمتع 
الالزمة  التدريسية  الكفايات  قياس  البنود تشرتك ىف  أن 
لنجاح الطالبة املعلمة يف تقدمي املفاهيم العلمية والرياضية 

لطفل الروضة.
اثنياً : ثبات بطاقة مالحظة الكفاايت التدريسة  :

مت حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ لبطاقة 
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-1 نتائج احملور األول :)التمثيل احلسي وجتسيد األفكار 
واملفاهيم اجملردة(: 

املعيارية  واإلحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  مت 
والنسب املئوية وقيمة كا2 لكفايات احملور األول ، ويوضح 
جدول ) 3 ( النتائج اليت تشري إىل هذا احملور كما يلي :

فقد مت اعتماد املعيار التايل:
الوزن النسىبمدى املتوسطاتالوصف
78%- 100%من 2,34 إىل 3حمقق 
55,67%- 77,67%من 1,67 إىل 2,33نامي

33,34%- 55,33%من 1 إىل 1,66مبتدىء

وُتظهر اجلداول التالية نتائج بطاقة املالحظة لكل حمور
جدول ) 3 (جدول قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور األول » التمثيل احلسي وجتسيد األفكار واملفاهيم اجملردة« )ن=27)

الوزن املتوسطمبتدىء   انمي  حمققالكفاية م
النسىب% 

االحنراف 
املعيارى

كا 2الرتتيب

توظف املعاجلات اليدوية واألنشطة 1
احلركية يف تقدمي املفاهيم العلمية 

والرياضية مبا يتناسب مع خصائص 
املرحلة العمرية

016111,59530,5020,92ك

%059,340,7

توظف اللعب اإليهامي وأنشطة لعب 2
الدور والقصص يف تقدمي املفاهيم العلمية 

والرياضية

016111,59530,5050,92ك

%059,340,7

تستخدم األركان أو مراكز التعلم 3
املختلفة يف تقدمي املفاهيم العلمية 

والرياضية

6,25*02071,74580,441ك
%074,125,9

توظف خربات الطفل احلياتية يف اكسابه 4
املفاهيم العلمية والرياضية

016111,59530,5030,92ك
%059,340,7

تعطي مناذج لبعض املشكالت وتدرب 5
األطفال على إقرتاح حلول هلا .

4,48*08191,29430,466ك
%029,670,4

تستخدم األنشطة واألمثلة احلسية عند 6
تقدمي املفاهيم اجملردة مثل ) الزمن(

016111,59530,5040,92ك
%059,340,7

تقدم اخلربة املباشرة  لألطفال  يف جماهلا 7
الواقعي كلما أمكن ذلك .

23,14**01261,03340,197ك
%03,796,3

تشجع األطفال على احلصول بأنفسهم 8
على خربات شخصية مباشرة عن كل ما 

يتعلق بالطبيعة.

23,14**01261,03340,198ك
%03,796,30

**دالة عند مستوى 0.01    * دالة عند مستوى 0.05
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) 7( " تقدم اخلربة املباشرة  لألطفال  يف جماهلا الواقعي 
كلما أمكن ذلك ."

استعراض  خالل  من  اإلحصائية:  للداللة  ابلنسبة   *
أن   كا2  قيمة  من  يتضح   )1( رقم  السابق  اجلدول 
الكفايات الىت أرقامها  )3( دالة لصاحل  املستوى النامي 
، والكفايات الىت أرقامها ) 5 ، 7 ، 8 ( دالة لصاحل 
املستوى املبتدىء  ، وباقى الكفايات غري دالة احصائياً 
،  أى أن مستوى ممارسة كفايات احملور األول )التمثيل 
احلسي وجتسيد األفكار واملفاهيم اجملردة(  يقع ىف املستوى 

املبتدىء .
للعناصر  العملي  )الفحص  الثاىن  احملور  نتائج   -2

والوسائل التعليمية املالئمة للمفهوم(: 
املعيارية  واإلحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  مت 
والنسب املئوية وقيمة كا2 لكفايات احملور الثاىن ، ويوضح 
جدول )  4 ( النتائج اليت تشري إىل هذا احملور كما يلي :

من خالل استعراض اجلدول اخلاص بنتائج احملور األول 
التمثيل احلسي وجتسيد األفكار واملفاهيم اجملردة ، يتضح 

أن : 
النسبية لكفايات هذا احملور= 1,43  * متوسط األمهية 

وبوزن نسىب )48%( وهى تثل درجة مبتدىء .
األول  احملور  لكفايات   النسبية  لألمهية  بالنسبة  أما   *
واليت يعكسها الوزن النسيب لكل كفاية، فإنه من خالل 

استعراض اجلدول السابق يتضح أن :
مراكز  أو  األركان  تستخدم   "  )3( رقم  الكفاية   جاءت 
التعلم املختلفة يف تقدمي املفاهيم العلمية والرياضية."  ىف 
الرتتيب األول ، يليها الكفاية رقم )1( " توظف املعاجلات 
اليدوية واألنشطة احلركية يف تقدمي املفاهيم العلمية والرياضية 
مبا يتناسب مع خصائص املرحلة العمرية "  ىف املرتبة الثانية 
، وجاءت ىف الرتتيب األخري الكفاية رقم ) 8( " تشجع 
شخصية  خربات  على  بأنفسهم  احلصول  على  األطفال 
مباشرة عن كل ما يتعلق بالطبيعة.."، يسبقها الكفاية رقم 

الوزن املتوسطمبتدىء   نامي  حمققالكفاية م
النسىب% 

االحنراف 
املعيارى

الرتتيب
كا 2

تستخدم التطبيقات احلديثة والربجميات 1
املناسبة لتبسيط املفهوم املقدم.

6,25*02071,74580,442ك

%074,125,9
تشجع األطفال على ملس وفحص و 2

فك وتركيب األشياء واملواد واألدوات 
املختلفة هبدف اكتشاف خصائصها 

ومساهتا املميزة.

4,48*08191,29430,467ك

%029,670,4

تستفيد من األدوات واخلامات املتوفرة 3
يف الفصل لتدريس مفاهيم العلوم 

والرياضيات

016111,59530,5030,92ك

%059,340,7

جدول ) 4 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور الثاىن »الفحص العملي للعناصر والوسائل التعليمية املالئمة للمفهوم« )ن=27)
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األطفال على املهارات األساسية مثل التصنيف والرتتيب 
واملطابقة بني االشياء"  ىف الرتتيب األول ، يليها الكفاية 
رقم )1( "تستخدم التطبيقات احلديثة والربجميات املناسبة 
لتبسيط املفهوم املقدم "ىف املرتبة الثانية ، وجاءت ىف الرتتيب 
األخري الكفاية رقم )9(" تشجع األطفال على املالحظة  
وتوجه أنظارهم للمواد املتوفرة حوهلم يف الطبيعة."، يسبقها 
الكفاية رقم ) 8( " تدرب األطفال على املالحظة الدقيقة 

لألشياء والعناصر ووصف ما مت مالحظته .."
* بالنسبة للداللة اإلحصائية: من خالل استعراض جدول 
رقم ) 2 ( يتضح من قيمة كا2 أن  الكفايات الىت أرقامها  

**دالة عند مستوى 0.01    * دالة عند مستوى 0.05
من خالل استعراض جدول  ) 4 ( اخلاص باحملور الثاين 
املالئمة  التعليمية  والوسائل  للعناصر  العملي  الفحص 

للمفهوم، يتضح أن : 
النسبية لكفايات هذا احملور= 1,49  * متوسط األمهية 

وبوزن نسىب )49,67%( وهى تثل درجة مبتدىء .
* أما بالنسبة لألمهية" النسبية لكفايات احملور الثاىن واليت 
يعكسها الوزن النسيب لكل كفاية ، فمن خالل استعراض 

اجلدول السابق رقم ) 2 ( يتضح أن :
جاءت الكفاية  رقم )7( " تبتكر أنشطة وأدوات لتدرب 

ختتار أنسب الوسائل للمفهوم 4
املستهدف من النشاط.

016111,59530,5040,92ك

%059,340,7

تتحقق من صالحية وكفاءة الوسيلة 5
ومالءمتها للنشاط

016111,59530,5050,92ك

%059,340,7

توظف عناصر البيئة احمليطة 6
بالطفل يف تدريس املفاهيم العلمية  

والرياضية.

016111,59530,5060,92ك

%059,340,7

تبتكر أنشطة وأدوات لتدرب 7
األطفال على املهارات األساسية 

مثل التصنيف والرتتيب واملطابقة بني 
االشياء.

23,14**02611,9665,330,191ك

%096,33,7

تدرب األطفال على املالحظة 8
الدقيقة لألشياء والعناصر ووصف ما 

مت مالحظته .

23,14**01261,0334,330,198ك

%03,796,3

تشجع األطفال على املالحظة  9
وتوجه أنظارهم للمواد املتوفرة حوهلم 

يف الطبيعة .

23,14**01261,0334,330,199ك

%03,796,3

اتبع: جدول ) 4 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور الثاىن »الفحص العملي للعناصر والوسائل التعليمية املالئمة للمفهوم« )ن=27)
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3- نتائج احملور الثالث ) كفاية إثارة دافعية الطفل 
لإلكتشاف والتجريب(:مت حساب املتوسطات احلسابية، 
واإلحنرافات املعيارية والنسب املئوية وقيمة كا2 لكفايات 
احملور الثالث ، ويوضح جدول )5 ( النتائج اليت تشري إىل 
هذا احملور كما يلي :                                                              

) 1 ، 7  ( دالة لصاحل  املستوى النامي ، والكفايات الىت 
أرقامها )  2 ، 8 , 9 ( دالة لصاحل املستوى املبتدىء  ، وباقى 
الكفايات غري دالة احصائياً ،  أى أن مستوى ممارسة كفايات 
احملور الثاىن )الفحص العملي للعناصر والوسائل التعليمية املالئمة 

للمفهوم (  يقع ىف املستوى املبتدىء .

الوزن املتوسطمبتدىء   انمي  حمققالكفايةم

النسىب% 

االحنراف 

املعيارى

كا 2الرتتيب

تبتكر بداية مشوقة وغري متوقعة يف بداية 1

النشاط .

4,48*08191,29430,466ك

%029,670,4

تطرح أسئلة تثري انتباه األطفال أثناء 2

املوقف التعليمي

012151,44480,5010,33ك

%044,455,6

تنوع االنشطة مبا يناسب أمناط تعلم 3

االطفال.

012151,44480,5020,33ك

%044,455,6

تعزز وتشجع األطفال على املشاركة الفعالة 4

يف األنشطة.

09181,3344,330,4853,00ك

%033,366,7

تطور أفكار األطفال املقرتحة إلنتاج افكار 5

جديدة مبتكرة.

012151,44480,5030,33ك

%044,455,6

ُتيء مواقف تدفع الطفل إلكتشاف 6

احلقائق والعالقات والقوانني عن طريق 

اإلستعانة بوسائل وأدوات ومواد مبتكرة .

23,14**01261,0334,330,197ك

%03,796,3

تشجع األطفال على املقارنة بني العناصر 7

املختلفة يف الفصل أو البيئة اخلارجية 

هبدف اكتشاف الفروق يف اخلواص مثل 

الوزن , اللون, الطول,............

23,14**01261,0334,330,198ك

%03,796,3

جدول )5 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور الثالث  »كفاية إاثرة دافعية الطفل لإلكتشاف والتجريب« )ن=27)
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الكفاية رقم ) 11( " تستخدم احلوافز واملثريات املادية 
واملعنوية الفردية واجلماعية خالل النشاط."

استعراض  خالل  من   : اإلحصائية  للداللة  بالنسبة   *
جدول رقم ) 5 ( يتضح من قيمة كا2 أن  الكفايات 
الىت أرقامها ) 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ( دالة لصاحل 
دالة احصائياً  الكفايات غري  املبتدىء ، وباقى  املستوى 
،  أى أن مستوى ممارسة كفايات احملور الثالث )  إثارة 
دافعية الطفل لإلكتشاف والتجريب  (  يقع ىف املستوى 

املبتدىء . 
4- نتائج احملور الرابع ) كفاية التدرج يف تدريس املفهوم (: 
مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية والنسب 
املئوية وقيمة كا2 لكفايات احملور الرابع ، ويوضح جدول ) 6 ( 

النتائج اليت تشري إىل هذا احملور كما يلي :

إثارة  بكفاية  اخلاص   ) استعراض جدول) 5  من خالل 
 : أن  يتضح  والتجريب,  لإلكتشاف  الطفل   دافعية 
النسبية لكفايات هذا احملور= 1,21  * متوسط األمهية 

وبوزن نسىب )40,33%( وهى تثل درجة مبتدىء .
الثالث  احملور  لكفايات  النسبية  لألمهية  بالنسبة  أما   *
واليت يعكسها الوزن النسيب لكل كفاية، فإنه من خالل 

استعراض اجلدول السابق رقم ) 5 ( يتضح أن :
جاءت الكفاية  رقم )2( " تطرح أسئلة تثري انتباه األطفال 
أثناء املوقف التعليمي "ىف الرتتيب األول ، يليها الكفاية 
رقم )3( » تنوع االنشطة مبا يناسب أمناط تعلم االطفال. 
"  ىف املرتبة الثانية ، وجاءت ىف الرتتيب األخري الكفاية 
وإعادة  التجريب  على  األطفال  تشجع   "  )12( رقم 
يسبقها  املهام."،  بعض  اتام  يف  الفشل  عند  احملاولة 

 اتبع : جدول )5 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور الثالث  »كفاية إاثرة دافعية الطفل لإلكتشاف والتجريب« )ن=27)

تستخدم أساليب تعلم خمتلفة الستثمار 8

وتوظيف الذكاءات املتعددة يف عملية 

التعلم.

23,14**01261,0334,330,199ك

%03,796,3

تدرب األطفال على األسلوب العلمي يف 9

التفكري ابلتساؤل والبحث والتجريب

23,14**01261,0334,330,1910ك

%03,796,3

تستخدم احلوافز واملثريات املادية واملعنوية 10

الفردية واجلماعية خالل النشاط.

23,14**01261,0334,330,1911ك

%03,796,3

تربط األنشطة واملهام ابهتمامات ورغبات 11

األطفال لتشجعهم على التجريب مث التعلم

012151,44480,5040,33ك

%044,455,6

تشجع األطفال على التجريب وإعادة 12

احملاولة عند الفشل يف امتام بعض املهام.

23,14**01261,0334,330,1912ك

%03,796,3

**دالة عند مستوى 0.01  * دالة عند مستوى 0.05
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الوزن املتوسطمبتدىء   انمي  حمققالكفايةم
النسىب% 

االحنراف 
املعيارى

كا 2الرتتيب

تربط بني مستويات املفهوم الواحد 1
مبهارة

6,25*72002,25750,441ك

%25,974,10
حتدد مستويات الصعوبة يف املفاهيم 2

العلمية والرياضية املقدمة لألطفال
23,14**01261,0334,330,197ك
%03,796,3

من 3 متدرجة  صورة  يف  املفهوم  تقدم 
العملي  ومن  األعقد  إيل  األبسط 

احلسي إىل النظري اجملرد

23,14**01261,0334,330,198ك
%03,796,3

ختتار حمتوى النشاط املالئم لعمر 4
الطفل وقدراته.

23,14**01261,0334,330,199ك
%03,796,3

تراعي الفروق الفردية بني األطفال 5
عند اختيار حمتوى األنشطة.

90181,6655,330,9623,00ك
%33,3066,7

تظهر مدى التكامل بني حمتوى 6
املفاهيم الرياضية وحمتوى املفاهيم 

العلمية خالل النشاط

90181,6655,330,9633,00ك
%33,3066,7

تنوع األنشطة من الفردية للجماعية 7
أو العكس حسب ما يتناسب 

وطبيعة املفهوم املقدم .

23,14**01261,0334,330,1910ك
%03,796,3

تقدم كم مناسب من املعلومات 8
واملعارف يف النشاط الواحد مبا يالئم 

قدرات األطفال وأعمارهم.

90181,6655,330,9643,00ك
%33,3066,7

حتلل احلقائق واملفاهيم إىل عناصر 9
أولية تساعد األطفال على فهمها 

وإدراكها

90181,6655,330,9653,00ك
%33,3066,7

تطبق مبدأ االستمرار والتتابع 10
والتكامل يف تقدمي اخلربة التعليمية 

لألطفال .

012151,44480,5060,33ك
%044,455,6

**دالة عند مستوى 0.01    * دالة عند مستوى 0.05

جدول ) 6 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت احملور الرابع » كفاية التدرج يف تدريس املفهوم » )ن=27)
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لعمر  املالئم  النشاط  حمتوى  ختتار   "  )4( رقم  الكفاية 
الطفل وقدراته."

: من خالل  أن  للداللة اإلحصائية يالحظ  وبالنسبة   *
استعراض جدول رقم )  6 ( يتضح من قيمة كا2 أن  
الكفاية الىت رقم  ) 1 ( دالة  لصاحل  املستوى النامي ، 
والكفايات الىت أرقامها ) 2 ، 3 ، 4 ، 7( دالة لصاحل 
دالة احصائياً  الكفايات غري  املبتدىء ، وباقى  املستوى 
،  أى أن مستوى ممارسة كفايات احملور الرابع )  كفاية 
التدرج يف تدريس املفهوم  (  يقع ىف املستوى املبتدىء  

املوقف  نتائج  تقومي  ) كفاية  اخلامس  احملور  نتائج   -5
التعليمي (: مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات 
احملور  لكفايات  كا2  وقيمة  املئوية  والنسب  املعيارية 
النتائج اليت تشري إىل  اخلامس، ويوضح جدول )  7 ( 
هذا احملور كما يلي :                                                                    

من خالل استعراض جدول  ) 6 ( اخلاص بكفاية التدرج 
يف تدريس املفهوم، يتضح أن : 

النسبية لكفايات هذا احملور= 1,45  * متوسط األمهية 
وبوزن نسىب )48,33%( وهى تثل درجة مبتدىء .

* أما بالنسبة لألمهية النسبية لكفايات احملور الرابع واليت 
خالل  من  فإنه   ، لكل كفاية   النسيب  الوزن  يعكسها 

استعراض اجلدول السابق رقم ) 6 ( يتضح أن :
جاءت الكفاية  رقم )1( " تربط بني مستويات املفهوم 
الواحد مبهارة "  ىف الرتتيب األول ، يليها الكفاية رقم )5( 
" تراعي الفروق الفردية بني األطفال عند اختيار حمتوى 
الثانية ، وجاءت ىف الرتتيب األخري  األنشطة "ىف املرتبة 
الكفاية رقم )7( " تنوع األنشطة من الفردية للجماعية 
أو العكس حسب ما يتناسب وطبيعة املفهوم."، يسبقها 

جدول ) 7 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور اخلامس » كفاية تقومي نتائج املوقف التعليمي« )ن=27)

الوزن املتوسطمبتدىء   انمي  حمققالكفايةم
النسىب% 

االحنراف 
املعيارى

كا 2الرتتيب

ُتصيغ أهداف النشاط بشكل سلوكي 1
قابل للمالحظة والقياس حىت تتمكن من 

تقييمها.

23,14**01261,0334,330,968ك

%03,796,3

توزع األسئلة بعدالة بني األطفال وتنحهم 2
فرص متكافئة لالجابة.

90181,6655,330,5023,00ك

%33,3066,7
تشخص أسباب إخفاق بعض األطفال يف 3

فهم واستيعاب هذه النوعية من املفاهيم .
012151,44480,1930,33ك
%044,455,6

تستخدم وسائل مناسبة ملعاجلة جوانب 4
الضعف يف السلوك املعريف لألطفال

23,14**01261,0334,330,199ك

%03,796,3
تدرب الطفل على تقييم أعماله ومقارنتها 5

بأعماله السابقة
23,14**01261,0334,330,1910ك
%03,796,3



94

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )١( ، ص ص 75-104 سبتمرب  ٢٠١٩ م / حمرم ١٤٤١ه.

)2( " توزع األسئلة بعدالة بني األطفال وتنحهم فرص 
متكافئة لالجابة."  ىف املرتبة الثانية ، وجاءت ىف الرتتيب 
تقومي  نتائج  وتفسر  حتلل   "  )14( رقم  الكفاية  األخري 
أداء األطفال خالل أنشطة املفاهيم العلمية والرياضية ، 
يسبقها الكفاية رقم ) 13( " تتقن عمل سجالت األداء 

الرتاكمية اليت تصف فيها سلوك وأداء كل طفل ."
: من خالل  أن  للداللة اإلحصائية يالحظ  وبالنسبة   *
استعراض جدول رقم ) 5 ( يتضح من قيمة كا2  أن 
الكفاية الىت رقمها  ) 10( دالة لصاحل املستوى احملقق ، 

من خالل استعراض جدول ) 7 ( اخلاص بكفاية تقومي 
نتائج املوقف التعليمي ، يتضح أن : 

* متوسط األمهية النسبية لكفايات هذا احملور= 1,33وبوزن 
نسىب )44,33%( وهى تثل درجة مبتدىء .

اخلامس  احملور  لكفايات  النسبية  لألمهية  بالنسبة  أما   *
واليت يعكسها الوزن النسيب لكل كفاية ، فإنه من خالل 

استعراض اجلدول السابق رقم ) 7 ( يتضح أن :
تقومي  وسائل  تستخدم    "  )10( رقم  الكفاية   جاءت 
متنوعة ومستمرة."  ىف الرتتيب األول ، يليها الكفاية رقم 

حتدد الزمن النسيب الذي يستغرقه إستيعاب 6
الطفل للمفهوم الواحد

23,14**01261,0334,330,1911ك
%03,796,3

تُقيم مهارات األطفال وتوظف نتائج 7
التقييم يف تعليم األطفال.

23,14**01261,0334,330,4812ك
%03,796,3

09181,3344,330,4853,00كتقارن أداء كل طفل بنفسه وليس بأقرانه .8
%033,366,7

تلتزم املوضوعية واحليادية خالل عملية 9
تقومي النشاط

09181,3344,330,1963,00ك
%033,366,7

23,14**26102,9698,670,481كتستخدم  وسائل تقومي متنوعة ومستمرة.10
%96,33,70

تقيس مدى حتقق أهداف النشاط عن 11
طريق األنشطة واألسئلة التقوميية

09181,3344,330,4973,00ك
%033,366,7

تغطي مجيع عناصر النشاط خالل 12
عملية التقومي ) األهداف – الوسيلة – 

االسرتاتيجية – احملتوى (

010171,3745,670,1941,81ك
%037,063,0

تتقن عمل سجالت األداء الرتاكمية اليت 13
تصف فيها سلوك وأداء كل طفل .

23,14**01261,0334,330,1913ك
%03,796,3

حتلل وتفسر نتائج تقومي أداء األطفال 14
خالل أنشطة املفاهيم العلمية والرياضية .

23,14**01261,0334,330,1914ك
%03,796,3

**دالة عند مستوى 0.01    * دالة عند مستوى 0.05

اتبع:جدول ) 7 ( قيمة كا2ومستوى داللتها لكفاايت  احملور اخلامس » كفاية تقومي نتائج املوقف التعليمي« )ن=27)
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إثارة دافعية الطفل لإلكتشاف 3
والتجريب

1,21%40,33

48,33%1,45التدرج يف تدريس املفهوم4
44,33%1,33تقومي نتائج املوقف التعليمي5

46,13%1,38الدرجة الكلية 

تنازلياً   املالحظة  بطاقة  حماور  ترتيب  ميكن  ذلك  وعلى 
وفقا ألمهيتها النسبية كما يلي :

1- الفحص العملي للعناصر والوسائل التعليمية املالئمة 
للمفهوم.

2- التدرج يف تدريس املفهوم.
3- التمثيل احلسي وجتسيد األفكار واملفاهيم اجملردة..

4- تقومي نتائج املوقف التعليمي.
5- إثارة دافعية الطفل لإلكتشاف والتجريب.

 اثلثا: لإلجابة على سؤال البحث الثالث وهو:   
ما مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري التعلم النمائية 
العلمية  املفاهيم  تقدمي  عند  والرايضيات  للعلوم 

والرايضية لطفل الروضة؟ 
للطالبات  مالحظة   بطاقة  بتصميم  الباحثة  قامت 
املفاهيم  لتقدمي  مؤشراً   )110( من  مكونة  املعلمات 
النمائية  املبكر  التعلم  معايري  ضوء  يف  والرياضية  العلمية 
للعلوم والرياضيات باململكة العربية السعودية موزعة على 
مخسة معايري للرياضيات هي)األعداد والعمليات – اجلرب 
املكاين - حتليل  اهلندسة واحلس  القياس –  واألمناط – 

البيانات واالحتماالت( وأربعة
الفيزياء-   – العلمي  )االستقصاء  هي  للعلوم  معايري 
األحياء- علم البيئة (, وعرضها للتحكيم على جمموعة 

من اخلرباء واملتخصصني يف الطفولة.
املعلمات  من  جمموعة  بتدريب  الباحثة  قامت   -
بطاقة  فيهن  طبقت  اليت  بالروضات  املشتغالت 

وأن  الكفايات الىت أرقامها )  1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 13 
، 14 ( دالة لصاحل املستوى املبتدىء ، وباقى الكفايات 
غري دالة احصائياً ،  أى أن مستوى ممارسة كفايات احملور 
اخلامس  )  كفاية تقومي نتائج املوقف التعليمي (  يقع ىف 

املستوى املبتدىء ، 
ومما سبق ، ومن خالل التحليل السابق الستجابات 
األطفال   رياض  معلمات  الطالبات  من  الدراسة  عينة 

ختلص الدراسة إىل أن :
الالزمة  النوعية  التدريسية  للكفاايت  العام   املتوسط 
متثلها  واليت   ، والرايضية   العلمية  املفاهيم  لتقدمي 
وبوزن   1.38= اخلمسة   مبحاورها  املالحظة  بطاقة 
الطالبة  ممارسة  درجة  متثل  وهى    % نسىب46.13 
 . املبتدىء  مستوى  على  الكفاايت  هلذه  املعلمة 
املعلمة  الطالبة  امتالك  درجة  على ضعف  هذا  ويدل 
املفاهيم  لتقدمي  الالزمة  النوعية  التدريسية  للكفاايت 
مع  يتفق  ما  وهو  الروضة,  لطفل  والرايضية  العلمية 
نتائج دراسة عايد )2007( ودراسة حمجوب )2005( 
هذه  نتائج  اتفقت  حيث   )2003( الرويشد  ودراسة 
الدراسات على توفر الكفايات األدائية التخصصية بدرجة 

ضعيفة عند املعلمات. 
بطاقة  حملاور  العام   املتوسط  التايل  اجلدول  ويوضح    

املالحظة  ، كما يلى :
جدول رقم ) 8 ( املتوسط العام لدرجة امتالك الطالبة املعلمة للكفاايت 

التدريسية النوعية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرايضية . 

الوزن املتوسطاحملاوراحملور
النسيب

التمثيل احلسي وجتسيد األفكار 1
واملفاهيم اجملردة.

1,43%48

الفحص العملي للعناصر والوسائل 2
التعليمية املالئمة للمفهوم

1,49%49,67
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120,897القياس3
160,951اهلندسة واحلس املكاين4
80,882حتليل البيانات واالحتماالت5
80,902االستقصاء العلمي1
100,919عـلم الفـيزيـاء2
120,931عـلم األحيـاء3
170,942عـلم البيئـة4

1100,962الدرجة الكلية
من اجلدول السابق ) 9 ( يتضح أن معامل ثبات بطاقة 

املالحظة  مرتفع ، مما يشري إىل الوثوق بنتائج البطاقة .
3- نتائج بطاقة مالحظة مدى حتقيق الطالبة املعلمة 
لطفل  والرايضيات  للعلوم  النمائية  التعلم  ملعايري 

الروضة: 
التعلم  معايري  حتقق  مدى  مالحظة  بطاقة  تطبيق  مت   -
النمائية للعلوم والرياضيات لطفل الروضة ، على جمموعة من 
الطالبات املعلمات وعددهن )27( طالبة مبساعدة جمموعة 
من املعلمات اليت مت تدريبهن من قبل الباحثة قبل بداية 
التطبيق بواقع معلمة واحدة داخل كل روضة من الروضات 
اليت مت فيها التطبيق ومت حساب املتوسط بني درجات الباحثة 
واملعلمة  لكل عبارة  ومت حساب املتوسطات واإلحنرافات 
املعيارية واألوزان النسبية لبطاقة املالحظة  ككل وحماورها ، 

واجلدول ) 10 ( يوضح تلك النتائج .

املالحظة حىت يقمن مبساعدة الباحثة أثناء مالحظة 
املفاهيم  أنشطة  تقدمي  خالل  املعلمات  الطالبات 
العلمية والرياضية؛ نظراً للتقيد بضوابط عدم السماح 

بالتسجيالت املرئية.
النمائية  التعلم  معايري  حتقق  مالحظة  بطاقة  1- صدق 

للعلوم والرياضيات لطفل الروضة
صدق احملكمني : مت التحقق من صدق بطاقة املالحظة  
للتحقق  وذلك  احملكمني  من  جمموعة  على  بعرضها 
من مدى وضوح العبارات وانتماء كل منها للمحور 
الذى تتبعه ، وقد التزمت الباحثة بإجراء التعديالت 

واملالحظات الىت أبداها احملكمون .
2- ثبات بطاقة املالحظة  :

مت حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ لبطاقة 
عينة  على  بالتطبيق  الفرعية  واألبعاد   املالحظة  ككل  
) ن = 25( من الطالبات املعلمات واجلدول التاىل يوضح 

معامل ثبات بطاقة املالحظة  .
جدول ) 9 (معامالت الثبات لبطاقة مالحظة مدى حتقق معايري التعلم 

النمائية للعلوم والرايضيات
عدد احملورم

البنود
الثبات

160,947األعداد والعمليات1
110,887االمناط واجلرب 2

القرارالرتبةالوزن النسىب االحنراف املعيارىاملتوسط حماور البطاقةاملسارم
1

ات
ضي

لريا
ا

حمقق881%2,650,19األعداد والعمليات
نامي762%2,270,33االمناط واجلرب 2
نامي743%2,230,21القياس3
نامي614%1,830,13اهلندسة4
مبتدىء385%1,150,14حتليل البيانات واالحتماالت5

نامي68%2,030,09الدرجة الكلية 

جدول ) 10 ( نتائج بطاقة مالحظة مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري التعلم النمائية للعلوم والرايضيات لطفل الروضة )ن=27)
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القرارالرتبةالوزن النسىب االحنراف املعيارىاملتوسط حماور البطاقةاملسارم
6

لوم
الع

نامي712%2,120,28اإلستقصاء العلمي
نامي751%2,250,57عـلم الفـيزيـاء7
نامي633%1,880,15عـلم األحيـاء8
نامي624%1,860,11عـلم البيئـة9

نامي68%2,030,15الدرجة الكلية

" توفر مواد حسية يتمكن األطفال من ملسها وحتريكها 
تطلب   " على  ينص  والذى   )13 واملؤشر)   ". وعدها 
من الطفل تقدير جمموعة دون عدها حىت 10 عناصر" 
مبتوسط 2,48 وبوزن نسىب  82,66%  واملؤشر)16( 
والذى ينص على " تشجع الطفل على ذكر ترتيبه داخل 
صف خالل الطابور أو اللعبة احلركية" ىف الرتتيب األخري 
ويرجع   .  %70,33 نسىب  وبوزن   2,11 قدره  مبتوسط 
ذلك لرتكيز الطالبة املعلمة على مفاهيم بسيطة مثل العدد 
ومدلوله واجلمع والطرح والبعد عن تدريب األطفال على 

مفاهيم التقدير والعد الرتيب.
 " لُبعد  الرياضيات  مسار  ىف  للمؤشرات  وبالنسبة   -
ينص  والذى   )  1  ( رقم  املؤشر  جاء   " واجلرب  األمناط 
 – الشكل  خمتلفة  وأدوات  عناصر  للطفل  توفر   " على 
احلجم – اللون "مبتوسط  2,96 ووزن نسىب  %98,66   
،  و املؤشر رقم )2 ( والذى ينص على " تطلب من 
 ( عليهم  املعروضة  العناصر  خصائص  وصف  األطفال 
نسىب  ووزن   2,96 مبتوسط   ) شكل   – – حجم  لون 
98,66%  "  ىف الرتتيب األول ، بينما جاءت املؤشرات 
رقم ) 9 ( والذى ينص على " تكون منط أمام األطفال 
من جمموعة عناصر وتكرره وتردد معهم ذلك مثل ) أمحر 
– أصفر – أزرق – أمحر – أصفر – أزرق ( مبتوسط 

بقراءة نتائج جدول ) 10 ( يتضح التاىل :
معايري  لبطاقة مالحظة حتقق  العام  احلساىب  املتوسط  أن 
التعلم املبكر ىف مسار الرياضيات بلغ ) 2,03(  وبوزن 
نسىب 68%  وبإحنراف معيارى 0,09 ، وهو يشري إىل توفر 
تلك املعايري ىف أداء الطالبة املعلمة مبستوى نامي  ، وقد 
تراوحت متوسطات األبعاد الفرعية لبطاقة املالحظة  ىف 
مسار الرياضيات ما بني )2,65 – 1,15(  وبإحنرافات 
معيارية ما بني )0,14 – 0,33 (  كا يالحظ أن حمور 
األعداد والعمليات حصل على مستوى حمقق ، واألبعاد 
" األمناط واجلرب ، والقياس ، واهلندسة " حصلت على 
مستوى نامي ، أما بُعد " حتليل البيانات واالحتماالت 
للمؤشرات  مبتدىء. وبالنسبة  فقد حصل على مستوى 
" جاء  والعمليات  األعداد   " لُبعد  الرياضيات  ىف مسار 
املؤشر رقم ) 1(  والذى ينص على " تقوم بالعد بصوت 
مرتفع وتطلب من األطفال تكرار ذلك "مبتوسط  2,96 
ووزن نسىب  98,66%  واملؤشر) 3 ( والذى ينص على " 
تعرض على األطفال  بطاقات تكتب عليها رموز األعداد" 
 )4 واملؤشر)   ،" نسىب %98,66  ووزن  مبتوسط 2,96 
عدد  إىل  اإلشارة  الطفل  من  تطلب  على"  ينص  والذى 
معني" مبتوسط 2,96 وبوزن نسىب  98,66%  ىف الرتتيب 
األول  ، بينما جاءت املؤشرات )2( والذى ينص على 

اتبع: جدول ) 10 ( نتائج بطاقة مالحظة مدى حتقيق الطالبة املعلمة ملعايري التعلم النمائية للعلوم والرايضيات لطفل الروضة )ن=27)
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تسمي كل شكل وتطلب من األطفال ترديد أسم الشكل 
واملؤشر   ،  %98,66 نسىب   ووزن   2,96 مبتوسط    "
إمساك  األطفال  من  تطلب   " على  ينص  والذى   )3(
كل شكل على حدة وذكر امسه "مبتوسط 2,96 ووزن 
جاءت  بينما   ، األول   الرتتيب  ىف   "  %98,66 نسىب 
املؤشرات ) 6(  والذى ينص على " تعرض عليهم لوحة 
مثقبة أو مسمارية وتطلب منهم عمل األشكال اهلندسية 
ووزن    1,07 مبتوسط     " مطاطية  شرائط  باستخدام 
نسىب  35,66%   ىف الرتتيب قبل االخري واملؤشر )8( 
والذى ينص على" خترج باألطفال اىل الفناء أو احلديقة 
وتطلب منهم مالحظة واستخراج العناصر اليت هلا أشكال 
ووبوزن   1,03 مبتوسط    " حوهلم  الطبيعة  من  هندسية 
نسىب  34,33%  و املؤشر )15(  والذى ينص على 
" تعرض على األطفال جمموعة بطاقات يف بعضها صور 
لعناصر متماثلة وتطلب منهم جتميعها مبتوسط  1,03  

ووزن نسىب 34,33% " ىف الرتتيب األخري .
- وبالنسبة للمؤشرات ىف مسار الرياضيات لُبعد " حتليل 
البيانات واالحتماالت " جاء املؤشر رقم ) 7 ( والذى 
ينص على " حتدث األطفال عن إحتمالية وقوع بعض 
  1,52 مبتوسط   " بعضها  حدوث  واستحالة  األحداث 
ووزن نسىب  50,66% ، و املؤشر رقم )8 ( والذى ينص 
على " تدرب األطفال على توظيف البيانات املعطاة هلم 
يف احتمالية وقوع األحداث مثل ) درجات احلرارة املرتفعة 
مبتوسط   ) األمطار  سقوط  واحتمالية  مشمس  يوم  يف 
الرتتيب األول  ،  1,52 ووزن نسىب 50,66% "  ىف 
تدرب   " على  ينص  والذى   )  2( املؤشر  جاءت  بينما 
البيانية  الرسوم  البيانات من خالل  األطفال على مقارنة 
الرتتيب  مبتوسط 1,04 ووزن نسىب   34,66% ىف   "

1,66 . ووزن نسىب 55,33% » واملؤشر رقم ) 10 ( 
والذى ينص على "تضع منط متكرر من جمموعة عناصر 
وبه جزء ناقص وتطلب من األطفال تكملة الناقص مثل 
) مربع – دائرة – مثلث- مربع –00000 – مثلث – 
وبوزن  مبتوسط  1,66"  مثلث«  دائرة –   – 00000
نسىب  55,33% و املؤشر رقم ) 11  (  والذى ينص 
على » تطلب من كل طفل استخدام املكعبات يف ابتكار 
منط خاص به مث تطلب منه وصفه مبتوسط  1,66 ووزن 
الرتتيب األخري . حيث تغفل  نسىب 55,33% . " ىف 
وعيهن  لعدم  لألطفال  األمناط  مفهوم  تقدمي  الطالبات 
يسهل  حىت  احلسية  التمثيالت  باستخدام  تقدميه  بطرق 

على األطفال فهمه.
- وبالنسبة للمؤشرات ىف مسار الرياضيات لُبعد " القياس " 
جاء املؤشر رقم ) 9 ( والذى ينص على " تطلب من األطفال 
تسمية أيام االسبوع "مبتوسط  2,96 ووزن نسىب  %98,66    
ىف الرتتيب األول ،  و املؤشر رقم ) 11(  والذى ينص على 
" تبتكر أنشطة مستخدمة التمثيالت احلسية يف تعريف الطفل 
مفهوم الزمن مثل ) مقارنة زمن انصهار مشعتني خمتلفتني يف 
احلجم ( مبتوسط  1,18  ووزن نسىب 39,33%  "  ىف الرتتيب 
الثاىن  ، بينما جاءت املؤشرات رقم ) 6(  والذى ينص على » 
خترج باألطفال خارج الفصل ملقارنة أطوال وأحجام وسرعات 
العناصر يف الطبيعة« مبتوسط  1,03. ووزن نسىب%34,33 
و املؤشر رقم )4( والذى ينص على" تطلب من الطفل وصف 
زميله ) الطول – لون الشعر – طول الشعر – لون العني – 
احلجم (  مبتوسط   1,03 ووزن نسىب  34,33%  ىف الرتتيب 

األخري .
- وبالنسبة للمؤشرات ىف مسار الرياضيات لُبعد " اهلندسة 
واحلس املكاين " جاء املؤشر رقم )2( والذى ينص على " 
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حبل مقسم مبجموعة عقد لقياس عمق إناء ما ( مبتوسط 
1,44. "  ووزن نسىب  48% ىف الرتتيب األخري .

- أما بالنسبة للمؤشرات ىف بُعد " علم الفيزياء " جاء 
بتجارب  تقوم   " على  ينص  والذى   )   3( رقم  املؤشر 
ذوبان  ) جتربة  مثل  ماذا الحظوا  األطفال وتسأهلم  أمام 
السكر يف املاء ( مبتوسط 2,41  ووزن نسىب  %80,33 
ىف الرتتيب األول ، واملؤشر رقم )1( والذى ينص على 
من خالل  العناصر  بعض  لألطفال خصائص  توضح   "
املغناطيس ( مبتوسط  2,25  البسيطة مثل )  التجارب 
الثاىن ، بينما جاء املؤشر  ووزن نسىب 75% ىف الرتتيب 
رقم ) 10(  والذى ينص على " تقدم لألطفال بعض 
لونني  مزج   ( مثل  الفين  النشاط  أثناء  العلمية  املفاهيم 
والنتيجة ظهور لون جديد ( مبتوسط  1,07 ووزن نسىب  
 )9( رقم  املؤشر  و  األخري  قبل  الرتتيب  35,66%  ىف 
والذى ينص على " تقوم مع األطفال بعمل جتارب عن 
حتوالت املادة مثال ) حتول املاء من سائل إىل صلب ( 
الرتتيب  ىف   "  %34,33 نسىب  ووزن    1,03 مبتوسط 

األخري .
- بالنسبة للمؤشرات ىف بُعد " علم االحياء " جاء املؤشر 
رقم )1( والذى ينص على " تعرض على األطفال بطاقات 
إلطعمة وتطلب منهم تصنيفها إيل ) خضار – فاكهة 
( مبتوسط 2,62  ووزن نسىب  87,33% واملؤشر رقم 
)2( والذى ينص على " تعرض على األطفال بطاقات 
حيوانات   ( إىل  تصنيفها  منهم  وتطلب  حية  كائنات 
نسىب 87,33%  ىف  ووزن  مبتوسط 2,62   ) طيور   –
الرتتيب األول, بينما جاء املؤشر)5( والذى ينص على " 
تقوم مع األطفال بزراعة بعض البذور مثل الفول والذرة 
وتطلب منهم حتديد احتياجات البذرة حىت تنمو وتكرب" 

قبل األخري ، و املؤشر رقم )1( والذى ينص على تدرب 
البيانية وذلك من خالل  األعمدة  تفسري  على  األطفال 
تثيالت حسية كاملكعبات " مبتوسط 1,03  ووزن نسىب  
34,33%  و املؤشر رقم )3(  والذى ينص على " تضع 
أمام األطفال أعمدة بيانية من املكعبات ميثل كل عمود 
نوع فاكهة وتطلب منهم حتديد أكثر وأقل األنواع عدداً 
طبقاً الرتفاع كل عمود "  مبتوسط  1,01  ووزن نسىب  

33,66% ىف الرتتيب األخري .
كذلك أوضحت النتائج أن املتوسط احلساىب العام لبطاقة 
العلوم بلغ   التعلم املبكر ىف مسار  مالحظة حتقق معايري 
2,03  وبوزن نسىب 68%  وبإحنراف معيارى 0,15 ، 
املعلمة  الطالبة  أداء  املعايري ىف  تلك  توفر  وهو يشري إىل 
الفرعية  األبعاد  متوسطات  تراوحت  وقد  نامي،  مبستوى 
 –  2,25( بني  ما  العلوم  مسار  ىف  املالحظة   لبطاقة 
1,86(  وبإحنرافات معيارية ما بني )0,11  - 0,57 
العلوم  ملسار  املالحظة  بطاقة  حماور  أن  يالحظ  (  كا 

حصلت على مستوى نامي  .
- وفيما خيص مؤشرات مسار العلوم لُبعد » االستقصاء 
العلمى " جاء املؤشر )1(  والذى ينص على " تشرك 
مبتوسط    " البسيطة  العلمية  التجارب  بعض  األطفال يف 
2,96 ووزن نسىب  98,66% ، و املؤشر )2 ( والذى 
" مبتوسط   ؟  ماذا الحظوا  األطفال  تسأل   " ينص على 
2,96 ووزن نسىب 98,66%  "  ىف الرتتيب األول ، بينما 
جاء املؤشر )7(   والذى ينص على " تستخدم القصة 
لتشرح وتوضح لألطفال بعض الظواهر واألحداث مثال 
) سقوط املطر ( مبتوسط 1,66 ووزن نسىب  %55,33  
و املؤشر رقم )5( والذى ينص على " تدرب األطفال 
استخدام   ( مثال  القياس  أدوات  بعض  استخدام  على 
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لتلك  املعلمة  الطالبة  امتالك  درجة  ضعف  إىل  أدى 
الكفايات التدريسية وهو ما يتفق مع نتائج دراسة إبراهيم 
 )2005( ودراسة حمجوب   )2007( عايد   ,)2015(
هذه  نتائج  اتفقت  حيث   )2003( الرويشد  ودراسة 
التدريسية  الكفايات  مستوى  ضعف  على  الدراسات 
النوعية لدى املعلمات لعدم تضمني تلك الكفايات يف 

برامج إعدادهن قبل اخلدمة
املبكر  التعلم  ملعايري  املعلمات  الطالبات  حتقيق  اثنيا: 
النمائية للعلوم والرياضيات بنسبة )68%( وهي نسبة دالة 
على حتقق املعايري يف املستوى النامي باستثناء معيار حتليل 
البيانات واالحتماالت الذي بلغت نسبته )38%( وهي 
أظهرت  املبتدئ, كذلك  املستوى  يف  حتققه   على  دالة 
النتائج ضعف أداء الطالبات عند تقدمي مفاهيم التماثل, 
تركيب األمناط, التعرف على األشكال اهلندسية يف الطبيعة, 
ويعزى هذا الضعف يف مدى حتقيق الطالبة املعلمة لبعض 
إدراج  لعدم  والرياضيات  للعلوم  النمائية  التعلم  معايري 
تلك املعايري داخل موضوعات املقررات املختلفة وخاصة 
مقرر املهارات العلمية والرياضية عند الطفل الذي تدرسه 
الطالبات يف قسم رياض األطفال, وتتفق هذه النتيجة مع 
نتائج دراسة الزهراين )2018(  اليت أكدت على أمهية 
تدريب معلمات رياض األطفال على معايري التعلم املبكر 
النمائية من أجل حتسني أدائهن التدريسي يف الرياضيات. 
وأخرون  بارك  دراسة  و   )Lee,2017( ليي  دراسة  ونتائج 
(Park, Dimitrov, Patterson, & Park, 2017)  اليت أكدت 

أن املعلمات حيتجن إىل معرفة املفاهيم العلمية والرياضية 
واإلعداد املهين والتدريبات واكتساب املهارات التدريسية 
اليت تساعدهم على تدريس هذه املفاهيم لطفل الروضة.

مبتوسط 1,03   ووزن نسىب 34,33% واملؤشر رقم )8( 
يوضح  فيلم  األطفال  على  تعرض   " على  ينص  والذى 
مراحل منو بعض الكائنات احلية " مبتوسط 1,03 ووزن 

نسىب 34,33%  ىف الرتتيب األخري. 
- بالنسبة للمؤشرات ىفُ بعد " علم البيئة " جاء املؤشر 
رقم )6( والذى ينص على » تطلب من األطفال وصف 
حالة اجلو يف يوم ما ) مشمس – غائم – ممطر ( مبتوسط  
2,96 ووزن نسىب  98,66% ،  واملؤشر رقم )7( والذى 
حالة  توضيح  يف  الطقس  لوحة  تستخدم   " على  ينص 
اجلو لألطفال عن طريق الصور املعربة عن ذلك" مبتوسط 
2,96 ووزن نسىب 98,66%  و املؤشر رقم )8( والذى 
ينص على " تعرض على األطفال صور تعرب عن حالة 
ناخ يف الفصول األربعة وتطلب منهم مالحظة كل صورة 

ُ
امل

ووصف ما يرونه"  مبتوسط2,96 ووزن نسىب %98,66  
ىف الرتتيب األول ، بينما جاء املؤشر رقم )13( والذى 
البيئة  بأمهية  األطفال  لتوعية  أنشطة  تبتكر   " ينص على 
قبل  الرتتيب  ىف  نسىب %34,33  ووزن  مبتوسط 1,03 
توظف  على  ينص  والذى   )17( رقم  واملؤشر   ، األخري 
القصة يف تعريف األطفال بامللوثات واألخطار اليت هتدد 
البيئة من حوهلم"  مبتوسط 1,03 ووزن نسىب %34,33 

ىف الرتتيب األخري . 
يف ضوء العرض السابق تتلخص نتائج البحث فيمايلي : 
للكفايات  املعلمة  الطالبة  امتالك  درجة  ضعف  أوال: 
التدريسية الالزمة لتقدمي املفاهيم العلمية والرياضية لطفل 
الروضة بلغت نسبته )46,13%( وهي نسبة دالة على 
ويعزى  املبتدئ  املستوى  يف  التدريسية  الكفايات  ظهور 
ذلك إىل عدم إدراج تلك الكفايات كمهارات تدريسية 
مما  الطفل  عند  والرياضية  العلمية  املهارات  مقرر  داخل 
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للتطور  النمائية  املبكر  التعلم  معايري  تتناول  دراسة   -
اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة.

املراجع العربية :
الكفايات   .)2014( حممد.  محدي  رماز  إبراهيم،   -
املهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية مستدامة ىف 
ضوء املعايري القومية لرياض األطفال ىف مصر .جملة 
رياض  اإلسكندرية - كلية  والرتبية: جامعة  الطفولة 

األطفال، مج6, ع171,19  -213
بني  الروضة  معلمة   .)2015( صديق.  عبري  أمني,   -

النظرية والتطبيق, الرياض . دار النشر الدويل.
-األمحد، خالد طه. ) 2005 (. تكوين املعلمني من 

اإلعداد إىل التدريب، العني: دار الكتاب اجلامعي.
- البساط، أماين مصطفى. )2008(. تطوير الكفايات 
دراسات  ختصص  املعلمات  للطالبات  التدريسية 
للمعايري  وفقاً  املصغر  التدريس  باستخدام  الطفولة 
-مصر،  طنطا  جامعة   - الرتبية  جملة كلية  العاملية. 

ع38 ، 144 – 192
مقاربة  الكفايات،  الرمحن)2005(  عبد  التومي،   -
اململكة  وجدة،  اهلالل  دار  الثالثة،  الطبعة  نسقية، 

املغربية، 
حممد.  جندة  عبدالرحيم،  و  اخلضر  إبراهيم  -احلسن، 
)2015(. تقومي املهارات التعليمية األساسية ملعلمات 
رياض األطفال: دراسة ميدانية على معلمات رياض 
حملية أمبدة - أمدرمان .جملة دراسات تربوية - كلية 
السودان، ع 4،  العاملية -  إفريقيا   الرتبية - جامعة 

.86-53
الكفايات   .)2016( علي.  احممد  علي  احلشاين،   -
رياض  معلمات  لدى  توافرها  ودرجة  التدريسية 

توصيات البحث: 
برامج  داخل  النوعية  التدريسية  الكفايات  تضمني    -

إعداد وتأهيل معلمة رياض األطفال قبل اخلدمة. 
يف  املقرتحة  التخصصية  التدريسية  الكفايات  إدراج   -
البحث كمهارات أدائية داخل توصيف مقرر املهارات 
من  مستهدفة  تعلم  تدرج كنواتج  والرياضية  العلمية 

املقرر.
- تدريب املعلمات أثناء اخلدمة على الكفايات التدريسية 
املستدامة  املهنية  التنمية  لدعم  والتخصصية  العامة 

لديهن, وحتديد احتياجاهتن التدريبية منها.
- إدراج معايري ومؤشرات التعلم املبكر النمائية باململكة 
توصيف  داخل  سنوات  من 6-3  السعودية  العربية 
على  وتدريبيهن  هبا  الطالبات  وعي  لزيادة  املقررات 

حتقيق تلك املعايري خالل أنشطة التعلم املختلفة.

العلمية  املهارات  مقرر  بفصل  الباحثة  توصي  أخرياً,   -
برنامج  خطة  داخل  واملدرج  الطفل  عند  والرياضية 
رياض األطفال بكلية الرتبية جامعة اجملمعة إىل مقررين 
واآلخر  العلمية  املفاهيم  لدراسة  أحدمها  دراسيني 
لدراسة املفاهيم الرياضية حىت تتمكن الطالبات من 
التعلم  ومؤشرات   معايري  وحتقيق  واستيعاب  دراسة 

لكل مفهوم. 
مقرتحات البحث:

لتقدمي  الالزمة  التدريسية  الكفايات  تتناول  دراسة   -
املهارات الفنية واليدوية لطفل الروضة.

لتقدمي  الالزمة  التدريسية  الكفايات  تتناول  دراسة   -
املهارات احلركية وتطبيقاهتا الرتبوية لطفل الروضة.

للوطنية  النمائية  املبكر  التعلم  معايري  تتناول  دراسة   -
والدراسات االجتماعية لطفل الروضة.
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أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد جبامعة اجملمعة
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العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  العالقة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب  على  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  امللخص:هدفت 
لتحديد جوانب  و  االنتقالية،  للمرحلة  العالية  اجلودة  والتقييم ذي  للتخطيط  الوصول  أجل  من  معلميهم  نظر  الثانوية من وجهة  املرحلة  البسيطة يف 
القوة واالحتياجات املتعلقة باخلطة االنتقالية؛ مت تطبيق استبيان االنتقال واسع االنتشار املسمى جبرد التخطيط االنتقايل )اإلصدار الثاين( الذي أعده 
باتون وكالرك )Patton & Clark, 2014(، والذي ُصمم للحصول على معلومات عن الطالب ذي اإلعاقة، حول املعارف والسلوك واملهارات ذات 
العالقة باخلطة االنتقالية. يتكون االستبيان من 56 عنصراً تشتمل على وصف متنوع وشامل لتقييم وتصميم جماالت التخطيط االنتقايل يف 11 جمااًل. 
اشتملت عينة الدراسة على رأي املعلمني واملعلمات عن الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف برامج ومراكز الرتبية الفكرية الثانوية يف 
منطقة الرياض، والبالغ عددها 20 مدرسة، حيث مت احلصول على 94 استجابة. مت تطبيق عدد من التحليالت اإلحصائية اليت أظهرت: وجود جوانب 
قوة يف بعض املهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية، وامتالًكا عالًيا جلوانب القوة يف جمال 
األنشطة الرتفيهية، وجمال العالقات الشخصية، وظهور جوانب احتياج يف جمال مواصلة الدراسة والتدريب، وجمال املهارات واملعرفة الوظيفية، وجمال 
مهارات تقرير املصري، ووجود اختالف يف جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف 
الفردية يف بعض اجملاالت ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة  القوة واالحتياجات  الثانوية، وتأثري متغري اجلنس على جوانب  املرحلة 

العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية. متت مناقشة النتائج وآثارها وتوصيات الدراسة. 
الكلمات املفتاحية: التقييم والتخطيط، املرحلة االنتقالية، الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، معلمو الرتبية الفكرية، املرحلة الثانوية.

Assessment and Planning in Transition for Secondary Students with Mild Intellectual 
Disability from their Teachers’ Perspectives

Dr. Bandar A. Alhossan
Assistant Professor at Special Education Department at Majmaah University

 Abstract:For high quality transition assessment and planning, the goal of the current study was to determine     
 individuals’ strengths and needs in transition for secondary students with mild intellectual disability (SSMID)

from their teachers’ perspectives. To determine strengths and needs in transition, Transition Planning Inventory−

 Second Edition was conducted, which developed by Patton and Clark (2014). This assessment was designed to

 obtain information about students with disability related to transition planning. This instrument contained 56

 items divided to 11 dimensions. Participants including all secondary special education teachers in all centers

 and programs for students with intellectual disability in Riyadh, and 94 participations were collected. Different

 statistical analysis was conducted demonstrated: there were strengths in some skills related to transition planning

for SSMID, and showed more in leisure activities and interpersonal relationship, and less in further education/

 training, employment knowledge and skills, and self-determination; there were differences in strengths and needs

 related to transition planning for SSMID; and gender effected individuals’ strengths and needs in some dimensions

related to transition planning for SSMID. Implications and recommendations were also discussed.

 Key words: assessment and planning, transition, students with mild intellectual disability, special education

        teachers, secondary education
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غريها من أهداف العيش باستقالل، وإذا لزم األمر أنشطة 
 Carter, Brock, &) احلياة اليومية، والتقييم املهين الوظيفي
والتخطيط  فالتقييم   .(Trainor, 2014; Mackenzie, 2014

اهلادف جيب أن يكون مبثابة القاعدة األساسية لتصميم 
 Neubert, 2012; Wehman,) االنتقال  خدمات  وتقدمي 
عنصران  االنتقال  خلدمات  والتخطيط  فالتقييم   .(2011

رئيسيان يف تعليم الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 
يطرح  جمتمع  يف  نعيش  ألننا  نظرًا  الثانوية؛  املرحلة  يف 
 - املدرسة  مسؤولية  فمن  التنافسية،  الفرص  من  العديد 
بالتنسيق مع األسرة واجملتمع - ضمان متتع الطالب ذوي 
اإلعاقة العقلية البسيطة مبرحلة انتقالية سلسة وموجهة حنو 
األهداف املرجوة من مرحلة املدرسة الثانوية إىل مرحلة ما 

بعدها مبختلف أدوار احلياة الناجحة.
 Lohrmann-O’Rourke) وجد لوهرمان وأراورك وقوميز
Gomez, 2001 &) أن أهداف خدمات االنتقال غالباً ما 

وغامضة  جداً  واسعة  وهي  والتحديد،  اجلودة  إىل  تفتقر 
وقد  الفعال،  غري  والتخطيط  التقييم  إجراءات  بسبب 
تعارض  إىل  جيدة  انتقالية  تقييمات  وجود  عدم  يؤدي 
 Powers et( خمرجات، وخدمات، وأهداف برامج االنتقال
al., 2005; Thompson, Fulk, & Piercy, 2000(. ولتحقيق 

جودة عالية يف تقييم وختطيط خدمات االنتقال جيب أن 
تشتمل على مجع وجهات نظر العديد من األفراد الذين 
يعرفون الطالب ذوي اإلعاقة العقلية معرفة جيدة، أو على 
دراية بالبيئات اجملتمعية احلالية واملستقبلية اليت يشاركون أو 
 Carter, Trainor, Sun, & Owens, 2009;) سيشاركون فيها
Powers, Geenen, & Powers, 2009). غالباً ما يكون لدى 

االنتقايل  الربنامج  يُعد  الذي  التخصصات،  متعدد  الفريق 
ضمن اخلطة الرتبوية الفردية، نقاط تقييم خمتلفة، فقد يرى 
كل شخص ضمن هذا الفريق جماالت انتقالية مهمة للطالب 

اهتماماً  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أولت 
اإلعاقة  ذوي  للطالب  التعليمية  العملية  تطوير  يف  كبرياً 
للحصول على خمرجات تعليمية جيدة، كما أن االهتمام 
التعليمية  اخلطط  على  األخرية  السنوات  يف  منصباً  بات 
املخرجات  على  للحصول  العالية  اجلودة  ذات  املتعددة 
بضرورة  اخلاصة  للرتبية  التنظيمي  الدليل  فيشري  املرجوة. 
قدرات كل  حبسب  املصممة  االنتقالية  الربامج  "توفري 
وميسر  سهل  بشكل  انتقاهلم  حتقيق  يضمن  مبا  طالب 
إىل احلياة العامة والعيش باستقاللية"، كما شددت على 
إعداد اخلطة االنتقالية اليت "هتدف إىل العمل على إعداد 
الفرد ذي اإلعاقة لالنتقال من مرحلة أو بيئة إىل أخرى 
)املراحل الدراسية الثالث، ما بعد املرحلة الثانوية دراسياً 
أو مهنياً، بيئات العمل العامة(، وُتدرج الربامج االنتقالية 
ضمن اخلطة التعليمية الفردية املعدة لكل طالب، ويقوم 
معدو اخلطة بتحديد طبيعة هذه الربامج، وكيفية تقدميها، 
ومدهتا ومدى استفادة الفرد منها" )وزارة التعليم، 2015، 

ص: 28(.
وتعترب خدمات االنتقال من أبرز املكونات الرئيسية 
اإلعاقة  ذوي  للطالب  الفردي  الرتبوي  الربنامج  يف 
خدمات  وتصميم  ولتفصيل  الثانوية.  املرحلة  يف  العقلية 
االنتقال  خدمات  تقييم  يكون  فردي؛  بشكل  االنتقال 
حسب العمر املناسب مطلباً،ووسيلة لتحديد املمارسات 
التعليمية األكثر أمهية للطالب ذي اإلعاقة العقلية، فيعترب 
دور التقييم والتخطيط الفعال للمرحلة االنتقالية ذا أمهية، 
وذلك بضرورة تصميم خدمات االنتقال وتضمينها اخلطة 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  البالغني  للطالب  الفردية  الرتبوية 
املرجوة  النتائج  لتحقيق  منهجي؛  بشكل  إلعدادهم 
ذلك  ويشمل  األنشطة،  من  متنوعة  جمموعة  من خالل 
أو  العمل،  فرص  وتطوير  اجملتمعية،  واخلربات  التعليم، 
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اجلهود يف تقييم وختطيط املرحلة االنتقالية من أجل حتديد 
سيمارسها  اليت  االنتقال  مبهارات  العالقة  ذات  اجملاالت 
الطالب ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة بعد املرحلة الثانوية، 

وذلك بناًء على االحتياجات الفردية وجوانب القوة.
املسامهني  يكونون  ما  عادة  اخلاصة  الرتبية  معلمو 
األساسيني يف عملية التخطيط للمرحلة االنتقالية بسبب 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  الطالب  مع  وعملهم  اختالطهم 
أفراد  أو  للوالدين  أن  كما   .(Shogren & Plotner, 2012)

األسرة اآلخرين وجهات نظر مهمة ملشاركتها يف التقييم 
والتخطيط للمرحلة االنتقالية بسبب التعايش القريب مع 
 Powers) الطالب ذي اإلعاقة العقلية خارج نطاق املدرسة
على  يعتمد  الفّعال  االنتقايل  والتخطيط   .(et al., 2009

وحتديد  الذايت،  بالتقييم  الطالب  مشاركة  مثل:  ميزات 
أهداف االنتقال بعد املدرسة مبا يتوافق مع نتائج التقييم 
املشاركة  تُعد  لذلك   .(Halpern, 1994) للطالب  الذايت 
النشطة من ِقبل الطالب وأولياء األمور واملعلمني خالل 
عملية التخطيط والتقييم خلدمات االنتقال بأكملها أمراً 
بالغ األمهية لتطوير خطة انتقالية فردية شاملة موجهة حنو 
األهداف املرجوة (Rehfeldt, Clark, & Lee, 2012). عالوة 
مباشرة  عالقة  وجود  توثق  حبثية  أدلة  هناك  ذلك  على 
وإجيابية بني مشاركة الطالب وأولياء األمور، ونتائج خطة 
حتقق  اليت  فيها  الواردة  والغايات  واألهداف  االنتقال، 
 Cameto, 2005;) الثانوية  املرحلة  من  التخرج  بعد  مثارها 
Newman, 2004). فالنتائج اإلجيابية حتدث عندما يكون 

الطالب قد شغل دوراً بارزاً ونشطاً ومشاركاً خالل عملية 
ختطيط االنتقال، كما أهنا تؤكد على الفرضية القائلة: بأنه 
عندما يتوىل اآلباء دوراً نشطاً وتشاركياً طوال عملية تقييم 
الرتبوية  اخلطة  اجتماع  وعقد  وختطيطه  الطالب  انتقال 

ختتلف عما يراه البقية، وقد جيمع كل عضو من أعضاء الفريق 
معلومات خمتلفة حول مهارة الطالب والدعم الذي حيتاجه، 
وخصوصاً عند التخطيط للطالب ذوي اإلعاقة العقلية الذين 
يعانون من صعوبة يف التواصل، وتوضيح أهدافهم ورغباهتم، 
 Carter) وجوانب القوة لديهم، والدعم الذي حيتاجون إليه
et al., 2014)؛ لذلك إن وضع خطط انتقالية ذات مغزى 

يعتمد على االفرتاض األساسي املتمثل يف أن نقاط القوة 
واالحتياجات والتفضيالت واالهتمامات الفردية لكل طالب 
يتم تقييمها واستخدامها يف النهاية كعوامل أساسية لتوجيه 
 Cameto, Levine, &) تطوير مثل هذه اخلطة لكل طالب

.(Wagner, 2004; Clark, 2007

الفردية  االحتياجات  خطط عن 
ُ
امل الفريق  إملام  جيب 

وجوانب القوة لدى الطالب ذي اإلعاقة؛ وذلك للحصول 
االنتقالية  للمرحلة  اجلودة  عايل  وختطيط  تقييم  على 
(Neubert, 2012). فخدمات االنتقال جيب أن تكون مبنية 

جوانب  باالعتبار  األخذ  مع  الطالب،  احتياجات  على 
أبعاداً  القوة والتفضيالت واالهتمامات وامليول، متضمنًة 
 Carter et) وجوانب متعددة من حياة الطالب ذي اإلعاقة
al., 2014; Roberts, 2010). ظهرت قليل من الدراسات اليت 

ركزت على جوانب القوة والقدرات والسمات الشخصية 
 Dykens,) العقلية  اإلعاقة  البالغني ذوي  لألفراد  اإلجيابية 
دراسات  ُأجريت  النشر(. كما  حتت  احلصان،  2006؛ 

حمدودة للتعرف على مدى االحتياجات الفردية للمرحلة 
االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة مثل: مهارات قضاء وقت 
الفراغ، مهارات التوظيف، املهارات االجتماعية، ومهارات 
 Harrison, State, Wills, Custer, & Miller,) تقرير املصري
 2017; Lieberman, Kirk, & Haegele, 2018; McVeigh

بذل  من  فالبد   .(et al., 2017; Shogren et al., 2018
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االجتماعية والسلوكية، إال أن اآلباء اختلفوا عن املعلمني 
سلوك  السلوكية-  املشكالت  من  أنواع  ثالثة  بتقييم 
املشكلة، والقلق، وفرط النشاط- على أهنا أكثر حتدياً. 
 Lecavalier, Leone,) وباملثل وجد ليكافالري، لوين، وويلتز
Wiltz, 2006 &) أن وجهات نظر املعلمني واآلباء مل تتفق 

متاماً بشأن طبيعة وشدة املشكالت السلوكية لعدد 293 
لألدبيات  وبالنظر  التوحد.  اضطراب  ذوي  الطالب  من 
السابقة جند ندرة الدراسات اليت تناولت التقييم والتخطيط 
متعددة،  نظر  وجهات  خالل  من  االنتقال  خلدمات 
قرب  عن  للتحقق  األحباث  من  مزيد  إىل  فاحلاجة كبرية 
والتخطيط  التقييم  إطار جهود  املختصني، يف  تقييم  من 
خلدمات االنتقال للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.

مشكلة الدراسة
جتارهبم  باستكمال  الطالب  من  الكثري  يرغب 
الشخصية الناجحة أثناء املرحلة الثانوية لتحقيق املخرجات 
املرجوة بعد هذه املرحلة، إال أن وجود اإلعاقة العقلية يُعد 
املخرجات  هذه  حتقيق  عدم  احتمالية  على  قوياً  مؤشراً 
(Carter, Austin, & Trainor, 2012). ونتيجة للمخرجات 

املخيبة لآلمال اليت واجهها األفراد البالغون ذوو اإلعاقة 
والصحية،  واالجتماعية،  الوظيفية،  اجملاالت  خمتلف  يف 
التعليم  وزارة  نّصت  وغريها،  الثانوية،  بعد  والتعليمية 
)2015( بضرورة توفري الربامج االنتقالية املصممة حبسب 
لالنتقال  طالب  قوة كل  وجوانب  الفردية،  االحتياجات 
بسالسة إىل مرحلة ما بعد املدرسة والعيش باستقاللية. 
فتمكني الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة لالنتقال 
إعداد  يتطلب  الثانوية  بعد  ما  مرحلة  إىل  بسالسة 
االنتقالية  واملهارات  املمارسات  من  منسقة  جمموعة 
 Cobb) الفردية  االحتياجات  على  بناًء  بعناية  املصممة 

بذلك،  بالقيام  سعداء  يكونوا  أن  املرجح  فمن  الفردية؛ 
 Martin, Marshall,) ويكونوا أكثر ارتياحاً للنتائج اإلمجالية

.(& Sale, 2004; Martin et al., 2006

األسرة  نظر  وجهات  الدراسات  من  قليل  تناولت 
اخلاصة  واالحتياجات  القوة  جوانب  بشأن  املدرسة  أو 
بالطالب ذوي اإلعاقة، وال يوجد أي دراسة استكشفت 
وجهات النظر حول التخطيط جملاالت خدمات االنتقال 
املالئمة للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة من وجهة 
نظر معلميهم. قام كارتر، أوينز، ترينور، سون، وسويدين 
 (Carter, Owens, Trainor, Sun, and Swedeen, & 2009)

املصري  تقرير  ملهارة  واآلباء  املعلمني  نظر  بتقييم وجهات 
العقلية والنمائية  تلميذا من ذوي اإلعاقات  لعدد 135 
الطالب  أن  املعلمون  الثانوية، وأفاد  املرحلة  الشديدة يف 
ذوي اإلعاقات العقلية والنمائية الشديدة لديهم حمدودية 
تقرير  بسلوك  والثقة  األداء،  على  والقدرة  املعرفة،  يف 
املصري، كما اختلف اآلباء واملعلمون يف تقييماهتم لقدرات 
الشديدة على  والنمائية  العقلية  اإلعاقات  الطالب ذوي 
تقرير املصري، واتفقا على تساوي فرص اخنراطهم  مهارة 
دراسة  ويف  واملدرسة.  املنزل  يف  املصري  تقرير  سلوك  يف 
للمقارنة بني املعلمني واآلباء لتقييم تسعة جماالت ملهارات 
االنتقال لعدد 134 من الطالب ذوي اإلعاقات العقلية 
 Carter et al.,) وآخرون  وجد كارتر  الشديدة،  والنمائية 
2014) تباعداً بني وجهات النظر، حيث كانت مهارات 

ويف  إطالقاً.  متجانسة  غري  العينة  أفراد  لدى  االنتقال 
عدد  لتقييم  واملعلمني  اآلباء  بني  للمقارنة  أخرى  دراسة 
تاس  النمائية، وجد  اإلعاقات  الطالب ذوي  من   109
وليكافالري (Tasse & Lecavalier, 2000) االنسجام بشكل 
اإلجراءات  لبعض  تقييمهم  واملعلمني يف  اآلباء  بني  عام 
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أهداف الدراسة
هدفت الدراسة احلالية لتحديد جوانب القوة وجوانب 
االحتياج للمهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب 
البسيطة من وجهة نظر معلميهم،  العقلية  اإلعاقة  ذوي 
ومن مث تقدمي النتائج ومناقشة التوصيات املناسبة لتحديد 
ووصف مهارات االنتقال اليت حيتاج إىل الرتكيز عليها عند 
وضع اخلطة االنتقالية هلؤالء الطالب يف املرحلة الثانوية، 
اليت  الضرورية  املهارات  اكتساب  ضمان  يف  تُثري  واليت 
ما  إىل  الثانوية  املرحلة  من  الناجح  االنتقال  من  تسهل 
بعد ذلك يف جماالت احلياة املختلفة، وبشكل أكثر دقة 

هدفت الدراسة احلالية إىل ما يأيت:
الفردية . 1 واالحتياجات  القوة  جوانب  على  التعرف 

ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة 
العقلية البسيطة.

القوة . 2 جوانب  بني  االختالف  طبيعة  على  التعرف 
االنتقالية  باخلطة  العالقة  ذات  االحتياج  وجوانب 

للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.
القوة . 3 جوانب  يف  تؤثر  اليت  العوامل  عن  الكشف 

االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  االحتياج  وجوانب 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. 

أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة احلالية يف قلة الدراسات اليت تتعلق 
الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب  بتقييم 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  الطالب  لدى  االنتقايل  بالربنامج 
بشكل  الثانوية  املرحلة  عْمر  ويف  عام،  بشكل  البسيطة 
اخلاصة  للرتبية  التنظيمية  القواعد  نصت  حيث  خاص، 
اخلطة  تضمني  على ضرورة  السعودية  العربية  اململكة  يف 
االنتقالية ضمن اخلطة الرتبوية الفردية لكل طالب )وزارة 

Alwell, 2009; Test, Mazotti, et al., 2009 &). كما أن 

عدم  عن  أفصحوا  الثانوية  املرحلة  معلمي  من  العديد 
وختطيط  تقييم  يف  املستخدمة  الطرق  بأفضل  معرفتهم 
 Noonan, Morningstar, & Erikson,) االنتقال  خدمات 
أمهية  على  للرتكيز  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك   .(2008

ذوي  للطالب  االنتقالية  للمرحلة  والتخطيط  التقييم 
من خالل  الثانوية،  املرحلة  يف  البسيطة  العقلية  اإلعاقة 
املهارات  إىل  االحتياج  وجوانب  القوة  جوانب  حتديد 
باستخدام  االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  واملمارسات 
االستخدام  وذي  العالقة  ذات  املقاييس  أشهر  أحد 
واسع االنتشار الذي مت تصميمه من ِقَبل باتون وكالرك 
والتخطيط  التقييم  وألمهية   ،)Patton & Clark, 2014)

للربنامج االنتقايل للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، 
وبناًء على ما سبق ذكره، فالغرض من هذه الدراسة هو 
القوة واالحتياجات  املعلمني جلوانب  تقييم  التحقق من 
سعت  حيث  االنتقايل،  بالربنامج  الصلة  ذات  الفردية 

هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
الفردية ذات الصلة . 1 القوة واالحتياجات  ما جوانب 

العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة 
البسيطة من منظور معلميهم يف املرحلة الثانوية؟

واالحتياجات . 2 القوة  جوانب  اختالف  مدى  ما 
الفردية ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب ذوي 
اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية من منظور 

معلميهم؟
عند مستوى . 3 هل هناك فروق ذات داللة إحصائياً 

)α=0.05( يف تأثري متغريي اجلنس والصف الدراسي 
على جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة 

البسيطة يف املرحلة الثانوية من منظور معلميهم؟
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األسلوب حصراً جلميع جوانب القوة، وجوانب االحتياج 
للمعلمني  ميكن  اليت  االنتقالية  باخلطة  العالقة  ذات 
التامة  واملعلمات أن يُفصحوا عنها، من خالل معرفتهم 

القريبة من الطالب والطالبات.

عينة الدراسة وإجراءاهتا
ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب  لتقييم 
الدراسة ورقياً،  أداة  تطبيق  االنتقايل؛ مت  بالربنامج  الصلة 
 (Google Survey) برنامج  خالل  من  إلكرتونياً  وكذلك 
وتوزيع االستبيان على معلمي ومعلمات فصول الطالب 
يف  الثانوية،  املرحلة  يف  العقلية  اإلعاقة  ذوي  والطالبات 
مراكز وبرامج الرتبية الفكرية يف منطقة الرياض. مت اختيار 
منطقة الرياض لسببني رئيسيني: أواًل: منطقة الرياض حتتوي 
على ثاين أكرب جتمع للطالب والطالبات )433.528 
طالباً وطالبة( على مستوى اململكة، وحتتوي على 792 
برناجما أو معهد تربية خاصة مبجموع 16.802 طالٍب 
وطالبٍة )وزارة التعليم، 2018(. ثانياً: من املنطق تطبيق 
فيها،  الباحث  لوجود  الرياض  منطقة  يف  االستبيان  هذا 
لزيادة فرصة احلصول على أكرب عدد من املشاركات، من 

خالل التأكيد على املشاركة بزيارة املدارس.
العقلية  مت حتديد برامج ومراكز الطالب ذوي اإلعاقة 
البسيطة يف منطقة الرياض للمرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً من 
عن 11  البحث  أسفر  التعليم، حيث  وزارة  موقع  خالل 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  برامج  تـَُقّدم  ثانوية  مدرسة 
الذكور، وتسع مدارس ثانوية تـَُقّدم برامج للطالبات ذوات 
اإلعاقة العقلية، حيث بلغ اجملموع الكلي 20 برناجماً أو مركزاً.

احلصول  بعد  وذلك  الدراسة،  استبيان  توزيع  مت 
اجملمعة،  جامعة  من  األخالقي  السماح  خطاب  على 
الرتبية  لربامج ومراكز  االستبيان  إيصال نسخ  من خالل 

توجيهياً  دلياًل  تعترب  الدراسة  وهذه   .)2015 التعليم، 
جلميع اإلخصائيني يف جمال الرتبية اخلاصة، والفريق متعدد 
التخصصات يف إعداد وبناء مثل هذه اخلطط، األمر الذي 
جيعل هلذه الدراسة أمهية خاصة تربز بقوة تطبيقها، وسد 
والتوصيات  للمعلومات  االنتقالية  اخلطط  ُمِعدِّي  حاجة 
اليت توفرها هذه الدراسة، باإلضافة إىل رفد املكتبة العربية 
وميدان الرتبية اخلاصة بدراسٍة تعزز البحث يف جمال التقييم 
والتخطيط للخطة االنتقالية لدى الطالب ذوي اإلعاقة 

العقلية البسيطة.
من خالل  احلالية  للدراسة  التطبيقية  األمهية  وتتمثل 
ما تقدمه من نتائج وبيانات تسهم يف معرفة واقع التقييم 
والتخطيط للخطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
البسيطة يف سن املرحلة االنتقالية، واليت قد تؤثر بشكل 
كبري على زيادة جناح املخرجات اإلجيابية املرجوة؛ حيث 
العالية  اجلودة  ذو  املدروس  والتخطيط  اإلعداد  يؤثر 
للخطة االنتقالية على جناح العملية االنتقالية من املرحلة 
الدراسية إىل مرحلة ما بعد الدراسة، سواء احلصول على 
ومن  باستقاللية.  احلياة  أو  الدراسة،  مواصلة  أو  عمل، 
جانب آخر، تسعى هذه الدراسة إىل بيان مجيع اجملاالت 
والسياقات ذات الصلة باملرحلة االنتقالية، من جوانب قوة 
واحتياجات فردية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة؛ 
لالنتقال  الطالب  إليها  حيتاج  متعددة  جوانب  لتغطي 

والتعايش مع اآلخرين بنجاح.
املنهجية

حيث  الوصفي،  املنهج  على  احلالية  الدراسة  تعتمد 
تسعى هذه الدراسة باستخدام األسلوب الكمي للتعرف 
الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب  على 
البسيطة  العقلية  اإلعاقة  للطالب ذوي  االنتقالية  باخلطة 
من منظور معلميهم يف املرحلة الثانوية، ومت استخدام هذا 
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جدول 1 التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة  

النسبة املئويةالعددالفئةاملتغري

اجلنس
6569.1ذكر
2930.9أنثى

الصف 
الدراسي

2829.8أول ثانوي
3436.2ثاٍن ثانوي
3234ثالث ثانوي

 أداة الدراسة
مبوضوع  املرتبط  السابق  األدب  على  االطالع  بعد 
هذه الدراسة، مت تطبيق استبيان التخطيط لالنتقال واسع 
االستخدام، واملسمى جبرد التخطيط االنتقايل )اإلصدار 
 ،)Patton & Clark, 2014) الثاين( الذي أعده باتون وكالرك
والذي ُصمم للحصول على معلومات عن الطالب ذي 
اإلعاقة، متعلقة باخلطة االنتقالية حول املعارف والسلوك 
الطالب  أو  اآلباء  أو  املعلمني  منظور  من  واملهارات 
أنفسهم. فهو يهدف إىل حتديد جوانب القوة، والضعف، 
وامليول والرغبات ذات العالقة باملرحلة االنتقالية للطالب 
إذا  أنه  االستبيان يف  فسلفة هذا  اإلعاقة. وتكمن  ذوي 
واملهارات،  املعارف،  اإلعاقة  ذوي  الطالب  لدى  كان 
والدعم للتعامل الفعال مع املتطلبات املختلفة يف مرحلة 
البلوغ وما بعد املرحلة الثانوية؛ فإنه يف الغالب سيتمتعون 
حبياة أكثر رضا وسعادة (Patton & Clark, 2014). فهذا 
االستبيان حيدد استعداد الطالب لالنتقال إىل مرحلة ما 
بعد الثانوية، وجيمع املعلومات حول ثالثة جماالت عامة: 
العمل، والتعليم، ومهارات احلياة؛ للتعرف على جوانب 
االستبيان  هذا  يتكون  الفردي.  االحتياج  وجوانب  القوة 
من 57 عنصراً تشتمل على وصف متنوع وشامل لتقييم 
احملاور  وتتضمن  االنتقايل،  التخطيط  جماالت  وتصميم 

للمرحلة  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  اخلاصة 
الثانوية مبنطقة الرياض. كما مت إرسال رابط دعوة املشاركة 
والربامج،  املراكز  ومديري  ملشريف  لالستبيان  اإللكرتوين 
حيث طُلب منهم إرسال رسالة املشاركة اليت حتتوي على 
رابط املشاركة على جمموعات مواقع التواصل االجتماعي 
مع  مدارسهم،  يف  الفصول  ومعلمات  مبعلمي  اخلاصة 
أو  ورقياً  إما  طالهبم،  مجيع  عن  املشاركة  على  التأكيد 
للدراسة،  وصف  على  االستبيان  واشتمل  إلكرتونياً. 
والوقت الالزم إلكمال االستبيان، مع التأكيد على أمهية 
املشاركة عن كل طالب أو طالبة يف الصف، حيث مت إرسال 
رسائل تذكريية ملديري ومشريف مراكز وبرامج الرتبية اخلاصة 
أسبوع،  مرة كل  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  بالطالب 
الدراسة وأمهية  بأمهية هذه  للتذكري  ملدة أسبوعني؛ وذلك 
تذكري املعلمني واملعلمات، وأخرياً، مت إرسال رسالة تذكريية 
هلم بعد ثالثة أسابيع من تاريخ استالم االستبيان؛ وذلك 
لضمان احلصول على أكرب قدر من املشاركات، حيث بلغ 
استبعاد سبع  استجابة، ومت  املشاركات 101  عدد مجيع 
مشاركات بسبب عدم اإلجابة عن عدة حماور كاملة يف 

االستبيان، حيث بلغ العدد النهائي 94 استجابة.
 من 94 مشاركة من املعلمني، 69.1% )ن = 65( 
لطالب ذكور، بينما 30.9% )ن = 29( من اإلناث. 
يدرسون يف  الطالب  يقارب 30% )ن = 28( من  ما 
الصف األول الثانوي، وأعلى قلياًل من 36% )ن = 34( 
من الطالب يدرسون يف الصف الثاين الثانوي، وبلغ عدد 
الطالب الذين يدرسون يف الصف الثالث الثانوي %34 
)ن = 32(. تفاصيل البيانات العامة للطالب والطالبات 

َُقيَِّمني من ِقَبل معلميهم مبينة يف جدول 1.
امل
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الصدق والثبات
متت ترمجة عناصر األداة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة 
العربية بواسطة الباحث نفسه، حيث إنه جييد كال اللغتني، 
وللتحقق من صدق ترمجة االستبيان مت إرسال االستبيان 
- املرتجم واألصلي - إىل خمتص يف ميدان الرتبية اخلاصة 
اليت  الدول  إحدى  من  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل 
ُتدرس باللغة اإلجنليزية؛ وذلك ملراجعة مدى تطابق الرتمجة 
واملعىن بني العناصر، مت تعديل بعض العبارات املرتمجة وفقاً 

ملالحظات حمكم الرتمجة.
من  للتحقق  احملكمني؛  مراجعة  استخدام  مت  أيضاً 
ثالثة من  االستبيان على  توزيع  إذ مت  االستبيان،  صدق 
جامعة  من  اخلاصة  الرتبية  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء 
امللك سعود، وجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز، وجامعة 
اجملمعة، وطُِلب منهم مراجعة االستبيان وإبداء رأيهم عن 
فقراته  وضوح  ومدى  الدراسة،  ألهداف  مالءمته  مدى 
بذلك  ليتحقق  ضمنها،  تندرج  اليت  للمحاور  وانتمائه 
صدق احملتوى وصدق البناء، ووفقاً ملقرتحاهتم وتوصياهتم 
مت إجراء تعديالت طفيفة على صياغة بعض العناصر على 

األداة النهائية.
بعد توزيع االستبيان على عينة الدراسة ومجع البيانات، 
مت استخراج دالالت ثبات األداة بطريقة معادلة كرونباخ 
ألفا لالتساق الداخلي، حيث مت حساب الثبات لكل حمور 
من حماور الدراسة وكذلك على املستوى الكلي، وبلغت 
قيمة معامل الثبات الكلي 0.99، يف حني تراوحت قيم 
بني  ما  لالستبيان  الرئيسة  احملاور  على  الثبات  معامالت 

0.92 إىل 0.97 وهي عالية يعول عليها. 
مطلع  يف  قسم  إضافة  متت  الدراسة.  متغريات 
الدراسي، واليت تعترب  االستبيان لتحديد اجلنس والصف 

الرئيسية: العمل )اختيار الوظيفية والتخطيط هلا، املهارات 
والتدريب،  الدراسة  )مواصلة  التعليم  الوظيفية(،  واملعرفة 
التواصل الوظيفي، مهارات تقرير املصري(، مهارات احلياة 
التفاعل  الشخصية،  األموال  إدارة  باستقاللية،  )احلياة 
واملشاركة اجملتمعية، األنشطة الرتفيهية، الصحة، العالقات 
مكون  تقديري  سلم  العناصر  هذه  ويقابل  الشخصية(. 
من ست درجات تتدرج من غري موافق بشدة إىل موافق 
الطالبة  أو  الطالب  "يستطيع  العنصر  استبعاد  بشدة. مت 
االختيار املناسب فيما يتعلق بالسلوك اجلنسي" بناًء على 
بقي  حيث  اجتماعياً،  مناسبته  لعدم  احملكمني  مراجعة 

االستبيان على 56 عنصراً. 

يف   ،(Patton & Clark, 2014) وكالرك  باتون  وضع 
مرحلة تطوير االستبيان 250 عنصراً، وذلك من خالل 
مراجعة األدب السابق وفحص متطلبات املرحلة االنتقالية 
املنصوص عليها يف النظام القانوين، حيث متت مراجعتها 
من جلنة تضم خرباء وممارسني لتقييم الصدق االجتماعي 
العام لالستبيان، ووضع مقرتحات للتعديل واإلضافة. ومت 
تطبيق هذا االستبيان على عينة من 535 طالباً وطالبًة 
من ذوي اإلعاقة، حيث مت استخراج دالالت ثبات األداة 
الداخلي،  ألفا لالتساق  األصلية بطريقة معادلة كرونباخ 
حيث أشارت تلك النتائج إىل وجود معدالت عالية من 
الرئيسية، حيث  احملاور  بعد من  لكل  الداخلي  االتساق 
 0.94 إىل   0.83 من  الثبات  معامالت  قيم  تراوحت 
لنسخة املعلمني، ومن 0.79 إىل 0.92 لنخسة اآلباء، 
كما أعطت نتائج فحص ثبات األداة باستخدام طريقة 
أشارت  حيث  عالية،  نتائج  االختبار  وإعادة  االختبار 
لنسخة   0.98 إىل   0.87 من  ترتاوح  ثبات  نسبة  إىل 

املعلمني، ومن 0.76 إىل 0.91 لنسخة اآلباء.
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الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب  )أ(  يأيت:  ما  وفق 
ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
)ب(  الثانوية،  املرحلة  يف  معلميهم  منظور  من  البسيطة 
مدى اختالف جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات 
الصلة باخلطة االنتقالية بني أفراد العينة، )ج( العوامل اليت 
ترتبط وتؤثر يف جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  الصلة 

البسيطة.

جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة ابخلطة 
االنتقالية

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول "ما جوانب القوة 
االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة من منظور معلميهم 
يف املرحلة الثانوية؟" مجُِعت البيانات حول تقييم معلمي 
الفردية ذات  القوة واالحتياجات  الثانوية جلوانب  املرحلة 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  الصلة 
أحد  على  املوزعة  االستبيان  عناصر  على  بناًء  البسيطة 
املهارات  هلا،  والتخطيط  الوظيفية  )اختيار  جمااًل  عشر 
التواصل  والتدريب،  الدراسة  مواصلة  الوظيفية،  واملعرفة 
الوظيفي، مهارات تقرير املصري، احلياة باستقاللية، إدارة 
األموال الشخصية، التفاعل واملشاركة اجملتمعية، األنشطة 
مت  حيث  الشخصية(،  العالقات  الصحة،  الرتفيهية، 
استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى 
الفردية ذات  القوة واالحتياجات  املعلمني جلوانب  تقييم 
الصلة باخلطة االنتقالية، وأشارت البيانات إمجااًل إىل أن 
الطالب  لدى  قوة  جوانب  وجود  اجتاه  يف  يقع  التقييم 
الصلة  ذات  املهارات  يف  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي 
هو  وكما  االنتقالية )س= 2.81، ع= 1.5(.  باخلطة 

من العوامل اليت قد تكون ذات تأثري على جوانب القوة 
العالقة  ذات  املهارات  الفردية يف  االحتياجات  وجوانب 
باخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية يف املرحلة 

الثانوية. 
تصدير  مت  االستجابات  مجع  من  االنتهاء  بعد 
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائي  الربنامج  على  البيانات 
(SPSS) لتحليلها إحصائياً، مت استخدام طرق إحصائية 

الدراسة.  أسئلة  عن  واإلجابة  البيانات  لتحليل  متنوعة 
مثل:  الوصفية  املعلومات  حتليل  استخدام  مت  أواًل: 
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والتكرارات؛ 
القوة  الثانوية جلوانب  املرحلة  معلمي  تقييم  ملعرفة مدى 
االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، وكذلك لتحديد 
مدى اختالف جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  الصلة 
البسيطة. ثانياً: لتحليل التباين الظاهري يف املتوسطات 
القوة  جوانب  يف  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
باخلطة  الصلة  ذات  للمهارات  الفردية  واالحتياجات 
استخدام  مت  الدراسي،  الصف  ملتغري  وفقاً  االنتقالية 
اختبار ت  استخدام  مت  ثالثاً:  األحادي.  التباين  حتليل 
يف  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  لبيان 
ذات  للمهارات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب 

الصلة باخلطة االنتقالية وفقاً ملتغري اجلنس.

نتائج الدراسة
جوانب  على  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة 
يف  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية 
النتائج  ُعِرضت  معلميهم.  منظور  من  الثانوية  املرحلة 
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مدى اختالف جوانب القوة واالحتياجات الفردية 
ذات الصلة ابخلطة االنتقالية

لإلجابة عن تساؤل الدراسة الثاين »ما مدى اختالف 
جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة باخلطة

االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة 

األقل  اجملاالت  من  أن  البيانات  أظهرت  1.48(. كما 
تقييماً جمال املهارات واملعرفة الوظيفية، حيث احتل هذا 
اجملال املرتبة قبل األخرية من بني جماالت املهارات ذات 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  الصلة 
الثانوية )س= 2.28، ع= 1.5(.  املرحلة  البسيطة يف 
املعلمني  تقييم  حول  التفاصيل  لكافة   2 جدول  انظر 
باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جلوانب 

االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.

موضح يف جدول 2 فإن أعلى تقييم للمعلمني ذهب إىل 
جمال األنشطة الرتفيهية )س= 3.49، ع= 1.4(، ومن 
مث جاء جمال العالقات الشخصية يف املرتبة الثانية )س= 
3.43، ع= 1.4(، واحتل جمال التواصل الوظيفي ثالث 

التقييم )س= 2.97، ع= 1.4(. 
البيانات إىل أن أقل جماالت املهارات  كما أشارت 
املعلمني  ِقَبل  من  تقييماً  االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات 
كان جمال مواصلة الدراسة والتدريب )س= 2.1، ع= 

نسبة تقييم املعلمني
االحنراف املعيارياملتوسط4 أو 25 أو 03 أو 1اجملاالت

11.83454.23.491.4األنشطة الرتفيهية
10.635.154.33.431.4العالقات الشخصية
18.137.244.72.971.4التواصل الوظيفي

18.139.442.52.961.5الصحة
19.236.344.52.841.6اختيار الوظيفية والتخطيط هلا
19.240.540.32.811.6التفاعل واملشاركة اجملتمعية
23.439.337.32.781.5إدارة األموال الشخصية

19.246.734.12.721.5احلياة باستقاللية
23.445.830.82.531.5مهارات تقرير املصري

35.142.622.32.281.5املهارات واملعرفة الوظيفية
29.948.921.32.11.48مواصلة الدراسة والتدريب

2.811.5االستبيان ككل

االنتقالية  الصلة ابخلطة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  املعلمني جلوانب  لتقييم  والرتب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  جدول 2 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

مستقل  ملف  إنشاء  مت  معلميهم؟"  منظور  من  الثانوية 
لكل طالب من أفراد العينة، وهو مبين على تقييم املعلمني 
للمهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية من خالل تصنيف 
اجملال  يعكس  االستبيان كاآليت:  جماالت  من  جمال  كل 
ذات  للمهارات  الطالب  واكتساب  القوة  جوانب  وجود 
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املهارات واملعرفة الوظيفية. أظهرت البيانات أن 62 طالباً 
من أصل 94 )65.95%( لديهم ملفات نوعية متميزة 
ال تتطابق مع أي ملف آخر ضمن العينة. أغلب امللفات 
اليت تشاركت يف التقييم كانت إما يف أقل اجملاالت تقييماً 
 16 تقييماً  اجملاالت  أعلى  أو   ،)%12.76( طالباً   12
من  فقط   )%6.38( طالب  ستة   .)%17.02( طالباً 
أفراد العينة مت تقييمهم بوجود ضعف يف امتالك مهارات 
الطالب  أغلبية  عشر.  األحد  االستبيان  جماالت  مجيع 
أفراد العينة )73.4%( لديهم على األقل جمال واحد مت 
تصنيفه ضمن جوانب القوة. مت عرض ملخص جماالت 
االستبيان للطالب أفراد العينة وفقاً لتقييم جوانب القوة، 
وجوانب الضعف، واحملايدة ذات الصلة باخلطة االنتقالية، 

يف الشكل 1.

كان  إذا  األول-  املقام  -يف  االنتقالية  باخلطة  الصلة 
اجملال  ويعكس   ،5 أو   4 اجملال  عناصر  تقييم  أغلبية 
جوانب الضعف أو االحتياجات الفردية وحاجة الطالب 
-يف  االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  املهارات  الكتساب 
 ،1 أو   0 العناصر  تقييم  أغلبية  إذا كان  األول-  املقام 
العناصر  أغلب  تقييم  حالة  يف  للمجال  حمايد  تقييم  أو 
2 أو 3. على سبيل املثال: ميكن أن يُقيَّم أحد الطالب 
الصلة  ذات  للمهارات  وامتالكه  قوة  جوانب  بوجود 
باخلطة االنتقالية يف جمال مهارات تقرير املصري، مواصلة 
الدراسة والتدريب، واختيار الوظيفة والتخطيط هلا؛ ووجود 
احتياجات فردية يف جمال األنشطة الرتفيهية، إدارة األموال 
حمايد  وتقييم  الشخصية،  العالقات  الصحة،  الشخصية، 
يف جماالت احلياة باستقاللية، التفاعل واملشاركة اجملتمعية، 

الشكل رقم )1( مدى اختالف جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة ابخلطة االنتقالية
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هلا، الذكور )س= 2.92، ع=1.59( ت)65( واإلناث 
 ،0.852  = ت)29(  ع=1.19(،   ،2.66 )س= 
الذكور  الوظيفية،  واملعرفة  املهارات  وجملال   ،0.40  =α
)س=  واإلناث  ت)65(  ع=1.42(   ،2.30 )س= 
 =α  ،0.257  = ت)29(  ع=1.21(،   ،2.22
0.80، وجملال مواصلة الدراسة والتدريب، الذكور )س= 
)س= 1.69،  واإلناث  2.22، ع=1.38( ت)65( 
ع=1.38(، ت)α ،1.744 = )29= 0.09، وجملال 
ع=1.39(   ،2.99 )س=  الذكور  الوظيفي،  التواصل 
ت)65( واإلناث )س= 2.93، ع=1.15(، ت)29( 
باستقاللية،  احلياة  وجملال   ،0.85  =α  ،0.195  =
واإلناث  ت)65(  ع=1.36(   ،2.87 )س=  الذكور 
 ،1.75  = ت)29(  ع=1.14(،   ،2.37 )س= 
)س=  الذكور  الرتفيهية،  األنشطة  وجملال   ،0.83  =α
 ،3.2 )س=  واإلناث  ت)65(  ع=1.34(   ،3.6
ع=1.23(، ت)α ،1.302 = )29= 0.2، وجملال 
العالقات الشخصية، الذكور )س= 3.38، ع=1.27( 
واإلناث )س= 3.55، ع=1.2(، ت)29(  ت)65( 

.0.53 =α ،0.64 - =
داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  حني  يف 
جلوانب  املعلمني  تقييم  بني   )0.05  =  α( إحصائية 
القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة باخلطة االنتقالية 
جملال  بالنسبة  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب 
مهارات تقرير املصري، الذكور )س= 2.75، ع=1.42( 
ت)65( واإلناث )س= 2.04، ع=1.13(، ت)29( 
وجملال  الذكور،  لصاحل  وذلك   0.02  =α  ،2.35  =
إدارة األموال الشخصية، الذكور )س= 3.2، ع=1.4( 

القوة  جوانب  يف  وتؤثر  ترتبط  اليت  العوامل 
واالحتياجات الفردية ذات الصلة ابخلطة االنتقالية

هناك  "هل  الثالث  الدراسة  تساؤل  عن  لإلجابة 
 )α=0.05( مستوى  عند  إحصائياً  داللة  ذات  فروق 
جوانب  على  الدراسي  والصف  اجلنس  متغريي  تأثري  يف 
القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة باخلطة االنتقالية 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية 
احلسابية  املتوسطات  معلميهم؟" مت حساب  منظور  من 
األحد  للمجاالت  احلرية  ودرجات  املعيارية  واالحنرافات 
االنتقالية  باخلطة  الصلة  لالستبيان ذات  األساسية  عشر 
)اختيار الوظيفية والتخطيط هلا، املهارات واملعرفة الوظيفية، 
مهارات  الوظيفي،  التواصل  والتدريب،  الدراسة  مواصلة 
تقرير املصري، احلياة باستقاللية، إدارة األموال الشخصية، 
الصحة،  الرتفيهية،  التفاعل واملشاركة اجملتمعية، األنشطة 
االستبيان ككل،  لعناصر  وكذلك  الشخصية(  العالقات 
لعينتني مستقلتني )ذكر  ومن مث مت استخدام اختبار ت 
وأنثى(. أظهرت النتائج كما هو مبني يف جدول 3 عدم 
تقييم  0.05) بني   = α) وجود فروق ذات داللة إحصائية
املعلمني جلوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  الذكور  للطالب  االنتقالية  باخلطة 
واإلناث  )س= 2.95، ع=1.32( ت)65(  البسيطة 
 =α ،1.94 = )29(ت ،)س= 2.49، ع=0.93(
0.056 بالنسبة لالستبيان ككل. كما أظهرت البيانات 
 )0.05 = α( إحصائية  داللة  ذات  فروق  عدم وجود 
الفردية  واالحتياجات  القوة  جلوانب  املعلمني  تقييم  بني 
اإلعاقة  ذوي  للطالب  االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات 
العقلية البسيطة بالنسبة جملال اختيار الوظيفية والتخطيط 
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الذكور، وجملال  = α ،2.71= 0.008 وذلك لصاحل 
ت)65(  ع=1.39(   ،3.18 )س=  الذكور  الصحة، 
واإلناث )س= 2.44، ع=1.3(، ت)29( = 2.44، 

α= 0.017 وذلك لصاحل الذكور.

ت)65( واإلناث )س= 1.9، ع=0.96(، ت)29( = 
α ،5.2= 0.00 وذلك لصاحل الذكور، وجملال التفاعل 
ع=1.5(   ،3.06 )س=  الذكور  اجملتمعية،  واملشاركة 
ت)65( واإلناث )س= 2.22، ع=1.15(، ت)29( 

الداللة اإلحصائيةدرجة احلريةقيمة )ت(إانث )ن=29(ذكور )ن=65(اجملال

االحنراف املتوسط
االحنراف املتوسطاملعياري

املعياري

2.9471.3162.4860.931.93974.3660.056االستبيان ككل

2.9151.5862.6631.1860.85270.7790397اختيار الوظيفة والتخطيط هلا

2.2981.4152.221.2090.257920798املهارات واملعرفة الوظيفية

2.2191.3781.6891.3151.744920.085مواصلة الدراسة والتدريب

2.9881.3882.9311.1490.195920.846التواصل الوظيفي

2.7461.4242.0431.1262.348920.021مهارات تقرير املصري

2.8741.3582.3671.141.751920.083احلياة باستقاللية

3.1761.3711.8960.9645.18274.7070.000إدارة األموال الشخصية

3.0611.4762.2241.152.707920.008التفاعل واملشاركة اجملتمعية

3.6031.3383.2241.2271.302920.196األنشطة الرتفيهية

3.1841.3892.4391.3222.436920.017الصحة

920.527- 3.3751.273.5511.1720.635العالقات الشخصية

جدول 3 اختبار ت ألثر متغري اجلنس على جوانب القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة ابخلطة االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان 
استخدام حتليل  الدراسي مت  الصف  متغري  احلسابية ألثر 
يف  مبني  هو  النتائج كما  وأظهرت  األحادي،  التباين 

 = α) جدول 4 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
0.05) بني متغري الصف الدراسي ف)91،2( = 0.06، 

α =0.94 على استبيان املهارات واملعارف ذات الصلة 
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الصلة باخلطة االنتقالية لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
الثانوية )س= 2.81، ع= 1.5(.  املرحلة  البسيطة يف 
وبشكل مفصل حّدد املعلمون أعلى وجود جلوانب القوة 
يف املهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية يف جمال األنشطة 
الرتفيهية )س= 3.49، ع= 1.4(، ومن مث جاء جمال 
العالقات الشخصية يف املرتبة الثانية )س= 3.43، ع= 
1.4(. واحتل جمال التواصل الوظيفي ثالث التقييم )س= 
2.97، ع= 1.4(. بالرغم من النتائج املخيبة لآلمال اليت 
واجهها كثري من الطالب ذوي اإلعاقة العقلية يف خمتلف 
اجملاالت بعد االنتقال من املرحلة الدراسية الثانوية، إال أن 
االنتقالية  باملرحلة  العالقة  ذات  اجملاالت  من  تقييم كثري 
الدراسة  البسيطة يف هذه  العقلية  اإلعاقة  للطالب ذوي 
امتالك  على  مؤشراً  تعطي  البيانات  كان مشجعاً، هذه 
الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية 
باملرحلة  العالقة  ذات  املهارات  بعض  يف  القوة  جوانب 
االنتقالية، واليت جيب االهتمام بتقييمها والتخطيط اجليد 
وتطبيقها. كذلك  ملمارستها  املناسبة  الربامج  ووضع  هلا، 
أشارت النتائج لربوز جوانب القوة ذات العالقة خبدمات 
االنتقال للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة 
جمال  مقدمتها  يف  جاء  اجملاالت،  من  بعض  يف  الثانوية 
اإلعاقة  ذوو  الطالب  يتمتع  حيث  الرتفيهية،  األنشطة 
العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية مبهارة اختيار وممارسة 
أن  وميكن  هلم.  املناسبة  الرتفيهية  األنشطة  من  العديد 
الرتبية  معلمي  وتفعيل  استخدام  إىل كثرة  ذلك  يُعزى 
للعديد  الطالب  إكساب  يف  الرتفيهية  لألنشطة  الفكرية 
من املهارات املختلفة أثناء مراحل الدراسة، حيث أشار 
عدد من الدراسات إىل فاعلية تطوير كثري من املهارات 
اإلعاقة  للتالميذ ذوي  والسلوكية  التعليمية،  االجتماعية، 

باخلطة االنتقالية ككل. كما أظهرت النتائج عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية عند )α = 0.05( بني متغري 
الصف الدراسي ومجيع اجملاالت األحد عشر ذات الصلة 

باخلطة االنتقالية. 
جدول 4 حتليل التباين األحادي ألثر متغري الصف الدراسي على جوانب 
للتالميذ  االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة 

ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الداللة 
اإلحصائية

بني 
اجملموعات

0.18620.0930.0610.941

داخل 
اجملموعات

139.276911.531

139.46293اجملموع

املناقشة
هدفت الدراسة للكشف عن جوانب القوة وجوانب 
االحتياج للمهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية للطالب 
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة من وجهة نظر معلميهم يف 
القسم  الدراسي. يف هذا  ضوء متغريات اجلنس والصف 
من الدراسة متت مناقشة النتائج الرئيسية يف ضوء األدب 
النتائج،  وآثار  التوصيات  مناقشة  متت  مث  ومن  السابق، 

والدراسات املستقبلية ذات العالقة. 

"ما  األول:  بالسؤال  يتعلق  فيما  البيانات  كشفت 
باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب 
االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة من منظور 
معلميهم يف املرحلة الثانوية؟" عن نتائج إجيابية نوعاً ما، 
جلميع  املعلمني  تقييم  أن  إمجااًل  النتائج  أظهرت  حيث 
 56 عددها  البالغ  االنتقال  خدمات  مهارات  عناصر 
عنصراً يقع يف اجتاه وجود جوانب قوة يف املهارات ذات 
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مهارات تقرير املصري )س= 2.52، ع= 1.5(، حيث 
احتلت هذه اجملاالت أدىن الرتتيب. تعترب مهارات مواصلة 
املهارات  أبرز  من  الوظيفية  املعرفة  أو  والتدريب  الدراسة 
اليت حيتاج إليها الطالب بعد املرحلة الثانوية. بالرغم من 
ازدياد عدد الدراسات اليت أظهرت فوائد مواصلة التعليم 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بعد املرحلة الثانوية 
 Carroll, Petroff, & Blumberg, 2009; Casale-Giannola)

Kamens, 2006 &) إال أن هذا اجملال حمدود جداً، وقد 

التعليم  التعليم يف مؤسسات  ال تتوفر هلم فرص مواصلة 
الرتكيز  أمهية  فتظهر  السعودية،  العربية  اململكة  العايل يف 
الدراسة،  هذه  بيانات  أظهرهتا  اليت  الضعف  نقاط  على 
الالزمة  للمهارات  الطالب  امتالك  على  بالرتكيز  وذلك 
التدريب  أو  التعليم  مواصلة  يف  النجاح  عملية  لتسهيل 
أو  بالكليات  الطالب  معرفة  خالل  من  التقين  الوظيفي 
الربامج التدريبية اليت تليب احتياجاته، وبامتالكه للمهارات 
الدراسية املتوقعة. اكتساب الطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
فرص  من  ويزيد  جيداً،  يُِعدُّهم  املهارات  هلذه  البسيطة 
جناحهم يف مواصلة التعليم ضمن أي فرصة متاحة أو قد 
تتاح هلم يف املستقبل، وباملثل فإنه ال ميكن إغفال أمهية 
احلصول وظيفة مدفوعة الثمن ليس للجانب املادي فقط، 
واالجتماعية  الشخصية  اجلوانب  شىت  على  لتأثريها  بل 
للفرد ذي اإلعاقة العقلية (Andrews & Rose, 2010). كما 
أشارت العديد من الدراسات إىل أن األفراد ذوي اإلعاقة 
العقلية أقل توظيفاً من ثالثة إىل أربع مرات مقارنة بأقراهنم 
العاديني، ومعظمهم يعملون يف ورش عمل حممية أو بيئة 
 Taanila, Rantakallio, Koiranen, vonWendt,) معزولة 
 & Jarvelin, 2005; Verdonschot, De Witte, Reichrath,

الدراسة  بيانات  Buntinx, & Curfs, 2009). فمن خالل 

وقت  على  متضمنة  برامج  استخدام  خالل  من  العقلية 
 Ertuzun, 2015; Khalid &) متنوعة  لعب  وأنشطة  ترفيه 
ذوي  الطالب  امتالك  من  الرغم  وعلى   (Sarfraz, 2019

اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية هلذه املهارات 
 Solish, Perry,) إال أن نتائج دراسة سوليش وبريي ومينز
اإلعاقة  ذوي  األفراد  أن  إىل  أشارت   (& Minnes, 2010

العقلية يشاركون يف األنشطة الرتفيهية بشكل أقل مقارنًة 
مع أقراهنم العاديني. 

العالقات  جمال  اجملاالت كذلك  مقدمة  يف  وأتى 
الشخصية، والذي ميكن أن يُعزى إىل اتصاف الطالب 
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالسمات الشخصية اإلجيابية 
يتمتعون  لكوهنم  اإلجيابية؛  الشخصية  للعالقات  املعززة 
بقدر كبري من مسات اجتماعية قد تعزز احلميمية والتقبل 
النتائج  وهذه  غريهم،  مع  مميزة  شخصية  عالقات  لبناء 
بتمتع  النشر(  )حتت  احلصان  إليه  توصل  ما  مع  تتفق 
األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالسمات الشخصية 
مع  وكذلك  اإلجيابية،  العالقات  تعزيز  بعد  يف  اإلجيابية 
دراسة احلصان وعطيات )حتت النشر( اليت توصلت إىل 
فروق ذات داللة إحصائية يف العالقة احلميمة بني األفراد 
اتسام  بسبب  ومعلميهم؛  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي 
احلميمية  تعزز  قد  اجتماعية  بسمات  الفئة  هذه  أفراد 

والتقبل اإلجيايب بني كال الطرفني.  
ويف املقابل حدد املعلمون أقل وجود جلوانب القوة يف 
املهارات ذات الصلة باخلطة االنتقالية لدى الطالب ذوي 
اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية يف جمال مواصلة 
وجمال   )1.48 ع=   ،2.1 )س=  والتدريب  الدراسة 
 ،)1.5 ع=   ،2.28 )س=  الوظيفية  واملعرفة  املهارات 
كما أظهرت البيانات أن من اجملاالت األقل تقييماً جمال 
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التقييم  يف  تشاركت  اليت  وامللفات  الطالب،  لبقية  آخر 
كانت خمتلفة، إما يف أقل أو أعلى اجملاالت ذات العالقة 
تشابه  وعدم  أكرب  اختالفاً  يعطي  مما  االنتقالية،  باخلطة 
اليت  األحباث  تؤيد  النتيجة  العينة. هذه  أفراد  ملفات  يف 
ميثلون جمموعة  العقلية  اإلعاقة  الطالب ذوي  أن  ذكرت 
 Trammell, Wilczynski, Dale,) إطالقاً  متجانسة  غري 
فلذلك   .(& Mcintosh, 2013; Wehmeyer et al., 2008

طالب  لكل  االنتقالية  اخلطة  وإعداد  تقييم  أمهية  تكمن 
واالحتياجات  القوة  جوانب  على  بناًء  حدة،  على 
الفردية والتفضيالت واالهتمامات وامليول. باإلضافة إىل 
اختالف جوانب القوة وجوانب االحتياج لدى الطالب 
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، ختتلف كذلك املخرجات 
والنتائج اإلجيابية املرجوة بعد املرحلة الثانوية لتشمل عدة 
جماالت كالتوظيف، ومواصلة الدراسة، واملشاركة اجملتمعية، 
أمهية  من  تزيد  واليت  والصحة،  االجتماعية،  والعالقات 
القوة  جوانب  يتضمن  الذي  املتكامل  الفردي  التخطيط 
وامليول  والتفضيالت واالهتمامات  الفردية  واالحتياجات 
مقرونة باملخرجات والنتائج املستقبلية املرجوة. كما أشارت 
النتائج كذلك إىل أن أغلبية الطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
األقل  على  لديهم   %73.4 الثانوية  املرحلة  يف  البسيطة 
جماٌل واحٌد من اجملاالت ذات العالقة باخلدمات االنتقالية 
مت تصنيفه ضمن جوانب القوة. من خالل هذه البينات 
يظهر أن األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة 
الثانوية ميتلكون جوانب القوة واإلمكانيات والقدرات يف 
بعض املهارات ذات العالقة باخلطة االنتقالية، األمر الذي 
قد يسهل من عملية االنتقال السلس بعد املرحلة الثانوية 
إىل شىت جماالت احلياة املختلفة، حيث تتفق هذه البيانات 
مع دراسة احلصان )حتت النشر( باتصاف الطالب ذوي 

احلالية تربز أمهية اكتساب الطالب ذوي اإلعاقة العقلية 
البسيطة للمهارات واملبادئ الوظيفية اليت تزيد من فرصة 
عليها. كما  واحملافظة  املطلوبة  الوظيفة  على  احلصول 
املصري، حيث  تقرير  مهارات  تدنًيا يف  البيانات  أظهرت 
االنتقالية  العملية  جناح  يف  األساسية  املهارات  من  تعترب 
 Wehmeyer,) اإلعاقة  للطالب ذوي  الثانوية  املرحلة  بعد 
مع  متاماً  تتفق  البيانات  هذه   .(Field, & Thoma, 2012

دراسة احلصان (Alhossan, 2015) اليت أشارت إىل إفصاح 
معلمي الرتبية الفكرية يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 
السعودية إىل أن مهارات تقرير املصري من أقل املهارات 
اليت مت إعدادهم هبا يف املرحلة اجلامعية، وكذلك من أقل 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  لطالهبم  تدريسها  مت  اليت  املهارات 
البسيطة. كما تنطبق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
احلصان وترينور (Alhossan & Trainor, 2017) اليت أكدت 
إعداد  برامج  يف  املصري  تقرير  مهارات  تغطية  عدم  على 
وميكن  السعودية.  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  معلمي 
مهارات  واكتساب  تدريس  يف  القصور  نتيجة  تُعزى  أن 
املصري"  تقرير  "مهارات  العام  املصطلح  إىل  املصري  تقرير 
الذي يضم عدة مكونات، كصنع واختيار القرار، وحل 
املشكالت، واالستقاللية، اليت تقود باجململ ملهارة تقرير 
املصري، بالتايل قد ُتدرس هذه املكونات منفصلة للطالب 
قد  ولكن  ميتلكوهنا،  وقد  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي 

يكون مصطلح مهارات تقرير املصري غري معروف.
اختالف  مدى  "ما  الثاين:  السؤال  نتائج  وجاءت 
باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات  القوة  جوانب 
االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة 
 %65 يقارب  ما  بوجود  معلميهم؟"  منظور  من  الثانوية 
ملف  أي  مع  تتطابق  ال  ملفات  لديهم  العينة  أفراد  من 
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األفراد ذوي اإلعاقة العقلية، وجنس الذكور بشكل عام، 
أكثر اهتماماً الكتساب هذه املهارات؛ لكوهنم يف الغالب 
من يتحمل مسؤولية النفقة على أنفسهم وعلى أسرهم، 

مما يؤدي إىل ضرورة احلصول على هذه املهارات. 
وملناقشة أكثر تفصياًل هلذه الفروق: أواًل: بالرغم من 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف 
اجملال  هذا  متوسط  أن  إال  املصري،  تقرير  مهارات  جمال 
لكال اجلنسني يعترب منخفضاً، حيث مت مناقشة وتفسري 
أظهرت  ثانياً:  مسبقاً.  املصري  تقرير  مهارات  اخنفاض 
الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البيانات 
واإلناث يف جمال إدارة األموال الشخصية. هنالك عدد 
من الدراسات أشارت إىل أن األفراد ذوي اإلعاقة العقلية 
اخلاصة  شؤوهنم  إدارة  يف  صعوبات  يواجهون  ما  عادة 
احلياة  جوانب  من  العديد  على  سلباً  يؤثر  مما  املختلفة، 
 Sigafoos et al.,) اجملتمعي  والتفاعل  التعامل  يف  اليومية 
Van Laarhoven & Laarhoven-Myers, 2006 ;2005)، إال 

أن بيانات هذه الدراسة أظهرت نتائج مشجعة المتالك 
الذكور من الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ملهارات 
الشخصية )س= 3.2، ع=1.4(. وهذا  األموال  إدارة 
يعطي مؤشراً إجيابياً؛ كون إدارة األموال الشخصية اجليدة 
فقط،  الفردي  املستوى  على  املايل  النجاح  تضمن  ال 
واجملتمع  لألسرة  االقتصادي  النمو  إىل  آثاره  تشمل  بل 
ككل. ثالثاً: أشارت البيانات إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني الذكور واإلناث يف جمال التفاعل واملشاركة 
اجملتمعية، ويتضح من البيانات اخنفاض التفاعل واملشاركة 
النتائج  هذه  تتفق  حيث  اإلناث،  جانب  من  اجملتمعية 
مع عدد من الدراسات اليت أشارت إىل أن املشاركة يف 
العقلية منخفضة  األنشطة اجملتمعية لألفراد ذوي اإلعاقة 

اإلعاقة العقلية البسيطة والطالب ذوي اضطراب التوحد 
تعكس  اليت  اإلجيابية  والصفات  السمات  من  للعديد 

جوانب القوة واإلمكانيات والقدرات اليت ميتلكوهنا.
وكشفت البيانات فيما يتعلق بالسؤال الثالث: "هل 
 (α=0.05) هناك فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى
جوانب  على  الدراسي  والصف  اجلنس  متغريي  تأثري  يف 
القوة واالحتياجات الفردية ذات الصلة باخلطة االنتقالية 
للطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية 
داللة  ذات  فروق  وجود  عن  معلميهم؟"  منظور  من 
القوة  جلوانب  املعلمني  تقييم  بني   (0.05  =  α) إحصائية 
االنتقالية  باخلطة  الصلة  ذات  الفردية  واالحتياجات 
جملال  بالنسبة  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  للطالب 
مهارات تقرير املصري، الذكور )س= 2.75، ع=1.42( 
ت)65( واإلناث )س= 2.04، ع=1.13(، ت)29( 
وجملال  الذكور،  لصاحل  وذلك   0.02  =α  ،2.35  =
إدارة األموال الشخصية، الذكور )س= 3.2، ع=1.4( 
ت)65( واإلناث )س= 1.9، ع=0.96(، ت)29( = 
α ،5.2= 0.00 وذلك لصاحل الذكور، وجملال التفاعل 
ع=1.5(   ،3.06 )س=  الذكور  اجملتمعية،  واملشاركة 
ت)65( واإلناث )س= 2.22، ع=1.15(، ت)29( 
الذكور، وجملال  = α ،2.71= 0.008 وذلك لصاحل 
ت)65(  ع=1.39(   ،3.18 )س=  الذكور  الصحة، 
واإلناث )س= 2.44، ع=1.3(، ت)29( = 2.44، 
α= 0.017 وذلك لصاحل الذكور. من خالل استعراض 
هذه البيانات يتبني أن الفروق يف اجملاالت آنفة الذكر كانت 
امتالك أكرب  إىل  يعطي مؤشراً  الذكور، مما  لصاحل  مجيعاً 
للذكور يف بعض املهارات ذات العالقة باخلطة االنتقالية. 
الذكور من  قد يعود تفسري ذلك إىل طبيعة كون جنس 
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متنوعة -  مصادر  من  البيانات  مجع  على  العمل  أمهية 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  والطالب  واألسرة،  كاملعلمني، 
عايل  وختطيط  تقييم  على  للحصول  أنفسهم  البسيطة 
واالحتياجات  القوة  جوانب  حتديد  وذلك يف  اجلودة، 

الفردية ذات العالقة باملرحلة االنتقالية. 
أمهية العمل على تطوير مهارات معلمي الرتبية الفكرية - 

مبختلف  اخلاصة  الرتبية  ومعلمي  خاص-  -بشكل 
أفضل  اختيار  على  عام-  -بشكل  ختصصاهتم 
والتخطيط  التقييم  يف  املستخدمة  املقاييس  وأحدث 

االنتقالية. للمرحلة 
أمهية العمل على تدريس مهارات تقرير املصري مبختلف - 

مصطلح  معرفة  تفعيل  على  العمل  وأمهية  مكوناته، 
مهارات تقرير املصري يف األوساط األكادميية. 

للتالميذ -  الثانوية  املرحلة  يف  تعليمية  مواد  إدراج  أمهية 
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، خاصًة تلك اليت تتعلق 
دور كبري يف  من  لذلك  ملا  الشخصية؛  األموال  بإدارة 

التنمية واألثر االقتصادي على الفرد واألسرة واجملتمع.
أمهية العمل على تفعيل دور املشاركة اجملتمعية للتالميذ - 

ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف شىت اجملاالت.   
العالقة -  ذات  واملهارات  القوة  جوانب  إبراز  أمهية 

اإلعاقة  ذوو  الطالب  ميتلكها  اليت  االنتقال  خبدمات 
العقلية البسيطة يف شىت اجلوانب املتعلقة بتناول املواضيع 
ذات الصلة؛ ألن إبراز قدراهتم وامتالكهم هلذه املهارات 
قد يزيد من متكني وبناء وإشراك الطالب ذوي اإلعاقة 
العقلية البسيطة يف املشاركة اجملتمعية، وانتقاهلم السلس 

للحياة باستقاللية.
االحتياج، -  جوانب  ظهور  أسباب  على  الوقوف  أمهية 

بعض  يف  واإلناث  الذكور  جنس  بني  الفروق  وكذلك 

 Tint,) العاديني  باألفراد  مقارنة  إحصائياً  دال  بشكل 
 .)Maughan, & Weiss, 2017; Verdonschot et al., 2009

وقد تعود الفروق الدالة بني الذكور واإلناث يف هذا اجملال 
إىل طبيعة اجملتمع يف كثرة وتنوع املشاركات اجملتمعية جلنس 
الذكور مقارنة جبنس اإلناث. أخرياً: على الرغم من وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف جمال 
يعترب  الصحة، إال أن متوسط هذا اجملال لكال اجلنسني 
مرتفعاً نوعاً ما، وتعترب تنمية املهارات يف اجملال الصحي من 
أهم املهارات ذات العالقة بالعملية االنتقالية؛ الرتباطها 
األنشطة  يف  الكاملة  الفرد  مشاركة  على  وتأثريها  الوثيق 
أشارت  حيث  وغريه،  والتعليم  املهمة كالعمل  اليومية 
بعض الدراسات إىل أن األفراد ذوي اإلعاقة العقلية غالباً 
الصحي كاملشاكل  اجلانب  يف  ضعف  بينهم  ينتشر  ما 
ومستويات   ،)Ouellette, 2005) واملعقدة  املزمنة  الصحية 
أكرب من أمراض اللثة وسوء نظافة الفم أكثر من اآلخرين 

.(Anders & Davis, 2010( العاديني

التوصيات
هنالك العديد من التوصيات اليت ميكن استخالصها 

من نتائج الدراسة:
على -  القائمة  التقييم  أساليب  دمج  على  العمل  أمهية 

حتديد جوانب القوة واالحتياجات الفردية يف التخطيط 
من  الفريق  أعضاء  ميّكن  والذي  االنتقالية،  للمرحلة 
مشاركة  لتحسني  املوجودة  القوة  نقاط  من  االستفادة 

الطالب وخمرجاهتم.
للمرحلة -  ْحكم 

ُ
امل والتخطيط  التقييم  على  العمل  أمهية 

يُتوقع أن يعمله يف  االنتقالية لكل طالب، ليشمل ما 
املستقبل، مصحوباً جبوانب القوة واالحتياجات الفردية 

والتفضيالت واالهتمامات وامليول.
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