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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٧ لخامس ربيع اآلخراالعدد 

 :التعريف
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود      
اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التـي تتـوافر فيهـا مقومـات البحـث           
العلمي من حيث أصـالة الفكـرة، ووضـوح المنهجيـة، ودقـة التوثيـق، فـي مجـاالت أصـول                     

ــة، وال  ــة، واإلدارة التربويــ ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ منــ
ــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــا مـــن التخصـــصات التربويـ ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
بويين، عبر نشر البحـوث التربويـة       تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر      

المحكمة ذات األصـالة والتميـز وفـق معـايير مهنيـة عالميـة متميـزة، وتحقيـق التواصـل                    
 . العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التربوية

 :األهداف
نــشر المعرفــة التربويــة وإثراؤهــا بمــا   : تتبنــى مجلــة العلــوم التربويــة هــدفا عامــا هــو   

 :تطوير العمل التربوي، وتحديدا فإن المجلة تهدف إلى تحقيق ما يلييسهم في 
المساهمة في تنمية العلوم التربويـة وتطبيقاتهـا، وإثـراء المكتبـة التربويـة العربيـة                  .١

 . من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية في المجاالت التربوية المختلفة
ــوم الت     .٢ ــاحثين فــي العل ــاجهم العلمــي    إتاحــة الفرصــة للمفكــرين وللب ــة لنــشر نت ربوي

 .والبحثي
المــساهمة فــي تطــوير التخصــصات التربويــة مــن خــالل نــشر األبحــاث ذات الجــودة       .٣

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
 

@    @    @ 
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 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة: أوالً 
 .أن يتسم باألصالة واالبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية .١
 . والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمناهج واألدوات .٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق .٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية .٤
 .أال يكون قد سبق نشره .٥
أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتـاب، سـواء أكـان ذلـك للباحـث نفـسه، أم                  .٦

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن    ) مختـصرة ( مشفوعاً بسيرته الذاتيـة      ،أن يقدم الباحث طلباً بنشره     .١

امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم نـشر البحـث           
 .إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير

 ).٤ A(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

New Roman ،   مفرد(وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر. ( 
 .أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر في وعاء نشر آخر  .٤
يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحـث، ونـسخة حاسـوبية مـع ملخـص بـاللغتين         .٥

 . مة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
 .توضع أسفل الملخص ) Key Words( أن يرفق بالبحث الكلمات المفتاحية  .٦

 :التوثيق: ثالثاً
 ).APA(يتم التوثيق واالقتباس من خالل جمعية علم النفس األمريكية  .١
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .٢
البحـث، علـى أن تكـون مرتبـة     ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتعلقـة ب         .٣

 .وواضحة جلية
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يشار إلى المراجع في المـتن بـذكر اسـم المؤلـف األخيـر، ثـم سـنة النـشر، ثـم رقـم                         .٤
الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبـاً هجائيـاً حـسب اسـم         
العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر، ثـم           

 .دار النشر

 عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف     :رابعــاً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مع االكتفاء بذكر االسم كـامالً      

 .عند وروده ألول مرة

 تُحكَّـم البحـوث المقدمـة للنـشر فــي المجلـة مـن قبـل اثنـين مـن المحكمــين          :خامـساً 
 . على األقل

ــاً  أو ترســـل علـــى البريـــد CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة ، تُعـــاد البحـــوث معدلـــة:سادسـ
 .اإللكتروني للمجلة

 . ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر:سابعا ً

ــاً ــة بـــل تمثـــل رأي الباحـــث وال تتحمـــل     :ثامنـ  البحـــوث المنـــشورة ال تمثـــل رأي الجامعـ
 .  ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قانونية

 . يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه:تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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 المحتويات

 
األنـشطة العمليـة فـي        االستقـصاء األساسـية فـي      سـمات  تـضمين  مستوى

  المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةفي كتب الفيزياء
  فهد بن سليمان الشايع. د.أ -  بن محمد الشمرانيسعيد .د
 عبده نعمان المفتي .أ – لعولةالعزيز بن حمد ا عبد. أ

١٥ 

تهــا بالتحــصيل األكــاديمي وبعــض المتغيــرات اســتراتيجيات الــتعلم وعالق
 لدى طالب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج 

  محمد فرحان القضاة. د

٦٧ 

 تنميـة  استخدام برمجيـة تعليميـة قائمـة علـى األلعـاب اإللكترونيـة فـي                 أثر
  بجدةبتدائي التعلم بالصف السادس االعوبات صذاتمهارات التالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب. د

١١٧ 

ــاز وإ     ــشاهدة التلفـ ــي مـ ــال فـ ــراط األطفـ ــر  إفـ ــدخل المبكـ ــتراتيجيات التـ  سـ
 مراجعة أدبيات :للتخفيف من تبعاته على جوانب نموهم

 هنية محمود مرزا. د

١٦١ 

الـذات وتنظـيم الـذات وتقـدير الـذات فـي ضـوء                فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية الدبلومات طالب لدى بعض العوامل الديموجرافية

    بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

٢٠٣ 

تقــويم بــرامج مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة     
 الملك سعود من وجهة نظر المتدربين

 حمد فتحي أبوكريمأ. د

٢٩٣ 



 



 

 
 
 

 

  االستقصاء األساسية فيسمات تضمين مستوى
 المرحلة الثانوية في العملية في كتب الفيزياءاألنشطة 

 بالمملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 
 
 
 

 فهد بن سليمان الشايع. د.أ -  بن محمد الشمرانيسعيد .د
 عبده نعمان المفتي .أ – لعولةحمد االعزيز بن  عبد. أ
 سعود الملك جامعة – التربية كلية -التدريس وطرق المناهج قسم

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
العمليـة فـي كتـب    األنـشطة     االستقـصاء األساسـية فـي      سـمات  تـضمين  مستوى 

 )١( المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةفي الفيزياء

  فهد بن سليمان الشايع.د.أ -  بن محمد الشمرانيسعيد .د
 عبده نعمان المفتي .أ – لعولةالعزيز بن حمد ا عبد. أ

 جامعة الملك سعود – كلية التربية -قسم المناهج وطرق التدريس
 

 
 :ملخص البحث 

تقـصاء فـي األنـشطة العمليـة         البحث إلى التعرف علـى مـستوى تـضمين الـسمات األساسـية لالس              هدف
 والثالــث الثــانوي فــي المملكــة  األول، الفيزيــاء للــصفين رفــي كتــاب الطالــب ودليــل التجــارب العمليــة فــي مقــر   

 أسـلوب  اسـتخدم ، وذلك ب  )٢٠١٢الشمراني،( الثانوي   الثاني النتائج مع نتائج الصف      ومقارنة لسعودية،العربية ا 
 التقــــدير سلم تضمنــــحيــــث، )٢٠١٢( تبنيــــه مــــن دراســــة الــــشمراني تــــم دليــــل المحتــــوى، مــــن خــــالل تحليـــل 

(Rubric)ــصادر ــه البحــث مجتمــع وتكــون. (NRC,2000) عــن المجلــس األمريكــي للبحــث    ال  مــن وعينت
 أن أغلــب إلـى  النتـائج  وأشــارت). نـشاطاً ١٣٢( الثانويـة  للمرحلــة الفيزيـاء  اتجميـع األنـشطة الـواردة فــي مقـرر    

، وإعطـاء أولويـة لألدلـة فـي الـرد علـى       "طـرح أسـئلة علميـة التوجـه    : "هـي ،  ركـزت علـى ثـالث سـمات    نـشطة األ
فـي  ) %٨٨( مـا بـين كامـل األنـشطة، و         ورودهـا  معـدل  حيث تراوح    ،"صياغة التفسيرات من األدلة   "، و "األسئلة

 أن النتــائج بينــتكمــا . الثالــث الثــانويالــصففــي مقــرر ) %٨٧( األول الثــانوي، وكامــل األنــشطة والــصفمقــرر 
كما ".التواصل وتبرير التفسيرات   "وسمة،  "ربط التفسيرات بالمعرفة العلمية   "شطة لم تركز على سمة      األن
 حيث ضمنت بعض السمات في مستوياتها الدنيا، فـي حـين         التضمين، عدم توزان مستويات     النتائج ظهرتأ

ربـط   "سـمة ن  كمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق دالـة إحـصائياً فـي تـضمي             عليـا،  في مـستويات     بعضهاضمنت  
 وأظهــرت ،لــصالح الــصف الثــاني علــى حــساب الــصفين األول والثالــث الثــانوي   "  العلميــةعرفــةالتفــسيرات بالم

 وكـذلك فـي مـستوى    ، الـصف الثـاني  لصالح الثاني التضمينالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى      
 .التضمين الرابع لصالح األول الثانوي

                                                 
 هــذا البحــث ضــمن أعمــال المجموعــة البحثيــة بكرســي الــشيخ عبــدالرحمن بــن ثنيــان العبيكــان        أجــري )١(

 .لتطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود
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 :مقدمة
 ملحــاً فــي تعلــم العلــوم،   اًلمهــارات االستقــصاء العلمــي مطلبــ    المــتعلمممارســة تعــد

 فهــم موســع؛بغرض بــشكل تعلّمــه عمليــة فــي المــتعلم إشــراك االستقــصاء يتــيححيــث 

كمــــا أن االستقــــصاء يــــساعد .  دراســــتهالمــــراد بعناصــــر الموضــــوع دقأعمــــق ومعرفــــة أ

 منطقية إجابات عن   البحث من   ،ويمَكِّنهمم أسئلة علمية خاصة به    توليد على   المتعلمين

 تجـــاربهم ومعـــرفتهم يتوصـــلون إلـــى تفـــسيرات وأدلـــة مـــن واقـــع  بحيـــث ، األســـئلةذهلهـــ

 إن. مــا توصــلوا إليــه بالتفــسيرات العلميــة المعتبــرة     لمقارنــة بحمــاس ويــدفعهمالعلميــة، 

العلـم   العلمية، وفهم طبيعـة      فاهيمممارسة الطالب لالستقصاء تسهم في استيعابه للم      

إلـى أن ممارسـة الطلبـة لالستقـصاء      ) ٢٠٠٣(، كما توصلت دراسة عبـدالعزيز       )٢٠٠٣أحمد،  (

 مــن حــل المــشكالت التــي تــواجههم فــي حيــاتهم  نهمعــزز مهــارات التفكيــر التــي تمكــ 

 الطلبـة أهمية ممارسة المتعلمـين لالستقـصاء فـي إكـساب           ) ٢٠٠٩(ويرى إبراهيم   . اليومية

يـــة ومهـــارات التفكيـــر الناقـــد واالبتكـــار، ومهـــارات االتـــصال  االتجاهـــات والمهـــارات العلم

أن ) ٢٠٠٢(والحــارثي والبلوشــي ) ٢٠٠٦(كمــا يؤكــد البلوشــي والمقبــالي  . والتفاعــل اللفظــي

 فــي الحــصول علــى المعرفــة واالســتقالليةاالستقــصاء ينمــي لــدى الطالــب الدافعيــة للــتعلم،  

 . العلمية

 تيال  ككتلة من المعرفة والمعلومات    علومللم  ١٩٠٠ عام   قبل التربويين   معظم ينظر

 هنـاك  يكـن  لـم  المباشـر مـن المعلم،و  لقـي  وحفظهـا عـن طريـق الت    مهـا  تعلّ لطـالب  ل ينبغي

 جـون  النظـرة للعلـوم      هـذه  نقـد  أوائـل مـن      ومـن .التعليميـة  العمليـة  فـي    لالستقـصاء دور بارز   

 Theالعلوم خطابه للجمعية األمريكية لتقدم في- اعتبر الذيم ١٩٠٩ عامDeweyديوي 

American Association for the Advancement of Science AAAS-  أن تـدريس 

 في القــدر الكــا حــين لــم يعــطِ ،في المعلومــاتلتــراكمالعلــوم أعطــى الكثيــر مــن التركيــز   

ــيلة للتفكير،  ــدللعلـــوم كطريقـــة ووسـ ــرد كتلـــة مـــن   العلـــوم علـــى أن وأكّـ ــر مـــن مجـ  أكثـ
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 National) هـا  باالهتمـام  ينبغـي  مطريقـة للـتعلّ   خطـوات و هنـاك  ،بلالمعلومات لنتعلمها

Research Council - NRC,2000). 

 استخدام  نحو)م١٩٦٠-١٩٥٠( منتصف القرن الميالدي الماضي      في التوجه وتزايد 

 لتأسـيس هـذه النظـرة لتعلـيم      حماساً أكثر التربويين    ،ومناالستقصاء كطريقة للتدريس  

 في عمليات االستقصاء يعـد      الطلبةشراك   أن إ  أكد ،الذيSchwab شواب يفالعلوم جوز 

 كمــا. (Gooding,2009)لممارســة العلــوم  المختلفــةالطــرق الطلبــة تعلمأفــضل الطــرق لــ

بدأت تتغير طبيعة مناهج العلوم، وتتخذ منحاً جديداً بجهود العديد من التربويين البارزين،             

 إطـالق   بعـد  المحتـدم   الـسباق العلمـي والتقنـي      ودفع. ديوي، وشواب، وبرونر، وبياجيه   : مثل

 المؤسـسة  علميـة مثـل      بهيئـات  م١٩٥٧االتحاد السوفيتي للقمـر الـصناعي سـبوتنك عـام           

 الطلبــة علـى إشـراك   تقـوم  منـاهج  لتبنـي  الواليـات المتحـدة األمريكيــة   فـي الوطنيـة للعلـوم   

ــواه علـــى التركيـــز مـــن بـــر أكبـــشكل العلـــم علـــى عمليـــات وســـع،وتركزبـــشكل أ  محتـ

(NRC,2000). 

 األمريكيـــة الواليـــات المتحـــدة فـــيقـــة المعـــايير الوطنيـــة للتربيـــة العلميـــة  وثيوأكـــدت

(NRC, 1996) ــوح ــرورة بوضــ ــضمين ضــ ــصاء اتــ ــور الستقــ ــي رئــــيس كمحــ ــايير فــ  معــ

 باعتبـار  التي يجـب أن تتـضمنها منـاهج العلـوم            الموضوعات الوثيقة هذه   وسردت.المحتوى

 شطةلــوم يعــد عمليــة نــ تعلــم العأن وأكــدت.(Science as Inquiry)العلــم استقــصاءً 

 متنوعـــة لجمـــع البيانـــات مهـــارات اســـتخدامتعتمـــد علـــى االستقـــصاء والتحـــري، وذلـــك ب 

 يعتمــدالمعرفــي للمتعلمــين   علــى أن النمــوأكــدتكمــا . وتحليلهــا ومناقــشتها وتفــسيرها 

  كــذلكوأكـدت . علـى مهـارات التفكيـر فــي مـستوياتها العليـا كـالتفكير اإلبــداعي والناقـد       

ــي علــى ــاء مع  التكامــل ب  أن يمكــن مما للبحــث واالستقــصاء؛ ريقــة وكطرفــين العلــم كبن

 قـدراتهم   وتطـوير  طبيعـة العلـم،      ،وفهم العلميـة  لمفـاهيم  ل الطلبـة   في زيـادة تعلـم     يسهم

الكتــشاف العــالم بأنفــسهم، واســتخدامهم للمهــارات والقــدرات واالتجاهــات المرتبطــة  

 . بالعلم
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-Abd)الخالق وزمالءه   وعبد(Flick & Lederman, 2004) فليك وليدرمان ويؤكد

El-Khlick, et al., 2004)ونــيس وليــدرمان (Lederman & Niess, 2000) تعــدد 

المعاني التي يقصد بها استخدام مصطلح االستقصاء لدى المتخصصين في تعليم العلـوم،     

 الطلبـة  يفترض أن يتمكن مـن مهاراتـه         يمي كمخرج تعل  لالستقصاءحيث يمكن أن ينظر     

 الطلبــة خــالل ممارســته يــتعلم  مــنلعلــوم، كمــا يمكــن أن ينظــر لــه كوســيلة   فــي دروس ا

 أو يمكن أن ينطر له كطريقـة تـدريس يمارسـها المعلـم أثنـاء تدريـسه                ،المفاهيم العلمية 

 قـصاء  ركـزت علـى طـرح االست   (NRC, 2000)إال أن المعـايير الوطنيـة األمريكيـة    . للعلـوم 

 وثيقـة ال  هـذه  فـي  توسـعت س العلـوم، حيـث       في درو  الطلبةكمهارات يفترض أن يتعلمها     

مرشــد فــي التعلــيم  : علميــةاالستقــصاء فــي المعــايير الوطنيــة للتربيــة ال " عليهــا أطلــق التــي

 : هيلالستقصاء، رئيسة سمات خمس بشكل مفصل ددت، وح"والتعلم

 هــذه األســئلة علــى وتركــز: طــرح أســئلة علميــة التوجــه فــي المتعلمــون يــشارك .١

ــياء، ــات، األشـ ــالم الطبيعي  ووالكائنـ ــي العـ ــداث فـ ــااألحـ ــاهيم ،وتربطهـ ــي  بالمفـ ــة فـ  العلميـ

 بــشكل البحــث إلــى المتعلمــين ســئلةاأل  هــذهوتــدفع الدراســية، العلمــي للكتــب المحتــوى

 التـي أثـارت تلـك    لظـاهرة  احـول  معلومـات وتقـديم تفـسيرات        وجمع ،تجريبي عن إجابات  

 . األسئلة

كـــنهم مـــن تقـــديم وتقيـــيم الـــذي يم:  المتعلمـــون أولويـــة للـــدليل العلمـــييعطـــي .٢

 يسهم فـي تقـديم نظـرة علميـة تجريبيـة عـن              ،مماتفسيرات تقابل األسئلة علمية التوجه    

 .كيفية عمل العالم الواقعي

ــي حــصلوا عليهــا لمعالجــة األســئلة       المتعلمــين تقــديم .٣  تفــسيرات مــن األدلــة الت

 ر، إلى التفـسي دليلال من منتقالً يتخذه المتعلم    الذي على المسار    تؤكدوالتي  :علمية التوجه 

 تــربط للظــواهر واألســباب بــدورها تقــدم ،التي علــى الــسببية ة مبنيــالعلميــة لتفــسيراتفا

 . المنطقيوالبرهان على الدليل ،بناءًعناصر الظاهرة المدروسة
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 التقيــيم فإعــادة: ة المتعلمــون تفــسيراتهم فــي ضــوء التفــسيرات العلميــ   يقــيّم .٤

 هــي صــفة تميــز االستقــصاء العلمي،وبالتــالي      وإمكانيــة االســتبعاد،ومراجعة التفــسيرات،  

هل الدليل العلمـي يـدعم التفـسير        : مثل هذه التقييم   عمليةتظهر بعض األسئلة التي تقود      

الذي تم التوصل إليه؟،وهل هناك تحيز أو ضعف فـي اسـتخدام هـذا التفـسير؟،ثم هـل هـذا                    

 لهـا المـتعلم    التي يتوصل  التفسيرات وبذلك ف  ، كافٍ؟ بشكل لسؤالالتفسير يجيب عن ا   

 ومقارنة تلك النتائج التي يتوصل إليهـا بنتـائج حـاالت        العلمية،  مراجعتها بالمناقشة  يمكنه

 . مشابهة، وبالمعرفة العلمية المعتبرة المتوفرة

والتـــي تمكـــن : الـــسابقةتفـــسيراتهم تبريـــرات لوتقـــديمهم مـــين المتعلتواصـــل .٥

هم بشكل مختلف، وهذا يتطلب     المتعلمين من التواصل وإعادة صياغة نتائجهم وتبريرات      

ــادالًمــــنهم  ــئلة، واإلجــــراء  تبــ ــاً واضــــحاً،يعبرون فيــــه عــــن األســ ــاً ولغويــ ــة، ات، لفظيــ  واألدلــ

ــة، بــشكل يــستطيعون معــه      علــى مراجعــة مهمــة لتلــك   الحــصولوالتفــسيرات المحتمل

 . ويتيح لهم فرصة بدء سلسلة أسئلة جديدة، بنتائج غيرهمتهاالعناصر بمقارن

 أن هــذه الــسمات يمكــن أن تــتم  (NRC, 2000) األمريكيــة الوطنيــة المعــايير وتــرى

 بشكل كلي للمـتعلم، وبـين      المفتوحةمارستها بمستويات متباينة تتراوح بين الممارسة       

 هــــذهوتـــرى هـــذه الوثيقـــة أن أفـــضل     . الموجهـــة بـــشكل كلـــي مـــن المعلــــم     الممارســـة 

 .  السماتتلك ة ممارسفي العاليةالمستويات ما يتيح للمتعلم إعطاء الحرية 

 مهمــة فــي تعلــم وتعلــيم العلــوم، ويعتمــد معلمــو ات المدرســية تعــد أدوالكتــب وتعــد

 تركـز الـنظم التعليميـة       كمـا .  علـى كتـب العلـوم فـي تدريـسهم          فاوتـة العلوم بـدرجات مت   

. المركزيــة علــى الكتــاب المدرســي، ويعــد هــو الموجــه الــرئيس عمليــات التعلــيم والــتعلم     

 علــى أن TIMSS" التيمــز"العالميــة فــي الرياضــيات والعلــوم   دراســة التوجهــات كــدحيــث أ

الكتب المدرسية توجه ممارسات معلمي العلوم على مـستوى العـالم، كمـا تـشير إلـى أن           

 من وقت تدريسهم في األنـشطة التـي تتـضمنها الكتـب             %٥٠المعلمين يقضون أكثر من     

وبالتـالي  .(Beaton, Martin, Mullis, Gonzales, Smith, & Kelly, 1996)المدرسـية  
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 مـن خاللهـا تقـديممحتوى وأنـشطة تثيـر           يـتم  أن يتم تطوير كتب العلـوم بطريقـة          يفترض

كمـا  . تفكير المتعلمين، وتستثير رغبتهم فـي الـتعلّم، بحيـث يـصبحوا متعلمـين إيجـابيين        

ينبغي أن يطرح محتوى هذه الكتب مـشكالت تـشجع المتعلمـين علـى جمـع المعلومـات                  

 .ا، حتى يتوصلون إلى حلول هذه المشكالتوتصنيفها وتفسيره

 مـن الدراسـات     العديد أجريت العلوم،فقد ألهمية تضمين االستقصاء في كتب       ونظراً

 المــستوى فعلــى ، صــلة باالستقــصاءذات ضــوء عــدة جوانــب فــي كتــب العلــوم حللــت التــي

ــشايع    ــى    )٢٠٠٦ (والعقيــلالــسعودي أجــرى ال ــى التعــرف عل  ق تحقــمــدىدراســة هــدفت إل

فـــي المملكـــة العربيـــة ) K-4(ر المحتـــوى مـــن ريـــاض األطفـــال وحتـــى الـــصف الرابـــع  معـــايي

 التـي  المحـاور  ضـمن  ومـن  ، للتربيـة العلميـة األمريكيـة      الوطنيـة السعودية في ضـوء المعـايير       

 ١١ العلــم كطريقــة استقــصاء، والــذي تــضمن معيــارين رئيــسين و    محــورتناولتهــا الدراســة  

القــدرات " معياريتــان مــن المعيــار األول  مواصــفتان قــقتح النتــائجوأظهــرت .  فرعيــاًمعيــاراً

بشكل كلي، ومواصفتان بشكل جزئي، في حين لـم      " الضرورية لعمل االستقصاء العلمي   

أمـا مـا    ". والتفسيرات تواصالً حول االستقصاءات     يحدث" أن   تتطلبتتحقق المواصفة التي    

، فقد ضمنت   "تقصاء العلمي بفهم أو استيعاب االس   "يتعلق بالمعيار الرئيس الثاني الخاص      

كتب العلوم ثالث مواصفات بشكل جزئي، في حين لم تضمن ثالث أخرى، تـرتبط بعمـل             

 .العلماء وأساليبهم في االستقصاء وتفسيرات النتائج المتوصل إليها

ــا بتحليـــل األنـــشطة العمليـــة فـــي كتـــابي الطالـــب ودليلـــي   ) ٢٠١٢( قـــام الـــشمراني كمـ

ــانوي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،      التجــارب العمليــة لمقــرر الفيز   ــاني الث ــاء للــصف الث ي

 النتــائج إلــى أن األنــشطة وأشــارتبهــدف معرفــة مــستوى تــضمينها لــسمات االستقــصاء،  

طــرح أسـئلة علميــة  : "العمليـة فــي الكتـب التــي تـم تحليلهــا ركـزت علــى ثـالث ســمات هـي      

 ،"غة التفــسيرات مــن األدلــةصــيا" و،"إعطــاء أولويــة لألدلــة فــي الــرد علــى األســئلة " و،"التوجــه

فـي حـين لـم تركـز علـى سـمة       .  منهـا %٨٥حيث تـراوح ورودهـا مـا بـين كامـل األنـشطة و          

، حيـث ظهـرت بنـسب       "التواصل وتبرير التفـسيرات   "و" ربط التفسيرات بالمعرفة العلمية   "
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 محـي  آلكمـا أجـرى   .  من األنـشطة فـي الكتـب التـي تـم تحليلهـا             %٢،  %٣٤قليلة مقدارها   

 على مستوى تضمين مهارات االستقصاء األساسـية فـي          التعرفاسة هدفت إلى    در) ٢٠١٣(

 في مقرر الكيمياء للصف األول الثـانوي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية،                لعمليةاألنشطة ا 

ــه تــم تــضمين مهــارة     وأشــارت ــائج الدراســة أن ــة التوجــه   " نت ومهــارة " طــرح األســئلة علمي

 فــي" صـياغة التفـسيرات مــن األدلـة   "ومهــارة " ألسـئلة إعطـاء األولويـة لألدلــة فـي الـرد علــى ا    "

 مفـــت" ربـــط التفــسيرات بالمعرفـــة العلميـــة "جميــع األنـــشطة العمليـــة تقريبــاً، أمـــا مهـــارة   

فـي  " التواصـل وتبريـر التفـسيرات     " مهـارة    ضـمنت فـي حـين     . نشاطاً عملياً ) ١٣(تضمينها في   

ت االستقـصاء األساسـية     كما أظهرت النتائج أن توزيع مهارا     . سبعة أنشطة عملية فقط   

المضمنة في الكتاب المقرر جاء بشكل متوازن كمهارات مع ضعف التوازن فـي تـضمين               

 .حدهالمستويات العليا والدنيا لكل مهارة من المهارات كل على 

ــى بدراســـة تناولـــت التربيـــة العلميـــة    ) ٢٠٠٦( المـــستوى العربـــي؛ قـــام الـــسعدني    وعلـ

اب المدرسي، وممارسـات المعلـم التدريـسية، وفـي      االستقصائية من جانبين، محتوى الكت    

 كتاباً مدرسياً من كتب العلوم، مـن الـصف الرابـع االبتـدائي إلـى      ١٨هذه الدراسة تم تحليل  

 باستخدام أداة تكونـت مـن خمـس وعـشرين عبـارة تمثـل               ، مصر فيالصف الثالث الثانوي    

راســة إلــى أن كتــب   وخلــصت هــذه الد .  التربيــة العلميــة االستقــصائية  يــات مهــارات وعمل

 شــملتها الدراســة تناولــت بــشكل عــام بعــضاً مــن مهــارات وعمليــات التربيــة  التــيالعلــوم 

 ٪١١٫٨العلمية االستقصائية، بلغت أقصاها في كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي بنـسبة             

فـي المقابـل كـان كتـاب     . من مجموع المهارات المتوفرة فـي بقيـة الكتـب محـل الدراسـة           

 .٪٤٫٤٨صف األول الثانوي أقل تلك الكتب تضميناً لتلك المهارات بنسبة قدرها األحياء لل

ــوم     ) ٢٠٠٣( اهتمــت دراســة عــالم   كمــا بتحليــل محتــوى تمــارين المعمــل بكتــب العل

 أداة خدامللمرحلة الثانويـة الزراعيـة فـي مـصر فـي ضـوء مهـارات االستقـصاء، وذلـك باسـت               

ــارات اال     ــسية لمهـ ــر رئيـ ــة عناصـ ــضم أربعـ ــل تـ ــب،    تحليـ ــرّف، والتجريـ ــي التعـ ــصاء وهـ ستقـ

 كتـب   ثـة والتفسير، والتعميم، وتتضمن كل مرحلة مهارات فرعية، وتم تطبيقها علـى ثال           
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وتوصلت الدراسة إلى أن مهارات التعـرّف كانـت ذات النـسبة            . تمارين معمل لمواد العلوم   

ات  ظهرت مهارات التفسير والتجريب بشكل أقـل، ولـم تظهـر أيّ مـن مهـار                كمااألعلى،  

تحليالً لثالثة ) ١٩٩٨ (محمددراسة   تناولتكما.  التعميم في محتوى الكتب محل الدراسة    

 في جمهورية مصر العربية، حيـث قـام الباحـث بتبنـي أداة              إلعداديةكتب علوم بالمرحلة ا   

ــرز بــنللتحليــل مــن دراســة    ــة ٢٠ التــي تــضم قائمــة مــن   (Ben Pertz, 1991) بيرت  عملي

الدراسة إلى أن هناك غياباً لكثير من عمليات االستقصاء، مثـل   وتوصلت هذه   . لالستقصاء

إثارة الشكوك، وعـرض اآلراء المتباينـة، وتحليـل المـشكالت، كمـا ظهـر مـن نتائجهـا أن                    

معظم األسئلة لها إجابات، ومعظم المشكالت محلولة، وأن محتـوى تلـك الكتـب يؤكـد                

 .صاء واالستكشاف من نشاطات االستقيرةعلى المعلومات، ويقلل بدرجة كب

 أشــهر دراســة تناولــت  (Mitchell, 2007) ميتــشل العــالمي،أجرى المــستوى وعلــى

في ضـوء مهـارات     في الواليات المتحدة األمريكيةءثالثة كتب لألنشطة العلمية في األحيا     

 (Herron, 1971) حيــــث اعتمــــدت هــــذه الدراســــة علــــى نمــــوذج هيــــرون االستقــــصاء،

 معظــم األنــشطة المتــضمنة فــي الكتــب أننتائجهــا إلــى  أشــارت و،لمـستويات االستقــصاء 

ــا لالستقــصاء    ,Bruck, Bretz) بــروك وزمــالؤه  وقــام.اتــسمت بتــضمين مــستويات دني

Towns, 2009)       بتطوير نموذج خاص لمـستويات االستقـصاء فـي األنـشطة المـضمنة فـي 

  وعلــى النمــوذج ،(Herron, 1971) هيــرونكتــب العلــوم وذلــك باالعتمــاد علــى نمــوذج      

 بتحليـل  البـاحثون  وقـام . (NRC, 2000) للبحـث   الـوطني األمريكـي  المجلـس المقـدم مـن   

 من تلك %٩٠ أن النتائج نشاطاً معملياً في الكيمياء لمرحلة البكالوريوس، وأظهرت   ٢٢٩

 مستوى االستقصاء المـنظم الـذي يـشير إلـى أن الـسؤال االستقـصائي                ضمن تقعاالنشطة  

كمــا . ديمها للطالــب بــشكل مباشــر فــي تلــك األنــشطةوطــرق الوصــول إلــى إجابتــه تــم تقــ

 مــن مجموعــة ســمات االستقــصاء فــي فر تــوبمــدى(Lewis, 2012)دراســة لــويس  عنيــت

 Scott) للـصف الثالـث االبتـدائي الـصادرة عـن دار سـكونت فورسـمان        العلـوم  معلم كتب

Foresman)     لــتحل حيــث ،م٢٠١٠و ٢٠٠٠ فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لألعــوام بــين 
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 لمعرفة مدى تناول األنشطة العلميـة فيهـا لـسمات لالستقـصاء الخمـس التـي         كتب ال تلك

 عـدد  أن إلـى  الدراسـة  ،وتوصـلت (NRC, 2000) للبحـث   الـوطني األمريكـي  المجلس أوردها

يقـرب مـن نـصف     فـي حـين مـا   .  الخمـس الـسمات محدود من تلك األنـشطة تـضمن جميـع         

 .ماتتلك األنشطة لم ترد فيها أي من تلك الس

 نمــوذجين علــى تناولــت تحليــل أنــشطة االستقــصاء التــي البحــوث الــسابقة واعتمــدت

ــوم   ، )٢٠١٣(آل محــي :  كــل مــن دراســات حيــث اعتمــدت  ؛لالستقــصاء داخــل صــفوف العل

 علـى نمـوذج   ،(Mitchell, 2007) وميتـشل  ،(Lewis, 2012)، ولـويس  )٢٠١٢(والـشمراني  

 أو النمـوذج األقـدم المقـدم مـن هيـرون      (NRC, 2000)المجلس الوطني األمريكي للبحث 

(Herron, 1971)      ــدم ــوذج يقـ ــه أول نمـ ــصاء؛ كونـ ــاذج االستقـ ــم نمـ ــن أهـ ــد مـ ــذي يعـ  والـ

 الـذي أكـد أن   (Schwab, 1962)االستقصاء وفقاً لمستويات متعددة حسب رؤية شواب 

 فــي. االستقــصاء يمكــن أن يأخــذ مــستويات متعــددة أثنــاء الممارســة فــي الــصف الدراســي  

 صـممت نموذجـاً   (Bruck, Bretz, & Towns, 2009) دراسـة بـروك وزمـالؤه    أنحـين  

ويؤكد هذا االعتمـاد  .  المجلس الوطني األمريكي للبحث   ذجيعتمد على نموذج هيرون ونمو    

 ،علــى النمــوذجين علــى أهميتهمــا فــي توجيــه ممارســة االستقــصاء داخــل الــصف الدراســي 

مـستوى الممارسـة التـي يتيحهـا الكتـاب          وبالتالي فإن تلك الدراسات حاولت التعرف علـى         

 . للطالب في ممارسة مهارات االستقصاء

طــورت ) ١٩٩٨(، ومحمــد )٢٠٠٣(، وعــالم )٢٠٠٦(الــسعدني :  دراســة كــل مــن أن كمــا

أدواتهــا الخاصــة بنــاءً علــى أدوات ســابقة أو بنــاءً علــى تــصور معــين لــدى البــاحثين حــول            

إال أن هــذه البحــوث ركــزت علــى تــوافر   مبنيــة علــى دراســات ســابقة، الستقــصاءمهــارات ا

 .المهارات بغض النظر عن مستوى الممارسة التي يتيحها الكتاب للطالب

 :البحث مشكلة
 مـن  العلـوم  م تعلـّ يُمـارسَ  دعوات المختـصين فـي مجـال تعلـيم العلـوم إلـى أن        كثرت

ــائق و االستقـــــصاء،كماخـــــالل  ــايير كتـــــب أكـــــدت ذلـــــك وثـــ  الوطنيـــــة فـــــي كثيـــــر  المعـــ
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وزارة التربية والتعليم في المملكة العربيـة الـسعودية           جهود وضمن.(NRC,1996)الدول

ــلة ــوير، المتواصـ ــر مـــشروع  للتطـ ــوير" ظهـ ــيم   تطـ ــيات والعلـــوم الطبيعيـــة فـــي التعلـ  الرياضـ

 إحـدى   الل مدرسـية جديـدة، حيـث قامـت الـوزارة مـن خـ              كتـب  منتجاته إصدار    ،وأبرز"العام

 جروهيـــل ماشـــركة م الـــصادرة عـــن وموائمـــة كتـــب العلـــوترجمـــةالـــشركات الوطنيـــة ب

McGraw-Hill تطـويراً نوعيـاً فـي تعلـيم وتعلّـم           تبنـى  ي المـشروع  اوبمـا أن هـذ    .  األمريكية 

 مـن الكتـب الجديـدة للمـشروع التـي           تعـد  الثانويـة    للمرحلـة  الفيزيـاء    ب أن كتـ   كمـا  ،العلوم

عــم  دمــدى لدراســة ضــرورة  هنــاكفــإن ، الثانويــة فــي جميــع المــدارسلمرحلــةتطبــق علــى ا

ــشمراني  وحيــث.األنــشطة لممارســة ســمات االستقــصاء األساســية    ) ٢٠١٢( أن دراســة ال

تناولــت كتــب الفيزيــاء للــصف الثــاني الثــانوي مــن حيــث مــستوى تــضمين األنــشطة العمليــة  

 علــى مــستوى لتعـرف  لســعت فــإن الدراسـة الحاليــة  األساســية،فيهـا لــسمات االستقـصاء   

 الثــانوي األول والثالــث ين الفيزيــاء للــصفتــضمين ســمات االستقــصاء األساســية فــي كتــب  

ليتم استكمال كتب الفيزيـاء فـي المرحلـة الثانويـة مـن حيـث مـستوى تـضمين أنـشطتها                     

 مدى وجـود فـروق فـي ذلـك التـضمين وفـق متغيـر                ودراسة. لسمات االستقصاء األساسية  

 .الثانوي) األول، الثاني، الثالث(الصف 

 البحث أهداف
 االستقــصاء األساســية التــي تــم تــضمينها فــي    ســمات ةالبحــث إلــى معرفــ   هــذاهــدف

األنشطة العملية في كتـاب الطالـب وأدلـة التجـارب العمليـة لمقـرر الفيزيـاء للـصفين األول                    

 النتـائج  مقارنـة  يهـدف إلـى   ،كما لتلـك الـسمات    التـضمين  مـستوى  ومعرفـة    الثـانوي، والثالث  

ــائج تحليــل كتــاب الطالــب وأدلــة ا      لتجــارب العمليــة للــصف الثــاني   التــي يُتوصــل إليهــا مــع نت

 إن وجدت في مدى ومـستوى التـضمين         الفروق دراسة، من خالل    )٢٠١٢ ،الشمراني(الثانوي  

 .بين الصفوف الثالثة

 البحث أسئلة
 :التالية الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة البحث يسعى
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ــابي      مــا .١  ســمات االستقــصاء األساســية المتــضمنة فــي األنــشطة العمليــة فــي كت

 ورودهــا سبة نــا الفيزيــاء للــصف األول الثــانوي، ومــ  قــرر ودليلــي التجــارب العمليــة لم الطالــب

 حسب فصول الكتاب ونوع المحتوى؟

ــا .٢  مــستوى تــضمين ســمات االستقــصاء األساســية فــي األنــشطة العمليــة فــي        م

 كتابي الطالب ودليلي التجارب العملية لمقرر الفيزياء للصف األول الثانوي؟

ــابي  ةألساســية المتــضمنة فــي األنــشطة العمليــ    ســمات االستقــصاء ا مــا .٣  فــي كت

 نــسبة ورودهــا ومــا الفيزيــاء للــصف الثالــث الثــانوي، ررالطالــب ودليلــي التجــارب العمليــة لمقــ

 حسب فصول الكتاب ونوع المحتوى؟

ــا .٤  مــستوى تــضمين ســمات االستقــصاء األساســية فــي األنــشطة العمليــة فــي        م

 ؟قرر الفيزياء للصف الثالث الثانويكتابي الطالب ودليلي التجارب العملية لم

ــصائية فـــ  هـــل .٥ ــروق ذات داللـــة إحـ ــد فـ ــمات االستقـــصاء   ي يوجـ  مـــدى تـــضمين سـ

 مقــررات فــياألساســية فــي األنــشطة العمليــة فــي كتــب الطالــب وأدلــة التجــارب العمليــة     

 ؟)األول، والثاني، والثالث الثانوي( الصف الدراسي حسبالفيزياء للمرحلة الثانوية 

ق ذات داللــة إحــصائية فــي مــستوى تــضمين ســمات االستقــصاء     يوجــد فــروهــل .٦

 مقــررات فــي الطالــب وأدلــة التجــارب العمليــة  كتــب فــياألساســية فــي األنــشطة العمليــة  

 ؟)األول، والثاني، والثالث الثانوي( الصف الدراسي سبالفيزياء للمرحلة الثانوية ح

 البحث أهمية
  النظرية األهمية: أوالً

 التوجهــات أهــم مــن يعــد الــذي االستقــصاء ناولــهلنظريــة فــي ت أهميــة البحــث اتكمــن

 .لخاص  بشكالفيزياء وتدريس عام بشكل العلوم تعليم في الحديثة

  التطبيقية األهمية: ثانياً

 : األهمية التطبيقية للبحث الحالي فيتتمثل



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 تطـــوير "مـــشروع والعـــاملين فــي  للمختــصين   هـــذا البحــث بيانـــات ضـــرورية يــوفر  .١

 سـمات  ،حول" العربية السعودية  المملكةب علوم الطبيعية في التعليم العام    الرياضيات وال 

ــضمنةاالستقــصاء  ــة فــي كتــ  األنــشطة فــي المت ــة التجــارب العمليــة    ب العملي  الطالــب وأدل

 ك بوحــدات المحتــوى التــي تتــضمن تلــعَــرَّفهم كمــا تُالثانويــة، الفيزيــاء بالمرحلــة مقــرراتل

 وبالتالي التعرف علـى واقـع ذلـك التـضمين           لتضمين،ا ذلك   مستويات باإلضافة إلى    ،السمات

 . وتطويره إن لزم

 الفيزيـاء عـن     مقـرر  واضح لمعلمـي ومـشرفي       رٍ تصوّ قديم ت في البحث هذا يسهم .٢

 فـــي كتـــب الطالـــب وأدلـــة التجـــارب العمليـــة   ، ومـــستويات تـــضمينها،ســـمات االستقـــصاء

ــة الثان   ــاء بالمرحل ــة،لمقــررات الفيزي ــل ممــا وي ي تفعليهــا بــشكل أفــضل    فــيــساعد  أنيُؤمَ

 والتعامل بوعي مع نتـائج البحـث الحـالي ممـا يـسهم فـي تعزيـز نقـاط                    الصفية،داخل البيئة   

 .القوة في تلك الكتب ومعالجة جوانب القصور إن وجدت

 البحث مصطلحات
 (NRC, 1996, 23) للبحوث  الوطني األمريكيالمجلسيعرف : Inquiryاالستقصاء

 وتقــديم ،الطــرق التــي يــستخدمها العلمــاء لدراســة الطبيعــة   كافــة: "االستقــصاء علــى أنــه 

 األنــشطة مجموعــة إلــى كــذلك عملهم،ويــشيرتفــسيرات مبنيــة علــى أدلــة مــستمدة مــن 

 كما هو الحال فـي      ، لألفكار العلمية  تفهمهم و رفتهمالتي يقوم بها المتعلمون لتطوير مع     

 ".قع بها العلماء في العالم الواومفهم الطريقة العلمية التي يق

: (Essential Features of Scientific Inquiry) االستقــصاء األساســية سـمات 

  الــوطني األمريكــي المجلــس التــي قــدمها  الــسمات بأنهــا  إجرائيــاًالبحــث  هــذافــيوتعــرف 

 لألدلـة  أولويـة  ،وإعطاء أسئلة علميـة التوجـه  طرح:سمات ،وتتضمن(NRC, 2000) للبحث

 التفــــسيرات بالمعرفــــة  األدلــــة،وربط مــــن  تفــــسيرات األسئلة،وصــــياغةفــــي الــــرد علــــى   

 أن  يتوقـع  عـن مهـارات االستقـصاء التـي          تعبـر  والتـي    ، وتبريـر التفـسيرات    والتواصلالعلمية،

 .تتم ممارستها في األنشطة العملية داخل الصف الدراسي
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 الربـاعي لـسلم   التـدرج  بأنـه  البحـث   فـي هـذا  ويعرف إجرائياً: السمات تضمين   مستوى

 يقـدم  إلـى أيّ مـدى   دِّدُ تُحـَ ،والتي سمة مـن سـمات االستقـصاء       لكل ينتقدير مستوى التضم  

ــاب  ــاتالكتــ ــة تلــــك الــــسمات  توجيهــ ــتعلم لممارســ ــذه  ،ويتراوح للمــ ــدير لهــ ــلم التقــ  ســ

 وذلــك المـتعلم، المـستويات بـين توجيـه تـام مــن قبـل الكتـاب وبـين توجيـه ذاتــي مـن قبـل           

 .(NRC,2000)للبحث  الوطني األمريكيالمجلسحسب ما حدده 

 البحث منهج

 العينـــة مـــن البيانـــات جمـــع مـــن خـــالل صـــفي، المـــنهج الوالبحـــث هـــذا اســـتخدم 

 أسـاليب المـنهج     أحـد  تحليـل المحتـوى      أسـلوب  ويعـد .المحتـوى  تحليل أسلوب   باستخدام

طريقـة بحثيـة للوصـول إلـى وصـف كمـي مـنظم              :بأنـه )ه١٤٢٧ (العـساف  عرّفـه الوصفي الذي   

ــوىل ــذلك. محــددمحت ــوى  فــإن وب ــى األســلوب الكمــي فــي     أساســاًيعتمــد تحليــل المحت  عل

 التحليـل   وحـدة  من خـالل الرصـد التكـراري لـشيء مـا داخـل               الوصف هدفهالتحليل فيكون   

 البحـث،  هذه أسلوب تحليل المحتوى هو األسلوب األنسب إلجابة أسئلة         يعد ؛لذاالمختارة

 الطالــب وأدلــة التجـــارب   كتــب المرتبطــة بمعرفــة مــدى تــضمين ســمات االستقـــصاء فــي       

ــانوي والثالــث الثانوي     ــاء للــصف األول الث ــة لمقــرر الفيزي ــضمين ،ومــستوياتالعملي .  ذلــك الت

 فــي محتــوى حليــلولتحقيــق هــدف البحــث الحــالي، تــم اختيــار النــشاط العملــي كوحــدة ت    

 . تمت دراستهاالتيالكتب 

  وعينتهالبحث مجتمع
ب وأدلـة    العمليـة المـضمنة فـي كتـب الطالـ          األنـشطة  جميـع  البحث مجتمع هذه    يمثل

 يحوي كل فصل مـن فـصول        ،حيث المرحلة الثانوية  في الفيزياءالتجارب العملية لمقررات    

 ومختبـر   اسـتهاللية،وتجربة، تجربـة   :  وهـي  العمليـة، كتاب الطالب ثالثة أنواع من األنشطة       

فــي حــين أن دليــل التجــارب العمليــة يحــوي نوعــاً واحــداً مــن األنــشطة يطلــق عليــه   . فيزيــاء

 .تجربة علمية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 فـي حـين أن      نشاطاً، ٢١ كتابا الطالب للفصلين الدراسيين للصف األول الثانوي         وتضمن

 الحـظ  عمليـة التحليـل      وأثناء.  أنشطة ١٠ الدراسيين تضمن    للفصلين العملية   التجارب دليال

ــاحثون وجــود نــشاطين     تحليلهــا، يمكــن أمكــن ضــمها ضــمن األنــشطة التــي    إضــافيينالب

فــي كتــاب الطالــب للــصف األول   "  الفيزيــاءمختبــر"ط نــشاضــمن يقعــانوهــذان النــشاطان  

واآلخــر فــي الفــصل الــسابع  " اءمــدخل إلــى علــم الفيزيــ " أحــدهما فــي الفــصل األول  الثــانوي،

مختبـر  "، حيث مثل هـذان النـشاطان نـشاطان مـستقالن رغـم وجودهمـا ضـمن                  "الجاذبية"

ت عنـوان فرعـي     واآلخـر تحـ   " تواصـل  "ي األول تحت عنوان فرعـ     إضافةحيث تمت   " الفيزياء

، وبالتالي بلغ عدد األنشطة التي تم تحليلها في كتـب مقـرر الفيزيـاء للـصف األول                 "التوسع"

 نــشاطاً، كمــا ٣٦ الثــانوي اني الطالــب للفــصلين للــصف الثــكتابــا وتــضمن. نــشاطا٣٣ًالثــانوي 

فـي حـين تـضمن كتابـا الطالـب        ).٢٠١٢ ،الـشمراني ( نـشاطاً    ١٧ التجارب العمليـة     تضمن دليال 

.  نــشاطا١٣ً للفــصلين التجــارب  تــضمن دلــيالنــشاطاً،كما ٣٣لفــصلين للــصف الثالــث الثــانوي ل

 الفيزيـاء للـصف األول الثـانوي عنـه فـي      مقـرر  كـل ويعود فارق عدد األنـشطة المتـضمنة فـي       

الــصف الثالــث الثــانوي إلــى فــارق عــدد الفــصول التــي يحويهــا كــل مقــرر، حيــث يحــوي مقــرر   

 ومقرر  ، فصالً ١٢ في حين يحوي مقرر الصف الثاني ثانوي         فصول، سبعة   نويالصف األول الثا  

توزيــع هـذه األنـشطة علـى الفــصلين    ) آلتـي ا( الجـدول  ويوضـح .  فــصال١١ًالـصف الثالـث الثـانوي    

 .الدراسيين وعلى أنواع األنشطة التي تمت اإلشارة لها أعاله

 . األنشطة العملية على الكتب والفصول الدراسيةتوزيع جدول
 نةالس

 الدراسية
 المجموع  الثانيالفصل  األولالفصل  النشاطنوع الكتاب

 تجربة
 استهاللية

٣ ٤ 
٧ 

 ٧ ٣ ٤ تجربة

 ٧ ٣ ٤  الفيزياءمختبر

  الطالبكتاب

 ٢ ١ ١  إضافيةأنشطة

 األول
 الثانوي

 

 ١٠ ٦ ٤  الفيزياءمختبر  التجاربدليل

 ٣٣ ١٦ ١٧ المجموع
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 نةالس
 الدراسية

 المجموع  الثانيالفصل  األولالفصل  النشاطنوع الكتاب

 تجربة
 استهاللية

٦ ٦ 
١٢ 

 ١٢ ٦ ٦ تجربة
  الطالبكتاب

 ١٢ ٦ ٦  الفيزياءمختبر

 الثاني
 الثانوي

 ١٧ ١٠ ٧  الفيزياءمختبر  التجاربدليل

 ٥٣ ٢٨ ٢٥ المجموع

 تجربة
 استهاللية

٥ ٦ 
١١ 

 ١١ ٥ ٦ تجربة
 ب الطالكتاب

 ١١ ٥ ٦  الفيزياءمختبر

 الثالث
 الثانوي

 ١٣ ٧ ٦  الفيزياءمختبر  التجاربدليل

 ٤٦ ٢٢ ٢٤ وعالمجم

 البحث أداة
فــي دراســته التــي ) ٢٠١٢( البحــث الحــالي علــى األداة التــي اســتخدمها الــشمراني  اعتمــد

هدفت إلى تحديد سـمات االستقـصاء األساسـية ومـستويات تـضمينها فـي محتـوى كتـاب                   

الطالب ودليل التجارب العملية لمقـرر الفيزيـاء فـي الـصف الثـاني الثـانوي بالمملكـة العربيـة                  

 توصــل إليـه المجلــس  الـذي  ،(Rubric) التقـدير ســلم هــذه األداة علـى  اعتمـدت عودية، والـس 

 التقــدير مــن اللغــة ســلمولبنــاء هــذه األداة تمــت ترجمــة . (NRC,2000)األمريكــي للبحــث 

 كما تمت إضافة بعض األجزاء األخرى المعينـة علـى جمـع البيانـات       العربية،االنجليزية إلى   

 وتكــون هــذا البيانــات، مجمــل تلــك األجــزاء بــدليل جمــع إلــى ذلــك الجــدول وتمــت تــسمية

 لوصــف أنــواع المحتـوى المتــضمن لـسمة مــن الــسمات   قواعـد )١: الـدليل مــن األجـزاء التاليــة  

 األساسـية لالستقـصاء ومـستوياتها فـي كتـاب الطالـب            السمات)٢. األساسية لالستقصاء 

. ألساسية لالستقـصاء   استخدام جدول تدرج السمات ا     كيفية)٣. ودليل التجارب العلمية  

 . قيد البياناتسجل )٤
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 االستقـصاء األساسـية وصـدق دليـل     سماتمن صدق ترجمة ) ٢٠١٢( الشمراني   وتأكد

أربعـة مـن    (التحكيم من خالل مراجعته من قبل ستة مـن المختـصين فـي التربيـة العلميـة                  

متعلقة ، حيث تم إجراء بعض التعديالت ال)الماجستير واثنان من حملة الدكتوراه،حملة  

 وبالتالي ظهر الدليل فـي      البيانات،بترجمة سمات االستقصاء وكذلك بالنسبة لدليل جمع        

 .صورته النهائية

 ة األداثبات

 المحللــين اخــتالف عبــر الثبــات األداة فــي البحــث الحــالي بطريقــة تبــات التأكــد مــن تــم

(Inter-rater Reliability)، ٩(شطة بلغت  أحد الباحثين بتحليل عينة من األنقام حيث (

 معامــل االتفــاق بينهمــا، حيــث بلــغ  وحُــسبأنــشطة، وحلــل باحــث آخــر نفــس األنــشطة،  

 . يعطي داللة على اتسام أداة البحث الحالي بالثباتمما). %٩٢(

  الدراسةإجراءات
عـــن )٢٠١٢( التقـــدير الـــذي ترجمـــه الـــشمراني ســـلم البـــاحثون اعتمـــد:  البيانـــاتجمـــع

 خمـس سـمات لالستقـصاء،    ،ويتـضمن NRC, 2000) (للبحـث  الوطني األمريكـي  المجلس

ــستويات،     ــة مـ ــمة أربعـ ــل سـ ــدلكـ ــزاء      وأعـ ــة أجـ ــن أربعـ ــون مـ ــات يتكـ ــع البيانـ ــل لجمـ  دليـ

 ):٢٠١٢ ،الشمراني(

ــد • ــية     قواعــ ــوى المتــــضمن لــــسمة مــــن الــــسمات األساســ ــواع المحتــ  لوصــــف أنــ

تجربـة  ( وحدة التحليل باألنشطة العملية بأنواعهـا المختلفـة        تحديد حيث تم    ،لالستقصاء

 .  علمي وحدة تحليل قائمة بذاتهااط، واعتبر كل نش)استهاللية، وتجربة، مختبر الفيزياء

 األساســية لالستقــصاء ومــستوياتها فــي كتــب الطالــب وأدلــة التجــارب  الــسمات •

 وذلك وفق أداة الدراسة حيث تتـضمن خمـس سـمات لالستقـصاء، ومـستوياتها                ملية،الع

 .األربعة

ــة • ــدر  كيفي ــسمات األساســية لالستقــصاء   اســتخدام جــدول ت  وذلــك وفــق  ،ج ال

 :القواعد اآلتية
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 اعتبار وحدة التحليل وحـدةً تحـوي سـمة أساسـية لالستقـصاء فـي حـال                  يمكن •

توفرت فيها أي من سمات االستقـصاء األساسـية بـأي مـن مـستوياتها المـذكورة فـي أداة                

 .التحليل

عنـدما ال تحـوي    تعتبر وحدة التحليل وحدةً تحـوي سـمة أساسـية لالستقـصاء             ال •

 . أداة التحليلفيأي من السمات المذكورة 

 تـسجيل نـوع المحتـوى الـذي يحـوي علـى سـمات االستقـصاء حـسب أنـواع                     يتم •

 .المحتوى الواردة في الفقرة الثانية من الدليل

 تـــسجيل ســـمات االستقـــصاء التـــي تـــم التعـــرف عليهـــا بغـــض النظـــر عـــن  يـــتم •

ت االستقـصاء األساسـية التـي تـضمنتها         مستوى التضمين، بحيث يمكن تحديد عـدد سـما        

 .األنشطة العملية في كتاب الطالب ودليل التجارب العملية وتكرارها

 تسجيل مستوى تضمين كـل سـمة مكتـشفة مـن سـمات االستقـصاء فـي                  يتم •

األنشطة العملية في كتاب الطالـب أو دليـل األنـشطة العمليـة مـن خـالل مقارنـة الـسمات                     

 لنوعهـا فـي قائمـة الـسمات األساسـية لالستقـصاء التـي               المكتشفة مع مـستوى التـضمين     

 .وردت في أداة التحليل

 وجد المحلل أكثـر مـن سـمة واحـدة فـي نفـس وحـدة التحليـل، فيجـب عليـه                إذا •

فــي ) فئــة التحليــل(تــسجيل الــسمات جميعهــا، بينمــا إذا وردت ســمة االستقــصاء نفــسها  

 .يحسب فقط المستوى األعلى، )النشاط العملي(مستويين مختلفين في وحدة التحليل 

فـي حـال    ) فئة التحليـل  ( تحسب عدد تكرارات ورود سمة االستقصاء نفسها         ال •

 .سوى مرة واحدة فقط) النشاط العملي(تكررت أكثر من مرة في كل وحدة تحليل 

تم تحليل جميع األنشطة في كتاب الطالب وأدلة التجـارب          :  قيد البيانات  سجل •

 الثــانوي، كمــا تــم أخــذ بيانــات التحليــل لكتــاب الطالــب ودليــل    للــصف األول الثــانوي، الثالــث 

وذلـك بهـدف مقارنتهـا      ) ٢٠١٢(التجارب العملية للصف الثاني الثانوي من دراسـة الـشمراني           

 . عن السؤالين الخامس والسادسلإلجابة هذه الدراسة، جبنتائ
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  ومناقشتهاالبحث نتائج
ية المتضمنة في األنشطة العملية      سمات االستقصاء األساس   ما: األول السؤال نتائج

 نـسبة  ومـا  الطالب ودليلي التجارب العملية لمقرر الفيزياء للـصف األول الثـانوي،           ابيفي كت 

 ورودها حسب فصول الكتاب ونوع المحتوى؟

 عُرضــت التكــرارات والنــسب المئويــة لــسمات االستقــصاء الــسؤال، عــن هــذا لإلجابــة

رض توزيعُ سمات االستقصاء التي ظهـرت وفقـاً   التي ظهرت في األنشطة العملية، كما عُ      

كتـاب الطالـب، كتـاب      ( عُرض توزيعُ السمات وفقاً لنـوع الكتـاب          ذلكلفصول الكتب، وك  

تكــرار ظهــور ســمات االستقــصاء فــي     ) ١(ويُظهــر الجــدول رقــم   ). دليــل النــشاط العملــي  

صل الدراســي األنــشطة العمليــة الــواردة فــي كتــابي الطالــب، ودليلــي األنــشطة العمليــة للفــ   

ــة لظهــور كــل         ــانوي، وكــذلك النــسبة المئوي ــاء للــصف األول الث ــاني لمقــرر الفيزي األول والث

نشاطاً في الكتـب    ) ٣٣(سمة من سمات االستقصاء بالنسبة للعدد الكلي لألنشطة البالغ          

 .المستهدفة بالتحليل

 سمات االستقصاء األساسية المتضمنة): ١ (جدول

 اء للصف األول الثانوي الفيزيمقرر في األنشطة في
  نشاطا٣٣ً التي حوت السمة من أصل األنشطة 

  المئوية النسبة  العدد  االستقصاءسمة

 %٨٨ ٢٩  أسئلة علمية التوجهطرح

 %١٠٠ ٣٣  أولوية لألدلة في الرد على األسئلةإعطاء

 %٩١ ٣٠  التفسيرات من األدلةصياغة

 %٣ ١  التفسيرات بالمعرفة العلميةربط

 %٩ ٣  وتبرير التفسيراتواصلالت

 %٥٨٫٢ ٩٦  الكلي للسمات التكرار

قــد " إعطـاء أولويـة لألدلـة فـي الـرد علـى األسـئلة       " سـمة  أن) ١( مـن الجـدول رقـم   ويتـضح 

صـياغة التفـسيرات مـن      "توافرت في جميع األنشطة التي تم تحليلها، كمـا ظهـرت سـمة              

طــرح "، وظهــرت ســمة )%٩١(لغــت بنــسبة تــوافر ب) ٣٣(نــشاطاً مــن أصــل ) ٣٠(فــي " األدلــة
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التواصــل "، فــي حــين وردت ســمة )%٨٨(نــشاطاً بنــسبة ) ٢٩(، فــي "أســئلة علميــة التوجــه 

ــر التفــسيرات  ــشاطاً بنــسبة  ) ٣٣(أنــشطة مــن أصــل   ) ٣(فــي " وتبري  قــل، وجــاءت أ)%٩(ن

حيــث وردت فــي نــشاط واحــد " ربــط التفــسيرات بالمعرفــة العلميــة"الــسمات وروداً ســمة 

 ). %٣(فقط بنسبة 

أن األنـشطة العلميـة التـي تـم تحليلهـا ركـزت علـى               ) ١( أيـضاً مـن الجـدول رقـم          ويتضح

طرح أسئلة علمية التوجـه، وإعطـاء أولويـة لألدلـة فـي الـرد علـى األسـئلة،             : ثالث سمات هي  

كمـا  ). %٨٨(وصياغة التفسيرات من األدلة، حيث تراوح ورودها ما بين كامـل األنـشطة و          

ــائج التحليـــ  ربـــط التفـــسيرات "ل أن األنـــشطة العلميـــة لـــم تركـــز علـــى ســـمة   أظهـــرت نتـ

 ".التواصل وتبرير التفسيرات"، وسمة "بالمعرفة العلمية

 على مستوى تضمين سمات االستقصاء حـسب موضـوعات الكتـب، ونـوع              للتعرف و

، حُــسب تكــرار ظهــور الــسمات )الفــصل الدراســي األول، الفــصل الدراســي الثــاني(الكتــاب 

 حيـث تعبـر النـسبة المئويـة عـن           الكتـاب، ية وفقاً لموضوعات الكتب، ونوع      ونسبتها المئو 

ــسمات االستقــصاء فــي كتــب           ــي ل ــة بالعــدد الكل نــسبة ظهــور ســمات االستقــصاء مقارن

 .ذلك) ٢ (رقم ويوضح الجدول ،)تكرارا٩٦ً(المقرر ويبلغ
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 توزيع سمات االستقصاء وفقاً لفصول الكتب): ٢ (جدول

 .فيزياء للصف األول الثانويونوع الكتاب في مقرر ال
 ) سمة مضمنة في األنشطة٩٦العدد والنسبة المئوية من أصل  (السمة
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 المجموع

 إلى مدخل
 علم الفيزياء

١٥٫٦(١٥ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٥٫٢ (٥ )%٥٫٢ (٥ )%٥٫٢ (٥%( 

 تمثيل
 الحركة

١١٫٥(١١ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٤٫٢ (٤ )%٤٫٢ (٤ )%٣٫١ (٣%( 

 الحركة
 المتسارعة

١٤٫٦ (١٤ )%٢٫١ (٢ )%٠(٠ )%٤٫٢ (٤ )%٤٫٢ (٤ )%٤٫٢ (٤%( 

 في بعد القوى
 واحد

١٣٫٥ (١٣ )%١(١ )%٠(٠ )%٤٫٢ (٤ )%٤٫٢ (٤ )%٤٫٢ (٤%( 
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 )%٥٥٫٢ (٥٣ )%٣٫١ (٣ )%٠(٠ )١٧٫٧(١٧ )١٧٫٧(١٧ )%١٦٫٧ (١٦ المجموع

 في القوى
 بعدين

١٣٫٥ (١٣ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٤٫٢ (٤ )%٥٫٠٢ (٥ )%٤٫٢ (٤%( 

 في الحركة
 بعدين

١٤٫٦ (١٤ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٥٫٠٢ (٥ )%٥٫٠٢ (٥ )%٤٫٢ (٤%( 

 )%١٦٫٧ (١٦ )%٠(٠ )%١(١ )%٤٫٢ (٤ )%٦٫٣ (٦ )%٥٫٠٢ (٥ الجاذبية

صل
الف

ني
الثا

سي 
درا
 ال

 )%٤٤٫٨ (٤٣ )%٠(٠ )%١(١ )١٣٫٥(١٣ )١٦٫٧(١٦ )%١٣٫٥ (١٣ المجموع 

 )%١٠٠ (٩٦ )%٣٫١ (٣ )%١(١ )٣١٫٣(٣٠ )٣٤٫٤ (٣٣ )%٣٠٫٢ (٢٩  الفصلينمجموع

أن كتــابي ) ٢( رقــم جــدول فــي كمــا الثــانوي  تحليــل كتــب الــصف األول  نتــائج تــشير

الطالــب، ودليلــي التجــارب العمليــة للفــصل الدراســي األول، والفــصل الدراســي الثــاني تــضمنا   

سمة من سـمات االستقـصاء، حيـث احتـوى كتـاب الطالـب، ودليـل التجـارب العمليـة                    ) ٩٦(

ي حــين ، فــ)%٥٥٫٢(ســمة بنــسبة ) ٩٦(ســمة مــن أصــل  ) ٥٣(للفــصل الدراســي األول علــى  

سـمة مـن    ) ٤٣(احتوى كتاب الطالب، ودليل التجارب العملية للفصل الدراسـي الثـاني علـى              
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ــع الـــسمات ل   )%٤٤٫٨(بنـــسبة ) ٩٦(أصـــل  ــاين فـــي توزيـ ــذا التبـ ــود هـ ــاين، ويعـ ــدد  لتبـ ــي عـ  فـ

 األول سـي  في كل فصل دراسـي، حيـث احتـوى كتـابي الفـصل الدرا      ضمنةالموضوعات المت 

ــى ــين ا   علـ ــي حـ ــوعات، فـ ــة موضـ ــة       أربعـ ــى ثالثـ ــاني علـ ــي الثـ ــصل الدراسـ ــابي الفـ ــوى كتـ حتـ

 .موضوعات

ــائج أن فــصل   كمــا ــة" بينــت النت ــة     " الجاذبي ــب، ودليــل التجــارب العملي ــاب الطال فــي كت

الفصل الدراسي الثاني أعلى الموضـوعات تـضميناً لـسمات االستقـصاء، حيـث احتـوى علـى                 

 وجـــاء فـــصل ،)%١٦٫٧(ســـمة بنـــسبة ) ٩٦(ســمة مـــن ســـمات االستقـــصاء مـــن أصــل   ) ١٦(

في الترتيب الثاني من حيث تضمينه لسمات االستقصاء متـضمناً         " مدخل إلى علم الفيزياء   "

، فــي حــين تــراوح تــضمين الــسمات فــي بقيــة المواضــيع مــا بــين   )%١٥٫٦(ســمة بنــسبة ) ١٥(

 بـين موضـوعات كتـب       نسمة، ممـا يـدل علـى أن الـسمات توزعـت بـشكل متـواز               ) ١٤-١٣(

ظهــرت "  التفــسيرات بالمعرفــة العلميــةربــط" النتــائج أن ســمة ويتــضح مــن. مقــرر الفيزيــاء

الفــصل الدراســي الثــاني، فــي حــين لــم تظهــر هــذه   " الجاذبيــة"مــرة واحــدة فقــط فــي فــصل  

التواصـــل وتبريـــر  " كـــذلك ظهـــرت ســـمة   األول،الـــسمة فـــي مواضـــيع الفـــصل الدراســـي     

وى فـي بعــد  القــ"مــرتين، وظهـرت فــي فـصل   " الحركــة المتـسارعة "، فــي فـصل  "يراتالتفـس 

، مرة واحده وكالهما في كتاب الطالب ودليل التجارب للفصل الدراسـي األول، ولـم               "واحد

 .في مواضيع الفصل الدراسي الثاني" التواصل وتبرير التفسيرات"تظهر سمة 

 والنسب المئوية لتضمين سمات االستقصاء، وذلـك حـسب   ات التكرار ت حُسب كما

 .يوضح ذلك) ٣ (رقم، والجدول )ربة، مختبر الفيزياءتجربة استهاللية، تج(نوع المحتوى 
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 المجموع

 تجربة
 استهاللية

٢١٫٩(٢١ )%٠(٠ )%١(١ )%٦٫٣ (٦ )%٧٫٣ (٧ )%٧٫٣ (٧( 

 )١٨٫٨(١٨ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٦٫٣ (٦ )%٧٫٣ (٧ )%٥٫٠٢ (٥ تجربة
 كتاب
 الطالب

 مختبر
 الفيزياء

٢٧ (٢٦ )%١(١ )%٠(٠ )%٨٫٣ (٨ )%٩٫٤ (٩ )%٨٫٣ (٨%( 

 دليل
النشاط 
 العملي

 مختبر
 الفيزياء

٣٢٫٣(٣١ )٢٫١(٢ )%٠(٠ )١٠٫٤(١٠ )١٠٫٤(١٠ )%٩٫٤ (٩( 

 %١٠٠ (٩٦ )٣٫١(٣ )١(١ )٣١٫٣ (٣٠ )٣٤٫٤(٣٣ )٣٠٫٢(٢٩ المجموع

تعــد األعلــى " مختبــر الفيزيــاء" النتــائج فــي الجــدول الــسابق أن وحــدة التحليــل   وتــشير

سـمة مـن سـمات االستقـصاء فـي كتـاب            ) ٣١(ناً لـسمات االستقـصاء حيـث تـضمنت          تضمي

ســمة فــي كتــب    ) ٩٦(ســمة فــي كتــاب الطالــب مــن أصــل       ) ٢٦(دليــل النــشاط العملــي، و   

علــى التــوالي، فــي حــين كانــت وحــدة التحليــل   ) %٢٧(، و)%٣٢٫٣(الفيزيــاء ككــل بنــسبة  

لتبـــاين فـــي تـــضمين ســـمات    األقـــل تـــضميناً لـــسمات االستقـــصاء ويعـــود هـــذا ا     " تجربـــة"

االستقــصاء نظــراً لتبــاين فـــي عــدد األنــشطة لكــل وحـــدة تحليــل حيــث يالحــظ أن عـــدد          

أنـشطة فـي كتـاب      ) ٩(في دليل التجارب العمليـة، و     ) ١٠" (مختبر الفيزياء "األنشطة من نوع    

علـى  ) %٢٧٫٣(، و)%٣٠٫٣(نشاطاً في كتـب الفيزيـاء ككـل بنـسبة           ) ٣٣(الطالب من أصل    

 . التوالي
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كانـت أفـضل وحـدات التحليـل        " مختبـر الفيزيـاء   " بينت النتـائج أن وحـدة التحليـل          كما

ــر التفــسيرات  "تــضميناً لــسمات االستقــصاء، حيــث تــضمنت ســمة      ، والتــي "التواصــل وتبري

أنشطة في كتب الفيزياء ككل فقط، كان ظهورها في وحدة التحليل مـن             ) ٣(وردت في   

التواصـل وتبريـر    "واع األنـشطة األخـرى لـم تحـو سـمة            ، مما يعني أن أن    "مختبر الفيزياء "نوع  

وردت فــي " ربــط التفــسيرات بالمعرفــة العلميــة"، كمــا بينــت النتــائج أن ســمة "التفــسيرات

، فــي حــين لــم تــرد فــي أي نــوع مــن أنــواع   "تجربــة اســتهاللية"نــشاط واحــد فقــط مــن نــوع  

 .األنشطة

ما مستوى تضمين سمات االستقصاء األساسية في األنـشطة         :  الثاني السؤال إجابة

 العملية في كتابي الطالب ودليلي التجارب العملية لمقرر الفيزياء للصف األول الثانوي؟

 حُــسب تكـرار مــستويات تــضمين الــسمات التــي حوتهــا  الثــاني، علــى الــسؤال لإلجابـة 

ستوى تـضمين كـل سـمة مـن       األنشطة العلمية في الكتـب ككـل، كمـا حـسب تكـرار مـ              

 .يوضح ذلك) ٤(سمات االستقصاء، والجدول رقم 

 مستوى تضمين سمات االستقصاء في األنشطة العلمية): ٤ (الجدول

 ) المئويةنسباألعداد وال( التضمين مستوى
 السمة

 المجموع ٤ ٣ ٢ ١

 )٣٠٫٢(٢٩ )%٣٫١ (٣ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٢٧ (٢٦  أسئلة علمية التوجهطرح

لوية لألدلة في الرد  أوإعطاء
 على األسئلة

٣٤٫٤(٣٣ )%٨٫٣ (٨ )%٢٦ (٢٥ )%٠(٠ )%٠(٠( 

 )٣١٫٣(٣٠ )٣١٫٣(٣٠ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٠(٠  تفسيرات من األدلةصياغة

 بالمعرفة رات التفسيربط
 العلمية

١(١ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٠(٠ )%١(١%( 

 )%٣٫١ (٣ )%٣٫١ (٣ )%٠(٠ )%٠(٠ )%٠(٠  وتبرير التفسيراتالتواصل

 %١٠٠ (٩٦ )٤٥٫٨(٤٤ )%٢٦ (٢٥ )%٠(٠ )%٢٨٫١ (٢٧ المجموع

 المـــستوى الرابـــع كـــان األكثـــر ورداً فـــي األنـــشطة   أن) ٤ (رقـــم مـــن الجـــدول ويتـــضح

، يليــه المــستوى األول بواقــع  )%٤٥٫٨(بنــسبة ) ٩٦(تكــراراً مــن أصــل  ) ٤٤(العلميــة، بواقــع 
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، فــي )%٢٦(تكــراراً بنــسبة  ) ٢٥(، فالمــستوى الثالــث بواقــع   )%٢٨٫١(تكــراراً بنــسبة  ) ٢٧(

حين لم تضمن أي سمة مـن سـمات االستقـصاء فـي مـستواها الثـاني ممـا يـدل علـى غيـاب            

 األربعـة، وعنـد مالحظـة توزيـع         هاالتوازن في تضمين سمات االستقـصاء حـسب مـستويات         

 ضــمنت حيــث ، ســمة علــى حــدة نجــد غيــاب التــوازن كــلمــستويات ســمات االستقــصاء ل

نـشاطاً، وضـمنت فـي المـستوى الرابـع فـي            ) ٢٦( مـستواها األول فـي       سمة طرح األسئلة فـي    

 تـشير النتـائج   كمـا .  في المستوى الثـاني أو الثالـث  اطثالثة أنشطة فقط، ولم ترد في أي نش   

) ٢٥(، ضـمنت فـي مـستواها الثالـث فـي         "إعطاء أولوية لألدلة في الـرد علـى األسـئلة         "أن سمة   

صـياغة التفـسيرات    "نـشطة، فـي حـين ضـمنت سـمة           أ) ٨(نشاطاً، وفي مستواها الرابع في      

 ). %٣١٫٣(تكراراً بنسبة ) ٣٠(في مستواها األربع فقط بواقع " من األدلة

ضــمنت فــي  " ربــط التفــسيرات بالمعرفــة العلميــة   " أظهــرت النتــائج أن ســمة   كــذلك

" التواصـل وتبريـر التفـسيرات   "نشاط واحـد فقـط وفـي مـستواها األول، كمـا ضـمنت سـمة             

أنـشطة كـان جميعهـا فـي المـستوى الرابـع، ممـا سـبق يتـضح غيـاب التـوزان فـي                       في ثالثـة    

 .  توزيع السمات سواء على مستوى الكتب ككل أو مستوى كل سمة على حدة

ــة ــسؤال إجاب ــثال ــضمنة فــي األنــشطة      :  الثال ــا ســمات االستقــصاء األساســية المت م

 ياء للصف الثالث الثانوي؟العملية في كتابي الطالب ودليلي التجارب العملية لمقرر الفيز

 عرضــت التكــرارات والنــسب المئويــة لــسمات االستقــصاء الــسؤال، عــن هــذا لإلجابــة

 كمـا عـرض توزيـع سـمات االستقـصاء وفقـاً             ،)٥ (لالتي ظهرت في األنشطة العملية جدو     

كتاب الطالب، أم كتاب دليـل      (لفصول الكتب، وكذلك توزيع السمات وفقاً لنوع الكتاب         

 ).٧(، وعرضت توزيع السمات وفقاً لنوع المحتوى جدول )٦(جدول ) ليالنشاط العم
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سمات االستقصاء األساسية المتضمنة في األنشطة العملية في مقرر ): ٥ (جدول

 الفيزياء للصف الثالث الثانوي

  االستقصاءسمة
 ٤٦ المئوية من أصل النسبة  األنشطة التي حوتهاعدد

 نشاطاً

 %٨٩ ٤١  أسئلة علمية التوجهطرح

 أولوية لألدلة في الرد على إعطاء
 األسئلة

١٠٠ ٤٦% 

 %٨٧ ٤٠  التفسيرات من األدلةصياغة

 %٦٫٥ ٣  التفسيرات بالمعرفة العلميةربط

 %٤٫٣ ٢  وتبرير التفسيراتالتواصل

 %٥٧٫٤ ١٣٢  الكلي للسمات التكرار

مليــة تكــرار ظهــور ســمات االستقــصاء فــي األنــشطة الع     ) ٥ (رقــم الجــدول ويظهــر
الواردة في كتابي الطالـب، ودليلـي األنـشطة العمليـة للفـصل الدراسـي األول والثـاني للـصف                    

 وكذلك النسبة المئوية لظهور كل سمة مـن سـمات االستقـصاء بالنـسبة               ،الثالث الثانوي 
ــالغ    ــو ) ٤٦(للعــدد الكلــي لألنــشطة الب .  فــي الكتــب المــستهدفة بالتحليــل  افرةنــشاطاً المت

ــائجويتــضح مــن ن  ــرد علــى     "أن ســمة ) ٥(لتحليــل فــي الجــدول    ات ــة فــي ال إعطــاء أولويــة لألدل
طــرح أســئلة "قــد تــوافرت فــي جميــع األنــشطة التــي تــم تحليلهــا، وظهــرت ســمة " األســئلة

صياغة التفسيرات مـن  "، كما ظهرت سمة  )%٨٩(نشاطاً بنسبة   ) ٤١(، في   "علمية التوجه 
، فــي حــين وردت ســمة )%٨٧( بلغــت بنــسبة تــوافر) ٤٦(نــشاطاً مــن أصــل ) ٤٠(فــي " األدلـة 

، )%٦٫٥(نـشاطاً بنـسبة   ) ٤٦(أنشطة مـن أصـل     ) ٣(ربط التفسيرات بالمعرفة العلمية في      "
حيـث وردت فـي نـشاطين    "التواصل وتبريـر التفـسيرات   "وجاءت أقل السمات وروداً سمة      

 ). %٤٫٣(فقط بنسبة 
تحليلهـا ركـزت علـى    أن األنـشطة العلميـة التـي تـم       ) ٥( أيضاً من الجـدول رقـم        ويتضح

إعطـــاء أولويـــة لألدلـــة فـــي الـــرد علـــى "، و"طـــرح أســـئلة علميـــة التوجـــه: "ثـــالث ســـمات هـــي
، حيــث تــراوح ورودهــا مــا بــين كامــل األنــشطة  "صــياغة التفــسيرات مــن األدلــة "، و"األســئلة

 أن األنشطة العلمية التي حللـت لـم تركـز علـى سـمة       البحث، كما أظهرت نتائج     )%٨٧(و
 ".التواصل وتبرير التفسيرات"، وسمة "ت بالمعرفة العلميةربط التفسيرا"
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 على مـستوى تـضمين سـمات االستقـصاء حـسب موضـوعات الكتـب، ونـوع                  ولتعرف
، حُــسب تكــرار ظهــور الــسمات )الفــصل الدراســي األول، الفــصل الدراســي الثــاني(الكتــاب 

 ).٦(ونسبها المئوية وفقاً لموضوعات الكتب، ونوع الكتاب جدول رقم 

 . الدراسي الثاني خمسة مواضيعفصلال
توزيع سمات االستقصاء وفقاً لفصول الكتب، ونوع الكتاب في مقرر الصف ) ٦ (جدول

 .الثالث الثانوي
 ) سمة مضمنة في األنشطة١٣٢ من أصل ويةالعدد والنسبة المئ (السمة
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أن كتابي الطالب ودليلي التجارب العملية للفصل الدراسـي  ) ٦( من الجدول رقم    يتضح

سمة من سمات االستقصاء، حيث ضُمن ) ١٣٢ (تضمنت الثالث الثانوي،   للصفاألول والثاني   

، فــي )%٥٣( بنــسبة ســمة مــن ســمات االستقــصاء) ٧٠ (األولفــي كتــابي الفــصل الدراســي 

ســمة مــن ســمات االستقــصاء بنــسبة ) ٦٢(حــين ضُــمن فــي كتــابي الفــصل الدراســي الثــاني 

، ويعود هـذا التبـاين فـي تـضمين سـمات االستقـصاء إلـى التبـاين فـي عـدد المواضـيع                        )%٤٧(

التي يتناولها كل فصل دراسي، ففي كتابي الفصل الدراسـي األول عولجـت سـتة مواضـيع،      

 تابي في حين عالجا ك

فـي كتـابي    " الفيزياء النووية "، و "الذرة"أن فصلي   ) ٦( تشير النتائج في الجدول رقم       كما

الفصل الدراسي الثاني أعلى الفصول تضميناً لسمات االستقصاء، حيث احتـوى كـل فـصل        

، فــــي حــــين كــــان فــــصل     )%١٠٫٦(مــــن ســــمات االستقــــصاء بنــــسبة     ) ١٤(منهمــــا علــــى   

ــابي الفــص  " الكهرومغناطيــسية" ــاني أقــل الفــصول تــضميناً لــسمات     فــي كت ل الدراســي الث

التواصــل "وبينــت النتــائج أن ســمة  ). %٦٫٨(ســمات بنــسبة ) ٩(االستقــصاء، حيــث تــضمن  

ــر التفــسيرات  ــابي الفــصل الدراســي فــي فــصل         " وتبري ظهــرت فــي نــشاطين فقــط فــي كت

شاط ، فـي نـ    "ربط التفـسيرات بالمعرفـة العلميـة      "، في حين ظهرت سمة      "الفيزياء النووية "

ــابي الفــصل الدراســي األول، فــي فــصل       ــساكنة "واحــد فــي كت ــاء ال ، وظهــرت فــي  "الكهرب

 ".إلكترونيات الحالة الصلبة"نشاطين في كتابي الفصل الدراسي الثاني في فصل 

، )نـــوع النـــشاط( علـــى تـــضمين ســـمات االستقـــصاء وفـــق وحـــدة المحتـــوى  وللتعـــرف

تجربـة اسـتهاللية،   (اً لنوع النشاط    حُسب تكرار سمات االستقصاء ونسبتها المئوية وفق      

) ٧(، فــي كتــابي الطالــب، ودليلــي النــشاط العملــي، والجــدول رقــم    )تجربــة، مختبــر الفيزيــاء 

 . يوضح ذلك
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اقتــصرت فــي تــضمينها " تجربــة اســتهاللية"أن وحــدة تحليــل ) ٧( الجــدول رقــم يوضــح

مختبـر  "سمات االستقصاء على الـسمات الـثالث األولـى، فـي حـين تـضمنت وحـدتي تحليـل           

فـي كتـاب الطالـب، علـى أربـع سـمات لالستقـصاء، حيـث           " تجربـة "ووحدة تحليل   " الفيزياء

التواصـل وتبريـر    " باإلضـافة إلـى الـسمات الـثالث األولـى سـمة             " تجربة"احتوت وحدة تحليل    

باإلضـافة إلـى الـسمات الـثالث األولـى سـمة            " مختبـر الفيزيـاء   "، واحتـوت وحـدة      "التفسيرات

فـي دليـل    " مختبر الفيزياء "، كما بينت النتائج أن وحدة       "ربط التفسيرات بالمعرفة العلمية   "

ربــط "االستقــصاء، ويظهــر مــن النتــائج أن ســمة   النــشاط العلمــي تــضمنت جميــع ســمات   

وردت في ثالثة أنشطة فـي الكتـب ككـل، واقتـصر وردوهـا              " التفسيرات بالمعرفة العلمية  

ولـم تـرد فـي بقيـة أنـواع وحـدات التحليـل األخـرى، كمـا          " مختبـر الفيزيـاء  "في وحدة تحليل   
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ل، حيــث فــي نــشاطين فقــط فــي الكتــب ككــ  " التواصــل وتبريــر التفــسيرات "وردت ســمة 

 نشاط أخر من وفيفي كتاب الطالب،    " تجربة "لتحليلظهرت في نشاط واحد في وحدة ا      

 .دليل النشاط العملي" مختبر الفيزياء"نوع 

 األساسية في األنشطة    االستقصاءما مستوى تضمين سمات     :  الرابع السؤال إجابة

 لصف الثالث الثانوي؟العملية في كتابي الطالب ودليلي التجارب العملية لمقرر الفيزياء ل

 حُـسب تكـرار مـستويات تـضمين الـسمات التـي حوتهـا              الرابـع،  علـى الـسؤال      لإلجابة

األنشطة العلمية في الكتـب ككـل، كمـا حـسب تكـرار مـستوى تـضمين كـل سـمة مـن                     

 .يوضح ذلك) ٨ (رقمسمات االستقصاء، والجدول 

 مستوى تضمين سمات االستقصاء) ٨ (الجدول

 ي مقرر الفيزياء للصف الثالث الثانوي في األنشطة العلمية ف
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 أكثــر المــستويات وروداً فــي  أن المــستوى الرابــع كــان ) ٨ (رقــم مــن الجــدول  ويتــضح

، يليـه المـستوى األول      )%٤٠٫١(بنـسبة   ) ١٣٢(تكراراً من أصل    ) ٥٣(األنشطة العلمية، بواقع    

تكـــراراً بنـــسبة   ) ٣٨(، ثـــم المـــستوى الثالـــث بواقـــع    )%٣١٫١(تكـــراراً بنـــسبة   ) ٤١(بواقـــع 

ا ، في حين لم تـضمن أي سـمة مـن سـمات االستقـصاء فـي مـستواها الثـاني، كمـ           )%٢٨٫٨(
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 بـــين ازنبينـــت النتـــائج أن مـــستوى تـــضمين ســـمات االستقـــصاء تـــوزع بـــشكل غيـــر متـــو  

الثالــث، (، ومــستويات التــضمين العليــا  )المــستوى األول، والثــاني(مــستويات التــضمين الــدنيا 

ــد النظــر فــي        )والرابــع ــوزان فــي مــستوى تــضمين ســمات االستقــصاء عن ، ويتــضح عــدم الت

، ضـمنت   "طرح أسئلة علميـة التوجـه     "أن سمة   مستوى تضمين كل سمة على حدة، فنجد        

فــي أغلــب األنــشطة فــي مــستواها األول، وضــمنت فــي مــستواها الرابــع فــي ثالثــة أنــشطة      

 .فقط، في حين لم تضمن في مستواها الثاني أو الثالث

ــائج التحليــل أن ســمة   كمــا ــرد علــى األســئلة    " أظهــرت نت ــة فــي ال " إعطــاء أولويــة لألدل

أنـشطة،  ) ٨(نشاطاً، وضمنت فـي مـستواها الرابـع فـي     ) ٣٨(في ضمنت في مستواها الثالث    

في حين لم تضمن في أي نشاط في مستواها األول، والثـاني، وتـشير النتـائج كـذلك إلـى أن         

ضمنت في جميع األنشطة الواردة فيهم في مـستواها        " صياغة تفسيرات من األدلة   "سمة  

فـي مـستواها األول فـي    " العلميـة ربـط التفـسيرات بالمعرفـة    "الرابع، في حين ضمنت سمة  

فـي مـستواها   " التواصـل وتبريـر التفـسيرات     "األنشطة الثالثة الـوردة فـيهم، وضـمنت سـمة           

 .الرابع في النشاطين التي وردة فيهما

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تضمين سمات :  الخامسالسؤال إجابة

 الطالــب وأدلــة التجــارب العمليــة  االستقــصاء األساســية فــي األنــشطة العمليــة فــي كتــب  

 ؟)األول، والثاني، والثالث الثانوي( الصف الدراسي حسبلمقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية 

 عرضــت التكــرارات والنــسب المئويــة لــسمات االستقــصاء الــسؤال، عــن هــذا لإلجابــة

ول،  األللـصف  فـي كتـب الطالـب وأدلـة التجـارب العمليـة              العمليـة التي ظهرت فـي األنـشطة       

والثالث الثانوي، باإلضـافة إلـى كتـاب الطالـب ودليـل التجـارب العمليـة للـصف الثـاني الثـانوي،                   

 :يوضح ذلك) ٩( والجدول ،)٢٠١٢( دراسة الشمراني من أخذت بياناته والذي
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 تضمين سمات االستقصاء في األنشطة العلمية) ٩ (الجدول

 اء للمرحلة الثانويةفي كتب الطالب وأدلة التجارب العملية لمقرر الفيزي
 الثانوي األول
 )@٣٣(ن

 الثانوي الثاني
 )@٥٣(ن

 الثانوي الثالث
 )@٤٦(ن

  االستقصاءسمة
 النسبة العدد

 المئوية 
 النسبة العدد

 المئوية 
 النسبة العدد

 المئوية 

 %٨٩ ٤١ %٨٧ ٤٦ %٨٨ ٢٩  أسئلة علمية التوجهطرح

 لألدلة في الرد على ة أولويإعطاء
 األسئلة

١٠٠ ٤٦ %١٠٠ ٥٣ %١٠٠ ٣٣% 

 %٨٧ ٤٠ %٨٥ ٤٥ %٩١ ٣٠  التفسيرات من األدلةصياغة

 %٦٫٥ ٣ %٣٤ ١٨ %٣ ١  التفسيرات بالمعرفة العلميةربط

 %٤٫٣ ٢ %٢ ١ %٩ ٣  وتبرير التفسيراتالتواصل

 %٥٧٫٤ ١٣٢ %٦١٫٥ ١٦٣ ٥٨٫٢ ٩٦  الكلي للسمات التكرار

 التجار بالعمليةعدد األنشطة في كتاب الطالب ودليل = ن @

ــصف     ) ٩( مــن الجــدول  يتــضح ــين ال ــاين فــي عــدد األنــشطة ب ــاني ، األولوفوجــود تب  والث

 يوالثالـث الثـانوي، حيـث تـضمن كتـاب الطالـب ودليـل التجـارب العمليـة للـصف األول الثـانو           

 ودليــل التجــارب العمليــة للــصف الثــاني الثــانوي   لطالــبنــشاطاً، فــي حــين تــضمن كتابا ) ٣٣(

 كميــة يعــود هــذا التبــاين إلــى التبــاين فــي      قــدنــشاطاً، و) ٤٦( والثالــث الثــانوي  نــشاطاً،)٥٣(

" درســين" حيــث يــدرس مقــرر الفيزيــاء للــصف األول بمعــدل  ،المحتــوى المقــررة لكــل صــف

" أربعـة دروس  " الثـاني والثالـث بمعـدل        صفينأسبوعياً، فـي حـين يـدرس مقـرري الفيزيـاء للـ            

 .أسبوعياً

 تشابه كبير بين النسب المئوية للتضمين لكـل سـمات            بالنسبة للسمات فنالحظ   أما

، "ربـط التفـسيرات بالمعرفـة العلميـة    "االستقصاء بين الصفوف الثالثة عدا الـسمة الرابعـة          

، فـي حـين كانـت نـسبة التـضمين           %٣٤حيث كانت نـسبة تـضمينها للـصف الثـاني الثـانوي             

 .%٣ انوي، واألول الث%٦للصف الثالث الثانوي 
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 فــي تــضمين ســمات االستقــصاء حــسب الــصف الدراســي قــام  لفــروقا علــى وللتعــرف

 ): ١٠(، كما هو مبين في الجدول )٢كا(الباحثون بحساب 

 وداللة الفروق في تضمين) ٢كا(قيمة ) ١٠ (الجدول

 .يسمات االستقصاء حسب الصف الدراس

 الصف  االستقصاءسمة
 عدد

 األنشطة

 عدد
األنشطة 
المتضمنة 
 السمة

 عدد
األنشطة 
 غير

لمتضمنة ا
 السمة

 قيمة
اللة )٢كا(

الد
 

 ٤ ٢٩ ٣٣  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

 أسئلة علمية طرح ٧ ٤٦ ٥٣
 التوجه

 الثالث
 الثانوي

٥ ٤١ ٤٦ 

٠٫١٢٦ 

٠٫٩٣٩ 

 غير

 دالة

 ٠ ٣٣ ٣٣  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

 أولوية لألدلة في إعطاء ٠ ٥٣ ٥٣
 الرد على األسئلة

 لثالثا
 انويالث

٠ ٤٦ ٤٦ 

-- -- 

 ٣ ٣٠ ٣٣  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

 التفسيرات من صياغة ٨ ٤٥ ٥٣
 األدلة

 الثالث
 الثانوي

٦ ٤٠ ٤٦ 

٠٫٦٥٥ 

٠٫٧٢١ 

 غير

 دالة

 ٣٢ ١ ٣٣  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

 التفسيرات ربط ٣٥ ١٨ ٥٣
 بالمعرفة العلمية

 الثالث
 نويالثا

٤٣ ٣ ٤٦ 

١٩٫٢٤ 
٠٫٠١ 

 دالة

 ٠٫٢٩٥ ٢٫٤٣ ٣٠ ٣ ٣٣  الثانوياألول وتبرير التواصل
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 الصف  االستقصاءسمة
 عدد

 األنشطة

 عدد
األنشطة 
المتضمنة 
 السمة

 عدد
األنشطة 
 غير

لمتضمنة ا
 السمة

 قيمة
اللة )٢كا(

الد
 

 الثاني
 الثانوي

٥٢ ٢ ٥٣ 
 التفسيرات

 الثالث
 الثانوي

٤٦ ١ ٤٦ 

 غير

 دالة

، وتراوحـت   )١٩٫٢٤ – ٠٫١٢٦(تراوحت ما بـين     ) ٢كا( من الجدول السابق أن قيم       ويتضح

 ذات دالـة إحـصائياً فـي        روقممـا يعنـي وجـود فـ       ،  )٠٫٩٣٩ –٠٫٠١(الداللة اإلحصائية لها مـا بـين        

 اللـة بد) ١٩٫٢٤ (٢، حيـث بلغـت قيمـة كـا        " التفـسيرات بالمعرفـة العلميـة      ربـط "تضمين سمة   

 ،في علـى حــساب الــصفين األول والثالــث الثــانوي الـصف الثــاني  بلــصالح كتــ) ٠٫٠١(إحـصائية  

 .مراحل الثالثحين ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تضمين بقية السمات بين كتب ال

هـل يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى تـضمين             :  الـسادس  الـسؤال  إجابة

سمات االستقصاء األساسية في األنشطة العملية كتب الطالب وأدلة التجـارب العمليـة             

 ؟)األول، والثاني، والثالث الثانوي( الثانوية حسب الصف الدراسي رحلةلمقرر الفيزياء للم

 عرضــت التكــرارات والنــسب المئويــة لمــستويات ســمات   الــسؤال، عــن هــذا لإلجابــة

 الطالب وأدلـة التجـارب العمليـة للـصف          كتباالستقصاء التي ظهرت في األنشطة العملية       

األول، والثالــث الثــانوي، باإلضــافة إلــى كتــاب الطالــب ودليــل التجــارب العمليــة للــصف الثــاني     

 :يوضح ذلك) ١٠( والجدول ،)٢٠١٢ (الثانوي، حيث أخذت البيانات من دراسة الشمراني
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مستوى تضمين سمات االستقصاء في األنشطة العلمية في كتب الطالب ) ١٠ (الجدول

 وأدلة التجارب العملية لمقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية

  التضمينمستوى
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 بـين أن هنالك تشابه كبيـر فـي تـضمين الـسمات ومـستوياتها      ) ١١( من الجدول   نالحظ

، حيــث ضــمنت فــي  "ربــط التفــسيرات بالمعرفــة العلميــة  "الرابعــةة الــصفوف، مــا عــدا ســم 

مــستواها الثــاني فــي كتــاب الطالــب ودليــل التجــارب العمليــة للــصف الثــاني الثــانوي بنــسبة      

 الطالــب ودليــل اب، فــي حــين لــم يــتم تــضمين الــسمة فــي مــستواها الثــاني فــي كتــ )%١٠٫٧(

 .التجارب العملية للصفين األول، والثالث الثانوي

 في مستوى تضمين سمات االستقصاء حسب الصف الدراسي         الفروق على   للتعرفو

 ): ١١(، كما هو مبين في الجدول )٢كا(قام الباحثون بحساب 

 وداللة الفروق في مستوى تضمين ) ٢كا(قيمة ) ١١ (الجدول

 .سمات االستقصاء حسب الصف الدراسي

ف  التضمينمستوى
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 ٦٩ ٢٧ ٩٦  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

١١٦ ٤٧ ١٦٣ 
 األول

 الثالث
 الثانوي

٩١ ٤١ ١٣٢ 

٠٫٢٧٦ 

٠٫٨٧١ 

غير 

 دالة

 ٩٦ ٠ ٩٦  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

١٤٤ ١٩ ١٦٣ 
 الثاني

 الثالث
 ويالثان

٣٢ ٠ ١٣٢ 

٢٧٫٩٣ 
٠٫٠١ 

 دالة

 ٧١ ٢٥ ٩٦  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

١١٢ ٥١ ١٦٣ 
 الثالث

 الثالث
 الثانوي
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ف  التضمينمستوى
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 ٥٢ ٤٤ ٩٦  الثانوياألول

 الثاني
 الثانوي

١١٧ ٤٦ ١٦٣ 
 الرابع

 الثالث
 الثانوي

٧٩ ٥٣ ١٣٢ 

٩٫١٧٩ 
٠٫٠١ 

 دالة

، وتراوحت )٢٧٫٩٣ – ٠٫٢٧٦(تراوحت ما بين ) ٢كا( قيم   من الجدول السابق أن    يتضح

 إحـصائياً فـي   داليـة ، ممـا يعنـي وجـود فـروق ذات     )٠٫٨٧١ –٠٫٠١(الداللة اإلحصائية لها ما بـين    

 إحــصائياً فــي دالــةمــستوى التــضمين تعــزى إلــى الــصف الدراســي، حيــث ظهــرت فــروق ذات  

ــان      ــاني الث ــاني لــصالح كتــاب الــصف الث وي علــى حــساب الــصفين األول  مــستوى التــضمين الث

 كتـــاب الـــصف األول الثـــانوي علـــى لـــصالح وكـــذلك فـــي مـــستوى التـــضمين الرابـــع ،والثالـــث

 إحــصائياًفي مــستوى دالــة ذات حــين لــم تظهــر فــروق فــي ،حــساب الــصفين الثــاني والثالــث

 .التضمين األول، والثالث

 : النتائجمناقشة

يـاء للـصف األول، والثالـث الثـانوي، أن      نتـائج تحليـل األنـشطة العلميـة لمقـرر الفيز       بينت

طـرح أســئلة علميــة  : "أغلـب األنــشطة العلميـة ركــزت علـى ثــالث ســمات لالستقـصاء هــي    

، حيـث  "صـياغة التفـسيرات مـن األدلـة    "، و"إعطاء أولوية لألدلة للرد علـى األسـئلة      "، و "التوجه

ول الثـانوي، فـي     ، في مقرر الفيزيـاء للـصف األ       )%٨٨( و نشطةتراوح ودودها ما بين كامل األ     

في مقرر الفيزياء للصف الثالث الثانوي،     ) %٨٧( ما بين كامل األنشطة،      ودها ور راوححين ت 

 الفيزيـاء للـصف   رر، والتي تناولـت مقـ  )٢٠١٢( توصل إليها الشمرانيما هذه النتيجة مع     قوتتف

 ولـى األ الـثالث  ات حيث أشـارت إلـى أن األنـشطة العلميـة ركـزت علـى الـسم                ،الثاني الثانوي 

ممــا يعنــي أن  ). %٨٥( كامــل األنــشطة و بــينمــن ســمات االستقــصاء وتــراوح وردوهــا مــا    
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. ستقـصاء  للمرحلـة الثانويـة تأخـذ منحـى واحـد فـي تـضمين سـمات اال                 يزيـاء كتب مقـرر الف   

التـي تناولـت كتـب الكيميـاء للـصف األول      ) ٢٠١٣(كما وتؤيـد هـذه النتيجـة دراسـة آل محـي             

ــانوي ــسعودية، حيــث بينــت نتائجهــ   المملكــة العربيــة  فــي الث ــاء   ن أاال  كتــب مقــرر الكيمي

 . على السمات الثالث األولىركزتللصف األول الثانوي 

 إلــى أن األنــشطة العلميــة فــي مقــرر الفيزيــاء للــصف األول،   البحــث أشــارت نتــائج كمــا

التواصـل  "، وسـمة    "ربط التفسيرات بالمعرفـة العلميـة     "والثالث الثانوي لم تركز على سمة       

، وآل  )٢٠١٢( الشمراني   ا هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليه       وتتفق". ير التفسيرات وتبر

، حيث تجمع نتائج هـاتين الدراسـتين علـى ضـعف تنـاول األنـشطة العلميـة فـي          )٢٠١٣(محي

ربــط "كتــب الفيزيــاء للــصف الثــاني الثــانوي، وكتــب الكيميــاء للــصف األول الثــانوي لــسمة      

وهــذا يــدل علــى أن  ". التواصــل وتبريــر التفــسيرات "، وســمة "ميــةالتفــسيرات بالمعرفــة العل

األنشطة ال تعط المتعلم الفرصة لمقارنة تفسيراته بالمعرفـة العلميـة المعتبـرة، وال توجـه        

 تالمـــتعلم إلـــى مـــصادر ومجـــاالت المعرفـــة لتـــشكيل روابـــط للتفـــسيرات، كـــذلك أغفلـــ  

مـن فـرص المـتعلم فـي تـشكيل        ممـا يقلـل      علم،األنشطة دعم عمليات االتـصال لـدى المـت        

 .نقاش منطقي ومبرر حول التفسيرات

ــائج تحليــل األنــشطة العمليــة أن كتــب مقــرر الفيزيــاء للفــصل الدراســي      وأظهــرت  نت

ــانوي تــضمنت ســمات االستقــصاء بنــسبة أعلــى مــن كتــب        األول للــصف األول، والثالــث الث

ت إلــى التبــاين فــي عــدد   هــذا التبــاين فــي تــضمين الــسما  يعــود قــدالفــصل الدراســي الثــاني، و 

) نوع النشاط (كما بينت النتائج أن وحدة التحليل       .  الواردة في كل فصل دراسي     مواضيعال

 للـصف األول،    لفيزيـاء ، في كتـب الطالـب، ودليـل التجـارب العمليـة، لمقـرر ا              "مختبر الفيزياء "

منت  حيـث تـض    ،والثالث الثانوي، كانت أفضل وحدات التحليل تضميناً لسمات االستقـصاء         

 هــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي توصــلت إليهــا دراســة      وتتفــق. جميــع ســمات االستقــصاء  

 هاتين الدراستين إلى أن وحـدة التحليـل         توصلت حيث   ،)٢٠١٣(، وآل محي    )٢٠١٢(الشمراني  

، مـن أفـضل وحـدات التحليـل تـضميناً           "مختبـر الكيميـاء   "، ووحـدة التحليـل      "مختبر الفيزياء "
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جع ذلك إلى أن هـذا النـوع مـن وحـدات التحليـل قـدمت فـي كتـب               لسمات االستقصاء، وير  

 التجـارب الطالب في نهاية كل فصل من فصول الكتب بشكل موسـع، وكـذلك فـي أدلـة                

 .العملية بالنسبة لمقرر الفيزياء

 بينت نتائج التحليل بالنسبة لمستويات تضمين سـمات االستقـصاء عـدم تـوازن               كما

فـــي أغلـــب " طـــرح أســـئلة علميـــة التوجـــه"مة فـــي مـــستويات التـــضمين، حيـــث ضـــمنت ســـ

 للــصف األول والثالــث الثــانوي فــي مــستواها األول، وتتفــق هــذه يزيــاءاألنــشطة فــي مقــرر الف

؛ )٢٠١٣( آل محـي  ودراسـة ، )٢٠١٢(النتيجة مع النتيجـة التـي توصـلت إليهـا دراسـة الـشمراني         

 محــدد، عــدا ثالثــة  علــى ســؤاللإلجابــة الطلبــة ممــا يــدل علــى أن األنــشطة العلميــة وجهــت

أنشطة في مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي، وثالثة أخرى في مقرر الفيزياء للـصف الثالـث      

 سـؤال استقـصائي واإلجابـة عنـه، كمـا بينـت          بنـاء  علـى    الطلبـة الثانوي شجع الكتاب فيهـا      

ة ضُمنت في جميـع األنـشط     " إعطاء أولوية لألنشطة في الرد على األسئلة      "النتائج أن سمة    

فــي مــستواها الثالــث، والرابــع، وكــان تــضمينها فــي مــستواها الثالــث أعلــى، ممــا يــشير إلــى      

توجيه الكتاب للطالب إلى جمع أدلة محددة، وتتفق هذه النتيجة مع النتيجـة التـي توصـلت                  

، حيـث أجمعـت الدراسـات الـثالث         )٢٠١٣(، ودراسـة آل محـي     )٢٠١٢(إليها دراسـة الـشمراني    

إعطــاء أولويــة لألدلــة فــي الــرد علــى    " ضــمنت فيهــا ســمة  لعمليــةا أغلــب األنــشطة  أن علــى

 .في مستواها الثالث" األسئلة

ضــمنت فــي جميــع " صــياغة التفــسيرات مــن األدلــة" أشــارت النتــائج إلــى أن ســمة كمــا

األنشطة في مستواها الرابع، مما يدل على أن األنشطة العلميـة فـي كتـب الفيزيـاء للـصف           

وتتفــق .  التفــسيرات بعــد تلخــيص الــدليلياغة إلــى صــالطلبــة تاألول والثالــث الثــانوي وجهــ

 نتـائج  وأظهـرت ). ٢٠١٣ (حـي ، ودراسـة آل م   )٢٠١٢(هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشمراني       

وردت فــي مقــرر "  العلميــةبالمعرفــةربــط التفــسيرات "تحليــل األنــشطة العلميــة أن ســمة  

ثـة أنـشطة فــي مقـرر الـصف الثالــث     الفيزيـاء للـصف األول الثـانوي فــي نـشاط واحـد، وفــي ثال     

الثــانوي، وكــان مــستوى تــضمينها فــي األنــشطة األربعــة فــي مــستواها األول، وتــشير هــذه     



 

 
٥٦ 

  األنشطة العملية في كتب الفيزياء  االستقصاء األساسية فيسمات تضمين مستوى
  المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةفي

 عبده نعمان المفتي.أ–لعولةعزيز بن حمد االعبد.أ–فهد بن سليمان الشايع.د.أ- بن محمد الشمرانيسعيد .د

النتيجــة إلــى أن األنــشطة قــدمت ارتبــاط التفــسيرات بالمعرفــة العلميــة بــشكل حاســم،      

والتـي بينـت أن أغلـب األنـشطة     ) ٢٠١٢(وتختلف هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة الـشمراني        

علمية قدمت االرتباطات المتحملة للتفـسيرات بالمعرفـة العلميـة، وكـذلك تختلـف هـذه                ال

 توازن توزيع مستويات تـضمين  إلىوالتي أشارت ) ٢٠١٣( نتيجة دراسة آل محي      مع نتيجةال

 سبب االختالف إلـى قلـة عـدد         يعزى قدو.  ضُمنت في المستويات األربعة    ثهذه السمة، حي  

، حيث ظهـرت فـي نـشاط        " بالمعرفة العلمية  فسيراتربط الت "األنشطة التي ضَمّنَت سمة     

واحد في مقـرر الفيزيـاء للـصف األول الثـانوي، وفـي ثالثـة أنـشطة فـي مقـرر الفيزيـاء للـصف                         

 الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة         فـي  مقارنة مستويات التضمين     تصعبالثالث الثانوي، وبالتالي    

نـشاطاً فـي دراسـة     ) ١٨( الـسمة فـي      ههـذ  حيث ضُـمنت     ،)٢٠١٣(وآل محي   ) ٢٠١٢(الشمراني  

 ).٢٠١٣( في دراسة آل محي نشاطاً) ١٣(، وفي )٢٠١٢(الشمراني 

وردت في مقـرر الفيزيـاء    " التواصل وتبرير التفسيرات  " أن سمة    البحث نتائج   وأظهرت

للــصف األول الثــانوي فــي ثالثــة أنــشطة، وفــي نــشاطين فــي مقــرر الفيزيــاء للــصف الثالــث           

 والــذي يعــد الرابــعوى تــضمينها فــي األنــشطة الخمــسة فــي مــستواها  الثــانوي، وكــان مــست

 إلـى أن األنـشطة العلميـة وجهـت المـتعلم لتـشكيل              يـشير أعلى مستويات التضمين، ممـا      

نقــاش منطقــي ومبــرر للتواصــل حــول التفــسيرات، وتتفــق هــذا النتيجــة مــع نتيجــة دراســة    

نتيجة تظهر عـدم قـدرة الكتـب        كما أن هذه ال   ). ٢٠١٣(، ودراسة آل محي     )٢٠١٢(الشمراني  

الحالية للعلوم على تجاوز الضعف الذي عانتـه كتـب العلـوم المطبقـة سـابقاً فـي المملكـة                  

ــينان      ــشايع وشـ ــة الـ ــرت دراسـ ــسعودية، حيـــث أظهـ ــة الـ ــوم  ) ٢٠٠٦(العربيـ أن كتـــب العلـ

 أن ب المواصــفة التــي تتطلــ تحقــقللــصفوف االبتدائيــة األربعــة األولــى فــي ذلــك الحــين لــم     

 ". تواصالً حول االستقصاءات والتفسيراتيحدث"

 عام فإن نتيجة البحث الحالي تتوافق إجماالً مع نتائج البحوث السابقة التي             وبشكل

 وكذلك التي أجريت على كتـب الكيميـاء        الثانوي،أجريت على كتب الفيزياء للصف الثاني       

 العلـوم لرياضـيات و   ا تطـوير  مـشروع  التعليميـة ل   المنتجـات للصف األول الثـانوي والتـي تمثـل         
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وهـذا التوافـق يعـد أمـراً طبيعيـاً نظـراً ألن الكتـب         .  المملكة العربية السعودية   فيالطبيعية  

ماجروهيــل  : التــي تــم تحليلهــا تمثــل فــي نــسخها األصــلية منتجــات شــركة واحــدة هــي          

McGraw-Hill .    مع التبـاين فـي تكـرار    – ساسيةكما أن مراعاتها لسمات االستقصاء األ 

 يؤكــد أن تلــك الكتــب مبنيــة لتراعــي المعــايير الوطنيــة األمريكيــة        –تــضمين ومــستوى ال

 .(NRC, 1996)للتربية العلمية 

 عامـة كـذلك تظهـر نتـائج الدراسـة الحاليـة تفوقـاً أعلـى فـي مـستوى تـضمين               وبصورة

الجوانــب المتعلقــة باالستقــصاء فــي كتــب العلــوم عنــد مقارنتهــا بكتــب العلــوم الــسابقة   

لكـة العربيـة الـسعودية كمـا تظهـر ذلـك نتـائج دراسـة الـشايع وشـينان                    المطبقة في المم  

 كما أنها كذلك تظهر تفوقاً على الكتب في األخرى التي تمت دراستها فـي مـصر      ،)٢٠٠٦(

) ٢٠٠٦( ودراسـة الـسعدني   ،)٢٠٠٣( ودراسة عـالم  ،)١٩٩٨(كما تظهر ذلك دراسة محمد    

 البحــث الحــالي عــن الكتــب   ويمكــن عــزو الــسبب فــي تفــوق الكتــب محــل الدراســة فــي      

المطبقة سابقاً فـي المملكـة العربيـة الـسعودية أو المطبقـة فـي غيرهـا مـن الـدول العربيـة                

 تمت ترجمتها ومواءمتها من كتـب سـابقة        يةمثل مصر إلى أن الكتب الحالية في السعود       

ميــة معتمــدة علــى المعــايير الوطنيــة األمريكيــة للتربيــة العلميــة والتــي تــولي االستقــصاء أه   

 .كبيرة

 التــي أجريــت فــي الواليــات ســات كمــا أن مقارنــة نتيجــة البحــث الحــالي مــع نتــائج الدرا 

المتحدة األمريكية تظهر توافقاً كبيراً فـي النتـائج، حيـث أظهـرت نتـائج البحـث الحـالي أن                    

األنشطة االستقصائية تميل إلى أن تكون موجهة للطالب بصورة عامة، حيث يتم توجيـه              

بة عن سؤال محدد وجمـع بيانـات محـددة، فـي حـين تتـاح لـه حريـة أكبـر فـي                        الطالب لإلجا 

 ,Mitchell) ميتـشل صياغة التفسيرات من األدلة، وهذه النتائج تتوافـق مـع نتـائج دراسـة     

 التي توصلت إلى أن أشهر ثالثة كتب لألحياء في الواليات المتحدة األمريكية تركز   (2007

 الـرغم مـن أن المعـايير األمريكيـة     وعلـى . االستقصاءعلى المستويات الدنيا من مستويات  
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الوطنية للتربية العلميـة تؤكـد علـى تـضمين مـستويات عليـا لالستقـصاء إال أن هـذه النتـائج                      

 .   في مستويات دنياستقصاءتظهر ميالً لدى المؤلفين إلى تضمين سمات اال

 :التوصيات
 :آلتيةا السابقة يقدم البحث التوصيات النتائج إلى استناداً

:  تضميناً أعلى للسمات التي ظهرت بشكل أقـل، مثـل          لتحوي األنشطة   مراجعة .١

 ".التواصل وتبرير التفسيرات"وسمة " صياغة التفسيرات من األدلة"سمة 

 سمات االستقصاء األساسية بشكل يتيح ممارسـة مفتوحـة أكثـر مـن           تضمين .٢

 وبالتـالي تبتعـد الكتـاب عـن         قبل المتعلم، واالبتعاد عن التوجيه المباشر مـن قبـل الكتـاب،           

 يطلــق عليهــا عــادة فــي التربيــة العلميــة بأنــشطة كتــب الطــبخ فــي       ينمــاذج األنــشطة التــ 

 والتي تقدم للطالب خطـوات محـددة إلنجـاز    ،(Cookbook Science Activities)العلوم 

 . النشاط دون تمكينه من التفكير واقتراح الخطوات المناسبة

 البحــث الحــالي فــي توجيــه المعلمــين إلــى مراعــاة     يمكــن اإلفــادة مــن نتــائج كمــا .٣

القصور حيال بعض السمات التي وردت في الكتاب من حيث ضعف تكرارها أو من حيـث      

فعلى سـبيل المثـال يفتـرض فـي     . طرحها بطريقة ال تمكن الطلبة من اقتراح كيفية أدائها   

بالتـالي تمكـين    ، و "التواصل وتبريـر التفـسيرات    "معلمي العلوم مراعاة ضعف تضمين سمة       

الطلبة وبشكل عملي من ممارسة هذه السمة في أفضل مستوياتها أثناء تنفيـذ النـشاط                

 .بغض النظر عن تضمينها من عدمه في الكتاب المقرر

 المقترحات
 البحــث الحــالي ســمات االستقــصاء مــن خــالل النظــر فــي مــستوى تــضمينها فــي   تنــاول

 كمـا أظهـرت نتائجـه تـضمين تلـك الـسمات             ،كتب الفيزياء للصفين األول والثالـث الثـانوي       

 إال أن تفعيــل ممارســة ، جميــع الــسمات بمــستويات متباينــة– إلــى حــد مــا –تــضمينا راعــى 

 تقـــصاء وكــذلك مراعــاة ممارســة ســمات االس    ،األنــشطة العمليــة فــي الــصف الدراســـي    

 ،األساســية الخمــس فــي مــستوياتها المختلفــة يظــل أمــراً مهمــاً لــم يتناولــه البحــث الحــالي 
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كما أن مستوى جودة التضمين في الكتب المقررة ال يعكس بالضرورة جـودة الممارسـة              

 وبالتــالي فــإن الحاجــة قائمــة إلــى التعــرف علــى مــستوى الممارســة  ،داخــل الــصف الدراســي

 ويمكن سد تلك الحاجة من خـالل البحـوث         ،الفعلية لهذا السمات داخل الصف الدراسي     

لطالــب والمعلــم داخــل الــصف الدراســي أثنــاء ممارســة  التــي تتنــاول مالحظــة فعليــة ألداء ا 

 وبالتـالي فـإن البحـث الحـالي يفـتح المجـال للبـاحثين            ،األنشطة المضمنة في كتـب الفيزيـاء      

 .إلجراء مثل هذا البحث مستقبالً

 

@      @      @ 
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 المراجع
يس العلـوم علـى تنميـة    أثر استراتيجية التعلم التعاوني االستقصائي في تدر ). ٢٠٠٩. ( عطيات ،إبراهيم 

 مجلــة. سعوديةالتحــصيل والتفكيــر الناقــد لــدى تلميــذات الــصف الثــاني المتوســط بالمملكــة العربيــة الــ   

 .٨١-٤٣ ،)٤(١٢ ،التربية العلمية

 تعلــم العلــوم باألنــشطة العلميــة االستقــصائية فــي فهــم الطلبــة للمفــاهيم    أثــر). ٢٠٠٦( أمــاني أحمــد، 

 دكتوراه غير منـشورة، جامعـة       رسالة. جية واتجاهاتهم نحو العلم   العلمية ومعتقداتهم االبستمولو  

 . للدراسات العليا، عمان، األردنربيةعمان الع

أثـر التـدريب علـى تـصميم جـدول االستقـصاء فـي تـدريس                ). ٢٠٠٦. ( فاطمة المقبالي، ؛ سليمان البلوشي، 

.  العــام بــسلطنة عمــان تالميــذ الــصف التاســع مــن التعلــيمدىالعلــوم علــى عمليــات العلــم والتحــصيل لــ

 ٦١-٤٣ ،٧ ، العلوم التربوية والنفسيةمجلة

ورقــة عمــل تــم تقــديمها فــي ورشــة  .  العلمــياالستقــصاء). ٢٠٠٢. ( أســماءالبلوشــي، ؛ شــريفةالحــارثي، 

 للدول األعـضاء بمكتـب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج              والرياضياتعمل المختصين التربويين في العلوم      

 م١٦/١٠/٢٠٠٢-١٢ل الفترة المنعقد في مسقط خال

ــسعدني،عبدالرحمن  محتــــوى الكتــــاب المدرســــي   :التربيــــة العلميــــة االستقــــصائية  ).٢٠٠٦.( محمــــدالــ

 .١٨٧-١٣٠ ،)٣٥ (،مصر-طنطا جامعة-التربية كلية مجلة.وممارسات المعلم التدريسية

ال إلـى  مدى تحقق معايير المحتوى من رياض األطفـ    ). ٢٠٠٦أغسطس،  (الشايع، فهد؛ والعقيل، محمد      

في محتوى كتب ) NSES(بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية األمريكية  (K- 4)الصف الرابع 

تحــديات : بحـث مقــدم للمـؤتمر العلمــي العاشـر للتربيــة العلميـة     .العلـوم بالمملكــة العربيـة الــسعودية  

 .٣٤٥-٣٢١، )١(الحاضر ورؤى المستقبل، مصر، 

مــستوى تــضمين الــسمات األساســية لالستقــصاء فــي األنــشطة    .)٢٠١٢. ( ســعيد بــن محمــد الــشمراني، 

 الدولية لألبحـاث    المجلة. السعودية في المملكة العربية   الثانوي العملية في كتب الفيزياء للصف الثاني     

 .١٥١-١٢٢، )٣١ (،التربوية
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 مجموعــة:الريــاض).٤ط( ، إلــى البحــث فــي العلــوم الــسلوكية   المــدخل).ه١٤٢٧.( حمــدالعــساف،صالح 

 . للنشرالعبيكان

 مهارات االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيميـاء       تضمين). ٢٠١٣. ( محي، سعيد حسين   آل 

 جامعة – منشورة، كلية التربية يررسالة ماجستير غ. للصف األول الثانوي وواقع ممارسة الطلبة إياها

 .الملك سعود

 بكتـب العلـوم للمرحلـة الثانويـة     دراسـة تحليليـة لمحتـوى تمـارين المعمـل        ).٢٠٠٣. ( سـعيد  عالم،جمال 

- جامعـة عـين شـمس   - في المناهج وطرق التدريس   دراسات.الزراعية في ضوء مهارات االستقصاء    

 .٤٥-١٩،)٨٦(مصر،

ــزعبــد  ــدين  ، العزي ــور ال ــة وحــدة مقترحــة باســتخدام مــدخل االكتــشاف شــبه      ). ٢٠٠٤. ( نجــوى ن فاعلي

التجاه نحو مادة العلوم لتالميذ الـصف األول        الموجه على كل من عمليات العلم والتحصيل الدراسي وا        

 .  ١٩٧-١٥٧، )٤(٧ التربية العلمية، مجلة. عن المجال اإلدراكي) المعتمدين والمستقلين(اإلعدادي 

مدى تناول محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة اإلعداديـة لعمليـات           ).١٩٩٨. ( عفيفي محمد،يسري 

 .١٨١-١٦٢،)١(١مصر،- عين شمسجامعة- التربية العلميةمجلة.االستقصاء
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Abstract: 

This paper aimed to identify the inclusion of the essential features of 

scientific inquiry in the tenth and twelfth grade physics textbook activities and 

comparing the results with the results of the eleventh grade activity analysis 

revealed by Alshamrani (2012). Content analysis was used through the use of the 

analysis protocol developed by Alshamrani based on the rubric of the essential 

features (NRC, 2000). The population and sample consist of all activities in all 

high school physics textbooks (132 activities). The results indicated that most 

activities focus on three features "posing scientifically oriented questions", 

"giving priority to evidence in responding to questions", and "formulating 

explanation from evidence". These three features included in all activities and 

88% in the tenth grade textbooks; and all activities and 87% in the twelfth grade 

textbooks. Moreover, the results revealed that the activities do not focus on the 

rest of the features. Furthermore, the results indicated unbalanced inclusion in 

the levels of the essential features; some features are included in their lower 

levels whereas some others included in their higher levels. In addition, the results 

revealed significant differences in the inclusion of “connecting explanations to 

scientific knowledge” in favor of the eleventh grade. The results also revealed 

significant differences in the level of the inclusion for the second level in favor 

of the eleventh grade and for the fourth level in favor of the tenth grade. 
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 :ملخص البحث 
ج هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى امتالك طالب جامعة سلمان بن عبـد العزيـز بـالخر              

الستراتيجيات التعلم، والتعرف فيما إذا كانت استراتيجياتهم تختلف بـاختالف نـوع التخـصص والمـستوى                
 . الدراسي، ومعرفة العالقة بين  استراتيجيات التعلم ومستوى التحصيل األكاديمي لديهم

تــوزيعهم حــسب متغيــرات الدراســة، وطبــق علــيهم  طالبــاً تــم ) ١٣٠(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  
ــات للمقيــاس،            ــصدق والثب ــتعلم مــن تطــوير الباحــث ،وتــم التأكــد مــن مؤشــرات ال مقيــاس اســتراتيجيات ال
وكشفت النتائج إلـى أن مـستوى امـتالك أفـراد العينـة السـتراتيجيات الـتعلم كـان متوسـطاً، كمـا كـشفت                         

الســتراتيجيات األقــل شــيوعاً والتــي يــستخدمها الطــالب فــي     النتــائج عــن االســتراتيجيات األكثــر شــيوعاً وا  
ــى            ــتعلم تغــزى إل ــة إحــصائية فــي اســتراتيجيات ال ــائج عــدم وجــود فــروق ذات دالل دراســتهم، وأظهــرت النت
متغيرات نوع التخصص والمستوى الدراسي أو التفاعل بينهما، وكذلك الحـال لـم تظهـر وجـود عالقـة ذات               

ك الطــالب الســتراتيجيات الــتعلم وبــين معــدالتهم التراكميــة ،وخرجــت   داللــة إحــصائية بــين مــستوى امــتال  
 .الدراسة بعدة توصيات

 . استراتيجيات التعلم ،  التحصيل األكاديمي ،طالب جامعة سلمان : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
تؤكد المدرسة المعرفية في التعلم أن التعلم ليس عملية اكتـساب للمعلومـات، بـل     

هـي عمليــة فاعلــة يبنــي فيهـا المــتعلم المعلومــة والمهــارة، ممـا يــنعكس إيجابــاً علــى أدائــه    

األكــاديمي والدراســي، وقــد تزايــد االهتمــام باســتراتيجيات الــتعلم لــدى الطلبــة منــذ فتــرات   

 طالب الجامعة، لما لهذا الموضوع من أثر كبير على التحصيل الدراسي، طويلة وخاصة لدى  

 الجــامعي تقــوم علــى افتــراض أن الطلبــة مــسلحون بالمهــارات   يموكمــا أن فلــسفة التعلــ 

ــي          ــتعلم الالزمــة لهــم خاصــة وأنــم يلتحقــون فــي الجامعــة الت الدراســية واســتراتيجيات ال

، بـة فـي حيـاتهم الجامعيـة والعاديـة         تمكنهم من اكتساب المعلومـات والمهـارات المتطل       

ــا   فمفهــوم التعلــيم الجــامعي يتــضمن تطــوير قــدرات    ؛ وتــؤهلهم إلكمــال دراســتهم العلي

والتفكير بكافة أنواعـه والتأمـل الـذاتي، واالنخـراط فـي االستقـصاء          ،  التفكير العليا للطالب  

ــة أن تكــو       ن ذاتيــة الموضــوعي، وإن مــا يميــز طبيعــة الدراســة األكاديميــة فــي هــذه المرحل

التوجيه واالستقاللية، لذا فـإن امـتالك طلبـة هـذه المرحلـة السـتراتيجيات الـتعلم العميقـة          

القــضاة . (التــي تــؤهلهم للقيــام بمــا هــو مطلــوب مــنهم أمــر فــي غايــة األهميــة بالنــسبة لهــم 

 ).٢٠٠٧والترتوري،

م أن ويبــدو أن اســتراتيجيات الــتعلم يمكــن أن تطــور ذاتيــاً نتيجــة للتقــدم بــالعمر، رغــ 

العديــــد مــــن الدراســــات أشــــارت إلــــى دور المدرســــة أوالً ثــــم الجامعــــة فــــي تطــــوير هــــذه   

االستراتيجيات وإكسابها للطلبة إذا أريـد لهـم أن يكونـوا متعلمـين مـستقلين ونـاجحين                  

 ). ٢٠٠٢الحموري، (

ونظراً ألن عملية التعلم من العمليات المعقدة التي تتطلب إدراك المـتعلم للمهـارات          

 لتحقيق النجاح فيها، لذا تزايد االهتمام بعادات االستذكار، واستراتيجيات التعلم،           الالزمة

وال سيما لدى طلبة المرحلة الجامعية، لكونهم األكثر حاجـة المـتالك هـذه المهـارات فـي        

ضوء تفعيل دور المتعلم في عملية التعلم من جهة، وازدياد تعقد المهمـات التعليميـة مـع         

ونظــــراً ألهميــــة ). ١٩٩٩الــــوهر وبطــــرس، . (ســــية مــــن جهــــة أخــــرىتقــــدم المراحــــل الدرا
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استراتيجيات التعلم وطرق المذاكرة السليمة في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي،          

فقــد قامــت بعــض الجامعــات فــي تنميــة هــذه االســتراتيجيات لــدى طلبتهــا، مــن خــالل عقــد  

جيات، ولجـأت بعـضها فـي    اللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل حول هـذه االسـتراتي     

 (Danchise, 1985)تــدريس مــساق أو أكثــر يتــضمن التــدريب علــى هــذه االســتراتيجيات     

 (Weinstein & Underwood, 1985)ومن األمثلة على ذلك ما قامت بـه وينـستين وانـدرود    .

في جامعة تكساس على تطـوير أحـد المقـررات، والتـي تهـدف إلـى تـدريب وتعلـيم الطلبـة              

اســتراتيجيات التخطــيط، أخــذ المالحظــات،    : جيات الــتعلم الرئيــسية مثــل  علــى اســتراتي 

 .التسميع، تنظيم الوقت، طرق المذاكرة، بيئة التعلم

أن أهـم محـددات الـتعلم األصـيل اسـتخدام اسـتراتيجيات       ) ٢٠٠٣(وقد بينت العجمي  

ه، كـم  التعلم الفعال التي تحقق االبتكارية أكثر من أسـاليب اسـتدعاء المـتعلم لمـا تعلمـ           

طبيعــة المــادة :  ثــالث  عوامــل تــؤثر فــي عمليــة  الــتعلم هــي (Roger, 1997)وحــدد روجــرز 

التعليمية، وطريقة عرضها، واستراتيجيات التعلم ومهاراته، كما أشـار الـضامن وسـليمان        

أن الـــتعلم الجيـــد يتطلـــب مهـــارات يجـــب علـــى الطلبـــة إتقانهـــا، مـــن أهمهـــا جمـــع ) ٢٠٠٣(

ديـدة فـي القـراءة واالسـتماع، وأخـذ المالحظـات وربطهـا بـالتعلم           المعلومات واألفكار الج  

 . السابق، والقدرة على استرجاعها وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة

وقد رأى بعض الباحثين أن الطلبة الذين يمتلكـون اسـتراتيجيات تعلـم عاليـة ال بـد أن                   

تيجيات الــتعلم مثــل يكــون تحــصيلهم عاليــاً، كمــا أن مفــاهيم أخــرى متداخلــة مــع اســترا  

اســـتراتيجيات الـــتعلم المـــنظم ذاتيـــا والمهـــارات الدراســـية وأســـاليب الـــتعلم لهـــا نفـــس  

؛ ٢٠١١، عليمــــات، ٢٠١٠جديــــد ومنــــصور، ؛ ٢٠١٠الجــــراح، (األهميــــة فــــي التحــــصيل الدراســــي 

 ). ٢٠٠٣العجمي، ؛ ١٩٩٩الوهر وبطرس، ؛ ٢٠٠٩المصري، 

والمـستوى  ) علمـي أو أدبـي    (لتخـصص   كما يفترض الباحث أنه يمكن أن يكـون لنـوع ا          

الدراسي أثراً في استراتيجيات التعلم الذي يستخدمها الطلبة، خاصة أنه كما هو معـروف              

ــة، وكــذلك قــد         أن هنــاك اخــتالف فــي طبيعــة المقــررات بــين التخصــصات األدبيــة والعلمي
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ليـه  وهـذا مـا أشـارت إ      . يكون للمـستوى الدراسـي أثـراً فـي اسـتخدام اسـتراتيجيات الـتعلم              

في مجال متغير التخـصص، ودراسـة الجـراح         ) ٢٠٠٠(بعض الدراسات مثل دراسة الخليفي      

فـي  ،  والتي توصلت إلى وجود فروق في المستوى الدراسـي ولـصالح المـستوى األعلـى              ) ٢٠١٠(

حـــين لـــم تـــشر بعـــض الدراســـات إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي اســـتخدام    

لتخصص أو السنة الدراسية مثل دراسة باعبـاد ومرعـي       استراتيجيات التعلم تبعاً لمتغير ا    

)١٩٩٦ .( 

مـــن خـــالل مـــا ســـبق يتبـــين أن اســـتراتيجيات الـــتعلم تعـــد مـــن المهـــارات الـــضرورية    

للدراســـة الناجحـــة لطلبـــة المرحلـــة الجامعيـــة والتـــي حظيـــت باهتمـــام البـــاحثين وإجـــراء  

بعمليــات تعلمــه،  دراســات عليهــا فــي معظــم دول العــالم والتــي تتــضمن معرفــة المــتعلم      

واختيار استراتيجيات دراسـية تتناسـب مـع المهمـات الدراسـية المختلفـة، ومراقبـة  مـدى             

نجاحه في استخدام تلك االستراتيجيات، ولذا جاءت هذه الدراسة بهـدف الكـشف عـن        

استراتيجيات التعلم التي يستخدمها طالب جامعة سلمان بالخرج بدراسـتهم وعالقتهـا         

 . ومتغيري نوع التخصص والمستوى الدراسيبالتحصيل الدراسي 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن موضوع استراتيجيات الـتعلم مـن المواضـيع المهمـة علـى المـستوى الجـامعي، لمـا                   

لها من دور كبير في مساعدة الطلبة على التعامل مع المواد الدراسية، و لما لها من أثر في         

ومـن  ،  ي كمـا تـشير إلـى ذلـك معظـم الدراسـات            تنمية مستوى الدافعية والتحصيل الدراس    

خــالل عمــل الباحــث كعــضو هيئــة تــدريس فــي الجامعــات الــسعودية منــذ ســنوات مــضت،  

 االسـتراتيجيات التـي يـستخدمونها     بعـض  واحتكاكه بالطلبة، ومالحظته وجود ضعف في     

إلـى  في الدراسة وفي التعلم، ووجود فروق فردية بينهم في هذه االستراتيجيات، باإلضـافة              

الشكوى والتذمر من قبل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة  سلمان بـالخرج         

ــى        ــادهم علــ ــصم واعتمــ ــلوب الحفــــظ الــ ــى أســ ــادهم علــ ــة واعتمــ ــتخدام الطلبــ ــن اســ مــ

استراتيجيات تعلم سطحية بدراستهم، باإلضافة إلى شيوع النمط التقليدي في التدريس 
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دريس، وخاصــة أعــضاء هيئــة التــدريس الــذين    عنــد عــدد ال بــأس فيــه مــن أعــضاء هيئــة التــ    

يدرســون التخصــصات العلميــة والــذين ال يوجــد لــديهم خلفيــة تربويــة، وإعــداد تربــوي  وأثــر   

كــل ذلــك فــي تــدني مــستوى الدافعيــة والتحــصيل الدراســي وعــزوف الطلبــة عــن الدراســة، 

ي لدى جاءت هذه الدراسة للكشف عن استراتيجيات التعلم وعالقتها بالتحصيل الدراس   

 . طالب جامعة سلمان بمدينة الخرج

 : وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ما مستوى امتالك طالب جامعة سلمان بالخرج الستراتيجيات التعلم؟ -١  

مــا االســتراتيجيات التــي يــستخدمها طــالب جامعــة  ســلمان فــي دراســتهم مرتبــة   -٢

 حسب  األهمية؟ 

 ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات طــالب جامعــة  هــل توجــد فــروق -٣

ســلمان علــى مقيــاس اســتراتيجيات الــتعلم تعــزى إلــى نــوع التخــصص للطالــب ومــستواه      

 ؟   الدراسي والتفاعل بينهما

هل توجد عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين اسـتراتيجيات الـتعلم  التـي يـستخدمها                     -٤

 التحصيلي األكاديمي ؟طالب جامعة سلمان بالخرج  ومستواهم 

 :أهداف الدراسة
ــى الكــشف عــن مــستوى امــتالك طــالب جامعــة ســلمان           ــة إل تهــدف الدراســة الحال

بالخرج السـتراتيجيات الـتعلم، والتعـرف فيمـا إذا كانـت االسـتراتيجيات تختلـف بـاختالف            

المـــستوى الدراســـي ونـــوع التخـــصص أو التفاعـــل بينهمـــا، والتعـــرف علـــى العالقـــة بـــين          

جيات الـــتعلم  التـــي يـــستخدمها طـــالب جامعـــة ســـلمان بـــالخرج  ومـــستواهم        اســـتراتي

 . التحصيلي األكاديمي

 : أهمية الدراسة
  :تبرز  أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما 

 :األهمية النظرية: أوال
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 تبرز أهمية هذه الدراسة بما ستضيفه إلى المعرفة فـي مجـال اسـتراتيجيات الـتعلم       -

وذلك مـن خـالل التعـرف علـى مـستوى امـتالك       ،  اد من تطبيقاتها التربوية   وبمقدار ما يستف  

استراتيجيات التعلم لدى طالب جامعة سلمان بالخرج، وفيما إذا كان هناك أثـر لمتغيـري            

ــين         ــا بــ ــة مــ ــة العالقــ ــدنا بمعرفــ ــى تزويــ ــافة إلــ ــصص، إضــ ــوع التخــ ــي ونــ ــستوى الدراســ المــ

ى أهميــة الدراســة مــن ناحيــة نظريــة   تتجلــ-. اســتراتيجيات الــتعلم والتحــصيل األكــاديمي 

أيضا من أهمية هذه االستراتيجيات في ضوء التطورات المعلوماتية والثـورة المعرفيـة التـي          

وأن يمتلـك ذخيـرة   ، إذ يطلـب مـن الفـرد أن يعـرف كيـف يـتعلم      ، يشهدها العالم هذا اليوم   

 .متنوعة من االستراتيجيات التي تسهل تعلمه 

 :األهمية التطبيقية: ثانيا

 يمكن أن يـستفيد مـن نتـائج هـذه الدراسـة أسـاتذة الجامعـات والمعنيـين بالعمليـة                     -

التربوية ككل وذلك بالعمل على تطوير وتنمية مستوى استراتيجيات التعلم لـدى الطلبـة     

من خالل تصميم البرامج التدريبية، أو عقد دورات تدريبية للطلبة  والتي من شأنها االرتقاء     

الستراتيجيات العميقة والفعالـة، األمـر الـذي سـينعكس إيجابـاً علـى              بمستوى امتالكهم ل  

 . مستوى دافعيتهم وعلى تحصيلهم األكاديمي

ــى          - ــة التــدريس عل ــة للدراســة الحاليــة مــن خــالل تعــرف أعــضاء هيئ ــرز أهمي  كمــا تب

ــا يـــساعدهم فـــي تطـــوير اســـتراتيجياتهم     االســـتراتيجيات التـــي يـــستخدمها الطـــالب ممـ

يميــة، وتـــصميم الخطــط الدراســية للمقـــررات التــي يدرســونها بـــشكل      وأســاليبهم التعل 

 . أفضل تتناسب مع أسلوب الطالب ودافعيته

ــضاً مــن أداة القيــاس التــي طورهــا الباحــث فــي هــذه الدراســة          -  يمكــن أن يــستفاد أي

لتطبيقها على طلبة الجامعات في دراسات أخرى مستقبلية، كما يمكـن اسـتخدامها فـي     

لقــصور فــي هــذه االسـتراتيجيات لــدى الطلبــة، وبالتــالي تــضمين هــذه  الكـشف عــن جوانــب ا 

 . االستراتيجيات في البرامج اإلرشادية والعالجية لهم
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 : تعريف مصطلحات الدراسة
 : ورد في هذه الدراسة المصطلحات التي تعرف على النحو التالي

ه وفعلـه   الطالـب وطريقـة تفكيـر   ا يقـوم بهـ   التـي  هـي األعمـال    :استراتيجيات الـتعلم  

ويعرفها ).٢٠٠٦الضامن،  (عندما يخطط وينفذ ويقيم أداءه على العمل ونواتج ذلك العمل           

بمجموعــة الــسلوكيات المعرفيــة المتنوعــة التــي يــستخدمها الفــرد أثنــاء    ) ٢٠٠٦(الزغــول 

والتـــي تعمـــل علـــى تـــسهيل اكتـــساب المعرفـــة وتنظيمهـــا واالحتفـــاظ بهـــا          ، الدراســـة

 .واستدعائها عند الحاجة 

 التــي الــسلوكيات المعرفيــة المتنوعــةيعرفهــا الباحــث إجرائيــا  بأنهــا مجموعــة مــن  و

يقوم بها متعلم أو أكثر لتحقيـق هـدف تعليمـي، أو أكثـر بمتعـة حـسب مـا تمثلـه درجـات                        

على مقياس اسـتراتيجيات الـتعلم المطـور مـن قبـل الباحـث والمـستخدم                الكلية  الطالب  

 .ألغراض الدراسة الحالية 

 هو معدل الطالـب التراكمـي فـي جميـع مقرراتـه الدراسـية التـي        :كاديميالتحصيل األ 

ــلمان   ــة سـ ــي جامعـ ــها فـ ــالخرجدرسـ ــول      بـ ــرة القبـ ــي دائـ ــي ملـــف الطالـــب فـ ، والمـــسجل فـ

عنـد اإلجابـة علـى      ) ١٤٣٣/١٤٣٤(والتسجيل في الجامعة، في الفصل األول للعـام الدراسـي           

 . أداة الدراسة

 :حدود الدراسة
 :من الحدود التاليةنتائج البحث تتحدد ض

تتحدد الدراسـة الحاليـة بموضـوع الدراسـة والمتمثـل فـي الكـشف            :حدود موضوعية 

كمـا تتحـدد    ،  عن العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي وبعض المتغيـرات         

نتائج الدراسة بالمقياس الذي استخدمه الباحث في الدراسة والمطـور مـن قبلـه، ومـا تمتـع                 

دق وثبات، ومدى صالحيته في قياس ما أعده لقياسه، وبطريقة اختيـار العينـة             من دالالت ص  

   . ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة

 . طالب جامعة سلمان بن عبد العزيز بمحافظة الخرج :حدود  بشرية مكانية 
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-١٤٣٣الفـصل الدراسـي األول للعـام الجـامعي       تم تطبيق الدراسة فـي     :حدود زمانية 

 .هـ١٤٣٤

 :النظري والدراسات السابقةاإلطار 

  : اإلطار النظري: أوال

تشير استراتيجيات التعلم إلى السلوكيات واألفكـار التـي يـستخدمها المـتعلم أثنـاء             

ــن    ــرح دنـ ــتعلم، ويقتـ ــة الـ ــا   (Dunn, 1995)عمليـ ــتعلم همـ ــتراتيجيات الـ ــن اسـ ــوعين مـ :  نـ

الــب الــذي يــستخدم  فالط؛ األخــرى المتمثلــة بالــسطحية واإلســتراتيجية المتمثلــة بــالعمق،  

اإلستراتيجية األولى يتميز بدراسته لساعات أطول، ويأخذ التفصيالت من خالل االستفادة   

من المالحظات داخل الفصل، ويحل الواجبات والتمارين، ويشارك في األنـشطة الـصفية،              

وتكون دراسته منظمة وليس فقط يوم االختبار، والتنظيم الجيد، والقدرة على اسـتدعاء             

ومــات، أمــا أصــحاب اإلســتراتيجية الــسطحية فــإنهم يميلــون نحــو حفــظ الحقــائق         المعل

وجمــع بعــض األجــزاء مــن المعلومــات، وتتركــز اهتمامــات الطالــب فــي الحــصول  ، )البــصم(

وفي هذا الـصدد ال بـد مـن اإلشـارة إلـى             . على درجات عالية دون أن يتقن المادة التي يدرسها        

ت شخصية، ولكنها انعكـاس لبيئـة الـتعلم،     أن األسلوب السطحي والمعمق ليست سما     

فالتعلم الجيد يدعم األسلوب المعمق والعكس صحيح، وهنـاك اسـتراتيجية فـي الـتعلم               

أن الطلبـــة الـــذين يـــستخدمون هـــذه  ) (Vermunt, 1998)غيـــر موجهـــة، إذ يـــرى فيرمنـــت  

االســتراتيجية يواجهــون صــعوبات فــي كميــة المعلومــات التــي علــيهم أن يقرؤونهــا، كمــا   

 .يصعب عليهم التمييز بين ما هو مهم وما هو غير مهم

 واستراتيجيات التعلم، يمكن القول أن  Learning Styleوللتمييز بين أسلوب التعلم 

األســلوب موجــود بينمــا االســتراتيجية متعلمــة تتكيــف مــع الواقــع الــذي ال يحققــه أســلوب  

قــوم بهــا الفــرد ليــسهل  أي أن اســتراتيجيات الــتعلم هــي إجــراءات ي ، الــتعلم المــستخدم

أداؤه على التعلم،  وتختلف هذه االستراتيجيات بـاختالف طبيعـة العمـل المـراد القيـام بـه،                   

 ). ٢٠٠٦الضامن، (فاالستراتيجيات المختلفة تتطور حسب تطور األعمال المختلفة 
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أن االسـلوب العميـق فـي الدراسـة لـدى الطلبـة يتمثـل فـي                  ) (Biggs,1995وقد بين بقـز     

متعــددة أهمهـا مــستوى عــال مـن النــشاط لـدى المــتعلم والتفاعــل مـا بــين الطالــب     جوانـب  

 أن الـتعلم هـو ظـاهرة    (Loo, 2004)ويـرى لـو   . واآلخرين، وتوفر قاعدة معرفية منظمـة لديـه  

ــا مـــن شخـــصية المـــتعلم، فعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن أن      تتـــأثر ببيئـــة الـــتعلم أكثـــر منهـ

 دراسته في العلـوم اإلنـسانية ألنهـا تتطلـب           يستخدم الطالب نفسه األسلوب المعمق في     

ذلــك، وقـــد يـــستخدم األســـلوب الـــسطحي فــي الرياضـــيات لحفـــظ الحقـــائق والمعـــادالت،   

ويعتقد أن الذي يدفع الطلبة نحـو هـذا األسـلوب هـو كبـر حجـم المقـرر فـي المنهـاج، وقلـة                         

 ال يمثـل    الفرص لممارسة األسلوب العميق، وأشار أن كال األسلوبين السطحي أو العميق          

ــه، وتوصـــى        ــد تعلمـ ــا يريـ ــين مـ ــين الطالـــب وبـ ــة بـ ــا يمثـــل العالقـ ــصية، وإنمـ ــذكاء أو الشخـ الـ

الدراسات بتبني العمل الجمـاعي وحـل المـشكالت والـتعلم الفعـال، والـتعلم التعـاوني إذا                

 . تم استخدام األسلوب العميق

ارسـون  وقد أشارت معظم الدراسات السابقة من قبل ربع قرن إلى أن المدرسين يم  

عـــدة نظريـــات فـــي الـــتعلم والتعلـــيم، فمـــثالً بعـــض المدرســـين يعتقـــد أن عليـــه أن يغطـــي  

موضــوعات المقــرر بانتظــام ويقــدم المحتــوى إلــى الطلبــة، وإن الفــشل فــي عمليــة التغطيــة 

سببه الطالب نفسه، فمثل هؤالء المدرسين هم من دعاة األسلوب السطحي فـي الـتعلم،    

ون إلــى مــساعدة الطلبــة علــى الفهــم وعلــى تغييــر       فــي حــين أن مدرســين آخــرين يــسع    

وتعديل المفاهيم، وبالتالي يركزون على ما يقوم بـه الطلبـة مـن أنـشطة، وهـؤالء يعتبـرون                   

الفشل في التعلم يمكن أن يرجع إلى الطريقة التي خطط ونفـذ بهـا المقـرر، فمثـل هـؤالء                    

هــم مــن دعــاة تــشجيع    المدرســين يعــدون  الطالــب محــور العمليــة الدراســية، وبالتــالي ف      

 ). ٢٠٠٦الضامن، . (أساليب التعلم العميقة

ومـــن هنـــا فـــإن االســـتراتيجية تـــشير إلـــى مجموعـــة مـــن الفعاليـــات والنـــشاطات التـــي 

بينمـا األسـلوب يـشير إلـى معلومـات روتينيـة يمكـن        ، يفضلها النـاس فـي حـل مـشكالتهم        

 هوكـــسيما ريـــشي وفـــي هـــذا الـــصدد أيـــضا  (Morray, 1994)اعتبارهـــا ســـمات شخـــصية 
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(Hoeksema, 1995) أن أســلوب الــتعلم أوســع مــن اســتراتيجيات الــتعلم ألنــه مــن وجهــة 

نظره أن أسلوب التعلم يتـضمن اسـتراتيجيات متنوعـة، باإلضـافة إلـى العوامـل الشخـصية                  

 (Sadler- smith& Tsang, 1998)والمتعلقة بالدافعية أيـضا، ويـرى سـادلر سـميث وتاسـنج      

ن أن يغير األفراد أسـلوبهم فـي الـتعلم، ولكـن هـم قـادرون علـى  أن                أنه من الصعوبة بمكا   

يطوروا فـي اسـتراتيجياتهم كـي يـصبحوا أكثـر فاعليـة فـي المواقـف التعليميـة، وإن األداء             

في التعلم مرتبط باستراتيجيات التعلم وفي العملية التعليمة والفروق الفردية، وإن نـواتج              

فـي تـشكيل تلـك االسـتراتيجيات، باإلضـافة إلـى أن       التعلم هي انعكاس للنجاح أو الفشل     

مــستوى التحــصيل والفهــم واكتــساب المعرفــة وتطــوير المهــارات هــي أيــضا انعكــاس          

 . الستراتيجيات التعلم

ــر        ــتعلم وأكثـ ــتراتيجيات الـ ــذاتي واسـ ــتعلم الـ ــين الـ ــربط بـ ــاحثين يـ ــاك بعـــض البـ وهنـ

 أو ما يطلق عليه التعلم المنظم    المتعلمين فعالية هم الذين يعتمدون على القراءة الذاتية،       

ذاتياً، والمقصود به هو تسخير األفكار والمشاعر والسلوك لتحقيق األهـداف األكاديميـة،             

ــوفر فيهــا التخطــيط والتقــويم          ــة يت ــتعلم يتــضمن اســتراتيجيات معرفي ــوع مــن ال وهــذا الن

ــة        ــى الدافعيــة التــي تعــد هــي المحــرك للكــوامن الداخليــة عنــد الطلب ــضامن، (. باإلضــافة إل ال

ــان  ). ٢٠٠٦ ــرى زمرمــــ ــتخدام   (Zimmerman, 1995)ويــــ ــين اســــ ــة بــــ ــاك عالقــــ  أن هنــــ

ــى أن         ــة والتحــصيل الدراســي، وأشــارت الدراســة إل ــة مــن قبــل الطلب االســتراتيجيات الذاتي

 . المتفوقين دراسياً يمارسون ثالثة عشر استراتيجية من مجموع أربعة عشر

ــة الســــتراتيج     ــة الطلبــ ــز بــــين معرفــ ــن التمييــ ــتعلمويمكــ ــتخدام هــــذه  ، يات الــ واســ

ــة المعلومــات عــن هــذه االســتراتيجيات     ، االســتراتيجيات ــد مــن تعلــم الطلب وكيــف ، إذ ال ب

وبنــاءا علــى ذلــك فقــد  ، )Paris,1983( يــضبطون وينظمــون العمليــات العقليــة فــي أن واحــد  

دراسة طور فيهـا برنامجـا زود فيـه المتعلمـين بطـرق             ) Dansereau,1995( أجرى دانسيريو   

محددة  لتحسين استيعابهم للمواد التعليمية وبطرق الختبـار األفكـار الرئيـسية وكيفيـة               

 .ربط هذه األفكار 
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إلـى أن كثيـر مـن الطـالب ال يحـصلون علـى النتـائج التـي         ) ١٩٩٦(وقد أشار عبد الموجود     

بــل ألنهــم ال يحــسنون  ، لــيس ألنهــم ال يبــذلون الجهــد  الكــاف   ، يرجونهــا مــن مطــالعتهم 

أو ال ، أو ألنهــم ال يقــرأون جيــدا  ، أو ألنهــم ال  يــستذكرون بطريقــة جيــدة   ، تهمتنظــيم وقــ 

لــذا فالدراســة الجامعيــة الناجحــة تحتــاج بجانــب القــدرات  ، يــستعدون لالختبــار كمــا يجــب

المالئمة للدراسة إلى توافر عادات واسـتراتيجيات للدراسـة قـد ال يكـون متاحـا اكتـسابها               

وقـد يتعثـر بعـض الطـالب الممتـازين فـي بدايـة        ،  الجـامعي وتنميتها في مراحل التعليم قبـل    

ــتراتجيات  حيـــاتهم الجامعيـــة بـــسبب قلـــة وعـــيهم بمتطلبـــات الدر   اســـة الجامعيـــة واسـ

 .التعلم

وقــد تزايــد االهتمــام لــدى كثيــر مــن البــاحثين لدراســة االســتراتيجيات التــي يــتعلم بهــا  

أن الطالــب الجــامعي يتحمــل  :الطلبــة وال ســيما فــي المرحلــة الجامعيــة ألســباب عــدة منهــا 

ــتعلم الجــامعي تفــرض أعبــاء متعــددة علــى     ، المــسؤولية الذاتيــة عــن تعلمــه   وأن طبيعــة ال

وأن انخفــاض درجــات بعــض الطــالب علــى االختبــارات قــد ال يرجــع إلــى ضــعف           ، الطالــب 

وإنمــا قــد يعــود إلــى افتقــارهم لمهــارات االســتذكار  ، قــدرتهم أو القــصور فــي شخــصياتهم

 )٢٠٠٩، المصري.(  التعلم واستراتيجيات

تــضمينها فــي الدراســة الحاليــة فــي     تــمومــن األمثلــة علــى  اســتراتيجيات الــتعلم التــي  

ــي بعـــض     ــضها فـ ــي وردت  بعـ ــرات  المقيـــاس  والتـ ــوير فقـ ــسابقة واألدب  تطـ ــات الـ  الدراسـ

ــري ــستقلة : النظـ ــة المـ ــات ، الدراسـ ــدوين المالحظـ ــات   ، وتـ ــوط تحـــت المعلومـ ــع خطـ ووضـ

ــز  ،الرئيـــسية فـــي الـــدرس  ــاه والتركيـ ــارة االنتبـ ــدد،   ، مهـ ــات فـــي الوقـــت المحـ ــاء الواجبـ إنهـ

وإثــارة األســئلة ، والتحــضير للــدرس قبــل شــرحه مــن قبــل المــدرس، االســتعداد لالختبــارات

مهارة التلخيص ، وتصحيح أخطاء االختبار ،  والدراسة بصوت مرتفع  ،  حول موضوع الدرس  

والحـوار و المناقـشة   ،   والتـذكر  واستخدام مخططات ذهنيـة للـتعلم     ،  والتخطيط والتنظيم 

، المـصري ؛ ٢٠٠٦،  الـضامن .( والتركيز على التطبيقات العملية     ،  مع الزمالء في موضوع معين    
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ــات؛ ٢٠٠٩ ــوري ؛ ٢٠١١، عليمـــ ــضاة والترتـــ ــول، ؛ ٢٠٠٧، القـــ  & Weinstein)؛٢٠٠٦الزغـــ

Underwood, 1985   ؛ Vermetten, 1997( .  

 : الدراسات السابقة
عدداً مـن الدراسـات المرتبطـة بمتغيـرات الدراسـة الحاليـة مـن        سوف يعرض الباحث    

فقــد هــدفت دراســة فوســتر ونيلــسون   ، األقــدم إلــى األحــدث حــسب تسلــسلها التــاريخي  

(Foster & Nelson, 1987)      ــتعلم ــتعلم ودافعيــة ال ــى معرفــة العالقــة بــين مهــارات ال  إل

ــى أن هنــاك       ــة الجامعــة، وأشــارت نتائجهــا إل ــدى طلب أربــع عوامــل لمهــارات   واالبتكاريــة ل

وضـــع العالمـــات فـــي الكتـــاب، وتـــدوين المالحظـــات والبحـــث والمثـــابرة عـــن   : الـــتعلم هـــي

ــائج  أن هنــاك عالقــة بــين مهــارات           المعلومــات، واالنتبــاه للنقــاط المهمــة، كمــا بينــت النت

 . التعلم والدافعية للدراسة

قة بـين عـادات     والتي هدفت  إلى كشف العال     ) ١٩٨٩(وفي دراسة أخرى أجراها فطيم      

) ٩٠(االســتذكار والتحــصيل األكــاديمي لــدى طلبــة البحــرين، وتكونــت عينــة الدراســة مــن     

طالباً وطالبة، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه دالـة إحـصائياً بـين الـدرجات علـى عـادات                   

 . االستذكار والمعدالت التراكمية للطلبة

فحــص العالقــة بــين الــوعي    بــإجراء دراســة هــدفت إلــى   (Cook, 1991)وقــام كــوك  

ــة مــن        ــتعلم ومــستوى التحــصيل الدراســي، وتكونــت العين ــة  ) ٧٨(بأســلوب ال ــاً وطالب طالب

بكلية فلوريدا، وتـم اسـتخدام اسـتبيان أسـلوب الـتعلم، وبينـت النتـائج أن الطـالب األكبـر             

عامــاً فــأكثر تميــزوا بتعــدد أســاليب الــتعلم، وكــان تحــصيلهم الدراســي أفــضل، ) ٢٣(عمــراً 

 . ا أصبحوا أكثر وعياً بأساليب تعلمهم من الطالب األصغر عمراًكم

فقـد هـدفت إلــى معرفـة االســتراتيجيات    ) ١٩٩٤(ففـي دراسـة أجراهــا خـزام وعيــسان    

ــرات الجــنس،           ــة الجــامعيون فــي دراســتهم  فــي ضــوء متغي ــي يوظفهــا الطلب ــة الت التعليمي

طالبـاً، وتـم    ) ٢٣٤(دراسـة مـن     والتخصص، واالندماج في الدراسة الجامعية، وتألفت عينـة ال        

بناء مقياس لالستراتيجيات تكون من عدة أبعاد، وأشارت النتائج إلـى وجـود اخـتالف بـين           



 

 
 الخرج  ب بن عبد العزيزاستراتيجيات التعلم وعالقتها بالتحصيل األكاديمي وبعض المتغيرات لدى طالب جامعة سلمان ٨٢

 محمد فرحان القضاة . د

الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في استراتيجيات التعلم، ولـم تظهـر الدراسـة وجـود فـروق                 

دد فـي الجامعـة     دالة إحصائياً تبعاً للتخصصات الدراسية العلميـة واألدبيـة، وبـين الطلبـة الجـ              

 .والطلبة الذين هم على وشك التخرج في استراتيجيات التعلم

بحثـاً حـول تقيـيم طلبـة جامعـة صـنعاء السـتراتيجيات              ) ١٩٩٦( وأجرى باعباد ومرعي    

ــية،       ــسنة الدراســ ــرات الجــــنس والتخــــصص والــ ــة وفــــق متغيــ ــررات الجامعــ ــتعلم لمقــ الــ

ة ميتــشيغان، وتكونــت العينــة واســتخدام قائمــة اســتراتيجية الــتعلم المطــورة فــي جامعــ

طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية بجامعة صنعاء، وأظهـرت النتـائج فروقـاً ذات               ) ٢٠٦(من  

داللـــة إحـــصائية حـــسب متغيـــر الجـــنس ولـــصالح اإلنـــاث، فـــي حـــين لـــم تظهـــر فروقـــاً فـــي   

 .استراتيجيات التعلم تعزى إلى متغيري التخصص والسنة الدراسية 

 والتي هدفت إلى التعرف على التغيـر والثبـات   (Vermetten, 1997)ن وأما دراسة فيرمت

في استراتيجيات التعلم لدى الطلبة في السنة األولـى والثانيـة فـي دراسـتهم فـي الجامعـة،                    

 فــي النــرويج، Tilburgطالبــاً وطالبــة مــن جامعــة تلبــرج  ) ١٨٨(وتكونــت عينــة الدراســة مــن  

 مـن كليـة االقتـصاد، و    ٤٨البـاً مـن كليـة اآلداب،        ط ٢٧ طالباً من كليـة الحقـوق،        ٩٠وشملت  

 من العلوم االجتماعية، واستخدم في الدراسة استبيان لقياس اسـتراتيجيات الـتعلم،           ٢٣

وقد أظهرت النتائج أن الطلبة في الفصل الرابع أظهروا استراتيجية عميقة واعتمـاد أكثـر         

د واآلداب تحــوالً أكبــر فــي  علــى أنفــسهم مقارنــة مــع الفــصل األول، وأظهــر طلبــة االقتــصا   

استراتيجيات التعلم من طلبة القانون والعلوم االجتماعية، كما أشارت النتائج إلى وجود             

 . ارتباط قوي بين استخدام استراتيجيات التعلم في الفصول السابقة والالحقة

بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى          ) ٢٠٠٦كما ورد في حـسن،      ) (١٩٩٧(كما قام البيلي    

 بــين الطــالب ذوي المعــدالت التحــصيلية المنخفــضة والمرتفعــة فــي اســتراتيجيات    الفــروق

طالبـاً مـن طـالب جامعـة اإلمـارات      ) ١٦٨(التعلم واالسـتذكار، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن         

وتوصــلت النتــائج إلــى وجــود فــروق بــين الطــالب فــي أســاليب االســتذكار، وكانــت     ) العــين(
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ى إلــى ظهــور الفــروق بــين الطــالب فــي معــدالتهم     الدافعيــة هــي العامــل الحاســم، الــذي أد   

 .التحصيلية

ــارتز    ــو كــ ــرى بــ ــا أجــ ــى   (Boekaerts, 1997)كمــ ــى التعــــرف إلــ ــدفت علــ ــة هــ  دراســ

االستراتيجيات التي يستخدمونها في التعلم، وطبقت الدراسـة علـى عينـة مـن المـراهقين              

ئج أن حــوالي  طالبــاً، وأظهــرت النتــا   ) ٢٠٠(فــي المــدارس الثانويــة فــي النــرويج مكونــة مــن       

مـــن أفـــراد العينـــة يـــستخدمون االســـتراتيجية الـــسطحية فـــي الـــتعلم كقـــراءة        ) %٧٠(

المحتــوى، وإعــادة قراءتــه مــرة ثانيــة، والتــذكر، ولــم يكتــرث الطلبــة بالتكامــل المفــاهيمي،   

اســتخدموا أســلوباً فــي الــتعلم يخــدم أغراضــهم الحياتيــة    ) %١٧(كمــا بينــت الدراســة أن  

 مــنهم ذكــروا أنهــم اســتخدموا األســلوب العميــق فــي      %١٦أن ومــشكالتهم اليوميــة، و 

 . التفكير، وكانوا يشعرون بالسعادة الكتشافهم معلومات جديدة

دراســة هــدفت  إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام   ) ١٩٩٨(كمــا أجــرت شــقير ومنــسي  

ودافعيـة  ،  أسلوب النماذج في التدريس، على أساليب التعلم السطحي والعميـق والمـنظم           

طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيـــة     ) ٩٢(ات للدراســة، وتكونــت  عينــة الدراســة مـــن     الطالبــ 

بجامعــة الملــك ســعود مــن تخصــصات دراســية مختلفــة، واســتخدم فــي الدراســة  اختبــار   

أســاليب المــذاكرة واســتبانة لقيــاس الدافعيــة، واختبــار االتجاهــات نحــو طريقــة التــدريس، 

قـرر أسـس المنـاهج، وتوصـلت النتـائج إلـى وجـود              باإلضافة إلـى االختبـارات التحـصيلية فـي م         

عالقـــة بـــين تفـــضيل طريقـــة معينـــة فـــي االســـتذكار والتخـــصص الدراســـي، وفـــي طريقـــة     

ــوم       ــيات والعلـ ــات تخـــصص الرياضـ ــضلت طالبـ ــي، حيـــث فـ ــصيل الدراسـ ــتذكار والتحـ االسـ

الطبيعيــة أســاليب االســتذكار المنظمــة، والمتعمقــة، فــي حــين أن طالبــات اللغــة العربيــة       

ن األسلوب المـنظم فقـط، وفـضلت طالبـات العلـوم االجتماعيـة الطريقـة الـسطحية،                  فضل

وقد كانت الفروق في درجات التحصيل الدراسي لصالح طالبات شعبة الرياضيات والعلوم          

 . الطبيعية
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دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين مهارات الـتعلم والـدافع   ) ٢٠٠٠(وأجرى الحليفي  

طالبـاً مـن التخصـصات العلميـة       ) ٣٠٢(اسي على عينـة مكونـة مـن         المعرفي، والتحصيل الدر  

واألدبية بكلية التربية بجامعة قطر، وأشـارت النتـائج إلـى وجـود عالقـة دالـة بـين التحـصيل                     

الدراســي ومهــارة انتقــاء األفكــار الدراســية، وطرائــق العمــل لعينــة التخصــصات العلميــة،       

تقــــاء األفكــــار األساســــية بالنــــسبة وعالقــــة موجبــــة ودالــــة بــــين التحــــصيل الدراســــي وان

 . للتخصصات األدبية، وبين التحصيل الدراسي والدافع المعرفي

ــا هـــدفت دراســـة الطالفحـــة والزغـــول   إلـــى الكـــشف عـــن أنمـــاط الـــتعلم  ) ٢٠٠٢(كمـ

السائدة لدى طلبة جامعـة مؤتـه بـاألردن وعالقتهـا بـالجنس والتخـصص، وأسـفرت النتـائج                   

فــي حــين وجــدت فــروق دالــة إحــصائيا ، تعــزي للجــنسعــن عــدم وجــود فــروق فــي األنمــاط 

حــول ) ٢٠٠٣(وفــي دراســة العجمــي  .تعــزى لمتغيــر التخــصص ولــصالح التخصــصات األدبيــة   

عالقـــة عـــادات االســـتذكار واالتجاهـــات نحـــو الدراســـة بالتحـــصيل الدراســـي لـــدى طالبـــات 

 فــي طالبــة مــن كليــة البنــات   ) ٤٩٥(المرحلــة الجامعيــة فــي الــسعودية علــى عينــة بلغــت       

اإلحساء، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة وموجبة بـين عبـارات االسـتذكار               

 . والتحصيل الدراسي

 الستقــصاء العالقــة بــين اســتراتيجيات الــتعلم     (Judd, 2005)وأجــرى جــود دراســة   

المنظم ذاتياً ومعتقدات الكفاءة الذاتية، وبين التحصيل األكـاديمي لـدى عينـة مكونـة مـن         

طالباً من الذكور في والية هاواي وأظهرت النتائج  أن الطلبـة مرتفعـي التحـصيل كـانوا              ) ٦١(

أكثر استخداماً السـتراتيجيات الـتعلم المـنظم ذاتيـاً مـن الطلبـة منخفـضي التحـصيل، وأن                   

 .التنظيم الذاتي يؤثر إيجاباً في التحصيل األكاديمي 

ى الكــشف عــن أثــر اســتخدام  دراســة هــدفت إلــ(Anderton, 2006)وأجــرى انــدرتون 

) ٢٨(اســتراتيجيات الــتعلم المــنظم ذاتيــاً فــي التحــصيل األكــاديمي لــدى عينــة مكونــة مــن    

معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي قبــل الخدمــة الملتحقــين فــي برنــامج تعلــيم المعلــم فــي واليــة      
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ي أالباما، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ألثر استراتيجيات الـتعلم المـنظم ذاتيـا فـ                

 . التحصيل األكاديمي لدى أفراد الدراسة

بدراسـة هـدفت إلـى استقـصاء اسـتراتيجيات الـتعلم والدافعيـة              ) ٢٠٠٦(وقام الـضامن    

طالبــاً وطالبــة فــي الكليــات ) ٢٧٨(لــدى طلبــة جامعــة قــابوس، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

اآلخــر العلميــة واإلنــسانية، وتــم اســتخدام مقياســين أحــدهما لقيــاس االســتراتيجيات و      

ــد          ــة إحــصائية عن ــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دالل ــة، وأظهــرت نت لقيــاس الدافعي

الـذكور واإلنــاث فـي اســتراتيجيات الـتعلم والدافعيــة نحــو الدراسـة، أيــضا لـم يظهــر فــروق      

ــائج أن أهــــم      ــة واإلنــــسانية، واتــــضح مــــن النتــ ــات العلميــ ذات داللــــة إحــــصائية بــــين الكليــ

ستخدمها الطلبـة فـي الجامعـة هـي القـراءة المركـزة وليـست               استراتيجيات التعلم التي يـ    

الــسطحية، والتــي تركــز علــى حــرص الطالــب علــى اإلجابــة علــى األســئلة وقراءتــه للكتــب    

ــة بالعمــل     وربــط الموضــوعات مــع   ، المقــررة للمــادة، وأهميــة التحــضير واالســتعداد والجدي

 . إلجابة عليهابعضها البعض، مع االلتزام بالواجبات البيتية ووضع أسئلة وا

دراسـة هـدفت إلـى تعـرف الفـروق فـي متوسـطات درجـات           ) ٢٠٠٨(كما أجرى الرفوع    

علـى مقيـاس أسـاليب معالجـة المعلومـات،      )  أدبـي -علمـي (الصف الثاني الثـانوي األكـاديمي       

) ٢٤٢(حسب الجنس والتخصص الدراسي والتفاعل بينهما، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن               

ئج الدراســـة عــــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بــــين      طالبـــاً وطالبـــة، وكـــشفت نتـــا    

متوسطات درجـات الـذكور واإلنـاث، وأن التخـصص العلمـي يتفـوق علـى التخـصص األدبـي                    

 .في أساليب معالجة المعلومات

دراسة هدفت إلـى تعـرف مـستوى امـتالك اسـتراتيجيات            ) ٢٠٠٩( كما أجرى المصري    

تعرف على الفـروق فـي مـستوى االسـتراتيجيات     التعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية، وال     

طالباً وطالبـة، وتوصـلت     ) ٨٥(وفقاً لمتغيري الجنس ومستوى التحصيل، وبلغ حجم العينة         

نتائج الدراسـة أن مـستوى امـتالك اسـتراتيجيات الـتعلم كـان متوسـطاً لـدى أفـراد العينـة،            

ت الــتعلم وفقــاً   كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتراتيجيا         
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على بعد استراتيجيات الدافعيـة للـتعلم، ولـصالح مـستوى           ) عال، متدن (لمستوى التحصيل   

التحـصيل العــالي، ولـم تظهــر النتـائج فروقــاً بــين الجنـسين فــي اسـتراتيجيات الــتعلم، كمــا      

وبينت النتائج وجـود عالقـة ارتباطيـه موجبـة ذات داللـة إحـصائية بـين بعـد االسـتراتيجيات                     

عيــة للــتعلم والتحــصيل األكــاديمي، فــي حــين لــم تكــن العالقــة دالــة علــى بقيــة األبعــاد  الداف

 .األخرى

بدراسة بعنوان العالقة بـين أسـاليب الـتعلم كـنمط           ) ٢٠١٠(كما قامت جديد ومنصور     

من أنماط معالجة المعلومات وقلق االمتحـان وأثرهمـا علـى التحـصيل الدراسـي، وتكونـت                 

ــائج      طا) ٢٦٤(عينــة الدراســة مــن   ــانوي، وأظهــرت نت ــاً وطالبــة مــن طــالب الــصف الثــاني الث لب

وقلــق ) المعالجــة العميقــة(الدراسـة وجــود ارتبــاط ســالب دال إحــصائياً بــين أســلوب تعلــم  

االمتحان، وارتباط موجب دال إحصائياً بين أساليب تعلـم المعالجـة العميقـة والـسطحية،         

 . ودرجات التحصيل الدراسي

دراسة هدفت إلى التعـرف علـى العالقـة بـين اسـتراتيجيات             ) ١٤٣١ (هيبيكما أجرى الو  

ــتعلم التــي          ــتعلم التــي يــستعملها متعلمــو اللغــة العربيــة بوصــفها لغــة ثانيــة وأســاليب ال ال

طالب في معهد تعليم اللغة العربية بجامعـة        ) ٢٠٠(يفضلونها، وتكونت عينة الدراسة من      

 عـن اسـتعمال جميـع أفـراد العينـة           اإلمام محمـد بـن سـعود  اإلسـالمية، وكـشفت النتـائج             

اسـتراتيجيات فـوق المعرفـة، االســتراتيجيات    : السـتراتيجيات الـتعلم وفـق الترتيـب التــالي    

الذهنيــة، اســتراتيجيات الــتعلم مــع اآلخــرين، اســتراتيجيات إدارة العواطــف، اســتراتيجية    

كمــــا كــــشفت  الدراســــة عــــن وجــــود عالقــــة بــــين أســــاليب الــــتعلم المفــــصلة   . التــــذكر

 . تراتيجيات التعلمواس

دراســـة هـــدفت إلـــى الكـــشف عـــن مـــستوى طلبـــة الجامعـــة    ) ٢٠١٠( وأجـــرى الجـــراح 

الستراتيجيات التعلم المـنظم ذاتيـا، ومعرفـة فيمـا إذا كانـت االسـتراتيجيات تختلـف تبعـاً            

بــاختالف جــنس الطالــب أو مــستواه الدراســي، ومعرفــة القــدرة التنبؤيــة لمكونــات الــتعلم  

طالبـاً وطالبـة مـن      ) ٣٣١(التحصيل األكاديمي، وقد تكونت عينة الدراسة من        المتعلم ذاتياً ب  
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طلبــة البكــالوريوس فــي جامعــة اليرمــوك، وأظهــرت النتــائج أن امــتالك الطلبــة لمهــارات      

ــاد        ــاقي األبعـ ــع وبـ ــستوى المرتفـ ــمن المـ ــون التـــسميع والحفـــظ ضـ ــى مكـ ــاً علـ ــتعلم ذاتيـ الـ

وأيـضاً دلـت   . ى طلبـة الـسنتين الثانيـة والثالثـة    متوسطة، وأن طلبة السنة الرابعة يتفوقوا عل   

ــائج إلــى أن مكــون االحتفــاظ بالــسجالت والمراقبــة ووضــع الهــدف والتخطــيط ينبئــان        النت

 . بالتحصيل األكاديمي للطلبة

إلــى تعــرف اســتراتيجيات الــتعلم لــدى طلبــة      ) ٢٠١٢(وأخيــرا هــدفت دراســة الزحيلــي    

ــوح فــي قــسمي ريــاض األطفــال وم     ــيم المفت ــم الــصف بجامعــة دمــشق وعالقتهــا     التعل عل

ــا) ٣٢١(بـــبعض المتغيـــرات الديمغرافيـــة،  وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن    واســـتخدم ، طالبـ

، وتـألف مـن   )٢٠٠٣(الباحث مقيـاس اسـتراتيجيات الـتعلم المعـرب والمقـنن مـن قبـل زايـد                  

وكــشفت ، فقــرة) ١١(بعــدين همــا اســتراتيجيات الــتعلم الفعالــة والــسطحية بعــدد فقــرات  

ــة         الن ــتعلم الــسطحية والفعال ــين اســتراتيجيات ال ــة إحــصائيا  ب ــائج عــن وجــود عالقــة  دال ت

كمـا وجـدت فـروق دالـة بـين اسـتراتيجيات الـتعلم        ، ومتغير العمر لدى طالب معلـم الـصف       

ولم تظهر فروق دالة إحصائيا تعـزى       ،  والتخصص الدراسي ولصالح تخصص رياض األطفال     

 . ادة الثانويةلمتغيري النوع االجتماعي ونوع الشه

 : التعقيب على الدراسات السابقة
 يتــضح مــن العــرض الــسابق للدراســات الــسابقة، تنــاول العديــد مــن البــاحثين لدراســة   

مهــارات الــتعلم واســتراتيجياته، وركــزت معظــم الدراســات علــى تنــاول اســتراتيجيات          

. ث فـي دراسـته    التعلم بطريقة مغايرة إلى حد ما مع االستراتيجيات التي استخدمها الباحـ           

حيث يظهر أن معظم الدراسـات اسـتخدمت مفـاهيم أخـرى قريبـة إلـى موضـوع الدراسـة                    

الحــالي مثــل المهــارات الدراســية، العــادات الدراســية، عــادات االســتذكار، أســاليب الــتعلم، 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا، أساليب معالجة المعلومات، واتفقت الدراسـة الحاليـة            

ســات فــي تبنــي نفــس الموضــوع تمامــاً المحــدد باســتراتيجيات الــتعلم مثــل  مــع بعــض الدرا
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المصري، ؛ ٢٠١٢الزحيلي،؛ ٢٠٠٦الضامن، ؛ (Vermetten, 1997; Beokeorts, 1997_ دراسات 

 ). ١٩٩٤خزام وعيسان، ؛ ١٩٩٦باعباد ومرعي، ؛ ٢٠٠٩

ــا يتـــضح مـــن عـــرض الدراســـات الـــسابقة اهتمـــام معظـــم الدراســـات بالمرحلـــة      كمـ

معية، مما يؤكد على أهمية التركيز على المرحلة لدى القائمين علـى العمليـة التربويـة،                الجا

كمــا تناولــت معظــم . والتأكيــد علــى هــذه االســتراتيجيات وترســيخها لــدى طلبــة الجامعــة  

، الدراسات السابقة مع اخـتالف مـسمياتها العالقـة بـين اسـتراتيجيات الـتعلم والتحـصيل                

تــائج بعــض الدراســات الــسابقة التــي تناولــت العالقــة بــين    ويالحــظ أن هنــاك تــضارب فــي ن 

استراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسـي وإن كـان معظمهـا أثبـت وجـود عالقـة موجبـة،                  

إال أن بعضاً منها أثبت عكس ذلك، وهذا أيضا ينطبق على متغير المستوى الدراسي حيث      

وجــود فــروق ولــصالح  توجــد قلــة فــي الدراســات التــي بحثــت فــي الموضــوع وبعــضها أظهــر    

المــستوى الدراســي األعلــى وبعــضها لــم يظهــر أي فــروق، وينطبــق أيــضا هــذا علــى متغيــر        

 . التخصص، لذا فإن الدراسة الحالية تحاول استقصاء هذا الموضوع

كمـــا يظهـــر مـــن نتـــائج الدراســـات التـــي تـــم عرضـــها تنـــاول أدوات متعـــددة معظمهـــا  

جيات الــتعلم، وفــي هــذه الدراســة قــام     تنقــسم ألبعــاد ومجــاالت فــي مهــارات واســتراتي     

فقـــرة، تقـــاس ) ٥٢(الباحـــث باالســـتفادة مـــن هـــذه الدراســـات بتطـــوير أداة كليـــة تتـــضمن  

) ٢٠٠٦(دراسـة الـضامن   كال من بالدرجة الكلية، واتفقت هذه الطريقة في تطوير األداة مع         

 فـضالً عـن   . مع االسـتراتيجيات كدرجـة كليـة   اوالتي تعاملت  (Vermetten, 1997)  ودراسة

 التي - في حدود علم الباحث–قلة الدراسات في البيئة السعودية على مستوى الجامعات    

تناولت استراتيجيات التعلم وعالقتها بالتحصيل وبعض المتغيـرات، وهـذا يوضـح الحاجـة              

وقد استفاد الباحث مـن عـرض الدراسـات الـسابقة فـي تطـوير       . لدراسة مثل هذا الموضوع  

فسير النتائج، كمـا قـدمت الدراسـات الـسابقة العربيـة واألجنبيـة للباحـث           أداة الدراسة، وت  

فائدة كبيـرة مـن حيـث القاعـدة النظريـة الواسـعة، كمـا اتفقـت هـذه الدراسـة مـع غالبيـة                         

 . الدراسات السابقة في منهج البحث المستخدم
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 : منهجية الدراسة وإجراءاتها
 : منهج الدراسة

ــه لطبيعــة     اســتخدم فــي هــذا الدراســة المــنهج ا    ــاطي والمقــارن لمالءمت لوصــفي االرتب

 . المشكلة ومتغيراتها

 : عينة الدراسة
ــاً مــن طــالب جامعــة ســلمان  بــن عبــد العزيــز     ) ١٣٠( تكونــت عينــة الدراســة مــن    طالب

وتــم توزيــع  ، بمدينــة الخــرج  بعــد اســتبعاد أربعــة اســتبانات بــسبب عــدم اكتمــال البيانــات 

، والتخصـصات العلميـة     )قـانون، تربيـة خاصـة     (بيـة مثـل     أفراد العينة حسب التخصـصات األد     

مع التعامل مع هذه التخصصات بشكل كلـي  ولـيس         ) الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات  (مثل  

، علمــي( بــشكل فرعــي وبهــذا تنقــسم مــستويات متغيــر نــوع التخــصص إلــى مــستويين       

وتـم  ) نة رابعـة  سنة أولى،سـنة ثانيـة، سـنة ثالثـة، سـ          (وحسب المستويات الدراسية    ). أدبي

اختيار العينة بالطريقة العشوائية  العنقوديـة مـن الـشعب المطروحـة فـي كليـات العلـوم                   

إذ تم اختيار ثالث شعب من ،  بالخرج بن عبد العزيز   والدراسات اإلنسانية بجامعة سلمان   

وثالثـة شــعب مـن شــعب الدراســات اإلنـسانية عــشوائيا وذلـك فــي الفــصل     ، كليـة العلــوم 

يبين توزيع عينة الدراسة    ) ١(والجدول رقم   ) هـ١٤٣٣/١٤٣٤(ل للعام الدراسي    الدراسي األو 

 . حسب متغيرات المستوى الدراسي ونوع التخصص

 )١(الجدول 

 حسب متغيري المستوى الدراسي ونوع التخصص) الطالب(                توزيع أفراد الدراسة 
 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير

 %١١٫٥٣ ١٥ أولى 
 %٢٤٫٦١ ٣٢ ثانية 
 %٣٠٫٧٦ ٤٠ ثالثة 

  الدراسي المستوى

 %٣٣٫٠٧ ٤٣ رابعة 
 نوع التخصص %٤١٫٥٤ ٥٤ علمي 

 %٥٨٫٤٦ ٧٦ إنساني 
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 : أداة الدراسة
 : قام الباحث بتطوير أداة الدراسة الحالية بإتباع الخطوات التالية

ت ومهــارات الـتعلم، والدراســات   اإلطـالع علـى األدب النظــري الخـاص باسـتراتيجيا    -١

باعبـاد  ؛ Arbor, 1989؛ ٢٠٠٦الـضامن،  (السابقة الخاصة بموضوع استراتيجيات التعلم مثل 

 ) ٢٠٠٣جرالينسكي، ؛ ٢٠١٢، الزحيلي؛ ١٩٩٥مصطفى، ؛ ٢٠٠٩المصري، ؛ ١٩٩٦ومرعي، 

حيــث صــاغ   واألدب النظــري  تــم صــياغة الفقــرات  فــي ضــوء الدراســات الــسابقة       -٢

مستندا في ذلك إلى بعض الدراسات التي       فقرة موزعة على المقياس الكلي      ) ٥٧(الباحث  

ــتعلم كدرجــة كليــة دون توزيعهــا علــى أبعــاد مثــل         دراســة تعاملــت مــع اســتراتيجيات ال

   .(Vermetten, 1997)  ودراسة) ٢٠٠٦(الضامن 

ــة علــى عــشرة محكمــين مــن أعــضاء هيئــة           -٣ تــم عــرض األداة  فــي صــورتها األولي

يس فــي جامعــة الملــك ســعود، وجامعــة اإلمــام، والجامعــة األردنيــة ممــن يحملــون       التــدر

درجــة أســتاذ مــشارك وأســتاذ فــي تخصــصات علــم الــنفس التربــوي، والقيــاس والتقــويم،    

والمنــاهج وطــرق التــدريس، وقــد أجــرى بعــض التعــديالت علــى صــياغة بعــض العبـــارات،           

 كمعيـار   %٨٠ذ الباحث بموافقة    وحذفت ثالثة فقرات من فقرات األداة ككل بعد أن أخ         

التفــاق المحكمــين علــى فقــرات المقيــاس، لتــصبح عــدد فقــرات األداة فــي صــورتها قبــل          

والفقرات التي أتفق المحكمـون علـى حـذفها بـسبب ضـعف انتمائهـا              ،  فقرة) ٥٤( النهائية  

ي غالبا ما أشكك في األشـياء التـي أسـمع أو أقـرأ هـا فـ       " :للمقياس الكلي  أو غموضها  هي     

الدراسـة عنـدي مـسألة صـدفة        " وفقـرة     ،  "وذلك بقـصد التأكـد مـن أنهـا مقنعـة            ،  هذا المقرر 

، أحـاول أن أفكـر مـن خـالل الموضـوع          " تعتمد اعتمـادا كليـا علـى مزاجـي وفراغـي  وفقـرة                 

 " .وأن أحدد ما يفترض أن أتعلم فيه بدل مجرد قراءته مرة ثانية عند الدراسة للمقرر  

وذلــك بإتبــاع الخطــوات ، وثبــات مقيــاس اســتراتيجيات الــتعلمالتحقــق مــن صــدق  -٤

 :التالية
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جــرى التحقــق مــن صــدق األداة   ،  باإلضــافة إلــى صــدق المحكمــين  :صــدق المقيــاس  ) أ

وليـة بعـد حـذف الـثالث فقـرات       األهوذلك بتطبيق مقياس استراتيجيات الـتعلم  فـي صـورت          

) ٤٠(التــي أجمــع عليهــا المحكمــين علــى عينــة اســتطالعية خــارج عينــة الدراســة قوامهــا   

 فقرات المقياس االرتباط بينوأجري صدق البناء للمقياس وذلك بحساب معامالت   ،  طالباً

ها وجمعي) ٠٫٧٩-٠٫٣٧( والدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت معامالت االرتباط بينهما       

ما عدا فقرتين  تم حذفهما باعتبـار أن معامـل ارتباطهمـا             ) ٠٫٠ا(دالة إحصائيا عند مستوى     

وإذا شعرت  ،  أراقب عملية الفهم أثناء الدراسة    " ضعيف ولم يحققا الداللة االحصائية هما       

تـتم دراسـتي بـصورة عـشوائية وغيـر      " ، "أنني لم أفهم نقطة معينة فإنني أعود إليهـا فـورا            

وبذلك تكـون المقيـاس فـي صـورته         ،  " يدفعني إليها سوى المحاضرات المقبلة       مخططة وال 

 ). أنظر ملحق أداة الدراسة ( . فقرة) ٥٢(النهائية بعد حذف الفقرات من 

 جـــــرى التحقـــــق مـــــن ثبـــــات األداة وذلـــــك بتطبيـــــق مقيـــــاس  : ثبـــــات المقيـــــاس  ) ب

طالبـاً  وهـي   ) ٤٠(ا استراتيجيات التعلم على عينة استطالعية خارج عينـة الدراسـة قوامهـ         

وتم حساب معامـل االرتبـاط بـين التطبيـق األول والتطبيـق الثـاني بعـد           ،  نفس عينة الصدق  

 معامـل   كمـا تـم حـساب     ،  )٠٫٨٥(وقد وجد  أن معامل االستقرار يـساوي         ،  مضي أسبوعين 

وبلـغ  )  ألفا -كرونباخ (معادلة   باستخدام   االتساق الداخلي لمقياس استراتيجيات التعلم      

ــدة      ) ٠٫٨٣(ل الثبــات الكلــي  معامــ التــي تؤكــد جميعهــا علــى تمتــع األداة بــدالالت ثبــات جي

 . ألعراض الدراسة الحالية

 : تصحيح مقياس استراتيجيات التعلم
 تم تصميم األداة وفـق سـلم ليكـرت الخماسـي، وصـححت اسـتجابات الطـالب علـى                    

) ٥(لــك بإعطــاء فقــرات المقيــاس بعــد ترجمــة ســلم اإلجابــة اللفظــي إلــى ســلم رقمــي، وذ  

ــاً، و ) ٤(تنطبــق دائمــاً، و  ذلــك فــي حالــة الفقــرات   . ال إطالقــاً) ١(نــادرا، و ) ٢(أحيانــا، و  ) ٣(غالب

اإليجابية، أما في حالة الفقرات السلبية فيكون الوزن معكوساً، وبذلك تنحـصر الـدرجات             

ــن     ــون مـ ــتعلم المكـ ــتراتيجيات الـ ــاس اسـ ــى مقيـ ــن  ) ٥٢(علـ ــرة مـ ــ)٢٦٠-٥٢(فقـ د ، ولتحديـ
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مستوى امـتالك أفـراد العينـة السـتراتيجيات الـتعلم سـوف يـتم تحويـل متوسـطات أفـراد            

العينــة علــى المقيــاس إلــى متوســطات مئويــة علــى األداة ككــل، فــي ضــوء معيــار لمــستوى   

بناء علـى اقتـراح المحكمين،كمـا اسـتند الباحـث      ) %٨٠(االتقان الذي حدده الباحث هنا بـ       

، باعبــاد ٢٠٠٩دراســة المــصري، : (مت هــذا المحــك منهــاإلــى بعــض الدراســات التــي اســتخد

 ). ١٩٩٦ومرعي، 

 : إجراءات الدراسة
 بعــد التحقــق مــن دالالت صــدق األداة وثباتهــا، قــام الباحــث بمــساعدة بعــض الــزمالء    

 بـن عبـد   بتوزيع المقياس على الطلبة المسجلين فـي بعـض المقـررات فـي جامعـة سـلمان             

وقد قدر معـدل الـزمن الـذي قـضاه الطلبـة فـي              ،  بكالوريوس، بمدينة الخرج لمرحلة ال    العزيز  

دقيقـــة، كمـــا أكـــد الباحـــث علـــى ســـرية البيانـــات التـــي  ) ١٥(االســـتجابة علـــى المقيـــاس ب 

سيحصل عيهـا الطالـب، وأن اسـتخدامها سـيكون ألغـراض علميـة فقـط، وتمـت اإلجابـة             

ألوليــة، وفــي  علــى بعــض استفــسارات الطلبــة البــسيطة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات ا    

المـسترجع   االسـتبانات وكانـت نـسبة        ع  جمـ تـم    علـى تعـاونهم، و     الطـالب   شـكر    النهاية

بعـد اسـتبعاد أربعـة اسـتمارات بـسبب عـدم اكتمـال بعـض  البيانـات                ،  )%٩٧(منها فعليـا    

وبعـد ذلــك فرغـت البيانــات وأدخلـت جهـاز الحاســوب وتـم تحليــل البيانـات حــسب       ، فيهـا 

 . spssبرنامج التحليل اإلحصائي 

 : المعالجة اإلحصائية
لإلجابة على السؤال األول والثاني تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات            

، المعياريـــة، أمـــا لإلجابـــة علـــى الـــسؤال الثالـــث فقـــد تـــم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين الثنـــائي 

 ). بيرسون(ولإلجابة على السؤال الرابع  تم استخدام معامل االرتباط 
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 : دراسة ومناقشتهانتائج ال
بـالخرج   مـا مـستوى امـتالك طـالب جامعـة سـلمان             :  النتائج المتعلقة بالسؤال األول   

 الستراتيجيات التعلم؟

لإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات          

 المعيارية الستجابة أفراد العينة على مقيـاس اسـتراتيجيات الـتعلم، حيـث بلـغ المتوسـط                

) ١٩٫٧٤(وانحـراف معيـاري     ) ٢٦٠(من مجموع درجات المقيـاس ككـل        ) ١٧١٫٣٤(الحسابي  

وعنــد تحويــل هــذه المتوســطات إلــى متوســطات مئويــة تــصبح علــى المقيــاس األساســي        

وتعـد هــذه النــسب متوســطة بــشكل عــام فــي ضــوء معيــار مــستوى اإلتقــان الــذي  ، )%٦٦(

، )٢٠٠٩(دراســة المــصري : ســات منهــاحــدده الباحــث والــذي تــم تبنيــه أيــضا فــي بعــض الدرا 

ويالحــظ أن المتوســط الحــسابي الكلــي يقابــل المتوســط ، )١٩٩٦(ودراســة باعبــاد ومرعــي 

وتتفــق نتيجــة هــذا الــسؤال مــع   ) ٣٫٢٩٥(الحــسابي الســتجابة أفــراد العينــة علــى الفقــرات    

 البوالتـــــي أظهـــــرت أن مـــــستوى امـــــتالك الطـــــ ) ٢٠٠٩(بعـــــض نتـــــائج دراســـــة المـــــصري 

وتتفـق  ،  ات التعلم كان متوسطا مع اختالفها معها في المقيـاس المـستخدم           الستراتيجي

 أن مـستوى امـتالك   إلـى  أسـفرت نتائجهـا    التـي )  ٢٠١٠( مع نتائج دراسـة الجـراح        جزئيا أيضا 

الطلبــة لمكونــات الــتعلم المــنظم ذاتيــاً الخــاص بمكــون وضــع الهــدف والتخطــيط، وطلــب  

فـي   هذه الدراسة مـع الدراسـة الحاليـة        ختالفهامع ا ،  المساعدة االجتماعية كان متوسطاً   

 .األهداف والمقياس المستخدم 

مــا اســتراتيجيات الــتعلم التــي يــستخدمها طــالب   : النتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثــاني 

لإلجابة على هذا السؤال تم بالخرج في دراستهم، مرتبة حسب األهمية؟  جامعة سلمان

ات المعياريــة لتقــديرات أفــراد العينــة علــى      اســتخراج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــ   

، فقـرات الدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التعلم وترتيبها تنازليا حـسب أعلـى عـشر              

 . توضح ذلك) ٣(و) ٢(والجدول ، فقراتوأدنى عشر 
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 )٢(جدول 

فقرات في مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألعلى عشر 

 ).%٨٠( مرتبة حسب أهميتها تنازلياً وحسب معيار اإلتقان استراتيجيات التعلم 

 الرتبة

رة
فق
م ال
رق

 

 مضمون الفقرة
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س
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ا

 

االنحراف 
 المعياري

درجة أهمية 
الفقرة حسب 
 مستوى اإلتقان

٤ ١ 
أحــــرص علــــى حــــل الواجبــــات التــــي  

 . تعطى لي
 مرتفع ٠٬٨٠ ٤٫٣٧

٧ ٢ 
أضــع لنفــسي معيــارا عاليــاً وهــدفا فــي  

 ة أسعى الوصول إليه الجامع
 مرتفع ٠٬٩٠ ٤٫٣٦

٣٨ ٣ 
أفــــضل الدراســــة فــــي مكــــان هــــادئ  

 وبعيد عن التشويش
 مرتفع ١٫٨٣ ٤٫٣٤

٥ ٤ 
ــا أريــــد تعلمــــه عنــــدما    أركــــز علــــى مــ

 أدرس مقرر ما
 مرتفع ٠٬٨٢ ٤٫٢٨

٢٢ ٥ 
أقوم بوضـع خطـوط تحـت مـا أعتقـد           

 .أنه مهم ويجب التركيز عليه
 مرتفع ١٫٠٢ ٤٫١٩

٤٢ ٦ 
درس لوحـــدي أكثـــر مـــن   أفـــضل أن أ

 . الدراسة مع جماعة
 مرتفع ٠٬٩٧ ٤٫١٧

 مرتفع ٠٬٩٥ ٤ أركز بشكل كامل عندما أذاكر ٨ ٧

٢٠ ٨ 
أنهــي الواجبــات الجامعيــة المطلوبــة   

 مني في الموعد المحدد
 متوسط ١٫١٢ ٣٫٩٨

٦ ٩ 
أتعلـــم كلمـــات وأفكـــار جديـــدة مـــن 
خـــالل مـــشاهدتي للموقـــف التعليمـــي 

 . الذي تحصل فيه
 متوسط ٠٫٩٨ ٣٫٩٤

٣٥ ١٠ 
أتوقــف عــدة مــرات وأســترجع ذهنيــا  
أهــم النقـــاط التــي مـــرت علــي عنـــدما    

 .أقرأ جزءا طويالً في كتاب مقرر
 متوسط ١٫٦٤ ٣٫٧٩

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على        ) ٢(تضح من الجدول    ي

، )٤٫٣٧(ن أعلـى قيمـة      أعلى عشر فقرات والمتعلقة باسـتراتيجيات الـتعلم تراوحـت مـا بـي             
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 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

فقرات حسب معيار ) ٧(وكان عدد الفقرات التي نالت مستوى مرتفع  ) ٣٫٧٩(وأدنى قيمة   

" أحرص على حل الواجبات التـي تعطـى لـي         ) "٤(حيث حصلت الفقرة رقم     ) %٨٠(ا إلتقان   

أضــع لنفــسي  "و تــنص علــى  ) ٧(، تلتهــا الفقــرة رقــم  ٤٫٣أعلــى متوســط حــسابي ومقــداره   

ثـم الفقـرة   ) ٤٫٣٦(بمتوسـط حـسابي   " اً وهدفاً في الجامعة أسـعى الوصـول إليـه       معياراً عالي 

) ٤٫٣٤(أفـــضل الدراســـة فـــي مكـــان هـــادئ وبعيـــد عـــن التـــشويش  "وتـــنص علـــى ) ٣(رقـــم 

أركــز علــى مــا أريــد   ) "٥(وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة الفقــرة قــم    ) ٤٫٣٤(بمتوســط حــسابي  

وتلتها في األهمية الفقرة رقم     ) ٤٫٢٨(بمتوسط حسابي   " تعلمه عندما أدرس على مقرر ما     

بمتوسط حسابي  " أقوم بوضع خطوط تحت ما أعتقد أنه مهم ويجب التركيز عليه          ) "٢٢(

) ٨(وفــي المرتبــة الــسابعة الفقــرة  ، )٤٫١٧(بمتوســط حــسابي ) ٤٢(ثــم الفقــرة رقــم ، )٤٫١٩(

الطلبـة  وجاءت في آخر فقرات مقياس استراتيجيات الـتعلم لـدى         ). ٤(وبمتوسط حسابي   

أتوقف عدة مرات وأسترجع ذهنياً أهم النقاط التي مـرت علـي عنـدما أقـرأ                ) "١٠(في الفقرة   

 . جزءاً طويالً من كتابي المقرر

 طـالب ويتضح من هذه النتائج والمتعلقة بأهم اسـتراتيجيات الـتعلم التـي يـستخدمها          

يمها فـي  جامعة سلمان بالخرج حرص بعض الطالب علـى حـل الواجبـات وتنفيـذها وتـسل        

ــتعلم العميقــة          ــى اهتمــام هــؤالء الطــالب باســتراتيجية ال ــدل عل الوقــت المناســب، وهــذا ي

وليست السطحية فهم يحرصون على وضع أهـداف عاليـة ومعـايير فـي الجامعـة يـسعون              

ــاد علــــى الــــنفس، ويــــستخدمون     ــا، ويفــــضلون القــــراءة المــــستقلة واالعتمــ الوصــــول إليهــ

لمــذاكرة، وقــراءة للكتــب المقــررة للمــادة، وكــل هــذه  اســتراتيجية االنتبــاه والتركيــز فــي ا

االستراتيجيات تعطي فهمـاً للمـادة، وتـساعد الطالـب علـى ربـط المواضـيع بعـضها بـبعض           

ــذه          ــد هــ ــشكالت، وتعــ ــل المــ ــى حــ ــدريب علــ ــل، والتــ ــي العمــ ــة فــ ــرس الدافعيــ ــذا يكــ وهــ

 . االستراتيجيات مهمة للطالب الجامعي لكي يستطيع تحقيق أهدافه في الجامعة

ــا تـــدل هـــذه النتيجـــة علـــى أن بعـــض أفـــراد العينـــة يـــستخدموا أي اســـتراتيجية          كمـ

تساعدهم  للنجاح في الجامعة، وتثير لديهم الدافعية العالية والحرص على الـتعلم، حيـث               
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اهتمــام الطالــب فــي هــذه المرحلــة يكــون منــصب علــى النجــاح  وتحقيــق أهدافــه والتخــرج،  

 وقد تكون العملية منها على الدراسة يعمـق         كما تدل أيضا على تكريس بعض المقررات      

وتركيــز، عــالوة علــى الــدور الــذي يؤديــه بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس حيــث يقــوم بتوضــيح  

العادات الدراسية الجيدة، وكيفية المـذاكرة، واالسـتعداد لالختبـار، وتنميـة مهـارة االنتبـاه         

مارسـات التـي يقـوم      للدروس المعطاة، ويمكن أن يكون نموذج للطالـب فـي كثيـر مـن الم              

؛ ٢٠٠٩المــصري، (وتتفــق هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع دراســات   . فيهــا أثنــاء تقديمــه للمحاضــرة 

وتتفــــق أيــــضا مــــع دراســــة فوســــتر ) ٢٠٠٦والــــضامن، ؛ Boekaerts, 1997؛ ٢٠١٠الجــــراح، 

والتــي أشــارت نتائجهــا إلــى وجــود أربــع عوامــل     ) Foster & Nelson, 1987)( ونيلــسون

وهي وضع العالمـات فـي الكتـاب، وتـدوين المالحظـات، والبحـث والمثـابرة             لمهارات التعلم   

 . في الموضوعات، واالنتباه والتركيز على النقاط المهمة

أما فيمـا يتعلـق باالسـتراتيجيات األقـل أهميـة بالنـسبة للطـالب، والتـي كانـت مـستوى             

فقــــد تــــم ترتيبهــــا حــــسب المتوســــطات ) مــــنخفض(اســــتخدامها أقــــل مــــن المتوســــط 

 ). ٣(نحرافات المعيارية كما يظهر في الجدول رقم واال

 )٣(الجدول 

فقرات في مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألقل عشر 

  مرتبة تصاعديااستراتيجيات التعلم 
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 اناإلتق

١ ١ 
أنزعج عندما ال أجيب على األسئلة التي       

 بمقدوري اإلجابة عليها 
 منخفض ٠٬٩٤ ١٫٨٤

١٨ ٢ 
عنــدما أؤدي اختبــار اكتــشف فيمــا بعــد  

 أنني ذاكرت المقرر الخطأ
 منخفض ١٫١٥ ١٫٨٧

٢٩ ٣ 
ال أهــتم بتــصحيح األخطــاء التــي وقعــت   

 بها في االختبارات
 منخفض ١٫٢٢ ٢٫٤٢
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 اناإلتق

٣٩ ٤ 
 ثــالث ســاعات يوميــاً  أدرس علــى األقــل 
 خارج الجامعة

 منخفض ١٫٢٧ ٢٫٥٣

١٠ ٥ 
ــية قبــــــل    ــاتي الدراســــ أراجــــــع مالحظــــ

 الدرس القادم 
 منخفض ١٫٢٠ ٢٫٥٨

٢٣ ٦ 
ــدروس قبــل شــرحها      أقــوم بتحــضير ال
مــــن المــــدرس وأحــــدد التــــي ال أفهمهــــا 

 ألقوم بالسؤال عنها 
 منخفض ١٫٣٠ ٢٫٦٠

٤٦ ٧ 
ينتابني شـعور بالرسـوب والفـشل عنـد         

 ي في قاعة االختبار جلوس
 منخفض ١٫٢٢ ٢٫٦٣

٤٠ ٨ 

أقــــــوم بتــــــسجيل المالحظــــــات علــــــى 
ثم أنقلهـا   ،  شكل رموز أثناء المحاضرة   

علــــى شــــكل جمــــل تامــــة علــــى دفتــــر   
 مالحظات

 منخفض ١٫٣٩ ٢٫٧٩

١٦ ٩ 
مــن الــصعب علــي أن أقــرر مــا هــو شــيء  

 .الهام الذي أضع تحته خطا
 منخفض ١٫١٩ ٢٫٨٣

١٧ ١٠ 
قوانين والمفـاهيم   أحفظ المعادالت وال  

 دون أن أفهمها
 منخفض ١٫٢٠ ٢٫٨٣

أن المتوسـطات الحـسابية السـتجابات أفـراد العينـة علـى       ) ٣(يتضح من الجـدول رقـم      

وأدنى ، )٢٫٨٣(أقل عشر فقرات في مقياس استراتيجيات التعلم تراوحت بين أعلى قيمة         

وتنص علـى   ) ١(رقم  وجميع هذه الفقرات أقل من المتوسط وخاصة الفقرات         ) ١٫٨٤(قيمة  

بمتوســط حــسابي  "  أنــزعج عنــدما ال أجيــب علــى األســئلة التــي بمقــدوري اإلجابــة عليهــا    "

، "عنــدما أؤدي اختبــار أكتــشف فيمــا بعــد أننــي ذاكــرت المقــرر الخطــأ ) "١٨(والفقــرة ) ١٫٨٤(

ال أهـتم بتـصحيح األخطـاء التـي وقعـت بهـا فـي               ) " ٢٩(ثم الفقـرة    ) ١٫٨٧(بمتوسط حسابي   

، وهــذه المتوســطات جــاءت منخفــضة، ويتــضح مــن   )٢٫٤٢(رات بمتوســط حــسابي االختبــا

هذه النتيجة أن استراتيجيات التعلم  األقل أهمية كانت من وجهة نظر الطلبة تتمثـل فـي       
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االنزعــاج فــي حالــة عــدم القــدرة علــى اإلجابــة علــى األســئلة، وحفــظ المعــادالت والقــوانين  

التخطـيط للدراسـة ومراجعـة المالحظـات     والمصطلحات دون فهمها، وضـعف فـي مهـارة        

الدراســية قبــل الــدرس القــادم، وضــعف فــي مهــارة تــدوين المالحظــات علــى شــكل رمــوز،   

وعدم المقدرة على تمييز  النقاط الهامة من غيرها أثناء الدراسة، وقلة االهتمام بتـصحيح               

يم وتــشتت األخطــاء التــي وقــع بهــا الطالــب فــي االختبــارات، واالفتقــار إلــى مهــارة التنظــ         

وهـذا يفـسر عـدم القـدرة علـى          ،  األفكار والـشعور بالفـشل والرسـوب أثنـاء تأديـة االختبـار            

. التحمل والجلد والمثابرة، والقراءة السطحية للمقـرر وأن هـدف الطـالب هـو النجـاح فقـط       

وأيضاً قد تكون الدوافع التي تدفع الطالب إلـى الدراسـة دوافـع خارجيـة ونقـص فـي مهـارة              

ــالنف  ــارات، كمــا قــد تكــون المقــررات التــي يدرســها        الثقــة ب ــة مــن االختب س وخــوف الطلب

الطالب وطريقة التدريس المتبعة فيها ال تجلب اهتمـامهم وال تثيـر انتبـاههم، فقـد تكـون                  

مملة ومكررة، وهذا بالطبع يؤثر على دافعيتهم للتعلم ويخافون مـن االختبـارات بـشكل               

ى طبيعـة التخصـصات التربويـة واإلنـسانية والتـي           كبير، كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إل       

ــة تكــريس اســتراتيجية         يعتمــد بعــضها علــى الحفــظ، األمــر الــذي يــدعو الطلبــة إلــى محاول

 . الحفظ حتى في المعادالت الرياضية

كما يمكن أن يعزى تدني مـستوى الطلبـة السـتراتيجيات الـتعلم الـواردة فـي الجـدول         

ضها يتصل بعمليـة التـدريس فـي المراحـل التعليميـة            إلى مجموعة من العوامل بع    ) ٣(رقم  

السابقة التي يعتمد معظمها على شرح معلومـات موجـودة فـي الكتـب المقـررة لحفظهـا          

وتقديم االختبارات فيها، ويتعلـق بعـضها اآلخـر بـصعوبة امـتالك االسـتراتيجيات العقليـة،           

ت والتنظــيم، وضــعف خبــرة الطلبــة فــي بعــض المهــارات كاســتراتيجيات أخــذ المالحظــا    

وتصحيح األخطـاء، والمراجعـة، والتحـضير للـدروس، األمـر الـذي يقتـضي علـى أعـضاء هيئـة                     

التدريس إيالء هذه وقتا إضافيا لتنمية االستراتيجيات وبالتالي تكريس استراتيجية التعلم          

العميقة التي تساعد الطلبة على التفكير الناقد والمحاكمة العقلية والتركيز علـى المعنـى       

 . نقل أثر التعلمو



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

وإجمــاالً مــن خــالل عــرض النتــائج المتعلقــة بهــذا الــسؤال يتبــين أن مــستوى امــتالك      

 بنـسبة   فقـرات   ) ٧(الطلبة الستراتيجيات التعلم والتي سجلت مستوى مرتفـع كانـت فـي             

) ٢٠(والمـستوى المـنخفض   ) %٤٨٫٠٧(بنـسبة  )  فقـرة ٢٥(والمـستوى المتوسـط   ) %١٣٫٥(

 ). %٣٨٫٤٦(فقرة نسبة 

وتتفــق هــذه النتيجــة إلــى حــد مــا مــع بعــض الدراســات مــع اخــتالف فــي األدوات مثــل        

الـــوهيبي، ؛ Boekaerts, 1997 ؛ ٢٠٠٦الــضامن،  ؛ ٢٠١٠ الجــراح،  ؛ ٢٠٠٩المــصري،  (دراســات  

 ). هـ١٤٣١

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

مان علــى مقيــاس اســتراتيجيات الــتعلم تعــزى إلــى نــوع      اســتجابات طــالب جامعــة ســل   

؟ لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم التخــصص للطالــب ومــستواه الدراســي والتفاعــل بينهمــا  

علـــى مقيـــاس اســـتراتيجيات ) Two-Way ANOVA(اســـتخدام تحليـــل التبـــاين الثنـــائي  

ونـوع  ) ة، سنة رابعة  سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالث     (التعلم تبعاً لمتغير المستوى الدراسي      

 .يوضح ذلك ) ٤(والجدول رقم ) أدبي، علمي(التخصص 

 الستجابات  عينة الدراسة ( Two-Way ANOVA) الثنائينتائج تحليل التباين ) ٤(جدول 

 على مقياس استراتيجيات التعلم تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ونوع التخصص

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 ٠٫١٤٠ ٢٫٢٠٥ ٩٥٤٫٢٦٢ ١ ٩٥٤٫٢٦٢ نوع التخصص

المستوى 
 الدراسي

٠٫٣٠٥ ١٫٢٢٢ ٥٢٨٫٩٤١ ٢ ١٥٨٦٫٨٢٣ 

نوع التخصص 
x المستوى

 الدراسي
٠٫٨٧٥ ٠٫١٣٣ ٥٧٫٧٣٨ ٢ ١١٥٫٤٧٧ 
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 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

   ٤٣٢٫٧٢٧ ١٢٣ ٥٣٢٢٥٫٤١٤ الخطأ

    ١٣٠ ٣٩٧٤٨٤٤٫١٥٦ المجموع الكلي

ــة      ) ٤(لجــدول يتــضح مــن ا  ــة إحــصائية فــي اســتجابات عين ــه ال توجــد فــروق ذات دالل أن

الدراســـة علـــى مقيـــاس اســـتراتيجيات الـــتعلم تعـــزى لمتغيـــر المـــستوى الدراســـي أو نـــوع  

وهــذا يعنــي أن اســتراتيجيات الــتعلم ال تختلــف لــدى أفــراد       ، التخــصص أو التفاعــل بينهمــا  

اك تـشابه فـي نفـس االسـتراتيجيات         العينة على مختلف مستوياتهم الدراسـية، أي أن هنـ         

وقد تكون هـذه النتيجـة منطقيـة خاصـة أن أفـراد العينـة متقـاربين فـي األعمـار، ويعيـشون             

ــدريس والتقــويم فــي          ــرات وطــرق الت ــنفس المثي ــات متــشابهة، ويتعرضــون عــادة ل فــي بيئ

ــة البكــالوريوس، وعــادة تقــع أعمــارهم فــي          ــون شــريحة مرحل الجامعــة، كمــا أنهــم يمثل

المراهقة المتأخرة، ويتميـزون بالنـشاط الـذهني واسـتمرار النمـو العقلـي مـن حيـث                  مرحلة  

ــة وتقويتهــا    ــين     ، اكتــساب القــدرة العقلي ــتعلم، وإدراك العالقــات ب ــى ال ــاد القــدرة عل وازدي

األشياء، ويتضح أن هناك اتساق فـي هـذه النتيجـة مـع نتيجـة الـسؤال األول والتـي أشـارت              

ــى أن مــستوى امــتالك أفــراد ا    ــتعلم كــان متوســطاً   إل ــة الســتراتيجيات ال وقــد يكــون  . لعين

معظم طلبة المرحلة الجامعية واهتماماتهم التركيز علـى كيـف يحفظـون معلومـات فـي       

مــدة وجيــزة تحقــق لهــم الحــصول علـــى معــدالت تحــصيل جيــدة يتخطــون مــن خاللهـــا           

ــالي ف     ــه، وبالتـ ــتعلم ومهاراتـ ــتراتيجيات الـ ــدني مـــستوى اسـ ــية مـــع تـ هـــم المراحـــل الدراسـ

يركــزون علــى اســتراتيجيات تعلــم ســطحية قائمــة علــى الحفــظ والــصم اآللــي لمعظــم          

 . المقررات للوصول إلى النجاح
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التــي بينــت عــدم وجــود فــروق ) ١٩٩٦(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة باعبــاد ومرعــي 

ــر الــسنة الدراســية، ومــع دراســة         ــتعلم تعــزى لمتغي ــة إحــصائية الســتراتيجيات ال ذات دالل

التي لم تظهر نتائجها وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين الطلبـة       ) ١٩٩٤(ان  خزام وعيس 

فـي  . الجدد فـي الجامعـة والطلبـة الـذين هـم علـى وشـك التخـرج فـي اسـتراتيجيات الـتعلم                      

 مـع اخـتالف   (vermetten, 1997)ودراسـة فيـرمتن   ، )٢٠١٠(حين تختلف مع دراسـة الجـراح   

 . الدراسة الحالية عن األداة مع هاتين الدراستينأهداف الدراسة واألداة المستخدمة في 

أيــضا  أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات   ) ٤(ويتــضح مــن الجــدول 

) علمــي، أدبــي(أفــراد العينــة علــى مقيــاس اســتراتيجيات الــتعلم تبــاً لمتغيــر نــوع التخــصص   

عينـة فـي جامعـة األميـر       وتدل هـذه النتيجـة أن كـال التخصـصين العلمـي واألدبـي مـن أفـراد ال                  

سلمان بالخرج يستخدمون ويوظفون نفس االستراتيجيات في دراستهم وفي تعـاملهم            

مــع المقــررات الجامعيــة، بغــض النظــر عــن التخــصص، وقــد تــشير هــذه القيمــة أن العينــة       

تنتمي إلـى إطـار مرجعـي ثقـافي واجتمـاعي متـشابه، كمـا أن التخصـصات العلميـة واألدبيـة                      

تاج من الطالب القيام بالعديـد مـن المهـارات واالسـتراتيجيات كمهـارة              على حد سواء تح   

أداء الواجبـــات، والتركيـــز، قـــراءة الكتـــب المقـــررة للمـــادة التـــي يدرســـها، والتركيـــز علـــى  

ــين       ــات بـ ــربط وإدراك العالقـ ــى، والـ ــا معنـ ــة وإعطاءهـ ــة لفهـــم المعلومـ ــات العمليـ التطبيقـ

 الـسؤال األول والثـاني والتـي أظهـرت انخفـاض      األشياء، وهذه النتيجة تتفق أيضاً مـع نتـائج        

ــارة تـــسجيل       ــة مثـــل مهـ ــتراتيجيات الهامـ ــة ككـــل فـــي بعـــض االسـ ــراد العينـ ــات أفـ درجـ

المالحظـــات علـــى شـــكل رمـــوز، والـــشعور بالرســـوب والفـــشل فـــي الجلـــوس فـــي قاعـــة   

كمـا أن هنــاك اسـتراتيجية ســجلت   ، االختبـار، ومراجعــة المالحظـات قبــل الـدرس القــادم   

أحفـظ المعـادالت والقـوانين والمفـاهيم دون أن          (نخفضاً لدى أفـراد العينـة وهـي         متوسطاً م 

وهذا يدل أن حتى طلبة التخصصات العلمية قد يـستخدمون اسـتراتيجية الحفـظ        ) أفهمها

الـصم اآللــي وبالتــالي يركــزون علــى االســتراتيجية الــسطحية فــي الدراســة علــى الــرغم مــن  

ــذي يغلــب عليهــا الطــ    ــاج إلــى    طبيعــة مقــرراتهم ال ابع العلمــي والرياضــي البحــت والتــي تحت
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استخدام استراتيجيات عميقة، وهذا قد يعزى إلى عدة عوامل بعـضها قـد يـرتبط بعمليـة                 

التــدريس فــي المراحــل العلميــة الــسابقة، والتــي اعتمــد معظمهــا علــى شــرح معلومــات           

 بتــدني موجــودة فــي الكتــب المقــررة لحفظهــا وتقــديم االختبــارات فيهــا، وعوامــل تتعلــق   

امتالك االستراتيجيات العقلية العميقـة، وضـعف خبـرة الطلبـة فـي بعـض المهـارات والتـي              

وردت في اإلجابة على السؤال الثاني، وهي مهارات لم تكن ملحـة فـي المراحـل التعليميـة               

الـــسابقة ممـــا يحـــتم علـــى القـــائمين فـــي التعلـــيم الجـــامعي علـــى ضـــرورة االهتمـــام بهـــذه  

ــة وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع  . لكـــل التخصـــصين العلمـــي واإلنـــساني االســـتراتيجيات الهامـ

فـي حـين اختلفـت    ) ١٩٩٤خـزام وعيـسان،     ؛  ١٩٩٦باعباد ومرعـي،    ؛  ٢٠٠٦الضامن،  (دراسات  

التـي أشـارت  أن طالبــات تخـصص الرياضـيات والعلــوم     ) ١٩٩٨شـقير ومنــسي،  (مـع دراسـة   

كـان طالبــات العلــوم  الطبيعيـة فــضلن أسـاليب االســتذكار المنظمــة والمتعمقـة فــي حــين    

والتــي أظهــرت ) ٢٠٠٨الرفــوع، (االجتماعيــة فــضلن الطريقــة الــسطحية، وأيــضاً مــع دراســة 

بعــض نتائجهــا أن التخــصص العلمــي يتفــوق علــى التخــصص األدبــي فــي أســاليب معالجــة       

المعلومــات مــع العلــم أن الدراســة الحاليــة تختلــف مــع هــذه الدراســة فــي العينــة واألهــداف  

 ) ٢٠٠٤، الطالفحة والزغول(وأيضا مع دراسة . اوالموضوع تحديد

ــوع التخـــصص         ــين نـ ــل بـ ــود تفاعـ ــدم وجـ ــة بعـ ــة الخاصـ ــسير النتيجـ ــا يخـــص تفـ وفيمـ

فـإن هـذا يـشير إلـى أن تـأثير كـل       ، والمستوى الدراسي وتأثيرهما فـي اسـتراتيجيات الـتعلم    

 يدرسـا   مما يؤكد أنها يمكن أن    ،  منهما مستقل عن األخر في متغير استراتيجيات التعلم       

كمـا أن عـدم   ، بشكل مستقل ومنفصل عن بعضهما ألنهما  غير متفاعلين مـع بعـضهما     

وجود فروق في استراتجيات التعلم تبعا لكل متغيـر علـى حـدى قـد انعكـس علـى نتيجـة                    

 عدم وجود أثر للتفاعل بينهما 

هــــل توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــين   :النتــــائج المتعلقــــة بالــــسؤال الرابــــع

ــتراتي ــالخرج  ومـــستواهم    اسـ ــلمان بـ ــة سـ ــتعلم  التـــي يـــستخدمها طـــالب جامعـ جيات الـ

لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم حــساب معامــل االرتبــاط بيرســون   التحــصيلي األكــاديمي ؟ 
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لنتــائج أفـــراد العينـــة علــى مقيـــاس اســـتراتيجيات الــتعلم ومـــستوى التحـــصيل األكـــاديمي    

 ). ٥(الجدول للطالب، كما هو موضح في ) لمعدالت التراكميةا(

معامل ارتباط بيرسون ودالالته اإلحصائية بين درجات مقياس استراتيجيات ) ٥(جدول 

 ألفراد العينة) المعدالت التراكمية(التعلم ومستوى التحصيل األكاديمي 
 المعدل التراكمي المقياس

مقياس  مستوى الداللة اإلحصائية معامل االرتباط
 اتاستراتيجي
 التعلم 

                   ٠٫٣٨ ٠٫١١ 

درجــات طــالب أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحــصائياً بــين  ) ٥(يتــضح مــن الجــدول 
ــتعلم جامعــة ســلمان علــى    مــستوى التحــصيل األكــاديمي  وبــين مقيــاس اســتراتيجيات ال

ــديهم  مــن اهتمــام عينــة البحــث بالتحــصيل     علــى الــرغم وتــشير هــذه النتيجــة إلــى أنــه      ، ل
ــي الم  ــاوت فـ ــة       والتفـ ــون نتيجـ ــد ال يكـ ــة، إال أن ذلـــك قـ ــراد العينـ ــدى أفـ ــة لـ ــدالت التراكميـ عـ

استخدام الطلبة الستراتيجيات التعلم، كما أن التحصيل قد يعود إلـى عوامـل أخـرى غيـر                 
امــتالك االســتراتيجيات وعلــى رأســها اســتراتيجية الــتعلم الــسطحية، والتــي تركــز علــى      

شفت عنه نتائج الدراسة، فـضالً عـن ضـعف    الحفظ اآللي الصم الشائع لدى الطلبة والذي ك  
، فقـد يـصل     )المالحظات، وتنظيم المذاكرة  (في بعض االستراتيجيات الرئيسية مثل تدني       

الطلبة إلى المرحلة الجامعية دون تعودهم وتدريبهم على مهارات واستراتيجيات الـتعلم      
تحقـق لهـم تنميـة      الجيدة، وأيضا قد تكون المقررات التي يدرسها الطلبة في الجامعـة لـم              

الســتراتيجيات الــتعلم، وبالتــالي قــد يكــون الــشغل الــشاغل لمعظــم الطلبــة  فــي المرحلــة  
الجامعيــة واهتمــامهم منــصب علــى حفــظ المعلومــات فــي أقــل مــدة مــوجزة، األمــر الــذي        
ــا تخطـــي المراحـــل     يـــضمن لهـــم الحـــصول علـــى معـــدالت عاليـــة، يـــستطيعون مـــن خاللهـ

تراتيجيات التعلم، وأيضا، قد تعزى النتيجة إلـى انخفـاض   الدراسية مع تدني في مستوى اس 
الدافعية عند بعض الطالب المتبنين ألسلوب الـتعلم الـسطحي، وأيـضا القلـق المتزايـد مـن          

 بعـض    إتبـاع   هـذه النتيجـة      عكـس كما قـد ت   ،  االختبارات، وعدم اإلعداد المناسب لالختبار،    
 تركــز علــى إدخــال منفــرد لألفكــار،     ســتراتيجية الــتعلم الــسطحية والتــي   إل أفــراد العينــة  

واالعتمـــاد علـــى الحفـــظ اآللـــي الـــصم، ويفتقـــر الـــذين يـــستخدمونها إلـــى التنظـــيم والـــربط،  
والقدرة على ترميز المعلومات، مما يجعل المعلومات أكثر عرضـة للنـسيان وبالتـالي تـؤدي                
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). ٢٠٠٦ن، الـضام ؛ Boekaerts, 1997؛ ٢٠١٠جديـد ومنـصور،   (إلى انخفاض التحصيل الدراسي 
أن أفـراد العينـة   كما تتفق هذه النتيجة أيضا مع بعـض نتـائج الـسؤال الثـاني والتـي أظهـرت        

والــشعور فــي  ،  االختبــاربعــض المــشاكل فــي تــذكر بعــض المعلومــات أثنــاء    يعــانون مــن  
وهـذا قـد يكـون عـامالً معيقـاً لإلنجـاز        ،  الرسوب والفـشل أثنـاء الجلـوس فـي قاعـة االختبـار            

ديمي للطالب في المواقف االختباريـة، وفـي ذلـك تأكيـد أن قلـق االختبـار يعـد           العقلي واألكا 
متغيرا من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تحصيل  الطالب، وسلوكهم الدراسـي بـشكل              

وخاصـة  ) ٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع دراسـة المـصري       ). ٢٠١٠جديد ومنصور،   (عام  
، )١٩٨٩(المستخدم السـتراتيجيات التعلم،وفطـيم      على مستوى الدرجة الكلية للمقياس      

؛  Cook,1991 ؛ ١٩٩٨شــــقير ومنــــسي،  (وتختلــــف مــــع دراســــات   . (Anderton, 2006)و
وتتفـق هـذه النتيجـة  أيـضا مـع مـا أشـار إليـه األدب النظـري                    ) .٢٠٠٣العجمي،  ؛  ٢٠٠٠الخليفي،

اتيجية قــدح والدراســات الــسابقة مــن أن تحــصيل الطــالب الجــامعيين قــد يعــزى إلــى اســتر  
ــدريجي ومــنظم،           ــار بــشكل ت ــى االختب ــيح للطالــب فرصــته لكــي يقــرأ عل ــي تت ــذاكرة والت ال

 في مستوى تحـصيله  بيأثر إيجاله ومهارة تدوين المالحظات على بعض األسئلة كل ذلك    
  (Wright & Jacobs, 2003; White & Frederiksen, 2004)األكاديمي 

 عديدة في هذا المجـال حيـث تبـين أن تـدوين             كما تدعم هذه النتيجة اتجاهات نظرية     
بعض األفكار والرموز و المصطلحات الموجزة لـه دورا مهمـا فـي زيـادة اإلفـادة مـن الـتعلم                     

أثــر الــتعلم أو "فــي مواقــف حياتيــة مختلفــة وهــذا مــا يعرفــه علمــاء الــنفس التربــوي بانتقــال  
 أن مـن  (singhal, 2001)نجل سـ (وأيضا مع ما أشار إليه  ) Volk, 2001) Ritchie &التدريب 

أسباب شكوى الطالب عادة من عدم تذكر ما قرؤوه وقت االختبار، وأحياناً أخـرى بعـدم                
الجدوى من القراءة، ألنهـم ال يتـذكرون مـا يقـرؤون، هـو عـدم اختيـارهم  أسـلوب القـراءة                       

يـز، أو  المناسب، وقد يعود أيضا إلى أسباب أخرى تتعلـق بالنـسيان كفقـدان االنتبـاه والترك            
نتيجــة للتــداخل فــي األفكــار والمعلومــات نتيجــة  ســوء التنظــيم، أو نتيجــة لآلثــار النفــسية    
المحيطة، أو فقدان الشوق واإلثارة، أو التكرار والتسميع غير الكافي، أو سـوء اسـتخدام         

وقـد  أظهـرت   . المراجعة المـستمرة والمنتظمـة، أو لعـدم تنظـيم الوقـت ومكـان الدراسـة             
الثاني انخفاض في مستوى هذه االستراتيجيات بشكل عـام ممـا يـنعكس             نتائج السؤال   

على  االهتمام بالحصول على درجات بأي وسيلة مع تدني في امتالك هـذه االسـتراتيجيات       
 . المهمة

 : في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يلي :التوصيات
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بتوعيــة الطلبــة بأهميــة    ضــرورة أن يقــوم أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة   - -
اســتراتيجيات الــتعلم وانعكاســاتها علــى تحــصيلهم الدراســي، ودافعيــة اإلنجــاز، والعمــل  
على تنمية هذه االستراتيجيات بشكل عام خاصة أنها جميعاً جاءت بمستوى متوسـط،      

 .إذ أن تحسين مستواها لديهم سينعكس بالتالي على تحصيلهم األكاديمي
 مالحق ضمن هذه المقررات في الجامعة تتضمن تدريب          إفراد مقررات خاصة أو    -

الطالـــب علـــى كيفيـــة اســـتخدامه هـــذه االســـتراتيجيات ومهاراتهـــا بحيـــث تركـــز علـــى          
 . استراتيجيات التعلم العميقة

 مــستوى امــتالك الطلبــة الســتراتيجيات الــتعلم وبالتــالي وضــع    بتحديــداالهتمــام  -
ذا المجــال علــى مــستوى الجامعــة  بــرامج تدريبيــة وورش عمــل مــن خــالل مختــصين فــي هــ  

 . لتنمية وتطوير هذه االستراتيجيات وال سيما االستراتيجيات المعرفية العقلية العميقة
اســتخدام أســاليب وطــرق تــدريس وأســاليب تقــويم متنوعــة وحديثــة مــن قبــل    -

أعضاء هيئـة التـدريس يـشجع الطلبـة علـى الفهـم والتفكيـر الناقـد بـدالً مـن االعتمـاد علـى                    
 . اآللي والتذكرالحفظ 

وعـدم زرع الخـوف   ،  دعوة أعضاء هيئة التدريس على إيجاد جوا أمن مريح لالختبـار           -
ــارات   ألن مثــل هــذه األفعــال ستــشجع الطلبــة حتمــا علــى اســتخدام      ، والرهبــة مــن االختب

االسلوب السطحي في الدراسة من أجـل حفـظ المـادة والحـصول علـى التقـديرات العاليـة                  
 .با على أدائهم األكاديميوبالتالي قد تؤثر سل

ــه بمتغيــرات        - ــتعلم وعالقت إجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول اســتراتيجيات ال
أخرى، كالدافعية وأساليب التعلم، وقلق االختبار، ومعالجة المعلومات، والفعاليـة الذاتيـة،            

 . وأيضا تناول متغيرات لم تتناولها لدراسة الحالية مثل متغير الجنس
 مـع تجريـب األداة   دراسات مـشابهة لهـذه الدراسـة علـى جامعـات سـعودية،         إجراء   -

مراحــــل دراســــية أخــــرى وعمــــل مقارنــــات بينهــــا فــــي  المــــستخدمة فــــي الدراســــة علــــى 
ــا  اســــتراتيجيات الــــتعلم  حــــسب التخــــصص والمــــستوى الدراســــي  واستقــــصاء عالقتهــ

 .بالتحصيل الدراسي 
نميــة هــذه االســتراتيجيات مــن  إجــراء أبحــاث ذات طــابع تجريبــي، تبحــث إمكانيــة ت  - 

خالل متغيرات متعددة، أو عقـد دورات وورش عمـل فـي الجامعـة يـسهم فيهـا مختـصين                    
 .للعمل على تنمية هذه االستراتيجيات 

@      @      @ 
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تقيــيم طلبــة جامعــة صــنعاء الســتراتيجيات تعلمهــم لمقــررات ). ١٩٩٦(باعبــاد، علــي ومرعــي، توفيــق  •

 . ٢٢٧-١٩٩، ص )٣١(ع  اتحاد الجامعات العربية، مجلةالجامعة، 
العالقـة بـين أسـاليب الـتعلم كـنمط مـن أنمـاط معالجـة المعلومـات                  ) ٢٠١٠(جديد، لبنى ومنصور، علي      •

 .١٢٣-٩٣،  )٢٦(مج مجلة جامعة دمشق، وقلق االمتحان وأثرهما على التحصيل الدراسي، 
المنظم ذاتياً والتحصيل األكاديمي لدى عينة مـن طلبـة     العالقة بين التعلم    ). ٢٠١٠(الجراح، عبد الناصر     •

 . ٣٤٨-٣٣٣، ص )٤(، ع )٦(المجلد المجلة األدبية للعلوم التربوية، جامعة اليرموك، 
، الخلفية النظرية لمقياس استراتيجيات التعلم الفعالة والسطحية      : )٢٠٠٣.(ستبيك،  جرالينسكي •

 .النهضة المصريةمكتبة : نبيل زايد، القاهرة.  د:تعريب وتقنين
مدى فعاليـة برنـامج تـدريبي فـي خفـض الـضغوط النفـسية لـدى طـالب الجامعـة            ). ٢٠٠٦(حسن، عماد    •

، العـدد   ٢٢جامعة أسـيوط، المجلـد      مجلة التربية،   وأثره في مهارات االستذكار والتحصيل األكاديمي،       
 . ١٤٠-١١٥، ص ١
ة للمهـارات الدراسـية أثنـاء وجـودهم         درجة ممارسة طلبة الجامعـة الهاشـمي      ). ٢٠٠٢(الحموري، هند    •

ــيم المدرســي ودرجــة أهميتهــا لهــم مــن وجهــة نظــرهم،         ــة التعل ــوم   فــي مرحل ــة دراســات العل مجل
 .١٧٩-١٥٥، )٢(، ٢٩التربوية، 

اسـتراتيجيات الـتعلم واالسـتذكار لـدى الطـالب الجـامعيين،            ). ١٩٩٤(خزام، نجيب وعيسان، صـالحة       •
 . ٣٥٣-٣٢٧، ٥، العدد ٢١المجلد ، ن، األردنعمامجلة دراسات العلوم اإلنسانية، 

عالقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحـصيل الدراسـي لـدى عينـة مـن       ). ٢٠٠٠(الخليفي، سبيكة    •
، ص )١٧(، ع )٩(جامعـة قطـر، مـج       مجلـة مركـز البحـوث التربويـة،         طالبات كلية التربية بجامعة قطر،      

٤٣-١٣. 
جة المعلومات لدى طلبة المرحلة الثانويـة األكاديميـة فـي األردن           أساليب معال ). ٢٠٠٨(الرفوع، محمد    •

 .٢٣٠-١٩٥، ص ٢، ع )٢٤(المجلد مجلة جامعة دمشق، وعالقتها بالجنس والتخصص، 
اسـتراتيجيات الـتعلم لـدى طلبـة التعلـيم المفتـوح فـي كليـة التربيـة بجامعـة                ). ٢٠١٢.(الزحيلي، غسان  •

 .٣٩١-٣٥٧، ص )١(، ع)٢٨(جامعة دمشق، مجة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوي، دمشق
أنماط األهداف عند طلبة جامعة مؤتة وعالقتهـا باسـتراتيجيات الدراسـة التـي         ). ٢٠٠٦(الزغول، رافع    •

  ..١٢٧-١١٥، ٣، عدد )٢(مج المجلة األردنية في العلوم التربوية، يستخدمونها، 
لنمـاذج فـي التـدريس الجـامعي علـى          دراسة استخدام أسلوب ا   ). ١٩٩٨(علي ومنسي، محمود    ،  شقير •

مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز      أساليب التعلم وطرق االستذكار ودافعية الطالبات نحو الدراسـة،   
 . ٣٨-٣٠، ١المجلد للعلوم التربوية، 

 مجلـة ندوة أنماط التعلم الحديثة، جامعة الـسلطان قـابوس،         ). ٢٠٠٣(الضامن، منذر وسليمان، سعاد      •
 .١٣٦-١١٥، ص )٤(المجلد لعربية، اتحاد الجامعات ا

مجلــة الدافعيــة واســتراتيجيات الــتعلم لــدى طلبــة جامعــة الــسلطان قــابوس،   ). ٢٠٠٦(الــضامن، منــذر  •
 . ١٥٢-١٤٣، ص )١١-١٠(ع شبكة العلوم النفسية العربية، 

أنمــاط الــتعلم الــسائدة لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة وعالقتهــا    ). ٢٠٠٤.(فــؤاد والزغــول، عمــاد ، الطالفحــة •
، ص )٢+١(، ع)٢٥(جامعــة دمــشق، مــجمجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم التربويــة، ، الجنس والتخــصصبــ

٢٢٥-١٨٧. 
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البنية العاملية لسلوك االستذكار لدى عينة مـن طـالب الجامعـة            ). ١٩٩٦(محمد كامل   ،  عبد الموجود  •
، ٩مـج  ، جامعـة المنيـا   ،  مجلة البحث في التربيـة وعلـم الـنفس        ،  في ضوء متغيرات الجنس والتخصص    

 .٣٨٨-٣٥٨ص ص ، ٣ع
عالقــة عــادات االســتذكار واالتجاهــات نحــو الدراســة بالتحــصيل الدراســي فــي  ). ٢٠٠٣(العجمــي، مهــا  •

،  البحــرينمجلــة رســالة الخلــيج العربــي، المــواد التربويــة لــدى طالبــات كليــة التربيــة للبنــات باإلحــساء،  
 . ٦٥-٣٧ص ) ٨٩(العدد 

ــا  ). ٢٠١١(عليمــات، عبيــر   • مج إرشــاد جمعــي للتــدريب علــى المهــارات الدراســية فــي     أثــر اســتخدام برن
سلــسلة الدراســـات  (مجلــة الجامعـــة اإلســالمية   تحــسين مــستوى التحــصيل الدراســـي والدافعيــة،     

 . ٥٥٨-٥١٣، ص ٢، ع ١٩مج ، )اإلنسانية
العالقة بين عادات االستذكار والتحصيل األكاديمي لدى طلبـة وطالبـات كليـة             ). ١٩٨٩(فطيم، لطفي    •

 . ١٣٧-١١٣، ص )٣٦(، ع )٩(مج المجلة العربية للعلوم اإلنسانية،  الجامعية، البحرين
دار الحامد : ، عمان النظرية والتطبيق-علم النفس التربوي). ٢٠٠٧.(محمد والترتوري، محمد، القضاة •

 .للنشر والتوزيع
ب وطالبـات  العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكـاديمي لـدى طـال    ). ٢٠٠٩(المصري، محمد    •

، ص )٤(، العــدد )٢٥(المجلــد مجلــة جامعــة دمــشق، كليــة العلــوم التربويــة بجامعــة اإلســراء الخاصــة، 
٣٦٥-٣٤١ . 

ــاً لمتغيـــر الجـــنس   ، )١٩٩٥(مـــصطفى، هـــاني  • ــا بالتحـــصيل الدراســـي تبعـ العـــادات الدراســـية وعالقتهـ
رسـالة  م لمدينـة الزرقـاء،      والتخصص الدراسـي لـدى طلبـة الثانويـة العامـة فـي مديريـة التربيـة والتعلـي                  

 . ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
مستوى امتالك طلبة الجامعة الهاشمية للمعرفـة المتعلقـة   ) ١٩٩٩(ثيودورا  ،  الوهر، محمود، وبطرس   •

بالمهـارات الدراسـية الــصفية وعالقتـه بالكليـة التــي يـدرس فيهـا الطالــب وجنـسه ومعدلـه التراكمــي،         
 . ٣٤٠-٣٢٦، ص )٢(، ع )٢٦(الجامعة ا ألردنية، مج  دراسات العلوم التربوية، مجلة

ــدى متعلمــي العربيــة وعالقتهــا بأســاليب تعلمهــم،      ) ١٤٣١(فاطمــة ، يبيالــوه • ــتعلم ل اســتراتيجيات ال
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود، معهـد تعلـيم اللغـة العربيـة، قـسم                        
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 ملحق مقياس استراتيجيات التعلم في صورته النهائية
 

قم
الر

 

ئما الفقرات
دا

البا 
غ

يانا 
أح

 

درا
نا

القا 
إط

ال 
 

١ 
أنزعج عندما ال أجيب على األسئلة التي بمقـدوري اإلجابـة       

 .عليها
    

 

      .أقرأ الكتب المقررة للمادة التي أدرسها ٢

      .ن أربط الموضوعات حينما أقرأ موضوعا ما أحاول أ ٣

      .أحرص على حل الواجبات التي تعطى لي ٤

      .أركز على ما أريد تعلمه عندما أدرس مقرر ما ٥

٦ 
أتعلـــم كلمــــات وأفكــــار جديـــدة مــــن خــــالل مــــشاهدتي   

 .للموقف التعليمي الذي تحصل فيه
    

 

٧ 
ــدفا فـــي ال    ــا وهـ ــارا عاليـ ــة أســـعى  أضـــع لنفـــسي معيـ جامعـ

 .الوصول إليه
    

 

      .أركز بشكل كامل عندما أذاكر  ٨

٩ 
أضـــع أســـئلة متوقعـــة عنـــد تحـــضيري لالختبـــار وأحـــاول       

 .اإلجابة عليها 
    

 

      .أراجع مالحظاتي الدراسية قبل الدرس القادم  ١٠

١١ 
أفكر في أشـياء أخـرى أثنـاء المحاضـرات وال أصـغي جيـدا               

 .لما يقال
    

 

      .أجد نفسي أفكر أن ما تعلمته ليس مجديا ١٢

      .أجد صعوبة في تمييز النقاط الهامة أثناء دراستي  ١٣

      .أقرأ األجزاء السهلة عندما يكون الموضوع صعبا  ١٤  

      .لدي مشكلة في فهم أسئلة االختبارات  ١٥

     مـن الـصعب علــي أن أقـرر مــا هـو الـشيء الهــام الـذي أضــع        ١٦
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قم
الر

 

ئما الفقرات
دا

البا 
غ

يانا 
أح

 

درا
نا

القا 
إط

ال 
 

 .تحته خط

      .أحفظ المعادالت والقوانين والمفاهيم دون أن أفهمها ١٧

١٨ 
عندما أودي اختبار أكتشف فيما بعد أنني ذاكرت المقـرر       

 .الخطأ 
    

 

      .أقضي وقتا طويال لالستعداد والتهيؤ للدراسة  ١٩

٢٠ 
أنهـــي الواجبـــات الجامعيـــة المطلوبـــة منـــي فـــي الموعـــد       

 .المحدد 
    

٢١ 
أتــردد أن أطلــب مــن المــدرس شــرحا إضــافيا للموضــوعات   

 .التي لم أفهمها
    

 

٢٢ 
أقــوم بوضـــع خطـــوط تحــت مـــا اعتقـــد أنــه مهـــم ويجـــب    

 .التركيز عليه
    

 

٢٣ 
أقوم بتحضير الدروس قبل شرحها مـن المـدرس واحـدد            

 .التي لم أفهمها ألقوم بالسؤال عنها  
    

 

٢٤ 
ب جيدا قبل كتابة البحـوث     أتأكد من أنني فهمت المطلو    

 .والتقارير
    

 

٢٥ 
أقرأ المقرر الدراسـي بـشكل عـام قبـل أن أبـدأ بتقـسيمه         

 .إلى أجزاء
    

 

 

   ٢٦    

أستمر في الدراسة وقتا طويال دون أن أقوم  بأخـذ فتـرات             

 .راحة 
 

 

 
  

 

 

٢٧ 
ــدأ     ــدما أبــ ــاال للنــــوم عنــ ــجرا وميــ ــا وضــ ــد نفــــسي متعبــ أجــ

 .المذاكرة
     

٢٨ 
وجـــل دراســـتي فـــي أول أســـبوعين أو ثالثـــة مـــن بدايـــة       أ

 .الفصل
    

 

      .ال أهتم بتصحيح األخطاء التي وقعت بها في االختبارات  ٢٩
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 محمد فرحان القضاة . د
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ئما الفقرات
دا

البا 
غ

يانا 
أح

 

درا
نا

القا 
إط

ال 
 

      .أنجز واجباتي أوال بأول وال أوجل عمل اليوم إلى الغد   ٣٠

٣١ 
أقـــوم بتلخـــيص المقـــرر فـــي دفتـــر خـــاص أثنـــاء الدراســـة   

 .وأركز عليه 
    

 

      . هدفا أحاول الوصول إليه قبل كل جلسة دراسيةأحدد ٣٢

      .أفضل الدراسة بصوت مرتفع   ٣٣

٣٤ 
احـــتفظ بمـــذكرات خاصـــة لكـــل مقـــرر وأرتبهـــا بـــشكل  

 .منطقي 
    

 

٣٥ 
أتوقف عدة مرات واسترجع ذهنيا أهم النقاط التـي مـرت          

 .علي عندما أقرأ جزءا طويال من كتاب مقرر
    

 

      .ع للتلفاز أو الراديو أثناء التحضير للواجبات أحب االستما ٣٦

٣٧ 
أدون المالحظــــات التــــي يقولهــــا المــــدرس حرفيــــا داخــــل 

 .الفصل 
    

 

      .أفضل الدراسة في مكان هادئ وبعيدا على التشويش  ٣٨

      .أدرس على األقل ثالث ساعات يوميا خارج الجامعة  ٣٩

٤٠ 

ــ      كل رمـــوز أثنـــاء   أقـــوم بتـــسجيل المالحظـــات علـــى شـ

ثــم أنقلهــا علــى شــكل جملــة تامــة علــى دفتــر ، المحاضــرة

 .مالحظاتي 

    

 

      .األبحاث المطلوبة مني ألخر لحظةأوجل كتابة التقارير و ٤١

      .أفضل أن أدرس لوحدي أكثر من الدراسة مع جماعة  ٤٢

٤٣ 
ــا فـــي      ــرر مـ ــه فـــي مقـ ــا تعلمتـ ــدرة علـــى توظيـــف مـ لـــدي القـ

 .مقررات أخرى
    

 

٤٤ 
أعتمــد بــشكل كلــي علــى المــدرس فــي فهــم محتويــات      

 .المقرر الدراسي
    

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر
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٤٥ 
عندما أجلس لالختبار أبقى أفكر في أجزائـه األخـرى التـي            

 .ال أستطيع اإلجابة عنها 
    

 

٤٦ 
ينتباني شعور بالرسوب والفشل عنـد جلوسـي فـي قاعـة            

 .االختبار 
    

 

٤٧ 
ــدا   ــكاال أو جـ ــوما أو أشـ ــتخدم رسـ ــي  أسـ ــساعدني فـ ول تـ

 .تنظيم المقرر
    

 

٤٨ 
أحــاول أن أغيــر مــن اســلوب دراســتي ليناســب متطلبــات    

 .المقرر واسلوب المدرس 
    

 

٤٩ 
أثــابر علــى العمــل حتــى أنهــي المقــرر حتــى وإن كــان ممــل  

 .وغير ممتع
    

 

      .أخصص وقتا لمناقشة المقرر مع بعض زمالئي ٥٠

٥١ 
همة في المقرر ثـم أحفـظ    أكتب قوائم بالمصطلحات الم   

 .تلك القوائم
    

 

٥٢ 
أحاول أن أتعرف إلـى بعـض الطـالب مـن هـذا الـصف ممـن                 

 .أستطيع أن أطلب مساعدتهم عند الضرورة
    

 

              

ــاديمي  ا ــاديمي األكــ ــررات ألداء األكــ ــذه المقــ ــة . ن هــ ــال  ، .رات العاليــ ــذه األفعــ ــل هــ ألن مثــ

 السلوب السطحي في استشجع الطلبة حتما على استخدام ا
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Learning Strategies and Their Relationship to Academic Achievement and 

Some Variables amongStudents at Salman Ibn Abdulaziz University in Al-Kharj 

Dr. Mohammed Farhan Al-Qudhaat 

Department of Psychology, Faculty of Education, King Saudi University 

Abstract: 

This study aimed at investigating the level of learning strategies among 

students Salman bin Abdul Aziz Al-kharj  and  whether their strategies differ 

according among to the student' academic level and type o f specialization ,

Furthermore, the study aimed at identifying relationship Between the level of 

own students for learning strategies and cumulative GPA.                                                   

The sample of the study consisted of (130) students have been deployed by 

the study variables, used in study scale of learning strategies development 

researcher, has been indicators of validity and reliability of the scale, the results 

revealed that the students level of learning strategies was medium, the results 

also revealed the most common strategies and less common strategies used by 

the students in their studies, and the results showed no significant differences in 

strategies for learning, according among to the student' academic level and type 

of specialization , The results of the study  revealed also no significant 

relationship Between the level of own students for learning strategies and 

cumulative GPA.                                                                                                                   

 Key words: learning strategies, academic achievement, Salman University 

students         



 

 
 
 

 

 استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب أثر
 ذات مهارات التالوة لدى تلميتنميةاإللكترونية في 

  بجدةبتدائي التعلم بالصف السادس االعوباتص
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 مهارات تنمية استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونية في أثر 

  بجدةبتدائي التعلم بالصف السادس االعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي
 
  أكرمأحمد بنت ةحب. د

  التربيةكلية -تدريس ال المناهج وطرق قسم
 العزيز  عبدالملكجامعة 

 
 

 
 :ملخص البحث 

 أثر استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونية في تنميـة      من إلى التحقق    الدراسة هدفت

 مـن  الدراسـة  تكونـت عينـة   و بجدة ،    االبتدائيمهارات التالوة لدى تلميذات صعوبات التعلم بالصف السادس         

ــتعلم    ممــن تلميــذات ســت  الدراســي لعــام لبتدائيــةالفــي المرحلــة ا  " مــدمجات"  يعــانين مــن صــعوبات فــي ال

 الباحثــة برمجيــة تعليميــة قائمــة علــى األلعــاب اإللكترونيــة   وصــممت ، األول الدراســي الفــصل هـــ١٤٣٤/١٤٣٥

 مهـارات الـتالوة ،   لتنميـة  علـى العينـة التجريبيـة    تطبيقهـا ، تم ) المد( في وحدة    إلكترونية ألعاب ست   تتضمن

 تحــسن اختبــار الباحثــة أدوات البحــث وهــي  وأعــدت للعينــة الواحــدة ،  تجريبــي الــشبه المــنهج واســتخدمت

 وعالجـت  وتم تطبيـق أدوات البحـث قبـل وبعـد التجربـة علـى العينـة التجريبيـة،         ، مالحظة بطاقةالمستوى ، و 

 فـــروقالالبـــارمتري لحـــساب الداللـــة بـــين  ) (Wilcoxon ويلكوكـــسنالنتـــائج إحـــصائيا باســـتخدام اختبـــار  

 إلـى وجـود   تـشير  والتـي ) ٢٫٢٦( في الفـرض األول   Z بلغت قيمة قد و الصغيرة المرتبطة ،ناتالعيالدرجات في  

ولــصالح التطبيـــق البعــدي ممـــا يــدل علـــى تحــسن مـــستوى     ) ٠٫٠٥( داللــة إحـــصائية عنــد مـــستوى   ذاتفــروق  

فـروق ذات   تشير إلى وجـود  والتي) ٢٫٢١( في الفرض الثاني Z وبلغت  قيمة ،الطالبات بعد استخدام البرمجية     

 ،ولــصالح التطبيــق البعــدي لبطاقــة المالحظــة بعــد اســتخدام البرمجيــة     ) ٠٫٠٥(داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   

 . في فروع العلوم الشرعية إللكترونية التعليمية األلعاب اإدراج الدراسة بأهمية وأوصت



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 :المقدمة
 معلم البشرية صلى اهللا عليـه       وأمر ، الكريم آن معينة وثابتة لتالوة القر    صفة اهللا شرع

 نــتعلم و،تــدبر وبمهــارة أه نقــرأن مــن الواجــب علينــا فكــان كافــة، ليعلمهــا للنــاس ؛وســلم

  d e } مــسعود فــي تفــسير قولــه تعــالى  ابــن ماأكــده وهــذا ،آداب تالوتــه ونراعيهــا

f g   h i j k ml n o       p  q r s z ) ١٢١آيـــه :البقـــرة(  ،

 ويقرأه كمـا أنزلـه اهللا، وال   ، أن يحل حالله، ويحرم حرامه  ، نفسي بيده إن حق تالوته     والذي"

 ).١٧٥، م١٩٩٩ابن كثير"(يحرف الكلم عن مواضعه، وال يتأول منه شيئًا على غير تأويله 

 فـي ذلـك   أُثـر  وممـا ، هسـت  ومداره الكـريم وتعلمـ  آن على تعليم القر  إلسالم ا حث لذلك

 يتلـون  ، اجتمع قوم في بيـت مـن بيـوت اهللا          ام: " وسلم قوله    هعن رسول  اهللا صلى اهللا علي      

 وغـشيتهم   ، علـيهم الـسكينة    ونزلت المالئكة، إلَّاحفتهم ، بينهم تدارسونهكتاب اهللا وي  

 ) ٨٢:  ت بابن ماجه " ( اهللا فيمن عنده وذكرهم ،الرحمة

 هتمـام بـضرورة اال  ) م٢٠١٣(لمي الثـاني لتعلـيم القـرآن الكـريم           المـؤتمر العـا    أوصـى  لذاو

 مـن تقنيـات     السـتفادة بتعليم القـرآن الكـريم للـصغار اقتـداء بمـا جـرى فـي الـصدر األول، وا                  

  .العصر الحديث في المساعدة في إقراء القرآن الكريم وتعليمه

 ذا وهـ  ،ن المهـارات   إتقـا  علـى  التعليمية من التقنيات الحديثة التي تـساعد         أللعاب ا وتعد

 علــى تحــصيل تالميــذ   بيوتريــة األلعــاب الكمبفاعليــة)  م٢٠٠٠(أكدتــه دراســة مطــاوع    مــا

 والقـيم  إليجابيـة،  االتجاهـات  اميـذات حيث تسهم األلعاب في تعليم التل  ،  معسري القراءة 

 وهـي ،   وأكثـر فاعليـة    ، وتقـدم المعلومـات بـشكل هـادف        ن، وتثيـر دافعيـته    ،المرغوب فيها 

ــة  تناســب جميــع  ــه وآخــرون ( المراحــل التعليمي  تمــزج بــين التحــصيل   فهــي). م٢٠١٠طوالب

 . المفاهيم والمهارات والمبادئ لمالدراسي والتسلية وفق أهداف تعليمية محددة مثل تع

أن هنــاك إجماعــا عالميــا علــى أن مايزيــد عــن  ) م١٩٩٧(   ويؤكــد الخطيــب والحديــدي 

 األمــر الــذي  ، يعــانون مــن إعاقــة مــا   مجتمــعأيمــن األطفــال فــي ســن المدرســة فــي    ) %١٠(

 . تزويدهم ببرامج تربوية خاصةيتطلب



 

 
١٢٢

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 ما أوصى به المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت فـي خدمـة ذوي              هذا   و

علــى ضــرورة توظيــف التطبيقــات المختلفــة ) م٢٠١٢( وصــعوبات الــتعلم بالكويــتعاقــاتاإل

 التربوية لصعوبات التعلم فـي مـدارس التعلـيم          الخدماتلتكنولوجيا المعلومات في تطوير     

 . العام

 إشرافها على الطالبات المعلمـات بـبعض المـدارس بمدينـة     أثناءوقد الحظت الباحثة   

 العـام يـواجهن صـعوبة فـي إتقــان     بــالتعليم ات صـعوبات الـتعلم المـدمج   تلميـذات جـدة أن  

 عالجيـة  للتفكير في طـرق  مما دفع الباحثة، اويتعثرن في تطبيق أحكامه،  مهارات التالوة 

 ألن ؛ للتغلــب علــى تلــك الــصعوبات التــي تــؤثر فــي إتقــان مهــارات الــتالوة    ة ومــسليإبداعيــة

 بــل الــصحيح ، عــضويا يحتــاج لعــالجرضــا يعــانين م الالــتعلم فــي صــعوبات يعــانين مــن الالتــي

 المهارات بطرق تناسبهن لـذلك  سابأنهن يحتجن إلى برامج خاصة تساعدهن على اكت      

 تلميـذات  فالتكنولوجيا لديها القابليـة إلنجـاح بـرامج دمـج وتعلـيم ال             ، فكرة الدراسة  نشأت

 الخاصة فـي المـدارس العاديـة مـن خـالل تطـوير مهـاراتهن وأدائهـن فـي               حتياجات اال اتذو

 ).م٢٠١٢الخطيب ( كل من المدرسة والمجتمع بوجه عام 

 : الدراسة مشكلة -أوال
 فـي  صـعوبات  يعـانين مـن      الالتـي  التلميـذات  نإتقـا  مـشكلة الدراسـة فـي عـدم          تتمحور

 أثنـــاءوهـــذا ماالحظتـــه الباحثـــة ،  فـــي التعلـــيم العـــام لمهـــارات الـــتالوة ات المـــدمجالـــتعلم

 ات المـدمج التلميـذات ف،  علـى الطالبـات المعلمـات بـبعض المـدارس بمدينـة جـدة              إشرافها

 إنتـاج  أهميـة  ب توصـيات عـدد مـن الدراسـات    وأيـضا ،  مهـارات الـتالوة  إتقـان يجدن صعوبة في    

، )م٢٠١٠( آل كنـة والحيـالي       دراسـة  ومنهـا ،   إلتقان مهارات الـتالوة    ةبرامج تعليمية محوسب  

 تعــد هــذه الدراســة اســتجابة أيــضاو، )م٢٠٠٥(الزهرانــي ودراســة) م٢٠٠٩( الرقــب دراســةو

 فــي خدمــة ذوي اإلعاقــات  تــصاالت المعلومــات واالا العــالمي لتكنولوجيــ المــؤتمرلتوصــيات 

 صعوبات  ذوي من شعور الباحثة بأهمية تنمية مهارات التالوة ل        وانطالقا ،لتعلموصعوبات ا 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 تحديـد مـشكلة الدراسـة فـي     يمكـن  فإنه،  وما لأللعاب التعليمية من أثر في تنميتها ،التعلم

  :التاليالسؤال الرئيس 

 مهـارات   تنميـة  استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونية فـي           ماأثر
  بجدة؟االبتدائيوة لدى تلميذات صعوبات التعلم بالصف السادس التال

  : التالية السؤال الرئيس األسئلة عن ويتفرع

ــا-١  تحـــسين فـــي اإللكترونيـــة األلعـــاب علـــى مـــة التعليميـــة القائالبرمجيـــة محتـــوى مـ

 ؟ بجدة بتدائي صعوبات التعلم بالصف السادس االذاتمهارات التالوة لدى تلمي

 المـستوى  ين التعليمية القائمة علـى األلعـاب اإللكترونيـة فـي تحـس            ةرمجي الب أثر ما-٢

 ؟ بجدة بتدائي صعوبات التعلم بالصف السادس االذات التالوة لدى تلميلمهارات

 أداء مالحظـــة التعليميـــة القائمـــة علـــى األلعـــاب اإللكترونيـــة فـــي ة البرمجيـــأثـــر مـــا-٣

 ؟ بجدة بتدائيصف السادس اال صعوبات التعلم بالذاتمهارات التالوة لدى تلمي

 : الدراسة فرضيات-ثانيا

بـــين متوســـطي ) ٠٫٠٥ ≤( فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الداللـــة  توجـــد/ ١ 

 المــستوى تحــسن الختبــار القيــاس القبلــي والبعــدي  فــي دراســة عينــة التلميــذاتدرجــات 

 . التالوة لمهارات

بـــين متوســـطي ) ٠٫٠٥ ≤(لـــة  فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الدال توجـــد/٢

 . مهارات التالوة أداء لمالحظة ي القبلي والبعدالقياسدرجات تلميذات عينة الدراسة في 

 : الدراسة أهداف -ثالثا
 األلعـاب   ى على أثر استخدام برمجيـة تعليميـة قائمـة علـ           التعرف إلى   الدراسة تهدف   

ــدى تلميــ  تنميــةاإللكترونيــة فــي   ــتالوة ل ــتعلم بالــصف الــسادس   صــعوبذات مهــارات ال ات ال

 . بجدةبتدائياال



 

 
١٢٤

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 : الدراسة أهمية -رابعا
ــة.١ ــى مــدارس المملكــة    األلعــاب تلــك تعمــيم مــن االســتفادة إمكاني ــة عل  اإللكتروني

 فــي الــتعلم فــي صــعوبات يعــانون مــن الــذين وتنميــة مهــارات لتحــسين الــسعودية العربيــة

 . الكريم آنتالوة القر

 فـي الـتعلم   صـعوبات  يعـاني مـن     ومـن  عـام، ى الناشئة بوجه     التالوة لد  مهارات ةتنمي. ٢

  .خاص بوجه

ــة اإللكاأللعــاب تخدم دراســة شــبه تجريبيــة تــس   أول الدراســة هــذه تعــد.٣  فــي تروني

 .  التعلمصعوبات تلميذاتتنمية مهارات التالوة لدى 

 : الدراسة حدود -خامسا
 :يلي الدراسة الحالية على ما اقتصرت

 الكـريم وتجويـده  للــصف   آن كتـاب تـالوة القـر   مــنة الثالثـة  الوحـد : موضـوعية  حـدود 

 ) .٣٩ ة آيإلى ٢٩ ة آيمنسورة ص (و) شروطه - حروفه -تعريفه  (المد بتدائيالسادس اال

 المــدمجات بتــدائي الــسادس االبالــصف صــعوبات الــتعلم  تلميــذات : بــشرية حــدود

 .بمدارس التعليم العام بجدة 

ــدود ــة حــ ــت : زمانيــ ــة أجريــ ــي     االدراســ ــصل الدراســ ــي الفــ ــة فــ ــام لاألوللحاليــ  لعــ

 .ه١٤٣٥/هـ١٤٣٤

 بهـا برنـامج   الملحـق  مـدارس  ال مـن  تم تطبيق الدراسة في مدرسـتين         :مكانية حدود

 النحـو  علـى  وهـي ،  وذلك لتوفر عينة الدراسة بهـا     دة بج البتدائيةصعوبات التعلم بالمرحلة ا   

 :التالي

 ة التابعـ  ٢٠١ومدرسـة   ،  بنـات بالوسـطى    والتعليم لل  التربية لمكتب   ة التابع ١٧١ المدرسة

 .لمكتب التربية والتعليم للبنات بالشمال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 : الدراسة مصطلحات -سادسا
 ):(Electronic games إللكترونية ااأللعاب

ــاب ــةاأللعـ ــع لعبـــ : لغـ ــة ، ة جمـ ــمواللعبـ ــن اللعـــب اسـ ــد   ،  مـ ــد الجـ ــن ("(واللعـــب ضـ ابـ

 ).٤م، م١٩٩٢:منظور

 موجــه أو غيــر موجــه يقــوم بــه     نــشاط : "اهــبأن) م١٩٨٧( بلقــيس وتوفيــق   وعرفتهــا 

ــسلية،الطفــل مــن أجــل تحقيــق المتعــة وال     ــستت ــة     غله وي ــار عــادة ليــساهم فــي تنمي  الكب

 ).  ١٠"(  الطفل وشخصيته بأبعادها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانيةسلوك

 مـسبقا   ة ومقـنن يحقـق أهـداف تعليميـة محـدد          مهو نـشاط مـنظ    :  اإلجرائي   التعريف

 بـالتعليم العـام     ات تلميـذات صـعوبات الـتعلم المـدمج        جـه  علـى صـعوبة أو أكثـر توا        لتغلبل

حيث يـستمتعن بـالتعلم مـن خـالل اللعـب لتحـسين مهـاراتهن               ،   الكريم آن القر الوةعند ت 

 .وقدراتهن 

 ):Recitation skills ( التالوةمهارات

 وجمعهـا ، هرفهـو مـا  ، اأحكمه وصـار بـه حاذقـً   :  مهارة   شيء في ال  مهر ": لغة المهارة

 ).٤م، م١٩٩٢:ابن منظور"(مهارات

 الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتـصاد  لّمضرب من األداء تع   ":اصطالحا

 ٢٠٠٢: الفـتالوي  " (ا أم حركيـًّ ا أم اجتماعيـًّ ا سـواء كـان هـذا األداء عقليـًّ    والجهدفي الوقت  

 ).٢٥ ،م

 علـى تـالوة القـرآن الكـريم بأقـل       صـعوبات الـتعلم  تلميـذات  قـدرة  :جرائي اإل التعريف

 . من األخطاءددع

وتـال يتلـو تلـوا    . خذلتـه وتركتـه   : كالهمـا  ،  وتلوت عنه تلواتلوهتلوته أ:   تال  : لغة التالوة  

 ). م١٩٩٢ابن منظور(إذا تركك وتخلف عنك 

 ،الـضبط الـدقيق     :  قراءة القرآن الكريم قراءة سـليمة مـن النـواحي التاليـة              :اصطالحا

 ).م١٩٨٧:الحمادي( تطبيق أحكام التجويد ، مخارجها نالحروف مإخراج 



 

 
١٢٦

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 ة قــراءة ســليمة مراعيــسورة، قــراءة تلميــذة صــعوبات الــتعلم لــ: االجرائــيالتعريــف

 .أحكام المد الطبيعي

 ): (Learning difficulties التعلمصعوبات

كثــر مــن   فــي واحــدة أو أ اباتاضــطر: "بأنهــا) م٢٠٠١( وزارة التربيــة والتعلــيم  تعرفهــا 

العمليــات النفـــسية األساســـية التـــي تتـــضمن فهــم واســـتخدام اللغـــة المكتوبـــة أو اللغـــة   

والكتابــة ، والقــراءة،  والتفكيــر، والكــالمســتماع، االابات فــي اضــطرتبــدوالمنطوقــة والتــي 

والرياضـيات والتـي التعـود إلـى أسـباب تتعلـق بـالعوق العقلـي أو                 ) والخـط ،  والتعبير،  واإلمالء(

 ).٩"( البصري أوغيرها من أنواع العوقالسمعي أو 

 مهـارات   إتقـان  إلـى  تحـول دون الوصـول       التـي  فـي القـراءة      اإلعاقـة :جرائـي  اإل التعريف

 .التالوة 

 : النظري والدراسات السابقةاإلطار -سابعا
 :  النظرياإلطار -١

 : اإلطار النظري للدراسة ما يلي يتضمن

 : التالوةمهارات  - أ

 : التجويدتعريف-١

ومــستحقها مــن ، إعطــاء الحــروف حقهــا فــي النطــق بهــا علــى أتــم وجــه : "  بــهيقــصد   

ــا  ، الجـــــزري"(وإخـــــراج كـــــل حـــــرف مـــــن مخرجـــــه الـــــصحيح   ، األحكـــــام الناشـــــئة عنهـــ

 ).٤٧:م،ص٢٠٠٢

 : التجويدأقسام-٢

 :علم التجويد إلى قسمين هما على النحو التالي ) م٢٠٠١، الجمل ( قسم

 .اعد علم التجويدوهو معرفة أحكام وقو) نظري( علمي تجويد-أ

 . الكريمآن التجويد العلمية في تالوة القرم عملي وهو تطبيق أحكاتجويد-ب



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٧

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

  : التالوةمراتب-٣

 : ثالث مراتب وهي على النحو التالي للتالوة

 كــل حـرف حقَّـه مـن إشــباع المـد وتحقيـق الهمـزة وإتمــام       إعطـاء وهـو  :  التحقيـق /أ

ــار والتـــشديدات وتوف  ــاد اإلظهـ يـــة الغنـــات وتفكيـــك الحـــروف وإخـــراج  الحركـــات واعتمـ

 .ف واليُسْر والتؤدة ومراعاة الوقلبالسَّكت والترس، بعضها من بعض

وإقامـة اإلعـراب مـع مراعـاة جميـع          ،   وتخفيفهـا  سـرعتها  إدراج القـراءة و    :التدوير/ب

  .أحكام التجويد في القراءة من غير تفريط

 ).٥٧: م،ص٢٠٠١، الجمل(  التوسط بين التحقيق والحدر هو :الحدر/ج

 لتعلقــه بكــالم اهللا ؛ مــن أجــل العلــوم وأشــرفها يــد علــى ماســبق يعــد علــم التجو بنــاء

 زِدْ عَلَيْــهِ أَوْ عـز وجـل   قولــه ويؤكـده  ، مطلـب شـرعي  للتلميــذات وتعليمـه  ،سـبحانه وتعـالى  

 ).٤:سورة المزمل آية ( ] وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيالً

 يمـد   كـان  : "ل عليـه وسـلم فقـا       قراءة النبي صلى اهللا    عن مالك  بن  أنس ئل س وعندما

 أو ا أو واوًاوهـو إشـباع الحـرف الـذي بعـده ألفـً        : أصـلي : والمد عند القراءة على ضـربين       ،   "مدا

، وهـو متـصل ومنفـصل   . ة  وهـو مـا إذا أعقـب الحـرف الـذي هـذه صـفته همـز                : وغير أصـلي  ،  ياءً

فـاألول يـؤتى فيـه    ، مـا كـان بكلمـة أخـرى     :  والمنفـصل  ،ما كان من نفـس الكلمـة      : فالمتصل

 والــواو واليــاء األلــف والثــاني يــزاد فــي تمكــين، بــاأللف والــواو واليــاء ممكنــات مــن غيــر زيــادة

 ).م١٩٨٦العسقالني (زيادة على المد الذي ال يمكن النطق بها إال به من غير إسراف

  : صعوبات تعلم التالوةمؤشرات/٤

 فـي التمييـز بـين       صـعوبة  يجـدن  صـعوبات الـتعلم      تلميـذات أن  )م  ٢٠٠٥( سهام   تؤكد   

 :  وتشمل رموزال

 . بين الحركات الممدوة والحركات القصيرةالتمييزعدم / ١

 . الحروف المشددة من غيرها تمييزعدم / ٢

 . بين الالم الشمسية والقمريةتمييزعدم ال/ ٣



 

 
١٢٨

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 ). ى– و –ي : ( للحروف مثلشابهة المصوات بين األالتمييزعدم / ٤

 . التنوينتمييزعدم / ٥

 . همزات الوصل والقطعتمييزعدم / ٦

 : التعليميةاأللعاب  - ب

 :تعريفها/١

 الغـرض منـه     كـون وي،  كل لعب يهـدف إلـى تحقيـق غـرض خـاص           : " اللعب بأنه  عُرِّف   

ــه بــصورة عامــة، ومــساعدته علــى    وتوســيع آفــاق م ، تنميــة مواهــب وقابليــات الطفــل   عرفت

م، ٢٠٠٢العنـاني   "(إضـافة إلـى تكـوين االتجاهـات الجيـدة           ،  استيعاب مواد البـرامج التعليميـة     

١٢٧.( 

 المحكمة اإلطـار لهـا مـن القـوانين التـي تـنظم         نشطةأنواع من األ  : "  بأنه ضا أي وعُرِّف   

اف تعليميــة ســبق ســير اللعــب ويــشارك فيهــا مجموعــة مــن الدارســين للوصــول إلــى أهــد   

 ).٦م، ٢٠٠٢الحكمي " . (تحديدها 

 : التعليمية أللعاب افوائد/٢

 : منها ، التعليمية فوائد جمةلأللعاب

وتهيئتهــا لمحاولــة ،  للتلميــذة فرصــة التعــرف علــى بعــض المــشكالت  تــوفر أنهــا -١

 .وإيجاد الحلول المناسبة لها، التفكير في حلها

ــر الــدور التقليــد   تــسهم أنهــا -٢ ي لكــل مــن المعلمــة والتلميــذة ليــصبح دور      فــي تغيي

ويــصبح دور التلميــذة إيجابيــا مــساهما فــي العمليــة التربويــة       ، ومرشــدة، المعلمــة ميــسرة 

 . والمشاركة في اتخاذ القرار تحليلبالتفكير وال

 عن طريـق تطـور    بداعي في التطور العقلي واالجتماعي والعاطفي واإل      تسهم أنها   -٣

 .لتلميذة المفاهيم المكتسبة لدى ا

 الـتعلم حيـث تلعـب دورا        صـعوبات  التعليمية تقنية مناسبة لمعالجـة       لعاب األ تمثل-٤

 ).م٢٠٠٩فالته (فعاال في العالج 
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 : التعليمية أللعاب اأنواع/٣

ــقا ــاني تفـ ــ، )٦٤-٣٨، م٢٠٠٢(العنـ ــسيم ا ) ٦٠-٥٠م، ٢٠٠٥ (ةوالحيلـ ــى تقـ ــابعلـ  أللعـ

 :ي التعليمية إلى خمسة أنواع وهي على النحو التال

 . البدنياللعب/١

 . التركيبي البنائياللعب/٢

 . الفنية األلعاب/٣

 . الثقافيةاأللعاب/٤

 الباحثة على النوع  األخير من األلعاب التعليمية وهي الثقافيـة التـي يقـصد                ت ركز وقد  

 سـتطالع وتـشبع حـب اال    ،  والتي تلبي احتياجاتها  ،  التلميذةالنشاطات المثيرة الهتمام    : بها

وهــذه النــشاطات غالبــا ، المتمثلــة فــي الرغبــة فــي المعرفــة واكتــساب المعلومــات  و، لــديها

 ).م٢٠٠٩فالته (ماتكون ذهنية أو كتابية 

 :  تلميذات صعوبات التعلمخصائص/٤

 : بصعوبات التعلم التعريف/أ

ــتعلم جــدال كبيــرا فــي أوســاط التربيــة الخاصــة فقــد عرفــه            لقــي تعريــف صــعوبات ال

أو تعطــل النمــو فــي واحــدة أو أكثــر مــن عمليــات   ، أو اضــطراب،  تــأخر: "أنــهب)  kirk(كيــرك

أو أي مادة دراسية أخرى     ،   أو الكتابة، أو الحساب    ،أو القراءة   ،  أو اللغة ،  التحدث والتخاطب 

 نفـسية تنـشأ عـن كـل مـن أو واحـد علـى األقـل مـن هـذين العـاملين وهمـا                        إعاقـة تنتج عـن    

 ).٥١م،٢٠٠٧محمد" . (ات السلوكية أو االنفعالية واالضطراب، اختالل األداء الوظيفي للمخ

ــا ــة اوعرفتهـ ــال جمعيـ ــا  ألطفـ ــتعلم بأنهـ ــعوبات الـ ــة : "  ذوي صـ ــةحالـ ــل مزمنـ  ذات أصـ

 كمـا أنهـا قـد تـؤثر علـى كـل            والتكامـل،  وبشكل انتقائي علـى النمـو        ا تؤثر سلب  ولوجينيور

الـتعلم المحـددة   وتنـشأ صـعوبات   . أحدها فقط  علىأو  ،  من القدرات اللفظية وغير اللفظية    

 أن ة درجــة حــدتها، ويمكــن لهــذه الحالــفــيوتختلــف فــي مظهرهــا و، كحالــة إعاقــة مميــزة



 

 
١٣٠

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

المرجـع  " ( تعليمـه وأدائـه الـوظيفي        ومـستوى  على امتداد حياة الفرد على تقديره لذاتـه          تؤثر

 ).السابق 

 : من التعريفات السابقة مايلييتضح   

،  العمليـات العقليـة    أغلب في   لمتوسط فئة صعوبات التعلم يقل مستواهم عن ا       أن/١

 .والسلوكية 

 . الوظيفي للمخداء خلل في األوجود/٢

 . التخلف العقليإعاقات حاالت استبعاد/٣

 . تستمر مدى الحياةقد المشكلة أن/٤

 : النفسية السلوكية لصعوبات التعلمالخصائص/٥

 ، متوسـطة ةيـ  معظم الباحثين أن تلميذات صـعوبات الـتعلم يتمـتعن بقـدرة عقل             يتفق

 لذلك يمكن تحديد الخصائص كاديمي،أما جانب الضعف الرئيس لديهن فهو التحصيل األ

 :النفسية والسلوكية على النحو التالي

 . الزائدة بسبب قلة االنتباهالحركة/١

 . الحركيدراك في اإلإعاقة/٢

 . االتزان االنفعاليعدم/٣

 . في االتزان العامصعوبات/٤

 .القهرية/٥

 .في الذاكرة والتفكير اضطراب/٦

 .القراءة والكتابة والحساب:  مثلأكاديمية مشكالت/٧

 ).م١٩٩٧الخطيب والحديدي ( السمع والكالم اضطرابات/٨

 : التعليمية لصعوبات التعلم الخصائص/٦

 ث عاديــات مــن حيــ ســويات الــتعلم فــي صــعوبات يعــانين مــن  الالتــي التلميــذات تعــد   

ــة   ــدرات العقليــ ــديهنإالالقــ ــعوبات  أن لــ ــتماع    صــ ــارات االســ ــي اكتــــساب مهــ ــحة فــ  واضــ
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ــتخدامها ــالم، واسـ ــة ، أو الكـ ــراءة أو الكتابـ ــ  ، أو القـ ــصنيف الخـ ــن تـ ــسة الصائصويمكـ  رئيـ

 : من صعوبات التعلم على النحو التاليين يعانالتيللتلميذات ال

 . والحركة دراك في اإلصعوبات/١

 . اللغة والكالماضطراب/٢

 . في عمليات التفكيرصعوبات/٣

 . سلوكيةخصائص/٤

 :وتتمثل في المواضيع التالية،  في التحصيل الدراسيصعوبات/٥

 . خاصة بالقراءة صعوبات  - أ

 . خاصة بالكتابة صعوبات  - ب

 ).م٢٠٠٦ ىيحي. ( خاصة بالحساب صعوبات  - د

 : التعلملصعوبات ليمية البرامج التعأنواع-٧

 ين الــتعلم لتحــس البــرامج المــساندة التــي تتبعهــا المعلمــة مــع تلميــذات صــعوبات ن   إ

ومن ،  لها دور فعال في اكتساب المهارات واالتجاهات  كاديميمستواهن في التحصيل األ   

 :تلك البرامج مايلي

 . الفردي التعلم/ج.   التعاوني التعلم/ب. التنافسي التعلم/أ

 األهـداف التـي   يـق  لتحق؛ الباحثة على النـوع األخيـر مـن الـتعلم وهـو الفـردي           واعتمدت   

 لتحقـق تلميـذة     ؛ التعليميـة اإللكترونيـة الخاصـة بوحـدة المـد          لعـاب  تصميم األ  ناءأثوضعتها  

 . التعلم النتائج المرجوة اتصعوب

 : تلميذات صعوبات التعلممساعدة معلمة العلوم الشرعية في دور/٨

 .التعليمية والبرامج،  التعليميةأللعاب البيئة المناسبة للتعلم من خالل اتوفير/١

 . منهنةوالواجبات المطلوب،  الالزمةماتت صعوبات التعلم بالتعلي تلميذاتزويد/٢

 . معنوياتهن وتقدير ذاتهنرفع/٣

 . الحاجات والمطالب الملحة لتلميذات صعوبات التعلمتراعي/٤



 

 
١٣٢

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 . الممارسة التطبيقية لهنتقدم/٥

 لتقلل من التأثير السلبي للـصعوبات التـي   ؛ استراتيجيات تعليمية مختلفة   تستخدم/٦

 .جهنهايوا

 . أساليب التعلم الفردي والتعاوني والتنافسي والتبادليتستخدم/٧

 .ة الوسائل المساندة لتفريغ طاقاتهن الكامناستغالل/٨

 .  نب جإلى مع معلمة صعوبات التعلم جنبا العمل/٩

  : السابقةالدراسات -٢

رامج  الدراســات التــي تناولــت بــفــينجــد وفــرة ،  تتبــع الدراســات التربويــة الــسابقةعنــد 

وفاعليتها وأثـر اسـتخدامها     ،  واستراتيجيات تدريس حديثة بأشكالها وأنواعها المختلفة     

غير أن الباحثة على حد علمها لم تعثر على دراسات تربويـة تناولـت       ،  في العملية التعليمية  

 لــدى تلميــذات تالوة فــي تــدريس مهــارات الــأثرهــا ولكترونيــةاأللعــاب اإل: موضــوع دراســتها

 علــى النحــو همــا تــم اســتعراض الدراســات الــسابقة فــي محــورين  لــذلك ؛مصــعوبات الــتعل

 : التالي 

 الكـريم مـن خــالل   آن تـالوة القــر ارات دراسـات تناولــت تـدريس مهـ   -  األولالمحـور 

 :الحاسوب

 أثر استخدام األقراص    استقصاءبدراسة هدفت  إلى      : )م٢٠١٠( آل كنة والحيالي     قام

 واتبـع كـريم وحفظـه لـدى تالميـذ الـصف الرابـع االبتـدائي،              المدمجة في إتقان تالوة القرآن ال     

الباحثان التصميم التجريبي ذا المجموعات المتكافئة، والذي يضم مجموعتين تجريبيتين، 

ــ  :  األولـــىيبيـــةومجموعـــة ضـــابطة، المجموعـــة التجر    مـــشغل ةدرســـت باســـتخدام تقنيـ

:  التجريبيــة الثانيــةاألقــراص المدمجــة مقترنــة بجهــاز تلفــاز لعــرض المقــروء، والمجموعــة   

درست باستخدام مشغل األقراص المدمجة دون شاشة عرض، أما المجموعة الضابطة           

 ثالثـة  بواقـع    ا، وستين تلميـذً   تسعةوبلغ حجم عينة الدراسة     . فدرست بالطريقة التقليدية  

ــذً  وأعــدّا أداة لقيــاس اإلتقــان ببعــدي الــصحة والدقــة،     ،  فــي كــل مجموعــة،  اوعــشرين تلمي
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ــائج     مــشتمالً علــ  ــتالوة وإتقــان الحفــظ، وأظهــرت نت ــة   الدراســةى إتقــان ال  وجــود فــروق دالّ

 ووجـود فـروق دالّـة    الحفظ،إحصائيا بين المجموعتين التجريبيتين في إتقان التالوة وإتقان       

  والمجموعــة الــضابطة لــصالح المجموعــة  التجريبيــة،إحــصائيا بــين كــل مــن المجمــوعتين  

 .ن الحفظ التجريبية في إتقان التالوة وإتقا

 عـن فاعليـة برنـامج محوسـب       الكـشف  اسـتهدفت    بدراسة): م٢٠٠٩( الرقب   وقام   

واتبــع الباحــث المــنهج البنــائي ، فــي تنميــة مهــارات الــتالوة لــدى طــالب الــصف الحــادي عــشر

، ا طالبًــســتون:  علـى عينــة عـددها  أدائــي معرفـي و اختبــار أداة الدراسـة ب تمثلــتو، والتجريبـي 

 وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين  إلــى وتوصــل ،لطريقــة القــصدية اختيــار العينــة باوتــم

 القبلـي  الختبـار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في ا      

  .ألدائية التحصيلية واختباراتوالبعدي لال

 إلى إعـداد برنـامج يعـالج ضـعف طـالب الـصف              هدفت بدراسة ) :م٢٠٠٥ (اود آل د  وقام

وتكونت ،  التجريبي المنهج واستخدم الباحث    ، الكريم آن في تالوة القر   البتدائيدس ا السا

 إلـــى قـــسموا البتـــدائي، طالبـــا مـــن طـــالب الـــصف الـــسادس ا    ســـتينعينـــة الدراســـة مـــن   

 وتوصل الباحث إلى تفـوق المجموعـة        ،واستخدم بطاقة مالحظة  ،  مجموعتين متكافئتين 

 آن تـــالوة القـــريعلـــى المجموعـــة الـــضابطة فـــ هـــاالتجريبيـــة التـــي تـــم تطبيـــق البرنـــامج علي

 .الكريم

 التعليمـي   حاسـوب  قياس أثـر اسـتخدام ال      إلى  هدفت بدراسة): م٢٠٠٣ (ملحم وقام 

 فـي تـدريس مديريـة عمـان الثانيـة لمقـرر الـتالوة        ألساسـي في تحصيل طلبة الصف السابع ا    

 ،اختيـار تحـصيلي    أداة الدراسـة فـي       تمثلـت والتجويد واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي و       

، طالبـا  ثالثـون :  وتجريبيـة  ، طالبـا  ن وثالثو خمسة: ضابطة:  توزيع العينة إلى مجموعتين    تمو

 الباحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى لطريقــة التــدريس بالطريقــة     وتوصــل

 .المحوسبة



 

 
١٣٤

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 األلعـاب التعليميـة وأثــر اسـتخدامها فـي مقــررات     تناولـت  دراســات - الثـاني المحـور 

 :لفةمخت

بدراسـة هـدفت إلـى استقـصاء أثـر اسـتخدام األلعـاب              : )م٢٠١٠( محمد وعبيـدات     قام

التربوية المحوسبة في تحـصيل بعـض المفـاهيم الرياضـية لتالميـذ الـصف الثالـث األساسـي            

ــة   ــة بالطريقــة التقليدي ــان اســتخدم الباح،مقارن ــي  ث ــشبه تجريب ــة  ، المــنهج ال  وتكونــت عين

 أربع مجموعات تجريبيـة وضـابطة،       إلىقسموا  ،  ذا وتلميذة  وستين تلمي  ثمانية منالدراسة  

 اشــر فــي التحــصيل المبحــصائيا وتوصــال إلــى وجــود فــروق دالــة إيًّا، تحــصيلا اختبــارًاســتخدما

 . للجنس والتفاعل بين الطريقة والجنستعزى العينية التجريبية لصالحوالمؤجل 

 اباســتخدام األلعــ  فاعليــة استقــصاء هــدفت إلــى  بدراســة ):م٢٠٠٩( فالتــه قامــتو

،  المقدسـة بالعاصـمة  لدى تلميذات الصف الرابـع االبتـدائي    هالتعليمية في تحصيل مقرر الفق    

 وأربعــين ســتوتكونــت عينــة الدراســة مــن  ، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الــشبه تجريبــي  

ــى تجر  تلميــذة ــار تحــصيلي  ،  وضــابطةيبيــة وقــسمت العينــة إل ــاء اختب وتوصــلت ، وقامــت ببن

التـذكر،  (فوق تلميذات المجموعة التجريبية في المـستويات المعرفيـة الـدنيا       الدراسة إلى ت  

 ).والتطبيق، والفهم

 اســـتخدام األلعـــاب  أثـــر استقـــصاء إلـــىبدراســـة هـــدفت   : )م٢٠٠٢( الحكمـــي قـــام

اســتخدم ، بتدائيــةالتعليميــة فــي تــدريس عمليــة الــضرب لتالميــذ الــصف الثالــث بالمرحلــة اال

ــيالتجري شــبهالباحــث المــنهج   ــة الدراســة فــي   ، ب ــذا مقــسمين  ســتينتمثلــت عين ــى تلمي  إل

 إلــى ارتفــاع  باحــثقــام ببنــاء اختبــار تحــصيلي، وتوصــل ال    ، مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة  

 ).التذكر، والفهم ( مستوى تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية عند مستويات 

فية لأللعاب  هدفت إلى التحقق من مدى الفاعلية الوظيبدراسة ):م٢٠٠٠( مطاوع قام

لمفاهيم  ) القراءة في عسرالذي يعاني من    (  في تحصيل التلميذ الدسلكسي      بيوتريةالكم

 للتلميـذ الدسلكـسي، قـام       ولـي واسـتخدم الباحـث بطاقـة مالحظـة للتـشخيص األ          ،  العلوم

ببنــاء اختبــار تحــصيلي واختبــار شــطب الكلمــات واألشــكال، واســتخدم مقــاييس تقــدير     



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 اختبـــار  ســـتخدم وا،  صـــعوبات الـــتعلم مـــن إعـــداد الزيـــات     الخـــصائص الـــسلوكية لـــذوي  

 تالميــذ الــصف مــن تلميــذا ســتون:  قوامهــانــة عيى لــرافن، وطبــق علــةالمــصفوفات المتتابعــ

 فــي تالميــذ مــنهم يعــانون صــعوبات خمــسة النتــائج عــن وجــود وأظهــرت،  متوســطةولاأل

عاليـــة تحـــصيل  أســـفرت نتـــائج الدراســـة علـــى زيـــادة ف    ،  مثلـــوا العينـــة التجريبيـــة  الـــتعلم

 . لبعض مفاهيم العلوم مقارنة بأفراد المجموعة الضابطةسيينالدسلك

 : على الدراسات السابقة التعليق
 : األولالمحور
)  م٢٠٠٣(ودراسـة ملحـم     ،  )م٢٠١٠ (والحيـالي  ة دراسـة آل كنـ     اجتمعـت  : الهدف .١

في ) م٢٠٠٩( بينما انفرد الرقب     ، الحاسوب التعليمي في التحصيل    ام استخد أثر في معرفة 

 الحاليـة مـع   اسـة  الدراجتمعـت ، فـي إعـداد برنـامج   ) م٢٠٠٥ (اودوآل د ،  البحث عـن الفاعليـة    

) م٢٠٠٥ (اود، و آل د   )م٢٠٠٣(ودراسـة ملحـم     ،  )م٢٠١٠( والحيـالي    ةكل مـن دراسـة  آل كنـ        

 .  في البرمجية

جميع الدراسات السابقة اجتمعت مع الدراسة الحالية فـي اسـتخدام        : المنهج .٢

  .التجريبيبه المنهج ش

 االبتـدائي فـي تالميـذ الـصف الرابـع         ) م٢٠١٠ (والحيالي ةتمثلت عينة آل كن   :  العينة .٣

فـي طـالب الــصف   ) م٢٠٠٩( تمثلـت عينـة الرقــب   بينمــا، ا وسـتين تلميـذ  تــسعاوبلـغ عـددهم   

فـــي الطـــالب ) م٢٠٠٥ (اود دآلوتمثلـــت عينـــة ،  طالبـــاســـتينالحـــادي عـــشر وبلـــغ عـــددهم 

وتمثلـت عينـة الملحـم      ،   طالبـا  سـتين  وبلـغ عـددهم      االبتـدائي س   مـن الـصف الـساد      افالضع

ــسابع األ   ) م٢٠٠٣( ــصف الـ ــالب الـ ــي طـ ــيفـ ــددهم  ساسـ ــغ عـ ــسة وبلـ ــا  خمـ ــتين طالبـ .  وسـ

ــالي ةاجتمعــــت الدراســــة الحاليــــة مــــع دراســــة آل كنــــ    اودودارســــة  آل د، )م٢٠١٠ (والحيــ

عـدد العينـة حيـث بلـغ        وانفردت الدراسة الحالية في نوع و     ،   المرحلة االبتدائية  في) م٢٠٠٥(

 بـالتعليم العـام بالـصف الــسادس    ات مـن صـعوبات الـتعلم المـدمج    تلميـذات  سـت عـددهن  

  .االبتدائي



 

 
١٣٦

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 بينمـــا انفـــردت إتقـــان، بـــين اختبـــار تحـــصيلي واختبـــار  ألدواتتنوعـــت ا : األدوات .٤

 . وبطاقة مالحظة ،الدراسة الحالية باختبار تحسن مستوى

 بيوتريـة لـسابقة علـى فاعليـة البـرامج الكم    اجتمعـت جميـع الدراسـات ا     : النتائج .٥

 . من هذه الدراسة بإذن اهللاةوهذا ماتتوقعه الباحث،  مهارات التالوةينفي تحس

 : االثاني المحور
 فـي ) م٢٠٠٢(الحكمـي ودراسـة   ،  )م٢٠١٠( محمد وعبيدات    دراسة اجتمعت: الهدف  .١

 فالتـه  تيات، بينمـا انفـرد     مقـرر الرياضـ    تحـصيل  فـي  التربوية التعليمية    األلعاب أثر استقصاء

ــام، ه التعليميـــة فـــي تحـــصيل مقـــرر الفقـــ  أللعـــاب أثـــر ااستقـــصاءفـــي ) م٢٠٠٩( ــاوع قـ  مطـ

 اجتمعـــت،  فـــي العلـــوميوتريـــة لأللعـــاب الكمبيـــةبـــالتحقق مـــن الفاعليـــة الوظيف)م٢٠٠٠(

الدراســة الحاليـــة مـــع جميــع الدراســـات الـــسابقة فــي الهـــدف ولكـــن انفــردت فـــي تنميـــة     

 .  مهارات التالوة 

جميــع الدراســات الــسابقة اجتمعــت مــع الدراســة الحاليــة فــي اســتخدام   : المــنهج.٢

 .المنهج الشبه تجريبي

 الثالــث  تالميــذ الــصف  فــي) م٢٠١٠( وعبيــدات محمــد عينــة دراســة  تمثلــت: العينــة .٣

 فـي ) م٢٠٠٩ (فالتـه  تمثلت عينـة     بينما،  وتلميذة ا وستين تلميذ  ثمانية وبلغ عددهم    أساسي

ــذات ــ تلميـ ــع صفالـ ــدائي الرابـ ــددهن  االبتـ ــغ عـ ــان وبلـ ــين ثمـ ــذة وأربعـ ــة  ، تلميـ وتمثلـــت عينـ

وتمثلــت ، طالبــا ســتين وبلــغ عــددهم االبتــدائي ثالــث الــصف التالميــذ فــي) م٢٠٠٢(الحكمــي

 مـن  طـالب  خمـسة  وبلـغ عـددهم      المتوسـط  ول الـ  الـصف  طـالب    فـي )م٢٠٠٠ (مطـاوع عينة  

ودارسـة  ،  )م٢٠١٠( وعبيـدات     محمـد  دراسـة اجتمعت الدراسة الحاليـة مـع       . الدسلسكيين

 مـع دراسـة     واجتمعـت ،  البتدائيـة  المرحلـة ا   فـي ) م٢٠٠٢(ودراسـة الحكمـي   ،  )م٢٠٠٩ (فالته

 .ست بلغ عددهن حيثوفي عدد العينة ،  التعلمصعوبات: في نوع العينة) م٢٠٠٠(مطاوع 

ــدات    اجتمعـــت : األدوات.٤ ــد وعبيـ ــن محمـ ــل مـ ــة كـ ــة  ، )م٢٠١٠( دراسـ ــهودراسـ  فالتـ

ــاءفـــي ) م٢٠٠٢(راســـة الحكمـــيو د) م٢٠٠٩( ــار بنـ ــا،  تحـــصيلياختبـ  دراســـة انفـــردت بينمـ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٧

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

ببنـاء اختبـار تحـصيلي واختبـار شـطب الكلمـات واألشـكال، واسـتخدم            )  م٢٠٠٠(مطاوع  

 سـتخدم وا،  مقاييس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات الـتعلم مـن إعـداد الزيـات             

، ة الحاليـة باختبـار تحـسن المـستوى         لرافن، وانفردت الدراسـ    ةاختبار المصفوفات المتتابع  

 . مالحظة وبطاقة

وهـذا  ،  التعليميـة  األلعـاب اجتمعت جميـع الدراسـات الـسابقة علـى فاعليـة             : النتائج.٥

 . من هذه الدراسة بإذن اهللا ةماتتوقعه الباحث

 : الدراسة الحالية مايميز
المـــد  تعريـــف تحتـــوي علـــى إلكترونيـــة تعليميـــة ألعابًـــا الباحثـــة وإخـــراج تـــصميم -١

 .التالوة مهاراتوهي أحد ، وحروفه وشروطه

 ذوات مــن االبتــدائي اإللكترونيــة علــى تلميــذات الــصف الــسادس   أللعــاب اتجربــة -٢

 .  بالتعليم العامات التعلم المدمجصعوبات

 اختبار تحسن المستوى لقياس الجانب المعرفـي لمهـارات الـتالوة، وبطاقـة             بناء -٣

 . الوةمالحظة لقياس الجانب المهاري في الت

ــتالوة ومهاراتهــا مــن   - حــد علــم  الباحثــة  علــى - ألولــى الدراســة اتعــد -٤  تتنــاول ال

  .اإللكترونية التعليمية أللعابخالل ا

 : الدراسة إجراءات
 : الدراسة منهج -ثامنا

 القبلــي البعــدي للمجموعــة   التــصميم ذا  شــبه التجريبــي المــنهج الباحثــة اســتخدمت

 هـا  يـتم اختبار بحيـث  ،Pre-Test, Post-Test Desing  المجموعـة التجريبيـة   وهـي  ،الواحـدة 

ويـدل الفـارق بـين    ، ثم اختبارها اختباراً بعدياً، يها علستقل يتم إدخال المتغير الم  ثم،  قبلياً

،  وآخـرون القحطـاني ( على األثـر الـذي تركـه المتغيـر المـستقل علـى المجموعـة          الختبارينا

 ) .م٢٠٠٠



 

 
١٣٨

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 عينـة  تحسن المستوى وبطاقـة المالحظـة قبليـاً علـى            اختبارثة بتطبيق    الباح وقامت  

 الباحثـة بتنفيـذ   بـدأت  ثـم ،  هــ   ١٤٣٥ / ١٤٣٤ للعـام    األول بداية الفصل الدراسـي      فيالدراسة  

 تحـسن   اختبـار  ذلك تم تطبيـق      بعدو،   على األلعاب اإللكترونية   ائمة التعليمية الق  البرمجية

 . الدراسة عينة على المستوى وبطاقة المالحظة بعدياً

 : الدراسة عينة -تاسعا
 قــصدية مــن  عينــة مجتمــع الدراســة قامــت الباحثــة بــالتطبيق علــى      لمحدوديــةنظــرا 

 مــن قبــل وزارة التربيــة  ات المــدمجاالبتــدائيتلميــذات صــعوبات الــتعلم  بالــصف الــسادس   

تنظميـة  حيث أشارت المادة السادسة والتـسعون  فـي القواعـد ال   ،  والتعليم بمدارس جدة  

وعنــد تقــصي الباحثــة  ، %٢٠ عــدد المــدمجين يزيــد اللمعاهــد وبــرامج التربيــة الخاصــة علــى أ 

 مقيـدين بهـا تلميـذات صـعوبات         غيـر  لهم، وجـدت بعـض المـدارس         دمجللمدارس التي بها    

 علـــى ات تلميـــذات موزعـــســـت عـــدد العينـــة  بلـــغ وقـــد، االبتـــدائيتعلـــم بالـــصف الـــسادس 

األلعــاب اإللكترونيــة، واختبــار (دوات المعالجــة اإلحــصائية  تــم تطبيــق مــواد وأو ،مدرســتين

 ات العينــة التجريبيــة الــست مــن ذو ذاتعلــى تلميــ)  المالحظــةوبطاقــة، تحــسن المــستوى

 ).القراءة(صعوبات التعلم في 

 : وأدوات الدراسة مواد -عاشرا
 : أهداف الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية لتحقيق
 :ونية اإللكترلعاب األـ ١

 على البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي ترتبط بمجال البحث الحالي           االطالع.أ

 . منها الستفادةل

 االبتــدائي الــسادس للــصف وتجويــده آن تــالوة القــركتــاب موضــوعات علــى االطــالع.ب

ــار وتـــم، بنـــات بنـــاء علـــى أن )  وشـــروطه- وحروفـــه –تعريفـــه ( الوحـــدة الثالثـــة المـــد  اختيـ

ــذاتت ــديهن صــعوب    لمي ــتعلم ل وعــدم ، وهمــزات القطــع والوصــل  ، دود فــي المــ ةصــعوبات ال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 أكدتــه وهــذا مــا ، وغيرهــا مــن الــصعوباتوالتنــوين بــين الــالم الشمــسية والقمريــة  ريــقالتف

 ).٤٦م،٢٠٠٥(سهام 

 الباحثـة بـدورة تدريبيـة عـن تـصميم األلعـاب اإللكترونيـة بواسـطة برنـامج                   التحاق .ج 

jclic) ( ــة إلنــ " وهــو ــة    ، شاءبيئ ــيم أنــشطة الوســائط المتعــددة التعليمي تــم ، وتحقيــق وتقي

تطويرهــا باســتخدام  لغــة الجافــا وهــو مــن البرمجيــات الحــرة مفتوحــة المــصدر تعمــل فــي    

  ) ٢٠١٤السيف،(مختلف بيئات التشغيل

 . األلعاب الخاصة بوحدة المدلتصميم ) (jclic برنامج استخدام.د 

 : على النحو التالي وهي مراعاة معايير تصميم األلعاب. ه 

 . تحقق اللعبة هدفا أو أكثر من أهداف الوحدةأن/١

 . تكون تعليمات تنفيذها مختصرة وواضحة ومحددة أن/٢

 يتخلل اللعبة مهارات وعمليات تدريبية وظيفية لخفض تـأثير المـشكالت التـي              أن/٣

 .تعوق تحصيل تلميذات صعوبات التعلم

ــا   صـــعوبتلميـــذات تناســـب مـــستوى أن/٤ ــيما تعليماتهـ ــاتهن السـ ات الـــتعلم وإمكانـ

 .المكتوبة

 . صعوبات التعلم في ضوء اإلمكاناتتلميذة ممارسة تسهل أن/٥

 الســتمرارية تعلــم تلميــذات    لالزمــة  تــشتمل علــى عناصــر التــشويق والتعزيــز ا    أن/٦

 .صعوبات التعلم

  .ية تتيح فرصة استخدام التلميذة لها بنفسها وفقا لسرعتها الذاتأن/٧

 . تتكامل خبراتها مع األلعاب األخرى لتنمية مهارات التالوة لديهاأن/٨

مطـــــاوع ( تتـــــضمن مـــــستويات متدرجـــــة مـــــن الـــــصعوبة لتناســـــب مـــــستواهن أن/٩

 ).٣٢:م،ص٢٠٠٠

 مـن تـصميم الباحثـة وهـي علـى النحـو             إلكترونيـة  البرنـامج علـى سـت ألعـاب          اشتمل و

 :التالي



 

 
١٤٠

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 . األول عبارة عن ترتيب تعريف المداللعبة/١

html.index/s7bGab9o/document/com.shared4.www://http 

 . الثانية عبارة عن توصيل بين حرف المد وحركة ماقبلهاللعبة/٢

html.jclic1md/n_gmnZSW/zip/com.shared4.www://http 

 . التي بها حرف المدللكلمات التلميذة من يد وترداستماع عن الثالثة عبارة اللعبة/٣

html.indexhtmjj/6bgnwdR-/document/com.shared4.www://http 

 . المدلتطبق اآليات مع المقرئ من سورة ص قرأ الرابعة تاللعبة/ ٤

html.jclic2md/0Ab8YJM3/zip/com.shared4.www://http 

 . الخامسة تركب معنى إطالة الصوتاللعبة/٥

html.online_dd/tNvMrQ-L/document/com.shared4.www://http 

 .  السادسة توصيل الكلمة بمعناهااللعبة/٦

 html.jclic3md/b0XZp4v6/zip/com.shared4.www://http  

) صـدق المحكمـين   ( الظـاهري    األلعـاب  لتحديـد صـدق      : اإللكترونيـة    األلعاب تحكيم

 فـي المنـاهج وطـرق التـدريس وتقنيـات         خصـصين  على مجموعة مـن المت     لعابتم عرض األ  

 ) .١ملحق( الخاصة التعليم والتربية

 حيــث تمــت ،  اإللكترونيــة المقترحــة فــي ضــوء مالحظــاتهم  لعــاب تعــديل األتــم  . أ

 إخراجهــا تــم واألصــوات  لأللعــاب  بنــاءً علــى آراء المحكمــين ثــم  الحركــات بعــض إضــافة

 .بالشكل النهائي

 الفـــصل األول مـــن األســـبوع فـــي اإللكترونيـــة المقترحـــة  األلعـــاب جريـــب تتـــم  . ب

ــ ١٤٣٤م الدراســـي األول للعـــا    العينــــة علـــى  جريبهـــا  قامـــت الباحثــــة بت حيـــث   هـــــ١٤٣٥/هــ

 .  اإللكترونيةلعاب التلميذات مع األتفاعلوالحظت ، التلميذات من الستطالعيةا

 .في أجهزة الحاسوب بغرفة مصادر التعلم ) (jclcوبرنامج ،  برنامج الجافاتحميل.ج



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 لعـاب  األتطبيـق لـتعلم  ب ومعلمـة صـعوبات ا   ،  آن الباحثة بمساعدة معلمـة القـر      قامت.د

 للعــام األول الدراســي الفــصل الــسادس مــن األســبوعاإللكترونيــة علــى عينــة الدراســة فــي 

 . بواقع حصتين في األسبوع أسبوعين، لمدة  هـ١٤٣٥/هـ١٤٣٤

 : المستوىين تحساختبار ـ ٢

 وهــو:  وجانــب مهــاري، معرفــة األحكــامووهــ: معرفــي: ان الــتالوة لهــا جانبــ مهــارات   

 االختبـارات   خـالل  ويمكـن قيـاس الجانـب المعرفـي مـن            ةلك األحكام عنـد الـتالو      ت تطبيق

 . التعليميةلكترونية اإللعاب من خالل األتنميتها إلى الدراسة هدفتالتي 

 الرجـوع  : للخطـوات التاليـة    وفقًا االختبار تم بناء    :  المستوى   ين تحس اختبار إعداد/ أ

 - االبتــدائي وتجويــده للــصف الــسادس آنالقــر الوحــدة الثالثــة مــن كتــاب تــالوة محتــوىإلــى 

 .  الدراسي األول الفصل - بنات

 مــستوى ين تحــسمــدىقيــاس :  المــستوى ين تحــساختبــار مــن الهــدف حديــدت/ب

 .تلميذات صعوبات التعلم في الجانب المعرفي من وحدة المد تعريفه وحروفه وشروطه 

 مـن  أسـئلة    سـبعة   مـن نهائيـة    في صـورته ال    الختبار ا يتكون: االختبار فقرات   إعداد/ج

 الخيـار  التلميـذة تختـار  ) د ،    ج،  ب،  أ( يلي كل سؤال أربعة خيـارات         ،   من متعدد  الختيارنوع ا 

 .المناسب حسب السؤال

 إلــىباإلضــافة ، ونوعيــة األســئلة وعــددها، االختبــار زمــن تتــضمن : االختبــار تعليمــات/د

 . اإلجابة كيفية حول توجيهات

ــ مـــن صـــدق والتحقـــق/ه ــار اتثبـ ــين صـــدق: االختبـ ــار عـــرض : المحكمـ  علـــى االختبـ

 ، محكمــينتــسعة عــددهم بلــغمجموعــة مــن المتخصــصين فــي المنــاهج وطــرق التــدريس 

 بالصورة النهائيـة    إخراجه تمو،   توجيهاتهم و مالحظاتهم   حسب االختبار   تعديل تم   وقد

 مـن  تلميـذة  ةعـشر  اثنتـا  علـى عينـة بلغـت    ار الباحثـة االختبـ   طبقـت :  الثبـات ) ١ (رقـم ملحق  

 زمنــي بفاصــل التطبيــق وإعــادة،  الــضعيفات فــي مهــارات الــتالوة البتــدائيالــصف الــسادس ا



 

 
١٤٢

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

وهـو دال عنـد     ) ٠٫٧٨ (ين وبلغ معامل ارتبـاط سـبيرمان بـين درجـات التطبيقـ            ،قدره أسبوع 

)٠١,٠.(  

 بحساب زمن أول    ستطالعية للعينة اال  ختبار رصد زمن اال   تم : ختبار زمن اال  تحديد/و

 أجابـت علـى االختبـار بـزمن آخـر تلميــذة أجابـت مقـسوما علـى عـددهن، حيـث بلــغ           تلميـذة 

 . دقيقة تقريبا٤٠ االختبار زمن

 إعطـــاء درجـــة واحـــدة لإلجابـــة الـــصحيحة وصـــفر لإلجابـــة  تـــم : االختبـــار تـــصحيح/ز

  .درجات ) ٧( وبذلك تكون الدرجة النهائية ، الخاطئة

  :  المالحظةبطاقة ـ ٣

 تلميــذات عنــد الــتالوة مهــارات إتقــان مــدىمعرفــة  : لمالحظــة ابطاقــة مــن الهــدف/١

 . صعوبات التعلم 

 المالحظــة بعــد االطــالع علــى األبحــاث    بطاقــة بنــاء تــم:  بطاقــة المالحظــة  وصــف/٢

 : يليما بطاقة المالحظة ت تضمنوقد التالوة  مهاراتوالدراسات التي تناولت 

مالحظــة مــدى إتقــان تلميــذات  إلــى البطاقــة تهــدف:  المالحظــة بطاقــة مــن الهــدف/٣

 ) .٣٩ ة آيإلى ٢٩ ةآي(  ص من سورةصعوبات التعلم لمهارات المد في 

: المـد ( بمهارات المـد  اشـتملت        تتعلق عبارات سبع من:  المالحظة بطاقة تتكون/٤

 ). وشروطه، وحروفه،تعريفه

 مـــن أكثـــر العتبـــاره "Likert تـــم اســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت  : اإلجابـــةاختيـــارات/٥

سـيد   "( السـتعمال  وهو أكثر سهولة من حيـث ا      المهارات في تقويم    اقاييس استخدامً الم

 ) .٦٤، ٢٠٠٤وسالم 

 . متحقق وغير، متحقق:  كالتالي اإلجابات اختيارات وكانت 

 المتحقـق  تـم إعطـاء      ات، عبـار  سـبع  عـدد العبـارات      بلغ:  المالحظة بطاقة تصحيح/٦

 ).درجة واحدة ( المتحقق ولغير، )درجتان (



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 األوليـة  ا المالحظـة فـي صـورته   بطاقـة  عـرض   تـم  ): المحكمون(   الظاهري    الصدق/٧

 تــم تعديلــه حــسب  وقــد،  المنــاهج وطــرق التــدريس فــيعلــى مجموعــة مــن المتخصــصين   

  ). ٢ملحق(توجيهاتهم ومالحظاتهم وإخراجه بالصورة النهائية 

) حكّمـين بـين الم   ( معامـل االتفـاق    حـساب  عن طريـق     تم:  بطاقة المالحظة  ثبات/٨

 :وهي على النحو التالي،  معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاقباحثة التفطبّق

 

 )Cooper, 1976,27 (١٠٠×    =    االتفاق  معامل

 

 . وهي نسبة اتفاق عالية%٩٨ المالحظة بطاقة بلغ ثبات وقد

 : الدارسة متغيرات - عشر الحادي
 : المستقل المتغير .١

 .يمية  التعلإللكترونية ااأللعاب 

 : التابعة المتغيرات .٢

  التالوةمهارات

 : اإلحصائية المعالجة - عشرالثاني
ــرزم اإلحــصائية للعلــوم االجتماعيــة      تــم ــامج ال  ( اســتخدام التحليــل اإلحــصائي لبرن

(SPSS التالية ساليب لقياس داللة الفروق باألوذلك وبعديا قبليا بعد تطبيق التجربة : 

 ).بارمتري الال( ارتباط سبيرمان معامالت .١

ــار .٢  لمجموعــات رتــب درجــات ا متوســطي ويلككــسون لداللــة الفــروق بــين   اختب

 .الصغيرة 

االتفاق مرات عدد

 االتفاق عدم مرات عدد+االتفاق مرات عدد



 

 
١٤٤

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 : ومناقشتها سة نتائج الدراعرض
 : الخاصة بالفرض األولالنتائج

 ≤( فـروق ذات داللــة إحـصائية عنــد مـستوى الداللــة    وجــود: " علـى   الفــرض األوليـنص   

اسـة فـي القيـاس القبلـي والبعـدي الختبـار            بين متوسطي درجـات تلميـذات عينـة الدر        ) ٠٫٠٥

 ".تحسن المستوى لمهارات التالوة

 اختبـار ويلككـسون لداللـة الفـروق          من صحة الفرض السابق تم استخدام      وللتحقق

والجـدول  ،  ي  في القياسين القبلي و البعـد       بيةبين متوسطي رتب درجات المجموعة التجري     

  :جالتالي يوضح هذه النتائ

 )١ ( جدول

  للفروق بين متوسطي رتب درجاتWilcoxon (W) اختبار ويلكوكسن نتائج يوضح

  في اختبار تحسن المستوىي  في القياسين القبلي و البعدبية التجريالمجموعة
 الداللة Z  الرتبمجموع  الرتبمتوسط 

 تحـــــسن اختبـــــار
 ٠٫٠٢٤ ٢٫٢٦٤ ٢١ ٣٫٥٠ المستوى 

 

 وهــي، )٢٫٢٦(اللــة الفــروق بلغــت   المحوســبة لدz مــن الجــدول الــسابق أن قيمــة  يتــضح

 فروق بين متوسطي درجـات  جود إلى وشيروهي ت،  )٠٫٠٥(قيمة دالة إحصائيا عند مستوى    

ــار فـــي التلميـــذات  تحـــسن المـــستوى القبلـــي والبعـــدي وداللـــة الفـــروق تفـــسر لـــصالح   اختبـ

 . تثبت صحة الفرض األول وبالتالي القياس البعدي صالحالمتوسط األعلى الذي جاء في 

 فروق ذات داللة إحصائية عنـد  توجد  "ألول السابقة يتم قبول الفرض ا  وبالنتيجة .١

بين متوسطي درجات تلميذات عينة الدراسـة فـي القيـاس القبلـي        ) ٠٫٠٥ ≤(مستوى الداللة   

 ". تحسن المستوى لمهارات التالوةختباروالبعدي ال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 : الخاصة بالفرض الثانيالنتائج
 ≤( فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة ودوجــ : " علــى الفــرض الثــانييــنص

 لمالحظـة بين متوسطي درجات تلميذات عينة الدراسة في القياس القبلـي والبعـدي           ) ٠٫٠٥

 ". مهارات التالوة أداء

 ويلككـسون لداللـة الفـروق       اختبـار  من صحة الفرض السابق تم استخدام        وللتحقق

والجـدول  ،  ي في القياسين القبلي و البعـد       بيةبين متوسطي رتب درجات المجموعة التجري     

  :التالي يوضح هذه النتائج

 )٢ ( جدول

  للفروق بين متوسطي رتب درجاتWilcoxon (W) اختبار ويلكوكسن نتائج يوضح

  في بطاقة المالحظةي  في القياسين القبلي و البعدبية التجريالمجموعة
 الداللة Z  الرتبمجموع  الرتبمتوسط 

ظة  المالحبطاقة
٠٫٠٢٧ ٢٫٢١٤ ٢١ ٣٫٥٠ 

 وهــي، )٢٫٢١( المحوســبة لداللــة الفــروق بلغــت   z مــن الجــدول الــسابق أن قيمــة   يتــضح

وهي تشير إلى وجود فروق بين متوسطي درجـات  ،  )٠٫٠٥(قيمة دالة إحصائيا عند مستوى    

التلميــذات فــي بطاقــة المالحظــة القبلــي والبعــدي وداللــة الفــروق تفــسر لــصالح المتوســط       

 . تثبت صحة الفرض الثاني لي الذي جاء في صالح القياس البعدي وبالتااألعلى

 فــروق ذات داللــة إحــصائية وجــود" ،  قبــول الفــرض الثــانيتم الــسابقة يــوبالنتيجــة .٢

بـين متوسـطي درجـات تلميـذات عينـة الدراسـة فـي القيـاس             ) ٠٫٠٥ ≤(عند مـستوى الداللـة      

 ". مهارات التالوةأداء لمالحظة البعديالقبلي و

 يميـــة هـــذه النتيجـــة إلـــى اســـتمتاع تلميـــذات صـــعوبات الـــتعلم باأللعـــاب التعل  وترجـــع

 . الكريم آنوتحسن مهاراتهن لتالوة القر



 

 
١٤٦

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 : نتائج الدراسة مناقشة
 البرمجيــة التعليميــة القائمــة علــى األلعــاب   أثــر إلحــصائي التحليــل انتــائج مــن يتــضح/١

 مــع تفــق يوهــذا، صــعوبات الــتعلم مهــارات الــتالوة لــدى تلميــذات  تحــسناإللكترونيــة فــي 

 بيوتريـة  الكمالبـرامج  فاعليةالتي أثبتت )  م٢٠٠٥ (اودودراسة آل د  ) م٢٠٠٩ (الرقب دراسة

التــي أثبتــت أثــر اســتخدام  ) م٢٠٠٣ (ملحــم دراســة وكــذلكفــي تحــسين مهــارات الــتالوة  

 .الحاسوب في تحصيل مقرر التالوة والتجويد

ــا/٢ ــا فــي أم ــة فقــد أثبــت التحليــل ا    اإللكترأللعــاب يتعلــق بام ــر وجــود إلحــصائيوني  أث

ــة  ــاب اإللكترونيـ ــذا، لأللعـ ــق وهـ ــع يتفـ ــائج مـ ــة نتـ ــاوع دراسـ ــه  ، )م٢٠٠٠( مطـ ــة فالتـ و دراسـ

 الخطيـب  أكـده  وهذ ما    اسي على التحصيل الدر   يوترية فاعلية األلعاب الكمب   على) م٢٠٠٩(

ــتالءم وطبيعــ      ) م٢٠١٢( ــى ضــرورة اســتبدال الطــرق المألوفــة بطــرق أخــرى ت ــذات عل ة تلمي

 لعـاب  وقـد أثـر التفاعـل مـع األ    .وتصميم برامج مناسبة لتطوير مهـاراتهن  ،  صعوبات التعلم 

 علـى  التلميـذات  بهـا ا ات بالتهديـدات التـي تواجـد   المحاطـة  غيـر  في بيئة الـتعلم    لكترونيةاإل

 نتـائج وقـد تُـسفر هـذه الدراسـة     .  ذلكنبعد لألفكار وعلى كتابته   ن وعلى توليده  نتفكيره

 المهام المُعطاة لهم في بيئة تعلم خارج        استكمال ب تلميذات إذا ما تم السماح لل     فةمختل

 . إطار زمني أطولومع، حدود الفصل الدراسي

 : الدراسة توصيات - عشرالثالث
 وتــدريبهن علــى التقنيــات الحديثــة لمواكبــة التقــدم   المعلمــات بإعــداد االهتمــام .١

 .التكنولوجي 

 الخدمـة لتـدريبهن   أثناءمات العلوم الشرعية     مستمرة لمعل  يبية دورات تدر  عقد .٢

 وطـــرق، علـــى المـــستجدات الحديثـــة فـــي طـــرق تـــدريس العلـــوم الـــشرعية بـــصفة خاصـــة 

 .التدريس بصفة عامة 

 هـا  على فئات صعوبات الـتعلم بـل تعميم        إللكترونية ا األلعاب ال يقتصر تفعيل     أن .٣

 . العاديين والموهوبين  طلبةعلى ال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 األخـرى  لعلـوم  اإللكترونية في فروع العلوم الـشرعية وا       األلعاب التعليمية  إدراج .٤

 . مستواهن ين تحسعلىلتساعد التلميذات 

 . التلميذات  دى إلثارة الدافعية لإلكترونية؛ تعليمية ألعاب على ابتكار التشجيع .٥

 : الدراسة  قترحات م- عشرالرابع
جـاه نحــو   دراسـة لمعرفـة الفاعليـة فـي تنميــة مهـارات أخـرى ومعرفـة االت       إجـراء  .١

 .إللكترونية التعليمية األلعابا

  .رعية أخرى من العلوم الشا تتناول فروعًمماثلة دراسة إجراء .٢

 ) . موهوبين -عاديين  (  دراسة أخرى تتناول فئات أخرى إعداد .٣

 

@      @     @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٤٨

 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

  : المراجع
 .  الكريم القرآن

  .ةدار طيب: المدينة ، ٢ج،  العظيمنآ القرتفسير) . م١٩٩٩( بن عمر إسماعيل،  كثيرابن •

 .دار الفكر للطباعة والنشر: القاهرة،  ابن ماجهسنن). ب ت(محمد بن يزيد،  ماجهابن •

 .١٥دار صادر للطبع والنشر، ج : بيروت ،  العربلسان). م ٢٠٠٠(  منظور ابن •

م في الصف السادس  برنامج مقترح لعالج ضعف الطالب في تالوة القران الكريأثر) . م٢٠٠٥ (اود دآل •

كليــة العلــوم ،  محمـد بــن سـعود  مــامجامعـة اإل :  الريــاض ،، رســالة ماجـستير غيــر منـشورة  ، االبتـدائي 

 .يةاالجتماع

ــالي، أحمــد محمــد نــوري محمــود   آل •  اســتخدام أثــر). م٢٠١٠. ( كنــة، محمــود محمــد عبــد الكــريم والحيّ

 مجلـة . الميـذ الـصف الرابـع االبتـدائي       األقراص المدمجة في إتقان تالوة القرآن الكـريم وحفظـه لـدى ت            

 .١٣٨ -٩٩: ٢، العدد ١١ المجلد ،أبحاث كلية التربية األساسية

  .يمان اإلدار :اإلسكندرية،  الندية شرح متن الجزريةالروضة). م٢٠٠٢(أبو الخير محمد، الجزري •

 .زة آفاق غ.: فلسطين،  مكتبة، في علم التجويدالمغني). م٢٠٠١( عبد الرحمن يوسفالجمل، •

 استخدام األلعاب التعليمية على التحصيل في عملية الضرب لدى أثر) .م٢٠٠٢(ىمحمديحي، الحكمي •

جامعـة أم  : مكـة المكرمـة  ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    ، تالميذ الصف الثالث بالمرحلة االبتدائيـة    

 .كلية التربية، القرى

 .دار المريخ للطباعة : الرياض ، تدريس التربية اإلسالميةأساليب ) . ١٩٨٧( يوسف ، الحمادي •

 .دار المسيرة:  عمان، التربوية وتقنيات إنتاجهااأللعاب). م٢٠٠٥( محمد محمودالحيلة، •

دار وائل  : عمان  ،   الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية       تعليم). م٢٠١٢(جمال  ،  الخطيب •

 .للنشر

 .مكتبة الفالح: ماراتاإل، لتربية الخاصة إلى االمدخل). م١٩٩٧(منى ، والحديدي، جمال، الخطيب •

 برنامج محوسب في تنمية مهـارات الـتالوة لـدى طـالب الـصف               فاعلية). م٢٠٠٩(أكرم محمد   ،  الرقب •

 .كلية التربية ، سالمية اإلةالجامع.: غزة،  منشورةيررسالة ماجستير غ، الحادي عشر



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 .دار الفكر: عمان،  األطفالد عناللعب). م٢٠٠٢(حنان عبدالحميد، العناني •

 .دار الشروق: عمان ،  التدريسكفايات).٢٠٠٢(سهيلة محسن كاظم ، الفتالوي •

ــاني • ــرون  ، القحطـ ــالم وآخـ ــنهج). م٢٠٠٠(سـ ــى     مـ ــات علـ ــع تطبيقـ ــسلوكية مـ ــوم الـ ــي العلـ  البحـــث فـ

SPSS،المطابع الوطنية الحديث: الرياض. 

 .دار الفرقان: ردن، األ٣ط، لميسر في سيكولوجية اللعب. ) ١٩٨٧( توفيق ، أحمد ومرعي، بلقيس •

، الـــصعوبات التعليميــة فــي الطفولـــة المبكــرة الكـــشف والتــدخل المبكـــرين    ). م٢٠٠٤(محمــد ، زيــاد  •

 .لمعوقينمركز دراسات وبحوث ا: الرياض

ــتراتيجيات الفهـــم الـــشفهي عنـــد الطفـــل المـــصاب   دراســـة). م٢٠٠٥(دحـــال ، ســـهام •  وتحليـــل اسـ

 .جتماعية واالنسانيةكلية العلوم اإل : ردناأل، نشورة ماجستير غير مرسالة.بصعوبات تعلم القراءة

مكتبـة  : الريـاض  ،  فـي المنظومـة التربويـة    التقـويم ).  م   ٢٠٠٤( أحمـد محمـد     ،  على أحمد و سـالم    ،  سيد •

 . الرشد 

 .دار المسيرة :عمان  ،  التدريسطرائق). م٢٠١٠(باسم وآخرون،  والصرايرةهادي طوالبة، •

 ،رســالة  الكــريم لــدى طلبــة الــصف العاشــر    آن إتقــان مهــارة القــر  ةدرجــ). م١٩٩٤(محمــد ،  اهللاعطــا •

  .ردنيةالجامعة األ:  عمان، ماجستير غير منشورة

 لدى تلميذات الصف ه التعليمية في تحصيل مقرر الفقاب استخدام األلعفاعلية) .م٢٠٠٩(رقية ، فالته •

، جامعـة أم القـرى  : لمكرمة مكة ا، رسالة ماجستير غير منشورة  ،  الرابع ابتدائي بالعاصمة المقدسة   

 .كلية التربية

 .دار الفكر: عمان ،   التعلمصعوبات) .م٢٠٠٧( عادل عبداهللا محمد، •

 اسـتخدام األلعـاب المحوسـبة فـي تحـصيل         أثـر ). م٢٠١٠( لـؤي مفلـح   ،  وعبيـدات ،  ة عطيـ  محمد،جبرين •

 مجلــة جامعــة ردن،األبعــض المفــاهيم الرياضــية لتالميــذ الــصف الثالــث األساســي مديريــة إربــد األولــى، 

 .٦٧٢-٦٤٣، ص٢-١، العدد٢٦دمشق المجلد 
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 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

 : اإللكترونية المراجع
 الريــان للتـراث، متـاح علــى   دار  البـاري شــرح صـحيح البخـاري،   فـتح ). م١٩٨٦( أحمـد بـن علــى  العـسقالني،  •

 م٢٣/١٢/٢٠١٣ مساء يوم االثنين ١٠ ة الساعابطالر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9221&idto=92

24&bk_no=52&ID=2799 

المــنهج النبــوي فــي  " عنــوان تحــت). م ٢٠١٣( لتعلــيم القــرآن الكــريم بــالبحرين  اني العــالمي الثــالمــؤتمر •

ــيم  ــريم تعلــــــــــــ ــرآن الكــــــــــــ ــاريخ  القــــــــــــ ــاح بتــــــــــــ ــصرا  ٥:٣٠م الــــــــــــــساعة ١٢/١٢/٢٠١٣ متــــــــــــ  عــــــــــــ

http://www.bab.com/node/177582    

) م٢٠١٢( في خدمة ذوي اإلعاقات وصعوبات التعلم     تصاالت لتكنولوجيا المعلومات واال   لعالمي ا المؤتمر •

 مـساء   ١٠ ةمتـاح علـى الـرابط الـساع       .  العلمـي  دمؤسـسة الكويـت للتقـ     ،  الكويـت ،  التوصيات المقترحـة  . 

 م٢٣/١٢/٢٠١٣   http://www.redsoft.org/icdd2012/home.htmlيوم االثنين 

عــسري القــراءة   الكمبيوتريــة فــي تحــصيل التالميــذ م  لعــاب األفاعليــة). م٢٠٠٠(ضــياء الــدين  ، مطــاوع •

:  أبهـا    الـسعودية،  لبعض مفاهيم العلوم بالمرحلة المتوسـطة فـي المملكـة العربيـة           ) لدسلكسيينا(

ــد   ــة الملـــك خالـ ــة  ، جامعـ ــى رابـــط   . كليـــة التربيـ ــاح علـ ــةمتـ ــة  اإلالمكتبـ ــال الخلـــيج ذوي  ، لكترونيـ أطفـ

    www.gulfkids.com .االحتياجات الخاصة

 فــي تحــصيل طلبــة الــصف الــسابع   مــي اســتخدم الحاســوب التعليأثــر). م٢٠٠٣(خالــد محمــد ، ملحــم •

،  رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        ، فـي تـدريس مديريـة عمـان الثانيـة لمقـرر الـتالوة والتجويـد                ساسياأل

 . الفاشرجامعة: جمهورية السودان

 مانــةاأل:  الريــاض ، التربيــة الخاصــةمجهــد وبــرا التنظميــة لمعاالقواعــد). م٢٠٠١( التربيــة والتعلــيموزارة •

م ٢٣/١٢/٢٠١٣ مــــــساء يــــــوم االثنــــــين  ١٠ ة الــــــساعابطالعامــــــة للتربيــــــة الخاصــــــة متــــــاح علــــــى الــــــر  

www.se.gov.sa 

ــى، •  دار المــسيرة: عمــان،  التربويــة لألفــراد ذوي الحاجــات الخاصــة   البــرامج). م٢٠٠٦( أحمــدخولــه يحي

 .للنشر

Cooper, J(1975): Measurement&  Analysis of Behavior Techniques, Chio, 

Charles, E,Mexil, Columbus   
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  التربويةمجلة العلوم   ١٥١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 المالحق
  )٢، ١(  رقم ملحق

 

 على أثر برمجية تعليمية قائمة على للتعرف مالحظة وبطاقة مستوى ين تحس اختبار

 التالوة لدى تلميذات صعوبات الـتعلم بالـصف الـسادس       لتنمية مهارات  لكترونيةاأللعاب اإل 

  بجدةاالبتدائي

 

  إعداد

  أحمد أكرمةحب. د

  مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية المساعدأستاذ

  جامعة الملك عبد العزيز- التربية كلية

 

 

 م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٥
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 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

  المحكمخطاب

  اهللاوفقكم الدكتورة/   األستاذ الدكتورسعادة

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد ؛المالس

 طـرق  إلـى  ن لدمج تلميذات فئة صعوبات الـتعلم فـي التعلـيم العـام فـإنهن يحـتج            نظراً

ــة لتدريــسهن    تعــين معلمــة  ي وتعــد األلعــاب التعليميــة مــن تلــك الوســائل التــ    ،غيــر تقليدي

اركتكم لذلك يـسعدني مـش    ،     المحتوى التعليمي لتلك الفئات    إيصالالعلوم الشرعية في    

 محــاورو ،  المــستوى المرفــقن تحــساختبــارواإلفــادة مــن خبــرتكم فــي إبــداء الــرأي حــول   

 لعـاب  برمجيـة تعليميـة قائمـة علـى األ         أثـر  التعرف علـى     "والتي تهدف إلى    ،  بطاقة المالحظة 

 االبتدائي لتنمية مهارات التالوة لدى تلميذات صعوبات التعلم بالصف السادس           لكترونيةاإل

 .بجدة

 مـــــنكم بكـــــل ســـــرور مالحظـــــاتكم أتلقـــــى و،ن تحظـــــى األداة باهتمـــــامكم أآمـــــل

 .ومرئياتكم حول مدى مناسبة االستبانة لتحقيق الهدف منها

  وافر تحياتيولكم

  أحمد أكرمةحب. د

  المساعد بقسم المناهج وطرق التدريساألستاذ

  جامعة الملك عبد العزيز- التربية بكلية

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 وشروطه وحروفه المد تعريف دةلوح التالوة مستوى تحسن اختبار
 التاريخ                   المدرسة                       الصف :                                   االسم

 

 :  الصحيحةجابة ضعي دائرة حول رقم اإلابنتي

 :إطالة الصوت بحرف من حروف :   هوالمد -١

 لمد ا-                                    باللين  - أ

  المد واللين-                                     دة العل-ج

 : بإطالة الصوت المراد -٢

  رفع الصوت- الصوت                       بزيادة  - أ

  إشباع الصوت- زمن النطق بالحرف           دإطالة  - ج

 : المد الطبيعي مقدار -٣

  حركتان-ب حركات                        الث ث- أ

  ست حركات-دحركات                           أربع   - ج

 ) :اهيحون( حمر باللون األة الحروف الملوني نسمماذا -٤

  حروف المد-                بة العلحروف  - أ

  حروف الشرط- النفي               دحروف  - ج

 : والحرف الذي قبلهاة ساكنلف أن تكون األلف لمد حرف األيشترط -٥

 ا مكسورً-   ب                   مفتوحًا  - أ

 ا تنوينً-                    دمضمومًا   - ج

 : والحرف الذي قبلهاة لمد حرف الواو أن تكون الواو ساكنيشترط -٦

 ا مكسورً-                      بمفتوحًا  - أ

 ا تنوينً-                    دمضمومًا  - ح

 : والحرف الذي قبلهاة لمد حرف الياء أن تكون الياء ساكنيشترط -٧

                            ا مكسورً-                      بمفتوحًا  - أ

 تنوينًا -                    دمضمومًا  - خ
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 مهارات تنميةفي   استخدام برمجية تعليمية قائمة على األلعاب اإللكترونيةأثر
 السادس االبتدائي بجدة  التعلم بالصفعوبات صذاتالتالوة لدى تلمي

  أكرمأحمد بنت ةحب.    د

ــتعلم فــي الوحــدة الثالثــة     بطاقــة  ،تعريفــه: المــد( مالحظــة تــالوة طالبــات صــعوبات ال

 )ه شروط،حروفه
 الصف  المدرسة: الطالبة اسم

 مــــن ٣٩ إلـــى  ٢٩ مـــن  اآليـــات   التحققدرجة
 سورة ص

 لمد امهارات م

ــر متحقق  غيــــــــــــــــــ
 متحقق

ــة ١  الـــصوت عنـــد حـــرف المـــد    إطالـ
 . حركتين بمقدار لفاأل

  

ــة ٢  الـــصوت عنـــد حـــرف المـــد     إطالـ
 .الواو بمقدار حركتين 

  

 ء الصوت عند حرف المد  الياإطالة ٣
 .بمقدار حركتين 

  

    زمن النطق بالحرفإطالة ٤

  التي بها حرف     آنية القر ة اآلي تالوة ٥
  وقبلها مفتوحة الساكنلفالمد األ

  

  التي بها حرف     آنية القر ة اآلي تالوة ٦
ــواو الــــــساكن  ــد الــــ ــا ةالمــــ  وقبلهــــ

 مضموم

  

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 لِـدَاوُودَ سُـلَيْمَانَ نِعْـمَ       وَوَهَبْنَا

إِذْ عُرِضَ  ) ٣٠ (ابٌالْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ  
ــصَّافِنَاتُ    ــشِيِّ الـــ ــهِ بِالْعَـــ عَلَيْـــ

فَقَالَ إِنِّـي أَحْبَبْـتُ    ) ٣١(الْجِيَادُ  
ــرِ رَبِّـــ  ــنْ ذِكْـ ــرِ عَـ ي حُـــبَّ الْخَيْـ

ــابِ    ــوَارَتْ بِالْحِجَ ــى تَ ) ٣٢(حَتَّ
رُدُّوهَـــا عَلَـــيَّ فَطَفِـــقَ مَـــسْحًا 

وَلَقَـدْ  ) ٣٣(بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ   
فَتَنَّـــا سُـــلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَـــا عَلَـــى    
كُرْسِــــيِّهِ جَــــسَدًا ثُــــمَّ أَنَــــابَ 

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِـي وَهَـبْ        ) ٣٤(
ــ   ــي لِأَحَ ــا يَنْبَغِ ــا لَ ــي مُلْكً ــنْ لِ دٍ مِ

) ٣٥(بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّـابُ    
ــرِي    ــرِّيحَ تَجْــ ــهُ الــ ــسَخَّرْنَا لَــ فَــ

 ابَبِــــأَمْرِهِ رُخَــــاءً حَيْــــثُ أَصَــــ 
وَالـــشَّيَاطِينَ كُـــلَّ بَنَّـــاءٍ ) ٣٦(

ــوَّاصٍ  ــرِينَ ) ٣٧(وَغَـــــــ وَآخَـــــــ
هَذَا ) ٣٨(مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ 

ــسِكْ    ــامْنُنْ أَوْ أَمْــ ــا فَــ عَطَاؤُنَــ
  "بِغَيْرِ حِسَابٍ

  التي بها حرف آنية القرة  اآليتالوة ٧
ــد  ــاءالمــــ ــساكناليــــ ــا ة الــــ  وقبلهــــ

 مكسور

  

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

  السادة المحكمين لمواد وأدوات الدراسةأسماء
  العملمكان  العلميةالدرجة االسم الرقم

 أستاذ  بن علي جانمحمدصالح -١
ــاهج ــوم  منـ ــدريس علـ ــرق تـ  وطـ

 شرعية  جامعة أم القرى

 أستاذ  بن عبداهللا طنطاويمصطفى -٢
ــاهج ــوم  منـ ــدريس علـ ــرق تـ  وطـ

شـــــــــرعية  جامعـــــــــة الملـــــــــك 
 عبدالعزيز

  مشاركأستاذ  الجهيميأحمد -٣
ــاهج ــوم  منـ ــدريس علـ ــرق تـ  وطـ

شرعية  جامعـة الملـك سـعود        
 الرياض

 أستاذ موافي الدين عز سوسن -٤
  ضـيات  وطرق تـدريس ريا   مناهج

 جامعة الملك عبدالعزيز

٥- 
 بنـــــت عبـــــدالجليل نجـــــم حنـــــان
 الدين

  مساعدأستاذ
ــاهج ــوم  منـ ــدريس علـ ــرق تـ  وطـ

ــة الملـــــــك   ــة جامعـــــ اجتماعيـــــ
 عبدالعزيز

٦- 
 جامعــة التعلــيم تقنيــات قــسم مساعد أستاذ سليم رانيا

 العزيز عبد الملك

٧- 
 جامعــة التعلــيم تقنيــات قــسم مساعد أستاذ زكي مروة

 العزيز عبد الملك

٨- 
ــسم مساعد أستاذ شعبان منال ــة قــ ــة تربيــ ــة خاصــ  جامعــ

 العزيز عبد الملك

٩- 
ــسم محاضر جوابرة وفاء ــة قــ ــة تربيــ ــة خاصــ  جامعــ

 العزيز عبد الملك
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The Impact of Using Educational Software Based on Electronic Games in the 

Development of Recitation Skills amongPupils with Learning Difficulties 

inGrade Six of Jeddah Elementary Schools 

Dr. Habbah Bint Ahmad Akram 
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of Sharia Studies Faculty of Education, King Abdulaziz University   

Abstract: 

     The study aimed at detecting the effect of using educational software 

based on electronic games in the development of the recitation skills of learning 

difficulties pupils at sixth grade of Jeddah elementary schools. The study sample 

consisted of (6) learning difficulties pupils. The researcher designed software 

including six electronic games in (Tide) unit and tested them on the experimental 

sample to facilitate learning difficulties. The method of the study was the quasi-

experimental with one sample and the tools consisted of the improved level test 

and an observation checklist. The tools were applied on the sample before and 

after the experiment. The results were obtained using the non-parametric 

Wilcoxon test to assess significance among small samples. The Z value reached 

to 2.26 in the first hypothesis which is statistically significant at 0.05 and 

suggested differences in the development level of the sample in the post test. The 

Z values reached to 2.21 in the second hypothesis which is statistically 

significant at 0.05 and suggested differences in the results of the observation 

checklist in favor of the post test. The study recommended using electronic 

educational games.  
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 :ملخص البحث 

ة المستفيــضة ألدبيــات التــراث التــي ناقــشت   مراجعــذه الدراســة الوصــفية، بهــدف ال بهــباحثــة قامــت ال
ــي تعتــرض     ــة الت ــة األطفــال دون ســن المدرســة نتيجــة إفــراطهم فــي مــشاهدة البــرامج        العراقيــل النمائي فئ

ختيارهـا وفـق معـايير محـددة،     ادراسة غربيـة تـم    ٣١التلفزيونية، إذ شملت هذه المراجعة تحليل ما يزيد عن
هذا ونظرا لقناعة الباحثة بأن مثل هذا اإلفراط يعكس ظاهرة  ملموسة في المجتمع الـسعودي وغيـره مـن                

 البــاحثين العــرب  اهتمــامتوجيــه رتــات توظيــف البحــث  العلمــي للمــساهمة فــي    ا العربيــة، فقــد  المجتمعــات
 عـن تـداعيات هـذه الظـاهرة         -وكذلك نشر الوعي بين المربين وغيرهم من المشاركين في رعاية الطفولة          

 هــذه الدراســة ، وجــود  ، ولعــل مــن أهــم مــا بينتــه نتــائج  علــى نمــو األطفــال الــذين هــم الثــروة الفعليــة لألوطــان   
رتباطية قوية بين معدالت وطبيعة إفـراط األطفـال فـي مـشاهدة التلفـاز ومـستويات األداء والتطـور                  اعالقات  

ــة لطــب األطفــال ال          ــة األمريكي ــي دعــت الجمعي ــصحي، للدرجــة الت ــسلوكي وال قتــراح اللغــوي والتحــصيلي وال
البيانـات األوليـة لمرتـادي العيـادات الـسلوكية          تضمين هذه نمط و معدل مشاهدة التلفاز ضمن بنود استمارة           

لوضـعها بـين يـدي     والنفسية من األطفال والفتيـان، ولقـد استعرضـت الباحثـة أبـرز الـضوابط المعتمـدة عالميـا             
 والتخفيــف مــن لتــدخل المبكــرللمــساهمة بــدورهم فــي اا كحلــول عمليــة يتوجــب علــيهم اتباعهــا  المــربين

بيئـات آمنـة    سالمة نمو أطفالهم، و تبـدد الجهـود األسـرية والوطنيـة لتـوفير         مغبة العراقيل النمائية التي تهدد    
  .ات العربية الكريمةمجتمعمملكة اإلنسانية وبقية الللطفولة في ورعاية نموذجية 

  اإلفراط في متابعة التلفاز، التأثيرات السلبية، تطور صغار األطفال:الكلمات المفتاحية
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 : وخلفية المشكلةالمقدمة 
تصدر التلفـاز قائمـة األجهـزة التقنيـة التـي غـزت المنـازل علـى مـستوى دول العـالم بـال                        

اســتثناء علــى اعتبــاره الوســـيلة األولــى للترفيــه والتـــسلية العائليــة، إذ تــشير اإلحـــصائيات        

ل نـسبة مـشاهدي التلفـاز مـن األطفـا      الرسـمية فـي الـدول المتقدمـة إلـى تـصاعد مطـرد فـي        

هتمـام  استثار اوالشباب على اختالف المستويات اإلجتماعية ولدرجة اإلفراط، األمر الذي    

مختلــف البــاحثين المهتمــين بــشؤون الطفولــة لعقــد الدراســات الميدانيــة المتعاقبــة، والتــي 

تواترت نتائجها في رفع شعارات التحذير مـن مغبـة هـذا اإلفـراط و التأكيـد علـى العراقيـل            

تبة على نمو الجوانب اللغوية، والسلوكية، واإلجتماعيـة، نظـرا لمـا يمثلـه هـذا           النمائية المتر 

 ,Tanaka, Tamai, Terashima)التأثير من تهديد مباشر على األداء و النمـو العـام لألطفـال    

Takenaka, &Tanaka, 2000)، 

و فـي   و تؤكد أبرز الحقائق العلمية على اإلعتقاد بـأن جهـاز التلفـاز هـو الـصديق و العـد                   

آن واحد وهو السالح ذو الحدين نظـرا لمـا يجمعـه مـن إيجابيـات و فوائـد تربويـة وترفيهيـة،                      

ولما يكتنفه اإلفراط في مشاهدته من العراقيـل النمائيـة التـي تهـدد صـحة األطفـال وتعيـق                 

مــسيرة النمــو الــسوي المــأمول لهــم، وذلــك يــستوجب توظيــف البحــث العلمــي لتوجيــه          

 الـسمنة، : ذه العراقيـل  هـ  أبـرز  مـن لعـل   و. ية المربين بهذه العراقيل   إهتمام الباحثين و توع   

 ,Dennison, Erb, & Jenkins, 2002; 1999; Swinburn) الحركي النشاط مستوى وتدني

& Shelly, 2008; Zimerman, 2008) Robinson,فـي تـأثيره علـى نوعيـة وكميـة        ،وكذلك

 ;Miller,Taveras, Rifas-Shiman, & Gillman, 2008)ما يتم تناوله من سـعرات حراريـة   

Wiecha, Peterson, Ludwig, Kim, Sobol, & Gortmaker, 2006)  باإلضــافة إلــى ، 

 & ,Johnson, Cohen, Kasen, First, Brook, 2004; Thompson) اضـطرابات النـوم  

Christakis, 2005; Zimerman, & Bell, 2010)   وكــذلك اضــطرابات النمــو اللغــوي ، 

Conners,Tripathi, Bradley, & Clubb,2007; Linebarger, & Walker, 2005(  و بالمثـل ،

إرتبـــاط معـــدالت اإلفـــراط فـــي مـــشاهدة التلفـــاز وارتفـــاع حجـــم الكتلـــة الدهنيـــة ونـــسبة    
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ــاز وإ    ــشاهدة التلفـ ــي مـ ــال فـ ــراط األطفـ ــر  إفـ ــدخل المبكـ ــتراتيجيات التـ  سـ
 مراجعة أدبيات :للتخفيف من تبعاته على جوانب نموهم

 هنية محمود مرزا. د

 ، (Hancox, Milne, & Poulton, 2005; Swinburn, & Shelly, 2008) الكوليـسترول 

 ,Anderson, Huston, Schmitt)كية ومظــاهر العنــف وخالفــه مــن االضــطرابات الــسلو   

Linebarger, & Wright2001; Cheng, Maeda, Yoich, Yamagata, & Tomiwa, 

2010;Mitrofan, &Spencer,2008)،  المدرسـي  التحصيل وتدني واالنتباه، التركيز وتشتت 

 & ,Dennison, et al., 2002; Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe)واألكــاديمي

McCarty, 2004; Healey, 1990; Pagani, Fitzpatrick, Barnett, & Dubow, 2010) ،  

رفـع مـستوى    وتـسويق  الوسـائل  تنويع وفي ظل تنافس القطاع التجاري ونجاحه في 

ــوعي المجتمعــي    ــرامج المبتكــرة لجهــاز التلفــاز      المعرفــة أو ال ــصاميم و الب بجــدوى آخــر الت

بــشكل عــام، و إذ ال يتناســب اإلســهاب فــي   بــصفة خاصــة و خالفــه مــن األجهــزة التقنيــة    

، يالحـظ علـى النقـيض تـدني     حصر هذه اإليجابيات ومناقـشتها ضـمن حـدود البحـث الحـالي        

نمــو علــى جوانــب النمائيــة  بالعراقيــل أو التبعــاتالمــستوى المعرفــي والــوعي فيمــا يتعلــق   

، حيث تعتقد  والتي تنجم في حالة اإلفراط في مشاهدة برامج هذا الجهاز    الطفل ومهاراته 

البرامج التلفازيـة   لجدوى   اال يمكن اعتباره إنكارً   المخاطر  الباحثة إن التوجه للتوعية بهذه      

  والنمائيـة  الحيـوي الـذي تـساهم بـه فـي خدمـة العمليـة التربويـة والتعليميـة                  لـدور لأو تجاهل   

ولــذا تــرى الباحثــة بــأن توظيــف البحــث العلمــي       ،  الــشرائح اإلجتماعيــة  ومختلــفلألطفــال

 األطفــال نتيجــة إلفــراط األطفــال فــي مــشاهدة نمــومــسيرة  التــي تعتــرض لدراســة التبعــات

مـسؤولية  برامج التلفاز بمنأى عن الضوابط المقننـة و كـذلك توعيـة المـربين بهـا، إنمـا هـي         

ــسانية   ــة إن ــة، تتطلــب ا تربوي ــينلتكــاتف والتنــسيق العلمــي   واجتماعي  جميــع المهتمــين  ب

تفعيـل مبـادئ   ، بهـدف  ومؤسسات وطنيةومربين  تخصصين  بعالم الطفولة من باحثين وم    

لوالدينوغيرهم مـن المـشاركين     و التثقيف ل  توعية  الالشراكة المجتمعية وتكثيف جهود     

ق أهــداف يــحقســوف يكــون لــه دوره الفعــال فــي تالــذي  ، األمــر تنــشئة و تربيــة األطفــالفــي

ترتـب مـن مثـل هـذا اإلفـراط و      للتبعات النمائية المتعددة التي قد ت  لتصدي  و ا التدخل المبكر   
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فــي الفاعلـة   تهمامـشارك الــذين يـدعم   ،الـسوي  لنمـو بمـا يكفـل لألطفـال الرعايــة المثلـى وا    

 .مجتمعاتهم نهضة

 :هاتساؤالتومشكلة الدراسة 
 إســتنادا علــى النتــائج المتعاقبــة للبحــوث التطبيقيــة فــي الــدول المتقدمــة، والتوجهــات  

 بالطفولة وتوفير بيئات محفزة ورعاية مثلى لهـا، يمكـن   الراهنة في الدول العربية لإلهتمام   

 :تلخيص مشكلة الدراسة في األبعاد التالية

 فـي سـائر     التلفـاز مـن األطفـال والفتيـان         التصاعد المطرد لنـسب مـستخدمي جهـاز        -١

كثـر إفراطـا فـي     األتـين الفئ و الدول العربية بـشكل خـاص، وكونهمـا        المجتمعات العالمية 

تهديــد هــذا اإلفــراط مــسيرة  عــن الــضوابط المعتمــدة، و بالتــالي إمكانيــة اســتخدامه بمنــأى 

  .نموهم وأدائهم العام مستقبال

 تعاظم نسبة العراقيل النمائية التي تعترض مسيرة النمو السوي لـصغار األطفـال              -٢

بشكل خاص، و تواتر نتائج البحوث في الدول الغربية على العالقة االرتباطيـة الوثيقـة بـين     

ذه العراقيل ونسبة إفراط األطفـال فـي مـشاهدة بـرامج التلفـاز بمنـأىً مـن الـضوابط                    مثل ه 

 . العالمية المعتمدة من الجهات المتخصصة

 ندرة البحوث العربية في هذا المجال، مما أدى إلى تدني مستوى الوعي الثقافي بين           -٣

 وذلــك فيمــا - وغيــرهم مــن المــشاركين فــي تربيــة الــنشء فــي البلــدن العربيــة   -الوالــدين 

م والتـي   ومهـاراته  نمـو األطفـال   علـى جوانـب     يتعلق بمثل هذه العراقيل النمائية المتعـددة        

 مـشكلة  بلـورة يمكـن    هـذا و   ،قد تـنجم فـي حالـة اإلفـراط فـي مـشاهدة بـرامج هـذا الجهـاز                  

 :تاليينالدراسة في التساؤلين ال

ة التلفــاز بمنــأىً مــا العراقيــل النمائيــة المترتبــة علــى إفــراط األطفــال فــي مــشاهد   : ١س

 للضوابط العالمية الموصى بها في هذا الشأن؟ 

 للتخفيـف مـن العراقيـل النمائيـة المترتبـة علـى             ستراتيجيات التـدخل المبكـر    ما ا :٢س

 إفراط األطفال في مشاهدة التلفاز بمنأىً للضوابط العالمية الموصى بها في هذا الشأن؟
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 : الدراسةأهداف 

مراجعـة أدبيـات   ) ١:  لتحقيق العديـد مـن األهـداف    الدراسةهذه  القيام ب  الباحثة   عزمت

العراقيـل النمائيـة المترتبـة علـى إفـراط صـغار األطفـال               التراث رغبةً في توجيه اإلنتباه نحو     

العراقيـل علـى   هـذه  ، توضيح العالقـة الوثيقـة والمباشـرة ل    ;2)يةالتلفازفي مشاهدة البرامج 

الموصـــى ســـتعراض اإلســـتراتيجيات إ ;3) العـــامؤهـــم أدامختلـــف جوانـــب نمـــو األطفـــال و

  العراقيـل التـي تهـدد      هـذه تأثير  من  ما أمكن   تخفيف  المبكر لل الكفيلة بالتدخل   و بهاعالميا

  . األطفال على المدى القصير والطويل بال استثناء نموشتى جوانب

 : أهمية الدراسة
ــادرات ال   فــي تــستمد الدراســة أهميتهــا    ــين أول المب ــة العكونهــا مــن ب ــي  بحثي ــة الت ربي

 ة بـرامج  األطفال فـي مـشاهد    صغار   المترتبة على إفراط     العراقيل النمائية لمناقشة  تتطرق  

ز، ففي حدود علم الباحثة وإجتهادها، يتبين ندرة فـي الدراسـات العربيـة التـي تناولـت                  التلفا

هــذه الظــاهرة بــنفس المنظــور، كــذلك تنبثــق أهميــة الدراســة فــي توظيــف البحــث العلمــي  

غيـرهم مـن المـربين و المتخصـصين مـن ذوي اإلهتمـام              الوعي بين الوالـدين و    ى  رفع مستو ل

معــايير العالميــة وال الــضوابطبــسلبيات عــدم التقيــد بتعريــف كــذلك الو،  الطفولــةبمجــاالت

 مــن مــشاهدة األطفــال المرجــوةالتربويــة ئــد واســتخدام األمثــل وتحقيــق الفاالتــدعم التــي 

سـتراتيجيات  إ اتباعـه مـن     توجـب علـيهم   مـا ي   المـربين ب   باإلضـافة إلـى توعيـة      لبرامج التلفـاز،  

للتخفيـــف مـــن حـــدة هـــذه المخـــاطر النمائيـــة ويـــدعم فـــي نفـــس الوقـــت  للتـــدخل المبكـــر 

ات العربيــة مجتمعــالتــوفير بيئــات آمنــة للطفولــة فــي  مــسؤولياتهم الوالديــة و الوطنيــة فــي  

دول الخلـيج  ستوى مكانية تعميم نتائجه على مإفي ، كذلك تتجلى أهمية البحث     ةالكريم

 .هذه الدول مع البيئة السعودية في جتماعيالعالم العربي للتقارب البيئي والثقافي واالو 

 :تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي: حدود الدراسة
تـضمنتها المراجعـة    التـي   الغربيـة   مجموعـة الدراسـات     شـملت   و: حدود موضـوعية  -أ  

عـايير، حيـث ناقـشت مجموعـة هـذه الدراسـات        والتحليل بعد توفر عدد مـن الـشروط والم        
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 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 جهـاز التلفـاز    فـي مـشاهدة       سـنوات  ٦ األطفـال دون سـن       جوانب متباينة في تبعات إفـراط     

 . وتأثير هذه اإلفراط على نموهم السوي و أداؤهم العام مستقبال

المنهجية التي تـم فـي ضـوئها      تبلورت في الضوابط أو الشروط    و :منهجيةحدود   -ب 

التي تمت مراجعتها وتحليلها، مثل كون الدراسة تجريبيـة وتـضم عينـة             اسات  الدراختيار  

 م،وغيـر ذلـك مـن ضـوابط         ٢٠١٠ -١٩٩٠أطفال دون ستة سنوات، وحصر تاريخ النـشر بـين           

 هــذه تحليــل، هــذا وقــد تولــت الباحثــة "وصــف العينــة" ســيرد اإلســهاب فــي توضــيحها ضــمن 

  . و اإلجابة على تساؤليهالدراسات وتبويب نتائجها لتحقيق أهداف البحث

 :مصطلحات الدراسة

 من سـن المـيالد و حتـى       المرحلة العمرية    يقصد بهم األطفال في      :صغار األطفال  -

 .بلوغهم ستة سنوات من العمر

 إدمــان األطفــال علــى مــشاهدة البــرامج التلفزيونيــة    :اإلفــراط فــي مــشاهدة التلفــاز   -

راقبـة الوالـدين و تقنـين طبيعـة مـا يـتم           بمنأى عن الضوابط مثل مدة ووقـت المـشاهدة أو م          

 .مشاهدته من برامج

  :منهج الدراسة

ــارت ــي ل   أخت ــة المــنهج الوصــفي التحليل ــه  الباحث و ، ا وأهــدافهدراســةلموضــوع المالئمت

تمـت    هـذا المـنهج    توظيـف ومن خالل   ،  )هـ١٤٠٦ ،العساف( ، وتبويبها النتائجتفنيد   ل تهمناسب

 تناولــت العراقيــل النمائيــة الناجمــة عــن إفــراط صــغار  مراجعــة أدبيــات التــراث الغربــي التــي

ية و من ثم تحليل هذه الدراسات بغرض تصنيف هذه          التلفازالبرامج    في مشاهدة  األطفال

علـــى العلميـــة التــي مــن شــأنها التخفيـــف مــن تبعاتهــا      اإلســتراتيجيات  العراقيــل و حــصر   

 .ناءمسيرة نمو صغار األطفال على المدى القصير والطويل بال استث

  :عينة الدراسة
 : لتحقيق أهداف الدراسة، أتبعت الباحثة اإلجراءات التالية
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 تحديــد مجموعــة مــن المفــردات المفتاحيــة للبحــث فــي قواعــد المعلومــات باللغــة      -١

 :اإلنجليزية، والتي شملت ما يلي

negative effects, young children development, television viewing, TV’ 

viewing, Overuse,exposure,impacts, language delay, obesity, academic, 

aggression, behavior disorders, emotional disorders, parental care, and 

characteristics. 

 : سيتم تضمينها الدراسة الحالية وفق الشروط األتية  ترشيح الدراسات التي-٢

صـــغار الناجمــة مـــن إفــراط   النمائيـــة  العراقيــل  مناقـــشة  الدراســة ستهدفتــ أن  

 .النمو واألداء العام على أيٍ من جوانب تأثيرها وفي مشاهدة برامج التلفازاألطفال 

 .همــــا يالنــــوع الكمــــي أو النــــوعي أو كل     تجريبيــــة مــــن   الدراســــة أن تكــــون 

(Quantitative and Qualitative)  

بين مــاة مجلــة علميــة محكمــة خــالل الفتــر   الدراســة منــشورة ضــمن  أن تكــون 

  ).م٢٠١٠ -١٩٩٠(

 .تفنيد الدراسات التي توفرت فيها هذه المعايير و تحليلها و من ثم تبويب نتائجها-٣

 ضـمنها مـن  كان  دراسة، )٣١(حيث بلغ إجمالي الدراسات التي استوفت هذه المعايير      

 ;Chonchaiya, & Pruksananonda, 2008)الكيفـي التـصميم   نـوع  ن فقـط مـن  ادراسـت 

Jordan, Hersey, McDivitt, &, Heitzler,2006  دراســات ثــالث ) ٣(، هــذا باإلضــافة إلــى

،فـي   (Hancox, et al., 2005; Cillero, & Jago, 2010; Pagani,et al., 2010)طولية تتبعيـة 

تمت االستفادة من الشبكة مي، كذلك الكالتصميم  نوع من حين كانت بقية الدراسات

 Social: مثــل واعــد المعلومــات باللغــة اإلنجليزيــة   قالعديــد مــن فــي  لبحــثلالعنكبوتيــة 

Science, Medline, PsycInfo, Google Scholar , ERIC ، حيث تضمنت محركات البحث

ــا   ــا بـــشكل مـــستقل أو -التـــي تـــم إدخالهـ ــة – ركـــبم  إمـ ــارات  مجموعـ ــاهيم والعبـ  المفـ

 تــصفح ىالمفتاحيــة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة التــي ســبق ذكرهــا، هــذا باإلضــافة إلــ        



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 AAP’s, Council of) :المتخصصة مثـل األجنبية عدد من المنظمات اإللكترونية لمواقع ال

Exceptional Children, March of Dime, Zero To Three) ، سـبع  سـتهدف أحـين   وفـي 

علـى    التلفـاز مخـاطر علـى بحـث    مـن هـذه الدراسـات التركيـز     )%٨٧(وثمـانون فـي المائـة    

 ههـذ تـأثير    مناقـشة قتـصر علـى  اممـا  هنـاك عـدد محـدود منهـا     كـان  أكثر من جانب نمائي، 

الجانـب   ، أوChritaskis, et al., 2004) جانـب واحـد كالجانـب اللغـوي مثـل     علـى مخـاطر  ال

 ,.Chritaskis, & et al, 2004 ; Diehl, & Toelle, 2007; Hancox, et al)األكـاديمي 

2005;Wartella, & Knell, 2004 )   أو اضـطرابات النـوم ،(Thompson, & Christakis, 

 ، وكان هناك ثالثة (2005

نفعاليـــة والعنـــف والعـــدوان   واال، ضـــطرابات الـــسلوكية ال امظـــاهردراســـات تناولـــت  

(Cheng, et al. , 2010; Mitrofan, & Spencer,Ozmert, Toyran, & Yurdakok, 2002) ،

 ,.Dennison, et al) والـسمنة  الـصحية  الجوانـب ناقـشت  دراسـات  باإلضـافة الـى خمـسة    

2002; Hancox, et al., 2005; Salmon, 2006; Swinburn, & Shelly, 2008; 

Zimmerman & Bill, 2010)         أثير الـسمات  ، فـي حـين أتجـه تركيـز أربعـة دراسـات علـى تـ

والخــصائص الشخــصية والثقافيــة للوالــدين ومــستوى اإلشــراف والمتابعــة أثنــاء مــشاهدة    

 & ,Bernard-Bonnin, Gilbert,Rousaaeau, Masson) للفازيـة مثـ  تللبـرامج ال أطفـالهم  

Maheux, 1991; Conners, et al., 2007; Weber,  

& Singer, 2004;Yalcin, Rul,Nacar, Tuncer, & Yurdakok, 2002; Zimmerman, 

& Bill, 2010;) ،  
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 تم ملخصا لبيانات ألهم هذه الدراسات السابقة التي) ١( الجدول التالي رقم  ويبين

 :مراجعتها و تحليلها

 أبرز النتائج

الجانب 
/ النمائي

محورتركيز 
سة الدراسة

درا
ة ال
جي
نه
م

 
الباحثين / الباحث

 سنة النشر

األطفـال    قوية بين مـستويات إفـراط      ارتباطيةعالقة  
فــي مــشاهدة التلفــاز و مــستوى إســتثارة العديــد مــن   
ــة مثــــل العنــــف    االضــــطرابات الــــسلوكية واالنفعاليــ

 والعدوان،

المظاهر 
السلوكية 
 واالنفعالية

يبة
جرب

ت
 

Anderson,et al., 

(2001). 

ــة -  ــةعالقـــــــ ــين مـــــــــستويات  ارتباطيـــــــ ــة بـــــــ  قويـــــــ
إفراطاألطفــال فــي مــشاهدة التلفــاز و بــين كــل مــن     

 :الجوانب التالية
 الــسمات الشخــصية للوالــدين كاتجاهــاتهم نحــو    -

تربيـــــة األطفـــــال، ومـــــستواهم التعليمـــــي، الثقـــــافي،  
 ومجمـــوعتهم العرقيـــة، و عمـــارهمواإلقتـــصادي، و أ
 و أ ســلوب اإلشــراف علــى أنــشطة نمــط المــشاهدة،

 األطفال في المنزل،
 التأثيرات الصحية مثل تدني الوقت المستغرق في        -

 األنشطة الحركية وبين مظاهر السمنة أو البدانة 
 المظــــــاهر الــــــسلوكية النفــــــسية مثــــــل مظــــــاهر  -

 .تيةاالكتئاب، وتوفر االتصال بالشبكة العنكبو

الصحي 
يبة السلوكي

جرب
ت

 

Bernard-Bonnin, 

et al.,(1991). 

 قويــة بــين مــستويات إفراطاألطفــال ارتباطيــةعالقــة 
معاناتهم من مظاهر فرط في مشاهدة التلفاز و بين  

ــاه و عــــدد مــــن المــــشاكل   النــــ شاط وتــــشتت االنتبــ
 .اإلجتماعيةعند بلوغهم ثالثين شهراً

المهارات 
 السلوكية
 و اإلجتماعية

ت
يبة
جرب

 

Cheng, et al., 

(2010) 

 قويــة بــين مــستويات إفراطاألطفــال ارتباطيــةعالقــة 
ومعانـاتهم مـن    ) ٣-١(بـين عمـر      في مشاهدة التلفـاز   

 .سنوات) ٧(اضطرابات االنتباه عند بلوغ 
 تشتت اإلنتباه

يبة
جرب

ت
 

Christakis, et al., 

(2004). 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 أبرز النتائج

الجانب 
/ النمائي

محورتركيز 
سة الدراسة

درا
ة ال
جي
نه
م

 

الباحثين / الباحث
 سنة النشر

عالقة ارتباطية قوية بين معدالت مشاهدة األطفـال        
اثنـي  ) ١٢( بمعدل ساعتين في اليوم عنـد عمـر        لتلفازل

عـــشر شـــهراً و احتماليـــة تعرضـــهم للتـــأخر اللغـــوي 
بمعدل ستة أضعاف عـن غيـرهم ممـن لـم يتعرضـوا             

 .لهذه الخبرات المبكرة في مشاهدة التلفاز

اضطرابات 
 اللغة
 و الكالم

فية
وص

 
 

Chonchaiya, & 

Pruksananonda, 

(2008). 

ة بــين مــستويات إفراطاألطفــال  قويــارتباطيــةعالقــة 
في مشاهدة التلفاز و بـين معـدالت اضـطرابات النمـو            
ــأثير الــــسمات والخــــصائص الشخــــصية    اللغــــوي و تــ

 للوالـــدين التعليميـــة والثقافيـــة واإلقتـــصاديةوالثقافية
وبــين كــل مــن مــستوى اإلشــراف ومتابعــة األطفــال   

 .واإلتجاهات نحو تربية األطفال،أثناء المشاهدة 

 العوامل
الوالدية 

المؤثرة على 
معدالت 
مشاهدة 
 التلفاز

يبة
جرب

ت
 

Conners, et 

al.,(2007) 

ارتفــــاع كبيــــر بــــين معــــدالت الوقــــت الــــذي يقــــضيه   
األطفــالمن أصــل أســباني فــي مــشاهدة التلفــاز عـــن       
ــريكيين، حيـــث       ــضيه أقـــرانهم األمـ ــت الـــذي يقـ الوقـ
ارتــبط هــذا اإلرتفــاع طرديــا مــع تقــدم األطفــال فــي        

فـي الـوزن والكتلـة     ان هناك ارتفـاع العمر، كذلك ك
الدهنية للطفل لكل ساعة مشاهدة، وبلغـت نـسبة         

، و %٤٠مــن يتــوفر جهــاز التلفــاز فــي غــرف نــومهم     
الذين لوحظ أنهم يعانون مـن وزن زائـد ويقـضون مـا          

 .ساعة أسبوعياً)٤٬٦(يزيد عن 

 
 

 الوزن الزائد
 
 
 

يبة
جرب

ت
 

Dennison, et al., 

(2002) 
 
 

ــة  ــعالقـــ ــستويات  ةارتباطيـــ ــين مـــ ــة بـــ  قويـــ
ــاز و     ــشاهدة التلفــــ ــي مــــ ــال فــــ إفراطاألطفــــ
مـــستويات مـــا يعـــانون مـــن إجهـــاد للجهـــاز  
السمعي والبصري والعينين تحديـدا، ومـا قـد     
يترتــب عليــه أيــضا مــن إخــتالل لتــوازن نمــو       
الجهــاز العــصبي ووظائفــه، وإضــعاف لجهــاز  

 .وساعاته المناعة وعدم انتظام النوم

إضطرابات 
بية النوم

جري
ت

 

Johnson, et 
al., (2004). 

 



 

 
١٧٤

ــاز وإ    ــشاهدة التلفـ ــي مـ ــال فـ ــراط األطفـ ــر  إفـ ــدخل المبكـ ــتراتيجيات التـ  سـ
 مراجعة أدبيات :للتخفيف من تبعاته على جوانب نموهم

 هنية محمود مرزا. د

 أبرز النتائج

الجانب 
/ النمائي

محورتركيز 
سة الدراسة

درا
ة ال
جي
نه
م

 

الباحثين / الباحث
 سنة النشر

كأحـد أقـوى العوامـل البيئيـة      إعتبـار التلفـاز  
تأثيراً في تـشكيل الكثيـر مـن الـسلوكيات          

ــال مثـــــل  ــدوان،  : لـــــدى األطفـــ العنـــــف، والعـــ
 .واإلفراط في تناول األغذية غير الصحية

 
الجوانب 
 السلوكية

عية 
 نو
فية
 ص
و

 
 

Jordan, et al., 
(2006). 

 

جدوى االسـتفادة    بين   قوية ارتباطيةعالقة   
ــة    ــرامج التلفازيـــ ــشاهدة البـــ ــل مـــــن مـــ وكـــ

الوقـت المـستغرق فـي    و مضمون البرامج  من
 .المشاهدة 

،  العنف
معدل 
الوقت 

المستتغرق 
واإلعالنات 
 التسويقية

بية
جري
ت

 

Linebarger, & 
Walker, 
(2005). 

وجود عالقة ارتباطيـة قويـة بـين مـستويات          
ــاز     ــشاهدة التلفــــ ــي مــــ ــال فــــ و إفراطاألطفــــ

االضــــــطرابات الــــــسلوكية، كــــــل منمظاهر
 .واالنفعالية والعنف والعدوان

الجوانب 
بية السلوكية

جري
ت

 

Mitrofan, & 
Spencer, 
(2008). 

بـــين مـــشاهدة  اإلرتباطيـــة  تأكيـــد العالقـــة  
التلفاز وحجم الكتلة الدهنية بالجسم لـدى       
األطفــــال، ومعــــدالت األنــــشطة الحركيــــة     

ــاص،  ــبـــشكل خـ ــا   لـ ــشار وبـ ــي انتـ ء دورها فـ
ــال     ــين األطفــــ ــوزن بــــ ــادة الــــ الــــــسمنة وزيــــ
والـشباب نتيجــة األنــشطة الــساكنة التــي ال  
تتطلب نشاطا حركيا مثل مشاهدة التلفاز      

 .وألعاب الفيديو

العالقة بين 
مشاهدة 

تلفاز ال
وألعاب 
الفيديو 

نوعية و
 التغذية

بية
جري
ت

 

Miller,et 
al.,(2008) 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 أبرز النتائج

الجانب 
/ النمائي

محورتركيز 
سة الدراسة

درا
ة ال
جي
نه
م

 

الباحثين / الباحث
 سنة النشر

 معــــــدل الوقــــــت الــــــذي يقــــــضيه األطفــــــال   
ريكيــون فــي مــشاهدة التلفــاز والــشباب األم

يقــــدر بـتــــسعة ســــاعات فــــي اليــــوم، ومــــع  
سبعين عاما، فمن المحتمـل     ) ٧٠(بلوغهم  

أن يــصل إجمــالي الوقــت المــستغرق مــنهم  
 ســنوات، كمــا ١٠-٧فــي المــشاهدة مايقــدر 

ــة      ــدى عينـــ ــشاهدة لـــ ــدالت المـــ ــت معـــ بلغـــ
ــاعات     ــة سـ ــى أربعـ ــتراليين إلـ ــال األسـ األطفـ

ن العينـة   مـ % ٧٥ -%٥٩يوميا، وأن مـا بـين       
 . تجاوزوا هذا المعدل

العوامل 
المؤثرة على 

معدالت 
مشاهدة 
 التلفاز

بية
جري
ت

 

Ozmert, et al., 
(2002). 

عالقة 
معدالت 

السمنة و 
العديد من 
المظاهر 
 الصحية

بية
جري
ت

 

Robinson 
(1999). 

وجود عالقة ارتباطيـة قويـة بـين مـستويات          
مــــشاهدة و معــــدالت الإفراطاألطفــــال فــــي 

الـــــــــسمنة، وتـــــــــدني مـــــــــستوى النـــــــــشاط  
الحـــــــركيخالل فتـــــــرة المـــــــشاهدة ، هـــــــذا  

ة مماثلة بينمعدالت باإلضافة إلى وجود عالق
المـــشاهدة و معانـــاة األطفـــال مـــن أمـــراض  
ــسترول    ــسبة الكوليــــ ــاع نــــ القلــــــب وارتفــــ

 .واإلمساك واحتقان البول 

عالقة 
السمنة 

إرتفاع و
الوزن 

مظاهر 
االضطرابات 
 السلوكية

بية
جري
ت

 

Swinburn, & 
Shelly 
(2008). 

وجود عالقة ارتباطيـة قويـة بـين مـستويات          
ــاز و     ــشاهدة التلفــــ ــي مــــ ــال فــــ إفراطاألطفــــ
ــطرابات   ــة مناإلضــــــــ مــــــــــستويات مختلفــــــــ

 .النفسيةو اإلنفعالية

اإلضطرابات 
 النفسية
بية و اإلنفعالية

جري
ت

 

Tanaka,et al., 
(2000). 



 

 
١٧٦

ــاز وإ    ــشاهدة التلفـ ــي مـ ــال فـ ــراط األطفـ ــر  إفـ ــدخل المبكـ ــتراتيجيات التـ  سـ
 مراجعة أدبيات :للتخفيف من تبعاته على جوانب نموهم

 هنية محمود مرزا. د

 أبرز النتائج

الجانب 
/ النمائي

محورتركيز 
سة الدراسة

درا
ة ال
جي
نه
م

 

الباحثين / الباحث
 سنة النشر

رتباطيــــــة القويــــــة بــــــين   اإل تأكيــــــد العالقة
ــاز ل لمـــــستوىات مـــــشاهدةاألطفا لتلفـــ

، باإلضــــافة إلــــى يهمواضــــطرابات النــــوم لــــد
ــاط هــذه العالقــة بالــسمات الشخــصية      ارتب

 .ألمهاتهم

إضطرابات 
بية النوم

جري
ت

 
Thompson,& 

Christakis, 
(2005). 

وجــود عالقــة قويــة بــين مــستويات اإلفــراط  
فــــي المــــشاهدة و نوعيــــة وكميــــة مــــا يــــتم 

 .تناولونه من سعرات حرارية
التغذية و 
بية النمو

جري
ت

 

Wiecha, et 
al., (2006). 

وجـــــــود عالقـــــــة قويـــــــة بـــــــين مـــــــستويات  
ــاز وبـــين    ــال فـــي مـــشاهدة التلفـ إفراطاألطفـ
أسلوب مشاهدة الوالـدين ووقـت مـشاهدة        
األطفـــال فـــي كـــال المجمـــوعتين، و إنتفـــاء     

عمــــر الطفــــل   تــــأثير بقيــــة العوامــــل مثــــل   
وأوقات نومه، ومستوى تعليم األم، ومكـان   

 .توفر جهاز التلفاز

معدالت 
بية النمو

جري
ت

 

Yalcin,et al., 
(2002). 

 :اإلطار النظري
 قائمــة تــصدرو المنــازل غــزت التــي يــةالتقناألجهــزة  أبــرز بــين مــن التلفــاز جهــازيعتبــر 

ــة الوســائل ــدين مــن لكــل الترفيهي ــى واألســرة واألطفــال الوال ــى وذلــك ســواء، حــد عل  عل

 American Association of)ميـــةوالتعلي والثقافيـــة االجتماعيــة  المـــستويات اخــتالف 

Pediatrics [AAP’s], 1995; Miller, et al., 2008; Tanaka, et al., 2000) ، دى أ الـذي  األمـر

 بهـذه  االهتمـام  مبـرر  ويكمـن  الجهـاز،  هـذا  أمـام  تمـضيته  يـتم  الذي الوقت نسبة ارتفاع إلى

 المبكـرة  الطفولـة  فتـرة  إبّـان  األطفـال يتعرض لها    التي مخاطرعراقيل أو ال  ال ، جملة النسبة

 هامـة  نمائيـة  مرحلـة علـى إعتبـار أن هـذه الفتـرة تمثـل       ،جراء نمـط المـشاهدة غيـر المقـنن      

 عرضـة  أكثـر  خاللهـا  األطفـال  يجعـل  ممـا  والمهـارات،  الحـواس  مختلـف  تطـور  فيرجة  وح



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

العالمـة  )  Healey, 1990( يلـي ه تنوهـ  سواء كانت إيجابية أوسلبية ولقد البيئية للمؤثرات

ــدماغ فــسيولوجيا مجــالفــي  ــة علــى ال ــأثير وبيــان المبكــرة، الــسنوات هــذه أهمي  كميــة ت

 حـدتها،  وتحـسين  العـصبية  الموصـالت  عدد زيادة في والبصرية السمعية المثيرات ونوعية

، حيــث تعتبــر الباحثــة الحقــة عمريــة مراحــل إلــى التــأثير هــذا اســتمرارية إمكانيــة وكــذلك

ج التلفزيونيــة بعيــدا عــن الــضوابط مــن بــين العوامــل  اإلفــراط فــي مــشاهدة األطفــال للبــرام 

 . البيئية ذات التأثير السلبي على مسيرة نموهم

ــد الباحثـــان وفلقـــد  ــيال و نيـــلاوجـ ــال (Wartella, & Knell, 2004) رتـ ــأن األطفـ ، بـ

 سنوات، يقضون وقتـاً فـي مـشاهدة التلفـاز يعـادل      ستةو شهور ستة  األمريكيين بين عمر  

 & ,Chonchaiya) نوننافي اللعب، وبالمثل وجد شونشايا وبروكـسا الوقت الذي يقضونه 

Pruksananonda, 2008)   أن األطفال دون سن المدرسة يقضون في مشاهدة التلفـاز وقتـا ،

ــا ي  ــوق مــ ــضونهيفــ ــاف     مــ ــا أضــ ــوم، كمــ ــتثناء النــ ــولي باســ ــشاط طفــ ــي أي نــ ــونر  فــ  و كــ

 فـي  فـاز تل لكـون جهـاز   مـن الرضـع يمت  % ٢٥أن نـسبة  بـ  ، (Conners,et al., 2007)هزمـالؤ 

  وأن مــا يقــارب الثلــث يــشاهدونه دون أي إشــراف أو ضــوابط، كــذلك وجــد     نــومهم،غــرف

أن معـدل الوقـت الـذي يقـضيه األطفـال والـشباب       ، Ozmert, et al., 2002)(أوزمرت وفريقـه 

ــ ــوغ   قــدر بـتــسعة  ن فــي مــشاهدة التلفــاز ي  واألمريكي ــوم، ومــع بل  )٧٠(هم ســاعات فــي الي

يــصل إجمــالي الوقــت المــستغرق مــنهم فــي المــشاهدة   أن حتمــل  الممــنف ســبعين عامــا،

، أن هنـاك  Chonchaiya, & Pruksananonda, 2008) (  كمـا أوضـح  ، سنوات١٠-٧ يعادلما

ــاً    ســتةمــا يقــارب   ــتم اســتئجاره يومي ــون قــرص مــرن ي ــاب   ، ملي ــة آالف كت ــ مقابــل ثالث تم ت

كـون الطفـل األمريكـي قـد شـاهد           من المكتبة، ومع نهاية المرحلـة االبتدائيـة ي         ااستعارته

إلــى تــأثير  )(Larson, 2003ونــوه الرســون ،جريمــة قتــل مــا يقــارب ثمانيــة آالف فــي التلفــاز

  كريـستاكس وفريقـه    أعتبـر  حيث. اإلعالنات على تكوين السلوك العدواني لدى األطفال      

تجـاهال  العاليـة لإلسـتخدام تمثـل     هـذه المعـدالت   بـأن  ،(Christakis, et al., 2004) البحثـي 
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ة التـي حـددت معـدل مـشاهد    و ، )AAP, 1995 (لتوصيات الجمعية األمريكية لطب األطفال

 .يومياًساعتين ) ٢(ما ال يزيد عن األطفال بــــصغار 

إلــى أن (Thompson, & Christakis, 2005)أشــار طومــسون و كريــستاكس كمــا

لم الخـــارجي ولـــد لـــديهم مخـــاوف وتجعلهـــم يهـــابون العـــاتكثافـــة مـــا يـــشاهده األطفـــال 

كــوابيس وأحــالم هيئــة فــي  هــذه المخــاوف تتبلــورإذ ، واقعيــة عنــه صــورة غيــر  رســمونوي

  بمـا فـي ذلـك التغيـب    ،ميل إلى العزلة واالنسحاب من المـشاركات االجتماعيـة         مزعجة أو 

 خـالل  لـدى األطفـال  النمو الفسيولوجي ، حيث أن )  (Diehl, & Toelle, 2007عن المدرسة

يـة التـي قـد       والخيال يـة الواقعالمـشاهد    التمييـز بـين      ال يمكـنهم مـن    رة  المبكالغضة  مراحل  

من تأثير اإلعالنات التجاريـة،      الطفل   ، هذا خالفا لما قد يتعرض له      تتضمنها البرامج التلفازية  

آالف إعـالن   عـشرة  أن الطفـل األمريكـي يتعـرض لمـا ال يقـل عـن      ب  ميلر وفريقهفلقد أوضح

ر الغالبيــة مــن هــذه اإلعالنــات حــول الوجبــات الــسريعة    تجــاري فــي العــام الواحــد، تتمحــو  

ــسلوكيات العنيفــــة و  ــةالــــال أوالــ ــات بالمبالغــــة    إذ ،خالقيــ وانعــــدام  تتــــسم هــــذه اإلعالنــ

 إلـى  (Ozmert, et al., 2002)رفاقـه   أوزمـرت و كما أشار ، (Miller, et al., 2008)لمصداقيةا

ــا منظمــــة الــــصحة العالميــــة    ,World’s Health Organization)دراســــة قامــــت بهــ

[WHO])ــة م أ ــتهدفت مقارنـ ــدالتسـ ــال فـــي   عـ ــين األطفـ ــاز بـ ــة، ) ٢٨( مـــشاهدة التلفـ إذ دولـ

 فعلــى ســبيل عــدالت مــن دولــة إلــى أخــرى،الموجــود تباينــا كبيــرا بــين هــذه النتــائج أوضــحت 

، ســاعات يوميــاأربعــة  عينــة األطفــال األســتراليين إلــى لــدىالمثــال، وصــل معــدل المــشاهدة 

  الدراسـة تـضمنت توصـيات  إذ ، ا المعدلا هذومن العينة تجاوز% ٧٥ -%٥٩ بين  وهناك ما 

صميم المزيــد مــن األبحــاث لمتابعــة معــدالت    األســترالية التأكيــد علــى الحاجــة الملحــة لتــ    

بــدأت التــي  ارتفــاع مــستويات مــشاهدة التلفــاز وتحديــد عالقتهــا بارتفــاع معــدالت الــسمنة 

ــة  تفــشى فــي ت ــصني المجتمعــاتغالبي ــي    ، وأســتدعى ت ــصحية الت ــة ال فها ضــمن قائمــة األوبئ

 . تستوجب التصدي لمنع انتشارها
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وسـائل التـسويق لرفـع     ابتكـار  علـى الـربح المـادي و         القطـاع التجـاري    وفي ضوء تركيز  

ممـا يتجـاوز    -بجدوى جهاز التلفاز و آحـدث تـصاميمه و برامجـه       مستوى الوعي المجتمعي    

فيمــا  يض تــدني هــذا المــستوى المعرفــي حــدود البحــث الحــالي، يالحــظ علــى النقــ مناقــشته 

، ومثـل هـذه    األطفـال و تـؤثر علـى أدائهـم العـام      نمـو مـسيرة    التي تعترض    عراقيلالبيتعلق  

  مـن مـربين و     -الطفولـة   شؤون   بـ  المهتمـين الظاهرة تستوجب الشراكة المجتمعيـة بـين        

ــاحثين ــة ب ــد و تكامــل جهــود ا  - و مؤســسات وطني ــة  لتوحي والتثقيــف المجتمعــي و  لتوعي

لتـصدي أو  إقتـراح حلـول تكفـل ا   لتـدخل المبكـر مـن خـالل         البحث العلمـي ل   كذلك توظيف   

على نمو األطفال الذين هـم عتـاد المـستقبل      هذه العراقيل   على األقل التخفيف من تبعات      

ــاء المجتمعــات ونهــضتها    ــشراكة     و أســاس بن مــسؤولية تربويــة  ، و مــن ثــم تمثــل هــذه ال

 متـزن  مراهقـة طبيعيـة وشـباب     بلـة الـسوية ثمارهـا       الطفوواجتماعية، حيث تؤتي    إنسانية  

 ,Shehab)شـهاب  نـوه   فقد، يتمكنون من أداء مسؤلياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم

ضـمن العوامـل البيئيـة التـي تـسهم بـدور       إلعالميـة  ا الوسـائل  و غيـره مـن    إلىالتلفـاز (2008

رية، واألقــران البيئــة األســ مثــل الوالــدان و نــشأة األطفــال ومــسيرة نمــوهم،    ملمــوس فــي  

 الدراسـات فـي المجتمعـات     العديـد مـن    كـدت أكما  والمدرسة، والمجموعات االجتماعية،    

 )et al, Jordan ;2004, .Christakiset al;2001, . et al,Anderson. ,المثـ مـن أ ، ةالغربيـ 

أقوى العوامل البيئية تأثيراً في تشكيل الكثير من السلوكيات أحد  هو تلفازال، بأن  (2006

 Cheng, et)  واإلفراط في تنـاول األغذيـة غيـر الـصحية    ، والعدوان، العنف:األطفال مثل ىدل

al., 2001; Jordan, et al., 2000; Pagani, et al., 2010; Walma, & Molen,2004)  ،

ه تـأثير  أو   جدوى االستفادة من مشاهدة البرامج التلفازية     أثبتت هذه الدراسات بأن      كذلك

ــوالعلـــى  الوقـــت  و مـــضمون البـــرامج ذا عالقـــة وثيقـــة بكـــل مـــن   لـــدى األطفـــال اللغـــوينمـ

 كما نوهت مجموعات أخرى  ،(Linebarger & Walker, 2005)المستغرق في المشاهدة 

 Ozmert, et (بـرامج التلفـاز   ل-وخاصـة األم  - من الباحثين بدور أسلوب مـشاهدة الوالـدان  

al., 2002 (Cillero, & Jago, 2010;    مثـل الـسمات الشخـصية للوالـدين   دور  ، بمـا فـي لـك  :
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-Bernard)، واإلقتـــصاديالثقــافي ، لتعليمـــياهم امــستو ، و نحــو تربيـــة األطفــال  هماتجاهــات 

Bonnin, et al.,1991; Conners, et al.,2007; Zimmerman, 

& Bill, 2010; Yalcin et al., 2002)التبادليــة هــذه العالقــات مثــل لــى إاســتنادا  ، و

ائص وسلوكيات الوالدين و بـين سـالمة نمـو األطفـال وصـالح نـشأتهم            بين خص  المتداخلة

وإثـراء رصـيدهم المعرفـي فيمـا يتعلـق باألسـاليب             تهمتـوعي الـشراكة المجتمعيـة ل      فإن -

فـي  المثلى للرعاية ومن بينها مخاطر إفراط األطفال في مشاهدة التلفـاز سـيكون لـه دوره           

 .على النمو السوي المأمول ومحفزة توفير بيئة أسرية خالية من المخاطر

 :الدراسات السابقة

ــة بمراجعــة مــا يقــارب      ــة ممــا اســتوفت معــايير    ) ٣١(لقــد قامــت الباحث دراســة تجريبي

ــار التــي ســبق توضــيحها تحــت      هــذه الدراســات  تحليــل، حيــث تــم  "عينــة الدراســة "االختي

ــ        ــرز هـ ــن أبـ ــساؤالت، ومـ ــى التـ ــة علـ ــة واإلجابـ ــداف الدراسـ ــق أهـ ــا لتحقيـ ــد نتائجهـ ذه وتفنيـ

 العالقـة   والتـي أسـتهدفت معرفـة   (Cheng, et al. , 2010)دراسة شـنجوزمالؤه  الدراسات 

ــرامج ا بــين مــشاهدة   ــة المبكــرة لهــم بــين   لتلفــاز األطفــال لب ــان الطفول  شــهراً )٣٠-١٨ (أب

تقــدير إذ تــولى البــاحثون ، اًشــهربلــوغهم ثالثــين والمخرجــات الــسلوكية واالنفعاليــة عنــد 

 جوانـب   تقيـيم اسـتبيان ل   طبيـق قـاموا بت   كذلك   ،األمهات  تقارير خالل من   وقت المشاهدة 

 توصــل البــاحثون إلــى أن نــسبة األطفــال الــذين  وقــدالقــوة والقــصور فــي المهــارات النمائيــة،  

 شهراً، عانوا من )٣٠-١٨ (ساعات عندت مرتفعة تزيد عن أربعة يشاهدون التلفاز بمعدال  

 .اًشهرثالثين ية عند بلوغهم مشاكل اجتماعونشاط زائد وتشتت في االنتباه 

 مـشاهدة التلفـاز   ات بدراسة تأثير(Pagani et al., 2010)وفريقه  انيجهتم باو بالمثل 

خـــالل فتـــرة الطفولـــة المبكـــرة علـــى الـــنمط المعيـــشي والمـــستوى التحـــصيلي والنفـــسي    

) ١٣١٤ (ضـمت العينـة  .  مـن العمـر  سـنوات عند بلـوغهم عـشر    االجتماعي والصحي لألطفال    

المعدالت لمعرفة كل من     استعان الفريق البحثي بتقارير الوالدين والمعلمات        حيث،  طفالً

فــي هــذه ئهــم أداة، ومــشاهدالاليوميــة واألســبوعية للــساعات التــي يقــضيها أطفــالهم فــي  
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 ما أصـبح  التحـصيل عنـد   هـذه المعـدالت ومـستوى        مقارنـة    ، و ذلـك بهـدف     المجاالت النمائية 

أهميــة الخبــرات ، أكــد البــاحثون علــى نتــائجال ضــوء ، وفــيفــي عمــر عــشر ســنوات األطفــال 

المبكـرة ومكونـات البيئـة األسـرية والمدرسـية لريـاض األطفـال فـي تحديـد درجـة األضـرار            

مـستوى  وكـذلك ارتبـاط مثـل هـذه األضـرار ب      ،  يتم قضاؤها في المـشاهدة    كل ساعة   خالل  

 . إلى مرحلة البلوغتحصيلهم المدرسي الذي قد يمتد 

فــي تــصميم (Hancox, et al., 2005) مــن هنكــوكس وزمــالؤه ســتهدف كــلاكمــا 

دراستهم الطولية للتأكد من عالقة معدالت مـشاهدة التلفـاز والتـأثير الـصحي والـسلوكي          

ــد عمــر     ــاحثون أن ارتفــاع   ) ٢٦ (والتحــصيل األكــاديمي طويــل المــدى عن ســنة، واســتنتج الب

ير بعيد المدى على التحـصيل  معدالت ووقت مشاهدة التلفاز خالل مرحلة الطفولة ذات تأث       

أكــد هــذا  ســنة، حيــث  ) ٢٦(بلــوغاألكــاديمي والمــستوى االجتمــاعي ومفهــوم الــذات عنــد    

تمثـل  مـشاهدة التلفـاز خـالل مرحلـة الطفولـة           لمعـدالت المرتفعـة     الفريق البحثي على أن ال    

مرحلــة أمــا ارتفــاع هــذه المعــدالت خــالل مؤشــرات قويــة لعــدم إنهــاء المرحلــة الجامعيــة،  

 . على اختالفهامؤشر للتسرب من المراحل الدراسيةفهو راهقة الم

 فقد تركز اهتمامهم على دراسـة العالقـة بـين    (Miller, et al., 2008)أما ميلر وفريقه 

ســنوات،  ر ثــالثى األطفــال فــي عمــد التغذيــة لــوطبيعــةمــشاهدة التلفــاز وألعــاب الفيــديو  

 المــستويات التعليميــة باينــت بنتــاً، ت٥٩٠، ا ولــد٦١٣طفــال مــن بيــنهم  ) ١٢٠٣ (ضــمت العينــة

األمهــات لتحديــد معــدل الــساعات ارير ســتند البــاحثون علــى تقــا، وقــد هموالثقافيــة ألمهــات

 الـذي   شهرالالتي يقضيها أطفالهم في مشاهدة التلفاز خالل أيام وعطالت األسبوعخالل           

 بتــصميمه ا قــاموااســتبيانًطبــق البــاحثون ، كــذلك يــسبق انــضمامهم ضــمن عينــة الدراســة

المعلومات الديموغرافية والعرقيـة  جمع   والذي يتناوله األطفالغذاء نوع وكمية اللتحديد 

التـي توصـلوا   للوالدين، وعمر الطفل وجنسه، ومدة النوم وفترة الرضـاعة، ومـن أبـرز النتـائج       

بارتفــاع كميــة مــا تــم التلفــاز ارتبــاط كــل ســاعة يقــضيها األطفــال فــي مــشاهدة  اليهــا هــو 

ه من المشروبات المحالة صناعياً والوجبـات الـسريعة واللحـوم الحمـراء، وفـي نفـس                 تناول
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الوقت تدني كمية الخضروات والفواكه واأللياف، حيث خلص الباحثون إلى تأكيد العالقـة             

بــين مــشاهدة التلفــاز وحجــم الكتلــة الدهنيــة بالجــسم لــدى األطفــال، ومعــدالت األنــشطة  

هــا دور فــي انتــشار وبــاء الــسمنة وزيــادة الــوزن بــين  لكــان الحركيــة بــشكل خــاص، والتــي 

 مثـل مـشاهدة     ا حركيـ  ااألطفال والشباب نتيجة األنشطة الـساكنة التـي ال تتطلـب نـشاط            

 .التلفاز وألعاب الفيديو

تــأثير  دراســة(Chonchaiya, & Pruksananonda, 2008)وبالمثــل تنــاول الباحثــان 

 ضمن بحثهما الكمي النـوعي، ضـمت العينـة    مشاهدة التلفاز على القدرات اللغوية لألطفال     

أصـحاء، حيـث   أطفـال   )١١٠( طفالً ممن يعانون من تأخر لغوي، باإلضـافة إلـى  ستًّا وخمسين 

 شهراً من البنين والبنات، وقد أوضحت النتـائج أن  ) ٤٨-١٥(تراوحت أعمار هذه العينة بين

 فـي مـشاهدة التلفـاز عنـدما       بـدأوا كـانوا ممـن     اللغـوي    األطفال الذين عانوا مـن التـأخر      عينة  

شــهراً بالنــسبة لألطفــال   )١٢ -٦(مقابــل، وذلــك  شــهور تقريبــاً)٧ -٥(كــان عمــرهم بــين  

ــحاء، حيـــث كانـــت   ــذه األصـ ــاز   هـ ــول فـــي مـــشاهدة التلفـ ــاً أطـ ــة تقـــضي وقتـ مـــن  المجموعـ

وقـــد اســـتنتج الباحثـــان أن األطفـــال الـــذين يـــشاهدون التلفـــاز بمعـــدل  . المجموعـــة الثانيـــة

، تكــون احتماليــة  العمــر شــهراً أو قبــل ذلــكاثنــي عــشر) ١٢(ســاعتين فــي اليــوم عنــد عمــر 

أضعاف عن غيرهم ممن لم يتعرضوا لهذه الخبـرات          ستة   تعرضهم للتأخر اللغوي بمعدل   

 .المبكرة في مشاهدة التلفاز

بدراسـة العالقـة بـين    فقـد اهتمـا    (Thompson, & Christakis, 2005) نا الباحثـ أمـا 

الرضـع واألطفـال     مشاهدة التلفاز وأنماط النوم خالل فترات القيلولة والنوم المـسائي بـين           

مــن بيــنهم مــا نــسبته  شــهراً، )٣٥-٤(طفــالً بــين) ٢٠٦٨( ضــمت العينــة  حيــث.دون ســنتين

م احتــساب ســاعات النــوم خــالل هــذه   وقــد تــفــي النــوم، ضــطرابات ا يعــانون مــن ،)%٣٠(

لألمهـات بمـا فـي ذلـك سـمات الـصحة النفـسية               بالبيانـات الديموغرافيـة    االفترات وعالقته 

ــة       ــد العالقـ ــائج تأكيـ ــرز النتـ ــن أبـ ــان مـ ــديهن، وكـ ــستوى   لـ ــين مـ ــة بـ ــاز  القويـ ــشاهدة التلفـ مـ
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ة والــسمات الشخــصية األطفــال، باإلضــافة إلــى ارتبــاط هــذه العالقــ واضــطرابات النــوم لــدى 

 .ألمهاتهم

 الختبـار فرضـيتهم   (Christakis et al., 2004)ه ؤكريـستاكس وزمـال   كـذلك صـمم  

 سـنوات لـه عالقـة باضـطرابات       )٣-١(بـين عمـر     لفـاز    األطفال للت  مشاهدةأن  على   نصالتي ت 

 طفـالً  )١٢٧٨( طفـالً، مـن بيـنهم    )٢٦٢٣(سبع سـنوات، شـملت العينـة       ) ٧(بلوغ  االنتباه عند   

ثـالث سـنوات، حيـث اسـتند البـاحثون علـى بيانـات         طفـالً فـي عمـر   ) ١٣٤٥(ي عمر سـنة، و ف

 الذي سبق تطبيقه لتحديد عدد الساعات التي يقضيها أطفال العينـة فـي          وطنياالستبيان ال 

مشاهدة التلفاز يومياً، وقد أثبتت النتائج صحة الفرضية السابقة باإلضافة إلـى تأكيـد عالقـة            

عــدد الــساعات التــي تــم قــضاؤها فــي مــشاهدة التلفــاز عنــد عمــر ســنة      هــذه االضــطرابات ب

خــالل وقــت مــشاهدة التلفــاز وضرورة التقليــل مــن بــالبــاحثون وقــد أوصــى وثــالث ســنوات، 

 . بشكل خاصسنوات الطفولة المبكرة

لتحديـد العوامـل المـؤثرة    ) ,et al., 2002) Yalcinتركز اهتمام يالـسن وفريقـه   كذلك 

ــذي يقــض    ــيم مــستوى     للتلفــازيه صــغار األطفــال فــي مــشاهدة   فــي الوقــت ال ، مــن خــالل تقي

، باإلضـافة إلـى   هـذه المـشاهدة  معلومات األمهات، واتجاهاتهم وممارساتهم فيما يتعلـق ب      

 طفـالً مـن أطفـال     ٣٥٠جهزة ومواقع تواجدها بالمنزل، شملت العينـة        األالتعرف على عدد    

صمم لرصـد هـذه العوامـل،       المـ اسـتبيان   الروضة والصفوف األولـى، إذ تولـت أمهـاتهن تعبئـة            

وقـــت مـــشاهدة عالقـــة قويـــة بـــين أســـلوب مـــشاهدة الوالـــدين و ومـــن أبـــرز النتـــائج ظهـــور

ــر لبقيــة العوامــل     األطفــال فــي كــال المجمــوعتين   ــل، ولــم يكــن هنــاك أث عمــر الطفــل   (مث

، كــذلك أوضــحت تقــارير )جهــاز التلفــازتــوفر  مكــانوأوقــات نومــه، ومــستوى تعلــيم األم، و

الـدين تـوفر مـشاهد عنـف فــي أغلـب مـا يـشاهدونه، وقــد أوصـى فريـق البـاحثين بــضرورة           الو

 . المضارهالوالدين بهذالمختصين بأهمية توعية اهتمام أطباء األطفال وغيرهم من 

ــة   أســلوبدراســة ب(Dennison et al., 2002)  دينــسون و زمــالؤه هــتمأوبالمقارن

مــن ذوي الــدخل   أســرعوامــل الثقافيــة لــدى   بال تــهمــشاهدة التلفــاز وألعــاب الفيــديو وعالق   
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مــن بــين المــستفيدين مــن  ووالــديهم، والــذين هــم  طفــالً ) ٢٧٦١(المــنخفض، ضــمت العينــة  

ــار و قـــدخـــدمات المؤســـسات والبـــرامج االجتماعيـــة فـــي واليـــة نيويـــورك،     تراوحـــت أعمـ

ــزمن  تــم احتــساب  ث ســنوات، حيــ )٥ -١ (األطفــال بــين  المــستغرق فــي متابعــة التلفــاز   ال

 جهــازي التلفــاز والفيــديو فــي غرفــة نــوم الطفــل، باإلضــافة إلــى حجــم الكتلــة  رص تــوفرفــو

هذا وأوضحت النتائج ارتفاع نسبة الوقت الـذي يقـضيه األطفـال مـن أصـل                . الدهنية لألطفال 

هـذه النـسبة مـع    ارتـبط ارتفـاع   أسباني عن الوقت الذي يقضيه أقرانهم األمريكيين، حيث   

فـي الـوزن والكتلـة الدهنيـة      ذلك كان هناك نسبة من االرتفاعفي العمر، كطفال تقدم األ

 همفــي غــرف نــوم التلفــاز جهــاز تــوفر وبلغــت نــسبة مــن ي مــشاهدة، للطفــل لكــل ســاعة  

ســاعة   )٤٬٦(مــا يزيــد عــن   ن زائــد ويقــضون  يعــانون مــن وز  و الــذين لــوحظ أنهــم  ، %٤٠

فــة نــوم صــغار  فــي غرالتلفــاز ضــرورة تجنــب وضــع  علــى  البــاحثون شــددســبوعياً، وعليــه  أ

 في زيـادة  التي تسهمالعوامل تهم له، واعتبارها من أقوى   مشاهدوقت  الحد من   ل و األطفا

  .الوزن

 أضــرارفــي بحثهــا عــن ) هـــ١٤١٨(ومــن بــين الدراســات المحليــة النــادرة، ناقــشت البكــر  

وعــــدم  المسلــــسالت المــــستوردة الرســــوم المتحركــــةذات العالقــــة بمــــضمون التلفــــاز 

مـا نـشأ عليـه      لواقـع   ة هذا المـضمون     مخالفو مسلملطفل ال  ل  النفسية مراعاتها للخصائص 

في ذلـك تجـاوز للـدور التربـوي الـذي تلعبـه البـرامج            حيث رأت البكر      التعاليم اإلسالمية،  من

هذا ومما تجدر اإلشـادة بـه هـو ريـادة هـذه      التلفازية في التسلية وتنمية القدرات والمواهب،       

ى ما اشتمل عليه مـن توصـيات تنظيميـة عاليـة المـستو            ل و الباحثة في التطرق لقضايا الطف    

تـــستحق أن تكـــون بنيـــة تحتيـــة لنظـــام يحمـــي الطفولـــة، وبالتـــالي تـــم االسترشـــاد بهـــذه    

إلـى ميثـاق العمـل    ) ١٤١٨(قد أشـادت البكـر  حيث ،  الحاليتوصيات البحثالتوصيات لصياغة  

ابط التي يفتـرض أن تحكـم       التلفازي بدول الخليج العربي الذي ركز على األخالقيات والضو        

اختيــار البــرامج والمــواد المــستوردة لــضمان مناســبتها للطفــل العربــي وعــدم تعارضــها مــع 
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القيم الدينية واالجتماعية والثقافية أو خدشها لمشاعرهم الوطنية والقوميـة واإلنـسانية        

 . أو نقداً للسلطة السياسية في البالد

المنهجية المستخدمة في هـذه المجموعـة     و خالصة القول، فعلى الرغم من اختالف        

مـن الدراسـات األجنبيـة التـي شـملتها المراجعـة التحليليـة، يالحـظ تركيـز كـل منهـا علـى             

دراسة عامل أو مجموعة من العوامل المرتبطة بمشاهدة األطفال للتلفاز، ومع ذلك فلقد     

فـال فـي مـشاهدة      اتسقت نتائجها على تأكيد السلبيات النمائية المترتبة علـى إفـراط األط           

التلفاز، حيث أرتبطت هذه الـسلبيات بعالقـة قويـة مـع تجاهـل مراعـاة التقيـد بالـشروط أو             

الضوابط التي تحكم وقت ومدة المشاهدة و مراقبة طبيعـة مـا يقـوم األطفـال بمـشاهدته       

منبرامج، كما أن هذه التأثيرات السلبية لم تنحـصر علـى جانـب نمـائي واحـد وإنمـا شـملت          

انب الصحية والمعرفية والسلوكية واإلنفعالية بال استثناء، مما يمثـل خطـورة         جميع الجو 

وتهديــداً مباشــراً علــى مــسيرة النمــو الــسوي لألطفــال خــالل أكثــر المراحــل أهميــة فــي            

 .حياتهم

 :نتائج الدراسة 
مــا العقبــات النمائيــة المترتبــة علــى إفــراط األطفــال فــي     " لــسؤال األولعلــى ابالنــسبة 

 للــضوابط العالميــة الموصــى بهــا فــي هــذا الــشأن؟ فقــد تمــت لفــاز بــدون مراعــاةمــشاهدة الت

وفيمـا يلـي    ،  تحليلهـا تـم    التـي     الدراسـات  نتـائج وتوصـيات   فـي ضـوء     إلجابة هلى هذا السؤال     ا

 :ائية التاليةمجاالت النمالكل مجال من على  األضرارأبرز هذه 

 :الجانب اللغوي

علـى تطـور مختلـف المهـارات اللغويـة، بمـا        ازويشمل تأثير اإلفراط في مـشاهدة التلفـ       

إذ تفـرض مـشاهدة البـرامج التلفازيـة علـى الطفـل فـي         في ذلك اضـطرابات اللغـة والكـالم،         

 األنــشطة والمــشاركة فــي لتفاعــل مــع اآلخــرين ا يكــون مــستقبالً ممــا يحرمــه مــن فــرص  

مهاراتــه الكــالم، التــي تــسهم فــي تنميــة  ســتخدام مهــارات اللغــة ووالخبــرات المختلفــة ال
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 ,.Chonchaiya, & Pruksananonda, 2008; Chritaskis, et al) وإثـراء رصـيده اللغـوي   

2004; Conners, et al., 2007; Linebarger, & Walker, 2005).، 

 :الجانب السلوكي 

ــد           مــنحيــث تتمثــل أضــرار مــشاهدة التلفــاز فيمــا يترتــب مــن اســتثارة لمظــاهر العدي

عاليــة مثــل العنــف والعــدوان، وقــد يــرى الكثيــر مــن البــاحثين  االضــطرابات الــسلوكية واالنف

 ;Anderson, et al., 2001; Cheng et al., 2010; Holtzman; 2000; Larson, 2003)أمثـال 

Walma, & Molen, 2004 )     بأن هذه المظاهر مرتبط بافتقار األطفال القـدرة علـى التمييـز،

فإن تكـرار مـشاهدة مواقـف العنـف الخياليـة أو            بالتالي   و   بين المشاهد الحقيقية والخيالية،   

ــد مــشاعر األطفــال وتعــودهم ومــن ثــم عــدم          الحقيقيــة تــسهم مــع مــرور الوقــت فــي تبل

انفعـــالهم بمـــشاهد العنـــف فـــي مواقـــف الحيـــاة، ممـــا قـــد يـــشجع علـــى فرصـــة   تـــأثرهم أو

 .انغماسهم في أعمال العنف

 :الجانب المعرفي 

علـى تقلـيص    هتـأثير مـن حيـث   ، المعرفـي لجانـب  ا علـى   مـشاهدة التلفـاز   أضـرار تبلـور ت 

الـــى قـــضاء وقـــت فـــي األطفـــال إذ يميـــل مهـــارات اإلبـــداع والتخيـــل، الوقـــت الـــالزم لتنميـــة 

 يقـــضوه فـــي أي نـــشاط فـــردي باســـتثناء النـــوم قـــد التلفـــاز بنـــسبة أعلـــى ممـــا مـــشاهدة 

(Chritaskis, & Rivera, 2010; Diehl, & Toelle, 2007; Wartella, & Knell, 

التلفاز إلى تـدني مهـارات التركيـز واالنتبـاه          مثل هذا الجهاز    أمام   حيث يؤدي التسمر  (2004

والتفكير، وكذلك تقليص فرص القراءة وتنمية الموهبـة واالبتكـار، أو ممارسـة األنـشطة      

تفــرض عليــه أن يكــون   للتلفــازالطفــلحيــث ان مــشاهدة اإلبداعيــة والتخيليــة والحركيــة، 

 التفكيــرع علــى التفاعــل والتعــرض للمواقــف التــي تحفــزه علــى     تــشج فقــط، والمــستقبال

 .حلول الاستبصارو
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 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 :لجانب االجتماعيا

 التلفاز في تدنى المهارات االجتماعية بشكل عـام كنتيجـة لمحدوديـة             أضرار تتمثل   

، باإلضـافة إلـى    من الزمالء واألقـارب المشاركة في األنشطة األسرية والتفاعل مع اآلخرين  

جهــاز التلفــاز  األمهــات علــى الحــظ اعتمــاد، فمــن الم مــن شــعور بالوحــدة لديــهدمــا قــد يتولــ

ــة انــشغالهن، فلقــد  كجلــيس لتمــضية وقــت الطفــل وتــسليته    ــاحثين عالقــة     حال وجــد الب

 Christakis, et)طردية قوية بين هذه المظاهر و الوقت الذي يمضيه األطفال في المشاهدة

al., 2004). 

 :الجانب الحسي العصبي

وتــتلخص مخـاطر إفــراط األطفـال فــي مـشاهد التلفــاز فـي تــأثير كميـة ونوعيــة مــا      هـذا  

أن البـرامج التـي      يشاهدونه على مراحل استكمال نمو الدماغ وتطـور وظائفـه، علـى اعتبـار             

يـــشاهدونها تمثـــل أحـــد أقـــوى المـــؤثرات البيئيـــة ذات االرتبـــاط المباشـــر بنمـــو الموصـــالت   

، هذا باإلضافة إلى ما ينجم من Healey, 1999)(ظيفية العصبية وضمان قوتها وفاعليتها الو

مــن إخــالل أيــضا إجهــاد للجهــاز الــسمعي والبــصري والعينــين بالــذات، ومــا قــد يترتــب عليــه    

ــوم         ــوازن نمــو الجهــاز العــصبي ووظائفــه، وإضــعاف لجهــاز المناعــة وعــدم انتظــام الن  بت

 Cohen, et) ات النـوم ضـطراب  واوساعاته من خالل كثرة السهر وما يتـزامن معـه مـن أرق   

al., 2004; Johnson, et al., 2004;Thompson, & Christakis, 2005)  

، بعالقـة   )AAP’s, 1999( تحـذير   تقرير للجمعية األمريكية لطـب األطفـال  تضمنوقد  

، مـا ورد  )٢٠١٠( الفرجـون نوه األطفال للتلفاز ومعاناتهم من ضعف العين، كذلك  مشاهدة

مخـاطر اإلفـراط فـي مـشاهدة     أن بـ  (NIH,1994) عهـد القـومي للـصحة   للم دراسةتقرير  في

والتعـــب وحرقـــان العـــين  الـــصداع المـــزمنهـــذا الجهـــاز وغيـــره مـــن تقنيـــات، تتمثـــل فـــي 

القـدرة  وضـعف    واحمرارهـا هـا معدل رمش العين مما يؤدي إلي جفاف، و تدني والحساسية

ــصار  ــى المــدى الطويــل  علــى اإلب ــى تــشتت   . عل ــ باإلضــافة ال التحــديق فــي األشــياء     وزالتركي

، كــذلك تــضمن هــذا التقريــر بــأن تفــاقم مثــل هــذه ع اآلخــرينتفاعــل مــوســرعة البديهــة وال
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األضرار يكون بصورة بسيطة وتدريجية وتراكمية، ولـذلك اليمكـن للمـستخدم مالحظـة        

 .أعراضها أو اإلحساس بها إال بعد استفحال الضرر خالل المراحل المتقدمة

 : الجانب الصحي

 الصحية التي تترتب على إفراط األطفال في مشاهدة التلفاز مـن خـالل       األضرارتمثل  وت

اإلخـالل بقواعـد النظـام     وتأثير على سلوكياتهم فـي اختيـار نوعيـة وكميـة مـا يـتم تناولـه،              

 Christakis et al, 2004; Jorden)  كريستاسكيسعتبر الباحثانأالغذائي الصحي، حيث 

et al, 2006 )فاز ضمن السموم التي يتعرض لها الرضـع وصـغار األطفـال، وقـد     مشاهدة التل

 Miller,et)من أمثالتوصال إليها و غيرهما من الباحثين، استندا في رأيهما على العالقة التي 

al., 2008; Robinson, 1999; Wiecha, et al., 2006)   وبـين الـسمنة كوبـاء     ، بـين التلفـاز

 النـشاط الحركـي لألطفـال وتنـاولهم الوجبـات           صحي اجتماعي، وذلك كنتيجة لمحدودية    

الخفيفــــة خــــالل فتــــرة المــــشاهدة، هــــذا باإلضــــافة إلــــى أمــــراض القلــــب وارتفــــاع نــــسبة     

الكوليسترول واإلمساك واحتقان البول نتيجة تسمر األطفال أمـام التلفـاز وانغماسـهم             

اء الحاجـة،  التام في متابعة ما يشاهدون، ومن ثم تكرار تجنـب الـذهاب لـدورة الميـاه لقـض                 

 ونظراً لميل األطفال إلى تناول ما يشاهدونه حتى لـو لـم يكـن مناسـباً لـصحتهم، إذ يعتقـد      

 ;Bernard-Bonnin et al., 1991; Dennion, et al., 2002)مجموعة من الباحثين من أمثال

Hancox, et al., 2005; Salmon, 2006;Swinburn, & Shelly, 2008; Zimmerman & 

Bill, 2010) ،            بأن ارتبـاط مـشاهدة التلفـاز ومظـاهر الـسمنة أو البدانـة يـتم مـن خـالل ثالثـة

ــة بالوقــت المــستغرق فــي       أولهــا، : عوامــل رئيــسة  ــذي يــتم تمــضيته مقارن كميــة الوقــت ال

يـسهم  والـذي  على تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفـاز  تعود ال وثانيها، .األنشطة الحركية 

تزايـد نـسبة تعـرض األطفـال لإلعالنـات       وثالثها، .تدني جودته في زيادة نسبة ما يتم تناوله و      

وغيـــر  صـــحيِّ الغذائيـــة التـــي تـــؤثر علـــى اختيـــارهم لمـــا يتناولونـــه حتـــى لـــو كـــان غيـــر          

 ;Bernard-Bonnin, et al., 1991; Thompson, & Christakis, 2005)مناســـب

Zimmerman, et al., 2010) . 
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 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 :الجانب السلوكي

 الــسلوكي ضــمن مجموعــة الجوانــب النمائيــة التــي تتــضرر مــن    وبالمثــل يــأتي الجانــب  

إرتفــاع معــدالت إفــراط األطفــال فــي مــشاهدة التلفــاز، فقدتوصــل العديــد مــن البــاحثين مــن  

  ;Cillero, & Jago, 2010; Cheng, et al. , 2010)أمثال

& Spencer 2008; Swinburn, & Shelly, 2008; Tanaka, et al., 2000) Mitrofan, ، 

 : العالقة بين سلوك مشاهدة التلفاز ومختلف العوامل المؤثرة
، بتحليــل وتلخــيص أحــدث الدراســات التــي (Cillero, & Jago, 2010)قــام الباحثــان 

سنوات، باإلضافة إلـى توضـيح       ٧ دونتناولت سلوكيات مشاهدة التلفاز بين صغار األطفال        

-١٩٨٠باللغـة اإلنجليزيـة بـين        دراسة منشورة    ٧١القصور فيها، حيث تم تحليل وتلخيص       

، وقــد بينــت النتــائج وجــود أربعــة أنــواع مــن العوامــل المرتبطــة بــسلوكيات مــشاهدة  ٢٠٠٩

 : التلفاز وهي

العمــر، المجموعــة العرقيــة لألســرة،  : عوامــل ذات عالقــة إيجابيةقويــة وشــملت  -

تلـة   وحجـم الك   ،مظـاهر االكتئـاب   (أسلوب األسرة في المشاهدة، والعوامل األسرية مثـل         

 .تصال بالشبكة العنكبوتيةاال ، وتوفر)الدهنية لدى األم

والـضوابط    مـن المؤشـرات االجتماعيـة،      عوامل ذات عالقة سلبية وتضمنت كالًّ      -

 .الوالدية ومستوى المتابعة

 جهــاز تــوفر، وووظيفتهــااألم و عوامــل لــم تظهــر لهــا عالقــة واضــحة مثــل عمــر    -

 . في غرفة نوم الطفلتلفاز

جــنس الطفــل والحالــة االجتماعيــة   : هــا أي عالقــة البتــة مثــل  عوامــل لــم تثبــت ل  -

، وعمــر األب، باإلضـافة إلــى عــدد  )وجــود كالهمـا فــي المنـزل أو كونهمــا منفـصلين   (للوالـدين  

 .أجهزة التلفاز المتوفرة في المنزل

يعتبــر أســلوب ومــستوى متابعــة وإشــراف الوالــدين مــن بــين العوامــل التــي      كمــا هــذا 

ديــد ســلبيات مــشاهدة التلفــاز مــن عــدمها، إذ نــوه برنــارد بــونين تــسهم بــدور فاعــل فــي تح
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، بـأن أكثـر األسـر تمتلـك جهـاز تلفزيـون واحـد        Bernard-Bonninet al., 1991) (وزمـالؤه  

 مـن  %٦٥ من األطفال يشاهدون بـرامج تتـضمن مـشاهد عنـف و     %٤٠ونسبة  على األقل،

ين رغبـتهم فـي الحـصول علـى     األسر يمتلكون أكثـر مـن جهـاز، وفـي اسـتبيان للوالـدين تبـ          

المزيد من المعلومات عن اسـتخدام التلفـاز لـرغبتهم فـي االسـتفادة مـن التلفـاز وتوظيفـه           

 (Conners et al., 2007)بـصورة إيجابيـة لتالفــي سـلبياته علــى صـغار األطفـال، كمــا وجـد       

ة عالقة قوية بين اتجاهات ومعتقدات وسمات االكتئاب لدى الوالدين وبين كثـرة مـشاهد    

 .برامج غير المناسبةلل األطفال

 للتخفيــف مــن ســتراتيجيات التــدخل المبكــر مــا ا"  و الــذي نــصه :لــسؤال الثــانيإجابــة ا

للـضوابط   العقبات النمائية المترتبة على إفراط األطفال فـي مـشاهدة التلفـاز بـدون مراعـاة            

 العالمية الموصى بها في هذا الشأن؟ 

هذاالــسؤال مــن خــالل االســتناد علــى المعــايير    لقــد تمــت اإلســتناد علــى اإلجابــة علــى    

، باإلضـــافة إلـــى (AAP, 2010)المعتمـــدة للجمعيـــة األمريكيـــة لطـــب األطفـــال  الـــضوابطو

 التـي تـم مراجعتهـا       الدراسات السابقة في  الباحثون  االستنارة بالمقترحات التي أوصى بها      

 : هياإلستراتيجيات وتحليلها، وهذه 

مـن بـرامج بمـا يتناسـب     طفـال   مـا يـشاهده األ  يـد تحدالتـام علـى   الوالـدين  شراف  إ •

 . لهمحل العمريةامرالو

الطفولــة مرحلــة خــالل والجلــوس أمــام شاشــته تقلــيص وقــت مــشاهدة التلفــاز   •

 ،ألفـالم، البـرامج أو ألعـاب الفيـديو أو الحاسـوب           لمـشاهدة ا   سـواء    ،سنوات) ٥-١(المبكرة  

وز الوقـت الـذي تقـضيه هـذه الفئـة           إذ ينبغـي أال يتجـا     ،  في اليوم كحـد أقـصى     ساعة   )٢-١(إلى

  .أمام التلفاز عن ساعة واحدة يوميًا

ــة  للتلفــاز بهــدف  فتــرة مــشاهدته   مالزمــة الطفــل مــا أمكــن طــوال     • تــوفير التغذي

 مـساعدته   وكـذلك ، وإمكانيـة مناقـشته فيمـا يـتم مـشاهدته أوالً بـأول،               ةالراجعة المناسـب  
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، نظـراً لعـدم مقدرتـه النمائيـة         المناسـب في التمييز بين الحقيقة والخيـال والمناسـب وغيـر           

  .على هذا التمييز

مغريــة التــي تــشجع علــى القــراءة واللعــب والهوايــات، الاختيــار األنــشطة البديلــة  •

 مـــضاعفة فـــرصل منـــزلاألنـــشطة خـــارج الوالتركيـــز علـــى األلعـــاب التخيليـــة واإلبداعيـــة و

 .تنمية مختلف مهاراتهم الذي يسهم بدور فعال في الحركيالنشاط 

 بمـــا فـــيهم صـــغار -مـــشاركة جميـــع أفـــراد األســــرة  عقـــد اجتماعـــات عائليـــة ب •

تحديــد الوقــت الــذي يفتــرض قــضاؤه فــي مــشاهدة التلفــاز     بهــدف االتفــاق علــى   -األطفــال

اختيــار مــا يــتم مــشاهدته مــن بــرامج، وذلــك مــن خــالل االســتعانة بــدليل البــرامج     كــذلك و

 .األسبوعأيام مشاهدتها خالل ب المسموح قائمة البرامجتوضيحي لتصميم بيان لالتلفازية 

ــة للبرمجــة لغــرض      • ــات التقني ــرامج الهادفــة  اتــسجيل االســتفادة مــن اإلمكاني لب

 . في األوقات المتفق عليهاإعادة مشاهدتها المتفق عليها، ليتسنى 

تــشجيع األطفــال علــى نقــد وتقيــيم مــا يــتم مــشاهدته وذلــك مــن خــالل توجيــه       •

 . أثناء المشاهدةاألسئلة لهم

 .مشاهدة التلفازتمكن من اشتراط إكمال الواجبات المدرسية قبل ال •

 . غرف النومداخل جهاز التلفاز تجنب توفير •

 لتــوفير ز، التلفــاة مــشاهدفــيوالمــدة التــي يقــضونها  هم مراقبــة الوالــدين ألســلوب  •

 .همالقدوة ألطفال

داخل يته  بتثيمكن  ي  ذوالالستعانة بالجهاز العائلي الستقبال القنوات الفضائية       ا •

 حجــب مــا يــرون عــدم مناســبته مــن بــرامج مخلــة  فرصــةتــيح للوالــدين لكــي يجهــاز التلفــاز 

 .باألخالق واآلداب والتقاليد والتعاليم الدينية

 . أثناء تناول الطعام التلفاز جهازقفل  مراعاة •

تجنـب اســتخدام التلفــاز كجلــيس لتــسلية الطفــل و تمــضية وقتــه فــي المنــزل أو   •

 .البديلةالجماعية ل، فهناك ما ال يمكن حصره من األنشطة دور رياض األطفا
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للتعــود علــى الــتحكم فــي الريمــوت عــدم تــرك الحريــة المطلقــة لــصغار األطفــال  •

  .لتنقل بين القنواتوا

 :التشجيع على القراءة من خالل •

تخصيص نشاط عائلي للقراءة، والحرص علـى حـسن اختيـار القـصص والكتـب         •

 .ه كل فرد من أفراد األسرةؤائلية لمناقشة ما يقر، وعقد اجتماعات عالممتعة

األقــارب والجيــران، أطفــال خــوة واألقــران مــن تنظــيم مــسابقات للقــراءة بــين اإل •

 .على أن تكون هذه المسابقات قصيرة ومتباعدة تجنباً للملل

تنظــيم رحــالت للمكتبــات واالســتفادة مــن أنــشطتها خــالل األوقــات المحــددة       •

 .لمشاهدة التلفاز

 لــــضمان اســــتمرارها و رج فــــي تفعيــــل اإلســــتراتيجيات المقترحــــة أعــــاله، التــــد •

 .فاعليتها

بعـدد مـن التوصـيات      ) ١٤١٨البكـر،   (أوصـت   فلقـد   ،   الرسـمي  على المستوى التنظيمـي   أما  

فـــي المجتمـــع جـــدوى بالغـــة وتـــأثير فعــال لترشـــيد   تفعيلهــا ل الجذريــة التـــي ســـوف يكـــون 

  :يات ما يليهذه التوصأبرز استخدام جهاز التلفاز، ومن 

عـرض اإلعالنـات الغذائيـة الخاصـة        لتحديد   في سائر القنوات  سن ضوابط صارمة     -

 . خالل الساعات المتأخرة مساءباألطفال

مـا تحتـاج    تـوفير   و  تفعيل دور مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربية،          -

ج بــرامج المــشتركة وتبــادل الخبــرات فــي مجــال إنتــاواألنــشطة البــرامج لتعمــيم دعــم مــن 

 .الطفولة

تفعيـل ميثـاق الـشرف لإلعـالم العربـي الـذي أقـره مجلـس وزراء اإلعـالم العــرب           -

 والذي أوصـى بـضرورة تنقـيح مـا يـتم عرضـه مـن بـرامج ومسلـسالت                    ،١٩٧٧في تونس عام    

تهم م االحتياجــــات الثقافيــــة ألطفــــال دول الخلــــيج العربــــي وأســــاليب تــــربي      ئــــيالكــــي ل

 . متهئتنشو
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 الحاجـة   تسـتدع لـذا ا   صغار األطفـال فـي مـشاهدة جهـاز التلفاز،           إفراط ومجال أضرار 

الخطـورة  ذات   بهـذه األضـرار  التراث الغربي لتوجيه االهتمـام فـي عالمنـا العربـي     بالستنارة  ا

مـستقبالً، باإلضـافة إلـى محـصلة        هـم العـام     ئصحة األطفـال وأدا   بـ المباشرة  والعالقة   البالغة

أما على الجانـب    ،  على المدى البعيد   غير مباشرة    هذا التأثيرعلى مستقبل المجتمع بطريقة    

فقــد أدى تــساهل المجتمعــات العربيــة فــي تفعيــل أهــداف الخطــط اإلســتراتيجية   البحثــي، 

التراث ذات العالقة بمجاالت الطفولة، إلى قلة اإلهتمام العلمي وانعدام اإلحصائيات وشح     

وفر مــن  والحــديث المتــاخــرز وذلــك مقارنــة بــالكم ال فــي التــصدي لقــضايا الطفولــة، العربــي 

 االستنارة بهذا التراث الغربـي لتـسليط االهتمـام          ى في التراث الغربي، مما استدع     مراجعال

 المــصاحبة، وذلــك دون التطــرق لمناقــشة الثغــرات فــي األضــراربقــضية مــشاهدة األطفــال و

 جـاال ميمثـل  هـذا الفـراغ البحثـي،    ، إن مثـل  تصميم هذه البحوث أواألدوات التي تـم تطبيقهـا     

ــاحثين العــرب  خــصبا لل  ومختلــف أبعادهــا لتوجيــه   لإلســهام بــدورهم اإلجتمــاعي بقــضايا  ب

هــذه الــسلبيات فــي عالمنــا العربــي، كــون هــذه الــسلبيات علــى درجــة عاليــة مــن  باالهتمــام 

  .البعيد على حد سواء وهم العام على المدى القريبئعلى صحة األطفال وأداالضرر 

لجانب التطبيقي، يؤمل أن يسهم مـا تـم استعراضـه مـن             وخالصة القول فيما يتعلق با    

ســتفادة مــن  الموزانــة لال، فــي دعــم دور األســرة و بقيــة المــربين فــي     وإســتراتيجياتنتــائج

مـــستحدثات التقنيـــةلتحقيق األهـــداف التربويـــة    اليجابيـــات جهـــاز التلفـــاز وخالفـــه مـــن     إ

 واألسـلوب  عـاة الحـذر  والثقافية وتوسيع مهارات ومدارك األطفال، وفي نفـس الوقـت مرا         

لتوقف فـا سـتراتيجيات،   إمن خـالل االسـتعانة بمـا تـم اقتراحـه مـن              ألضرار   للتصدي ل  العلمي

 بــال شــك  ، األطفــال واألســر فــي مــشاهدة التلفــاز   اتعــود عليهــ  خاطئــة، ممارســاتأي عــن 

المتعـددة لهـذا     األضـرار    فـي تفـادي    من الصعوبات، و لكنه سيكون أجدى        الكثيرسيكتنف  

، واألهـم  حماية األطفال وتوفير بيئة آمنة لنموهم وتطور قدراتهمذلك من شأنه   و،  الجهاز

تربيــة الــنشء أمانــة  ف يــدعم مــشاركتهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة لمجتمعــاتهم،     إنــه
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ــه ؤفالكــل راع و الكــل مــس  " ومــسؤولية  ، وإن اهللا يحــب إذا عمــل أحــدكم   "ول عــن رعيت

 .األجدر بالمجتمع المسلم أن ينطلقعمال أن يتقنه، ومن هذا التوجيه الديني، ف

 التوصيات 
ــة          ــراث الغربــي توصــي الباحث ــات الت ــضة الدبي ــائج هــذه المراجعــة المستفي فــي ضــوء نت

 :الباحثين على القيام بالبحوث التطبيقية في الجوانب التطبيقية التالية

 . تحديد معدالت مشاهدة األطفال السعوديين للتلفاز وغيرها من األجهزة التقنية  .١

 . سنة١٢حصر طبيعة البرامج التلفازية التي يشاهدها األطفال السعوديين دون  .٢

 . سنة١٢تحليل محتوى البرامج التلفازية التي يشاهدها األطفال السعوديين دون  .٣

 . سنة١٢عالقة األضرار الصحية بمعدالت مشاهدة االطفال السعوديين دون  .٤

 .االسالميةدعوة المختصين بتصميم برامج تتناسب مع العقيدة  .٥

تكــاتف المؤســسات المعنيــة بالطفولــة فــي مجــال التوعيــة بــأ ضــرار اإلفــراط فــي           .٦

 . مشاهدة التلفاز

 .وضع ضوابط على مايتم عرضة من برامج وإعالنات تجارية خاصة باالطفال .٧

 

@     @     @ 
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Abstract: 

The reseacrcher conducts this literature review and therefore, purposively 

selected 31 research studies based on certain predetermined criteria. The focus of 

these studies was the investigation of the negative impacts of overviewing 

television on the development of young children beyond school age. The 

researcher believes that overviewing television among this group is a common 

with Saudi society as well as the rest of Arab world. Therefore, it can be a 

threatening phenomena that neccesstates the application of scientific research to 

spread awarenesses among caretakerspertaining such impacts. The most salient 

findings indicate very strong correlations between the average of children 

overviewing teleivision and the development of their language, academic, 

behaviors, and health in particular as well as their overall achievement in 

general. Based on these scientific facts, the American Academicay of Pediatrics 

proposed the inclusion of “average of viewing television” within the entry data 

sheet of Psychological and Behavioral clinics. The researcher discussed several 

evidence- based interventional strategies that support the Arab caretakers in their 

roles of providing secure environments and optimum care for children.  

Key words: Television overviewing, negative imacts, young children 

development,   
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 :ملخص البحث 
 وتنظـيم  الـذات  فاعليـة  بـين كـل مـن    للعالقـات  أحـدهما بنـاء نمـوذج    :جـانبين  مـن  الدراسـة  هـذه  تألفت

اختبـار مـدى    : والتحقق من حُسن مطابقة النمـوذج المقتـرح للبيانـات المـشاهدة، والثـاني              الذات وتقدير الذات
ــرات الديموجرافيــــــة وهــــــي التخــــــصص     ــوء بعــــــض المتغيــــ ــوذج فــــــي ضــــ ــذا النمــــ ــاديمي  مُطابقــــــة هــــ األكــــ

، المرحلـة   )غير متزوج /متزوج  (، الحالة اإلجتماعية    )غير معلم /معلم  (ل  ، مجال العم  )شرعي/أدبي/علمي(
ــة  ــنة٢٧-٢٣(العمريــــــــ ــنة٣٢-٢٨ / ســــــــ ــنة ٣٢ > /ســــــــ ــنوات)ســــــــ ــرة ، ســــــــ ــنوات،٥-١ (الخبــــــــ -٦ ســــــــ

ــة  . )ســنوات١٠>ســنوات،١٠ ــى    وقــد اشــتملت عين ــة عل طالــب مــن المتقــدمين لدراســة    ) ٣٠٠(الدراســة الحالي
معي لخدمة المجتمع والتعلـيم المـستمر بجامعـة اإلمـام محمـد بـن               الدبلومات الجامعية بعمادة المركز الجا    

مـساري  (دبلـوم التربيـة العـام، ودبلـوم التربيـة الخاصـة        دبلـوم التوجيـه واإلرشـاد الطالبـي،    (سعود اإلسـالمية  
ــتعلم واإلعاقــة العقليــة   ــاء المقــابالت الشخــصية للقبــول بالفــصل األول مــن العــام الدراســي      ) صــعوبات ال أثن

) SRQ(الـذات   تنظـيم  اسـتبيان  ،)٢٠٠١ (العـدل  عـادل  إعداد الذات فاعلية ، طُبق عليهم مقياس   ١٤٣٢/١٤٣٣
 الـذات  تقـدير  ومقيـاس  ،)٢٠١٢ (سـعيد  بكـر  وتقنـين  ترجمـة  Brown et al., 1999)(ن يوآخـر  بـراون  إعـداد 

 المُقتـــرح للبيانـــات المـــشاهدة ، وتـــم تحليـــل البيانـــات واختبـــار حُـــسن مطابقـــة النمـــوذج) RSES (لروزنبــرج 
، GFI ،AGFI ،PMR ،RMSEA ،بحــــساب بعــــض مؤشــــرات حــــسن المطابقــــة ومنهــــا مربــــع كــــاى 

ECVI ،NFI ، PNFI ،PGFI ،RFI ،CFI       ،مـــع التركيـــز علـــى قـــيم مؤشـــرات مربـــع كـــاى ،RMSEA ،
ECVI.              عوامـل  كما تم استكشاف جوانب اإلختالف بين نماذج المجموعات الفرعية المصنفة في ضـوء ال 

 Pairwise parameter” مــــصفوفة مقارنــــات النــــسب الحرجــــةحــــساب الديموجرافيــــة للدراســــة ب
comparisons”  لمجموعــــات الفرعيــــة لهــــذه امعلمــــات مــــسارات النمــــاذج االفتراضــــية بــــين لالختالفــــات

الدراسـة حُـسن مطابقـة النمـوذج للبيانـات       أثبتـت نتـائج   وقـد . SPSS & AMOS 21باسـتخدام برنـامجي   
هدة للعينــة الكليــة، وتبــاين مــدى مطابقتــة لبيانــات مجموعــات الدراســة الفرعيــة المــصنفة فــي ضــوء        المــشا

 لطــالب والطالبـي  األكـاديمي  اإلرشـاد  نظــام وقـد أوصـت الدراسـة بتطبيـق     .الديموجرافيـة للدراسـة   العوامـل 
 شخـصيتة  تقييم ندع الطالب لدى الذات وتقدير وتنظيم فعالية مستوى اعتبار الجامعية، وضرورة  الدبلومات

 فاعليـة  مهـارات  علـى  المباشـر  الطـالب  بتـدريب  واإلهتمام الجامعية، الدبلومات لدراسة القبول اختبارات في
 الــذاتي وتنظــيمهم الدارســين خبــرات توظيــف علــى التــدريس هيئــة أعــضاء  وتــدريب.الــذات وتقــدير وتنظــيم
الـذات بـصفة خاصـة      الـذات وتقـدير    يموتنظـ  مـستوى فعاليـة    لرفـع  التعليميـة  الممارسـات  خـالل  جيد بشكل
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 : مقدمة
لعملياتِ الذاتِ دورٌ كبيرٌ في شـتى منـاحي الحيـاة األكاديميـة والمهنيـة واالجتماعيـة،                 

وال شك أن هذا الثـالوث يتنـازع طـالب الـدبلومات الجامعيـة، فتقريبـاً جميـع الطـالب يعمـل               

وبمراجعـة أدبيـات البحـث نجـد أن فعاليـة الـذات             . ويدرس ويتحمل أعباء الزوجة واألسـرة     

ــزز   ــم معــ ــن أهــ ــة     مــ ــصلية ومواجهــ ــشاركة الفــ ــاديمي والمــ ــصيل األكــ ــات التحــ ات ومنبئــ

 Abbitt)كليـت  وأبيت  ، و(Golightly, 2007)دراسة جولتلياالمتحانات وذلك طبقاً لنتائج 

&Klett, 2007)الن وآخرون ، و (Lane et al., 2003)نيماكالفلين وآخـر  ، و (McLaughlin 

et al., 2007)وآخـرون بريـسو   ، و (Breso et al., 2011)، باسـافاراجابا و) Basavarajappa, 

ــا ).Jungert & (Gustafson 2009  جنجـــرت وجوستافـــسون و)2012 ــائج كمـ أشـــارت نتـ

 نيجــدج وآخـر ،و (Pintrich & De Groot,1990)بنتــريش ودي جــروت كــل مـن  دراسـة  

(Judge et al., 2007) ، الكـسندر وفريـد  و(Alexander & Fred, 1998) - إلـى  -أشـارت 

 فــي  ارتبــاط موجــب دال إحــصائياً بــين مــستوى فعاليــة الــذات والقــدرة علــى األداء         وجــود

 فروقـاً فـي     (McKenzie,1999) مـاكنزي وقـد أظهـرت دراسـة       . المختلفـة المجاالت المهنية   

بينمـا جـاءت الفـروق لـصالح الطالبـات فـي            . تقدير الذات تبعا لمتغير الجـنس لـصالح الـذكور         

 عـدم  إلـى التـي توصـلت   ) ٢٠٠١ (، بخـالف دراسـة األلوسـي   (Boldaji, 2013) دراسـة بولـداجي  

وقد أشـارت دراسـة     . والتخصص الجنس لمتغيري طبقاً الذات فاعلية في دالة فروق وجود

ذكريـات  إلـى تـأثر مـستوى فعاليـة الـذات بمـستوى        (Vanlede et al., 2009) نيفانلـد وآخـر  

الرياضـيات لـديهم    وبـة الفيزيـاء     طل، وأن   ) عـام، محـدد   ( التـي يـتم تجهيزهـا        األكاديمي األداء

بــاختالف كمــا تختلــف فعاليــة الــذات    . بــاآلخرينأعلــى مــستوى لفعاليــة الــذات بالمقارنــة     

كمـا كـشفت   . (Cruce, 2005) نيكروس وآخر طبقاً لدراسة المستوى التعليمي للوالدين

 حــــلالدراســــات الــــسابقة عــــن األهميــــة الكبيــــرة لتنظــــيم الــــذات فــــي األداء الكتــــابي، و  

، والـــسلوك التنظيمـــي، واتخـــاذ القـــرار، واإلبتكـــار، وتحفيـــز اإلنجـــاز، الرياضـــية كالتالمـــش

النفسي والتسويف ومنها دراسـة الثـام        االحتراق من للمشكالت، والوقاية  الذاتي والضبط



 

 
٢٠٨

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

ــوك  ــضبيبان (Latham& Locke, 1991)ولـــــ ، ) (Al-Dhobaiban, 2005 ، والـــــ

 ، وفاهيــدي وآخــرين (Lane et al. 2008)، والن وآخــرين (Montague ,2008)ومونتــاجيو

(Vahedi et al., 2009)،  ) نيوقـد كـشفت دراسـة يـن وآخـر     . )٢٠١٢، سـعيد (Yen et al., 

 بـالتعلم المـنظم ذاتيـاً، ودراسـة دكـورث وآخـرين       تتنبـأ  المنظمـة ذاتيـاً   المعرفـة  أن (2005

(Duckworth et al., 2011)  عقلــي ونوايــا إســتراتيجيتي التنــاقض ال تــدريس عــن فعاليــة

كما أظهرت نتائج الدراسات الـسابقة عالقـة تقـدير الـذات            . الذات نظيمالتنفيذ في تنمية ت   

 باشـمان وأومـالي   المدرسي واألداء األكـاديمي ومنهـا دراسـة        بالتحصيل الدراسي والتكيف  

)(Bachman & O'Malley, 1977 ، )  ،١٩٨٨، شـعيب (، )1990عكاشـة،  (، ) ١٩٨٣جبريـل( ، 

عبــدالهادي و ،(Ellis,1999)  ، وإلــيس(Bettencourt et al., 1999)آخــرين وبتنكــورت و

(Abdullahi, 2009) وبــورني   ، وكولكــاهون(Colquhoun & Bourne, 2012)أفـــاري ،  

  ، وجولـب (Naderi et al., 2009)نـادري وآخـرون   بينمـا أشـار   . Afari et al., 2012)(وآخرين 

الدراسـي  التحـصيل  ب تقـدير الـذات   ارتبـاط لى عـدم   إGolub & Miloloza ,2010)( وميلولوزا

وقــد تباينــت نتــائج الدراســات الــسابقة فيمــا    .األكــاديمي األداء بإتقــان إيجابيــا ارتــبط لكنــه

 تقـدير  أن (Stake, 1979) يتعلق بتـأثير عامـل الجـنس علـى تقـدير الـذات فقـد أثبـت سـتاك         

 Naderi et)ن ينادري وآخـر  الجامعيات وكذلك دراسة النساء من الرجال لدى الذات أعلى

al., 2009) . أتيــك كمــا أثبــت)(Atike, 2006 أعلــى  أن الــذكور المــشاركين فــي البلطجــة 

، )١٩٩٦، المطــوع( ، )١٩٨٨شــعيب، ( تقــديراً لــذواتهم مــن ضــحاياهم، بينمــا أشــارت دراســة 

،  (Colquhoun & Bourne, 2012)وبـورني   ، وكولكـاهون )٢٠١٠شـعبان،  (، )٢٠٠٨شـقفة،  (

 الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود  إلى عدمAfari et al., 2012)(وآخرين  اريوأف

 فـي  دالة  وجود فروق  )٢٠٠٨شقفة،  ( كما أثبتت دراسة  . للذات تقديرهم درجة في واإلناث

  بينمـــا أشـــارت دراســـة.واالجتمـــاعي االقتـــصادي المـــستوى مرتفعـــي لـــصالح الـــذات تقـــدير

 وأظهـرت  .الـذات  بين مراهقي الحضر والريـف فـي تقـدير     ةدال فروق وجود عدم إلى جوشي

 يلـيهم  ، مـستوى لتقـدير الـذات      أظهروا أعلى  العاديين األطفال  أن )1990 عكاشة،( دراسة
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. األحـداث  بمؤسـسات  المـودعين  األطفـال  مجموعـة  المـؤخرة  فـي  وتـأتي  ، األيتـام  األطفال

 الــشعور بــين موجبــة عالقــة وفيمــا يتعلــق بعالقــة تقــدير الــذات بــبعض المتغيــرات وُجــدت 

لإلنجــــاز  االختبــــارات والدافعيــــة نحــــو  ، واالتجــــاه)١٩٨٩كفــــافي، (الــــذات  وتقــــدير بــــاألمن

 بــين دالــة عــدم وجــود عالقــة   إلــى)٢٠٠٨شــقفة، ( دراســة ، كمــا أشــارت) ١٩٩٦المطــوع، (

ــدير ــذات تقـ ــسياسية والمـــشاركة الـ ــة  . الـ ــارت دراسـ ــوكت، (وأشـ ــة )١٩٩٣شـ رث ، دراسـ

 إلـى أثـر المعاملـة الوالديـة فـي تقـدير الـذات، كمـا         (Ruth & Francoise, 1999(فرانكـويز  و

وقـد  .  إلى فعالية البرنامج التوكيـدي فـي تنميـة تقـدير الـذات             )١٩٩٩الخضير،  ( توصلت دراسة 

 إلـى األثـر االيجـابي    (McInerney et al., 2006)ن ي مـاك انرنـي وآخـر   دراسـة تـائج  نأشـارت  

عم كل من الوالـدين والمعلـم واألقـران علـى تقـدير الـذات               الكبير للتوقعات الشخصية، ود   

  وفــي دراســة.دعــم المدرســين، وكــان أقواهــا واالهتمــام باألعمــال المدرســية لــدى الطــالب

 الــذات تقــدير مــستوى بــين إيجابيــة عالقــة  أكــدت النتــائج وجــود (Harris, 2009) هــاريس

 والمعـدل  التـصنيف،  مي، سنة التعلي الوالدين مستوى مثل الديموغرافية، وبعض المتغيرات 

ــائج . الهندســة فــي الرئيــسي التراكمــي المعــدل وحــساب التراكمــي،  دراســة وأشــارت نت

 وتقــدير الخجــل بــين العــدم إلــى تــصل تكــاد جــداً ضــعيفة إلــى وجــود عالقــة) ٢٠١٠، شــعبان(

 كما كشفت الدراسات السابقة عن نتائج متباينة فيما يتعلق بعالقة فعالية الـذات    .الذات

 عـــدم وجـــود ارتبـــاط (McKenzie,1999)مـــاكنزي دير الـــذات حيـــث أظهـــرت دراســـة بتقـــ

عاليــة بــين  موجبــة ارتباطيــه عالقــة وجــود) ٢٠٠١اآللوســي، (بينهمــا، بينمــا أظهــرت دراســة  

 العالقة بين (Liew et al., 2008)وقد أثبتت دراسة ليو وآخرين . فعالية الذات وتقدير الذات

ممــا ســبق يتــضح أن الدراســات الــسابقة رغــم أنهــا تناولــت   . فعاليــة الــذات وتنظــيم الــذات 

العالقة بين بعض المتغيرات الديموجرافية وبعض عمليات الذات إال أنها لم تتناول عالقة         

الحالة االجتماعية أو مـستوى الخبـرة أو مجـال العمـل علـى نمـوذج العالقـات بـين كـل مـن                     

القــة بـين المتغيـرات الــثالث وهـو مــا    فعاليـة وتنظـيم وتقــدير الـذات، ولـم تتنــاول نمذجـة الع     

 بـين  للعالقـات  من هنا هدفت الدراسة الحالية إلى وضـع نمـوذج   . تهدف إليه الدراسة الحالية   
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وهـي   العوامـل الديموجرافيـة    بـبعض  وعالقتهـا  الـذات  وتقـدير  الـذات  وتنظيم الذات فاعلية

، )سنوات ٣٢ من أكثر – سنوات ٣٢ إلى ٢٨ – سنوات٢٧ إلى ٢٣ (للطالب المرحلة العمرية 

، )شـرعي  -أدبـي -علمـي (األكاديمي  ، والتخصص) متزوج وغير متزوج(والحالة االجتماعية   

 ١٠ > سـنوات،  ١٠ -٦ سـنوات،  ٥ -١ (الخبـرة  ، وسـنوات  ) معلم وغير معلـم   (مجال الوظيفة   

 .الجامعية الدبلومات طالب  لدى) سنوات

 : ية في األسئلة التاليةيمكن التعبير عن مشكلة الدراسة الحال: مشكلة الدراسة
 الذي يفسر العالقة بين فعاليـة الـذات العامـة وتقـدير الـذات              اإلحصائيما النموذج    -

  وتنظيم الذات لدى طالب الدبلومات الجامعية ؟

 الــذاتتقــدير و الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين العالقــات نمــوذج يختلــف هــل -

  ؟ى طالب الدبلومات الجامعية لد) شرعي- أدبي–علمي( األكاديمي التخصص باختالف

 الــذاتتقــدير و الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين العالقــات نمــوذج يختلــف هــل -

  ؟لدى طالب الدبلومات الجامعية) معلم غير -معلم(مجال العمل  باختالف

  الــذاتتقــديرو الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين العالقــات نمــوذج يختلــف هــل -

  ؟لدى طالب الدبلومات الجامعية) متزوج غير-تزوجم (االجتماعية الحالة باختالف

 الــذاتتقــدير و الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين العالقــات نمــوذج يختلــف هــل -

لدى طالب الدبلومات    )سنة ٣٢ > /سنة٣٢-٢٨ / سنة ٢٧-٢٣ (المرحلة العمرية  باختالف

  ؟الجامعية

 الــذاتدير تقــو الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين العالقــات نمــوذج يختلــف هــل -

ــاختالف ــنوات بــ ــرة  ســ ــنوات، ٥ -١(الخبــ ــنوات، ١٠ -٦ ســ ــنوات ١٠ > ســ ــالب   )ســ ــدى طــ لــ

  ؟الدبلومات الجامعية

 فاعليـة  بـين كـل مـن    للعالقـات  إلى بنـاء نمـوذج   الدراسة هذه  تهدف:أهداف الدراسة

واختبـار حُـسن مطابقـة النمـوذج للبيانـات المـشاهدة،             الـذات  وتقـدير  الـذات  وتنظيم الذات

افة الـى دراسـة مـدى مطابقـة هـذا النمـوذج فـي ضـوء بعـض المتغيـرات الديموجرافيـة                 باإلض
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، والحالـة   )معلـم وغيـر معلـم     (، الوظيفـة    )شـرعي  –علمي –أدبي(األكاديمي   وهي التخصص 

 ٣٢ > /سـنة ٣٢-٢٨ / سـنة  ٢٧-٢٣ (، المرحلـة العمريـة    )متـزوج وغيـر متـزوج     (اإلجتماعية  

 .)سنوات ١٠ > سنوات، ١٠ -٦ سنوات، ٥ -١ (الخبرة ، وسنوات)سنة

 والمحــددات تطرحهــا التــي والتــساؤالت البحــث مــشكلة ضــوء  فــي:أهميــة الدراســة

ــة ــة النظريـ ــا والمنهجيـ ــسب لهـ ــة تكتـ ــة الدراسـ ــة الحاليـ ــى أهميـ ــستويين علـ ــري المـ  النظـ

 : تتمثل فيما يلي والتطبيقي

 وتكاملهـا  الـذات  عمليات بحوث تدعيم نحو هامة خطوة الدراسة هذه تُشكل -

 .والتربوية النفسية الظواهر من للكثير إقناعاً أكثر تفسيرات تقديم أجل من

 وتنظـيم  الـذات  فاعليـة  تقدم هذه الدراسة نموذجاً متصوراً للعالقة بين كل مـن  -

 .ومدى تأثر مطابقته ببعض المتغيرات الديموجرافية الذات وتقدير الذات

 اإلجتمــاعي المعرفــي الــنفس لعلــم المعاصــر لالتجــاه تــدعيماً الدراســة هــذه تُعــد -

 .للفرد المعرفي األداء في الدينامية الطبيعة ذات الذات عمليات دور يغفل ال الذي

 ويمكـن  واتجاهاتهـا،  عالقاتـه  مـن  التحقـق  تـم  نموذجـاً  الدراسـة  هذه تقدم نتائج  -

 وبــرامج اســتراتيجيات باســتخدام النمــوذج هــذا ضــوء فــي األداء مــستوى وتنميــة تحــسين

 .المباشر األثر وذات تأثيراً األقوى للمتغيرات األولوية طىتع مختلفة تدريبية

ــائج بــين تكامــل إلحــداث إحــصائي مــدخل عــرض فــي الدراســة هــذه تــسهم -  نت

 الــذات، عمليــات موضــوع فــي مؤشــراته أهــم وحــساب تطبيقــه وكيفيــة الــسابقة البحــوث

 .أخرى وتربوية نفسية موضوعات في هذا من واالستفادة

ــة اُختيــرت :حــدود الدراســة  ــة مــن الطــالب المتقــدمين لدراســة      عين الدراســة الحالي

الدبلومات الجامعية بعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المـستمر بجامعـة            

 الدراســـي العـــام مـــن األول اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية بالريـــاض، فـــي الفـــصل      

 الـــذات فاعليـــة بـــين الـــسببية العالقـــات ويتمثـــل موضـــوعها فـــي بنـــاء نمـــوذج  . ٢٠١٢/٢٠١٣

 . الديموجرافية العوامل ببعض وعالقتها الذات وتقدير الذات وتنظيم
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 :مصطلحات الدراسة
نظام ديناميكي شعوري متعدد “: يُعرف الباحث الذات على أنهاThe Self :  الذات -١

المـــستويات، ذاتـــي أو موضـــوعي اإلدراك، تُحـــدده الخبـــرة، ويحـــدد هـــو االســـتجابة، ويمثـــل  

شخــصية ومــصدر توازنهــا، ويــشمل كــل مــا هــو مــوروث أو مكتــسب، مــادي أو           جــوهر ال

 ". معنوي، ويوفر له البناء الدافعي المعرفي لألنا مصدر الحماية والتعزيز

توقعـات  “: يُعـرف الباحـث فعاليـة الـذات علـى أنهـا       :  Self-efficacy فعاليـة الـذات   -٢

، وتتحـدد فـي ضـوء خبراتـه وثقتـه فـي          الفرد بمدى قدرته ومرونته ومثابرته على انجـاز مهامـه         

، وتُعرف إجرائياً في الدراسـة الحاليـة علـى أنهـا درجـات              "قدراته الكامنة وأحكام اآلخرين   

 ). ٢٠٠١(الطالب على مقياس فاعلية الذات العامة إعداد العدل 

ــاالت "يُعرفـــه الباحـــث علـــى أنـــه   : Self-organization تنظـــيم الـــذات -٣ ضـــبط اإلنفعـ

باع وتهيئــة القــدرات، ومرونــة التخطــيط والتنفيــذ المبنــي علــى تقيــيم الوضــع    وتــأخير اإلشــ

ــه درجــات       ". الحــالي لالنتقــال للحالــة الهــدف    ــى أن ــرف إجرائيــاً فــي الدراســة الحاليــة عل ويُع

 ترجمـة وتقنـين   (Brown et al.,1999)وآخـرون  الطالب على استبيان تنظيم الـذات لبـراون  

 ).٢٠١٢(بكر سعيد 

مكـون انفعـالي   "يُعـرف الباحـث تقـدير الـذات علـى أنـه       :  Self-esteem  تقدير الذات-٤

سلوكي التجاهات الفرد نحو ذاته الناتجة عن تقييمها على متصل من اإليجابيـة والـسلبية               

". فــي ضــوء كــل مــن معتقــدات الفعاليــة الذاتيــة وإدراك اآلخــرين لذاتــه مــن وجهــة نظــره        

ه درجات الطـالب علـى مقيـاس روزنبـرج لتقـدير            ويُعرف إجرائياً في الدراسة الحالية على أن      

 ).١٩٦٥(الذات 

ــنهج الدراســة   ــة وطبيعتهــا اســتخدم الباحــث       :م  فــي ضــوء أهــداف الدراســة الحالي

المنهج الوصـفي اإلحـصائي لدراسـة العالقـة بـين متغيـرات البحـث ووضـع نمـوذج للعالقـات                  

 . بينها واختبار حُسن مطابقة هذا النموذج احصائياً
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الدراســة الحاليــة مــن الطــالب المتقــدمين لدراســة       عينــة  اُختيــرت  :ســة عينــة الدرا

الدبلومات الجامعية بعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المـستمر بجامعـة            

دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي ،دبلـوم التربيـة العـام ،            (اإلسالمية محمد بن سعود     اإلمام

ــة الخاصــة مــساري صــعوب    ــوم التربي ــتعلم واإلعاقــة ودبل ــاء المقــابالت الشخــصية   ) ات ال أثن

ــول بالفــصل األول مــن العــام الدراســي       غيــر اإلســتجابات اســتبعاد وبعــد. ٢٠١٢/٢٠١٣للقب

األكــاديمي للمرحلــة  تــم تــصنيفهم طبقــاً للتخــصص  طالبــاً،) ٣٠٠ (بلغــت العينــة المكتملــة

،وطبقـاً  ) وغيـر معلـم  معلـم   (،وطبقاً لمجـال العمـل      ) شرعي-أدبي-علمي(الجامعية األولى   

-٢٨ / ســنة٢٧-٢٣(وطبقــاً للمرحلــة العمريــة  ). متــزوج وغيــر متــزوج (للحالــة االجتماعيــة 

 ١٠ -٦ ســنوات، ٥ -١ (الخبــرة  ،كمــا صُــنفت العينــة طبقــاً لــسنوات    )ســنة ٣٢ >/ ســنة٣٢

 .)سنوات ١٠ > سنوات،

 إعداد  عامةال الذات فاعلية  تتمثل أدوات الدراسة الحالية في مقياس    :الدراسة أدوات

 ،) (Brown et al.,1999 وآخـرون  بـراون  إعداد) SRQ(الذات تنظيم واستبيان ،)٢٠٠١ (العدل

  .) RSES (لروزنبرج الذات تقدير ومقياس ،)٢٠١٢ (سعيد بكر وتقنين ترجمة

 تــم تحليــل البيانــات واختبــار حُــسن مطابقــة النمــوذج المُقتــرح :اإلحــصائياألســلوب 

، GFI ،ب بعض مؤشرات حٌسن المطابقة ومنها مربـع كـاى      للبيانات المشاهدة بحسا  

AGFI ،PMR ،RMSEA ،ECVI ،NFI ، PNFI ،PGFI ،RFI ،CFI    ــيم ــى قــ ــز علــ ــع التركيــ ، مــ

 كما تـم استكـشاف جوانـب االخـتالف بـين نمـاذج       .RMSEA ،ECVIمؤشري مربع كاى،   

 حـــسابالديموجرافيـــة للدراســـة ب  المجموعـــات الفرعيـــة المـــصنفة فـــي ضـــوء العوامـــل     

بـين  لالختالفات  ”Pairwise parameter comparisons” مصفوفة مقارنات النسب الحرجة

باســتخدام برنــامجي  لمجموعــات الفرعيــة  لهــذه امعلمــات مــسارات النمــاذج االفتراضــية   

SPSS & AMOS 21. 
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 :اإلطار النظري 
 : The Self  الذات: أوالً

 مكونــات عــن ومنفــصل متميــز كمخلــوقٍ مــيالده عنــد بنفــسه الطفــلُ واعيــاً يكــونُ ال

 للراشـدين  بالنـسبة  وعجـزه  باعتمـاده  وعيـه  يـزداد  النـضج  إلـى  طريقـه  وفـى  من حولـه،   البيئة

 األم بــين المبكــرة تبــادل العواطــف  مــن بالــذات اإلحــساس  ثــم ينمــو ).١٩٩٥،٨٣بنــيس،(

 ثم تنمـو خبـرات الطفـل عبـر      اإليجابي لدى الطفل،   الذات نمو تقدير  إلى تؤدى التي ورضيعها

 يحـافظ  ولكـي  ضـاراً،  يكـونُ  اآلخر وبعضها نافعة تكون الخبرات هذه مراحل النمو، بعض  

 اإليجابيـة  الخبرات بين الناجح التكامل على لذاته يعتمد  اإليجابي تقديره الطفل على  الفرد

 مفهـوم خـاطئ عـن      هتكوينـ إلـى   بـالرفض    الفـرد    قد يؤدى شـعور    و .Mach,1983)( والسلبية

إدراك الــذات إلــى درجــة مــن الوضــوح عنــدما ويــصل ). ١٩٩٨،١٨،كاشــةع(ذاتــه وتقــديره لهــا 

يــصل الطفــل إلــى ســن الثالثــة فــي األغلــب، ويتــأخر إدراكــه لذاتــه قبــل هــذه الــسنة ألســباب   

ضعف ذاكرة الطفل وافتقاره إلـى الخبـرات التـي تمكنـه مـن تميـز الـذات عـن                    : عديدة منها 

  ثــم يتطــور الــوعي بالــذات فــي ضــوء  ).١٢٠، ١٩٨٧،زيــد أبــو(البيئــة؛ فــضال عــن عجــزه اللغــوي   

خبرات التفاعل في بيئة التنشئة األولى، ومدى االستحسان الذي يلقـاه الفـرد مـن قبـل ذوى                 

 ذوى مـن  الفـرد  يلقـاه  الـذي  واإلحتـرام  والقبـول  اإلهتمـام   مـن خـالل مـدى   األهميـة فـي حياتـه   

 أو النجــاح لهــذا الموضــوعية األســس ذلــك فــي بمــا وفــشله الفــرد نجاحــات األهميــة، وتــاريخ

 يـدرك  الـذي  الفـرد  أن إلـى  ”Horowitz“ فيتزوهور توصل  فقد).٦٨٠، ١٩٩١،سالمة(الفشل

 تقـديرًا  نفـسه  يقـدر  فإنـه  إليهـا  ينتمـي  التـي  اإلجتماعيـة  الجماعـة  مـن  متقبـل  غيـر  أنـه 

مكانـة بـارزة فــي نظريـات الشخــصية       احتلـت الــذات وقــد). ١٩٨٩،٢٨٤ األنـصاري، (منخفـضًا  

وال شـك أن  . )٢٠٠٠ ،رمضان (اً سوي اًهمية في تكوين الشخصية ونمو الفرد نمو      لما لها من أ   

نـوى  يـذكر   : الذات تحتل هـذه المكانـة مـن خـالل عملياتهـا المختلفـة، فعلـى سـبيل المثـال                   

أن الثقــة بالــذات وفعاليــة الــذات تُعــد مــن الــصفات   Brooks, 2013)  & (Noyوبــروكس

زيد فعالية الذات من فعاليـة  حيث تُ. ف المهنيةالهامة للنهوض بالشخصية وتحقيق األهدا 
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ــة   اإل ــشاركة المدنيـ ــشجع المـ ــشفهي وتـ ــصال الـ  &Verba& Nie 1972; Verba)تـ

Schlozman, and Brady, 1995) ، ن تقــدير الــذات وغيــره مــن الــصفات غيــر  إوبالمثــل فــ

الـوظيفي،  عد من العوامل الهامة للرضـا الـوظيفي، واألداء     يُمو من خالل التعلم و    ينالمعرفية  

 ,Bowles & Gintis, 1974; Bowles, Gintis, & Osborne)واألربـاح فـي سـوق العمـل     

2001; Judge &Bono, 2001).   عالوة على ذلك، وُجدت مستويات أعلى من فعاليـة الـذات 

ــرتبط      ــشباب تـ ــن الـ ــالغين مـ ــدى البـ ــذات لـ ــدير الـ ــاألوتقـ ــاديمي األداء بـ ــة  األكـ فـــضل وإيجابيـ

 Steptoe & Wardle, 2001; Phillips &Gully, 1997; Po)صحة السلوكيات المتعلقة بال

Yin &Watkins,1998)ًودة الحياة لدى الكبار والـشباب فـي جوانـب    في ج ألهميتها  ونظرا

الـذات لـدى الـشباب ينبغـي        وتنظـيم   دور التعليم في تطـوير تقـدير وفعاليـة          كذلك  عديدة، و 

 ،حيـث  التاريخ عبر وفلسفي ديني بنمو دمالق منذ الذات مفهوم مر  لقد.مواصلة النظر فيها  

" سـينا  ابـن  "ومـنهم  العـرب  مفكـرو   واحتضنه "أرسطو – أفالطون "اليونان مفكرو اقتبسه

" بيركلـى  "جـاء  أن إلـى  البـشرية  للـنفس  النمطية الصورة بأنها للذات مفهومه عن عبر الذي

 ).١٩٩٧ن، زهــرا (والــروح الــذات مــستخدمين الــذات مفهــوم حــول مُختلفــين" لــوك جــون"و

 ).1(وفيما يلي بعض اآلراء والنظريات المفسرة للذات في جدول 
 آراء ونظريات تفسير الذات) 1(جدول  
 جيمس وليم

William J. 
)١٩٠٨( 

 لـه  يعتبره أن الفرد يستطيع ما لكل الكلي المجموع وهي تمامًا شعورية ظاهرة الذات
Empirical Me  )أصـدقاؤه  أسرته، ممتلكاته، ،قدراته سماته، جسده،) ١٩٩٩،دويدار 

   .)١٩٦٩ ، ، لندزى هول (ذلك غير والكثير وهواياته، مهنته وأعداؤه،
 ميد

Mead G. 
H. 

قـرر الطريقــة   التـي تُ المثـل النظـام الـديناميكي للمفـاهيم والقـيم واألهـداف و     هـي  الـذات  
ا التــي يــسلك بهــا الفــرد ومعنــى هــذا أن الــذات ال تقتــصر علــى جــسم الفــرد فقــط وإنمــ     

تتــضمن كــل مــا يــدخل فــي مجــال حياتــه مــن الماديــات والمعنويــات كمــا تتــضمن اآلراء  
 ). ١٩٨٧ أبو زيد،(والمعتقدات 

 فرويد
Frued 

 والـشعور  والحاجـة  واإلدراك والتصور والتذكر لإلحساس مركب موحد الذات نشاط 
   .)١٩٦٩ هول، لندزى،. (والتفكير

 آدلر ألفريد
Alfred 

W. Adler 

ــذات تنظي ــاًالـ ــدد مـ ــرد يحـ ــصيته، للفـ ــسر و شخـ ــه يفـ ــا خبراتـ ــا ويعطيهـ ــذات. معناهـ  والـ
 بــين  مكانــاً  تــشغل  وهــي  الشخــصية،  وتنظــيم  بنــاء  فــي  الزاويــة  حجــر  هــي  المبتكــرة 
 انطباعـات  إلى باإلضافة موروثة، وقدرات صفات من وتتكون واالستجابة لها،  المثيرات

 وتـــشكيل بنـــاء فــي ) رةالمبتكـــ الـــذات (طريقـــة الفــرد  منهمـــا وتتكــون . مدركـــة بيئيــة 
 ) .١٩٩٢ دويدار،. (الحياة في اتجاهاته
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 آراء ونظريات تفسير الذات) 1(جدول  
 لندهولم

Landholm  
 أمـا  خاللهـا،  مـن  بنفسه الوعي الفرد يكتسب التي الرموز تلك تتكون من  الذاتية الذات
 خاللهـا  مـن  الـشخص  اآلخـرون  يـصف  التـي  الرمـوز  تلـك  فتتكون من  الموضوعية الذات

 )  ١٩٦٩هول، لندزى،(

 شين
(Chein, 
1944) 

 واقعـي  وجـود  لهـا  ولـيس  الـوعي  محتـوى  بـل  الجـسد  مثل للوعي موضوعاً ليست الذات
 دوافعـه  وتخـدم  الـذات  حـول  ينبنـي  معرفـي -دافعـي  فهو بنـاء   أما األنا . الوعي هذا خارج

 لخطــر الــذات تتعــرض فعنــدما. وتعزيزهــا ومــدها وحفظهــا الــذات عــن الــدفاع وأفكــاره
 )  ١٩٦٩ ،هول، لندزى (نجدتها إلى األنا تسرع

 برتوشى
(Bertocci)  

 األنــا تعــين ســمات شــكل فــي تتجــسد أن يمكــن التــي القــيم مــن مجموعــة الــذات هــي
 . نجاحاً معها

   .)١٩٦٩ هول، لندزى،(
 )   .١٩٦٩هول، لندزى، (نفسه عن اإلنسان صورة هي الذات  هليجارد

 كاتل
 (Cattell, 

 1950) 

 والــذات المثاليــة الــذات مــن وتتكــون ،البــشري الــسلوك ثبــات فــي األســاس هــي الــذات
 الفــرد إدراك الفعليــة بالــذات ويقــصد. الذاتيــة المالحظــة علــى وكالهمــا يعتمــد الفعليــة،
 الفـرد  تـصور  المثاليـة  بالذات ويقصد ،ةمنطقي لحظاته أكثر في هو أنه يقر أن يتعين كما
 ). ١٩٩٤ موسى، (نفسه يرى أن يود كما

 سيموندس
(Symonds, 

1951) 

ــذا  أربعــة مــن تتكــون أنهــا ويــرى لنفــسه الفــرد بهــا يــستجيب التــي هــي األســاليب  تال
 نفـسه،  يقـيم  وكيـف  نفـسه،  أنـه  يعتقـده  ومـا  نفـسه،  الـشخص  يـدرك  كيـف : جوانـب 
هــــول،  (عنهــــا الــــدفاع أو نفــــسه تعزيــــز األفعــــال مختلــــف خــــالل مــــن يحــــاول وكيـــف 
 )  . ١٩٦٩لندزى،

 
 روجرز

Rogers,( 
1951) 

مجال الظاهري الذي يتحـدد علـي أساسـه الـسلوك المميـز للفـرد             هي الجزء من ال   الذات  
ارتكـزت نظريـة الـذات عنـد روجـرز علـى            وقـد   جـوهر الشخـصية     وهي  ) ١٩٩٥،  الطحان(

أبـو  (عمق خبرته فـي اإلرشـاد والعـالج النفـسي، وخاصـة العـالج المتمركـز حـول الـذات               
مجــــال مفهــــوم الومفهــــوم الكــــائن العــــضوي األساســــي وترتكــــز علــــى ) ١٩٨٧، زيــــد

 .الظاهري
 ساربين

(Sarbin, 
 1952) 

ــار مـــن يتكـــون معرفـــي بنـــاء الـــذات ــا. وجـــوده نـــواحي مختلـــف عـــن المـــرء أفكـ  ومنهـ
ــذات (جــسده عــن مفهومــات ــة ال ــه حــسه أعــضاء وعــن ،)البدني ــذات (العــضلي وبنائ  ال
 هـذه  وتُكتـسب  ،) االجتماعيـة  الـذات  (االجتماعي سلوكه وعن ،)الموردة-المستقبلة
 )  ١٩٦٩هول، لندزى، (الخبرة خالل الذوات

 يونج
 (Young, 

 1961) 

 وهــي األخــرى، الــنظم جميــع حولهــا تتجمــع الشخــصية فــي الوســط نقطــة هــي الــذات
 ).١٩٩٤ موسى،(والثبات  والتوازن بالوحدة الشخصية وتمد معاً النظم هذه تجمع
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 آراء ونظريات تفسير الذات) 1(جدول  
 فرنون

(Vernon, 
1964) 

 تختلـف ) خاصـة  ذات (أو) ركزيـة م ذات (لـه  أن يـشعر  فـالفرد  مختلفـة،  مـستويات  للذات
 فرنــون رأي حــسب الــذات ومــستويات. للنــاس تكــشف التــي) االجتماعيــة الــذات (عــن
 واألخـصائيين  والغربـاء  للمعـارف  الفـرد  يعرضـها  التـي  العامـة  أو االجتماعية الذوات: هي

 لفظيـــاً عنهـــا ويعبـــر عــادة  الفـــرد يـــدركها كمـــا الخاصــة  الـــشعورية الـــذات. النفــسيين 
 التـي  البـصيرة  الـذات . فقط الحميمين ألصدقائه عادة الفرد يكشفها وهذه بها، ويشعر
 أو (العميقــة الــذات. نفــسي تحليــل موقــف فــي يكــون حينمــا عــادة الفــرد منهــا يتحقــق
 )١٩٨٠زهران،  (النفسي التحليل طريق عن صورتها إلى نتوصل التي) : المكبوتة

 سميث كوبر
(Coopers

mith, 
1967) 

 والخـصائص،  للـسمات  تجريـد  أنهـا  ذاتـه،كما  نحـو  ذاتـه  عن الفرد كرةف إال هي ما الذات
 ) . ١٩٩٤ موسى،(  ويتبعها يمتلكها التي واألنشطة والموضوعات والقدرات،

 هول
&  
 لندزى
1969  

ــان   ــذات معنيـ ــاللـ ــذات كموضـــوع  همـ ــات   Self-as-object الـ ــين اتجاهـ ــه يعـ  حيـــث أنـ
وبهذا المعنى تكـون الـذات   . الشخص ومشاعره ومدركاته وتقييمه لنفسه كموضوع 

 فالذات Self-as-processالمعنى الثاني الذات كعملية و. فكرة الشخص عن نفسه
هي فاعل بمعنى أنها تتكون من مجموعة نـشيطة مـن العمليـات كـالتفكير والتـذكر                 

 )  ١٩٦٩ هول، لندزى،(واإلدراك 
 روزنبرج

(Robsnber
g, 

1988) 

وهـي كمـا    : الـذات الحاليـة أو الموجـودة      :  هـي  فاتالذات فـي ثـالث تـصني      روزنبرج  يُصنف  
وهــي الــذات التــي يجــب أن يكــون عليهــا   الــذات المرغوبــة، يــرى الفــرد ذاتــه وينفعــل بهــا

 الذات المقدمة وهي صور الذات التي يحاول الفرد أن يوضحها أو يعرفها لآلخـرين            ،الفرد
)Bender, et, al: 1993.( 

 اآلخـر  مكـان  منهمـا  كـل  واألنـا  الـذات  لحيمـصط  اسـتخدام  في ونظراً لحدوث الخلط   

 الحاصـل  للتفاعل نتيجة األنا جهاز حيث ينشأ   وجب التفرقة بينهما،   )١٤٠: ١٩٧٨األشول،(

ــه ويعمــل  الكــائن بــين ــز إشــباع تنظــيم علــى وبيئت  الواقــع مــع تــصطدم ال حتــى الهــو غرائ

 قـدر  ة، وعلـى  النفـسي  والـصحة  بـاالتزان  الشخـصية  حظيـت  قويـا  األنا كان الخارجي، وكلما 

 ،١٩٩٧كفـافى،  (واضطرابه الفرد ضعف يكون بوظيفته القيام على قدرته وعدم األنا ضعف

 يكــون الواقــع، وتفكيرهــا لمبــدأ تخــضع والتــي الهــو مــن المــنظم الجــزء األنــا ويعتبــر). ٩٦٢

 األنـا  وظيفـة  عـن  تبحـث  عليهـا؛ فهـي    المتعـارف  اإلجتماعية األوضاع مع متمشياً موضوعياً

 الحاجـــات بــين  أو والواقــع  الحــي  الكــائن  بــين  الـــصراع وحــل  الشخــصية،  عــن  الــدفاع  فــي 

  ).٦٩٤ ،١٩٧٦غنيم، (الحي للكائن المتعارضة
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نظــام دينــاميكي شــعوري “: فــي ضــوء اآلراء الــسابقة يُعــرف الباحــث الــذات علــى انهــا

متعـــدد المـــستويات، ذاتـــي أو موضـــوعي اإلدراك، تُحـــدده الخبـــرة، ويحـــدد هـــو اإلســـتجابة،  

 ل جوهر الشخصية ومصدر توازنها، ويشمل كل ما هو ويمث

مــوروث أو مكتــسب، مــادي أو معنــوي، ويــوفر لــه البنــاء الــدافعي المعرفــي لألنــا مــصدر     

 ". الحماية والتعزيز

  :Self-efficacyفعالية الذات : ثانياً

 فهم الفروق بـين فعاليـة الـذات     إلى أهمية(Strecher ,1986) يشير سترتشر وآخرون

هــذا . تخــتلط معهــا فــي كثيــر مــن األحيــان  تــرتبط أوقــد مــن المفــاهيم األخــرى التــي وعــدد 

والحالة والعمليـات التـي تمثـل هـذه المفـاهيم يمكـن        الخلط يحدث ألن سمات الشخصية

حيـث يـشير مركـز الـضبط         .دون أن تُعادلهـا   أو تتـأثر بهـا      الـذات   فعاليـة    أن تؤثر في توقعات   

locus of control مـن  مـثالً  م حول ما إذا كان يتم التحكم فـي صـحة المـرء     إلى توقع معم

، فـي حـين   ) خـرج لمالصحة هي النتيجة أو ا  ( عنه   ةخالل سلوكه هو أو من خالل قوى خارج       

الــسلوكيات التــي قــد بتركــز فعاليــة الــذات علــى المعتقــدات حــول القــدرة علــى االضــطالع   

وضـح بانــدورا أهميـة التمييـز بــين    وقـد أ ). مثـل الــصحة (تـؤدي أو ال تـؤدي إلـى النتــائج المرجـوة     

مركز الضبط وفعالية الذات باإلشارة إلى أن االقتناع بأن تحديد المخرجات يـتم مـن خـالل        

أمـا   . عمل الفرد نفسه يمكن أن يكون له عدد من التأثيرات على فعالية الـذات والـسلوك  

ا بعـض المميـزات    حب واحترام الفرد لذاته التي لديهفيشير الى Self-esteem تقدير الذات

وبالتـالي يعنـي تقـدير الـذات بتقيـيم جـدارة الـذات، فـي حـين تـرتبط فعاليـة الـذات                        . الواقعية

النـاس يمكـن أن   بعـض  ويـشير بانـدورا إلـى أن        . بتقييم قدرات محـددة فـي مواقـف محـددة         

-Selfيكون لديهم مستوى عال من فعالية الذات لمهمـة مـا دون أن يـستمد منهـا أي فخـر                   

pride ) يعـاني مـن انخفـاض فعاليـة      أو)  بالفرشـاة هأن يكون قادر على تنظيف أسـنان : المث

 عدم القـدرة  :مثال( Self-worth الذات لمهمة ما دون أن يسبب ذلك فقدان لجدارة الذات

 مـا يحـاولون تطـوير       حظ أن النـاس غالبـاً     لُـو ومـع ذلـك     ). على ركوب الدراجة أحاديـة اإلطـار      
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وقـد يتـداخل    .ي تعطـيهم اإلحـساس بقيمـة وجـدارة الـذات     فعالية الذات فـي األنـشطة التـ       

 من تعريف أو في كثير من األحيان مفهومي القلق واالكتئاب، وال يُعد مفهوم القلق جزءاً          

 تقيــيم قــدرات األداء، الفــردقيــاس فعاليــة الــذات؛ حيــث تطلــب مقــاييس فعاليــة الــذات مــن 

ومع ذلك ينتج القلق عنـدما   . الصبراستنفاذوليس ما إذا كان بإمكانه تنفيذ األنشطة دون 

والقلـق بـدوره     . يرى الناس أنفسهم غير مجهزين للتعامل مـع األحـداث الـضارة المحتملـة             

وقــد أثبــت بانــدورا أن المــستويات العاليــة مــن االســتثارة     . قــد يــؤثر علــى توقعــات الفعاليــة   

أن ينجم القلـق عـن   ويمكن  . الفسيولوجية تمنع الكفاءة الذاتية ونتيجة لذلك يتأثر األداء       

م الفعاليـــة المدركـــة فـــي مواجهـــة األحـــداث الـــضارة المحتملـــة، فـــي حـــين يحـــدث    اعـــدان

 كمـا   .االكتئاب عندما يشعر الناس أنهم عاجزون عـن الحـصول علـى نتـائج عاليـة القيمـة                 

قلـق واالكتئـاب، وأوضـح أن هـذا يحـدث عنـدما             ال تَصاحُب حـدوث   كثرة   الحظ باندورا أيضاً  

الت يكــون فيهــا الحــصول علــى نتــائج قيمــة مثــل الحــصول علــى وظيفــة     يواجــه النــاس حــا 

وفقاً لتـصور   يُنظر له      ف "Coping" التعاملأما مفهوم   . سيمنع أحداث سيئة في المستقبل    

 علـى أنـه عمليـة تكيـف؛ ومـثلهم مثـل بانـدورا        (Lazarus & Folkman)الزاروس وفوكمان 

اهيم التعامـل الطبعـي المعممـة مثـل         ؤكد علـى مفـ    الذي ي  التعامليقللون مالحظاتهم عن    

عــرف علــى أنــه  فيُ  Secondary appraisalالتقيــيم الثــانوي أمــا. Self-esteemى تقــدير الــذات

أثنــاء هــذه العمليــة .  تهديــد أو تحــديالتعامــل مــع أيتقيــيم الفــرد لمــا يمكــن القيــام بــه فــي  

مـا هـي اسـتراتيجيات      ) ١(:  مـا يلـي    هفـي اعتبـار   ) إمـا بـوعي أو بغيـر وعـي        (المعقدة يأخذ الفرد    

مـا إذا  ) ٣( احتمال أن بعض االستراتيجيات ستحقق النتائج المتوقعـة ) ٢( المتاحة التعامل

من الواضـح أن الجـزء الثـاني مـن          و. االستراتيجيات الفعالة هذه  طبق  يكان يمكن للمرء أن     

ــة الــذ            .اتهــذه العمليــة مــشابهة لفكــرة توقــع النتيجــة، فــي حــين أن الثالــث يعــادل فعالي

. جزء مـن التقيـيم الثـانوي      الذات  توقعات فعالية   تمثل  وهكذا في إطار الزاروس وفوكمان      

وجداني تحفيـزي ينـتج     إلى عجز معرفيLearned Helplessnessويشير العجز المكتسب 

الشخــصي : وهنــاك نوعــان مــن العجــز  . ألحــداث ال يمكــن الــسيطرة عليهــا   عــن التعــرض 
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 فــرد يفتقــر إلــى اســتجابة الــتحكم المطلوبــة فــي     العجــز الشخــصي لــدى ويحــدث . والعــام

يفتقـر الفـرد    فالعجـز الـشامل     أما  . الموقف ولكنه يعتقد أن هذه االستجابة متاحة لآلخرين       

ــضاً، ولكــن يعتقــد أن النتيجــة مــستقلة عــن أي اســتجابة        فيــه  ــى االســتجابة المطلوبــة أي إل

الفعاليــة المنخفــضة  ن أ أبرامــسون وآخــرون  ويــرى. يمكنــه أو يمكــن لآلخــرين القيــام بهــا  

بـالعجز الشخـصي، بينمـا تميـز الفعاليـة المنخفـضة وتوقعـات        تميـز  وتوقعات النتائج العالية  

عتماد نظرية فعالية الذات علـى نظريـات الدافعيـة    ال ونظراً. النتائج المنخفضة العجز الكلي 

 Self-regulatedالـتعلم المـنظم ذاتيـاً   للسلوك البشري، أصبحت ذات عالقة وثيقة بأفكار 

learning  . ُنــتج معتقــدات فعاليــة الــذات الــشعور بــالقوة مــن   ووفقــا لزيمرمــان يمكــن أن ت

ففعاليــة . التقيــيم الــذاتي واســتخدام اإلســتراتيجية ، خــالل تحديــد األهــداف، الرصــد الــذاتي  

الذات األكاديمية سمة متأصـلة موجهـة نحـو تحقيـق األهـداف، والتنبـؤ بـاألداء عنـد تحديـد                     

 كـابرارا   الحـظ وقـد  .ة المقاربـة، والـصعوبة المناسـبة أثنـاء تحقيـق الهـدف      يـ بلاألهـداف وقا 

دى ذاتيـاً دوراً هامـاً للغايـة لـ    المـنظم   الـتعلم لفعاليـة   أن  (Caprara et al., 2008)  وآخـرون 

 المجــال التعليمــي،  فــي، يــؤدي إلــى انخفــاض أقــل فــي فعاليــة الــذات       ســناً لطــالب األصــغر ا

 .  بالمعلوماتاحتفاظ أفضلوارتفاع مستوى التحصيل، و

 .جهود بعض العلماء في تعريف فعالية الذات) ٢(ويوضح جدول 
 جهود بعض العلماء في تعريف فعالية الذات) ٢(جدول  

 باندورا
Bandura 

فعالية الذات هى مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد، والتى تعبر عن معتقداته حـول     
مرونتـــه فـــى التعامـــل مـــع المواقـــف الـــصعبة قدرتـــه علـــى القيـــام بـــسلوكيات معينـــة، و

ــا       ــام المكلـــف بهـ ــاز المهـ ــه إلنجـ ــدى مثابرتـ ــصعاب، ومـ ــدى الـ ــدة، وتحـ    والمعقـ
.(Bandura,1977)  

 شيرر
 وآخرون

 علـى الخبـرة    تقـوم  والتـي  الـشخص،  يمتلكهـا  التـي  العامـة  التوقعـات  مـن  مجموعـة  هي
 فاعليـة  آخـر فـإن    بمعنـى  ،الجديـدة  المواقف في النجاح توقعات على تؤثر والتي الماضية
 الجاسـر، (أخـرى    مواقـف  إلـى  تعمم والتي محددة لمهمة الذات فاعلية هي العامة الذات
١٤٢٨،٢٨( 

 كيرتش
 التعزيـــــز شـــــروط عـــــن بعيـــــداً الـــــسلوك، إنجـــــاز علـــــى فـــــي قدراتـــــه الـــــشخص ثقـــــة

  )٢٨ ،١٤٢٨الجاسر،(
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 جهود بعض العلماء في تعريف فعالية الذات) ٢(جدول  

 شيل
وميرفي 
 وبرنينج

 المعرفيــة، إلمكانياتــه واســتخدامه يئــةالب مــع الفــرد خــالل تفاعــل مــن ينــشأ ميكــانزيم 
 بنفــسه الفــرد ثقــة تعكــس وهــي بالمهمــة، والــسلوكية الخاصــة اإلجتماعيــة ومهاراتــه
 ) ٢٨ ،١٤٢٨ الجاسر،( ".المهمة أداء في النجاح على وقدراته

 عادل العدل
(2001) 

 المطالـــب ذات المواقـــف أو الجديـــدة، المواقـــف خـــالل فـــي قدراتـــه، الكامنـــة الفـــرد ثقـــة
 علـى  التركيـز  مـع  الشخـصية،  قـواه  فـي  الفـرد  اعتقـادات  هـي  المألوفـة، أو   وغيـر  لكثيرةا

  ".للتفاؤل األخرى األسباب أو المصادر السلوك دون تفسير في الكفاءة
 فسيل
Vasil 

 

 خالل أحكـام   من ويُصاغ يُستمد والذي بنجاح ما سلوك أداء على لقدراته الفرد إدراك
 )١٤٢٨،٢٨ الجاسر، (اعيةاإلجتم الخبرات على األفراد

 جيست
 وميتشل  
Gist & 

Mitchell 
(1992) 

 كمــا محــددة، مهمــة إنجــاز علــى قــدرتهم مــدى علــى الــشاملة األفــراد أحكــام تتــضمن
ــرات علــى تــشمل الحكــم  ــة علــى تطــرأ التــي التغي ــذات فاعلي ــاء ال  الفــرد اكتــساب أثن

 الفـرد  سـلوك  تحـرك  التي ةالدافعي العوامل إلى باإلضافة بالتجارب، للمعلومات والقيام 
 ,Gist & Mitchell) (1992.بطريقة مباشرة

 هالينان
 وداناهير

 األهــداف إحــراز وعلــى معينــة مجــاالت فــي األداء علــى قــدراتهم فــي األفــراد اعتقــادات
 )١٤٢٨،٢٨ الجاسر،(

توقعـات الفـرد بمـدى قدرتـه        “: نهـا أفي ضوء ما سبق يُعرف الباحث فعالية الذات علـى           

مثابرتــه علــى انجــاز مهامــه ، وتتحــدد فــي ضــوء خبراتــه وثقتــه فــي قدراتــه الكامنــة ومرونتــه و

 ".وأحكام اآلخرين

 تنظـيم ) (Zimmerman, 2000يُعـرف زيمرمـان   :  Self-regulation تنظـيم الـذات  : ثالثاً

 لتحقيـق  وتكييفهـا  لهـا  التخطـيط  يـتم  التـي  واإلجـراءات  واألفكار مشاعر على أنه ال   الذات

ــذات   وشخــصية أهــداف ــ أهــداف  تحديــد:يــشمل تنظــيم ال ــز، تعلمال ، التعلــيم علــى التركي

 رصـد ،  فعـال  نحـو  علـى  المـوارد  اسـتخدام ،  األفكـار  لتنظـيم  فعالـة  استراتيجيات استخدام

 Duckworth et) المرء قدرات حول اإليجابية المعتقدات عقد، بفعالية الوقت إدارة، األداء

al., 2009) .مـن وضـع األهـداف إلـى تحقيقهـا كجـانبين        الطريـق  روبيكـون  نمـوذج  يـصف و

 مـاذا "األفـراد    نظـر ي ماعنـد  فاهـد سبق االلتزام عمليـات وضـع األ      يحيث  . االلتزام مثلي لنهر

 إلـى  الطالب يبدأو. جهودال ضعتو وأين واآلمال، األهداف بشأن القرارات تحفز ألنها ،"ولماذا

 علـى  االهـداف فـي التحقـق        بـدأ ،وتللعمل نوايـا  إلى مدوافعه لتحوت عندما" روبيكون عبور"

ى لـ ا نيـة تتـرجم ال  و هـداف، األ لتنفيـذ  وسـيلة  أفضل على التركيز ثم. النهر من اآلخر الجانب
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 ويــذكر فــولترز  . (Boekaerts &Corno, 2005) الالزمــة العمــل خطــطوتوضــع  عمــل،

(Wolters ,2010)      تـسهيل أداء الطـالب الفعـال فـي     أن الـتعلم المـنظم ذاتيـاً يبـدو كعمليـة 

 وتشير دراسة أكونـور وآخـرين   .نتائج قيمة لعملية التعلموتحقيق عدادات األكاديمية اإل

(O’Connor et al., 2008)كمـا يقـدم  . التكيفيالذات  تنظيم نماذجب متزايدال هتمام إلى اال 

ــد هويــل ــذات تنظــيم مقــاييس  بعــض (Hoyle& Bradfield, 2010)وبرادفيل :  ومنهــا ال

 الـذات  تنظـيم   ، واسـتبيان (Brown et al., 1999)وآخـرون   بـراون ل الـذات  تنظـيم  اسـتبيان 

 لميــزو الــذات وإدارة الــذات ضــبط  ، ومقــاييس(Ryan & Connell,1989)وكونيــل لريــان

(Mezo,2009) لروزنبــاوم  الــذات ضــبط ، وجــدول (Rosenbaum,1980)ضــبط ، ومقــاييس 

 ومرونـة  األنـا  ضـبط  ومقـاييس ،  (Wills et.al. 2007)وآخـرين  لـويلز  والمنخفض الجيد الذات

 ,.Letzring et.al) وآخــرين  ،ولتــزرنج (Block &Kremen,1996) وكــريمن لبلــوك األنــا

  ، ومقيـاس Tangney, Baumeister, & Boone (2004))  الـذات  ضـبط  ، ومقيـاس (2005

 & (Hoyle,2010 وبرادفيلد هويل  ويقدم.)(Kendall & Wilcox,1979الذات  تنظيم تقدير

(Bradfield  عدة تعريفات لتنظيم الذات نوردها في جدول )التالي) ٢ : 
 تعريفات تنظيم الذات) 3(جدول  

(Gist, 1978) 
 تـنظم  بدورها، والتي، الفرد، قدرات حول المعلومات وتقييم ودمج، وزن، عملية نتائج

 .معينة مهمة المبذول على الجهد ومقدار الناس وضع الخيارات

Bandura, 
1991) 

ات الناس عن قدرتهم على ممارسة التحكم في مستوى توظيفهم الخاص           معتقد
 . وعلى االحداث المؤثرة في حياتهم

Demetriou, 
2000 

 بـسبب  إمـا  الحالي، النشاط أو الحالة لنظام ضرورى تغيير إلى الموجهة األعمال تلك
 إلــى يحتــاج نفــسه الهــدف ألن أو مــسبقاً المحــدد الهــدف تحقيــق عــن الحالــة تحــول

  .غييرت
Mackenzie 
& Hobfoll, 

2000 

 تــصرفاتهم ضــبط علــى القــدرة لألفــراد يــوفر الــذي البــشري للــسلوك منهجيــة عمليــة
  المرجوة والنتائج األهداف وتحقيق

Zimmerman
, 2000 

 وتكييفهــا لهــا التخطــيط يــتم التــي واإلجــراءات ، ذاتيــاً المولــدة والمــشاعر األفكــار 
 " خصيةالش األهداف تحقيق في دورياً

Carver, تعـــديالت. األهـــداف تمثيـــل عـــن وأحيانـــاً بعيـــداً نحـــو التحـــرك مـــن مـــستمرة عمليـــة 
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 تعريفات تنظيم الذات) 3(جدول  
 يـتم  غـرض  ألي الـصحيح  الطريـق  علـى  للبقـاء  الحاجة حسب تجري ذاتية تصحيحية 2004

 .تقديمه
Mischel & 

Ayduk, 
2004 

 جـه والتو المثـال، لتخطـيط    علـى سـبيل    (الـصلة  ذات التنفيذيـة  الوظـائف  من مجموعة
  ).االستباقي والسلوك الجهود، وضبط باألهداف، الموجه السلوك ، المستقبلي

Schmeichel 
& 

Baumeister, 

 .بها الخاصة االستجابات لتغيير نفسها على الذات عمل على الذات تنظيم  ينطوي

Leong 
&Bodrova, 

2006 

 بـين  سـريعا  التحـول  علـى  القـدرة  اإلشـباع،  تـأخير  ذاتيـاً  المنظمة السلوكيات تشمل
  .الفرد عواطف على والسيطرة االنتباه وتركيز المختلفة، المهام

نفعـاالت  ضـبط اإل  : "ويعرف الباحث تنظيم الذات في ضوء التعريفات السابقة على أنه         

وتأخير اإلشباع وتهيئة القدرات ، ومرونة التخطيط والتنفيذ المبني على التقيـيم المـستمر         

 ".لة الهدفللوضع الحالي لإلنتقال للحا

 Self-esteemتقدير الذات : رابعاً

 إلـى أن تقـدير الـذات أصـبح كلمـة      (Baumeister et.al., 2003)يشير بوميستر وآخرون 

ن وغيـرهم جهـودَهم لتعزيـز تقـدير الـذات        ومألوفة، حيث وجه المعلمون واآلباءُ والمعـالج      

كنهــا تتحــدد  لــدى أطفــالهم بــافتراض أنــه سيــسبب مخرجــات إيجابيــة وفوائــد كثيــرة ل        

حيث يُعظم ذوي تقدير الذات المرتفع نجاحهم وسماتهم الجيدة، وتُعـد           . بعوامل عديدة 

 ،الجيــدة صـفاتهم  قبلـون ي أفـراداً  تـضم  متجانـسة،  غيــر فئـة المرتفـع   الـذات فئـة ذوي تقـدير   

 بـين تقـدير    عمتواضـ ال االرتبـاط وال يـشير    . ينمغـرور الو ، ةنرجـسي ال  ذوي مـع  جنـب  إلـى  جنباً

 بـدال و ،األداء سنحـُ  إلـى  يـؤدي  الـذات  مـستوي تقـدير    ارتفـاع  أن إلـى  المدرسـي  ألداءوا الذات

يالحــظ  و.المدرســي األداء ودةجــة لنتيجــة جزئيــيعتبــر  الــذات تقــدير ارتفــاعفــان  ذلــك، مــن

 باسـتثناء  ، الجيـد للمهمـة    األداء إلـى  يؤدي الذات تقدير أن في إثبات  عموماً الدراساتفشل  

حيـث  . الفـشل  بعـد فـي العمـل      سـتمرار اإلصـرار واال   يـسهل  الذات رتقدي ارتفاع أنهو   هام

جاذبيـة إلقامـة عالقـات       أكثـر محبـوبين و   واكونـ ي أن ينمطـالب المرتفع   الذات أن ذوي تقدير  
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 ولكــن  ، المــنخفض الــذاتذوي تقــدير   مــن اآلخــرين  أفــضل لــدى  انطباعــات أفــضل وتــرك 

 البداية فيساحرون  رجسيونالنف. المعتقدات هذه معظم ال تؤكد  موضوعيةال مقاييسال

 العالقـات  نوعيةال ينبأ ب   الذاتفتقدير  . المطاف نهاية في اآلخرين تنفير إلى يميلون هم  لكن

 فــي للتحــدث اســتعداداً أكثــر النــاس يجعــل  تقــدير الــذاتارتفــاعكمــا لــوحظ أن . أو مــدتها

  .الجماعة نهج وانتقاد مجموعات

لمــاذا نُــدرس : علــى الــسؤال (Baumeister et.al., 2003) وآخــرون بوميــستر ويجيــب

 أن علـى  التأكيـد  الممكـن  مـن كـان   - من القرن العشرين  -تقدير الذات؟ ففي السبعينات     

ببدايـة الثمانينـات     و البـشرية،  الحياة جوانب من جانب كل على سلبي تأثير له الذات تقدير

 الـذات  تقـدير  زيادةليدفع   عملال تمويل بأن كاليفورنيا واليةل التشريعي المجلس تم إقناع 

 علـى  االعتمـاد  لتقليـل  ضـخمة  ماليـة  عوائـد  المطـاف  نهاية في نتجوي كاليفورنيا سكانلدى  

ــة، اإلعانــات ــر والحمــل الحكومي ــه، المرغــوب غي  وإدمــان والجريمــة المدرســة، وفــشل في

 دافعـــي أمـــوال مـــن كثيـــراً يـــوفر أن شـــأنه مـــن، وهـــذا المـــشاكل مـــن وغيرهـــا المخـــدرات،

 علـى  كـانوا  لـو  اآلخـرين  المفكـرين كبـار   و فرويـد، و مـاركس، أي حـال فـان       وعلى   .الضرائب

 دعمـا  تتلقـى  ال تفصيالًو إقناعاً اإلنساني السلوك ظرياتأن أكثر ن   ألكدوااليوم   الحياة قيد

 األميركــي العــام الــرأي أن الــذات تقــدير حركــة أظهــرتقــد و. الجوانــب جميــع فــي تجريبيــاً

مـا   أسـاس  على المؤسسية الممارسات وتغيير النفس علماء إلى لالستماع استعداد على

 Harris) وعن عالقة تقدير الذات بالتحصيل األكاديمي يـذكر هـاريس   .النفس علم يقدمه

S., 2009)أن هــارتر (Harter,1985) اإلدراك الــذاتي للكفــاءة المدرســية باعتبارهــا    حــدد 

ــاد الخمـــسة الرئيـــسية التـــي تـــستخدم لتقيـــيم األفـــ     ــا .راد ألنفـــسهمواحـــدة مـــن األبعـ  أمـ

بوصـــفه مكونـــاً حيويـــاً فـــي   فقـــد عـــرف التحـــصيل الدراســـي(Erickson,1968)إريكـــسون 

عــرف تقــدير الــذات مــن الناحيــة العمليــة كتقيــيم لتجربــة ويُ. تــشكيل صــورة صــحية للــذات

ــسعادة      ــستحقاً للـ ــه مـ ــة وكونـ ــديات األكاديميـ ــة التحـ ــى مواجهـ ــه علـ ــرد وقدرتـ ــرى . الفـ ويـ

تقــدير الــذات    إمكانيــة اعتبــار مفهــوم الــذات األكــاديمي أو    )Cokley, 2000(كيكــولي 
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األكاديمي على نطاق واسع أن يكون كيف يرى الطالب قدرته أو قدرتها األكاديمية إذا مـا         

كمــا يوجــد ثالثــة عــشر دلــيالً آخــر يــشير إلــى أن أعــضاء          .قــورن مــع غيــره مــن الطــالب    

ذات مـن خـالل التخفـيض االنتقـائي        الجماعات المتدنية أو الموصومة تقوم بحماية تقدير الـ        

لتلــك المجــاالت خــارج المجموعــة وزيــادة تقييمهــا بــشكل انتقــائي لتلــك المجــاالت التــي     

 وتعـد العالقـة بـين تقـدير     (Sciacchitano & Crocker, 1993)لديها مزايا داخـل المجموعـة   

تلفـة  قـد توصـلت دراسـات مخ      يـات البحـث، ف     فـي أدب   الذات والتحصيل الدراسي موثقة جيداً    

 & Bankston) الـذات  تقـدير رتبـاط اإليجـابي بـين التحـصيل الدراسـي و     إلى نتيجة مفادهـا اإل 

Zhou, 2002; Lockett & Harrell, 2003; Schmidt & Padilla, 2003). .علـى سـبيل   و

 وجــود عالقــة بــين تقــدير الــذات العــام  (West et.al, 1980)المثــال، اثبــت وســت وآخــرون 

 ,Borkowski & Maxwell)بروكوفـسكي وماكـسويل   وجـد  ما ك. والتحصيل األكاديمي

 ,Purky) كمـا وجـد بيركـي   .  أن تقدير الذات يُعد مؤشراً كبيـراً علـى الـوعي القرائـي    (1991

. أن تقــدير الــذات يــرتبط بــبعض مكونــات النجــاح، ســواء األكاديميــة أو اللفظيــة         (1970

تبـاط موجـب دال بـين مفهـوم     روجـود إ  إلـى  (Reynolds, 1988) رينولدز وتشير نتائج بحث

 ,Covington)ويقرر كوفينجتون . المعدل التراكمي لدى طالب الجامعةوالذات األكاديمي 

وانخفـاض  ،   بزيادة مستوى التحـصيل الدراسـي       يرتبط  أن زيادة مستوى تقدير الذات     (1989

  (Reasoner ,2005) وأوضـح روزنـر  . بانخفـاض مـستوي اإلنجـاز    يـرتبط مستوى تقدير الذات

أن هناك اتفـاق عـام بـين البـاحثين علـى وجـود عالقـة وثيقـة بـين تقـدير الـذات والتحـصيل                          

فبعض الباحثين  . الدراسي ولكن هناك خالفات كبيرة بينهم فيما يتعلق بطبيعة العالقة         

 يفعلــون ذلــك المــتالك تقــدير ذات إيجــابي، ذوي األداء المدرســي المرتفــعيــرون أن الطــالب 

 ومــع .ير الــذات اإليجــابي هــو ضــرورة مــسبقة للتحــصيل الدراســي بينمــا يــرى آخــرون أن تقــد

 تقـارير متـضاربة تتـراوح بـين عالقـة صـفرية إلـى عالقـات إيجابيـة وسـلبية بـين               وُجـدت ذلك  

التنبـؤ   (Tuinen et.al., 1979)  وآخـرون تينـين وقـد بحـث   . تقدير الـذات والتحـصيل الدراسـي   

 وأفـاد بـأن   ، لـدى طالبـات المرحلـة الجامعيـة       باألداء األكاديمي بتقدير الـذات النـوعي والكلـي        
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مفهـوم،  ال علـى األداء الفعلـي علـى مهـام تحقيـق       كبيـراً تقدير الذات النـوعي كـان مؤشـراً      

، يوجيــف وإيــالن(كمــا وضــع . فــي حــين لــم يكــن تقــدير الــذات الكلــي مؤشــرا كافيــاً للتنبــؤ   

التعليميــة، ولكــن العالقــة  تقريــراً متــضارباً بــأن تقــدير الــذات ال عالقــة لــه بالتطلعــات   ) ١٩٨٧

ختالف في التقـارير المقدمـة إلـى    ويمكن أن يعزى اإل. هامة لشعور بعض الطالب بالكفاءة  

مفهـوم الـذات   ومفهـوم الـذات العـام والخـاص،     : االختالفات فـي المفـاهيم والتعـاريف مـن       

 حيـث    إلـى عمليـة متبادلـة      وتشير البحوث أيضاً  . تقدير الذات العام والخاص   ووتقدير الذات،   

ــالي بـــدوره يـــسهل      ــا أن تقـــدير الـــذات العـ تعـــزز اإلنجـــازات األكاديميـــة تقـــدير الـــذات، كمـ

ــاحثين أن الفــشل فــي تحقيــق      (Purkey,1970)التحــصيل الدراســي   ــرح بعــض الب ، وقــد اقت

وقـد  ). Mayo-Booker, 1996(التحصيل األكاديمي قـد يكـون دالـة لمفهـوم الـذات الـسلبي       

مدرسـة المتـسربين الخاصـة كـانوا أقـل تقـديراً للـذات مـن             أن طـالب    ) ١٩٧٤،  بيري  (وجدت  

هنــاك  ومــع ذلــك . المتــسربين مجموعــة مماثلــة مــن طــالب  مدرســة  ثانويــة عاديــة غيــر    

بـــين تقـــدير الـــذات والنجـــاح األكـــاديمي لـــدى  أو معدومـــة دراســـات وجـــدت عالقـــة ضـــعيفة

جتماع أن ماء اإلويفترض عديد من عل). Laar, 2000(الطالب األمريكيين من أصل أفريقي 

انخفاض األداء األكاديمي الذي يواجهه  الطالب األمريكيين من أصل أفريقي ينعكس في             

 .، ولكن تم اإلبالغ عن نتائج مناقضةيهمتقييم ذاتي أكثر سلبية لد

األول هــو   أن لتقــدير الــذات أثــرين جيــدين  (Baumeister, 2005)يــذكر بومــستر  كمــا 

وربمــا يمثــل ذلــك أحــد أســباب الــشعبية   ، عية للــسعادةال توجــد معــايير موضــو  والــسعادة

 ويكفـي   :جوهريـة الدائمة لبـرامج تقـدير الـذات علـى الـرغم مـن فـشلها فـي تحقيـق منـافع                      

النـدفاع  وا المبـادرة    يأما الفائدة األخرى فه   . شعر جميع المشاركين بمشاعر جيدة    تُ اإنه

رضــة لبــدء   أكثــر عُتفــعن ذوي تقــدير الــذات المر كمــا لــوحظ أ . معتقــداتالوالعمــل علــى  

للوقـوف فـي وجـه االسـتبداد والـدفاع      ووالنتقاد الجماعة  لتحدثواالعالقات في مجموعات  

كمــا لــوحظ أيــضا ميــل الــشباب ذوي تقــدير الــذات المرتفــع لتجربــة     . عــن ضــحايا البلطجــة 

الجــنس، والخمــر، والمخــدرات  وهكــذا علــى الــرغم مــن أن لتقــدير الــذات فوائــده إال أنــه قــد  
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 ,Naderi)نـادري وآخـرون   ويؤكـد   .عنه أحيانـا خـسائر علـى حـساب الفـرد واآلخـرين      تنشأ 

دراســة العالقــات بــين تقــدير   ويــذكر أن التحــصيل األكــاديمي  بتقــدير الــذات  عالقــة  (2009

ــن      ــر مـ ــي القـــت الكثيـ ــصيل الدراسـ ــذات والتحـ ــام الـ  & ,Maruyama, Rubin(االهتمـ

Kingsbury, 1981 (  ــ ــاحثين أن ارتفـ ــد بعـــض البـ ــسهل   ووجـ ــذات يُـ ــدير الـ ــستوى تقـ اع مـ

كمـا تـم الكـشف عـن وجـود عالقـة محـدودة فقـط بـين تقـدير الـذات                      . الدراسـي التحصيل  

 وقـد حاولـت العديـد مـن الدراسـات التـي       Pullmann, 2008 & (Allik(والتحـصيل الدراسـي   

ووفقـاً  . أجريت مؤخرا التحقق من العالقة المباشرة بين تقدير الـذات والتحـصيل الدراسـي    

فان تدني مستوى تقدير الذات العام   (Pullmann,  & Allik  2008 أليك وبولمان راساتلد

ولــيس  (حيــث أظهــرت النتــائج أن انخفــاض     . ال يعنــي بالــضرورة تحقــق الفقــر األكــاديمي    

. مستوى تقدير الذات العام  يُعد مؤشـر كبيـر لـألداء المدرسـي علـى أعلـى مـستوى        ) ارتفاع

تـشير إلـى أن    (Marsh &  O’Mara, 2008)  ارش وأومـارا ومـع ذلـك، فـان نتـائج بحـوث مـ      

تقدير الذات القبلي ذو تأثير إيجابي صغير على التحصيل العلمي الالحق، ولم يجد البـاحثون               

 Peck) ويـذكر بيـك وآخـرون   . الدراسـي  أي تأثير سـببي كبيـر بـين تقـدير الـذات والتحـصيل      

) ٠٫٢٢(والتحـصيل األكـاديمي قـد بلغـت      أن قيمة معامل االرتبـاط بـين تقـدير الـذات      (2013,

فــي دراســة هــوج  ) ٠٫٢٣ (،(Hansford & Hattie, 1982)فــي دراســة هانــسفورد وهــاتيي   

 & Valentine(في دراسة فالنتين ودي بوي ) ٠٫٠٧( ، (Hoge, Smit, & Crist,1995)ن يوآخر

Du Bois, 2003.الـدور  ةوأهميـ  بقيمتـه  يـشعر  ألن سلوكه في وعموماً فإن اإلنسان يهدف 

 ذاتـه  حـد  فـي  بقيمتـه  يـشعره  بما ويقوم مختلفة أدوار له منا فكل ، حياته في به يقوم الذي

 حياتـه،  فـي  عمـل  مـن  بـه  يقـوم  لمـا  اآلخـرين  تقـدير  يَلقـى  أن ويـود  بالـدور،  وكقـائم  كإنسان

 عمـل، وأن   مـن  بـه  يقـوم  فيمـا  والتقليـل  بالنجـاح  يـشعر  أن يود فإنه عمل، بأي يقوم وعندما

 الـذات  بـين  الثغرة أو الفجوة عن ينتج الذات تقدير انخفاض وأن وقيمتة، وزن له ملالع هذا

 تقــدير أهميــة ومعرفــة إدراك إلــى حاجاتنــا ترجــع كمــا). ١٩٨٧:٣٩٢موســى،  (وطموحاتهــا

 الحالي،بـل  سـلوكه  علـى  تأثيرهـا  يقتـصر  ال طفولتـه  منـذ  ذاتـه  عـن  الفـرد  فكـرة  أن مـن  الذات
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 تقـدير  ذوو يميـل  حيـث  المقبلـة  االجتماعيـة  تنميتـه  فـي  ؤثرويـ  المـستقبلي  سلوكه إلى يمتد

 آرائهـم، مهمـا    عـن  التعبيـر  علـى  والقـدرة  واالبتكـار  واالسـتقالل  الحريـة  إلـى  المرتفـع  الذات

ــع اختلفـــــت ــون  آراء مـــ ــرين، ويميلـــ ــو للتوافـــــق اآلخـــ ــن والخلـــ ــطراب مـــ ــصي االضـــ  الشخـــ

 ذاتــه، مــن ســلوكه يــزاتتعز ويــستمد إنجازاتــه يعــزو الفــرد كــان وإذا). ١٩٩٥،٢١٨صــالح،(

 علــى يحــصل ال بــآخر مُقارنــاً الــذات تقــدير مــن مرتفعــة درجــة الحالــة هــذه فــي منــه فيُتوقــع

 يعجـز  مـا  تحقيـق  عـن  يحقـق، ويعجـز    مـا  يحقـق  أنه العتقاده نتيجة لذاته لتقديره تعزيزات

 يرهتقـد  الخارجيـة، ويـصبح     العوامـل  علـى  اعتمـاداً  بـل  وإمكاناتـه  قدرتـه  علـى  اعتماداً ال عنه

ــه ــفه لذاتـ ــال شـــخص بوصـ ــز فعـ ــدير منجـ ــئيل تقـ ــرج، (.  ضـ ــد)١٩٩١،٩فـ ــارت  وقـ  بعـــض أشـ

 يميـل  الطالـب  فـإن  ناجحـة،  و مرضية تكون عندما المدرسي التعلم خبرة أن إلى الدراسات

 خبـرة  ستكون المواقف تلك أن ذاته في ثقة وكله الجديدة التعلم مواقف في الدخول إلى

 لـه،  بالنـسبة  محبطـة  فاشـلة أو   خبـرة  المدرسـة  يعتبـر  لـذي ا الطالـب  أمـا  لـه،  بالنسبة ناجحة

 أمـا ). ١٩٨٦،٢٩ ،الطـواب . (أخـرى  أمـور  فـي  رضـاه  تحقيـق  عـن  البحـث  إلـى  يميـل  مـا  غالبًا فإنه

 الجيـدة،  غيـر  وصـفاتهم  ونقائـصهم  عيـوبهم  علـى  يركـزون ف المـنخفض الذات   تقدير ذوي

 ألنفـسهم  ويـضعون  وأحكامهـا،  آلرائهـا  واالنصياع الجماعة بضغوط للتأثر ميالً أكثر وهم

 وهـي  الذاتيـة،  المراقبـة  مقياس على أعلى درجات يسجلون حيث الواقع، من أدنى توقعات

 ،١٩٨٥،القـسوس . (المهمـة  نحو الموجه االنتباه من تقلل حيث األداء على سلبي تأثير ذات

 سـليمة  ورؤيـة  وعـى  عـن  يـتمخض  الـذات  تقـدير  أن  (1993)عبـد الوهـاب كامـل     ، ويـرى )١٥

 بـسرطان  وصـفه  يمكـن  بمـا  ويـصاب  لذاتـه،  تقـديره  فـي  الفـرد  يغـالي  وقـد  للذات، وموضوعية

 العــدواني الــسلوك أنــواع مــن نــوع ويرتكــب اآلخــرين، مــن مقبــول غيــر يجعلــه الــذي الــذات

 . اللفظية العدوانية ومنها
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 وقد بُذلت جهود عديدة لتعريف تقدير الذات وفيما يلي نورد بعض منها

 ):٤(في جدول 

 الذات تقدير تعريفات) 4 (جدول 

 &انجلش
 وانجلش

  الفرد في والسيئة الحسنه للنقاط صريح تقييم على يركز بأنه الذات تقدير يعرف
 (English & English,1958,138)  

 ١٩٨١ (والــسلبية  األيجابيــه بــين  مــا يتــراوح متــصل  أو بعــد علــى يقــع  شخــصي حكــم كاتل
(Lawrence,     

      (Rgers, 1969)  .انفعالي وآخر سلوكي مكون لها والتي ذاته نحو فردال اتجاهات روجرز

 ١٩٧٩روزنبرج 
 الفكـرة التـي يـدركها الفـرد       وهوتجاهات الفرد الشاملة سالبة أو موجبة نحو نفسه،         ا

 )Rosenberg, 1979,833(ين له عن كيفية رؤية وتقييم اآلخر

 ١٩٧٩فهمي 
مدرك أو اتجاه يعبـر عـن إدراك الفـرد لنفـسه وعـن قدرتـه علـى كـل مـا يقـوم بـه مـن                     
أعمال وتصرفات، ويتكون في إطار حاجات الطفولة ، وخاصة الحاجة إلى االسـتقالل             

 والحرية والقبول والنجاح
 )1981،لورانس (الب أو بينهما تقييم الشخص لذاته علي نهاية قطب موجب أو س لورانس
 ايزاكس
1982 

 وبنفـسه  برأيـه  واعتـزازه  وإلنجازاتـه  لذاتـه  الفـرد  واحتـرام  عنهـا  والرضي بالنفس الثقة
 لآلخرين  ندا يجعله ما القدرة من لديه بأن الفرد واقتناع لها وتقبله

 المقصود عبد
١٩٨٣ 

ــديرات مـــن مجموعـــة ــا التـــي التقـ ــارات تتـــضمنها التـــي والـــسيئة الحـــسنة يعطيهـ  عبـ
 مـن  يتكـون  أن يمكن لذاته الفرد تقدير وأن ، ذاته في توافرها درجة حيث من االختيار
 . باآلخرين عالقاته

 ١٩٨٥بخيت 
 ومـن  ، به المحيط العالم يواجه عندما الفرد عليها يستند التي والمعتقدات االتجاهات

 لتوقعـات  طبقـاً  سـتجابة لال الـشخص  يُعـد  عقليـاً  تجهيـزاً  يعطـى  الـذات  تقـدير  فـإن  هنا
 الشخصية والقوة والقبول النجاح

 فرج
١٩٨٦ 

تصميم الفـرد لذاتـه فـي مـسعى منـه نحـو التمـسك بهـذا التـصميم ، فيمـا يتـضمنه مـن                         
إيجابيات تدعوه الحترام ذاته مقارنا باآلخرين ، وفيما يتـضمن هـذا التـصميم أيـضا مـن        

 .ذي يسعي فيه للتخلص منه سلبيات ال تقلل من شأنه بين اآلخرين في الوقت ال

 سميث
1987 

 المحـيط  العـالم  يواجـه  عندما الفرد يستدعيها التي والمعتقدات االتجاهات مجموعة
 والقبــول النجــاح لتوقعــات طبقــا لالســتجابة النجــاح توقــع معتقــدات تــشمل وهــى بــه،

 ) ١٩٨٣ ، سالمة&  الدرينى ()١٩٨٧المري،) (١٩٨٧اللحامى،  (الشخصية والقوه
 .هو نظره وجهة من اآلخرون يدركها وكما لذاته الفرد يضعه الذي التقييم هو الذات تقدير إن ١٩٨٩حسن

 )١٩٩٢(سليمان 
 مـن  الفـرد  يعبـر  سـلوكي  وتعبيـر  تقدير كونه عن فضالً ذاته، نحو الفرد به يقوم تقييم
 بالجـدارة  شـعوره  يعكـس  الفـرد  قبـل  مـن  التقـدير  وهـذا . لذاتـه  تقـديره  مدى عن خالله
 )١٩٩٢، سليمان. (لكفايةوا

 وجـود  إلـى  أيـضا  وكذلك ، واجتماعية شخصية أهمية لها مهمات في النجاح توقعات ١٩٩٣جبريل 
 .اآلخرين من مقبولة وأنها ، الذات قبول إلى ،و الذات نحو إيجابية مشاعر
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مكـون انفعـالي سـلوكي التجاهـات الفـرد نحـو            "ويُعرف الباحث تقدير الـذات علـى أنـه          

يجابيـة والـسلبية فـي ضـوء كـل مـن معتقـدات        ناتجة عن تقييمها على متـصل مـن اإل       ذاته ال 

 ".الفعالية الذاتية وإدراك اآلخرين لذاته من وجهة نظره

 : الدراسات السابقة
ــذات ، دراســات     فعاليــة تناولــت وتــشمل دراســات  ــذات، دراســات تناولــت تنظــيم ال  ال

 تناولــت ومنهــا دراســات الــذات اتعمليــ نمذجــه تناولــت الــذات ، ودراســات تقــدير تناولــت

 تحليـل   باسـتخدام  المتعـدد ، وأخـرى     واالنحـدار  البعـدى  التحليل باستخدام الذات عمليات

ثـم التعليـق   (SEM) البنائيـة   المعادلـة  نمـوذج  ، وثالثـة باسـتخدام   :(Path analysis) المسار

 .على الدراسات السابقة

 : دراسات تناولت فعالية الذات: أوالً
الدراســات التــي تناولــت فعاليــة الــذات فــي موضــوعاتها ونتائجهــا منــذ اقتــرح         تباينــت 

بانــدورا مــصطلح فعاليــة الــذات كعمليــة محوريــة تــشكل الــسلوك اإلنــساني وتلعــب دوراً  

أشــارت نتــائج  كبيــراً فــي الــتعلم بــشكل عــام والــتعلم االجتمــاعي بــشكل خــاص، فقــد      

تـسهل  ن فعاليـة الـذات   أ إلـى  (Pintrich & De Groot, 1990)دراسة بنتـريش ودي جـروت   

 أجـرى الكـسندر وفريـد     قـد   و. واألداء وتقلل االحتـراق النفـسي     المعرفية  تعزز المشاركة   و

(Alexander & Fred,1998)ًإلــى وجــود ارتبــاط موجــب دال ه أشــارت نتائجــياً بعــد تحلــيال 

 لمختلفــة المجــاالت المهنيــة افــيإحــصائياً بــين مــستوى فعاليــة الــذات والقــدرة علــى األداء   

 إلى عـدم وجـود ارتبـاط دال بـين فعاليـة      (McKenzie, 1999)ماكنزي توصلت دراسة كما .

الذات وتقدير الذات لدى طالب المـدارس المتوسـطة، كمـا وُجـدت فـروق فـي تقـدير الـذات                  

 التـي أظهـرت  ) ٢٠٠١اآللوسـي، (ويختلف ذلك مع دراسـة  . تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور 

 طبقـاً  الـذات  فاعليـة  في دالة فروق وعدم وجود  ذاتية، بفاعلية الجامعة تمتع طلبة  نتائجها

 الــذات فاعليــة عاليــة بــين موجبــة ارتباطيــة عالقــة ، ووجــود والتخــصص الجــنس لمتغيــري

 ,.Lane et.al) نيدراسـة الن وآخـر  بنحـدار المتعـدد   أظهـرت نتـائج  اإل  وقـد  . الـذات  وتقـدير 
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 من التباين في أداء طالب الدراسات العليا % ٣٢إمكانية تفسير متدرب ) ١٤٥ (على (2003

كـروس  أمـا دراسـة   . لالختالفات في فئة الدرجة، والقدرة المعرفية، ودرجات فعالية الـذات       

 فـي بدايـة   إلـى أن فعاليـة الـذات األكاديميـة     هـا نتائجفقـد أشـارت    (Cruce, 2005) نيوآخـر 

اإلعــداد األكــاديمي قبــل  رغــم الــسنة األولــى يختلــف بــاختالف المــستوى التعليمــي للوالــدين

مع معلمي المدارس الثانوية حول خطط الكليـة أو         الطالب  تفاعل  ذلك   ، ويعوض الدراسة

 أن إلـى  هـا قـد أشـارت نتائج  ف (Abbitt& Klett , 2007) كليـت  &دراسـة أبيـت   أمـا  . المهنـة 

ت نحــو اً لمعتقــدات فعاليــة الــذا هامــ عــد مؤشــراًيُتكنولوجيــا الكمبيــوتر ل االرتيــاح المــدرك

ز علــى المــسائل المتعلقــة بــدمج التكنولوجيــا فــي التعلــيم مــن        يــركالتأن ، والتكنولوجيــا

ز علـى تنميـة     يـ تركالالمرجح أن يكون له أثر إيجابي على معتقدات فعالية الـذات أكبـر مـن                

  (Golightly, 2007)دراسة جـولتلي أما . مع تكنولوجيا الكمبيوترالتعامل مهارات كفاءة 

تــسهم فــي خفــض   كاديميــة فعاليــة الــذات األ أن انخفــاض مــستوياتمــن فقــد انطلقــت

إلـى   طالـب أمريكـي هنـدي     (118)الدراسة علـى أشارت نتائج و. الدراسي التحصيل معدالت

مقيــاس وأن المعــدل الكلــي، ودرجــات الرتــب المئينيــة الختبــارات أيــوا للتطــوير التربــوي ،        

 كشفت نتـائج كما . (SIS) مدارس تنبئ عن مقياس الذات في ال"مشاعري نحو المدرسة"

 فعالية أن إلى التحليل البعدي للبحوث استناداً (Judge et.al., 2007) نيدراسة جدج وآخر

الوظــائف قليلــة التعقيــد دون متوســطة أو عاليــة التعقيــد، كــم تتنبــأ    فــيتتنبــأ بــاألداءالــذات 

ــوظيفي   ــة دون األداء الــــــ ــى المهمــــــ ــاألداء علــــــ ــلبــــــ ــرى  .  ككــــــ ــد أجــــــ ــاكالفلين وقــــــ مــــــ

لـدور الشخـصية وفعاليـة الـذات فـي       دراسـة طوليـة    (McLaughlin et al., 2007)وآخـرون 

أشارت النتـائج إلـى أن فعاليـة الـذات          وقد   ،مريضطالب ت ) ٣٥٠(التنبؤ باألداء األكاديمي لدى     

وي معتقـدات   ، حيث كان ذ   لطالبل للمعدل األكاديمي  األكاديمية تُعد مؤشراً دال إحصائياً    

 Liew)وفـي دراســة ليـو وآخــرين   . مرتفعــة أكثـر تحقيقــاً ألفـضل العالمــات  فعاليـة الـذات ال  

et.al. ,2008)  طفـل  ) ٧٢٣(بين عمليـات تنظـيم الـذات والتحـصيل علـى      االرتباط تم فحص

 النتـائج فكـرة أن الجهـود        ، وقـد دعمـت    بالصف األول من ذوي الوعي المعلوماتي المنخفض      
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تعـــزز معتقـــدات فعاليـــة الـــذات   األطفـــالالمبكـــرة لتعزيـــز مهـــارة التنظـــيم الـــذاتي لـــدى   

 Jungert)وجوستافسون دراسة جنجرتأما  .األكاديمية والتحصيل في مجال محو األمية

& Gustafson, 2009)  أن هـا قـد بينـت نتائج   فمـن طـالب ماجـستير الهندسـة    ) ٢٧١ ( علـى 

ذات أنمـاط الخــصائص الداخليـة والكليــة تــرتبط بالمـستوى العــالي مــن معتقـدات فعاليــة الــ    

 (Vanlede et.al., 2009) كمـا قـام فانلـد وآخـرون    . التـأثير فـي موقـف الدراسـة    ومعتقـدات  

 األداءذكريــات بمــستوى  األكاديميــة مــن تــأثر مــستوى معتقــدات فعاليــة الــذات    بــالتحقق

ن التجهيــز أ وقــد أكــدت النتــائج  ،)عامــة/ذكريــات محــددة( التــي يــتم تجهيزهــا  األكــاديمي

 مــستوى عــال مــن معتقــدات فعاليــة الــذات األكاديميــة علــى  الحفــاظعلــىالمحــدد يــساعد 

  أن(Breso, 2011)ين دراســة بريــسو وآخــر وقــد أظهــرت نتــائج .مقارنــة بالمعالجــة العامــة

ــالغ األهميــة فــي تعزيــز         ــدى الطــالب والمــشاركة وفعاليــة الــذات أمــر ب االحتــراق النفــسي ل

ــات     ــد مواجهــة االمتحان ــديهم عن ــالتغيير. مــستويات الراحــة ل ــة   ف ات فــي مــستويات فعالي

الـــذات تـــرتبط بقـــوة بـــالتغيرات فـــي مـــستوى االحتـــراق النفـــسي والمـــشاركة الفـــصلية         

)Salanova et. al., 2005 (حتــراق النفــسي ينــتج عــن األزمــات المتعاقبــة فــي   أن اإلحيــث

 بادئ ذي بدء إلى أن االحتراق النفسي (Cherniss, 1993) فقد أشار شيرنس ،فعالية الذات

على افتراض أن عدم الثقة في كفاءات        "أزمة الفعالية "من مشاعر عدم الفعالية أو      ر  يُطوَ

 إلــى )(Leiter, 1992تــر يكمــا ذهــب لي. الــذات عامــل حاســم فــي تنميــة االحتــراق النفــسي  

نخـراط فـي الـسلوك     ، واعتبـار اإل   "أزمـة فعاليـة   "اعتبار االحتـراق النفـسي بـشكل أساسـي          

كمـا أظهـرت    . تمد من مستويات عالية من فعالية الذات      زيادة الدوافع التي تس   مؤشر على   

عالقـة ارتبـاط   وجـود   (Basavarajappa,2012)  خانهكيـشي &باسـافاراجابا  نتائج دراسة 

ــة  ــين دال ــذات    واألداء األكــاديمي ب ــة ال ــاب وفعالي ــة واالكتئ ــضغوط األكاديمي ــا  .ال دراســة أم

الرياضــيات لــديهم و الفيزيــاء  إلــى أن طلبــةهــاأشــارت نتائج فقــد ,Boldaji) (2013بولــداجي 

الطالبـــات مـــستوى كمـــا أظهـــرت   ،أعلـــى مـــستوى لفعاليـــة الـــذات بالمقارنـــة مـــع اآلخـــرين

 . معتقدات فعالية الذات أعلى مقارنة بالطالب الذكور
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نجد أن فعالية الـذات مـن أهـم     من خالل العرض السابق للدراسات السابقة :تعقيب

المـشاركة الفـصلية ومواجهـة االمتحانـات وذلـك          معززات ومنبئات التحصيل األكاديمي و    

، (Abbitt& Klett, 2007)كليـت  &أبيـت ، و (Golightly ,2007)دراسـة جـولتلي  طبقاً لنتائج 

 ، (McLaughlin et.al, 2007) نيمـاكالفلين وآخـر  ، و (Lane et.al., 2003) نيالن وآخـر و

جنجــرت  ، و (Basavarajappa, 2012)باســافاراجابا  ، و(Breso, 2011)وآخــرين بريــسو و

كــل مــن أشــارت نتــائج دراســة ،  كمــا ) (Jungert & Gustafson, 2009وجوستافــسون

 ,.Judge  et.al) نيجـدج وآخـر  ، و (Pintrich & De Groot, 1990)بنتـريش ودي جـروت   

وجــود ارتبــاط موجــب دال إلــى  (Alexander & Fred, 1998)الكــسندر وفريــدو ، (2007

وقد . المختلفة المجاالت المهنية فيلية الذات والقدرة على األداء إحصائياً بين مستوى فعا 

فروقاً في تقـدير الـذات تبعـا لمتغيـر الجـنس      (McKenzie,1999)   ماكنزي أظهرت دراسة 

 . Boldaji (2013)دراسـة بولـداجي   بينما كانت الفروق لـصالح الطالبـات فـي    . لصالح الذكور

 فــي دالــة فــروق التــي توصــلت إلــى عــدم وجــود   )٢٠٠١، اآللوســي(ويختلــف ذلــك مــع دراســة  

 نيوآخــر فانلــدوقــد أشــارت دراســة  . والتخــصص الجــنس لمتغيــري طبقــاً الــذات فاعليــة

(Vanlede et.al., 2009)  األكاديمي األداءذكريات  إلى تأثر مستوى فعالية الذات بمستوى 

يهم أعلــى مــستوى الرياضــيات لــدوطلبــة الفيزيــاء ، وأن ) عــام ، محــددة(التــي يــتم تجهيزهــا 

بـــاختالف المـــستوى كمـــا تختلـــف فعاليـــة الـــذات  . اآلخـــرينلفعاليـــة الـــذات بالمقارنـــة مـــع  

وفيمـا يتعلـق بعالقــة   . (Cruce, 2005)  نيكـروس وآخـر   طبقـاً لدراســة  التعليمـي للوالـدين  

 عـــدم وجـــود (McKenzie,1999)مـــاكنزي فعاليـــة الـــذات بتقـــدير الـــذات أظهـــرت دراســـة  

 عالقـة  وجـود ) ٢٠٠١اآللوسي، (الذات وتقدير الذات، بينما أظهرت دراسة ارتباط بين فعالية  

 عالقـة  (Liew et.al., 2008)وقـد أثبتـت دراسـة ليـو وآخـرين      . عالية بينهمـا  موجبة ارتباطيه

 .  فعالية الذات بتنظيم الذات
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 :دراسات تناولت تنظيم الذات: ثانياً
 بتنميــة الــسلوك التنظيمــي Latham, & Locke (1991)قامــت دراســة الثــام ولــوك  

 ,.Yen et.al) وهـدفت دراسـة يـن وآخـرين    . واتخـاذ القـرار مـن خـالل برنـامج تنظـيم الـذات       

علـى  فـي المـدارس الذكيـة الماليزيـة     منبئات الـتعلم المـنظم ذاتيـاً    لكشف عن ا إلى (2005

افة إلــى باإلضــ المنظمــة ذاتيــاًنحــدار المتعــدد أن المعرفــة تحليــل االوقــد أظهــر  طالبــا، )٤٠٩(

، والتفـاعالت بـين الطالـب والمعلـم، والمعتقـدات            تكنولوجيا المعلومات  مستويات تكامل 

ــة، ال ــأتحفيزيـ ــوظ  تتنبـ ــاً  بـــشكل ملحـ ــنظم ذاتيـ ــالتعلم المـ ــة   . بـ ــائج دراسـ ــد أظهـــرت نتـ وقـ

. الـذات  وتنظـيم  االبتكـار  بـين  اًإحـصائي  الـة د عالقة وجود (Al-Dhobaiban, 2005)الضبيبان

 المـشكالت  حـل مـستوى   لتحـسين  فقـد هـدفت   (Montague, 2008)ومونتـاجي  أما دراسة

 المعرفيــــة التــــدريس الــــتعلم باســــتخدام إســــتراتيجية صــــعوبات ذوي للطــــالب الرياضــــية

 نظريـات  بحـوث  (Kuiper et.al., 2009) كما تناولت دراسة كيبـر وآخـرين  . الذاتي لتنظيمل

وقـد  . التمـريض  ممارسـة و الـسريري  التعلـيم  فـي  للتفكير األساسية العناصر وصف ونماذج

 مهارات في التقدم لتعزيز التعلم وأساليب فعالال لتدريسل إطاراً البحث هذادعمت نتائج 

 Lane)أمـا دراسـة الن وآخـرين    . التفكيـر و الـتعلم  ستراتيجياتال الذاتي التنظيمو المتعلم

et.al., 2008)        ــذات علــى ا ــر تنميــة إســتراتيجية تنظــيم ال ــى دراســة أث ألداء  فقــد هــدفت إل

الكتابي لدى طالب الـصف الثـاني ذوي صـعوبات الكتابـة واالضـطرابات الـسلوكية فـي ضـوء             

تم تعليم الطالب كيفيـة التخطـيط وصـياغة قـصة           حيث  . لسلوك ل نموذج الدعم اإليجابي  

ــذات   باســتخدام  ــائج  وقــد . نمــوذج تنميــة إســتراتيجية تنظــيم ال الدراســة عــن  كــشفت نت

دراســـة  وتختبـــر  . عينـــة الدراســـة  تهـــا لـــدى  جودو فـــي اكتمـــال القـــصة وطولهـــا   تحـــسن 

باســتخدام  العمليــة إلــي المخرجــات موذجــا يبــين التحــول مــن   ن (Magno, 2009)مــاجنو

 من مختلف جامعـات  البط) ٢٩٤(على  مداخل التعلم الى تنظيم الذات  المسار من    تحليل

ذات باسـتثناء   عوامـل تنظـيم الـ     الـنهج العميـق ب     ارتبـاط أظهرت النتـائج    وقد   ،مانيال، الفلبين 

 (Vahedi, et.al., 2009)وقد أجـرى فاهيـدي وآخـرون     .هيكلة البيئية والتماس المساعدةال
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غيـر    القاسـية أو  الوالديـة   أن معامل االرتبـاط  وقد أظهر    مراهق   )٢٤٩(عينة من   دراسة على   

وعلـى عكـس    ،   ذات عالقـة طرديـة موجبـة بالتـسويف         ) واإلكراه ،الرفض والفوضى (داعمة  

ــ  الالــدفء و (الجيــدة  ألبــوة واألمومـــة  اذلــك فــان    ذات عالقـــة ) حكم الــذاتي تبنــاء، ودعـــم ال

نحـدار الهرمـي المتعـدد وجـود عالقـة          أظهـرت نتـائج تحلـيالت اإل      كما  . التسويفعكسية ب 

مقـاييس األسـاليب الوالديـة      لدى الطالب و  قصيرة األجل    التنظيم الذاتي    سلبية واضحة بين  

وعلـى النقـيض مـن التنظـيم     نتائج الدراسـات الـسابقة   ق والمماطلة بما يتف)  والدفء البناء(

. يـرتبط سـلبياً بالتـسويف   تنظيم الـذات قـصير األجـل    أن جد  وُ الذاتي السلوكي لميلر براون   

مـوظفي أربـع منظمـات     فقد أُجريت علي (Sharma et.al, 2009)أما دراسة شارما وآخرين 

جامعــة  بنيــة المعلومــات  فــي تق المــوظفين رئيــسية ومجموعــة مــن طــالب دورة تدريبيــة     

 التحلــيالت اإلحــصائية باســتخدام طريقــة المربعــات الجزئيــة وقــد أجريــت. نيوســاوث ويلــز

 كـل مـن التوجيـه     مستويات أعلـى مـن    المتعلمين الكترونياً ذوي   أثبتت أن و) PLS(الصغرى  

. ونـي لـتعلم اإللكتر وفعاليـة الـذات ل  ،  وفعالية الـذات للـتعلم المـنظم ذاتيـاً        ،  الداخلي لألهداف 

إلـى أهميـة تنظـيم    ) (Kocha & Nafzigerb, 2009كمـا تـشير دراسـة كوشـا وفـازيجرب      

عـرف  نال  ورغم ذلك فإننا     .الذات من خالل بناء األهداف التي تعد من أهم محفزات االنجاز          

هـداف كنقـاط    حيـث تعمـل األ    .  أهدافهم   إال القليل عن سبب وكيف يمكن للناس تعيين       

وتهـدف  . الـضبط الـذاتي للمـشكالت      ضيالت المتحيزة تؤدي الى   ،كما أن التف  مرجعية لألداء 

كل مـن التنـاقض    تأثير إلى إستقصاء (Duckworth et.al., 2011) دراسة دكورث وآخرين

، حيـث  المـراهقين  لـدى  الناجحـة  األهـداف  تنفيذ على نوايا التنفيذ مع جنب إلى جنباً العقلي

ات امتحانـ  لخـوض  ونستعديـ  الثانويـة  ارسالمـد طالب بالـصف الثـاني ب    ) ٦٦ ( عشوائياً أُختير

 نوايـا مهمـة   مـع  دقيقـة  ثالثـون  لمـدة مهمـة كتابـة متناقـضات عقليـة      إمـا  السـتكمال  هامـة 

 حالـة  فـي  الطـالب وقد أظهرت الدراسة أن     . ةوهمي سيطرةتمرين كتابة    ممارسة أو تنفيذ

 هـذه وتـشير  . يةالثان حالةال في الطالب من أكثر ممارسة أسئلة٪  ٦٠  األولى أكملوا  التدخل

إســـتراتيجيتي التنـــاقض العقلـــي ونوايـــا التنفيـــذ      لتـــدريس مباشـــرةال فائـــدةال إلـــى النتـــائج
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) ٢٠١٢ (ســعيد بكــر دراســة. نحــو تحقيــق األهــداف  لــسعيل الــذات لتنظــيم كإســتراتيجية

 االحتــراق مــن للوقايــة الــذات تنظــيم اســتراتيجيات علــى قــائم برنــامج فعاليــة وموضــوعها

 الشخــصية الــذات تنظــيم أبعــاد ضــوء فــي) المــسائي (المــوازى التعلــيم طــالب لــدى النفــسي

ــة والـــسلوكية ــاً والبيئيـ ــصنيف طبقـ ــز لتـ ــوطني المركـ ــوقين الـ ــوبين للمتفـ ــة والموهـ  بجامعـ

 اإلمام بجامعة واإلرشاد التوجيه دبلوم طالب من طالباً) ٩٣ (على) NRC/GT (كونكتكت

 واسـتبيان  النفـسي،  لالحتـراق  كماسـال  مقيـاس  طُبـق علـيهم    اإلسالمية سعود بن محمد

 والبرنامج الباحث، وتقنين ترجمة والوندوفسكي وميللر براون إعداد) SRQ (الذات تنظيم

 طـالب  لـدى  النفـسي  االحتـراق  مـن  للوقايـة  الـذات  تنظـيم  استراتيجيات على القائم الوقائي

 عالقة طالعيةاالست الدراسة نتائج أظهرت وقد الباحث، إعداد) المسائي (الموازى التعليم

 باإلضـافة  النفـسي  واالحتـراق  الـذات  تنظـيم  بين) ٠٫٠١ (مستوي عند دالة عكسية ارتباطيه

 طـالب  أبـدى  بينمـا  الـذات  تنظيم مستوى في المسائي طالب علي الصباحي طالب تفوق إلي

 يعنــي ممــا البحــث برنــامج تطبيــق قبــل النفــسي االحتــراق مــن أعلــي مــستويات المــسائي

 أظهــرت وقــد. النفــسي االحتــراق مــن للوقايــة الــذات تنظــيم مهــارات تنميــة إلــى حــاجتهم

ــائج ــامج فعاليـــة النتـ ــائي البرنـ ــائم الوقـ ــتراتيجيات علـــى القـ  مـــن للوقايـــة الـــذات تنظـــيم اسـ

  .الموازي التعليم طالب لدي النفسي االحتراق

أظهرت الدراسات السابقة أهميـة كبيـرة لتنظـيم الـذات فـي األداء الكتـابي،              :تعقيب

 ، السلوك التنظيمي، واتخاذ القـرار، واالبتكـار، وتحفيـز االنجـاز،             الرياضية المشكالت حلو

النفسي والتسويف ومنها دراسـة الثـام        االحتراق من للمشكالت، والوقاية  الذاتي والضبط

ــضبيبان ) (Latham & Locke, 1991ولــــــوك   ، (Al-Dhobaiban, 2005)، الــــ

، وفاهيــدي وآخــرين ) (Lane et.al., 2008خــرين ، والن وآ)  (Montague,2008ومونتــاجيو

(Vahedi, et.al. 2009)،   وقـد كـشفت دراسـة يـن وآخـرين     ) ٢٠١٢ (سـعيد  وبكـر ، (Yen 

et.al., 2005)  كمـا كـشفت دراسـة    . بـالتعلم المـنظم ذاتيـاً    تتنبـأ  المنظمة ذاتياًأن المعرفة
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يتي التنـاقض العقلـي    عـن فعاليـة إسـتراتيج    (Duckworth,et.al., 2011) دكـورث وآخـرين  

 . الذات نظيمونوايا التنفيذ في تنمية ت

 & Bachman)( باشـمان وأومـالي   كـشفت دراسـة  : دراسـات تناولـت تقـدير الـذات    

O'Malley, 1977 أن  
 سـتاكي   كمـا توصـلت نتـائج دراسـة    . "سـببية " تقدير الـذات والتحـصيل ليـست   عالقة 

(Stake,1979) النــساء مــن الرجــال لــدى أعلــى -امتوقعــ كــان كمــا-الــذات تقــدير أن إلــى 

يكــون  الــذات اإليجــابي مفهــوم ذوي أن )١٩٨٣، جبريــل(دراســة  أظهــرت وقــد. الجامعيــات

 الـــذات تقـــدير بـــين كمـــا وُجـــدت عالقـــة دالـــة الدراســـي، التحـــصيل فـــي أفـــضل مـــستواهم

 داللـة  ذات فـروق  وجـود   عـدم  )١٩٨٨شـعيب،   ( نتائج دراسة  أهم ومن. المدرسي والتكيف

لــه، وارتبــاط  المكونــة األبعــاد أو للــذات تقــديرهم درجــة فــي واإلنــاث الــذكور ينبــ إحــصائية

 مكونـات  بعـض  بـين  سببية عالقة وجود وعدم القلق، درجة مع سلبيًا الدراسي التحصيل

 االجتمــاعي  الــذات  تقــدير  بــين ســببية  عالقــة  الدراســي، ووجــود  والتحــصيل  الــذات  تقــدير

 بـين  موجبة عالقة وجود أظهرت النتائج ) ١٩٨٩كفافي،  ( وفي دراسة    .الدراسي والتحصيل

 العـاديين  األطفـال   أن)١٩٩١عكاشـة،  ( كما أوضـحت دراسـة  . الذات وتقدير باألمن الشعور

 مجموعـة  المـؤخرة  فـي  وتـأتي  األيتـام،  األطفـال  يلـيهم  مستوى لتقدير الذات،   أظهروا أعلى 

 أحــد مــن الطفــل لحرمــان واضــح تــأثير ووجــود األحــداث، بمؤســسات المــودعين األطفــال

 وجـود  الدراسـة  كمـا أكـدت    الوالـدين،  كـال  بفقـد  التـأثير  هـذا  يـزداد  لذاته، تقديره على والديه

 العربيــة اللغــة لمقــرري بالنــسبة خاصــة الدراســي وتحــصيله لذاتــه الطفــل تقــدير بــين عالقــة

 مجموعـات  بـين  دالـة  فـروق   وجود )١٩٩٣شوكت،  (نتائج دراسة    وقد أظهرت . والرياضيات

 التـي  اآلباء اتجاهات إدراك في) منخفضي تقدير الذات   متوسطي، مرتفعي،(  الثالثة الدراسة

 نتـائج  أسـفرت   وقـد . اإلتكـال  مقابـل  واالسـتقالل  التـسلطية،  مقابـل  بالديمقراطيـة  تتـسم 

 وكـل مـن االتجـاه      الـذات  تقـدير  بـين  دال موجـب  ارتباط وجود عن) ١٩٩٦المطوع،  (دراسة  

ــو ــة  نحـ ــارات والدافعيـ ــازلإل االختبـ ــم نجـ ــظ ولـ ــروق تالحـ ــين فـ ــسين بـ ــاً  الجنـ ــا جميعـ  .فيهـ
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 درجــة خفــض الدراســة فــي برنــامج فعاليــة عــدم عــن) ١٩٩٩الخــضير، ( وكــشفت دراســة

 الـذات  تقـدير  درجـة  مـستوى  رفـع  فـي  التجريبية وفعاليتـة   المجموعة طالبات لدى االكتئاب

ورت وآخــرين  وأثبتــت دراســة بتنكــ.التوكيــدي البرنــامج تطبيــق بعــد التجريبيــة للمجموعــة

(Bettencourt et.al ,1999)   جتمـاعي   إمكانية التنبؤ بالتوافق في مجـال معـين كالمجـال اإل

واألكاديمي من خالل نمو تقدير الـذات الكلـي فـي نهايـة العـام الدراسـي األول، كمـا ارتـبط          

 وقـد . نمو تقدير الذات من الفصل الدراسي األول إلى الثاني بالتحسن فـي التكيـف الدراسـي               

ــرتأظ ــة هـ ــيس دراسـ ــات     Ellis, 1999) (الـ ــذات والممارسـ ــدير الـ ــول تقـ ــالب حـ آراء الطـ

 وأن لذاتــه، بتقــديره يتعلــق المدرســة فــي الفــرد ســلوك الطــالب أن التعليميــة حيــث اقتــرح 

كمـا  . مرتفـع  ذات تقدير للفرد يعطي المدرسة في النجاح أو مرتفعة درجات على الحصول

 الــذي األســلوب علــى ويعتمــد لذاتــه، الفــرد تقــدير فــي يــركب تــأثير لــديهما والرفــاق العائلــة أن

 أو الطالـب  شـأن  مـن  التقليـل  عنـه، وأَن   وفكـرتهم  الطالب، مع األشخاص هؤالء به يتعامل

 شــأن مــن اإلعــالء أو والثنــاء، المــدح، وأن الــذات تقــدير علــى الــسلبي تــأثيره لــه يكــون إهانتــه

 اآلخــرين رأي علــى يعتمــد ال الــذات تقــدير  وأن.الــذات تقــدير فــي اإليجــابي تــأثيره لــه الطالــب

 تقــدير وأن. يرفــضه أم الــرأي هــذا ســيقبل الفــرد كــان إذا مــا علــى يعتمــد ولكــن الفــرد، تجــاه

 عوامـل  أي عن بعيداً يعتبر الذات فتقدير وبالتالي للفرد، الداخلية العوامل على يعتمد الذات

 يختلـف  الـذات  تقـدير  أن ه، كما مصير يحدد الذي هو الطالب فإن ذلك على وبناء .اجتماعية

 الــذات تقــدير أن الدراســة أثبتــت اآلخــرين، كمــا  مــع بالمقارنــة ويــرتبط الفــرد، إلرادة طبقــاً

 الدراسـية،  اإلنجـازات : العوامـل  هـذه  ومن الداخلية، وليست الخارجية العوامل على يعتمد

 الــذات تقــدير أن ةاألقليــ رأي األغلبيــة، بينمــا عنــد وذلــك اآلخــرين، مــساعدة والثنــاء، المــدح

دراسـة رث   أمـا   . لهـا  يتعـرض  التـي  اليوميـة  واألحداث الفرد إلرادة طبقاً ويتغير يتقلب شيء

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  فقــد أظهــرت   (Ruth & Francoise, 1999) فرانكــويز &

عـدوان لفظـي مـنخفض، وهـؤالء الـذين      ذوي عتبـرون أبـويهم   إحصائية بين األطفـال الـذين يَ   

. عدوان لفظي مرتفع في كـل مـن تقـدير الـذات والتحـصيل الدراسـي               ذوي  ويهم  يعتبرون أب 
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وأن الطفــل العنيــف الــذي يــشعر بقبــول اجتمــاعي ضــعيف، يعــاني مــن انخفــاض الكفــاءة      

الدراسية، والسلوك  الرديء، وتقدير الذات المـنخفض الـذي يرجـع إلـى الـسلوك العـدواني                  

 أن الـذكور  Atike, 2006)(دراسـة أتيـك   ي فـ وقـد أظهـر تحليـل االنحـدار اللوجـستي      . لآلباء

 اًالمشاركين في البلطجة لديهم وجهة ضبط خارجية ، وتقدير ذات مرتفع وأعلـى شـعور              

لــديهم و  أمــا الطــالب الــضحايا فكــان موضــع الــضبط لــديهم خــارجي،      ،بالوحــدة النفــسية 

شــعور مرتفــع بالوحــدة النفــسية، وانخفــاض فــي مــستوى كــل مــن التحــصيل األكــاديمي      

 )(McInerney, 2006ن ي مـاك انرنـي وآخـر   دراسةتائج ن وقد أشارت .توى تقدير الذاتومس

إلى األثر االيجابي الكبير للتوقعات الشخـصية، ودعـم كـل مـن الوالـدين والمعلـم واألقـران                  

ــية لـــدى الطـــالب    ــدير الـــذات واالهتمـــام باألعمـــال المدرسـ ــا لـــوحظ أن دعـــم  . علـــى تقـ كمـ

كمـا وُجـد أن   . واالهتمام والمعـدل التراكمـي    تقدير الذاتالمدرسين كان أقوى تأثيراً على

هتمـام واألداء األكـاديمي فـي سـياق      في تعزيز تقدير الـذات، واإل  المعلمين هم األكثر نفوذاً   

 تقـدير  بـين  دالـة  عدم وجـود عالقـة     إلى) ٢٠٠٨شقفة،( نتائج دراسة  كما أشارت . المدرسة

 المـــشاركة دالـــة فـــي فـــروق توجـــد وال .العينـــة أفـــراد لـــدى الـــسياسية والمـــشاركة الـــذات

ــذات لتقــدير تعــزى الــسياسية ــة فــروق ووجــود ،)مرتفــع/ مــنخفض (ال  المــشاركة فــي دال

للطلبة  االقتصادي وللمستوى الذكور، لصالح) إناث /ذكور (الطلبة لجنس تعزى السياسية

 فـي  واإلنـاث  الذكور مجموعتي بين وعدم وجود فروق دالة  ،)مرتفع /متوسط /منخفض(

 للطلبـــة االقتـــصادي للمـــستوى تعـــزى الـــذات تقـــدير فـــي دالـــة الـــذات، ووجـــود فـــروق قـــديرت

ــصالح ،)مرتفــع /متوســط /مــنخفض( ــصادي المــستوى مرتفعــي ل وقــد  .واالجتمــاعي االقت

 غيــاب  أن(Abdullahi, 2009)عبــد الهــادي فــي دراســة كــشف تحليــل االنحــدار المتعــدد 

ؤدي إلـــى عـــدم اهتمـــام الطالـــب بالـــسعي دافعيـــة اإلنجـــاز وتـــدني مـــستوى تقـــدير الـــذات يـــ 

للتحـــصيل األكـــاديمي العـــالي والحمـــاس للمـــساهمة بـــشكل إيجـــابي وفعـــال فـــي التنميـــة  

بـين مراهقـي     دالـة  فـروق  وجـود  عـدم  إلـى  نتائجها فقد أشارت  جوشي دراسة  أما .الوطنية

ــذات الحــضر والريــف فــي تقــدير   ــذات تقــدير مــن أعلــى مــستويات الفتيــان وقــد ســجل . ال  ال
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 .بالــذكور مقارنــة الدراســي التحــصيل فــي بكثيــر أعلــى الفتيــات وكانــت بالفتيــات مقارنــةبال

 مــستوى بــين إيجابيــة عالقــة وجــود إلــى  (Harris, 2009) هــاريس نتــائج دراســة وأشــارت

 التــصنيف، ســنة التعليمــي، الوالــدين مــستوى مثــل الديموغرافيــة، والمتغيــرات الــذات تقــدير

ــدل ــي، والمعـ ــدلالم وحـــساب التراكمـ ــي عـ ــي الرئيـــسي التراكمـ ــة فـ ــاع وأن. الهندسـ  ارتفـ

 وقـد . الطـالب  لـدى  الـذات  تقدير من أعلى بمستويات يرتبط الهندسة في التراكمي المعدل

 ومــستوى التــصنيف، العمــر، ســنة أن الجــنس، للمتغيــرات المتــدرج االنحــدار تحليــل أســفر

 كـوبر سـميث    قيـاس م علـى  الطالب لدرجات محتملة كمنبئات تتكامل التعليمي الوالدين

 العالقة بين تقـدير الـذات   (Naderi, 2009) كما تناولت دراسة نادري وآخرون .الذات لتقدير

وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود عالقــة بــين   . والجــنس والتحــصيل األكــاديمي

 بــين الجنــسين فــي تقــدير ةوحظــت فــروق كبيــرتقــدير الــذات والتحــصيل الدراســي ، كمــا لُ

 تقـدير  ارتبـاط  إلـى  (Golub& Miloloza, 2010) وميلولـوزا  جولـب  دراسـة  ارتوأشـ . الـذات 

 ذات عالقـة  توجـد  ولم األصدقاء، مع للتواصل الفيسبوك استخدام بتكرار اإليجابي الذات

 مـع  إيجابيـا  الـذات  تقـدير  ارتـبط  ولكـن  والمعـدل األكـاديمي،    الـذات  تقـدير  بين إيجابية داللة

 عالقـة  فقد أظهـرت  Afari et al., 2012)(وآخرين  أفاري دراسةأما  .األكاديمي األداء إتقان

 المرتفـع  المـستوى  ارتـبط  كمـا . األكاديميـة  الـذات  وفعاليـة  الكلـي  الذات تقدير بين ايجابية

ــاديمي للتحـــصيل  دراســـة نتـــائج أشـــارت وقـــد. المرتفعـــة األكاديميـــة الـــذات بفعاليـــة األكـ

 إلـى  تـصل  تكـاد  جـداً  ضـعيفة  العالقـة   وأن .الـذات  تقـدير  مـستوى  ارتفاع إلى) ٢٠١٠،  شعبان(

 تقدير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم. الذات وتقدير الخجل بين العدم

وبــورني  كولكــاهون وأشــارت دراســة  .اإلعاقــة  ودرجــة)الجــنس (لمتغيــر تعــزى الــذات

(Colquhoun &Bourne, 2012) واألداء الـذات  تقـدير  بـين  إيجابيـة  ارتبـاط  عالقـة  وجود إلى 

 واألداء الـذات،  لتقـدير  إحـصائية  داللـة  ذات وعوامـل  متغيرات أربعة ظهرت كما األكاديمي

ــدين، وســلوك المــشاركين وعمــر الجــنس، ونــوع األكــاديمي،  مــن٪ ٦٤٫٤فــسر الــذي الوال

 العامـل  هو الذات وأن تقدير  . اإلناث من الذات تقدير أقل األوالد وأن. الذات تقدير في التباين
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 التبـاين  مـن ٪   ٧٣٫٦ المتغيـرات األربـع    هـذه  فـسرت  وقـد . األكـاديمي  األداء فـي  تأثيراً األكثر

  .األكاديمي األداء في

أظهــرت نتــائج الدراســات الــسابقة عالقــة تقــدير الــذات بالتحــصيل الدراســي  :تعقيــب

 & Bachman) ( باشــمان وأومــالي المدرســي واألداء االكــاديمي ومنهــا دراســة والتكيــف

O'Malley, 1977 ،) ،بتنكورت وآخرين )١٩٩٠عكاشة، ( ، )١٩٨٨، شعيب(، ) ١٩٨٣جبريل ،

(Bettencourt,1999)والـــــــيس ،  Ellis,1999)( ــد، و ــادي  عبـــــ  ، (Abdullahi, 2009)الهـــــ

 ,.Afari et al)(وآخـرين   ، أفـاري ) Colquhoun, 2012)  & Bourneوبـورني  وكولكـاهون 

ــار   . 2012 ــا أشـ ــرون  بينمـ ــادري وآخـ ــوزا ، وجولـــب (Naderi, 2009)نـ  &Golub)( وميلولـ

Miloloza, 2010  إيجابيـا  ارتـبط  ولكنـه . الدراسـي التحـصيل  ب تقـدير الـذات   ارتبـاط  إلى عـدم 

وقــد تباينــت نتــائج الدراســات الــسابقة فيمــا يتعلــق بتــأثير عامــل      .األكــاديمي األداء بإتقــان

 لـدى  الـذات أعلـى   تقـدير  أن  إلـى  (Stake,1979) الجنس على تقدير الـذات فقـد أثبـت سـتاك    

 أن الـذكور المـشاركين   Atike G. (2006(أتيـك  كما أثبت . الجامعيات النساء من الرجال

 بينمــا أشــارت دراســة. (Naderi, 2009)نــادري وآخــرون  أعلــى مــن الــضحايا ، وفــي البلطجــة

وبـورني   ، وكولكـاهون  )٢٠١٠شعبان،  ( ،   )٢٠٠٨شقفة،  (،  ) ١٩٩٦المطوع،  ( ،   )١٩٨٨شعيب،(

(Colquhoun &Bourne, 2012)  وآخـرون   ،وأفـاري)(Afari et al., 2012  وجـود   إلـى عـدم 

ــة ذات فــروق ــذكور بــين إحــصائية دالل كمــا أثبتــت  . للــذات تقــديرهم درجــة فــي واإلنــاث ال

 المـــستوى مرتفعـــي لــصالح  الـــذات تقـــدير فــي  دالـــة ووجــود فـــروق ) ٢٠٠٨، شـــقفة( دراســة 

بـين مراهقـي     دالـة  فـروق  وجـود  عـدم  إلى جوشي  وأشارت دراسة  .واالجتماعي االقتصادي

 العــاديين األطفــال  أن)١٩٩٠عكاشــة،( الــذات، وأظهــرت دراســة الحــضر والريــف فــي تقــدير

 مجموعـة  المـؤخرة  فـي  وتـأتي  األيتـام،  األطفـال  يلـيهم  مستوى لتقدير الذات،   أظهروا أعلى 

ــال ــودعين األطفـ ــداث بمؤســـسات المـ ــبعض    . األحـ ــذات بـ ــدير الـ ــة تقـ ــا يتعلـــق بعالقـ وفيمـ

 ، )١٩٨٩، كفــافي (الــذات  وتقــدير  بــاألمن الــشعور  بــين موجبــة  عالقــة لمتغيــرات وجــدت ا

 دراســــة ،كمــــا أشــــارت) ١٩٩٦، المطــــوع(لإلنجــــاز  االختبــــارات والدافعيــــة نحــــو واالتجــــاه
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ــة عــدم وجــود عالقــة   إلــى) ٢٠٠٨شــقفة،( ــذات تقــدير بــين دال الــسياسية ،  والمــشاركة ال

 Ruth & Francoise,1999)( فرانكـويز  & رث، ودراسـة  )١٩٩٣، شـوكت (وأشارت دراسة 

 الـى فعاليـة   )١٩٩٩الخـضير، ( إلى أثر المعاملة الوالدية فـي تقـدير الـذات، كمـا توصـلت دراسـة         

 مـاك انرنـي وآخـرون    دراسـة تـائج  نوقـد أشـارت   . البرنامج التوكيدي في تنميـة تقـدير الـذات      

(McInerney, 2006)      ية، ودعــم كــل مـــن    إلــى األثــر االيجــابي الكبيــر للتوقعــات الشخــص

الوالـدين والمعلــم واألقــران علـى تقــدير الــذات واالهتمــام باألعمـال المدرســية لــدى الطــالب    

 النتــائج إلــى  أشــارت(Harris, 2009) هــاريس  وفــي دراســة.دعــم المدرســينوكــان أقواهــا 

 مــستوى مثــل الديموغرافيــة، والمتغيــرات الــذات تقــدير مــستوى بــين إيجابيــة عالقــة وجــود

ــدين  التراكمـــي المعـــدل وحـــساب التراكمـــي، والمعـــدل التـــصنيف، ســـنة التعليمـــي، الوالـ

 تـصل  تكـاد  إلـى وجـود عالقـة   )  ٢٠١٠شـعبان،  ( كمـا أشـارت دراسـة    . الهندسة في الرئيسي

 .الذات وتقدير الخجل بين العدم إلى

  : الذات عمليات نمذجه تناولت  دراسات-
منهـا   :(Path analysis) مـسار ال تحليـل  باستخدام الذات عمليات نمذجة  دراسات-١

 المـساعدة  أن مـن  الـرغم  علـى  أنـه  نتائجهـا إلـى    التـي توصـلت   ) ١٩٨٥ (وآخرون خوج دراسة

ــة ــاء، الدراســي بالتحــصيل مباشــرة تــرتبط ال العائلي  آخــرين بمتغيــرين تــرتبط أنهــا إال لألبن

 تقبـل و الـذات  مفهـوم  وهمـا  ، لألبنـاء  الدراسـي  التحـصيل  علـى  مباشـر  لهمـا تـأثير    وسيطين

 األوليـة  والعمليـات  العـام  الـذات  مفهوم أن إلى التي توصلت ) ١٩٨٦عبده،  ( ودراسة .األقران

 Hemin) وآخـرين  هيمـين  أمـا دراسـة  . األكاديميـة  الـذات  لمفهـوم  جيـدان  منبئـان  تعتبـران 

et.al., 2010) المهمــة قيمــة علــى الــذات لفعاليــة مباشــر إيجــابي تــأثير عــن  فقــد كــشفت 

 المتعمق،  واألسلوب األداء،/األهداف ومدخل اإلتقان، وأهداف

 .سلباً األداء تجنب على الذات فعالية أثرت كما الرياضيات؛ وتحصيل

 البنائيــة المعادلــة نمــوذج باســتخدام الــذات عمليــات نمذجــة تناولــت  دراســات-٢

(SEM)  : 
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 ورأس الـذات  لعمليـات  النـسبية  األهميـة  اختبـار  إلى Dika (2003) ديكا هدفت دراسة

 التعلــيم باســتخدام  ومخرجــات الثانويــة المــدارس طــالب مــستوى فــي االجتمــاعي المــال

 تناولـت   فقـد (McKenzie & Gow,2004) ماكنزي وجو دراسة أما. البنائية المعادلة نموذج

 الـتعلم،  واسـتراتيجيات  للطالـب،  الذاتيـة  والخصائص السابق، األكاديمي األداء بين العالقة

 خــالل مــن النــضوج ســن فــي والطــالب المــدارس لتــاركي األولــى األكاديميــة الــسنة وأداء

 األكثـر  المؤشر كانت التعلم استراتيجيات أن إلى النتائج وتوصلت البنائية المعادلة نموذج

 .Megan et.al) وآخـرون  ميجـان  دراسـة  وأشـارت . الناضـجين  الطـالب  مجموعـة  ألداء دقـة 

 الظرفيــة، وكالهمــا والقيــود لــذاتا فعاليــة ممارســات فــي فرديــة فــروق وجــود إلــى (2007,

 أنيمـــارى  وفـــي دراســـة.واألداء الــذات  وفعاليـــة الشخـــصية الــسمات  بـــين العالقـــة يتوســط 

 ثالثــة الختبـار  البنائيـة  المعادلـة  نمـوذج  توظيـف   تــم(Annemarie et.al. ,2009)  وآخـرين 

ــة نمــاذج ــين للعالقــات بديل ــة ب ــة  فعالي ــذات األكاديمي ــذا   ال ــة وتنظــيم ال ــى تواالجتماعي  عل

  (Hanham& McCormick ,2009) وماك كروني وفي دراسة هانهام. الدراسي التحصيل

 واتجاهـات  الـذات  فعاليـة  ومنهـا  الرئيـسية  الـذات  عمليـات  بـين  العالقـات  مـن  تـم التحقـق  

 العــاملي التحليــل باســتخدام وتــم تحليــل البيانــات  . مجموعــات فــي العمــل نحــو الطــالب

 الغيــر المباشــر وغيــر المباشــر التــأثير النتــائج وأثبتــت ائيــةالبن المعادلــة ونمــوذج التأكيــدي

 أصـــدقائهم مـــع التعـــاون الطـــالب نحـــو باتجاهـــات التنبـــؤ فـــي لعمليـــات الـــذات مـــستقل

 إلـى  نتائجهـا   فقـد أشـارت   (Ning & Downing ,2010)نينج وداونن أما دراسة. ومعارفهم

 .األكاديمي النجاح لتسهيل كوسيلة الذاتي والتنظيم والتحفيز الدافعية أهمية

 واالنحــدار البعــدي التحليــل باســتخدام الــذات نمذجــة عمليــات تناولــت  دراســات-٣

 مـع  ي اتفـاق نتـائج أسـلوب التحليـل البعـد     إلـى ) ٢٠٠٥، هاشـم  أبـو ( أشارت دراسة :المتعدد

 التحقق من صحة افتراضات نظرية بانـدورا لفعاليـة          في واالستداللي الوصفينتائج اإلحصاء   

 للبـرامج التدريبيـة واألنـشطة المختلفـة علـى فعاليـة الـذات لـدى                 إيجـابي جود تأثير   و، و الذات

كـل مـن   عدم اختالف نوع تأثير البـرامج التدريبيـة واألنـشطة المختلفـة بـاختالف              ، و األفراد
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ــتراتيجية ــستخدمة اإلسـ ــة  "  المـ ــة الراجعـ ــيم –التغذيـ ــذاتي التنظـ ــتعلم الـ ــة – للـ ، " النمذجـ

ــة و ــ، ومجــال الفعالي ــةالمرحل ــة ، وة التعليمي ــة   كمــا وُجــدت  . حجــم العين ــة دال عالقــة موجب

عـدم اخـتالف نـوع العالقـة بـين فعاليـة        األكـاديمي، و  إحصائياً بين فعالية الـذات والتحـصيل        

فقـد  ) ٢٠٠٨العتيبـي،   ( دراسـة  أمـا  .العوامـل الـسابقة    بـاختالف    األكـاديمي الذات والتحـصيل    

الــذات  وفاعليــة القــرار اتخــاذ ىعلــ القــدرة بــين ارتبــاط دال موجــب  كــشفت عــن وجــود  

ــذات ومــشاركة فاعليــة  ــدى القــرار اتخــاذ علــى بالقــدرة التنبــؤ فــي إمكانيــة  ال  المرشــدين ل

 علـى  أنـه  إلـى  (Habibollah et.al., 2009) نيوآخر حبيب اهللا وقد أشارت دراسة. الطالبيين

 فـي  تحكمالـ  تـم  عنـدما  الدراسـي  بالتحـصيل  قويـة  عالقـة  ذات بـالنفس  الثقة أن من الرغم

  .الدراسي والتحصيل الذات تقدير بين عالقة توجد اال أنه ال الجنس عامل
فــي ضــوء اإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة والدراســات الــسابقة يمكــن اقتــراح النمــوذج      

 .)١(المفاهيمي المقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة في شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن متغيرات الدراسةالنموذج المقترح للعالقات بي) ١(شكل 
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 :الدراسة الميدانية وأدوات الدراسة
ــذات العامــة إعــداد العــدل          ــة ال ــى مقيــاس فاعلي ــة عل  اشــتملت أدوات الدراســة الحالي

 إعــداد The Self-Regulation Questionnaire (SRQ)، واســتبيان تنظــيم الــذات  ) ٢٠٠١(

، ومقيــاس تقــدير  ) ٢٠١٢( ترجمــة وتقنــين ســعيد  (Brown, et.al., 1999)بــراون وآخــرون  

  .)١٩٦٥(  لروزنبرج)RSES(الذات 

 ) : ٢٠٠١ (العدل إعداد عادل  مقياس فاعلية الذات العامة-
 أربعـــة مفـــردة كـــل أمـــام ، مفـــردة )٥٠( العامـــة علـــى الـــذات فاعليـــة مقيـــاس يحتـــوي

ــارات ــادراً،( اختي ــاً، ن ــاً، أحيان ــاً غالب ــصحح ، )دائم ــدرج وفــق تُ ــة،اإل للمفــردات ١،٢،٣،٤ الت  يجابي

، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢، ٩، ٧، ٥، ٤، ١ هــي الــسلبية والعبــارات الــسلبية، والعكــس للمفــردات 

على  للمقياس المرتفعة ، وتدل الدرجة  ٥٠،  ٤٩،  ٤٤،٤٦،  ٤١،  ٣٩،  ٣٧،  ٣٥،  ٣٠،٣٤،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤

 المحـك  وصـدق  المحكمـين  صـدق   وقـد قـام مُعـد المقيـاس بحـساب          .مرتفعة ذات فاعلية

مؤشـر علـى    وهو) ٠٫٤٦ (االرتباط معامل وقد بلغت قيمة وآخرين، سكوارزير على مقياس 

وقـد   ألفـا  معامـل  بطريقة للمقياس الكلية الدرجة ثبات صدق المقياس، كما قام بحساب    

 كمــا قــام). ٠٫٧ (جتمــان ومعادلــة) ٠٫٣٨ (النــصفية وبطريقــة التجزئــة) ٠٫٧٧ (بلغــت قيمتــه

 اسـتطالعية  عينـة  علـى  والثبـات  الـصدق  مؤشـرات  نمـ  بالتأكد الحالية الدراسة في الباحث

حيـث بلغـت    : المحـسوبة مرتفعـة    معامالت الثبات  قيم أن أن طالباً، وقد وُجد  ) ٧٥ (قوامها

 النـصفية  للتجزئـة  بـراون   ، وقيمة معامل ثبات سـبيرمان      )٠٫٧٨٢ (ألفاكرونباخ معامل قيمة

)٠٫٧٤٥.( 

 مـع اختبـار فعاليـة الـذات         كما تم التأكد من صـدق المقيـاس بحـساب صـدق المحـك              

 (Kim & Park ,2000) وبـارك  كـيم  الـذي أعـده   General self –Efficacy (GSE)العامـة  

 عبـد (ترجمـة وتقنـين      الـذات،  لفعاليـة  بانـدورا  نظريـة  ضـوء  فـى  العامـة  الـذات  فعاليـة  لقياس

 وهــو معامــل) ٠٫٦٣٤(وقــد بلــغ قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون ) ٢٠٠٧،هاشــم  القــادر، وأبــو
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 وبـــذلك يمكـــن.  ممـــا يعنـــي التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس ٠٫٠٥ارتبـــاط دال عنـــد مـــستوى 

 .بها على نتائج هذا المقياس والوثوق االعتماد

 ترجمـة   براون وآخـرون (Brown et.al., 1999)إعداد  (SRQ) الذات تنظيم استبيان -
  :)2012(بكر سعيد 
 مـن  الـذات  تنظـيم  تقيـيم  إلـى  مفـردة، ويهـدف   ) ٦٣ (مـن  الذات تنظيم استبيان يتكون

 ليكرت، وقد قـام متـرجم المقيـاس بحـساب        مقياس على للمفحوص الذاتي التقرير خالل

 ألفـا  جميعهـا تؤكـد ثبـات االسـتبيان حيـث بلغـت قيمـة معامـل                طرق بعدة المقياس ثبات

، وبمعادلــــة ) ٠٫٦٣٢٥ (النــــصفية التجزئــــة وثبــــات المقيــــاس بطريقــــة ،) ٠٫٧٨٥ (لكرونبــــاخ

 جتمــان  ، كمــا بلغــت قيمــة معامــل ثبــات االســتبيان بمعادلــة       ) ٠٫٧٧٥١ (ونبــرا  ســبيرمان 

 ألفـا   كما تم حساب ثبات االستبيان في البحث الحـالي وبلغـت قيمـة  معامـل      ).٠٫٧٧٤٩(

 ). ٠٫٤٢٢( ، ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (0.637)

 معامالت االرتباط األبعاد الفرعية) ٥(جدول 

 بالدرجة الكلية) SRQ(ات لمقياس تنظيم الذ
معامل  التي تقيس البعد الفرعي               المفردات البعد الفرعي     م 

  رتباطاال
 (**)R 8-R15-22-R29-36-R43-R50-57 .519 -1استقبال المعلومات  ١
 (**)R2-9-16-23-30-R37-44-51-58.540 تقييم المعلومات  ٢
 (**)R3-R10-17-R24-R31-38-R45-52-59 .591 إثارة التغيير  ٣
 (**)R4-11-18-25-32-39-46-53-60.460  البحث عن خيارات  ٤

 (**)R5-R12-R19-R26-R33-R40-47-54-61 .490  وضع خطة ٥
 (**)R6-R13-20-27-34-41-48-R55-R62 .599 تنفيذ الخطة  ٦
 (**)R63.552-56-49-42-35-28-21-14-7تقييم فعالية الخطة  ٧

 (R)        ٠٫٠١دال عند مستوى داللة ارتباط     @@ ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة     ارتباط  @   

 المفردة المعكوسة 

 يقيس مدى أي إلى يقصد به  الذي المحتوى الظاهري، وصدق  بالصدق االستبيان يتسمو

وقـــد تـــم حـــساب صـــدق االتـــساق الـــداخلي   قياســـه، المـــراد الـــشيء خـــصائص االســـتبيان
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 حــساب معــامالت االرتبــاط بــين أبعــاد االســتبيان الفرعيــة الــسبعة        للمقيــاس مــن خــالل  

داللـة جميـع معـامالت االرتبـاط عنـد مـستوى       ) ٣(والدرجة الكلية لالستبيان ويوضح جدول  

االســتبيان، ممــا يعنــي االطمئنــان الــى ثبــات االســتبيان      صــدق علــى مؤشــر  وهــو٠٫٠٠١داللــة 

 .وصدقه

  Rosenberg Self-Esteem  ) ١٩٧٩ ()RSES(الذات  لتقدير روزنبرج  مقياس-
 انتــشاراً الــذات تقــدير مقــاييس وأوســع أصــدق الــذات لتقــدير روزنبــرج مقيــاس يُعــد

 لقيــاس) Rosenberg, 1979 (روزنبــرج صــممه وقــد. األكــاديمي البحــث أدبيــات فــي وتوثيقــاً

 لقيـاس  فقـرات  علـى  ويـشتمل  وإنـسانيته  لجدارتـه  كلـي  كتقيـيم  لذاتـه  لتقديره الفرد فهم

 سـهلة  صـادقة   مفـردات  ١٠ مـن  تتكـون  بسيطة ذاتي تقرير  أداة وهو .الذات وفعالية جدارة

 كمـا  عالميـة  دراسـات  عبـر  وثباتـه  المقيـاس  صـدق  مـن  اإلمبريقـي  التحقق تم وقد. التطبيق

. الشخـصية  بـسمات  الذات تقدير عالقة من للتحقق أُجريت عديدة دراسات في أُستخدم

ــار ورغــم  فــي مختلفــة نتــائج أثبتــت العامليــة الدراســات أن إال البعــد أُحــادي المقيــاس اعتب

 التحليل نتائج التي أسفرت (Ang et.al., 2006) آنج وآخرين دراسة متباينة ومنها سياقات

 أثبـت  كمـا . وااليجـابي  الـسلبي  الـذات  تقـدير  همـا  عـاملين  وجـود  بهـا عـن    التوكيدي العاملى

 األهـداف  نحـو  للتوجـه  الطالـب  بإتقـان  يتنبأ يجابياال الذات تقدير أن المتعدد االنحدار تحليل

. التخريبيـة  الطالـب  بـسلوكيات  الـسلبي  الذات تقدير يتنبأ بينما الذات، فعالية على ودرجاته

 روزنبـرج  مقيـاس  ويتكـون .  وغيرهـا (Afari et.al., 2012)وكـذلك دراسـة أفـاري وآخـرين     

) ١،٣،٦،٧،٩( العــالي تالــذا تقــدير تقــيس منهــا خمــس فقــرات، عــشرة مــن الــذات لتقــدير

 خمــس ذات المقيــاس علــى الــواطئ، واإلجابــة  الــذات تقــدير تقــيس) ٢،٤،٥،٨،١٠ (واألخــرى

 التـي  الفقـرات  ، وتُعطـى  )  بـشدة  موافق غير موافق، غير متردد، موافق، جدا، موافق(بدائل  

 اتالــذ تقــدير تقــيس التــي الفقــرات ، بينمــا تُعطــى ٥، ٤، ٣، ٢، ١ الــواطي الــذات تقــدير تقــيس

 مـن  فقـرة  كـل  مـن  المـستجيب  عليهـا  يحـصل  التي الدرجات تجمع ، ثم١، ٢، ٣، ٤، ٥ العالي

للـذات،   تقدير أعلى عند درجة )٤٠( بين الذات تقدير درجة المقياس، وبذلك تتراوح   فقرات
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 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

وقـد قـام الباحـث بالتاكـد مـن      . )Nadler et.al. 1985 .(للـذات  تقـدير  أوطـأ  عنـد  درجـات ) ١٠(

 بنـود  مـن  بنـد  كـل  علـى  الطـرفيتين  المجموعتين بين الفروق ساب داللة صدق المقياس بح  

 كـل  صـدق االتـساق الـداخلي بحـساب ارتبـاط          ،و )٦(جـدول   الـذات    لتقـدير  روزنبرج مقياس

 الـذات جـدول    لتقدير روزنبرج مقياس على الكلية بالدرجة حدة من بنود المقياس على    بند

 . حث الثالثمعامالت ثبات أدوات الب) ٨(ويوضح جدول . )٧(

 داللة الفروق بين المجموعتين الطرفيتين) ٦(جدول 

 على كل بند من بنود مقياس روزنبرج لتقدير الذات
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١ @@5.706 ٣ @@6.831 ٥ @@6.898 ٧ @@7.556 ٩ @@-

3.874 

٢ @@8.535 ٤ @@8.456 ٦ @@2.565 ٨ @@6.465 ١٠ @@5.903 

 ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

 ارتباط كل بند على حدة بالدرجة الكلية على مقياس روزنبرج لتقدير الذات) ٧(جدول 

بند
ال

 

مة
قي

 "ر " 
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مة 
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 "ر"

بند
ال

 

مة 
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 "ر"

بند
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مة 
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 "ر"

بند
ال

 

مة 
قي

 "ر"

١ .540(**) ٣ .636(**) ٥ .561(**) ٧ .583(**) ٩ -

.284(**) 

٢ .552(**) ٤ .625(**) ٦ .206(**) ٨ .492(**) ١٠ .492(**) 

 ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة       @ ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

 معامالت الثبات لمقاييس الدراسة ) ٨(جدول 

معامل  المقاييس قائمة م
 ألفا

عدد 
 البنود

 معامل الثبات

 ٠٫٧٤٥ ٥٠ ٠٫٧٨٢ العامة الذات فاعلية مقياس 1
 ٠٫٤٢٢ ٦٣ ٠٫٦٣٧ )SRQ(الذات  تنظيم مقياس      2
 ٠٫٣٩٩ ١٠ ٠٫٥٤٤ ) (RSES مقياس روزنبرج لتقدير الذات 3
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طالب مـن المتقـدمين لدراسـة       ) ٣٠٠(البحث الحالي على     اشتملت عينة  :عينة البحث 

جامعـة  الدبلومات الجامعية بعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المـستمر ب          

دبلـوم التربيـة العـام،     دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبـي، (اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

أثنــاء المقــابالت الشخــصية  ) مــساري صــعوبات الــتعلم واإلعاقــة  (ودبلــوم التربيــة الخاصــة  

توزيـــع عينـــة ) ٩(جـــدول ويوضـــح  ،١٤٣٢/١٤٣٣للقبــول بالفـــصل األول مـــن العـــام الدراســي   

 . التصنيفيةهغيراتالبحث طبقاً لمت

  للبحثتوزيع عينة البحث طبقاً للمتغيرات التصنيفية) 9(جدول 
 العدد الكلي )ن(حجم العينة  التصنيفات الفرعية المتغير التصنيفي

 96  سنة٢٧-٢٣
 119  سنة٣٢-٢٨

 العمر

 85  سنة٣٢اكبر من 

٣٠٠ 

 الحالة االجتماعية 196 متزوج
 104 أعزب

٣٠٠ 

 177 علمي
 81 أدبي

 كاديميالتخصص األ

 42 شرعي

٣٠٠ 

 مجال العمل 250 معلم
 50 غير معلم

٣٠٠ 

 161 خمس سنوات
 90 سنوات) ١٠-٥(من 

 الخبرة في مجال العمل

 49 أكثر من عشر سنوات

٣٠٠ 

 : التحليل االحصائي ونتائج البحث

القات بين فعالية الذات،    ينصب اهتمام البحث الحالي على اختبار النموذج المقترح للع        

بحــساب المــصفوفة االرتباطيــة لهــذه     تنظــيم الــذات، تقــدير الــذات، لــذا قــام الباحــث أوالً      

داللـة جميـع معـامالت ارتبـاط بيرسـون للمـصفوفة       ) ١٠(المتغيرات، وتوضـح النتـائج بجـدول       

  .  300= الختبار ذي الذيلين حيث ن٠٫٠١االرتباطية عند مستوى داللة 



 

 
٢٥٠

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

 المصفوفة االرتباطية بين فعالية الذات) ١٠(جدول 

 )٠٫٠١دال عند مستوى @@ (وتنظيم الذات وتقدير الذات 
  فعالية الذات تنظيم الذات تقدير الذات
 فعالية الذات ١٫٠ **301. **705.
 تنظيم الذات **301. ١٫٠ **472.
 تقدير الذات **705. **472. ١٫٠

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقترح للعالقات بين متغيرات فعالية الذات، تنظيم الذات، تقدير الذاتالنموذج) ١(شكل 

 Analysis باسـتخدام برنـامج   ))١(شـكل  (قام الباحث باختبار النموذج المتـصور  كما 

of moment structure (AMOS 21)   النمـاذج   مطابقـة  جـودة  من خالل حساب مؤشـرات

 )١١(الموضحة بجدول 
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 Goodness of Fit Indexs المطابقة جودة مؤشرات) ١١(جدول 
 مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العالقات بين فعالية الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات

حاالت  في يستخدم    أن مؤشر Bentler & Bonett  (1980) بونت &يشير بنتلر :  مربع كاي
ويكـون التطـابق دال     . ض والبيانـات المـشاهدة    العينات الكبيرة ، وعندما يكون التقـارب كبيـر بـين النمـوذج المفتـر              

 (Stanley etal., 1989) .غير دالة احصائياً كاي احصائياً عندما تكون قيمة مربع
يُعـد أول مؤشـر مطابقـة تـم اقتراحـه      : Goodness of Fit Index (GFI) مؤشـر حـسن المطابقـة   

 ســكوج وســوريوم  إلــى أن جور)Tabachnick and Fidell, 2007(ويــشير تاباشــنيك وفيــدل  
Jöreskog& Sorbom   تبـاين  نـسبة  ، ويـستخدم فـي  حـساب   الختبـار   كبـديل  المؤشـر  قـدما هـذا 

 (Hopper et.al, 2008)مجتمع البحث  تغاير
وهــو يعنـــي  .Root Mean Square Residual (RMR)  جذر متوسط مربعات البواقي مؤشــر 

ــا  ويعتمــد حــصرياً ع .ببــساطة القيمــة المطلقــة لتغــاير البــواقي     Browne) لــى عناصــر مــصفوفة البقاي
et.al,2002)  

ــران    ــأ االقتـ ــات خطـ ــط مربعـ ــذر متوسـ  Root Mean Square Error of (RMSEA) جـ
Approximation( ذلك دلّ فأقل 0.05 قيمته ساوت وإذا المطابقة جودة مؤشرات أهم من وهو 

 علـى  ذّلـك  دل 0.05 ، 0.08 بـين  محصورة القيمة كانت وإذا البيانات، يطابق تماماً النموذج أن على
 .James etal., 2000 & George A) بدرجـة كبيـرة بيانـات العينـة     يطـابق  النمـوذج المفتـرض   أن

Marcoulides and Irini Moustaki, 2002)  ،  فيُـرَفض النمـوذج  ٠٫٠٨علـى  قيمتـه  زادت إذا أمـا   ،
 المفتـرض  النمـوذج  لقبـول  كمعيـار  المؤشـر،  هـذا  علـى  وسوف يعتمد بشكل أساسي في هذا البحـث 

 )٢٠١٣، محمد العمري، ، رندة اليافي،   (.رفضه أو العينة من
 Bentler & Bonettبونيـت  &اقترحه بنتلر Normed Fit Index (NFI) مؤشر المطابقة المعياري

دائمــاً يقــارن النمــوذج بخــط األســاس الــذي يعنــي عــدم وجــود اى ارتباطــات بــين متغيــرات النمــوذج، وهــو      
وتـشير القيمـة المرتفعــة بـين هــذا    ) ٠ ، ١(تـراوح قيمــة هـذا المؤشـر بــين    توحجــم العينـة،  مؤشـر حـساس ل  

 .للنموذج مع بيانات العينة المدى إلى تطابق أفضل
 ،  Bentler  ياقترحـه بنتلـر   CFI  Comparative Fit Index (CFI) مؤشـر المطابقـة المقـارن   

للنمـوذج   المرتفعـة بـين هـذا المـدى إلـى تطـابق أفـضل             وتشير القيمـة    ) ٠ ،   ١(تراوح قيمة هذا المؤشر بين      تو
 .مع بيانات العينة

 )٠ ، ١ (بين المؤشر هذا قيمة  وتتراوحRelative Fit Index  (RFI) مؤشر المطابقة النسبي
 بـين  التفـاوت   يقـيس expected cross-validation index  (ECVI)مؤشر الصدق الزائف المتوقع 

 عينـة  لـدى  عليهـا  الحـصول  المتوقـع  التغـاير  ومـصفوفة  تحليلهـا،  تـم  عينـة  لدىالمشاهدة   التغاير مصفوفة
 المفتـرض  للنمـوذج  قيمته تكون أن المؤشر لهذا طبقاً المطابقة وشرط مماثلة تعادلها في حجم،     أخرى
 .المشبع للنموذج قيمتها من أقل

 هذا قيمة تراوح تParsimony Goodness of Fit Index (PGFI) مؤشر االفتقار لحسن المطابقة
كــــأول مؤشــــرات مجموعــــة االفتقــــار    ) ١٩٨٢(، وقــــد اقترحــــه جــــيمس وآخــــرون    ) ٠ ، ١ (بــــين المؤشــــر

Parsimony. (Byrne,1998)  
  أحــد مؤشــراتParsimony Normed Fit Index (PNFI)  مؤشـر االفتقــار للمطابقــة المعيــاري 

 هـــذا قيمــة  وتتــراوح  )Byrne,1998 (.االفتقــار إال أنـــه يــضع فــي االعتبـــار مــدى تعقــد النمـــوذج       مجموعــة 
 .)٠ ، ١ (بين المؤشر

 



 

 
٢٥٢

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
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فيما يلي يعرض الباحث التحليل اإلحصائي لالجابة على أسئلة البحث وتفسير نتائج             

 .البحث

 الــذي يفــسر العالقــة بــين فعاليــة  اإلحــصائيمــا النمــوذج : اإلجابــة علــى الــسؤال األول

 ب الدبلومات الجامعية؟ الذات العامة وتقدير الذات وتنظيم الذات لدى طال

للنمـوذج المقتـرح     المطابقـة  جـودة  لالجابة علـى الـسؤال األول تـم حـساب مؤشـرات           

 . دراسة لدى العينة الكلية للالنتائج) ١٢(جدول ويوضح 

 . لدى العينة الكلية للبحثقترحمؤشرات حسـن المطابقــة للنموذج الم) ١٢(جدول 

Model Fit Summary 
Model    CMIN NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 5 .771 1 .380 .771 

Saturated model 6 .000 0   
Independence model 3 281.290 3 .000 93.763 

 
Model  RMR, GFI RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .500 .998 .990 .166 
Saturated model .000 1.000   

Independence model 8.810 .649 .299 .325 

  

Model  Baseline Comparisons 
NFI 

Delta1 
RFI
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .997 .992 1.001 1.002 1.000 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

  
Model  Parsimony-Adjusted Measures PRATIO PNFI PCFI 

Default model .333 .332 .333 
Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 
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Model    NCP NCP LO 90 HI 90 
Default model .000 .000 6.347 

Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 278.290 226.916 337.073 

  
Model   FMIN FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model .003 .000 .000 .021 

Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model .941 .931 .759 1.127 

  
Model  RMSEA RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .000 .000 .146 .535 

Independence model .557 .503 .613 .000 

  
Model    AIC AIC BCC BIC CAIC 
Default model 10.771 10.906 29.289 34.289 

Saturated model 12.000 12.163 34.223 40.223 
Independence model 287.290 287.372 298.402 301.402 

  
Model   ECVI ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model .036 .037 .058 .036 

Saturated model .040 .040 .040 .041 
Independence model .961 .789 1.157 .961 

  

Model  HOELTER 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 1491 2575 

Independence model 9 13 
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معامالت نموذج العالقات بين فعالية الذات، تنظيم الذات، تقدير الذات لدى ) ٢(شكل 

 ة الكليةالعين

للنمـوذج    Goodness of fitملخـص مؤشـرات حـسـن المطابقـــة     ) ١٣(ويوضـح جـدول   

ــة          ــدى العين ــذات ل ــذات، تقــدير ال ــذات، تنظــيم ال المقتــرح للعالقــات بــين متغيــرات فعاليــة ال

 .الكلية للدراسة

 ملخص مؤشرات حسـن المطابقــة) ١٣(جدول 

 للنموذج المتصور للعالقات بين متغيرات الدراسة 
مؤشرات حسن المطابقة لنموذج 

العالقات بين فعالية الذات وتنظيم الذات 
 وتقدير الذات

 رمز المؤشر
قيمة 
 المؤشر

 المدى المثالي

 غير دالة احصائياً 771.  مربع كاي
 GFI .998 (0-1) مؤشر حسن المطابقة

مؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات 
 الحرية

AGFI .990 (0-1) 

 RMR .500 (0-1) عات البواقيجذر متوسط مرب
 RMSEA .000 (0-1) جذر متوسط مربعات خطأ االقتران

 NFI .997 (0-1) مؤشر المطابقة المعياري
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مؤشرات حسن المطابقة لنموذج 
العالقات بين فعالية الذات وتنظيم الذات 

 وتقدير الذات
 رمز المؤشر

قيمة 
 المؤشر

 المدى المثالي

 CFI 1.000 (0-1) مؤشر المطابقة المقارن
 RFI .992 (0-1) مؤشر المطابقة النسبي

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج 
 الحالي

ECVI .036 
للنموذج أقل من قيمتها 
 المشبع

 PGFI .166 (0-1) مؤشر االفتقار لحسن المطابقة
 PNFI .332 (0-1) مؤشر االفتقار للمطابقة المعياري

 يتمتـع بمؤشـرات حـسن مطابقـة        المقتـرح أن نمـوذج العالقـات      ) ١٣(يتضح من جـدول     

جيــدة، حيــث إن قيمــة مربــع كــاى غيــر دالــة احــصائياً، وقيمــة جــذر متوســط مربعــات خطــأ 

للنمـوذج   ECVI ، وقيمـة مؤشـر الـصدق الزائـف المتوقـع      (0.05)أقل مـن  RMSEA تران االق

كمــا تتــراوح قــيم .)٠٫٤٠(  وهــي أقــل مــن قيمتهــا للنمـوذج المــشبع (0.036)الحـالي تــساوي  

مؤشــرات المطابقــة األخــرى فــي المــدى المثــالي لقــيم المطابقــة ممــا يــدل علــى أن النمــوذج    

) ٢٠٠٠،١٥٥حــسن، عـــزت عبــد الحميـــد،    (.نـــة البحــث المفتــرض مطــابق تمامـــاً لبيانــات عي   

(Cole,1987:584) 

هل يختلف نموذج العالقـات بـين فاعليـة الـذات وتنظـيم             : االجابة على السؤال الثاني   

 ؟)  شرعي- علمي –أدبي (الذات وتقدير الذات باختالف التخصص األكاديمي 

لـدى  ذج الدراسـة    نمـو  مطابقـة  جودة لإلجابة على السؤال الثاني تم حساب مؤشرات      

ويوضــح   األكــاديمي  التخــصص المــصنفة فــي ضــوء   الدراســة المجموعــات الفرعيــة لعينــة   

 . النتائج) ١٤(جدول 
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للعالقة بين فعالية الذات وتنظيم المقترح  النموذج مطابقة جودة مؤشرات) ١٤ (جدول

ص  لدى المجموعات الفرعية لعينة البحث المصنفة في ضوء التخصالذات وتقدير الذات

 األكاديمي
PNFI PGFI ECVI RFI CFI NFI RMSEA RMR AGFI GFI  المجموعات
 العلمي 1.534 994. 965. 1.033 055. 991. 997. 973. 066. 166. 330.
 األدبي 502. 996. 975. 617. 000. 992. 1.000 977. 131. 166. 331.

.320 .161 .302 .883 .976 .961 .185 1.652 .781 .964 2.397 
 الشرعي

األدبـي حيـث     أن النموذج المقترح مطابق تماماً لبيانات مجموعة      ) ١٤(يتضح من جدول    

إن قيمـــة مربـــع كـــاى غيـــر دالـــة احـــصائياً، وقيمـــة جـــذر متوســـط مربعـــات خطـــأ االقتـــران   

RMSEA   ــساوي ــا تــ ــع     (0.000)لهمــ ــف المتوقــ ــصدق الزائــ ــر الــ ــة مؤشــ ــا أن قيمــ   ، كمــ

ECVIأقــل مــن قيمتهــا  وهــي  (0.131) األدبــي وتــساويللنمــوذج الحــالي لبيانــات مجموعــة

، كما تتراوح قيم مؤشـرات المطابقـة األخـرى فـي المـدى المثـالي                )٠(150.للنموذج المشبع   

 لبيانـات مجموعـة      بدرجـة كبيـرة    ويتضح أيضاً أن النموذج المقتـرح مطـابق       . لقيم المطابقة 

متوسـط مربعـات خطـأ    ن قيمـة مربـع كـاى غيـر دالـة احـصائياً، وقيمـة جـذر              حيـث أ   العلمي

  ECVI  ، وقيمــة مؤشــر الــصدق الزائــف المتوقــع(0.055)لهمــا تــساوي  RMSEAاالقتــران 

 عـدم مطابقـة  يتضح كما . )٠ (068. من قيمتها للنموذج المشبعأقل وهي  (0.066)تساوي

ن قيمـة مربـع كـاى دالـة احـصائياً، وقيمـة جـذر        الـشرعي حيـث أ  لبيانـات مجموعـة   النموذج  

، وقيمــة (0.08)أكبـر مـن    (0.185)لهمـا تــساوي   RMSEAخطــأ االقتـران  متوسـط مربعـات   

مـن قيمتهـا للنمـوذج    أكبـر   وهـي   (0.302)تـساوي   ECVI مؤشـر الـصدق الزائـف المتوقـع    

والستكـشاف جوانـب االخـتالف بـين نمـاذج المجموعـات الفرعيـة فـي         .  (0.293)المـشبع 

 Pairwise”لحرجــةمــصفوفة مقارنــات النــسب ا  حــساب ضــوء التخــصص األكــاديمي تــم 

parameter comparisons  معلمــــات مــــسارات النمــــاذج االفتراضــــية    بــــين لالختالفــــات

 ) ١٥(بجدول ضوء التخصص األكاديمي  المصنفة في دراسةلمجموعات الفرعية لعينة الل
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معلمات مسارات النماذج مصفوفة مقارنات النسب الحرجة لالختالفات بين  )١٥ (جدول

 موعات الفرعية لعينة البحث المصنفة في ضوء التخصص األكاديمياالفتراضية  لدى المج
 b1 a1 b2 a2 b3 a3  مؤشر الداللة 
b1 .000      

a1 .821 .000     

b2 
-

1.529 

-

2.242 
.000    

a2 .946 .288 2.235 .000   

b3 .532 .184 1.406 .049 .000  

a3 2.036 1.544 3.068 1.100 .543 .000 

  المطلقة Z testاذا كانت قيم 
١٫٩٦ > 

 تكون الفروق بين معلمات النماذج
 p  >٠٫٠٥دالة عند 

 (a1/a3) (a1/a2)  المطلقـة للمـسارات  (z)أن الفـروق بـين قـيم    ) ١٥(يتـضح مـن جـدول    

(a2/a3)  (b2/b3) (b1/b3) (b1/b2)   أي انهــا دالــة احــصائياً عنــد ١٫٩٦جميعهــا أقــل مــن 

 ٠٫٠٥مستوى داللة 

معلمات مسارات نموذج العالقات بين متغيرات البحث لدى العينات الفرعية  )٣(شكل 

 المصنفة في ضوء التخصص

 )              التخصص األدبي(           المجموعة الثانية )التخصص العلمي(المجموعة األولى 

 

     

 

 

 

 

 المجموعة الثالثة  

  )التخصص الشرعي(
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هل يختلف نموذج العالقات بـين فاعليـة الـذات وتنظـيم         :الجابة على السؤال الثالث   ا

 ؟) غير معلم-معلم (مجال العملالذات وتقدير الذات باختالف 

لـدى  نموذج الدراسـة     مطابقة جودة لإلجابة على السؤال الثالث تم حساب مؤشرات      

 )معلـم  غيـر  -معلـم  (العمـل  مجـال  المصنفة في ضوء     الدراسةالمجموعات الفرعية لعينة    

 . النتائج) ١٦(جدول  ويوضح

لدى المجموعات الفرعية لعينة المقترح  النموذج مطابقة جودة مؤشرات) ١٦( جدول

  في ضوء مجال العملدراسةال
PNFI PGFI ECVI RFI CFI NFI RMSEA RMR AGFI GFI  المجموعات 
 معلمين 071. 1.000 999. 157. 000. 1.000 1.000 999. 040. 167. 333.
 غير معلمين 4.243 948. 686. 3.474 257. 927. 941. 781. 291. 158. 309.

تمامـاً لبيانـات مجموعـة المعلمـين       أن النمـوذج المُقتـرح مطـابق        ) ١٦(يتضح مـن جـدول      

حيث إن قيمة مربع كاى غير دالـة احـصائياً، وقيمـة جـذر متوسـط مربعـات خطـأ االقتـران                      

RMSEA ائــف المتوقــع  ، كمــا أن قيمــة مؤشــر الــصدق الز  (0.000) تــساويECVI  للنمــوذج

، كمـــا تتـــراوح قـــيم ) ٠٫٠٤٨( وهـــي أقـــل مـــن قيمتهـــا للنمـــوذج المـــشبع   (0.040).الحـــالي

عــدم مطابقــة يتــضح  كمــا .مؤشــرات المطابقــة األخــرى فــي المــدى المثــالي لقــيم المطابقــة

ــرح  ــر المعلمــين    النمــوذج المقت ــات مجموعــة غي   تــساوي RMSEAحيــث إن قيمــة  ، لبيان

 ECVIكمـــا أن قيمـــة مؤشـــر الـــصدق الزائـــف المتوقـــع      ، ) ٠٫٠٨(كبـــر مـــن  وهـــي أ(0.257)

ومـن ثـم رَفـض هـذا     )  ٠٫٢٤٥( مـن قيمتهـا للنمـوذج المـشبع     أكبـر   وهـي  (0.291).تـساوي 

والستكــــشاف جوانــــب االخــــتالف بــــين نمــــاذج     . النمــــوذج بالنــــسبة لهــــذه المجموعــــة   

ت النـــسب مـــصفوفة مقارنـــا حـــساب  تـــممجـــال العمـــلالمجموعـــات الفرعيـــة فـــي ضـــوء 

لمجموعات الفرعية لعينـة    لمعلمات مسارات النماذج االفتراضية     بين  لالختالفات   الحرجة

 ) ١٧(مجال العمل بجدول ضوء  المصنفة في دراسةال
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معلمات مسارات النماذج مصفوفة مقارنات النسب الحرجة لالختالفات بين  )١٧ (جدول

 لمصنفة في ضوء مجال العملاالفتراضية  لدى المجموعات الفرعية لعينة البحث ا
 b1 a1 b2 a2  مؤشر الداللة 
b1 .000    

a1 1.993 .000   

b2 .635 -.438 .000  

a2 1.197 -.269 .223 .000 

  المطلقة Z testاذا كانت قيم 
١٫٩٦ > 

 تكون الفروق بين معلمات النماذج
 p  >٠٫٠٥دالة عند 

أكبـر مـن   (b1/b2)  المطلقـة للمـسارين  (z)الفـروق بـين قـيم    أن ) ١٧(يتضح مـن جـدول   

 المطلقـة  Z test ، بينمـا بلغـت قيمـة    ٠٫٠٥ أي انها غير دالة احـصائياً عنـد مـستوى داللـة     ١٫٩٦

 ٠٫٠٥ أي انها دالة احصائياً عند مستوى داللة 269.-  (a1/a2)للمسارين 

 )غير معلمون(جموعة الثانية الم)                                           معلمون( المجموعة األولى 

 

 

 

 

 

 لدى العينات الفرعية دراسةمعلمات مسارات نموذج العالقات بين متغيرات ال)٤(شكل 

 المصنفة في ضوء ضوء مجال العمل

 وتنظـيم  الـذات  فاعليـة  بـين  العالقات نموذج يختلف هل: االجابة على السؤال الرابع   

 ؟)متزوج غير-متزوج (للطالب اعيةاالجتم الحالة باختالف  الذات،تقديرو الذات

لـدى  نمـوذج الدراسـة      مطابقة جودة لإلجابة على السؤال الرابع تم حساب مؤشرات      

ــة   ــة لعينـ ــات الفرعيـ ــةالمجموعـ ــوء  الدراسـ ــي ضـ ــصنفة فـ ــة المـ ــة الحالـ ــالب االجتماعيـ  للطـ

 . النتائج) ١٨(جدول  ويوضح )متزوج غير-متزوج(



 

 
٢٦٠

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

لمقترح للعالقة بين فعالية الذات وتنظيم ا النموذج مطابقة جودة مؤشرات) ١٨( جدول

لدى المجموعات الفرعية لعينة البحث المصنفة في ضوء الحالة الذات وتقدير الذات 

 االجتماعية
PNFI PGFI ECVI RFI CFI NFI RMSEA RMR AGFI GFI  المجموعات

.333 .167 .053 .995 1.000 .998 .000 .392 .995 .999 .262 
المجموعة 
 األولى

.331 .166 .105 .979 1.000 .993 .000 .737 .968 .995 .839 
المجموعة 
 الثانية

تماماً لبيانـات مجموعـة المتـزوجين       أن النموذج المُقترح مطابق     ) ١٨(يتضح من جدول    

وغيــر المتــزوجين حيــث إن قيمــة مربــع كــاى لكليهمــا غيــر دالــة احــصائياً، وقيمــة جــذر            

، كمــا أن قيمــة مؤشــر الــصدق  )٠٫٠٠٠(تــساوي  RMSEAمتوســط مربعــات خطــأ االقتــران  

أقـل مـن     علـى التـوالي وكالهمـا   (0.105)، )٠٫٠٥٣  (للنمـوذج الحـالي  ECVI الزائـف المتوقـع   

ــشبع    ــوذج المـ ــا للنمـ ــوالي  (0.117)،(0.062)قيمتهـ ــى التـ ــرات    . علـ ــيم مؤشـ ــراوح قـ ــا تتـ كمـ

النمـوذج بالنــسبة  المثــالي لقـيم المطابقـة، ومـن ثــم يٌقبـل هـذا      المطابقـة األخـرى فـي المـدى     

والستكشاف جوانـب االخـتالف     . لمجموعتي البحث المصنفة في ضوء الحالة االجتماعية      

مــصفوفة مقارنــات  حــساب  تــممجــال العمــلبــين نمــاذج المجموعــات الفرعيــة فــي ضــوء  

معلمات مـسارات  بين لالختالفات  ”Pairwise parameter comparisons” النسب الحرجة

الحالـــة ضـــوء  المـــصنفة فـــي  دراســـةجموعـــات الفرعيـــة لعينـــة ال  لملالنمـــاذج االفتراضـــية  

 )١٩(االجتماعية بجدول 

مصفوفة مقارنات النسب الحرجة لالختالفات بين المعلمات للنموذج  )١٩ (جدول

  في ضوء الحالة االجتماعيةاالفتراضي
 b1 a1 b2 a2  مؤشر الداللة 
b1 .000    

a1 1.822 .000   

b2 .584 -.630 .000  

a2 1.804 .353 .800 .000 

  المطلقة Z testاذا كانت قيم 
١٫٩٦ > 

 ن الفروق بين معلمات النماذجتكو
 p  >٠٫٠٥دالة عند 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 (b1/b2) (a1/a2)  المطلقـة للمـسارات  (z)الفـروق بـين قـيم    أن ) ١٩(يتضح مـن جـدول   

 ٠٫٠٥ أي انها دالة احصائياً عند مستوى داللة ١٫٩٦أقل من 

 )غير متزوجون(المجموعة الثانية)                                           متزوجون(ى المجموعة األول

 

 

 

 

 

معلمات مسارات نموذج العالقات بين متغيرات البحث لدى العينـات الفرعيـة        )٥(شكل  

 المصنفة في ضوء في الحالة االجتماعية

ــسؤالي   ــى ال ــة عل ــي العالقــات نمــوذج يختلــف هــل:  الخــامساالجاب ــة نب ــذات فاعلي  ال

 ٣٢ إلـى  ٢٨ – سـنوات ٢٧ إلـى  ٢٣ (المرحلة العمريـة   باختالف الذات،تقدير  و الذات وتنظيم

 ؟)سنوات ٣٢ من أكثر – سنوات

مطابقـة نمـوذج الدراسـة       جـودة  لإلجابة على السؤال الخامس تم حـساب مؤشـرات        

ــة    ــدى المجموعــات الفرعيــة لعين ــة المــصنفة فــي ضــوء   الدراســةل ــة المرحل يوضــح و العمري

 .النتائج) ٢٠(جدول 

المقترح للعالقة بين فعالية الذات وتنظيم الذات  النموذج مطابقة جودة مؤشرات )٢٠ (جدول

 لدى المجموعات الفرعية لعينة البحث المصنفة في ضوء المرحلة العمريةوتقدير الذات 
PNFI PGFI ECVI RFI CFI NFI RMSEA RMR AGFI GFI  المجموعات 

.325 .164 .130 .922 .985 .974 .120 1.752 .903 .984 2.359 

٢٧ – ٢٣ 
 سنوات

.333 .166 .090 .989 1.000 .996 .000 .618 .980 .997 .594 

٣٢ - ٢٨ 
 سنوات

  سنوات٣٢>  2.086 984. 903. 1.129 114. 972. 985. 916. 144. 164. 324.



 

 
٢٦٢

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

ات مجموعــة المرحلــة تمامــاً لبيانــأن النمــوذج المُقتــرح مطــابق ) ٢٠(يتــضح مــن جــدول 

حيث إن قيمة مربع كاى غير دالة احصائياً، وقيمة جـذر متوسـط             ) ٣٢-٢٨(العمرية الثانية   

ــران    ــصدق الزائــف    ) ٠٫٠٠٠( تــساوي RMSEAمربعــات خطــأ االقت ، كمــا أن قيمــة مؤشــر ال

 وهـي أقـل مـن قيمتهـا للنمـوذج المـشبع       )٠٫٠٩٠( للنمـوذج الحـالي تـساوي     ECVIالمتوقـع 

ا تتراوح قيم مؤشرات المطابقة األُخرى في المدى المثالي لقيم المطابقة ومن            ، كم )٠٫١٠٢(

ويتـضح أيـضاً مـن مؤشـرات جـودة المطابقـة       . ثم قبـول النمـوذج بالنـسبة لهـذه المجموعـة        

، ومـن ثـم   لبيانـات المجموعـة األولـى والثانيـة    أن النمـوذج المُقتـرح غيـر مطـابق     ) ٢٠(بجدول  

والستكـــشاف جوانـــب االخـــتالف بـــين نمـــاذج  .همـــالة رَفـــض النمـــوذج المقتـــرح بالنـــسب

 مصفوفة مقارنات النسب الحرجة    حساب   المجموعات الفرعية في ضوء عامل العمر تم      

”Pairwise parameter   comparisons”  معلمـــات مـــسارات النمـــاذج بـــين لالختالفـــات

 العمريـة  ضـوء المرحلـة   المـصنفة فـي ضـوء    دراسةلمجموعات الفرعية لعينة ال لاالفتراضية  

 ) ٢١(بجدول 

معلمات مسارات النماذج مصفوفة مقارنات النسب الحرجة لالختالفات بين ) ٢١( جدول

 ضوء المرحلة العمريةاالفتراضية  لدى المجموعات الفرعية لعينة البحث المصنفة في 
 b1 a1 b2 a2 b3 a3  مؤشر الداللة 
b1 .000      

a1 -2.928 .000     

b2 -2.243 .313 .000    

a2 .756 4.666 3.388 .000   

b3 -4.363 -2.229 -2.240 -5.669 .000  

a3 -.128 3.176 2.334 -1.042 4.594 .000 

 Z testاذا كانت قيم 
 المطلقة 
١٫٩٦ > 

تكون الفروق بين معلمات 
 النماذج

  p  >٠٫٠٥دالة عند 

 ميــع معلمــات مــسارات  المطلقــة لج(z)أن الفــروق بــين قــيم  ) ٢١(يتــضح مــن جــدول  

(a1/a2) (a1/a3) (b2/b3) (b1/b3) (b1/b2)  أي انهــا غيــر دالــة  ١٫٩٦ جميعهــا أكبــر مــن 

 المطلقة Z testاللذين بلغت قيمة  (a2/a3)، عدا المسارين ٠٫٠٥احصائياً عند مستوى داللة 

 ٠٫٠٥ أي انها غير دالة احصائياً عند مستوى داللة 1.042-لهما 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

                                             ) سنوات٣٢ - ٢٨ (                             المجموعة الثانية ) سنوات٢٧ – ٢٣(المجموعة األولى 

 

 

 

 

 

 ) سنوات٣٢>  (المجموعة الثالثة

 

 

 

 

 

عينات الفرعية  لدى الدراسةمعلمات مسارات نموذج العالقات بين متغيرات ال)٦(شكل 

 المصنفة في ضوء المرحلة العمرية

ــسادس    ــسؤال ال ــى ال ــة عل ــذات      : االجاب ــة ال ــين فاعلي هــل يختلــف نمــوذج العالقــات ب

 سـنوات  ١٠ إلـى  ٦ – سنوات   ٥ إلى   ١(وتنظيم الذات وتقدير الذات باختالف سنوات الخبرة        

 ؟)  سنوات١٠ أكثر من –

ــرات    ــة علـــى الـــسؤال الـــسادس تـــم حـــساب مؤشـ ــ لإلجابـ ــة ودةجـ ــوذج  المطابقـ لنمـ

ــة    الدراســة  ــة لعين ــدى المجموعــات الفرعي ــرة     الدراســةل  المــصنفة فــي ضــوء ســنوات الخب

 . النتائج) ٢٢(جدول ويوضح 



 

 
٢٦٤

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

المقترح للعالقة بين فعالية الذات وتنظيم  النموذج مطابقة جودة مؤشرات) ٢٢ (جدول

 في ضوء سنوات صنفةًم دراسةالذات وتقدير الذات لدى المجموعات الفرعية لعينة ال

 الخبرة 
PNFI PGFI ECVI RFI CFI NFI RMSEA RMR AGFI GFI  المجموع

 ات
 ٥ إلى ١ 4.896 980. 882. 2.033 156. 972. 978. 917. 093. 163. 324.

 سنوات
.323 

.165 
.131 

.903 
 ١٠ إلى ٦ 1.698 988. 925. 1.204 080. 968. 986.

 سنوات
.311 .155 .324 .803 .944 .934 .309 1.283 .591 .932 5.575  <١٠ 

 سنوات

بدرجـة كبيـرة لبيانـات المجموعـة        أن النمـوذج المُقتـرح مطـابق        ) ٢٢(يتضح من جدول    

غيـر   )١٫٦٩(حيـث إن قيمـة مربـع كـاى     ) ذوي الخبـرة مـن خمـس الـى عـشر سـنوات         (الثانية  

كمـا    ،(0.08) تـساوي  RMSEAدالة احصائياً، وقيمة جذر متوسط مربعـات خطـأ االقتـران    

 ، وهـي  (0.131) للنمـوذج االفتراضـي تـساوي    ECVIأن قيمة مؤشـر الـصدق الزائـف المتوقـع     

 ، كمـا تتـراوح قـيم مؤشـرات المطابقـة األخـرى              (0.135)أقل من قيمتها للنمـوذج المـشبع        

ويتــضح أيــضاً أن النمــوذج المقتــرح غيــر مطــابق لبيانــات  . فــي المــدى المثــالي لقــيم المطابقــة 

عـشر  ، وذوي  ذوي خبرة أقل مـن خمـس سـنوات          (جموعة األولى والثانية    عينة كل من الم   

ــنوات ــأكثر سـ ــرة فـ ــاتين      ) خبـ ــسبة لهـ ــوذج بالنـ ــذا النمـ ــم رَفـــض هـ ــن ثـ ــوعتين ، ومـ المجمـ

والستكــشاف جوانــب االخــتالف بــين نمــاذج المجموعــات الفرعيــة فــي ضــوء    . الفــرعيتين

 Pairwise parameter” حــساب مــصفوفة مقارنــات النــسب الحرجــة  عامــل الخبــرة تــم 

comparisons”      ــدى دراســةلالختالفــات بــين معلمــات نمــاذج العالقــات بــين متغيــرات ال  ل

 ). ٢٣(جدول ويوضح النتائج بالمصنفة طبقاً لسنوات الخبرة الفرعية عينات ال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

مصفوفة مقارنات النسب الحرجة لالختالفات بين معلمات مسارات النماذج  )٢٣( جدول

 سنوات الخبرةات الفرعية لعينة البحث المصنفة في ضوء االفتراضية  لدى المجموع
        
        
 b1 a1 b2 a2 b3 a3  مؤشر الداللة 
b1 .000      

a1 -.421 .000     

b2 -1.081 -.581 .000    

a2 -2.666 -2.132 -1.629 .000   

b3 2.266 2.274 2.848 4.036 .000  

a3 -2.134 -1.804 -1.429 -.173 -3.181 .000 

 test (Z)إذا كانت قيم 
 المطلقة 
١٫٩٦ > 

تكون الفروق بين معلمات 
 النماذج

 p  >٠٫٠٥دالة عند 

 (a2/a3) ,(a1/a3) ,(b1/b2)أن الفروق بين معـامالت المـسارات   ) ٢٣(يتضح من جدول 

 بــين  المطلقــة للفــروق (z)الفــروق بــين قــيم  بينمــا  .٠٫٠٥دالــة احــصائياً عنــد مــستوى داللــة   

 (0.05)غير دالة احصائياً عند مستوى داللـة    (b2/b3) (b1/b3) (a1/a2) معلمات المسارات

 .(1.96)حيث إنها جميعاً أقل من 

 ) سنوات١٠ إلى ٦ ( المجموعة الثانية                          ) سنوات٥ إلى ١ (المجموعة األولى

 

 
 
 

 

 

 المجموعة الثالثة

  ) سنوات١٠>  ( 

 معلمات مسارات نموذج )٧(شكل 

  لدى العينات الفرعية المصنفة في ضوء الخبرةالدراسةالعالقات بين متغيرات 



 

 
٢٦٦

 الذات وتنظيم الذات وتقدير الذات  فاعلية بين العالقات نموذج
 الجامعية اتالدبلوم طالب لدى عض العوامل الديموجرافيةفي ضوء ب

بكر محمد سعيد عبد اهللا  . د

 سن المطابقـــه اإلحـــصائيةممـــا ســـبق يتـــضح أن نتـــائج الدراســـة تؤكـــد حُـــ :الخالصـــة

ومطابقتــه  الــذات وتقــدير الــذات وتنظــيم الــذات فاعليــة بــين للعالقــاتلنمــوذج المفتــرض ل

، ويتفــق ذلــك مــع مــا أثبتتــه الدراســات الــسابقة التــي    الدراســة الكليــةينــة تمامــاً لبيانــات ع

 وجــود) ٢٠٠١اآللوســي،(تناولــت العالقــات بــين عمليــات الــذات الــثالث، حيــث أثبتــت دراســة   

ــو        موجبــة ارتباطيــه عالقــة ــذات، كمــا أثبتــت دراســة لي ــذات وتقــدير ال عاليــة بــين فعاليــة ال

بينمـا يختلـف ذلـك مـع     . ليـة الـذات بتنظـيم الـذات     عالقـة فعا (Liew et.al., 2008)وآخـرين  

 التــي أظهــرت عــدم وجــود ارتبــاط بــين فعاليــة    (McKenzie,1999)مــاكنزي نتــائج دراســة 

وال شــك أن المــستوى األكــاديمي يلعــب دوراً محوريــاً فــي الــربط بــين . الــذات وتقــدير الــذات

 بهــا، حيــث تــشير عمليــات الــذات الــثالث فجمــيعهم يــؤثر فــي المــستوى األكــاديمي ويتــأثر 

الــى أن فعاليــة الــذات مــن أهــم معــززات ومنبئــات التحــصيل         نتــائج الدراســات الــسابقة  

ــاً لنتــــائج     ــاديمي والمــــشاركة الفــــصلية ومواجهــــة االمتحانــــات وذلــــك طبقــ دراســــة األكــ

 Lane) نيالن وآخـر  ، و(Abbitt Klett, 2007) كليت &أبيت  ، و(Golightly, 2007)جولتلي

et.al., 2003) اكالفلين وآخرونم،و (McLaughlin et.al, 2007)وآخرين بريسو ، و(Breso, 

 & Jungertجنجـرت وجوستافـسون   ، و)Basavarajappa, 2012(باسـافاراجابا   ، و(2011

Gustafson, 2009)   (          كمـا أظهـرت الدراسـات الـسابقة أهميـة كبيـرة لتنظـيم الـذات فـي،

، واالبتكـار ،     لوك التنظيمـي، واتخـاذ القـرار       ، الـس   الرياضية المشكالت حلاألداء الكتابي، و  

النفـسي والتـسويف    االحتـراق  مـن  للمـشكالت ، والوقايـة   الـذاتي  وتحفيز االنجـاز ، والـضبط     

 ، (Al-Dhobaiban, 2005) ، الضبيبان (Latham & Locke, 1991)ومنها دراسة الثام ولوك 

ــاجيو ــرين (Montague, 2008)ومونتــ ــدي  (Lane et.al., 2008)، والن وآخــ ، وفاهيــ

 Yen) ، وقـد كـشفت دراسـة يـن وآخـرين     ) ٢٠١٢،  سعيد( ، (Vahedi et.al., 2009)وآخرين

et.al., 2005)    كمـا أظهـرت نتـائج    . بـالتعلم المـنظم ذاتيـاً    تتنبـأ  المنظمـة ذاتيـاً  أن المعرفـة

المدرســي واألداء  الدراســات الــسابقة عالقــة تقــدير الــذات بالتحــصيل الدراســي والتكيــف    

جبريــل، (، Bachman & O'Malley, 1977)( باشــمان وأومــالي اديمي ومنهــا دراســةاالكــ
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 ، (Bettencourt, 1999)، بتنكــورت وآخــرون  )١٩٩٠ عكاشــة،( ، )١٩٨٨شــعيب، (، ) ١٩٨٣

وبـــــورني   ، وكولكـــــاهون(Abdullahi, 2009)عبـــــد الهـــــادي، و Ellis,1999) (وإلـــــيس

(Colquhoun& Bourne,2012) وآخـرين    ، أفـاري(Afari et al., 2012) .    نـادري  بينمـا أشـار

 إلـى عـدم   (Golub & Miloloza, 2010) وميلولـوزا  ، وجولـب  (Naderi H., 2009)وآخـرون  

كمـا   .األكـاديمي  األداء بإتقـان  إيجابيـاً  ارتـبط  الدراسـي لكنـه  التحصيل ب تقدير الذات  ارتباط

 نحــو  ، واالتجــاه)١٩٨٩، كفــافي(الــذات  وتقــدير بــاألمن الــشعور بــين موجبــة وُجــدت عالقــة

 المقتـرح  الدراسـة أن نمـوذج  النتائج  تشير، و)١٩٩٦ ، المطوع(لإلنجاز  االختبارات والدافعية

ذوي  لبيانــات  بدرجــة كبيــرة مطــابقكمــا أنــهاألدبــي ، التخــصص ذوي مطــابق تمامــاً لبيانــات 

 خــصصذوي التلبيانــات النمــوذج  عــدم مطابقــةبينمــا تــشير النتــائج الــى ، العلمــيالتخــصص 

الشرعي، وفي ضـوء ذلـك يتـضح تـدرج المطابقـة مـن عـدمها لـدى ذوي التخـصص الـشرعي                     

مــروراً بالتخــصص العلمــي نحــو تمامهــا فــي التخــصص األدبــي وهــو تخــصص الــدبلومات التــي 

ويمكــن أن تفــسر جوانــب االخــتالف بــين نمــاذج المجموعــات   .تنتمــي اليهــا عينــة البحــث

 لمـسارات ابـين   دالة احصائياً   فروق  وجود  يجة  ل  الفرعية في ضوء التخصص األكاديمي كنت     

(a1/a2) (a1/a3) (a2/a3) (b2/b3) (b1/b3) (b1/b2).أن النمــوذج كــشفت النتــائج   كمــا

وربمـا    غيـر المعلمـين    وغيـر مطـابق لـدى     تماماً لبيانات مجموعـة المعلمـين       قترح مطابق   الم

 نتائج  ويتفق ذلك مع .(a1/a2) لمسارينابين  ذات الداللة االحصائية    الفروق  يرجع ذلك الى    

ــد ــى أن   (Vanlede et.al. ,2009) وآخــرين فانل ــاء طلبــة التــي أشــارت ال  والرياضــيات الفيزي

إليــه دراســة   اآلخــرين، بينمــا أشــارت   مــع بالمقارنــة الــذات لفعاليــة مــستوى أعلــى لــديهم

 غيــرلمت طبقــاً الــذات فاعليــة فــي دالــة فــروق التــي توصــلت إلــى عــدم وجــود) ٢٠٠١، اآللوســي(

ــاديمي  ــائج   .التخـــصص األكـ ــت النتـ ــا أثبتـ ــابق    كمـ ــرح مطـ ــوذج المقتـ ــات  أن النمـ ــاً لبيانـ تمامـ

ومــن ثــم يٌقبــل هــذا النمــوذج بالنــسبة لمجمــوعتي مجموعــة المتــزوجين وغيــر المتــزوجين 

ــة االجتماعيــة    ــه  ، البحــث المــصنفة فــي ضــوء الحال تمامــاً لبيانــات مجموعــة  مطــابق كمــا أن

كمــا ، لبيانــات المجموعــة األولــى والثانيــةغيــر مطــابق ، و) ٣٢-٢٨(المرحلــة العمريــة الثانيــة 
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ذوي الخبـرة   (بدرجـة كبيـرة لبيانـات المجموعـة الثانيـة           يتضح أن النمـوذج المُقتـرح مطـابق         

ويتضح أيضاً أن النمـوذج المقتـرح غيـر مطـابق لبيانـات عينـة               ) من خمس الى عشر سنوات    

عــشر ، وذوي ل مــن خمــس ســنوات   ذوي خبــرة أقــ (كــل مــن المجموعــة األولــى والثانيــة     

وتتناسـق هـذه البيانـات مـع بعـضها الـبعض حيـث إن ذوي المرحلـة              ،  ) خبرة فـأكثر   سنوات

، مـن خمـس الـى عـشر سـنوات      غالباً ما تكونـون مـن ذوي الخبـرة      )٣٢-٢٨(الثانية  العمرية  

 لــدى دراســةالختالفــات بــين معلمــات نمــاذج العالقــات بــين متغيــرات ال وربمــا يرجــع ذلــك ل

أن الفــروق بــين معــامالت    حيــث وُجــد المــصنفة طبقــاً لــسنوات الخبــرة   الفرعيــة ينــات عال

  . دالة احصائياً(a2/a3) ,(a1/a3) ,(b1/b2)المسارات 

 انطالقــاً مــن النتــائج المستخلــصة توصــي   :المــستقبلية الدراســة التوصــيات وآفــاق 

 :الدراسة بمايلي

ــة لحــل   االكــاديمي والطالبــي لطــالب الــد   اإلرشــادتطبيــق نظــام   - بلومات الجامعي

ــات         ــتعلم وترشــيد عملي ــات التــي تعــوق التكيــف  الدراســي وال ــذليل العقب مــشكالتهم وت

 .الذات لديهم

ضرورة األخذ في االعتبار مستوى فعالية وتنظيم وتقدير الذات لـدى الطالـب عنـد           -

تقيـــيم شخـــصيتة فـــي اختبـــارات القبـــول لدراســـة الـــدبلومات الجامعيـــة ، علـــى أن يكـــون    

األكــاديمي هــو المعيــار األول للقبــول فهــو المؤشــر الرئيــسي للمــستوى األكــاديمي  المعــدل 

ه فـي العمـل     ئـ ،كما أنه يُعـد دالـة لعمليـات الـذات التـي تـشير إلـى مـستوى جهـد الطالـب وأدا                      

 .األكاديمي

العمــل علــى مراعــاة خــصائص الطــالب فــي محتــوى البــرامج الدراســية والتدريبيــة   -

لهم ودعــم مجــاالت رعايــة وتطــوير الــذات فــي البــرامج       لتلبيــة حاجــاتهم ومراعــاة أحــوا   

 .الدراسية والتدريبية

تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف خبـرات الدارسـين وتنظـيمهم الـذاتي               -

 .بشكل جيد في الممارسات التعليمية لرفع مستوى فعالية وتنظيم وتقدير الذات
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علـق بـسير البـرامج    مرونة الدراسة والعمل على تفعيل مشاركة الطالب فيما يت       -

 .واتخاذ القرار بما ال يخالف القواعد األساسية لنظام الدراسة

ــذات التــي          - ــة وتنظــيم ال ــى مهــارات فاعلي ــدريب الطــالب المباشــر عل االهتمــام بت

  . بدورها ترفع درجة دافعية اإلنجاز ، وتقدير الذات

إجــراء مزيــد مــن البحــوث والدرســان حــول عمليــات الــذات لــدى الطــالب وطــرق       -

 . اإلرشاد المناسبة لهم وكيفية تنمية مهارات وتحسين عمليات الذات لديهم

 

@     @      @ 
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 : القـاهرة . المـنخفض  الدراسـي  التحـصيل  ذوي التالميـذ  لـدى  الـذات  تقـدير ). ١٩٨٩ (بيـومي  محمـد  حسن، -

 .٤١٥-٤٠٢ النفسية،ص للدراسات المصرية الجمعية : القاهرة النفس، لعلم الخامس المؤتمر بحوث

 لـدى  الـذات  تقـدير  تنميـة  في توكيدي تدريبي برنامج فاعلية). ١٩٩٩ (علي بن اهللا عبد بنت غادة ، الخضير -

 بجامعــة التربيــة كليــة ، ماجــستير رســالة. االكتئابيــة األعــراض مرتفعــات الجامعــة طالبــات مــن عينــة

 .سعود الملك

 دراسـة  -القطريـة  البيئـة  فـي  الـذات  ديرتقـ ). ١٩٨٣ (أحمـد  محمـد  سالمة، & العزيز عبد حسين الدرينى، -

ــة ــوث . ميدانيـ ــات بحـ ــي ودراسـ ــات فـ ــول االتجاهـ ــسية والميـ ــز ، النفـ ــوث مركـ ــة البحـ ــة ، التربويـ  جامعـ

    .٢ العدد ،٧ قطر،المجلد

 الجامعــــة طالبــــات لــــدى الوالــــدي والــــتحكم القبــــول إدراك). ٢٠٠٠ (جريــــر آل ناصــــر ســــارة الدوســــري، -

 جامعـة  التربيـة،  كليـة  ، النفس علم بقسم ماجستير رسالة.الذاتية ليةوالفعا الذات بتقدير وعالقتهما

 .سعود الملك

 .العربي الفكر دار: القاهرة . واالتجاهات الذات مفهوم بين العالقة). ١٩٩٩ (محمد الفتاح عبد ، دويدار -

 الكتــب دار : القـاهرة . لألبنـاء  النفـسية  الــصحة فـي  معاصـرة  آفـاق ). ٢٠٠٠ (الــرؤوف عبـد  رشـيدة  رمـضان،  -

 .العلمية

 .الكتب عالم : القاهرة. النفسي واإلرشاد التوجيه) .١٩٨٠ (السالم عبد حامد ، زهران -

 االحتـراق  مـن  للوقايـة  الـذات  تنظـيم  اسـتراتيجيات  علـى  قـائم  برنامج فعالية). ٢٠١٢ (محمد بكر سعيد، -

 ، المــوازي تعلــيمال مــستقبل مــؤتمر الــى مقــدم بحــث) . المــسائي (المــوازى التعلــيم طــالب لــدى النفــسي

 . ٢٩/٢/٢٠١٢ -٢٨ من الفترة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة
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 -والمراهقــة الطفولــة فــي الــذات تقــدير ونحــو الــذكاء نحــو مقارنــة). ١٩٨٧ (الفتــاح عبــد فــاروق ســالمة، -

   ٣ العدد ، ٢ المجلد ، الزقازيق جامعة ، التربية كلية مجلة . ميدانية دراسة

 طلبــة لــدى النفــسية بالوحــدة الــشعور و الــذات تقــدير فــى االقتــصادية المعانــاة). ١٩٩١( ممدوحــة ســالمة، -

  .٣ ،ج١ ك : القاهرة ، المصرية النفسيين األخصائيين رابطة ، نفسية دراسات مجلة . الجامعة

 .الرشـد  وبدايـة  المراهقـة  نهايـة  فـي  لألبنـاء  الوالـدي  والضبط الذات تقدير). ١٩٩١ (محمد ممدوحة سالمة، -

 ٤ العدد ،١المجلد نفسية، دراسات مجلة

 االبتدائيـة  المرحلـة  أطفـال  مـن  عينـة  لـدى  الـذات  تقـدير  مقياس بناء): ١٩٩٩ (سيد الرحمن عبد سليمان، -

  ٢٤ العدد ، للكتاب العامة المصرية الهيئة: القاهرة ، النفس علم مجلة . قطر دولة في

 الخاصـة  التربيـة  ومعلمـات  معلمـي  لـدى  النفسية الضغوط): ١٩٩٣ (إبراهيم إبراهيم شوقيه السمادونى، -

 .الزقازيق جامعة ، التربية ،كلية ماجستير رسالة الذات، بتقدير وعالقتها

. بــصرياً المعــاقين لــدى الطمــوح ومــستوى الــذات بتقــدير وعالقتــه الخجــل). ٢٠١٠ (علــي ربــه عبــد شــعبان، -

 الجامعـــة فـــي التربيـــة يـــةبكل الـــنفس علـــم قـــسم ، الماجـــستير درجـــة علـــى للحـــصول تكميلـــي بحـــث

 .بغزة اإلسالمية

 الدراسـي  والتحـصيل  والقلـق  الـذات  تقـدير  بـين  الـسببية  العالقـة  نمذجـة ). ١٩٨٨ (محمـود  علـي  ، شعيب -

 ٢ العـدد  ،١٦ المجلد ، الكويت جامعة ، اإلحصائية العلوم مجلة . السعودي المجتمع من المراهقين لدى

 . 

 القدس جامعة طلبة لدى السياسية بالمشاركة وعالقته لذاتا تقدير). ٢٠٠٨ (على أحمد عطا ، شقفة -

 جامعـة  ، للطفولـة  العليـا  الدراسـات  معهـد  ، الـسياسى  الـنفس  علـم  ماجـستير  رسـالة . بغـزة  المفتوحة

 .شمس عين

 بصريا المعاقين لدى الدراسي المستوى ضوء في الذات مفهوم أبعاد في الفروق). ١٩٩٩ (علي الشهري، -

 .فيصل الملك جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة. ضبالريا النور بمعهد

 مركـز . األقران مع والعالقات الوالدية باالتجاهات وعالقته لذاته المراهق تقدير). ١٩٩٣ (محمد شوكت، -

 .سعود الملك جامعة ، التربوية البحوث



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 لتربــوي،وا النفــسي التقــويم مجلــة. الجامعــة لطــالب الــذات تقــدير مقيــاس).١٩٩٥ (محمــد أحمــد صــالح، -

 . ٦ العدد ،٣ المجلد ، الفلسطيني التربوي والتقويم القياس جماعة

 المرحلـة  طلبـة  لـدى  العـدواني  بالـسلوك  وعالقته الذات تقدير) . ٢٠٠٤ (ضيدان محمد الحميدي ، الضيدان -

 ، النفـسية  والـصحة  الرعايـة  الماجـستير  درجـة  علـى  للحصول تكميلي بحث الرياض بمدينة المتوسطة

 .األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية ، العليا الدراسات ،كلية االجتماعية مالعلو قسم

 ، ماجــستير رســالة. األصــم الطفــل لــدى المخــاوف بــبعض وعالقتــه الــذات تقــدير). ١٩٩٥ (لبنــى الطحــان، -

 .شمس عين جامعة

 لـدى  الـذات  تقـدير  علـى  التعليمـي  الموقـف  فـي  والفـشل  النجـاح  خبـرة  أثر) . ١٩٨٦ (محمود سيد الطواب، -

 . القاهرة ، التربية اجتماعيات لجنة ، المعاصرة التربية مجلة . اإلعدادية المدرسة تالميذ

 .النهضة دار: القاهرة. والكبار للصغار الذات تقدير مقياس). ١٩٨٢ (الحميد عبد ليلى الحافظ، عبد -

 للدراســات  المــصرية الجمعيــة  . الــذات بتقــدير عالقتــه  فــي الجــنس دور). ١٩٨٥ (بخيــت  ، الــرحيم عبــد -

  .النفس لعلم األول المؤتمر ، النفسية

 ، ماجــستير رســالة. الــذات تقــدير بنمــو وعالقتهــا االبتكاريــة القــدرة نمــو). ١٩٨٣ (هــانم المقــصود، عبــد -

 .شمس عين جامعة -التربية بكلية

 عـاملين ال وغيـر  العـاملين  المعـاقين  األشـخاص  عنـد  الـذات  تقدير مستوى) . ٢٠٠٩ (مروح روحي عبدات، -

 مجـال  فـي  العلمـي  البحـث  "والتأهيـل  لإلعاقـة  الثالـث  الـدولي  المـؤتمر . المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولة في

 ، الخيريـة  سـعود  آل العزيـز  عبـد  بـن  سـلطان  ومؤسـسة  اإلعاقـة  ألبحـاث  سلمان األمير مركز ،" اإلعاقة

 . م٢٦/٣/٢٠٠٩- ٢٣ الرياض ، والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة ، المعوقين األطفال جمعية

 المـــشكالت حـــل علـــى القـــدرة مكونـــات بـــين للعالقـــة المـــسار تحليـــل) . ٢٠٠١ ( محمـــد عـــادل ، العـــدل -

 ، شـمس  عـين  جامعـة  التربية كلية مجلة . المخاطرة نحو واالتجاه الذات فعالية من وكل االجتماعية

 ١٧٨-١٢١ ص ،٢٥ العدد ، األول الجزء

  .المصرية األنجلو ، القاهرة. والراشدين للمراهقين الذات تقدير ختبارا). ١٩٩١ (اهللا عبد ، عسكر -
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 عينـة  لـدى  والشخـصية  البيئيـة  المتغيـرات  ببعض وعالقته الذات تقدير). ١٩٩٠ (فتحي محمود ، عكاشة -

 . العربية الطفولة لتقدم الكويتية الجمعية: الكويت . صنعاء مدينة أطفال من

 . المصرية األنجلو مكتبة : القاهرة. المعاصر يالنفس الطب).١٩٩٨ (أحمد عكاشة، -

 دار : ،القــاهرة "نظريتهــا قياســها، محــدداتها، " الشخــصية ســيكولوجية): ١٩٧٥ (محمــد ســيد غنــيم، -

  العربية النهضة

. المـواد  متعـاطي  لـدى  األنـا  وقـوة  الـذات  بتقدير وعالقتها الضبط وجهة). ١٩٩٧ (محمد على حسين فايد، -

     .٤٢ العدد القاهرة، ، للكتاب العامة المصرية هيئةال ، النفس علم مجلة

 ماجـستير  رسـالة . الـذات  وتقـدير  والجمـود  القلـق  عـن  تجريبيـة  دراسـة ). ١٩٦٣ (الـسيد  فؤاد أحمد فائق، -

  .شمس عين جامعة ،اآلداب كلية ، منشورة غير

 دراســات مجلــة. والعــصابية باالنبــساط وعالقتهمــا الــذات وتقــدير الــضبط مــصدر). ١٩٩١ (صــفوت فــرج، -

 .١ج ،١ك " رانم "المصرية النفسيين األخصائيين رابطة: القاهرة ، نفسية

. التربــوي والتوجيــه النفــسي اإلرشــاد). ٢٠٠٢ (عطــا محمــود عقــل، & لطفــي فطــيم، و يوســف القاضــي، -

 .والتوزيع للنشر المريخ دار:  الرياض

 غيــر ماجــستير رســالة. والفــشل حالنجــا ومــدركات الــذات تقــدير بــين العالقــة). ١٩٨٥ (هنــد القــسوس، -

 .األردنية الجامعة التربية، كلية منشورة،

 : القـاهرة  النفس، علم في بحوث . الذات لتقدير العاملية المكونات) . ١٩٩٣ (محمد الوهاب عبد كامل، -

 .المصرية النهضة مكتبة

. الــسمع عافضــ األطفــال لــدى االجتمــاعي بــالقلق الــذات تقــدير عالقــة). ٢٠٠٤ (مــصطفى وحيــد كامــل، -

    ٦٨ -٣١: ١ العدد ، ١٤ مجلد ، نفسية دراسات  مجلة

 فــي دراســة. النفــسي واألمــن الوالديــة بالتنــشئة عالقتــه فــي الــذات تقــدير). ١٩٨٩ (الــدين عــالء كفــافي، -

 ،جامعـــة الكـــويتي العلمـــي النـــشر مجلـــس ، اإلنـــسانية للعلـــوم العربيـــة المجلـــة ، الـــذات تقـــدير عمليـــة

 ،٣٥ ددالع ،٩مجلد. الكويت
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 بحـوث  . اإلعداديـة  المرحلـة  تالميـذ  لـدى  والقلـق  الـذات  تقـدير  بـين  العالقة). ١٩٨٧ (يوسف نهى اللحامى، -

  الجمعية ، النفس لعلم الثالث المؤتمر

 . القاهرة ، النفسية للدراسات المصرية -

 المطبعـــة: القـــاهرة. التكيـــف ســـيكولوجية فـــي دراســـة – النفـــسية الـــصحة). ١٩٧٩ (فهمـــي مـــصطفى -

 .الحديثة ربيةالع

 مكتبـــة: القـــاهرة . واالجتمـــاعي الشخـــصي التوافـــق) . ١٩٧٩ ( القطـــان علـــى ومحمـــد فهمـــي مـــصطفى -

 .الخانجى

 دراسـة  "باالكتئـاب  وعالقتـه  والمـسنين  الـشيوخ  لـدى  الذات تقدير): ١٩٩٨ (الصدق محجوب المصطفى، -

 . طومالخر جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة" . الشمالية بالوالية ميدانية

ــوازن). ١٩٩٤ (حـــسن محمـــد ، المطـــوع -  والثانويـــة اإلعداديـــة المـــرحلتين وطالبـــات لطـــالب النفـــسي التـ

 التربويـة  العلـوم  مجلـة . البحـرين  بدولـة  الـذات  وتقـدير  االختبـارات  نحـو  واالتجـاه  لإلنجاز بالدافع وعالقته

 . ٨ المجلد ، سعود الملك  جامعة ، اإلسالمية والدراسات

 . الجامعـة  طلبـة  لـدى  الـذات  وتقـدير  الطمـوح  لمـستوى  معملية دراسة). ١٩٨٧ (شدىالمر محمد موسى، -

  المنصورة جامعة ، ٩العدد ، التربية كلية مجلة

 المـصرية  الهيئة : حفني،القاهرة وقدري أحمد فرج ترجمة ، الشخصية نظريات ):١٩٧٨ ( ليندزي و هول -

 . التوزيع و للنشر العامة

. بعـد  عـن  العمـل  لممارسـة  النفـسية  االتجاهـات ). ٢٠١٣ (سـعيد  بـن  محمد ري،العم ، سالمة رندة اليافي، -

 ٩٣-٥٩ص ص الثاني، العدد -٢٩ المجلد – والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

- Abbitt, J. & Klett, M. (2007). Identifying influences on attitudes and self-

efficacy beliefs towards technology integration among pre-service educators 
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Abstract: 

This study consisted of two sides: one is to build  a model of the 
relationships among self-efficacy, self-regulation  and self-esteem, and to verify 
the model validation, second: is to test the model fit-goodness in the light of 
some demographic variables: academic specialization, work field, Marital status, 
age, experience. (300) applicants of  Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University graduate diplomas (Guidance and counseling diploma, General 
Diploma in Education and Special Education Diploma (1432/1433 AH) 
completed self-efficacy scale, self-regulation questionnaire (SRQ), and 
Rosenberg self-esteem scale (RSES). data were analyzed by Goodness of Fit 
Indexes (Cui-square, GFI, AGFI, PMR, RMSEA, ECVI, NFI, PNFI, PGFI, RFI, 
CFI), and "Pairwise parameter comparisons" were calculated using SPSS & 
AMOS 21. Results have demonstrated the significance of fit-goodness of the 
proposed model for total sample observed data, and variation of fit-goodness 
significance of study sub-groups models which classified in the light of the 
demographic factors of the study. The study recommended the application of 
academic and student counseling to students university diplomas system, and 
consider the level of student self-processes in the admission to undergraduate 
diplomas tests, and students direct training on self-processes awareness and 
management skills. 
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 :ملخص البحث 
 تقويم برامج الـدورات التدريبيـة التـي تعقـد فـي مركـز تـدريب القيـادات التربويـة فـي                      إلىهدفت الدراسة   

 المقترحـات الـضرورية لتطـوير    علـى التعـرف  ومتـدربين،  كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهـة نظـر ال      
ــة الشخــصية      ــة مــن خــالل المقابل ــدورات التدريبي ــرامج ال اســتخدمت الدراســة المــنهج المــسحي الوصــفي     . ب

لتحقيق هدف الدراسة من خالل االستبانة والمقابلة الشخصية، أسفرت نتائج الدراسة عن حصول خمـس           
 فقرة على مستوى    أيةات حصلت على مستوى عالي، ولم تحصل        فقرات على مستوى متوسط، وباقي الفقر     

.  الدراســة ضــمن المــستوى عــالي كمــا هــي جميــع المجــاالت أداةمتــدني، وكــان المتوســط العــام علــى كامــل  
  التطويريـــــةوأســـــفرت نتـــــائج الدراســـــة مـــــن خـــــالل المقابلـــــة الشخـــــصية علـــــى جملـــــة مـــــن المقترحـــــات 

 وضــرورة تنويــع أســاليب التقــويم بحيــث تــشمل جميــع  ،االســتمرار بعمــل البــرامج التدريبيــة المقامــة :أهمهــا
 النظـر   وإعـادة عناصر البرنامج التدريبي، وضرورة مشاركة جميع المتدربين عند التخطيط للبـرامج التدريبيـة،              

ت الدراســة بجملــة مــن  أوصــو ، بــدال مــن فــصل دراســي واحــد  اً دراســياًفــي مــدة الــدورة التدريبيــة لتــصبح عامــ   
  فـي الـدورة أوالً     أدائهـم التقـويم المـستمر للمتـدربين أثنـاء الـدورة وتزويـد المتـدربين بنتـائج                 : التوصيات أهمهـا  

 إعـداد  الدورات التدريبية بين كلية التربية ممثلة بمركـز          بإعدادبأول، وأهمية التنسيق والتكامل فيما يتعلق         
 .والتعليمالقيادات التربوية ووزارة التربية 

المـواد   التدريبيـة، و األنشطة، ومحتوى البرنامج التدريبيأهداف البرنامج التدريبي، و  :الكلمات المفتاحية 
 .يالبرنامج التدريب  تقويم، وأساليبتنفيذ البرنامج التدريبي التدريبية، وأساليب التعليمية



 

 
 



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٢٩٧

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 :المقدمة
أتي التدريب أثناء الخدمة استجابة للظروف المتغيرة التي فرضتها التطورات العلمية           ي

وجـود  والمعرفية السريعة والمتضاعفة، إضافة إلى الدور التربوي الذي يتوقعه المجتمع من       

ــة  ــدحاجـ ــوارد البـــشرية     ةمتزايـ ــة المـ ــدريب وتنميـ ــى تـ ــز علـ ــو التركيـ ــي المؤســـسات   نحـ فـ

ــة ــالتعليمي ــع مهــارات       ، باعتب ــدعيم وتنوي ــدريب هــو أحــد المحــاور اإلســتراتيجية لت ار أن الت

يهـدف إلـى زيـادة اإلنتاجيـة والتحـسين          بـدوره   ،والـذي   القيـادات التعليمية  ومعارف   وخبرات

 .المستمر لألداء 

فالمهمـة   )٢٠٠٤مـصطفى،   (إن تدريب األفراد يعد من أهـم أنـواع االسـتثمار فـي البـشر            

اسـا تخـصيب عقـول المتـدربين وتوسـيع آفـاقهم ومـداركهم،            األساسية للتدريب هـي أس    

بما يساعد على عمق الفكر ويكسبهم اإلدراك المستنير، للكشف عن الظروف واآلثـار             

المترتبة على تصرفاتهم، كما أن التدريب عامل مهم في إثارة اليقظة في األفراد، وتوجيـه               

لطفيفـة التـي يتعـرض لهـا الفـرد          االهتمام إلى المسائل الكبرى، وغض النظر عن األخطاء ا        

فمن الضروري أن ال تنساق المنظمات وراء ما قـد       . )٢٠٠٩الصيرفي،  (عند ممارسته أي عمل   

يسمى بمجاراة موضـة التـدريب دون قناعـة حقيقيـة بجـدواه؛ ألن التـدريب وسـيلة ال غايـة،                     

إن . )٢٠١٠القريـــوتي، (والغايـــة هـــي حـــسن األداء الـــذي يـــنعكس علـــى الخـــدمات المقدمـــة    

الغرض األساسي من التقييم هو تحديد مدى فاعلية البرنامج التدريبي في تحقيق األهـداف   

التي تم تدريب العاملين من أجله ا، وأن مديري اإلدارات العليا يـصنعون القـرارات بنـاء علـى                   

ــدريبي  ــامج التـ ــيمهم للبرنـ ــرامج    . تقيـ ــية للبـ ــة التقيـــيم مـــن المراحـــل األساسـ ــر عمليـ وتعتبـ

هي محاولة لفهم وتوضيح وكـشف مـدى تحقـق أهـداف البـرامج التدريبيـة، مـن                  التدريبية، و 

خالل سلسلة عمليات منظمة يمكن بها تشخيص نقاط فالقياس هـو العمليـة الحاسـمة          

).Leopold ، 2002( ،الضعف ونقاط القوة في البرنامج التدريبية . 

التـدريب يهـدف   يعتبر موضوع التدريب من المواضيع التـي تنـال أهميـة بالغـة، حيـث أن                 

إلكساب المتدربين معارف ومهارات واتجاهات من اجل تطوير أدائهم وتنميـتهم مهنيـا             
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 حمد فتحي أبوكريمأ. د

يــــنعكس إيجابيــــا علــــى تطــــوير أداء المؤســــسة بجوانبهــــا وأنــــشطتها المختلفــــة   (.بمــــا 

ويتناول موضوع التدريب في المنظمـات األسـاليب األساسـية فـي التعلـيم              ) ٢٠٠٢الطعاني،  (

 ت، والمعرفــة واالتجاهــات للمتــدربين، فالتــدريب يمثــل   تالمهــاراوالتــي تعمــل علــى صــقل  

 ، )Wilson ،2005.(إستراتيجية البناء حيث يمثل التدريب أهميـة خاصـة فـي ظـل التغييـرات             

للمنظمات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيـة والحكوميـة، والتـي تـؤثر بدرجـة كبيـرة        

ة األخرى، فان التغييرات يمكـن أن تـؤدي    على أهداف واستراتيجيات المنظمة، ومن الناحي     

إلـــى تقـــادم المهـــارات التـــي تـــم تعلمهـــا فـــي وقـــت قـــصير، حيـــث أن التغيـــرات التنظيميـــة    

حـسن،  (والتوسعات تزيـد مـن حاجـة الفـرد لتحـديث مهاراتـه واكتـساب مهـارات جديـدة               

٢٠٠٥(. 

 وتجديـد  يعتبر التقويم ركناً أساسـيا مـن أركـان العمليـة التربويـة فهـو وسـيلة تطـوير           

وعمليــة منهجيــة ترمــي إلــى تــوفير معلومــات تــساعد فــي إصــدار أحكــام حــول المــساعي     

والبـــرامج التربويـــة ومـــدى تحقيقهـــا األهـــداف الموضـــوعة لهـــا واالحتكـــام إلـــى نتـــائج هـــذه 

 لالرتقـاء إلـى المـستوى المطلـوب وتعزيـز مـا       قـصوره  يظهـر العملية في تطوير وتحسين مـا     

 .يتراءى أنة بمستوى ذلك

 بــل هــي عمليــة ، لتقويم عمليــة مراجعــة وإصــدار أحكــام وتطــوير ال تقــف عنــد حــد  فــا

. مستمرة باستمرار الفعالية على مختلف مستوياتها وفي النواحي الكمية والكيفية منهـا           

بـين الفنيـة واألخـرى لالسـتفادة مــن     ومتعلقاتهـا  فالحاجـة تقتـضي تقيـيم البـرامج التدريبيـة      

وبالتـالي    باألساليب المتبعـة فـي الـدورات والبـرامج التـي تنفـذ             التغذية الراجعة وإعادة النظر   

يـــنعكس ذلـــك كلـــه علـــى الكفايـــة اإلنتاجيـــة للمتـــدربين ممـــا يـــساهم برفـــع مـــستوى          

 .المخرجات التعليمية بشكل عام 

أو  معلومـات  إعطـاء  علـى  تقتـصر  تعـد  ولـم ،  متكـامالً  كـالً  التربوية العملية أصبحت لقد

 إلــى تهــدف أصــبحت بــل ، الــسابق فــي إليهــا ينظــر كــان  كمــاالنظــر إليهــا مــن جانــب واحــد 

 فـرد  أو واحـدة  جهة تحقيقها عن المسئول ليس النظرة هذه،  للفرد الشامل النمو إحداث
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 هــذه ، الهــدف هــذا إلــى الوصــول فــي جميعــاً تــشارك متعــددة أطــراف هنــاك وإنمــا، واحــد

 أنهــم حيــث ، لتربــويا والمــشرف، المدرســية اإلدارة، المعلــم، الطالــب فــي تتمثــل األطــراف

، )م١٩٩٧، واألعــراف المــال (المنــشودة األهــداف لبلــوغ متكــامالً كفريــق جميعــاً يعملــون

 يقـوم  الذي الدور ألهمية السعودية العربية المملكة في والتعليم التربية وزارة من وإدراكاً

 ،ذلـك  عـن  المـسئول  جهازها لتطوير تسعى فإنها التربوية، العملية في المدارس مديري به

 العمليـة  تحـسين  فـي  دورهـم  أداء مـن  المـدارس  مـديري  تمكـين  شـأنه  مـن  ما بكل ودعمه

 التربـوي  اإلشـراف  ، كـذلك يـؤدي    ) هــ  ١٤٢٩العريفي،(لهم النمو وتحقيق والتعليمية التربوية

 التربــوي العمــل واقــع يعــايش ألنــه التعليميــة العمليــة تحــسين فــي بــارزاً دوراً عامــة بــصفة

 القيـادة  بـين  وصـل  حلقـة  وهو،  السلبيات ويحدد اإليجابيات يبرز اًتقويم ويقومه ومشكالته

 القـصوى  واالستفادة والتفاعل التنسيق يوفر أخرى جهة من والمدارس جهة من التربوية

 .)هـ١٤١٣، عثيمين آل.(التربوية التعليمية العملية لخدمة والبشرية المادية اإلمكانات من

 للتربيـة  البـد  الـسعودي  كالمجتمع سريع بشكل وتتغير تتطور التي المجتمعات وفي

 فـي  فـاعال  عنـصر  باعتبـاره  بـالفرد  النهـوض  علـى  تعمـل  وان التغيـر  هذا اعتبارها في تضع أن

 يتالءم بما ومجتمعيا وثقافيا علميا إعدادا األفراد إعداد إلى تسعى أن يجب كما المجتمع،

المنـاخ   يتـوفر  ، وأن)١٩٩٩صـقر،  (المجتمـع  هـذا  يـشهده  الـذي  واالزدهـار  والتقـدم  التطور مع

  .إلى الميدان المكتسبة خبراته نقل على المتدرب الفرد يساعد الذي المالئم

 :مشكلة الدراسة
لقد حظيت البرامج التدريبية باهتمام المملكة العربية السعودية بغية تنميـة وتطـوير    

جنـة العليـا    طاقاتها البشرية، وجاءت وثيقة سياسة التعليم في المملكة والصادرة عـن الل           

 ه لتؤكــد أعطــاء التــدريب العنايــة الكافيــة لترســيخ الخبــرات  ١٩٣٠لــسياسة التعلــيم عــام 

وكسب المعلومات والمهـارات الجديـدة فـي كافـة الجوانـب التعليميـة واألجهـزة العاملـة              

فيها، كما يجب تحديد غرض الدورة ومناهجها وطـرق تنفيـذها وتقويمهـا والـشروط التـي                 

توالـــت عمليـــات التطـــوير و). ١٤١٦سياســـة التعلـــيم، ( القـــائمين عليهـــاينبغـــي أن تتـــوفر فـــي
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 مـن الزمـان، وتـم فيـه تطبيـق التوصـيات الـصادرة عـن مـؤتمرات التطـوير                     عقـود التربوي منذ   

مراجعــة شــاملة  ولعمليــة التربويــة  مــستمرة لالمختلفــة، ممــا يــستدعي القيــام بمراجعــة    

جوانب القـوة فيهـا وتعزيزهـا، وجوانـب     بكافة جوانبها، بهدف تحليلها وتقويمها لمعرفة      

الـــضعف فيهـــا ومعالجتهـــا، وهـــذا مـــا تـــم ترجمتـــه علـــى ارض الواقـــع، مـــن منطلـــق تفعيـــل 

 للوصـول إلـى     أساسـا  اإلنـساني تحديث طرق العمل وأسـاليبه وإجراءاتـه متخـذة المـدخل            و

يـد بكفـاءة   فاعلية أكبر للموارد البشرية لموائمة عمليات التغيير الالزمة، واالهتمـام المتزا      

 .وفاعلية تقديم الخدمات

 إلـى أنـه علـى الـرغم مـن الفوائـد العديـدة لعمليـة تقيـيم               )٢٠٠٣الرفاعي واألثـري،    (ويرى  

 % ١٠التدريب إال أنه يعتبر الجـزء األكثـر تجـاهال مـن قبـل المنظمـات حيـث يخـصص فقـط                   

 يخطط لها بطريقة    أن عملية التقييم ال    )٢٠٠٠البيالي،(من ميزانية التدريب للتقييم، ويؤكد      

 أن المشكلة ليست في عدم القدرة على القيـاس، ولكـن فـي              )٢٠٠٧توفيق،  (دقيقة، ويرى   

وعلى الصعيد المحلي التربوي السعودي     .عدم الرغبة باألخذ باألساليب العلمية في التقييم      

تعقد برامج تدريبية متعددة وتتنوع فـي أهـدافها ومـدتها والفئـة المـستهدفة منهـا تقـدمها         

 أن هناك  نقص في المعلومات حول تقييم هذه إال التربوي،  علخدمة القطا هات متعددة   ج

 نظــام التعلــيم العــام فــي المملكــة العربيــة الــسعودية    إن) ٢٠٠٤(، البــرامج، ويــرى العرينــي 

 الكثيـر مـن البـاحثين الــذين    وأوصـى .  وتـدريب القيــادات التربويـة  اختيـار يواجـه مـشكلة فـي    

، الزامــل( علــى البــرامج التدريبيــة فــي المملكــة مــن مثــل دراســة      أجــروا دراســات تقويميــة 

 )٢٠٠٩، الزهرانــــي(دراســــة  و) ٢٠٠٤، العرينــــي(ودراســــة ) ١٩٩٩العــــولقي، (،ودراســــة )١٩٨٩

بــضرورة أعــادة النظــر فــي البــرامج التدريبيــة التــي تقــدم للقيــادات    )٢٠١٣الفــضلي، (ودراســة 

 واألجهـزة  المتـدربين والمـدربين      أراءالع  ، واسـتط  واإلجراءاتالتربوية من حيث المحتوى،     

 إلــى تــسعى هـذه الدراســة ونظــرًا ألهميــة عمليــة التقيـيم للبــرامج التدريبيــة فــان  . االشـرافيه 

تقــويم بــرامج الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة  

مج محـل التقـويم وهـي        البـرا  فـي التربية بجامعـة الملـك سـعود مـن وجهـة نظـر المتـدربين                
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اإلشراف التربوي، القيادة المدرسية، مشرفي المناهج، وبرنامج التطوير المهنـي لمـشرفي          (

مركز تدريب القيادات التربوية فـي كليـة التربيـة     وهي كافة البرامج التي تعقد في     )التدريب

 البرنـامج   أهداف البرنامج التـدريبي، ومحتـوى     (:وعلى المجاالت التالية  بجامعة الملك سعود    

ــدريبي، واألنـــشطة التدريبيـــة، والمـــواد التعليميـــة التدريبيـــة، وأســـاليب تنفيـــذ البرنـــامج         التـ

 .)التدريبي، وأساليب تقويم البرنامج التدريبي

 :أسئلة الدراسة
برامج الـدورات التدريبيـة التـي تعقـد فـي مركـز تـدريب القيـادات التربويـة                   ما واقع    .١

 وعلـى جميـع مجـاالت     ود  مـن وجهـة نظـر المتـدربين،           في كلية التربية بجامعة الملك سـع      

  ؟كامل أداة الدراسةو

 فـي وجهـات     )0.05 = ∝( عند مـستوى الداللـة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية        .٢

ــى متغيــر     ــه المتــدرب     نظــر المتــدربين تعــزى إل ــدريبي الــذي يلتحــق ب اإلشــراف  ( البرنــامج الت

  ؟ )التطوير المهني لمشرفي التدريبرنامج ، وبمشرفي المناهج، القيادة المدرسية، التربوي

لتطــوير بــرامج الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد فــي مركــز الــضرورية مــا المقترحــات  .٣

تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهـة نظـر المتـدربين     

 ).المقابلة الشخصية (؟

 : أهداف الدراسة
ــرام     ــى تقــويم ب ــي تعقــد فــي     هــدفت الدراســة إل ــة الت ــدورات التدريبي ــدريب  ج ال مركــز ت

 مـن وجهـة نظـر المتـدربين، مـن           القيادات التربوية في كلية التربيـة بجامعـة الملـك سـعود             

، تنفيـــذال ، وأســـاليبالمـــواد التعليميـــة، واألنـــشطةو ،المحتـــوى التـــدريبي، وهـــدافالا: حيـــث

بحـسب  جابات أفراد الدراسة     في است  قوفرالتعرف على ال   باإلضافة إلى . اساليب التقويم و

 كـذلك هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى      . البرنامج التدريبي الذي يلتحق به المتدربمتغير  

المقترحات الضرورية لتطوير برامج الدورات التدريبية التي تعقد في مركز تدريب القيادات            
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ــدربين         خــالل مــن التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود مــن وجهــة نظــر المت

 .المقابلة الشخصية

 :أهمية الدراسة
  -: تنبع أهمية الدراسة الحالية من عدة اعتبارات علمية وعملية تتمثل في األتي 

يمكن االستغناء عنه لمواكبة هذا الكـم         تدريب العاملين في أثناء الخدمة أمرا ال       غدا

المؤسـسات التـي    بال شك إحـدى      والمؤسسة التربوية هي  .والنوع الهائلين من المعلومات     

 .مـسؤولية تنـشئة الجيـل       مواكبة هذه التغيرات وقد القي علـى كاهـل عامليهـا           إلىتسعى  

 تحـسين  بغيـة  وإعـدادها  البـشرية  الكـوادر  تنمية في المهمة المصادر احد التدريب يعدو

 التي المؤسسة أداء تطوير على ايجابيًا ينعكس بما المهنية كفاياتهم وتطوير أدائهم

 فيمـا  التـدريب  عمليـة  أهميـة  وتبـرز ، )٢٠٠٢الطعـاني، )جميعـا  جوانبهـا  ومـن  فيهـا  يعملـون 

 حيـث  مـن  والخـاص  العـام  القطـاع  فـي  سـواء  العمـل  ومؤسـسات  بمنظمـات  يتعلـق 

 األداء وإجراءات وأساليب المنظمة بنية في الحاصل التغير لمواكبة المستمرة حاجتها

 ).٢٠٠٢، البكر)السريع وماتيوالمعل التقني والتطور للتغير نتيجة يأتي والذي فيها

 بـرامج التـدريب التـي تعقـد فـي           ويمتفيد هذه الدراسة فـي إلقـاء الـضوء علـى واقـع تقـ               •

مركز تدريب القيادات التربويـة فـي كليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود مـن وجهـة                     

 .أدبيات هذا الموضوعنظر المتدربين كمحاولة جادة لسد النقص الواضح في 

 التدريبية بما يتناسب مـع تطلعـات        مطوير برامجه لتصناع القرار   تزويد المسئولين و   •

 .مما قد يؤدي إلى زيادة فاعلية و كفاءة البرنامج التدريبي  المتدربين

تـــساعد هـــذه الدراســـة المؤســـسات والجهـــات التـــي تنفـــذ تلـــك البـــرامج    يؤمـــل أن  •

ي بمعلومـــات واضـــحة ومحـــددة لـــسير العمليـــات التدريبيـــة وتحقيقهـــا لألهـــداف التـــ  

 .وضعت من أجلها

 .تفتح هذه الدراسة المجال أمام المزيد من دراسات أخرى في هذا المجال  •
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ــى   • ــدربينالوقــوف عل ــاء الخدمــة     اتجــاه أراء المت ــة المقدمــة لهــم أثن ــرامج التدريبي  الب

 .معرفة هذه االتجاهات قد تسهم في نجاح التدريب وبرامجه باعتبار أن

 :حدود الدراسة 
  :اآلتيةالحدود تحدد هذه الدراسة ب

ــة    ى هــذه الدراســة علــ  اقتــصرت: الحــدود الموضــوعية  ــدورات التدريبي ــرامج ال  تقــويم ب

اإلشراف التربوي، القيادة المدرسية، مشرفي المناهج، وبرنامج التطوير المهنـي لمـشرفي          (

األهداف، والمحتـوى التـدريبي، واألنـشطة، والمـواد التعليميـة، وأسـاليب             : من حيث )التدريب

 .وأساليب التقويم، التنفيذ

جميـــع المنتـــسبين فـــي هـــذه الـــدورات طبقـــت هـــذه الدراســـة علـــى : الحـــدود الزمانيـــة

التدريبيــة مــن التعلــيم العــام الملتحقــين فــي الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي        

 .)هـ١٤٣٣/١٤٣٤(

ة مركز تدريب القيادات التربويـة فـي كليـة التربيـة بجامعـ     : الحدود المكانية والبشرية 

مـــشرفي و المدرســـية، اتالقيـــادو، ون التربويـــوالمعنيـــون هـــم المــشرفون الملــك ســـعود،  

 .شرفي التدريبومالمناهج، 

 :محددات الدراسة
واجه الباحث أثناء تنفيذ الدراسة عدة مشكالت استطاع التغلـب عليهـا، وكـان مـن                

بلـة الشخـصية    المقاأفرادتم اختيار   إذ  ،   المقابلة الشخصية  أفراد أهمها انخفاض استجابة  

وكان مقررا أن يكون هناك عـشرون فـردا مـن المتـدربين             . بالطريقة العشوائية البسيطة  

اعتـذر عـدد   إال انـه  .  من أفراد الدراسة يمثلون كافة البـرامج التدريبيـة  ) %٢٥(بواقع حوالي    

 تـتم مقـابلتهم فاعتـذر عـشرة مـن المتـدربين فـي               أن الـذين كـان مخطـط        األفرادكبير من   

ذر جميع المـدربون كـون الدراسـة طبقـت فـي نهايـة الفـصل الدراسـي وبالتحديـد                    حين اعت 

 . العاماإلعداد أسبوعفي 
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 :مصطلحات الدراسة
 :اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية

 عمليـــة تعلـــيم المعرفـــة وتعلـــم األســـاليب المتطـــورة الداء العمـــل، وذلـــك :التـــدريب

رفــة ومهــارات وقــدرات األفــراد الالزمــة الداء     إلحــداث تغيــرات فــي ســلوك وعــادات ومع    

عملهم من أجل الوصول إلى أهدافهم وأهداف المؤسسة التي يعملون فيها على السواء             

ــتعلم مــن أجــل       ). ٦، ص١٤٠٦يــاغي، ( ويعــرف التــدريب التــدريب أيــضا  بأنــه تقــديم فــرص لل

 .)Schermer horn ، 2008 : 307(اكتساب وتحسين المهارات المرتبطة بالعمل

وفي هذه الدراسة يعرف الباحث التدريب على أنه جملة العمليـات التـي ينفـذها مركـز                 

تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود والتــي تحــدث التطــوير      

الـالزم فـي مهـارات ومعــارف وقـدرات واتجاهـات القيـادات التربويــة فـي التعلـيم العـام مــن          

التربـــويين ومـــشرفي التـــدريب ومـــشرفي المنـــاهج بهـــدف  مـــديري المـــدارس والمـــشرفين 

 .تحقيق األهداف المقصودة من هذه الدورات

 هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى نجاح أو الفشل في           :التقويم

حتـى يمكـن تحقيـق    . تحقيق أهداف المنهج أو البرنامج، وكذلك نقاط القـوة والـضعف بـه            

 .)١٩٩٣الوكيل، والمفتي، (أحسن صورة األهداف المنشودة ب

 التقـويم البرامجـي علـى أنـه     )Glaser& Backer(يعـرف جالسـر وبيكـر   : تقويم البرامج

جهد منظم يـشتمل علـى وصـف نظـام الخـدمات وتقـويم النتـائج المترتبـة علـى إجراءاتـه،                  

ة فيمـا  وذلك بغية تقديم المعلومـات والتغذيـة الراجعـة المفيـدة التخـاذ القـرارات المناسـب                

 )   ٢٠٠١العلوي، (يتعلق بجدوى البرامج وتحليل مدى تحققه لألهداف المتوخاه

ويعــرف التقــويم إجرائيــا فــي هــذه الدراســة بأنــه عمليــة تهــدف إلــى التحقــق مــن مــدى    

اإلشـراف التربـوي،     (:ين الملتحقين في دورات   المتدربنجاح برامج الدورات التدريبية إلعداد      

 فـي رفـع   ) المناهج، وبرنـامج التطـوير المهنـي لمـشرفي التـدريب         القيادة المدرسية، مشرفي  

 علـى   والتعـرف عمليـة تـستهدف تـشخيص لواقـع العمليـة التدريبيـة             أدائهم التربـوي، فهـو      
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نقاط الضعف وعالجها ونقاط القـوة لتعزيزهـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف البـرامج المحـددة                   

 .  مسبقاً

 :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
ضرورة التدريب في جميع الدول حد سواء حتـى تـستطيع هـذه الـدول أن تالحـق                 تبرز  

تحديـد مفهـوم التـدريب، يـساعد     ف. القيـادات التربويـة  ما يستجد فـي مجـال إعـداد وتـدريب       

تتطلـب األدوار الجديـدة الملقـاة    و .على تحديد أهدافه، ومحتـواه، وطرقـه، وأسـاليب تقويمـه         

 أن تكـون بـرامج إعـداده قبـل الخدمـة            يرين ومـشرفين  القيادات التربوية من مـد    على عاتق   

هــذه القيــادات   إلكــساب الالزمــة وفــي أثنائهــا بــرامج عــصرية تقــدم الخبــرات واألســاليب     

ومـع  الوظيفية التـي يطلعـوا عليهـا       كفاءات عامة وأخرى نوعية خاصة تتناسب مع األدوار         

 . وأوعيتهمتطلبات التطورات الحديثة في أهداف التعليم ومحتواه ومصادره

 :مفهوم التدريب
، إلــى أن التــدريب هــو نــشاط تعليمــي معتمــد تمارســه المنظمــة )٢٠٠٧برنــوطي، ( تــشير

وعـرف التـدريب بأنـه كافـة الجهـود         . اداء الفـرد فـي الوظيفـة التـي يـشغلها           بهدف تحسين 

لتنميــة قــدرات ومعــارف ومهــارات العــاملين بالمنظمــة علــى اخــتالف   المخططــة والمنفــذة

ــة أدائهــم وتحقيــق ذاتهــم مــن خــالل         وتخصــصاتهم،مــستوياتهم بمــا يعظــم مــن فاعلي

وقـد  . )٢٠٠٧السيد،  (تحقيق أهداف المنظمة     تحقيق أهدافهم الشخصية وإسهامهم في    

 المتـدربين  لتزويـد  لهـا  والمخطـط   المنظمـة  بأنـه الجهـود  )٢٠٠٢الطعـاني،  (عـرف مـن قبـل    

 فـي  مـستمرة  ايجابيـة  اتتغييـر  وتستهدف إحداث متجددة وخبرات ومعارف بمهارات

 بأنه التدريب وعرف .كفاءة أدائهم تطوير أجل من وسلوكهم واتجاهاتهم خبراتهم

 والتـي  الـتعلم  مـن خـالل   للـسلوك  والمـنظم  رسـمي  الطـابع  تأخـذ  التـي  التطـوير  عمليـة 

 بأنـه  عـرف  كمـا  لهـا،  المخطـط  والخبـرة  ر، رالتطـوي  اإلرشاد، م، مللتعلي كنتيجة تحدث

 أو د،وقواعـ (Armstrong ، 2001) ومفـاهيم   مهـارات  اكتـساب  نتتـضم  تعلـم  عمليـة 

 تزويـد الفـرد   أنـه  علـى  وعـرف ، )٢٠٠٥ ،حـسن  (الفـرد  أداء وتحـسين  لزيـادة  اتجاهـات 
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المعـارف   الستخدام الالزمة السليمة والعلمية العملية واالتجاهات والخبرات باألساليب

 أداء أفـضل  تقـديم  فـي  ها،يكتـسب  التـي  الجديـدة  أو يمتلكهـا  التـي  الحاليـة  والمهـارات 

 مخطـط  وفـق  المـستقبلية  الوظيفيـة  بالمهـام  للقيـام  ويعـده  الحالية في وظيفته ممكن

 ).٢٠٠٧،توفيق (الحتياجاته التدريبية علمي

 :التدريب أهمية
 تحصل الموظفين والتي أداء في تحدث التي االيجابية التغيرات التدريب نتائج تعتبر

 أهميـة  المهارات وتظهـر  بتطوير أو التدريب برنامج في جديدة مهارات اكتساب نتيجة

 ، Charney & Conway) والمهـارات  بالمعـارف  العـاملين  األفـراد  تزويد من خالل التدريب

 الحاليـة  أدوارهـم  بمتطلبـات  ايجابيًـا، للوفـاء   واتجاهـاتهم  سـلوكهم  وتغييـر  ،(2005

 .التكنولـوجي  والتقدم ظل التطور في المستمر التغيير لمواكبة المنظمة، في والجديدة

  Armstrong ،2001)(أشـار  مـا  بحـسب  للمنظمـة،  التاليـة  الفوائـد  التـدريب  بـرامج  وتحقـق 

 .)٢٠٠٦وآخرون،  الطائي(و )٢٠٠٧ السيد،(و

إزالة ومعالجة نقاط الـضعف فـي األداء، سـواء األداء الحـالي أو المـستقبلي المتوقـع،                   •

ي، حيــــث إن إكــــساب العــــاملين ممــــا يــــؤدي إلــــى زيــــادة اإلنتاجيــــة واألداء التنظيمــــ 

والمعارف الالزمة ألداء وظائفهم يـساعدهم فـي تنفيـذ المهـام الموكلـة               المهارات

وكفـاءة، وتقلـيص الوقـت الـضائع والمـوارد الماديـة المـستخدمة فـي                 إليهم بفاعلية 

 .اإلنتاج

 .تحسين المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كل مستويات المنظمة •

 .ظمة من حل مشاكلها واتخاذ قراراتها بفاعلية أكثرالتدريب يمكن المن •

يــساعد فــي تجديــد وتحــديث المعلومــات التــي تحتاجهــا المنظمــة لــصياغة أهــدافها     •

 .سياساتها بما يتوافق مع المتغيرات البيئية المختلفة وتنفيذ

 .يساهم بربط أهداف العاملين بأهداف المنظمة •

 .رارات اإلداريةيؤدي إلى تطوير أساليب القيادة وترشيد الق •
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 .يساعد في خلق االتجاهات اإليجابية لدى العاملين نحو العمل والمنظمة •

ــى التعـــرف    • ــاملين علـ ــىيـــساعد العـ ــيح   إلـ ــى توضـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــة، ممـ ــداف التنظيميـ   األهـ

 .السياسات العامة للمنظمة

 يساهم في انفتاح المنظمة على المجتمع الخـارجي، وذلـك بهـدف تطـوير برامجهـا       •

 .وإمكانياتها

 : عوامل نجاح التدريب أثناء الخدمة بما يلي)٢٠٠٩الزهراني، (يحدد و

تخطيط البرامج التدريبية بمشاركة الفئـة المـراد تـدريبها بنـاء علـى االحتياجـات                 .١

 .الفعلية لها

داث التربويــة والـــشمولية فـــي  جاالســتفادة مـــن أســاليب الـــتعلم الــذاتي والمـــست    .٢

ذي يتركـه البرنـامج فـي الفئـة المـستفيدة      األثـر الفعلـي الـ     عملية التقويم، ومتابعـة   

 .منه

 .تدعيم أجهزة التدريب وتزويدها بالكوادر البشرية والتسهيالت المادية .٣

 بــل يتوجــب إتاحــة الفرصــة  فقــط،أال يقتــصر ترشــيح المتــدربين علــى فئــة معينــة    .٤

 .لكافة األفراد

ة  تــرتبط بمــدى الكفــاء معينــة،ترشــيح الكــوادر التدريبيــة وفــق معــايير وضــوابط    .٥

 .واألداء

 .توفير مبان مهيأة ومخصصة للتدريب .٦

إطالع المتدربين على خطط البرنامج التدريبي قبل انعقاده، ومحاولة إشراكهم            .٧

 .المادة العلمية للبرنامج وفق احتياجاتهم التدريبية في إعداد

 .اختيار التقنيات التدريبية المناسبة مع تصميم بيئة تدريبية تتناسب معها .٨

 .مج الحاسب اآللي في مجال التدريباستخدام برنا .٩

ــدورة التدريبيــة بعــد كــل ثــالث ســنوات مــن         .١٠ ــار حــضور برنــامج التــدريب أو ال اعتب

 .الضروريات



 

 
 تقويم برامج مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر المتدربين٣٠٨

 حمد فتحي أبوكريمأ. د

 :تقييم التدريب
 وأما فيما يتعلق بموضوع التقييم، فإنه يمكن مالحظة عدد كبير من التعريفات حول      

ــاحثين فــي       ويكتفــي . عالموضــو هــذا مفهومــه، وإن هــذه التعريفــات تكــاد تتعــدد بتعــدد الب

ــاالباحــث باإلشــارة إلــى أهــم التعريفــات ثــم إلــى العناصــر األساســية التــي تمثــل تــصورًا         هن

 التقيــيم بأنــه عمليــة إصــدار قــرار   )٢٠٠٢الطعــاني، (عــرف . مفهــوم التقيــيم   حــولمتكــامالً

. عمليات التدريب في ضـوء األدلـة التـي كـشفت عنهـا الممارسـات الميـداني ة         علمي بشأن 

 إلــى بأنــه القيــام بمجموعــة مــن اإلجــراءات العلميــة التــي تهــدف  )٢٠٠٩النــصر،  أبــو(رفــه وع

من جهود لتحقيق أهداف معينة، في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وضع               تقدير ما يبذل  

مـسبق، والحكـم علـى مـدى فاعليـة وكفـاءة هـذه الجهـود ومـا يـصادفها مـن                      من تخطـيط  

 بأنـه عمليـة   )٢٠٠٩الـسكارنة،  (وعرفـه  .  تحـسين األداء   في التنفيذ بقصد   عقبات وصعوبات 

مستمرة يقصد بها معرفة مدى تحقيـق البرنـامج التـدريبي ألهدافـه المحـددة وإبـراز نـواحي               

ونواحي الضعف للتغلب عليها أو العمـل علـى تالفيهـا فـي البـرامج المقبلـة،        القوة لتدعيمها 

ــه بــصورة مــس     حتــى يمكــن  ــادة فاعليت ــدريب وزي شــاويش، (تمر ة، كمــا وعرفــه  تطــوير الت

اإلجــراءات التــي تقــاس بهــا كفــاءة البــرامج التدريبيــة ومــدى نجاحهــا فــي    بأنــه تلــك)٢٠٠٥

المرســومة، كمــا تقــاس بهــا كفــاءة المتــدربين ومــدى التغيــر الــذي نجــح      تحقيــق أهــدافها

فيهم، وكذلك تقاس بها كفاءة المـدربين الـذين قـاموا بتنفيـذ العمـل                التدريب في إحداثه  

ويتضح لنا من التعريفات السابقة بأن المتابعة والتقييم همـا عمليتـان متكاملتـان       .التدريبي

أساسًـا إلـى االرتقـاء بالتـدريب وتطـويره ومعالجـة الثغـرات التـي قـد تكـشف أثنـاء                       تهدفان

ومـن خـالل مـا سـبق فـان          . والتغلب على مـا يـصادفه مـن عقبـات ومـشكالت            عملية التنفيذ 

 )٢٠٠٥شـاويش،   ( )٢٠١٠أبـو شـيخة،     (ج التدريبية تهدف وفق مـا وضـحه         البرام عملية تقييم 

 :إلى ما يأتي

ــامج، مــن حيــث إعــداده وتخطيطــه        . ١ معرفــة الثغــرات التــي حــدثت خــالل تنفيــذ البرن

 .والوقوف على أسبابها، للعمل على تجنبها وتالفيها مستقبال وتنفيذه
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ــامهم بعمليــ      . ٢ ــد ومعرفــة مــدى نجــاح المــدربين فــي قي ــدريب ونقــل المــادة   تحدي ة الت

 .للمتدربين التدريبية

 .إعطاء صورة واضحة عن مدى استفادة المتدربين من التدريب. ٣

وتأتي أهمية التدريب أثنـاء الخدمـة اسـتجابة للظـروف المتغيـرة التـي فرضـتها علـيهم              

ه التطورات العلمية والمعرفية السريعة والمتضاعفة، إضافة إلى الـدور التربـوي الـذي يتوقعـ              

تـدريب أثنـاء الخدمـة لـه مبـررات عامـة            الالمجتمع من المعلمين، ومن هنـا يمكـن القـول إن            

 .تفرضها طبيعة العصر ومبررات خاصة تفرضها مهنة التعليم

  .التدريبيةأهداف تقويم البرامج 
 .أجلها عقد من التي كان التدريب مطابقاً لألهداف إذاتحديد ما . ١

 عمليـة   إليـه  إدخالهـا علـى بـرامج التـدريب وفـق مـا انتهـت                 يتم التيتحديد التغييرات   . ٢

 .التقويم

 .التدريبية األنشطة في كان هناك عائد على االستثمار إذاتحديد ما . ٣

 .تحديد األفراد والجهات التي يمكن أن تستفيد من هذه البرامج التدريبية . ٤

 .للعملية التدريبية الحصول على معلومات تساعد على اتخاذ القرارات المستقبلية . ٥

 )٢٠١٠أبـو شـيخة،   (.  هـذه البـرامج ألهـداف واحتياجـات المنـشأة     مالئمـة تحديد مـدى   . ٦

   .)٢٠٠٥شاويش، (و

 :نبذة عن البرامج التدريبية محل الدراسة
يــود إن يــشير الباحــث إلــى إن المعلومــات التاليــة مــصدرها وزارة التربيــة والتعلــيم مــن      

ات الموجه إلى كلية التربية في جامعة الملك سـعود      خالل خطاب رسمي ومرفقات الدور    

 . ه١٤٣٢/ ٣/٢بتاريخ ) ٣٢١٩٢٤٣٧٩(رقم 

 فــي وزارة  المــشرفون التربويــون   يــستهدف البرنــامج    :برنــامج اإلشــراف التربــوي   

 ســاعة ٢٥ التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وعدد الساعات المعتمدة له

 :سي واحد، ويهدف البرمامج إلى تحقيق ما يلي تنفذ خالل فصل دراتدريبية
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رفــع الكفــاءة المهنيــة للمــشرف التربــوي فــي دعــم التنميــة المهنيــة المــستدامة   .١

 .  للمعلمين

 .تنمية خبرات وقدرات المشرف التربوي في دعم عمليات التعليم والتعلم .٢

ــوير        .٣ ــد أدوات تطـ ــوي كأحـ ــشرف التربـ ــدى المـ ــي لـ ــث العلمـ ــارات البحـ ــة مهـ تنميـ

 . العملية التعليميةوتحسين 

رفــع الكفــاءة المهنيــة للمــشرف التربــوي فــي ممارســة التقــويم التربــوي بكــل         .٤

 . أبعاده، ودعم عمليات تقويم التعليم والتعلم في المدرسة

تنمية مهارات الـدعم التربـوي والتعليمـي لـدى المـشرف التربـوي لتمكيـنهم مـن                    .٥

 .ةتقديم الدعم لعمليات التعليم والتعليم داخل المدرس

يــستهدف البرنــامج مــديري المــدارس ووكالئهــا فــي  و :  :برنــامج القيــادة المدرســية

 ٢٥وزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، وعــدد الــساعات المعتمــدة لــه  

 : تحقيق ما يليإلىساعة تدريبية تنفذ خالل فصل دراسي واحد، ويهدف البرمامج 

ــادات  .١ م والمعــارف والمهــارات األساســية فــي     المدرســية المفــاهي إكــساب القي

 . القيادة المدرسية الحديثة

رفــع الكفــاءة المهنيــة للقيــادة المدرســية فــي التخطــيط لتحــسين مــستوى أداء    .٢

 .  المدرسة ورفع مستوى التحصيل لدى الطالب

 .تنمية الخبرات والقدرات القيادية لدى القيادات المدرسية في قيادة التعلم .٣

ة للقيــادات المدرســية فــي قيــادة عمليــات التنميــة المهنيــة   رفــع الكفــاءة المهنيــ  .٤

 .  المستدامة لكوادر المدرسة

إكـــساب القيـــادات المدرســـية المهـــارات والمعـــارف الالزمـــة لبنـــاء الـــشراكة         .٥

 . المجتمعية واستثمارها في تحسين أداء المدرسة وتحصيل الطالب

 األداء المدرسـي    رفع الكفاءة المهنيـة للقيـادات المدرسـية فـي ممارسـة تقـويم              .٦

 .بكل أبعاده
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 ويـستهدف البرنـامج مـشرفي       : برنامج التطوير المهني لمشرفي التدريب التربوي     

ــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، وعـــدد          ــدريب التربـــوي فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم فـ التـ

 ساعة تدريبية تنفذ خالل فصل دراسـي واحـد، ويهـدف البرمـامج     ٢٥الساعات المعتمدة له 

 :قيق ما يلي تحإلى

 .  المتدربين من مهارات تحديد االحتياجات التدريبية وتطبيقاتهاتمكين .١

تنميــة مهــارات المتــدربين فــي بنــاء الحقائــب التدريبيــة بمــا يتفــق مــع التوجهــات     .٢

 .الحديثة لذلك

 .تنمية مهارات المتدربين التطبيقية من المهارات واألساليب التدريبية الحديثة .٣

ين التطبيقيـة فـي تـصميم البرنـامج التـدريبي وتطـويره بعـد               تنمية مهارات المتدرب   .٤

 .التنفيذ

ــي       .٥ ــة فـ ــات الحديثـ ــة لتوظيـــف التقنيـ ــارات التطبيقيـ ــن المهـ ــدربين مـ ــين المتـ تمكـ

 .التدريب

تنميـــة مهـــارات المتـــدربين التطبيقيـــة فـــي توظيـــف قيـــادة التغييـــر فـــي التـــدريب     .٦

 .والمؤسسات التربوية

ي توظيــف التخطــيط االســتراتيجي فــي    تنميــة مهــارات المتــدربين التطبيقيــة فــ     .٧

 .خططهم التدريبية

تمكــين المتــدربين مــن المهــارات التطبيقيــة لتقــويم التــدريب وقيــاس أثــره فــي        .٨

 .الميدان التربوي

ــاهج  ــشرفي المن ــامج مــشرفي   :دورة م  فــي وزارة التربيــة  المنــاهج ويــستهدف البرن

 سـاعة تدريبيـة     ٢٥مـدة لـه   والتعليم في المملكة العربية الـسعودية، وعـدد الـساعات المعت          

 : تحقيق ما يليإلىتنفذ خالل فصل دراسي واحد، ويهدف البرمامج 

 . مفهوم المنهج وأنواعه وأسسه ومكوناتهإلىالتعرف  .١
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تنمية قـدرة المتـدرب علـى فهـم األسـس النظريـة والخطـوات اإلجرائيـة للبحـث                  .٢

 .العلمي و تنمية قدراته العملية من خالل الممارسة  والتدريب

اكتــساب  .فــة العوامــل المــؤثرة فــي تقــويم المــنهج فــي الماضــي والحاضــر         معر .٣

المهــارات الالزمــة إلعــداد خطــط تقــويم مــنهج فعّــال يــسهم فــي إنجــاح التعلــيم وخبــرات  

 . التعّلم

ــنفس         .٤ ــدربين مــن اســتيعاب أهــم المفــاهيم األساســية فــي علــم ال تمكــين المت

ــه و      ــتعلم في ــوي، والتعــرف علــى موضــوعاته ونمــاذج ال ــة   الترب ــاء العملي ــة توظيفهــا أثن كيفي

 .التعلمية التعليمية وذلك من خالل التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية

 .تعرف وسائل توظيف الحاسب اآللي والتقنية الحديثة في التعليم والتعلم .٥

 . تحديد دور وأهمية تقنيات التعليم واالتصال في التعليم والتدريس والتربية .٦

ــى    .٧ ــة القــدرة عل ــيم    تنمي ــصور المــنهج كوســيلة لتحقيــق أغــراض التعل ــة ، ت وتنمي

 .القدرة على تحليل المنهج إلى عناصره األساسية

 :مركز تدريب القيادات التربوية

 هـو أحـد المنظومـات التـي تعتـز كليـة التربيـة بجامعـة                 تدريب القيـادات التربويـة    مركز  

ــادا  الملــك ســعود بمــا يقدمــه مــن خــدمات، فقــد      ت التربويــة تقــديم  بــدأ مركــز تــدريب القي

 هــ إذ    ١٣٨٦فـي العـام الجـامعي       " مركـز الـدبلوم والـدورات     "برامجه التدريبيـة تحـت مـسمى        

أصــدر مجلــس الجامعــة حينــه قــرارا بنظــام الــدبلوم العــام فــي التربيــة بكليــة اآلداب وذلــك  

وقــد أصــدر مجلــس   .  هـــ١٣٨٩/١٣٩٠قبــل إنــشاء كليــة التربيــة مــع بدايــة العــام الجــامعي      

 هـ قرارا ينص على القبول فـي        ١٩/١/١٣٩٢ي جلسته الثانية عشرة المنعقدة في       الجامعة ف 

الــدبلوم العــام فــي التربيــة لخريجــو الجامعــات والكليــات األخــرى مــن المدرســين العــاملين  

الــذين ترشــحهم وزارة المعــارف وتوجــد لهــم أمــاكن شــاغرة فــي الــدبلوم العــام علــى أال   

درجة البكالوريوس، وقـد نـص قـرار المجلـس أيـضا            يعتبر قبول هؤالء معادلة لشهادتهم ب     

علـــى أن الهـــدف األساســـي مـــن الـــدبلوم هـــو التأهيـــل لمهنـــة التـــدريس وأنـــه ال يعتبـــر مـــن    
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 تــم إيقــاف برنــامج الــدبلوم   ١٤٢٩/١٤٣٠وفــي العــام الجــامعي  . شــهادات الدراســات العليــا 

 المـــديرين التربـــوي ليـــصار إلـــى تقـــديم بـــرامج تدريبيـــة مـــدتها فـــصل دراســـي واحـــد لفئـــات  

مركز تدريب  " وتحت مسمى    ، ومشرفي التدريب،  والمشرفين التربويين ومشرفي المناهج   

، وخـصص لهـذا المركـز إدارة ترعـى سـير العمـل التربـوي فيـه، وميزانيــة         "القيـادات التربويـة  

ماليــة خاصــة، وقاعــات تدريبيــة مجهــزة بأحــدث التقنيــات والبرمجيــات، عــالوة علــى تــوفير    

 . يس ممن يمتلكون الخبرات الكافية في التدريبأعضاء هيئة التدر

 :الدراسات السابقة
تدريب أثناء الخدمـة اهتمـام بـالغ مـن قبـل البـاحثين              اللقد حظي موضوع تقويم برامج      

 فـي أثنـاء الخدمـة، لـذا حـرص الباحـث إلـى               المتـدربين لما له من أهمية في رفـع مـستوى أداء           

 .دراسة الحاليةالتعرض لبعض الدراسات التي لها عالقة بال

 :الدراسات العربية
تقـويم البـرامج التدريبيـة      "بعنـوان  دراسـة ) ٢٠١٣(الفـضلي على المستوى المحلي أجـرى      

"  بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بمدينـة جـدة            األدبيـة  األقسام -لوحدة التدريب بكلية التربية   

 -يـة التربيـة   التعـرف علـى واقـع البـرامج التدريبيـة لوحـدة التـدريب بكل               إلـى هدفت الدراسـة    

الفـصل الدراسـي    ( بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة خالل الفترة من           األدبية األقسام

 البــرامج إن نتائجهــا وأوضــحت، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي )١٤٣٠-١٤٢٦   (الثـاني، 

، كــذلك قلــة  اإلداريــةالتدريبيــة تغطــي كافــة الفئــات المــستهدفة باســتثناء فئــة القيــادات    

ــرام ــاك رضــا مــن المــستفيدات عــن مــستوى         الب ج التدريبيــة الخاصــة بالمجــال التقنــي، وهن

 الدراسـة بـدعم   أوصـت . التدريبي والبيئـة التدريبيـة للوحـدة    األداءالبرامج التدريبية ومستوى    

ووضـع خطـط وبـرامج      . وحدة التدريب باحتياجاتها المادية والبشرية التشغيلية والتدريبية      

 للنمــو المهنــي مــع جهــات ذات خبــرة فــي وإســتراتيجيةة ســنوية قائمــة علــى أســس علميــ

 هــدفت إلــى التعــرف علــى أهميــة     والتــي)٢٠٠٩(دراســة  الزهرانــي  وفــي . التــدريب والتطــوير 

الدورات التدريبيـة لمعلمـي التربيـة الفنيـة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، والكـشف عـن                     
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واتبـع  ،  ة مـن الـدورات التدريبيـة      أبرز المعوقات التـي تحـد مـن اسـتفادة معلمـي التربيـة الفنيـ               

الباحــث المهــج الوصــفي التحليلــي للتعــرف إلــى دور الــدورات التدريبيــة فــي تطــوير المهــارات 

التدريسية لمعلمي التربية الفنية فكانـت بدرجـة كبيـرة واسـتفادة المعلمـين منهـا كانـت             

افز كمــا أظهــرت وجــود معوقــات أبرزهــا غيــاب الحــو ، بدرجــة كبيــرة فــي أغلــب المهــارات

المادية والمعنوية وقصر المدة الزمنية للدورات واالعتمـاد علـى أسـلوب اإللقـاء فـي معظـم                  

كمــا أظهــرت الدراســة وجــود ، لبــة الجانــب النظــري علــى الجانــب العملــيغتلــك الــدورات و

فروق لمتغير المؤهل العلمي لـصالح البكـالوريوس وعـدم وجـود فـروق لمتغيـر الخبـرة فـي          

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى  . )٢٠٠٧(وأجــرى الحربــي . تعليميــةالتــدريس أو المرحلــة ال

اتجاهـــات معلمـــي محافظـــة الـــرس بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية نحـــو البـــرامج التدريبيـــة 

المتاحة لهم واستخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي، وأظهـرت النتـائج أن اتجاهـات                 

 ونحـو  )٣٫٨٤(سـط حـسابي قـدره      متو(المعلمين نحو محتوى البرامج التدريبية حصل على        

 ونحـو البيئـة التدريبيـة حـصل     ٣٫٩٤(مدربي البرامج التدريبية حـصل علـى متوسـط حـسابي        

 ونحو وقت تنفيذ البرامج التدريبية حصل على متوسـط       )٣٫٤٨(على متوسط حسابي على     

ــر       ، )٢٫٧٩(حــسابي قــدره   ــة إحــصائيا تعــزى لمتغي كمــا أظهــرت الدراســة وجــود فــروق دال

لدراســــي لحملــــة درجــــة البكــــالوريوس، والمرحلــــة التعليميــــة لــــصالح المرحلــــة المؤهــــل ا

دراســــة بعنــــوان المــــشكالت التــــي تواجــــه . )٢٠٠٥(أجــــرى الهــــاجري كــــذلك . االبتدائيــــة

حيـث  ، المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب أثناء الخدمة بمركز التـدريب التربـوي بالـدمام            

التدريسية والشخصية التي تواجه المعلمـين     هدفت إلى التعرف على المشكالت اإلدارية و      

وجود مشكالت على الجانب اإلداري منها أن بعض البـرامج    : وكان من أبرز نتائج الدراسة    

وأن معــايير الترشــيح للبــرامج غيــر واضــحة ،وغيــاب نظــام   ، الجيــدة ال تعقــد إال مــرة واحــدة 

ــة    ــالبرامج التدريبي ــزم المعلمــين بااللتحــاق ب ــا  ، يل ئج أن معظــم المــديرين  كمــا أظهــرت النت

يهملون متابعة أثر التدريب كمـا أنهـم يعارضـون خـروج المعلمـين للبـرامج التدريبيـة أثنـاء                    

العرينـي   وفي دراسة .الدوام المدرسي ألن ذلك يحدث خلال وارتباكا في الجدول المدرسي      
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ا  دراسة تقويمية لدورة مديري المـدارس فـي كليـة المعلمـين بالريـاض كمـ             ، بعنوان )٢٠٠٤(

تقــويم دورة مــديري المــدارس فــي كليــة المعلمــين    إلــى دراســة ال هــدفت.المتــدربينيراهــا 

، ، أظهــرت نتــائج الدراســة تحقــق كبيــر فــي أهــداف الــدورة   بالريــاض كمــا يراهــا المتــدربين 

ووجود ارتباط كبير بين الوحدات التدريبية وأهداف البرنامج، كما بينت نتـائج الدراسـة أن               

كمـا أظهـرت   ، ات المدربين ووجود وحدات تدريبية ساعاتها قليلةهناك تفاوتا في مستوي  

دراسـة  أمـا   . نتائج الدراسة وجود تركيز على الجانب النظري في بعـض الوحـدات التدريبيـة             

تقييم فاعلية البرامج التدريبية من وجهة نظر المـشاركين فـي           "بعنوان  )٢٠٠٤(المحاسنة  

هدفت هـذه الدراسـة     " لوطني للتدريب في الريا ض    دورات اإلدارة العليا والتنفيذية بالمعهد ا     

إلــى معرفــة مــدى فاعليــة البــرامج التدريبيــة لــدورات اإلدارة العليــا والتنفيذيــة المنعقــدة فــي     

الوطني للتـدريب خـالل   البرنامج   –وذلك حسب وجهة نظر المشاركين في       ،  ٢٠٠١المعهد  

الدراســة عــن التــدريب وأن  وكانــت النتــائج أن هنــاك رضــا مــن أفــراد مجتمــع ٢٠٠٠األعــوام 

البرامج التدريبية فاعلة ومستواها مرتفع من وجهة نظرهم وإنه ال يوجد فـروق ذات داللـة                

الفايـدي،  وهـدفت دراسـة     . إحصائية بين عدد الدورات للمتدربين وفاعليـة البـرامج التدريبيـة          

ارس إلـــى التعـــرف علـــى واقـــع النظـــام الحـــالي للتـــدريب التربـــوي لمـــديري المـــد         )هــــ١٤٢٢(

المتوســـطة والثانويـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ومعرفـــة أهـــم المـــشكالت التـــي    

ــبعض االتجاهــات  األســاليب       ، تواجهــه ــاً ل ــرامج التدريبيــة المنفــذة حالي ومــدى مــساعدة الب

ــة  ــة الحديث ــوي لمــديري       ، التدريبي ــدريب الترب ــرح لتطــوير نظــام الت ــى نمــوذج مقت  والوصــول إل

ويـة وقـد خرجـت الدراسـة فـي نتائجهـا ببـديلين لنظـام التـدريب              المدارس المتوسطة والثان  

التطــوير الجزئــي الــذي يعتمــد علــى إنــشاء اللجنــة العليــا : أحــدها:التربــوي لمــديري المــدارس 

التطــوير : والبــديل اآلخــر. لتــدريب مــديري المــدارس المتوســطة والثانويــة واللجــان الفرعيــة  

مرجعياً لنظام التدريب التربـوي لمـديري المـدارس     الكلي الذي يعتمد نظاماً متكامالً وإطاراً       

حيــث يعتمـــد علــى إنـــشاء إدارة تــسمى إدارة بـــرامج التــدريب التربـــوي لمــديري المـــدارس      

 إلــى محاولــة معرفــة مــدى   فقــد هــدفت)هـــ١٤٢١(الغامــدي  أمــا دراســة .المتوســطة والثانويــة
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الثانويــة بمنطقــة  تحقيــق بــرامج دورات تــدريب مــديري المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة و   

وقــد اســتخدم الباحــث االســتبيانات والمقــابالت     . الريــاض ألهــدافها مــن وجهــة نظــرهم    

حققــت : الشخــصية وبعــض المنــاهج األخــرى وقــد توصــل إلــى عــدد مــن النتــائج مــن أهمهــا    

ــرامج التدريبيــة أهــدافها بنــسبة    ــر     %٩١الب ــة إحــصائية تعــزى لمتغي  وتوجــد فــروق ذات دالل

الــى تقــويم البرنــامج   ،)١٩٩٩(دراســة العــولقي وهــدفت . المعلمــينالجامعــة لــصالح كليــات  

 البرنــامج تجــاه أهــداف البرنــامج   ذاالتــدريبي مــن خــالل معرفــة وجهــة نظــر الملتحقــين بهــ    

حقـق  :  مجموعـة مـن النتـائج أهمهـا        إلـى  الدراسـة    توقـد توصـل   ،  والمواد الدراسـية المقدمـة    

ــاط بــين       ــرة، ووجــود ارتب ــامج أهدافــه وبدرجــة كبي  وأهــدافمعظــم المــواد الدراســية   البرن

البرنامج التدريبي، ووان هناك نسبة كبيرة من المواد الدراسـية مناسـبة لفهـم الدارسـين،          

دراســة هــدفت إلــى ) ١٩٨٩(كمــا أجــرى الزامــل. عــالوة علــى تناســب المراجــع والمــذكرات 

تقويم برامج تدريب مديري المدارس في جامعة الملك سعود من وجهـة نظـر المتـدربين،               

الريــاض، والــشرقية، والقــصيم،   (وتــم تطبيــق الدراســة علــى أربعــة منــاطق تعليميــة هــي        

، أظهـــرت نتــائج الدراســـة وجــود إســـهام للــدورات التدريبيـــة فــي تنميـــة مهـــارات     )وحائــل 

وخبرات المديرين الذين التحقوا بها، كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود نـواحي قـوة فـي               

 وأســــلوب تقــــويم الدارســــين وبعــــض األســــاليب اإلشــــراف اإلداري علــــى هــــذه الــــدورات،

 .أما جانب الضعف فظهر في قصر المدة المقررة لعقد الدورات التدريبية. التدريبية

ــاءت   ــا جـ ــة جاســـم  وعربيـ ــوان)٢٠١٢(دراسـ ــة   "بعنـ ــرامج التدريبيـ ــصداقية البـ ــيم مـ تقيـ

  نظري عنإطار تقديم إلىهدفت الدراسة " نظريإطارالمنفذة من خالل قياس مخرجاتها      

 التدريبي ومدى فاعليته في تحقيـق أهدافـه المرسـومة علـى مـستوى               البرنامجعملية تقييم   

، وتقليـــل اإلنتـــاجالمنظمـــة والعـــاملين فيهـــا مـــن خـــالل الفوائـــد المتحققـــة لهـــا مثـــل زيـــادة  

. الخـسائر، واســتمرار المنظمــة ضــمن بيئــة العمـل مــن خــالل مواكبــة التغيــرات المــستمرة  

برنامج التدريب في سد احتياجات العملية للعاملين بوسـائل         وركز البحث على مدى نجاح      

ــدريب مــن خــالل اعتمــاد          ــيم بــرامج الت  ذات معــايير أســاليبوطــرق متعــددة ومــن ثــم تقي
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ــد بعــض     األســاليبمحــددة لقيــاس مــدى جــودة هــذه      ــة مــع تحدي ــرامج التدريبي  وجــودة الب

ع البرنــامج المطلــوب الخطــوات المهمــة التــي يــتم االســتفادة منهــا عنــد تحديــد واختيــار نــو 

 تكــون شــاملة تأخــذ بعــين  إن عمليــة التقيــيم يجــب  إنكمــا . تطبيقــه فــي عمليــة التــدريب 

كذلك . اجراء تلك العملية االعتبار جميع مكونات البرنامج والتي تمثل معايير مهمة عند  

اتجاهـات معلمـي الحكومـة نحـو الـدورات      "بعنـوان  )٢٠١١(البهبهـاني   ودراسة حماد،   جاءت  

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات المعلمـين              " بية التي تلقوهـا أثنـاء الخدمـة       التدري

الحكوميين نحو الدورات التدريبية المقدمة لهـم أثنـاء الخدمـة مـن وزارة التربيـة والتعلـيم           

بمحافظات غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي،               

كانت اتجاهـات المعلمـين الحكـوميين نحـو         :  من النتائج أهمها   توصلت الدراسة إلى جملة   

الدورات التدريبية المقدمة لهم أثناء الخدمة من وزارة التربية والتعليم العـالي بمحافظـات         

)  و مدربي البـرامج التدريبيـة      –محتوى البرامج التدريبية    (غزة اتجاهات إيجابية نحو محوري      

)  ووقـــت تنفيـــذ البـــرامج التدريبيـــة   –ة التدريبيـــة البيئـــ(واتجاهـــات محايـــدة نحـــو محـــوري    

كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي اتجاهـات    . والمجموع الكلي للمحاور إيجابية  

 المؤهـل   –الجـنس   (:المعلمين نحو الدورات التدريبية أثناء الخدمـة تبعـاً للمتغيـرات التاليـة              

ية تبعا لمتغيـر المرحلـة التعليميـة        توجد فروق ذات داللة إحصائ    .) سنوات الخدمة  –العلمي  

ــة      ــة التدريبيـ ــو البيئـ ــال الثالـــث وهـ ــي المجـ ــية فقـــط فـ ــصالح األساسـ ــاالت  ، لـ ــة المجـ ــا بقيـ أمـ

والمجموع الكلي للمجاالت فال توجد فروق في اتجاهات المعلمين نحو الـدورات التدريبيـة              

تقيــيم البــرامج  واقــع عمليــة  "بعنــوان ) ٢٠١١ (وآخــرونالتلبــاني، أمــا دراســة  . أثنــاء الخدمــة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف     فقد  " التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات الجنوبية     

علــى واقــع عمليــة تقيــيم البــرامج التدريبيــة فــي الهيئــات المحليــة الكبــرى بالمحافظــات           

الجنوبية، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة أنـه         

تقييم التدريب في الهيئات المحلية على مستويات رد الفعل و التعلم إلى حـد مـا، وأنـه                يتم  

ــائج التنظيميــة     ــائج الــسابقة   . ال يــتم التقيــيم علــى مــستويات الــسلوك، النت ــاء علــى النت وبن
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تعزيــز تقيــيم التــدريب علــى مــستوى رد : توصــل البــاحثون إلــى العديــد مــن التوصــيات أهمهــا 

مـستوى الـتعلم، وأن تقـوم الهيئـات المحليـة بتقيـيم التـدريب علـى                 فعل المتدربين، وعلـى     

ــائج التنظيميــة     ) ٢٠٠٧احمــد، (وفــي دراســة  . مــستوى الــسلوك وكــذلك علــى مــستوى النت

 الى تقويم الدورات التدريبية لمدرسـي ومدرسـات العلـوم مـن وجهـة نظـر              هدفت الدراسة   

ان مــستوى الــدورات :  الباحــثاإليهــ النتــائج التــي توصــل  أهــمومــن ، المتــدربين والمتــدربات

 اليوجـد   ، كذلك عام التدريبية لمدرسي ومدرسات العلوم كانت فوق المتوسط على نحو        

ــة لمدرســي ومدرســات العلــوم      إحــصائيافــرق دال  ــدورات التدريبي   بــين متوســط تقــويم ال

وجــود فــرق دال ، وبحــسب متغيــر عــدد ســنوات الخدمــة التعليميــة للمتــدربين والمتــدربات  

بحسب متغيـر   ين متوسط تقويم الدورات التدريبية لمدرسي ومدرسات العلوم    ب إحصائيا

مـدى فاعليـة   " بعنـوان    دراسـة )٢٠٠٧(أبو سلمية  وأجرى .اإلناثالجنس ،ولصالح مجموعة  

ماهيــة التــدريب   التعــرف علــى وهــدفت الدراســة إلــى" التــدريب فــي تطــوير المــوارد البــشرية 

المعوقـات والـصعوبات التـي تواجـه      ا، والتعـرف علـى  والوقوف على واقعه في مكاتب االنرو    

وتهدف الدراسة إلى الوقوف علـى       دريب موظفي مكتب االنروا بغزة، كما     تعملية تطوير و  

، وضــرورة مباشــرته ومتابعتــه كيفيــة تعظــيم فاعليــة التــدريب فــي تطــوير المــوارد البــشرية 

ياجـات التدريبيـة بنـاء علـى     النتائج التي خلصت لهـا الدراسـة أنـه يـتم تحديـد االحت           ومن أهم 

المــوارد البــشرية وبــشكل مقبــول، كمــا يــتم التخطــيط فــي مكتــب االنــروا        مبــادئ تنميــة 

بمنهجية مقبولـة إلـى حـد مـا، وأوضـحت الدراسـة أن هنـاك نـوع مـن الغمـوض فيمـا يتعلـق                  

 المـستجيبين غيـر قـادرين علـى تكـوين رأي        إنالتدريب، حيث لوحظ     بعملية تقييم ما بعد   

ما بعد التدريب في مكتـب االنـروا، كمـا أكـدت الدراسـة علـى مـدى               عملية تقييم  محدد في 

 .االيجابي للعملية التدريبية دعم اإلدارة العليا

 :الدراسات االجنبية 
تقـديم واضـح للعائـد علـى االسـتثمار مـن       " بعنـوان  ). Elliott et al ، 2009(دراسـة  فـي  

والـذي  ، راسة لتقديم نهج شامل للتدريب هدفت هذه الد  " أجل التعلم والتدريب التنظيم ي    
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ــوفير التكــاليف وتحــسين الفعاليــة والكفــاءة التــي تتماشــى مــع أهــداف         يظهــر بوضــوح لت

العمل، ولقد استخدم الباحثون في هـذه الدراسـة نموذجـا موسـعا ل كيركباتريـك إلطـار                  

ــددا مـــن        ــة تنقـــل عـ ــذه الدراسـ ــتثمار لفيليـــبس فهـ ــى االسـ ــد علـ ــوذج العائـ ــع نمـ ــيم مـ التقيـ

لتحـــسين المعرفـــة والمهـــارات )ROI(النجاحـــات، بمـــا فـــي ذلـــك رضـــا المتـــدرب والتـــصور ، 

للمتدربين ولقد تضمنت هذه الدراسة دراسات حالة عن كيفيـة العمـل، وإلـى أي مـدى يـتم                   

كما أظهرت أن هنـاك اتفـاق متزايـد بـأن           . تطبيقها مع أمثلة على توفير التكلفة والكفاءة      

إن لــم يكــن المحــرك الرئيــسي للفعاليــة التنظيميــة علــى واحــد مــن المحركــات الرئيــسية، 

كمــا أن إعــداد . المــدى الطويــل، هــو قــدرة المنظمــة علــى التــدريب و الــتعلم بــشكل فعــال    

البرنامج التدريبي مـن البدايـة ومتابعتـه يكـون لـه األثـر الفعـال فـي عمليـة التقيـيم والتـدريب                

) Ballet.et al ، 2000(رون  كــذلك أجــرى باولــت وآخــ  .والتعلــيم للمؤســسات التنظيميــة  

وهــدفت الدراســة إلــى  ،  بعنــوان تقــويم برنــامج تــدريبي لمــديري المــدارس االبتدائيــة  دراســة

تقيــيم برنــامج تــدريبي لمــديري المــدارس، مــن خــالل التعــرف علــى فيمــا إذا يحقــق البرنــامج  

ــة      ــتخدام أداة المقابلــ ــدارس، تــــم اســ ــديري المــ ــات مــ ــة الحتياجــ ــة الالزمــ ــة المهنيــ التنميــ

وأظهـرت نتـائج الدراسـة إن البرنـامج التـدريبي يعطـي فرصـة للمتـدربين إلعـادة                   ،  لشخصيةا

شــحن طاقــاتهم، كــذلك يــوفر لهــم فرصــة دراســة نظريــات ومهــارات جديــدة تنــصب فــي  

 التـدريبي فرصـة تبـادل    جصميم عملهم بوصفهم مديري مدارس، كذلك يوفر لهـم البرنـام     

 بمعـــارف جكـــذلك يـــزودهم البرنـــام، الخبـــرات مـــع مـــديري مـــدارس مـــن منـــاطق مختلفـــة 

 التـي هـدفت الـى    )Conkle ، 1994(وفـي دراسـة   .  ومهارات ورؤى جديدة وتجديد فـي الفهـم  

تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين باالباما من البرامج التدريبية التي تعقد أثناء الخدمـة              

بيـــة بدنيـــة ممـــن معلـــم تر) ٢٦٥(واشـــتملت عينـــة الدراســـة علـــى . لتطـــوير األداء الـــوظيفي

ــة  ــة االبتدائيـ ــون المرحلـ ــة     . يدرسـ ــرامج التدريبيـ ــة البـ ــدم مطابقـ ــن عـ ــا عـ كـــشفت نتائجهـ

وحاجـــات المعلمـــون، منـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة اهتمـــام بالجانـــب التطبيقـــي لمحتـــوى   

وضرورة اسـتخدام أسـاليب متنوعـة فـي تقـديم الموضـوعات أو المـادة التدريبيـة،               ،  البرنامج
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كــذلك . واســتخدام الحاســوب، وأســلوب حــل المــشكالت  ، يدانيــةمــن مثــل الزيــارات الم 

 والتي هدفت الى الكشف عن وجهات نظر المعلمين حول درجة )Obrain ، 1993(دراسة 

تلبية البرامج التدريبية التي تقدم لهم الحتياجاتهم التدريبية، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى        

ح المتدربين فرصة تحديـد مـا يناسـبهم مـن     إن الجهات القائمة على البرامج التدريبية ال تمن   

 . االحتياجات التدريبية

 :خالصة الدراسات السابقة
يالحــظ تنــوع الدراســات التــي أجريــت حــول الموضــوع وهــذا يــدل علــى مــدى أهميــة            

 عـالج جوانـب القـصور    يـسهم فـي  فهـو  ،  لتـدريب أثنـاء الخدمـة     االباحثين بدراسـة     واهتمام

طالعهم على ما هـو    وا ويحقق نموهم الذاتي    طن القوة   ويعزز موا   المتدربين والضعف عند 

، عالوة على إعطاء تغذيـة راجعـة للقـائمين علـى العمليـة التدريبيـة لمراجعـة تقـويم                    جديد

 .أنفسهم وتقويم بيئة التدريب بشكل شمولي، مما يسهم في تطوير العملية برمتها 

 :ة زواياكما تبين أن الدراسات السابقة اهتمت بتناول الموضوع من عد

منها دراسات تناولت واقـع التـدريب أثنـاء الخدمـة وأخـرى تقـويم التـدريب وبيـان أثـره                  

.  نحــو التــدريب المتــدربيناالحتياجــات التدريبيــة، وأخــرى تحديــد اتجاهــات     وأخــرى تحديــد 

 تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث المنهج واألداة واألسـلوب  و

وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي مجــال بنــاء    النتــائج وكــذلك اإلحــصائي، 

الدراسـة،واالطالع علـى منـاهج البحـث المـستخدمة وتحديـد             األداة ومعرفة األدبيـات حـول     

 .المنفذة رؤية حول واقع البرامج التدريبية

ورغم االتفاق بين الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة مـن حيـث الموضـوع إال             

التخصـصات التـي    فـي مختلـف   القيـادات التنفيذيـة  الحالية تختلف كونها تتناول   دراسةأن ال 

إلـى أسـلوب تقـويم هـذه الـدورات            كـذلك تتعـرض    يمارسونها فـي وزارة التربيـة والتعلـيم،       

 .االستفادة منها من قبل المتدربين للتأكد من مدى نجاعة هذه الدورات ومدى
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يــيم التــدريب مــن أهــم خطــوات العمليــة      اعتبــرت الدراســات الــسابقة أن عمليــة تق   

وذلـــك للكـــشف عـــن مـــدى تحقيـــق أهـــداف التـــدريب وتـــشخيص نقـــاط القـــوة   التدريبيـــة،

 ن علــى جميــع المنظمــات أن تقــوم بعمليــة تقيــيم البــرامج  وا.والــضعف بالبرنــامج التــدريبي

 .التدريبية التي تقدمها لعامليها

 :الطريقة واإلجراءات
 :منهجية الدراسة
دراســـة المـــنهج المـــسحي الوصـــفي لتحقيـــق هـــدف الدراســـة وذلـــك        اســـتخدمت ال

وهــو المــنهج الــذي يعتمــد علــى دراســة    . باالرتكــاز علــى بيانــات ومعلومــات كميــة ونوعيــة   

الواقع أو الظاهرة كما توجد فـي الواقـع ووصـفها وصـفا دقيقـا ويعبـر عنهـا كميـاً أو كيفيـاً                        

، الدراسـة تناولهـا   تاسـة الظـاهرة التـي       إذ أنه يتناسـب مـع در      ). ٩٥ ،  ٢٠٠٢ ،  عبيدات وآخرون (

حيث أنه يمكّن من تفـسير الوضـع القـائم للمـشكلة، مـن خـالل تحديـد ظروفهـا وأبعادهـا                      

وتوصيف العالقات بها، بهدف االنتهاء إلى وصف علمي دقيق متكامل للمشكلة باالعتماد         

 على الحقائق المرتبطة بها

الـــدورات فـــي لمنتـــسبين كـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع ا ت :مجتمـــع الدراســـة

التدريبيــة التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك 

مـن التعلـيم    وجمـيعهم   ) هـ١٤٣٣/١٤٣٤(سعود للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي        

نـي  برنـامج التطـوير المه  مـشرفا مـن    )٢٣( مـنهم   فـرداً ) ٨٨( وبلغ عدد أفراد الدراسة      ،العام

مــشرفا مــن برنــامج  )١٦( مــن برنــامج اإلشــراف التربــوي و  مــشرفا) ٢٥( ولمــشرفي التــدريب 

 .  برنامج القيادة المدرسيةمديرا من ) ٢٤(مشرفي المناهج و

اسـتجابة بنـسبة   ) ٧٧( تـم الحـصول علـى    ،  على جميع أفراد الدراسـة أألداةبعد توزيع   

يوضـح  ) ١( والجـدول رقـم   ،  الدراسـة من كامل أفراد الدراسة موزعين وفقاً لمتغير  ) ٩٦٫٢٥(

 .ذلك
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 توزع أفراد الدراسة وفقا لمتغيرها  )١(جدول رقم 

 المستويات التصنيفية المتغير
العدد 
 الكلي

عدد 
 المستجيبين

 النسبة المئوية

برنامج التطوير المهني 
 لمشرفي التدريب

٨٦٫٩٥ ٢٠ ٢٣ 

 ٨٠٫٠ ٢٠ ٢٥ لتربويبرنامج اإلشراف ا
 ٨١٫٢٥ ١٣ ١٦ برنامج مشرفي المناهج
 %١٠٠ ٢٤ ٢٤ برنامج القيادة المدرسية

البرنامج الذي 
إليه نتسب ي

 .المتدرب

 ٩٦٫٢٥ ٧٧ ٨٨ المجموع

 مـن المنتـسبين فـي الـدورات     كما قام الباحث بإجراء مقابلـة شخـصية لعـشرة أفـراد         

  وطــرح علــيهم مجموعــة مــن   التدريبيــة التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة       

المقترحـــات الـــضرورية لتطـــوير بـــرامج الـــدورات  االســـتثارية بهـــدف التعـــرف إلـــى  األســـئلة

التدريبيــة التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك 

 .سعود 

اسـتجابات  لتحقيق أغراض الدراسة فقد تم تطوير اسـتبانة تقـيس           :الدراسةوات  أد

 ، ، معتمدا في تطويرهما على األدب النظـري     عن السؤال األول والثاني    أفراد الدراسة لإلجابة  

ــدوريات،  ومــا جــاء فــي أوراق العمــل والمــؤتمرات   ، وتحليــل الدراســات الــسابقة   وقــد ..  وال

فقـرة حيـث أعطيـت األداة مقياسًـا متـدرجًا           ) ٣٦(تكونت االسـتبانة بـشكلها النهـائي مـن          

ــا لمقيـــاس   ، كبيـــرة جـــداً: بدرجـــةموافـــق " ليكـــرت الخماســـي"مـــن خمـــس درجـــات وفقًـ

كــذلك تــضمنت  ، )١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥(ومثلــت رقميــاً . قليلــة جــداًو، قليلــةو، متوســطةو، كبيــرةو

ولتحديـد مـدى    ). إليه المتدرب نتسب  يالبرنامج الذي   : (األداة معلومات عن أفراد العينة وهي       

 -:توافر المجاالت، اعتمد الباحث المعيار التالي

 :دلة التاليةحدد طول الفئة بالمعا

 عدد المستويات/  القيمة الدنيا –القيمة العليا = طول الفئة 

 :   وعليه فإن١٫٣٣ =٣ / ٤ = ٣ / )١ – ٥(             = 

 ٢٫٣٣ – ١مدى الفئة المتدنية  من 
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    ٣٫٦٦– ٢٫٣٤مدى الفئة المتوسطة من 

 ٥   - ٣٫٦٧مدى الفئة العالية من 

شخــصية لعــشرة أفــراد مــن المنتــسبين فــي  الة مقابلــال باســتخدامكمــا قــام الباحــث 

 المقابلـة   أفـراد تـم اختيـار     و ،الدورات التدريبية التي تعقد في مركز تدريب القيادات التربوية        

 ة عشرون فـردا،    تتم مقابل  أن كان مخطط    ، فقد الشخصية بالطريقة العشوائية البسيطة   

الدراسـة طبقـت فـي      فاعتذر عشرة من المتدربين فـي حـين اعتـذر جميـع المـدربون كـون                 

المقترحـات   تبـرز   االسـتثارية األسـئلة وطـرح علـيهم مجموعـة مـن     .نهاية الفصل الدراسـي  

 : وتناولت العناصر التاليةالضرورية لتطوير برامج الدورات التدريبية

 . البرنامج أهداف  - أ

  .المحتوى التدريبي  للبرنامج  - ب

 .األنشطة المقترحة للبرنامج  - ت

 .لبرنامجالمواد التعليمية المقترحة ل  - ث

 . تنفيذ البرنامج المقترحة أساليب  - ج

 . التقويم المقترحة للبرنامجأساليب  - ح

 .تناسب عدد الساعات المقررة للبرنامج  - خ

 . البرنامج والتخصصأهدافتناسب مفردات المقرر مع   - د

 .تناسب عدد ساعات المقرر مع مفرداته   - ذ

 .راها مناسبة لتحسين البرنامجيمقترحات أخرى   - ر

  :صدق األداة
فقـرة  ) ٤٠(تكونـت األداة بـصورتها األوليـة مـن          ) :صدق المحكمين ( الظاهري الصدق

، ومـن ذوي  اوتطبيقاتهـ مجـال اإلدارة التربويـة   محكمًا من ذوي الخبرة فـي    ) ١١(عرضت على   

 وطلـب مـن المحكمـين الحكـم علـى فقـرات االسـتبانة مـن         التدريباالختصاص في مجال  

ــا، ووضـــوح الفقـــ   ــا صـــممت  حيـــث شـــمولية الفقـــرات وكفايتهـ ــبتها لقيـــاس مـ رات، ومناسـ
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لقياسه، وإمكانيـة حـذف أو تعـديل وإضـافة الـالزم فـي ضـوء اقتراحـاتهم، وأجريـت بعـض                     

وتكونـت  . التعديالت على الفقرات وحـذفت أربـع فقـرات أجمـع المحكمـون علـى حـذفها                

 .فقرة) ٣٦(االستبانة بصورتها النهائية من 

 تم حساب االتساق الداخلي لفقـرات االسـتبانة         :صدق الداخلي لعبارات االستبانة   ال

وذلك بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له             

 : كما يلي

  التابعة لهامعامالت ارتباط عبارات الدراسة مع محورها )٢(الجدول رقم 
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

قم ر
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

453.0 ** ٢٨. 0.546 ** ١٩. 0.543 ** ١٠. 0.631 ** ١.

544.0 ** ٢٩. 0.655 ** ٢٠. 0.652 ** ١١. 0.552 ** ٢.

462.0 ** ٣٠. 0.453 ** ٢١. 0.504 ** ١٢. 0.412  ** ٣.

419.0 ** ٣١. 0.426 ** ٢٢. 0.745 ** ١٣. 0.569 ** ٤.

476.0 ** ٣٢. 0.521 ** ٢٣. 0.455 ** ١٤. 0.682 ** ٥.

631.0 ** ٣٣. 0.342 ** ٢٤. 0.323 ** ١٥. 0.396  ** ٦.

523.0 ** ٣٤. 0.461 ** ٢٥. 0.512 ** ١٦. 0.641 ** ٧.

538.0 ** ٣٥. 0.525 ** ٢٦. 0.394 ** ١٧. 0.620 ** ٨.

564.0 ** ٣٦. 0.542 ** ٢٧. 0.597 ** ١٨. 0.401 ** ٩.

 ٠١، ٠ عند مستوى إحصائيادالة (@@)         

 أن جميع الفقرات ترتبط مع محورها التي تنتمـى إليهـا ممـا            )٢( رقملجدول  ايتضح من   

 .اإلتساف الداخلي ألداة اإلستبانةوجود يدل على 

يبين معامالت االرتباط بـين  ) ٣( جدول رقم :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 

 .معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لعبارات االستبانة
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 معامل االرتباط بين معدل كل محور مع المعدل الكلي) ٣(جدول رقم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط محتوى المحور المحور
 0.000 850. اهداف البرنامج التدريبي  األول
 0.000 924. محتوى البرنامج التدريبي الثاني
 0.000 931. األنشطة التدريبية الثالث
 0.000 905. المواد التعليمية التدريبية الرابع
 0.000 903. اساليب تنفيذ البرنامج التدريبي الخامس
 0.000 917. اساليب تقويم البرنامج التدريبي السادس

الجدول السابق يوضح وجود ارتباط قـوي بـين معـدل كـل محـور مـن محـاور الدراسـة            

 .والمعدل الكلي لعبارات االستبانة

 ألفـا كرونبـاخ     معامـل  تـم اسـتخدام    فقـد    للتأكـد مـن ثبـات األداة،       :ثبات أداة الدراسة  

 )٤(كما هو موضح في جدول رقم 

  لمحاور اداة الدراسة)الفا كرونباخ(معامل الثبات ) ٤(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محتوى المحور المحور
 957. 5 اهداف البرنامج التدريبي األول
 943. 6 محتوى البرنامج التدريبي الثاني

 923. 5 األنشطة التدريبية ثالثال
 864. 6 المواد التعليمية التدريبية الرابع
 934. 7 اساليب تنفيذ البرنامج التدريبي الخامس

 السادس
اساليب تقويم البرنامج 

 التدريبي
7 .956 

 941. 36  االستبانةمحاورجميع 

اسـة عـال حيـث      أن معامـل الثبـات العـام لمحـاور أداة الدر          ) ٤(يتضح من الجـدول رقـم       

 .وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات) 941.(بلغ 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إدخال البيانات إلى الحاسوب         : اإلحصائية اتالمعالج 

حيـث تـم حيـث تمـت اإلجابـة عـن الـسؤال        ) SPSS(واستخدام حزمـة التحليـل اإلحـصائي      

ء الوصـفي مــن خـالل اســتخراج المتوسـطات الحــسابية    األول باسـتخدام أسـاليب اإلحــصا  
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واالنحرافات المعياريـة، أمـا لإلجابـة عـن سـؤال الدراسـة الثـاني فقـد تـم اسـتخدام تحليـل                     

 ).One-Way ANOVA(التباين األحادي 

 :نتائج الدراسةعرض 
بـــرامج الـــدورات مـــا واقـــع تقـــويم  :النتـــائج المتعلقـــة بالـــسؤال األولعـــرض : أوالً

التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك التدريبيــة 

ــى مجــاالت ســعود  مــن وجهــة نظــر المتــدربين،      ــدريبي، و اهــداف(: عل محتــوى  البرنــامج الت

تنفيذ البرنامج   التدريبية، وأساليب    المواد التعليمية  التدريبية، و  األنشطة، و البرنامج التدريبي 

 وعلى كامل اداة الدراسة؟) يالبرنامج التدريب ويم تق، وأساليبالتدريبي

لإلجابة عن هذا السؤال تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                

لتقــديرات أفــراد الدراســة علــى مجــاالت الدراســة واألداة الكليــة، حيــث كانــت كمــا هــي          

 ).                ٥(موضحة في الجدول رقم 

حسابيّة واالنحرافات المعياريّة لمجاالت أداة الدراسة المتوسطات ال)٥(جدول رقم

 .واألداة بشكل كلي

 الدراسةمجاالت أداة  رقمال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 عالي ٢ 1.03 3.98 اهداف البرنامج التدريبي.١
 عالي ٣ 99. 3.94 محتوى البرنامج التدريبي.٢
 عالي ١ 94. 4.18 األنشطة التدريبية.٣
 عالي ٦ 98. 3.79 المواد التعليمية التدريبية.٤
 عالي ٥ 1.01 3.89 اساليب تنفيذ البرنامج التدريبي.٥
 عالي ٤ 1.07 3.92 اساليب تقويم البرنامج التدريبي.٦

 عالي  91. 3.94  

 ككــل الدراســة أفــراد الدراســة نحــو مجــاالت أداة   تقــديرات) ٥(يبــين الجــدول رقــم    

برامج الدورات التدريبية التـي تعقـد فـي مركـز تـدريب القيـادات              واقع تقويم    عن   والتي تعبر 

ــدربين حيــث بلــغ          التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود مــن وجهــة نظــر المت

النتيجـة ضـمن    وتعتبـر هـذه      ٠٫٩١ وبانحراف معيـاري     ٣٫٩٤المتوسط الحسابي لألداة ككل     
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أن جميع مجاالت الدراسـة جـاءت بمتوسـط        )٥(كذلك يبين الجدول رقم   .  عالي المستوى

أن المجـال   و .ضـمن المـستوى عـالي     أيـضاً   هـذه النتيجـة     و )٣٫٧٩-٤٫١٨(حسابي ضمن المدى  

ــم ــة  ) " ٣(رقـ ــسابي   " األنـــشطة التدريبيـ ــط حـ ــة األول بمتوسـ ــل المرتبـ ــراف ٤٫١٨احتـ  وانحـ

 التـدريبي  اهداف البرنـامج ) " ١( واحتل المجال رقم، وهي ضمن المستوى عالي   ٠٫٩٤معياري  

 ، وهي ضمن المـستوى عـالي     ١٫٠٣ وانحراف معياري    ٣٫٩٨المرتبة الثانية بمتوسط حسابي     " 

ــة فقــد احتلهــا المجــال رقــم      ــة الثالث ــدريبي   ) " ٢(أمــا المرتب ــامج الت  بمتوســط ، "محتــوى البرن

واحتــل المرتبــة  ،  وهــي أيــضا ضــمن المــستوى عــالي ٠٫٩٩. وانحــراف معيــاري ٣٫٩٤حــسابي 

وبلغ المتوسـط الحـسابي لهـذا       " اساليب تقويم البرنامج التدريبي     ) " ٦(رقمالرابعة المجال   

) " ٥( أما المجال رقـم      ،   وهذه ضمن المستوى عالي    ١٫٠٧وانحراف معياري بلغ     ٣٫٩٢المجال  

ــدريبي    ــامج التـ ــذ البرنـ ــاليب تنفيـ ــة الخامـــسة     " اسـ ــي المرتبـ ــأخرة وهـ ــة متـ ــل منزلـ ــد احتـ فقـ

 واحتـل   ،   وهي أيضا ضمن المستوى عالي     ١٫٠١ري  وانحراف معيا ٣٫٨٩بمتوسط حسابي بلغ    

ــم    ــال رقـ ــرة المجـ ــسادسة واألخيـ ــة الـ ــة  ) " ٥( المرتبـ ــة التدريبيـ ــواد التعليميـ بمتوســـط " المـ

 . ضمن المستوى عاليو ٠٫٩٨ وانحراف معياري ٣٫٧٩حسابي بلغ 

وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة            

 : الدراسة حيث كانت على النحو التاليعلى فقرات

 اهداف البرنامج التدريبي: المجال األول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة علـى فقـرات              

 ).٦(هذا المجال كما هي موضحة في جدول رقم 



 

 
 تقويم برامج مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر المتدربين٣٢٨

 حمد فتحي أبوكريمأ. د

د الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا)٦(جدول رقم 
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١.
 متطلبات ومع البرنامج تعلم مع نواتج مالئمة

 .للتخصص المهنية المواصفات
 عالي ٢ 1.11 4.00

 عالي ٤ 1.12 3.94 . مع أهدافي وتلبي حاجاتيتنسجم.٢

٣.
 تقويمية استراتيجيات لخال من سهلة وقابلة للقياس

 .متنوعة
 عالي ٣ 1.09 3.95

 عالي ٥ 1.18 3.94 .البرنامج التدريبي ومحددة وتغطيها مقررات واضحة.٤
 عالي ١ 1.05 4.09 .تعزز الدور القيادي واإلبداع .٥

 عالي 1.03 3.98 المجال ككل

لتـدريبي  لفقرات مجـال اهـداف البرنـامج ا     أن المتوسط الحسابي   )٦(يبين الجدول رقم  

لجميع الفقـرات   وتعتبر هذه النتيجة ضمن المستوى عالي      ،  )٣٫٩٤-٤٫٠٩(كان ضمن المدى  

تعـزز الـدور    :  اهـداف البرنـامج التـدريبي       على أن  التي تنص ) ٥(واحتلت الفقرة رقم  والمجال،  

 بينمـــا ، ١٫٠٥وانحـــراف معيـــاري ٤٫٠٩ المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حـــسابي ،القيـــادي واإلبـــداع

ــرة فــي هــذا المجــال    ) ٤(رقــماحتلــت الفقــرة   ــة الخامــسة واألخي   أن علــىصوتنــص ، المرتب

 حيـث بلـغ     ،  واضحة ومحددة وتغطيها مقررات البرنامج التـدريبي      : اهداف البرنامج التدريبي  

وبـــشكل عــام فقــد بلـــغ   ١٫١٨وانحــراف معيــاري   ٣٫٩٤المتوســط الحــسابي لهــذه الفقـــرة    

ويم بـرامج الـدورات التدريبيـة التـي         واقـع تقـ   لتقـديرات أفـراد الدراسـة ل      المتوسط الحـسابي    

تعقد في مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهـة   

 وتعتبـر هـذه     ،١٫٠٣وبانحراف معيـاري     ٣٫٩٨نظر المتدربين لمجال اهداف البرنامج التدريبي       

 .ضمن المستوى عاليالنتيجة 



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٣٢٩

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 يبيمحتوى البرنامج التدر: الثانيالمجال 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة علـى فقـرات              

 ).٧(هذا المجال كما هي موضحة في جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )٧(جدول رقم 
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٦.
يتوفر التدريب النظري والعملي في المقررات الدراسية بما 

 .يتوافق مع متطلبات التخصص
 عالي ٦ 1.07 3.82

٧.
 ةالتدريبيالموضوعات التي تمت مناقشتها في الورش 

 .مفيدة وتركت أثرا
 عالي ٣ 1.12 3.92

 عالي ٥ 1.09 3.86 .جامع شامل وينسجم مع االتجاهات الحديثة للتخصص.٨
 عالي ١ 1.15 4.06 .يتناسب البرنامج  مع عدد الساعات المقررة له.٩

١٠.
الورش التدريبية مع عدد /تتناسب مفردات المقررات

 .الساعات المقررة لها
 عالي ٢ 1.13 4.06

 عالي ٤ 1.17 3.91 . التغييرإدارةعالج متطلبات .١١
 عالي 99. 3.94 المجال ككل

 المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لفقـرات المجـال         )٧(يبين الجدول رقم  

وتعتبـر هـذه النتيجــة   ) ٣٫٨٢ – ٤٫٠٦(والتــي تراوحـت بـين  " محتـوى البرنـامج التـدريبي    " الثـاني  

يتناسب البرنامج   ) " ٦( رقم    وكانت الفقرة  .ضمن المستوى عالي لجميع الفقرات والمجال     

 ضــمن هــذا المجــال حيــث بلــغ     مــستوىلفقــرات أعلــى ا" مــع عــدد الــساعات المقــررة لــه     

يتـوفر  ) " ٦( بينما كانت الفقـرة رقـم    ،  ١٫١٥ وبانحراف معياري بلغ     ٤٫٠٦متوسطها الحسابي   

."  التــدريب النظــري والعملــي فــي المقــررات الدراســية بمــا يتوافــق مــع متطلبــات التخــصص    

وبشكل عـام    ،  ١٫٠٧ بانحراف معياري    ٣٫٨٢ حيث بلغ متوسطها الحسابّي      مستوى األدنى

 وهــذا يعنــي وجــود  ، ٠٫٩٩ بــانحراف معيــاري ، ٣٫٩٤بلــغ المتوســط الحــسابي لهــذا المجــال   

  . أفراد الدراسة في هذا المجال  كما في المجال السابقتقديراتتوافق وإجماع في 



 

 
 تقويم برامج مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر المتدربين٣٣٠

 حمد فتحي أبوكريمأ. د

  األنشطة التدريبية:المجال الثالث
 علـى فقـرات     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة         

 ).٨(موضحة في جدول رقم ، هذا المجال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )٨(جدول رقم 
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١٢.
توفر الشروط واألجواء التي تؤدي إلى رفع الروح 

 .عنويةالم
 عالي ٦ 1.15 3.97

 عالي ٢ 1.04 4.25 .اشتملت على فعاليات فردية وجماعية.١٣
 عالي ٥ 1.14 4.06 . تلبي األنشطة حاجات المتدربين.١٤
 عالي ١ 97. 4.43 .حققت عالقات إنسانية ايجابية.١٥
 عالي ٣ 1.06 4.17 . متنوعة وتخدم تحقيق أهداف الدورة.١٦

١٧.
 وتوظيف جرائيةاإلاشتملت على إجراء البحوث 

 .نتائجها في الميدان
 عالي ٤ 1.08 4.13

 عالي 94. 4.18 المجال ككل

األنــــشطة "أن المتوســــطات الحــــسابيّة لفقــــرات مجــــال  ) ٨(يبــــين الجــــدول رقــــم      

وتعتبـر هـذه النتيجـة ضـمن المـستوى عـالي لجميـع        ) ٣٫٩٧ – ٤٫٤٣(تراوحـت بـين     " التدريبية

بالمرتبة األولى  " حققت عالقات إنسانية ايجابية     ) " ١٥(وحصلت الفقرة   . الفقرات والمجال 

) " ١٢(والفقــرة رقــم  ، ٠٫٩٧ وانحــراف معيــاري  ٤٫٤٣ضــمن هــذا المجــال بمتوســط حــسابي   

فقـد جـاءت بالمرتبـة األخيـرة     " توفر الشروط واألجواء التي تؤدي إلـى رفـع الـروح المعنويـة         

أمــــا المتوســــط .  ١٫١٥ وانحــــراف معيـــاري  ٣٫٩٧ضـــمن هــــذا المجــــال وبمتوســـط حــــسابيّ   

وهنـا نجـد توافـق      ،٠٫٩٤ وبـانحراف معيـاري بلـغ        ٤٫١٨الحسابي العام لهذا المجـال فقـد بلـغ          

 . أفراد الدراسة لهذا المجالتقديراتوإجماع في 



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٣٣١

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 المواد التعليمية التدريبية: الرابعالمجال 
رات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة علـى فقـ             

 ).٩(هذا المجال جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )٩(جدول رقم 
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١٨.
توفرت مصادر التدريب والتجهيزات الالزمة بما يحقق 

 . المستهدفةجودة نواتج التعلم
 عالي ٣ 1.21 3.83

 ٥ 1.49 3.45 .  مناسبة مزودة بالحواسيب واالنترنتأماكنتوفرت .١٩
متو
 سط

 عالي ١ 1.14 4.04 .كان عدد المواد التعليمية كافياً.٢٠

٢١.
كانت المواد التعليمية مناسبة واشعرتني بالمتعة فيما 

 .تقوم به
 عالي ٢ 1.17 3.84

 ٤ 1.44 3.47 .داف البرنامجساهم األمن المادي بتحقيق اه.٢٢
متو
 سط

 عالي 98. 3.79 المجال ككل

ــم          ــدول رقـ ــر الجـ ــواد     ) ٩(يظهـ ــال المـ ــي غطـــت مجـ ــسابيّة التـ ــطات الحـ أن المتوسـ

أن أكبـر متوسـط     ) ٩(ويبين الجـدول رقـم      ).  ٤٫٠٤ – ٣٫٤٥(التعليمية التدريبية تراوحت بين   

ــدّرَ " اًدد المــواد التعليميــة كافيــكــان عــ" التــي مفادهــا  ) ٢٠(حــسابي كــان للفقــرة رقــم    إذ قُ

أمــا أقــل متوســط .  و ضــمن المــستوى عــالي١٫١٤بــانحراف معيــاري  ٤٫٠٤ بمتوســط حــسابي

  مناســــبة مــــزودة بالحواســــيب أمــــاكنتــــوفرت ) " ١٩( رقــــمحــــسابي فقــــد كــــان للفقــــرة

ضـمن المـستوى     و ١٫٤٩وبـانحراف معيـاري      ٣٫٤٥ فقد بلـغ متوسـطها الحـسابي       ،  "واالنترنت

 وبـانحراف معيـاري بلـغ    ٣٫٧٩أما المتوسط الحسابي العام لهذا المجال فقـد بلـغ    .طمتوس

 . وتعتبر هذه النتيجة ضمن المستوى عالي٠٫٩٨



 

 
 تقويم برامج مركز تدريب القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر المتدربين٣٣٢

 حمد فتحي أبوكريمأ. د

 اساليب تنفيذ البرنامج التدريبي: الخامسالمجال 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة علـى فقـرات              

 ).١٠(ضحة في جدول رقم هذا المجال كما هي مو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )١٠(جدول رقم 
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 عالي ٥ 1.24 3.86 .المحاضرة  المطورة.٢٣
 عالي ٣ 1.06 4.06 .)ورش العمل(المشاغل التدريبية .٢٤
 عالي ١ 92. 4.26 .حلقات النقاش.٢٥
 متوسط ٦ 1.29 3.61 .دراسة الحالة.٢٦
 عالي ٢ 1.12 4.08 .العصف الذهني.٢٧
 متوسط ٧ 1.46 3.45 .تمثيل األدوار.٢٨
 عالي ٤ 1.17 3.88 .التمارين التدريبية.٢٩

 عالي 1.01 3.89 المجال ككل

ابيّة واالنحرافــات المعياريّــة لفقــرات    المتوســطات الحــس  ) ١٠(     يبــين الجــدول رقــم   

إذ تراوحـت المتوسـطات الحـسابيّة       ". اسـاليب تنفيـذ البرنـامج التـدريبي         " المجال الخـامس    

ــين     ــى درجــة فــي هــذا     ) ٢٥(وحــصلت الفقــرة رقــم   ) ٣٫٤٥ – ٤٫٢٦(لهــذا المجــال ب ــى أعل عل

مــستوى ضــمن الو" حلقــات النقــاش  "  ونــصت علــى  ٠٫٩٢ وبــانحراف معيــاري  ٤٫٢٦المجــال 

فقد حصلت على أدنى درجة في هذا المجال ونصت هذه الفقـرة            ) ٢٨(أما الفقرة رقم    .عالي

 ضـمن  ١٫٤٦  وبـانحراف معيـاري بلـغ     ٣٫٤٥ وبلـغ متوسـطها الحـسابي        ،  "تمثيل األدوار   " على  

 وبـانحراف معيـاري   ٣٫٨٩أما المتوسط الحسابي لهذا المجال فقد بلـغ          .متوسطالمستوى  

 .. عاليضمن المستوىو ١٫٠١



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٣٣٣

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

 ساليب تقويم البرنامج التدريبيأ: السادسالمجال 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد الدراسـة علـى فقـرات              

 ).١١(هذا المجال كما هي موضحة في جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )١١(جدول رقم 
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٣٠.
 في الدورة أول أدائهمتزويد المتدربين بنتائج 

 .بأول
 متوسط ٧ 1.40 3.53

 عالي ٥ 1.18 3.82 .طرائق التقويم المقترحة في البرنامج مناسبة.٣١
 عالي ٦ 1.24 3.77 ٠استخدمت اساليب التقويم التكويني والختامي .٣٢

٣٣.
تم االعتماد على ملف االنجاز لكل متدرب 

، أوراق عمل، بحوث، تقارير(يشتمل على 
 .)العروض واختبارات، تجارب، مشاريع

 عالي ٢ 1.11 4.10

 عالي ٤ 1.18 3.91 . تزويد المتدربين بتغذية راجعة تطويرية.٣٤

٣٥.
الحضور والنقاش والحوار كان له وزن في 

 .التقويم
 عالي ١ 1.05 4.26

 عالي ٣ 1.20 4.03 .كل ورشة على تطبيقات عملية .٣٦
 عالي 1.07 3.92 المجال ككل

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لفقرات المجـال       ) ١١(يبين الجدول رقم    

حيث تراوحت المتوسطات الحسابيّة لهـذا     ".  اساليب تقويم البرنامج التدريبي     " السادس  

 وبـانحراف   ٣٫٩٢، أما المتوسط الحـسابي لهـذا المجـال فقـد بلـغ              )٣٫٥٣-٤٫٢٦(المجال بين   

ــاري  ــى أعلــى درجــة فــي هــذا المجــال حيــث بلــغ       ) ٣٥(وحــصلت الفقــرة رقــم   . ١٫٠٧معي عل

الحضور والنقـاش والحـوار   " ونصت على  ١٫٠٥ وبانحراف معياري  ٤٫٢٦متوسطها الحسابي   

فقد حصلت على أدنى ) ٣٠(الفقرة رقم  أما  . ضمن المستوى عالي  " كان له وزن في التقويم      

 فـي الـدورة   أدائهـم تزويـد المتـدربين بنتـائج      " درجة في هذا المجال ونصت هذه الفقرة على         
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ضـمن المـستوى    و ١٫٤٠ وبـانحراف معيـاري بلـغ        ٣٫٥٣ وبلغ متوسطها الحسابي     ،  "أول بأول   

  .متوسط

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 فـي وجهـات نظـر       )0.05 = ∝( عنـد مـستوى الداللـة     حصائية  هل توجد فروق ذات داللة إ     

، اإلشـراف التربـوي    ( البرنـامج التـدريبي الـذي يلتحـق بـه المتـدرب            المتدربين تعزى إلـى متغيـر     

  ؟ )التطوير المهني لمشرفي التدريب، وبرنامج مشرفي المناهج، القيادة المدرسية

توســـطات الحـــسابية، لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال فقـــد تـــم حـــساب التكـــرارات، والم

 .وتحليل التباين األحادي واختبار شافيه للمقارنات البعدية

لدرجة تقدير  "One Way ANOVA"نتائج تحليل التباين األحادي  )١٢(الجدول رقم 

  البرنامج التدريبي الذي يلتحق به المتدربالمتدربين على أداة الدراسة تعزى إلى متغير

لة 
دال
ال

ئية
صا
إلح
ا

 

ف
مة 
قي

 

ط متوس
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع
 مربعات

 المجاالت مصدر التباين

10.704 3 32.112 
بين 

 المجموعات

.657 73 47.982 
داخل 

 المجموعات

@.000 

 

16.285 

 

 المجموع 80.095 76 

 اهداف البرنامج

7.471 3 22.413 
بين 

 المجموعات

.717 73 52.360 
داخل 

 المجموعات

@.000 

 

10.416 

 

 المجموع 74.773 76 

 المحتوى التدريبي

3.878 3 11.634 
بين 

 المجموعات

.756 73 55.164 
داخل 

 المجموعات
@.003 

5.132 

 

 المجموع 66.798 76 

 األنشطة
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لة 
دال
ال

ئية
صا
إلح
ا

 

ف
مة 
قي

 

ط متوس
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع
 مربعات

 المجاالت مصدر التباين

4.678 3 14.035 
بين 

 المجموعات

.799 73 58.348 
داخل 

 المجموعات

@.001 

 

 

5.853 

 

 

 المجموع 72.383 76 

 المواد التعليمية

3.921 3 11.762 
بين 

 المجموعات

.900 73 65.721 
داخل 

 المجموعات

@.007 

 

 

4.355 

 

 

 المجموع 77.483 76 

اساليب تنفيذ 
 البرنامج

7.660 3 22.981 
بين 

 المجموعات

.875 73 63.850 
داخل 

 المجموعات

@.000 

 

 

8.758 

 

 

 المجموع 86.831 76 

 اساليب التقويم

5.834 3 17.503 
بين 

 المجموعات

.623 73 45.452 
داخل 

 المجموعات
@.000 9.370 

 المجموع 62.955 76 

 كامل الدراسة

 )     0.05 = 0(داللة ال   ٭  الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى 

 = 0(ئية  فروق دالة إحصائياً عند مـستوى الداللـة اإلحـصا   وجود) ١٢(يبين الجدول رقم 

 جميـــع مجـــاالت الدراســـة واألداة الكليـــة، ولتحديـــد مـــصادر تلـــك الفـــروق تـــم    علـــى) 0.05

 ).١٣(م قدول رجكما هو موضح في ) Scheffe(استخدام اختبار شيفيه 
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للفرو قات بين متوسطات تقديرات أفراد ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  )١٣(جدول رقم 

 داة الكليةالعينة على مجاالت الدراسة واأل

 

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 المجاالت
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٥٦ ٤٫٤٥ ٣٫٧٨ 

مشرفي 
 المناهج

١٫٨٢ @-١٫٧١ @-١٫٠٤ ٢٫٧٤ ٢٫٧٤-@ 

القيادة 
 المدرسية

٠٫٧٨ -٠٫٦٧   ٣٫٧٨-@ 

مشرفي 
 التدريب

٠٫١١    ٤٫٤٥- 

اهداف 
 البرنامج

اإلشراف 
 التربوي

٤٫٥٦     

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٤٥ ٤٫٣٤ ٣٫٧٠ 

مشرفي 
 المناهج

١٫٥٠ @-١٫٣٨ -٠٫٧٤ ٢٫٩٦ ٢٫٩٦-@ 

القيادة 
 المدرسية

٠٫٧٦ -٠٫٦٤   ٣٫٧٠-@ 

مشرفي 
 التدريب

٠٫١٢    ٤٫٣٤- 

المحتوى 
 التدريبي

اإلشراف 
 التربوي

٤٫٤٥     

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٦١ ٤٫٤٦ ٣٫٨٩ 
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 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 المجاالت
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٥٦ ٤٫٤٥ ٣٫٧٨ 

مشرفي 
 المناهج

١٫٠١ -٠٫٨٦ -٠٫٢٩ ٣٫٦٠ ٣٫٦٠-@ 

القيادة 
 -٠٫٧٢ -٠٫٥٧   ٣٫٨٩ المدرسية

مشرفي 
 -٠٫١٥    ٤٫٤٦ التدريب

 األنشطة

اإلشراف 
     ٤٫٦١ التربوي

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
  التربوي

المتوسط  
 ٤٫٢٣ ٤٫١٨ ٣٫٣٣  الحسابي

مشرفي 
 -٠٫٧٩ -٠٫٨٥ ٠٫٠٥ ٣٫٣٨ ٣٫٣٨ المناهج

القيادة 
 @-٠٫٨٤ @-٠٫٩٠   ٣٫٣٣ مدرسيةال

مشرفي 
 ٠٫٠٦    ٤٫١٨ التدريب

المواد 
 التعليمية

اإلشراف 
     ٤٫٢٣ التربوي

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
  التربوي

المتوسط  
 ٤٫٣١ ٤٫١٩ ٣٫٥٩  الحسابي

مشرفي 
 @-٠٫٩٩ -٠٫٨٧ -٠٫٢٧ ٣٫٣٢ ٣٫٣٢ المناهج

القيادة 
 -٠٫٧٣ -٠٫٥٩   ٣٫٥٩ المدرسية

مشرفي 
 ٠٫١٣    ٤٫١٩ التدريب

اساليب تنفيذ 
 البرنامج

اإلشراف 
     ٤٫٣١ التربوي
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 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 المجاالت
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٥٦ ٤٫٤٥ ٣٫٧٨ 

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٤٤ ٤٫٤٢ ٣٫٤٧ 

مشرفي 
 المناهج

١٫٢٩ @-١٫٢٧ -٠٫٣٢ ٣٫١٥ ٣٫١٥-@ 

القيادة 
 المدرسية

٠٫٩٧ @-٠٫٩٥   ٣٫٤٧-@ 

مشرفي 
 التدريب

٠٫٠٢    ٤٫٤٢ 

اساليب 
 التقويم

اإلشراف 
 التربوي

٤٫٤٤     

 المستويات التصنيفية
مشرفي 
 المناهج

القيادة 
 المدرسية

مشرفي 
 التدريب

اإلشراف 
 التربوي

 
 

المتوسط 
 الحسابي

 ٤٫٤٢ ٤٫٣٤ ٣٫٦١ 

مشرفي 
 المناهج

١٫٢٢ @-١٫١٤ ٠٫٤١ ٣٫٢٠ ٣٫٢٠-@ 

القيادة 
 المدرسية

٠٫٨٠ @-٠٫٧٣   ٣٫٦١-@ 

مشرفي 
 التدريب

٠٫٠٧    ٤٫٣٤- 

كامل 
 الدراسة

اإلشراف 
 التربوي

٤٫٤٢     

ــين الجــدول رقــم          ــى مجــال اهــداف      ) ١٣(يب ــة إحــصائية عل ــاك فروقــاً ذات دالل أن هن

، القيـــادة المدرســـية(البرنـــامج التـــدريبي  الملتحقـــين فـــي البرنـــامج بـــين متوســـط تقـــديرات

) مـشرفي المنــاهج (مــن جهـة ومتوسـط تقـديرات    ) اإلشـراف التربـوي  ، ومـشرفي التـدريب  و

 )القيـادة المدرسـية، ومـشرفي التـدريب، واإلشـراف التربـوي         (من جهـة ثانيـة، وذلـك لـصالح          
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نــامج متوســط تقــديرات الملتحقــين فــي البربــين  ذات داللــة إحــصائية ،كــذلك وجــود فــروق

من جهة أخرى ولصالح برنـامج  ) اإلشراف التربوي (، و من جهة ) القيادة المدرسية (التدريبي  

 .) اإلشراف التربوي(

المحتـوى التـدريبي بـين متوسـط تقـديرات           ذات داللة إحصائية على مجال     فروقوجود  

مـــن جهـــة  ) مـــشرفي التـــدريب، واإلشـــراف التربـــوي   (الملتحقـــين فـــي البرنـــامج التـــدريبي    

مــشرفي التــدريب، (مــن جهــة ثانيــة، وذلــك لــصالح  ) مــشرفي المنــاهج( تقــديرات ومتوســط

ــديرات    ) واإلشـــراف التربـــوي ــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط تقـ ــود فـ كـــذلك وجـ

 مــن )اإلشــراف التربــوي( مــن جهــة، و)القيــادة المدرســية(الملتحقــين فــي البرنــامج التــدريبي 

 .)اإلشراف التربوي( ولصالح برنامج أخرىجهة 

 بـين متوسـط تقـديرات     التدريبيةذات داللة إحصائية على مجال األنشطة  فروقوجود  

مشرفي (من جهة ومتوسط تقديرات     ) اإلشراف التربوي (الملتحقين في البرنامج التدريبي     

 .)اإلشراف التربوي(برنامج من جهة ثانية، وذلك لصالح ) المناهج

التعليميـة بـين متوسـط تقـديرات        وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية علـى مجـال المـواد               

مـــن جهـــة  ) مـــشرفي التـــدريب، واإلشـــراف التربـــوي   (الملتحقـــين فـــي البرنـــامج التـــدريبي    

 مـن جهـة اخـرى    )القيـادة المدرسـية  (ومتوسط تقديرات الملتحقـين فـي البرنـامج التـدريبي           

 .)مشرفي التدريب، واإلشراف التربوي(وذلك لصالح 

ــة إحــصائية علــى م    ــامج بــين متوســط    وجــود فــروق ذات دالل جــال اســاليب تنفيــذ البرن

من جهة ومتوسط تقـديرات     ) اإلشراف التربوي (تقديرات الملتحقين في البرنامج التدريبي      

 ).اإلشراف التربوي(من جهة ثانية، وذلك لصالح برنامج ) مشرفي المناهج(

 بــين متوســط  البرنــامجوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى مجــال اســاليب تقــويم  

مـن جهـة    ) مشرفي التدريب، واإلشراف التربوي   (ات الملتحقين في البرنامج التدريبي      تقدير

مــشرفي التــدريب، (مــن جهــة ثانيــة، وذلــك لــصالح  ) مــشرفي المنــاهج(ومتوســط تقــديرات 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط تقـــديرات   كـــذلك ، )واإلشـــراف التربـــوي
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مـــن جهـــة  ) لتـــدريب، واإلشـــراف التربـــوي  مـــشرفي ا(الملتحقـــين فـــي البرنـــامج التـــدريبي    

 أخـرى مـن جهـة   ) القيـادة المدرسـية  (ومتوسط تقديرات الملتحقـين فـي البرنـامج التـدريبي           

 ).مشرفي التدريب، واإلشراف التربوي(وذلك لصالح 

أداة أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحــصائية علــى كامــل  ) ١٣(يبــين الجــدول رقــم كــذلك 

، مـــشرفي التـــدريب(البرنـــامج التـــدريبي لملتحقـــين فـــي  االدراســـة بـــين متوســـط تقـــديرات 

من جهة ثانيـة، وذلـك     ) مشرفي المناهج (من جهة ومتوسط تقديرات     ) اإلشراف التربوي و

وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    كذلك ، )مشرفي التدريب، واإلشراف التربوي   (لصالح  

) يب، واإلشـراف التربـوي   مـشرفي التـدر   (متوسط تقديرات الملتحقين في البرنامج التدريبي       

 مــن )القيــادة المدرســية (مــن جهــة ومتوســط تقــديرات الملتحقــين فــي البرنــامج التــدريبي    

 .)مشرفي التدريب، واإلشراف التربوي(جهة اخرى وذلك لصالح 

 :التعليق على نتائج الدراسة
 ما واقع تقويم بـرامج الـدورات التدريبيـة التـي تعقـد فـي مركـز تـدريب                     :السؤال األول 

القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سـعود  مـن وجهـة نظـر المتـدربين، علـى                    

اهـــداف البرنـــامج التـــدريبي، ومحتـــوى البرنـــامج التـــدريبي، واألنـــشطة التدريبيـــة،   : (مجـــاالت

 تقــويم البرنــامج وأســاليب تنفيــذ البرنــامج التــدريبي، وأســاليبوالمــواد التعليميــة التدريبيــة، 

 على كامل اداة الدراسة؟و) التدريبي

،  وتكــاد تكــون فــي أعلــى المتوســط  حــصلت خمــسة فقــرات علــى مــستوى متوســط  

 أيـة مـستوى عـالي وعـددها واحـد وثالثـون فقـرة، ولـم تحـصل         حـصلت علـى     وباقي الفقرات   

فقرة على مستوى متدني، وكان المتوسط العام على كامل اداة الدراسة ضمن المستوى      

الباحث أن هذه نتيجة طبيعيـة كـون هـذه المجـاالت             ويرى   .  كما هي جميع المجاالت    عالي

تحمل في كثير من عباراتها معاني تدلل على تقديم خـدمات تهـم المتـدربين وبالتـالي هـي                   

 .حق مكتسب لهم يحققون من خاللها مكاسب شخصية ومهنية
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والتـي أكـدت نتائجهـا أن       ) ٢٠٠٤(اتفقت نتائج الدراسة الحاليـة مـع دراسـة المحاسـنة            

ناك رضا من أفراد مجتمع الدراسة عن التـدريب وأن البـرامج التدريبيـة فاعلـة ومـستواها                 ه

بـشكل جزئـي مـن       )٢٠٠٩( مـع دراسـة الزهرانـي        اتفقتكذلك   .مرتفع من وجهة نظرهم   

حيــث دور الــدورات التدريبيــة فــي تطــوير المهــارات التدريــسية للمتــدربين فكانــت بدرجــة     

بينمـا اختلفـت عـن       ،ة كبيـرة فـي أغلـب المهـارات        كبيرة واسـتفادتهم منهـا كانـت بدرجـ        

ر وجود معوقات أبرزها غياب الحـوافز الماديـة والمعنويـة وقـصر             اأظهالدراسة الحالية  في     

لبــة غالمــدة الزمنيــة للــدورات واالعتمــاد علــى أســلوب اإللقــاء فــي معظــم تلــك الــدورات و      

اليــة بــشكل عــام مــع   اتفقــت نتــائج الدراســة الح و. الجانــب النظــري علــى الجانــب العملــي  

 وجــود رضــا مــن المــستفيدات عــن مــستوى   إلــى األخيــرة أشــارت إذ) ٢٠١٣(دراســة الفــضلي

 . التدريبي والبيئة التدريبيةاألداءالبرامج التدريبية ومستوى 

 ودراســــة حمــــاد، )٢٠٠٧(وقـــد اتفقــــت نتــــائج الدراســــة الحاليــــة مـــع دراســــة الحربــــي  

 . االتجاه ايجابياً نحو مدربي البـرامج التدريبيـة        في هذا المجال حيث كان    ) ٢٠١١(والبهبهاني،  

 أكـدت والتـي  ) Obrian ، 1993(دراسـة  مـع  نتـائج الدراسـة الحاليـة بـشكل عـام      واختلفـت  

 الجهـات القائمـة علـى البـرامج التدريبيـة ال تمـنح المتـدربين فرصـة تحديـد مـا                    أن إلى هانتائج

 .يناسبهم من االحتياجات التدريبية

 : الدراسةالتعليق على مجاالت
مـع نـواتج تعلـم      هـذه األهـداف     مالئمة  أكدت نتائج الدراسة    :  اهداف البرنامج التدريبي  

 واضــحة ومحــددة  ، عــالوة علــى أنهــا  متطلبــات المواصــفات المهنيــة للتخــصص   والبرنــامج 

  المتـدربين مـن خـالل      تنـسجم مـع أهـداف وحاجـات       و ،وتغطيها مقررات البرنامج التدريبي   

  .لمتدربينلز الدور القيادي يتعز

 نتـائج الدراسـة     أظهـرت والتي  )٢٠٠٤(اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة العريني        

ــر بــين الوحــدات التدريبيــة         ــدورة، ووجــود ارتبــاط كبي  وأهــدافتحقــق كبيــر فــي أهــداف ال

 إلى والتي أشارت   )هـ١٤٢١( نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي         واتفقت أيضا  .البرنامج
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 )١٩٩٩( مــع دراســة العــولقي وكــذلك  .%٩١مج التدريبيــة حققــت أهــدافها بنــسبة   البــراأن

  .ق البرنامج أهدافه وبدرجة كبيرةيحقوالتي أكدت ت

تــوفر التــدريب النظــري والعملــي فــي   أكــدت نتــائج الدراســة: محتــوى البرنــامج التــدريبي

مت مناقشتها الموضوعات التي ت، والمقررات الدراسية بما يتوافق مع متطلبات التخصص   

، يتناسـب البرنـامج  مـع عـدد الـساعات المقـررة لـه                مفيدة وتركت أثرا   ةالتدريبيفي الورش   

 .الورش التدريبية مع عدد الساعات المقررة لها/تتناسب مفردات المقرراتو

 ودراسـة حمـاد، والبهبهـاني،       )٢٠٠٧الحربـي، (اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسـة        

اتفقت نتائج الدراسـة الحاليـة مـع        كذلك   .اه إيجابي في هذا المجال    حيث كان االتج  ) ٢٠١١(

 البرنـــامج وأهـــدافوجـــود ارتبـــاط بـــين معظـــم المـــواد الدراســـية  ب) ١٩٩٩(دراســـة العـــولقي

التــدريبي، وان هنــاك نــسبة كبيــرة مــن المــواد الدراســية مناســبة لفهــم الدارســين، عــالوة   

 .على تناسب المراجع والمذكرات

تــوفر الــشروط واألجـواء التــي تــؤدي إلــى  تــشير نتــائج الدراسـة إلــى  يــة، األنـشطة التدريب 

 علـى فعاليـات فرديـة       الهااشـتم األنشطة و تنوع   للمتدربين، عالوة على     رفع الروح المعنوية  

، كما يرى المتـدربين أن       وتوظيف نتائجها في الميدان    اإلجرائيةإجراء البحوث   و،  وجماعية

 . إنسانية ايجابيةعالقاتهذه األنشطة تلبي حاجاتهم  وتحقق 

التـي  ) Ballet.et al ، 2000 (وآخـرون اتفقـت نتـائج الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة باولـت        

 شــحن طاقــاتهم، إلعــادة البرنــامج التــدريبي يعطــي فرصــة للمتــدربين   أن نتائجهــا أظهــرت

، كــذلك يــوفر لهــم فرصــة دراســة نظريــات ومهــارات جديــدة تنــصب فــي صــميم عملهــم     

،  التدريبي فرصة تبادل الخبرات مع زمالءهم من مناطق مختلفـة       جلبرناماكذلك يوفر لهم    

 .كذلك يزودهم البرنامج بمعارف ومهارات ورؤى جديدة وتجديد في الفهم

، كافياكان عدد المواد التعليمية أظهرت نتائج الدراسة أن    : المواد التعليمية التدريبية  

، يحقـق جـودة نـواتج الـتعلم المـستهدفة         فر مصادر التدريب والتجهيـزات الالزمـة بمـا          اتووت

 .مما أشعر المتدربين بالمتعة
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 جـاءت باتجـاه     إذ) ٢٠١١(اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسـة حمـاد، والبهبهـاني،            

بينمــا الدراســة الحاليــة كانــت التقــديرات عاليــة،  " البيئــة التدريبيــة " محايــد فــي هــذا المجــال 

 . جاءت بنتيجة ايجابيةذإ )٢٠٠٧(واتفقت مع دراسة الحربي 

أن هنـاك تنـوع فـي أسـاليب       أظهـرت نتـائج الدراسـة         :اساليب تنفيذ البرنامج التـدريبي    

ــرامج التدريبيــة  فيــستخدم المــدربون،     ، التمــارين التدريبيــة ، ولمحاضــرة المطــورة تنفيــذ الب

ــات النقـــاش و ــذهني ، وحلقـ ــة  ، والعـــصف الـ ــعر  )ورش العمـــل(المـــشاغل التدريبيـ ــا أشـ ، ممـ

 .ربين بقيمة الخبرات التي يتعرضون لهاالمتد

وجـود  ب والتـي أفـادت   )٢٠٠٩(وقد اختلفت نتائج الدراسة الحاليـة مـع دراسـة  الزهرانـي            

لبة الجانب النظري غاالعتماد على أسلوب اإللقاء في معظم تلك الدورات و     منها  معوقات  

التـي  ) ١٩٨٩(زامـل اتفقـت نتـائج الدراسـة الحاليـة مـع دراسـة ال          كذلك  . على الجانب العملي  

ــا نتائجأظهـــرت  علـــى هـــذه الـــدورات، وبعـــض  اإلداري اإلشـــرافنـــواحي قـــوة فـــي  تـــوفر  هـ

ودراسة  )٢٠٠٧(الدراسة الحالية مع دراسة الحربي      نتائج   اختلفتوقد   . التدريبية األساليب

 .االتجــاه محايــد نحــو وقــت تنفيــذ البــرامج التدريبيــة    حيــث كــان ) ٢٠١١(حمــاد، والبهبهــاني،  

أظهــرت وجــود   التــي )٢٠٠٤(الدراســة الحاليــة مــع دراســة العرينــي   نتــائج  تلفــتاخ كــذلك

 .تركيز على الجانب النظري في بعض الوحدات التدريبية

تشير نتائج الدراسة أن المتدربين يـرون أن أسـاليب          : اساليب تقويم البرنامج التدريبي   

مــن خــالل  ورشــة تطبيقــات عمليــة  علــى كــل ، وهنــاك  مناســبة تقــويم البرنــامج التــدريبي 

، تقــارير(ملــف االنجــاز لكــل متــدرب يــشتمل علــى      ويعتمــد ،  التكــويني والختــامي التقــويم

الحـــضور عـــالوة علـــى أن ). العـــروض واختبـــارات، تجـــارب، مـــشاريع، أوراق عمـــل، بحـــوث

 .تزويد المتدربين بتغذية راجعة تطويرية ، ويتم والنقاش والحوار كان له وزن في التقويم

 نتـائج الدراسـة وجـود    أظهـرت ) ١٩٨٩(لدراسة الحالية مع دراسة الزاملاتفقت نتائج ا  

واحي ونـ  للدورات التدريبية في تنمية مهارات وخبرات المديرين الذين التحقوا بها،            إسهام

 . التدريبيةاألساليب تقويم الدارسين وبعض في أسلوبقوة 
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ايجابيــة عــالوة التــي جــاءت جميعهــا بنتــائج  الدراســة أفــراداســتجابات يعــزو الباحــث 

 جمـيعهم ملتحقـين ببرنـامج تـدريبي ومفـرغين لفـصل دراسـي            على ما ذكره سـابقا أنهـم      

أيـضا  ومـرد ذلـك     . ، وسيتقاضون مكافآت مالية مجزيـة، وعـالوات مهنيـة         كامل لهذه الغاية  

 التــي بــادرت بهــا الــوزارة مــن خــالل المــؤتمرات  األخــرى اإلصــالحات سلــسلة إلــىقــد يكــون 

 والتعديالت التي تـشمل بعـض التـشريعات التربويـة، ويـرى الباحـث فـي         والندوات والدورات 

الميزانية العالية التي خصصتها الدولـة لهـذه الـوزارة مـن الموازنـة العامـة لهـا فـي الـسنوات                      

 إذ  الدراســــةأفــــراد االيجــــابي علــــى اســــتجابات األثــــر واإلصــــالح بغيــــة التحــــسين األخيــــرة

افـــآت التـــي تـــصرف لهـــم فـــي نهايـــة انعكـــست علـــيهم بـــشكل مباشـــر مـــن خـــالل المك

 األخيـرة  أيـضا بـرأي الباحـث المبـادرة          إيجابـا  الدراسـة    أفـراد ، وممـا عـزز اسـتجابات        الدورات

ــا علــى   اإلصــالحلخــادم الحــرمين الــشريفين مــن توجهــات نحــو      وقــررات القــت أثــرا ايجابي

اك  هنــأن مــدير المدرســة والمــشرف انطباعــا مفــاده   أعطــىالمــستوى العــام للدولــة،  ممــا  

تفــويض الــصالحيات ســيكون مطروحــا فــي الــسنوات    اإلصــالحات وسلــسلة  كبيــرة مــن  

 إرادة والمتتبــع للتعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية يــتلمس بوضــوح وجــود       ،القادمــة

 .لإلصالحسياسية 

كــذلك يــرى الباحــث أنــه علــى الــرغم مــن كــل مــا يعتــري العمليــة التربويــة مــن هنــات      

يتفـــق علـــى وجـــود انجـــازات كبيـــرة وتـــاريخ عريـــق للهياكـــل  ومـــشكالت، إال أن الجميـــع 

التنظيميـــة، واســـتقرار نـــسبي يتميـــز فيـــه النظـــام التربـــوي مـــن حيـــث الوضـــوح ومحدوديـــة  

ــار         ــة ووجــود نظــام تقيــيم يتــصف بالموضــوعية مــع األخــذ بعــين االعتب المــستويات اإلداري

ــة واال      ــات الثقافيــ ــدد البيئــ ــساحة وتعــ ــث المــ ــن حيــ ــسعودية مــ ــصوصية الــ ــة الخــ جتماعيــ

والــصعوبات الجغرافيــة، وبــرأي الباحــث قــد يكــون هــذا مــا عــزز اســتجابات أفــراد الدراســة   

 .وهذا قد يكون مرده إلى أن أفراد الدراسة يشعرون بالرضا عن هذه المنظومات



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٣٤٥

 هـ١٤٣٧ العدد الخامس ربيع اآلخر

كذلك يعزو الباحث هذه االستجابات إلى جملة من المتغيرات شكلت فرصا ومنافع            

لوا عليها دون انضمامهم لهـذه الـدورات ويتمثـل ذلـك       وخبرات ما كان للمتدربين أن يحص     

 :فيما يلي

التعرف على زمالء جدد من مناطق تعليميـة مختلفـة ممـا ينمـي عالقـاتهم الشخـصية         

ــة    ــدربين اســتجاباتمــن خــالل  كــذلك . ويرقــى فــي ســلوكياتهم الذاتي  نحــو أســلوب  المت

لمـا  ويعـزو الباحـث ذلـك       ع  لهذا األسلوب المتب    ارتياحهم واتقويم الدورات التدريبية أوضح   

الـدورات  عملت بشكل عام  وتهمشخصي ل صقلوشفافية،  وضوح و من  هذا األسلوب   في  

حـــبهم ووالءهـــم  هـــذه الـــدورات كمـــا عـــززت، للوظـــائف التـــي يـــشغلونهاعلـــى تـــأهيلهم 

للوظائف التـي يـشغلونها ممـا شـكل اتجاهـات ايجابيـة نحـو مهنـة التعلـيم عامـة، وبالتـالي             

 .ديراتهم لتقويم هذه الدوراتانعكس على درجة تق

ستجد فـي  يـ  على حـرص المـدربين علـى اسـتخدام كـل مـا            كذلك دلت نتائج الدراسة   

 كذلك هنـاك إدراك عـالي مـن  قبـل المتـدربين              المستطاع، مجال تكنولوجيا التدريب قدر   

هنـاك فجـوة    حتـى ال يكـون      لهـم   لربط البرامج التدريبية بالواقع الممارس      للحاجة  الملحة    

 .ا يتدربون عليه وما يجري في الميدان، وهذا ما حققته لهم الدورات التدريبيةبين م

لهـم    في االستفادة من كل ما يقـدم   للمتدربين    قوية رغبةوجود  كما تظهر الدراسة    

ــا تظهــــر حرصــــ   ــائلالتعــــرض ألفــــضل علــــى همفــــي هــــذه الــــدورات، كمــ   الطــــرق والوســ

مركــز تــدريب القيــادات  قــدمها لهــم ي وهــذه ميــزة أخــرى  أثنــاء التــدريب، واالســتراتيجيات

 . بكلية التربية في جامعة الملك سعودالتربوية

) 0.05 = 0( عنـد مـستوى الداللـة    إحـصائية هـل توجـد فـروق ذات داللـة     :السؤال الثاني

 متغيــر البرنــامج التــدريبي الــذي يلتحــق بــه المتــدرب   إلــىفــي وجهــات نظــر المتــدربين تعــزى  

رسية، مشرفي المناهج، وبرنامج التطوير المهنـي لمـشرفي       اإلشراف التربوي، القيادة المد   (

 ؟) التدريب
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 = 0( فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة اإلحـصائية   أظهرت نتائج الدراسة وجود

البرنـامج التـدريبي الـذي     بحـسب متغيـر    مجاالت الدراسة واألداة الكليـة، معظم  على )0.05

القيـــادة (لملتحقـــين فـــي البرنـــامج التـــدريبي  بـــين متوســـط تقـــديرات ا،يلتحـــق بـــه المتـــدرب

مـشرفي  (من جهة ومتوسـط تقـديرات       ) المدرسية، ومشرفي التدريب، واإلشراف التربوي    

القيـادة المدرسـية، ومـشرفي التـدريب، واإلشـراف      (من جهـة ثانيـة، وذلـك لـصالح        ) المناهج

لباحــث أن ويــرى ا. أمــا بــاقي الفــروق فقــد جــاءت ظاهريــة وبفــروق بــسيطة جــدا    . )التربــوي

مركــز تــدريب القيــادات التربويــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود، قــد هيــأ جميــع     

الظـــروف مـــن قاعـــات تدريبيـــة مجهـــزة بأحـــدث التقنيـــات والبرمجيـــات ولكافـــة القاعـــات 

التدريبية للبـرامج األربعـة علـى حـد سـواء، ووفـر أعـضاء هيئـة التـدريس المتمكنـين تربويـا                       

الزمــة للتــدريب ولكافــة البــرامج التدريبيــة علــى حــد ســواء أيــضا،     ومــن أصــحاب الخبــرات ال 

كـذلك وفــر مركـز تــدريب القيـادات التربويــة جميـع مــستلزمات الراحـة البدنيــة والنفــسية      

ويعزو الباحث الفروق في االستجابات جاءت نتيجة الفـروق فـي أعـداد             . ولكافة المتدربين 

بينمــا بــاقي الــدورات   ) ١٦(مــن أصــل  ) ١٣ (مــشرفي المنــاهج المــستجيبين، إذ بلــغ فــي دورة    

جاءت أعداد المستجيبين أعلى وبنسبة تؤثر في النتيجة، عالوة على أنها متقاربـة فبلغـت       

) ٢٠(برنـامج اإلشـراف التربـوي   و ) ٢٣(من ) ٢٠ (برنامج التطوير المهني لمشرفي التدريب    في  

القيـــادة تـــائج ولـــصالح ممـــا أثـــر فـــي الن). ٢٤(مـــن ) ٢٤(برنـــامج القيـــادة المدرســـيةو )٢٥ (مـــن

كـذلك تحـرى الباحـث وبـشكل دقيـق          . المدرسية، ومشرفي التدريب، واإلشـراف التربـوي      

في الدراسات السابقة محاوال الوصول لمتغيرات مستقلة متشابهة مع هذه الدراسة فلم         

يجد، مما حال دون مقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخـرى، فتكـاد تكـون الدراسـات                 

 .ت أكثر من برنامج تدريب معا نادرة أو لم يستطع الباحث الوصول إليهاالتي ناقش
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 :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
لتطوير برامج الدورات التدريبيـة التـي تعقـد فـي مركـز تـدريب       الضرورية ما المقترحات   

 مـن  (القيادات التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود مـن وجهـة نظـر المتـدربين ؟                

 ).خالل المقابلة الشخصية

المقترحـات الـضرورية لتطـوير بـرامج الـدورات           تبـرز     االسـتثارية  األسـئلة مجموعة مـن    

 : وتناولت العناصر التاليةالتدريبية

 .اهداف البرنامج   - أ

  .المحتوى التدريبي  للبرنامج  - ب

 .األنشطة المقترحة للبرنامج  - ت

 .المواد التعليمية المقترحة للبرنامج  - ث

 .البرنامج المقترحة اساليب تنفيذ   - ج

 .اساليب التقويم المقترحة للبرنامج  - ح

 .تناسب عدد الساعات المقررة للبرنامج  - خ

 .تناسب مفردات المقرر مع اهداف البرنامج والتخصص  - د

 .تناسب عدد ساعات المقرر مع مفرداته   - ذ

 .راها مناسبة لتحسين البرنامجيمقترحات أخرى   - ر

ية لتطـوير بـرامج الـدورات التدريبيـة     المقترحـات الـضرور   حـول   الدراسـة   نتائج  أسفرت  

التــي تعقــد فــي مركــز تــدريب القيــادات التربويــة مــن خــالل المقابلــة الشخــصية عــن بعــض    

 :تتمثل في التاليو االستمرار في إقامة هذه الدوراتاالمتيازات التي من شأنها تشجيع 

طوير أداء  االستمرار بعمل البرامج التدريبية المقامة لما له من فائدة ملموسة في ت            -

 .األفراد المنتسبين لهذه الدورات

 .جميع المتدربين في األنشطة وورش العملفعالة من قبل مشاركة هناك  -
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أفـــراد الدراســـة ممـــا يعـــزز   يـــة أهـــدافها مـــن وجهـــة نظـــر  بـــرامج التدريبحققـــت ال -

 .استمرارها

 .ية مما يعزز استمرارهابرنامج التدريبالأفراد الدراسة أهمية أكد  -

 .توفر اإلمكانات والمصادر الالزمة لبرنامج التدريب المطروحةالدراسة أفراد أكد  -

 .وجود أساليب تقويم مناسبة للدورات -

 .تنوع أساليب التنفيذ -

 . مناسبة عدد الساعات المقررة للبرنامجتعتبر  -

 .ناسب مفردات المقرر مع اهداف البرنامج والتخصصتت -

 .تناسب عدد ساعات المقرر مع مفرداته -

 .ويع أساليب التقويم بحيث تشمل جميع عناصر البرنامج التدريبيضرورة تن -

 .ضرورة مشاركة جميع المتدربين عند التخطيط للبرامج التدريبية -

 .أن تكون البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة لتلبية االحتياجات التدريبية -

 .ضرورة أن تكون هناك متابعة مستمرة لنتائج البرامج التدريبية -

 .لى الجانب العملي عند تدريس المقرراتالتركيز ع -

ضـــرورة ربـــط أهـــداف البرنـــامج التـــدريبي بمـــشكالت البيئـــة المحليـــة ومـــشكالت  -

 .المجتمع

 .إجراء تقويم ومتابعة للدورات التدريبية وفقاً للتخصصات المختلفة -

إعادة النظـر فـي مـدة الـدورة التدريبيـة لتـصبح عـام دراسـي بـدال مـن فـصل دراسـي                          -

 .واحد

ــه الوصــول لمــصادر        ضــرورة  - ــيح الفرصــة ل ــوفير رقــم جــامعي لكــل متــدرب ممــا يت ت

 .وأوعية المعلومات والمكتبة االلكترونية للجامعة

 تفعيل الشاشات داخل القاعات التدريبيـة       مثل   أكثر للمتدربين من  توفير خدمات    -

 .وخدمات الطباعة
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ــن   - ــد مــ ــديث مزيــ ــتراتيجياتتحــ ــدور    اســ ــذه الــ ــستخدم بهــ ــي تــ ــدريس التــ  ات التــ

 .تخدام الوسائل التعليمية وتقنيات التعليمواس

عنــد نهايــة الفــصل  و  أثنــاءتحريريــة فــي كــل المقــررات الختبــارات الااالبتعــاد عــن  -

 .الدراسي

إتاحة الفرصة للدارسـين فـي إبـداء آرائهـم فـي القـضايا التربويـة            الحرص أكثر على     -

اعـة  تطبيقات عملية داخـل ق و، المطروحة لالستفادة من خبرات بعضهم البعض   

 . تطبيقا لنهج الورش التدريبيةالدراسة

الــدورات  بحيــث تــشمل  بــين المتــدربيننــشر ثقافــة الجــودة واالعتمــاد األكــاديمي  -

 . التدريبية والملتحقين بها

للـــورش  فـــي تـــصميم وتنفيـــذ وتقـــويم المقـــررات الدراســـية  المتـــدربينمـــشاركة  -

مقــررات الدراســية   فــي إعــداد ال المركزيــةطريقــة منفتحــة، بعيــدًا عــن   التدريبيــة ب

 .لهذه الدورات

 :توصيات الدراسة
استناداً إلى نتائج الدراسة فـإن الباحـث يوصـي بمجموعـة مـن التوصـيات التـي المـست                    

 وذلـك  هذه الدورات لألهداف التي أقيمت من أجلها،     في تحقيق   ونقاط القوة   أوجه القصور   

 :على النحو اآلتي

 . لكل متدربنترنت  مناسبة مزودة بالحواسيب واالأماكنر يتوف -

 . في الدورة أول بأولأدائهمتزويد المتدربين بنتائج  -

 ضرورة استخدام نماذج دراسـة الحالـة، وتمثيـل األدوار، فـي اسـاليب تنفيـذ البرنـامج                  -

 .وبشكل أوسع

 فـي الـدورة   أدائهمتزويد المتدربين بنتائج و أثناء الدورة   ين  التقويم المستمر للمتدرب   -

 .أول بأول
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تقـديم   تقويم المتدربين ليـشمل      نويع الوسائل المستخدمة في عملية    العمل على ت   -

المالحظــــــة، قــــــصص ( أو بحــــــث ميــــــداني أو عــــــرض مــــــشكلة تربويــــــة ميدانيــــــة   

ــة،     ــة، المتابعـ ــات، مقارنـــة األداء، ســـجالت العمـــل، المقابلـ النجاح،تـــسجيل المخرجـ

 ).خطة العمل

ــامج    - ــة لبرن ــة المرجعــة الدوري ــدورات التدريبي ــى نقــ  ال الــضعف والقــوة   اط للوقــوف عل

 مــن خــالل عمليــة  المتــدربينيبــديها  ومحاولــة حــل المــشكالت المتعلقــة والتــي قــد  

 .كل فصل دراسينهاية  تقييم ختامي للبرنامج في

كليـة التربيـة   بـين  فيمـا يتعلـق  بإعـداد الـدورات التدريبيـة           أهمية التنـسيق والتكامـل       -

 . والتعليمممثلة بمركز إعداد القيادات التربوية ووزارة التربية

المتـدربين فـي    للتعرف علـى اثـر الـدورات التدريبيـة فـي تحـسين أداء        اتإجراء دراس  -

 .الميدان

وأعـضاء هيئـة    نظـر المتـدربين،   وجهـات  مـن  لكـل  شـاملة  تقويميـة  دراسـة  إجـراء  -

 .وإدارة المركز التدريس المدربين،

درجـة   تتبعيـة للمتـدربين للكـشف عـن درجـة اسـتمرار أثـر التـدريب و        دراسة إجراء -

 .تطبيقهم للمهارات التي تعلموها في البرامج التدريبية

 

@     @     @ 
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 :قائمة المراجع
 :المراجع العربية

 ، المجموعــة العربيــة للتــدريب والنــشر، الطبعــةمهــارات المــدرب المتميــز) ٢٠٠٩(أبــو النــصر، مــدحت  •

 .األولى

ــروا   مــدى فاعليــة التــدريب فــي تطــوير المــو    ) ٢٠٠٧(أبــو ســلمية، باســمة    • ارد البــشرية فــي مكتــب األن

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة. اإلقليمي

 ، دار صـــفاء للنـــشرإطـــار نظـــري وحـــاالت عمليـــة: إدارة المـــوارد البـــشري ة) ٢٠١٠(أبـــو شـــيخة، نـــادر  •

 . عمان، الطبعة األولى-والتوزيع

ية لمدرسي ومدرسـات العلـوم مـن وجهـة نظـر المتـدربين              تقويم الدورات التدريب  ) ٢٠٠٧(احمد، زياد  •

 ).٢(، العدد )١٤(مجلة التربية والعلم، المجلد والمتدربات، 

 للدراسـات  العربيـة  المجلة العملية، والتطبيقات التدريب، األسس منهجية )٢٠٠٢( البكر، محمد •

 .األمنية علوملل العربية نايف أكاديمية عن ، تصدر34 ، عدد17 مجلد والتدريب، األمنية

 دراسـة تطبيقيــة علـى المعاهــد  (، فاعليـة تقيــيم التـدريب فــي المعاهـد االمنيــة    )٢٠٠٠(البيـالي، يوســف   •

 ، كلية الملك فهد األمنية، المملكة العربية)٢١(مجلة البحوث األمنية، العدد، )األمنية بمدينة الرياض

  .السعودية

واقـع عمليـة تقيـيم البـرامج التدريبيـة فـي الهيئـات        ) ٢٠١١(والمصدر، أيمن   . و بدير، رامز  . التلباني، نهاية  •

، ١٣مجلة جامعة األزهر بغـزة، سلـسلة العلـوم اإلنـسانية، المجلـد        ،المحلية بالمحافظات الجنوبية 

 .١٤٨٦ -١٤٢٣، ص١العدد 

ماجستير غير  رسالةاتجاهات المعلمين نحو البرامج التدريبية المتاحة لهم، ). ٢٠٠٧(الحربي، صالح  •

 .شورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةمن

دور مــوجهي اإلدارة المدرســية فــي تنميــة كفــاءة    ) هـــ١٤١٣(مــسلم إســماعيل مــسلم  ، آل عثيمــين •

جامعة الملك  ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة ، مديري المدارس المتوسطة والثانوية

 .سعود
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ــاعي، هاشـــم الـــسيد، و األ  • ــالح  الرفـ ــق،  )٢٠٠٣(ثري،أحمـــد صـ  ، تقيـــيم التـــدريب بـــين النظريـــة و التطبيـ

 ، المكتب الجامعي)٢٩(، العدد )٩(المجلد مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، 

 .الحديث، جمهورية مصر العربية

مـن وجهـة   تقيـيم برنـامج تـدريب مـديري المـدارس فـي جامعـة الملـك سـعود            ) ١٩٨٩(الزامل، محمد  •

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعودنظر المتدربين، 

التربيـة الفنيـة    دور الدورات التدريبية فـي تطـوير المهـارات التدريـسية لمعلمـي       ). ٢٠٠٩(الزهراني، بندر  •

لمملكــة القــرى، ا رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة التربيــة، جامعــة أم   مــن وجهــة نظــرهم،  

 .العربية السعودية

 .، دار وائل للنشر، الطبعة األولىالتدريب اإلداري) ٢٠٠٩(السكارنة، بالل  •

 . القاهرة–، مطابع الدار الهندسية إدارة الموارد البشرية) ٢٠٠٧(السيد، أمل  •

 ، المكتــــب الجــــامعي الحـــــديث،  اإلدارة االلكترونيــــة للمـــــوارد البــــشرية  ) ٢٠٠٩(الــــصيرفي، محمــــد    •

 .ريةاإلسكند

اسـتراتيجي   مـدخل : إدارة الموارد البشرية) ٢٠٠٦(الطائي، يوسف و الفضل، مؤيد و العبادي، هاشم    •

 . الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولىمتكامل،

 .الشروق  ا، دارمفهومه، فعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقويمه:التدريب) ٢٠٠٢(الطعاني، حسن  •

.  البحــث النــوعي والبحــث الكمــي –البحــث العلمــي ). ٢٠٠٢( ســهله ، ير أبــو الــسم،  ذوقــان، عبيــدات •

 . األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان 

كفايات التخطيط الالزمة إلعداد الخطة الـسنوية المدرسـية لـدى    ، )١٤٢٩(العريفي، حصة سعد ناصر    •

قـسم  اجـستير غيـر منـشورة       رسـالة م   ،  مديرات المدارس االبتدائيـة الحكوميـة فـي مدينـة الريـاض           

 .  الرياض،  جامعة الملك سعود، كلية التربية، اإلدارة التربوية

دراسة تقويمية لـدورة مـديري المـدارس فـي كليـة المعلمـين             ).  ٢٠٠٤(العريني، عبدالعزيز بن عبداهللا    •

 ٢٢٨ - ١٨٣ ص ص ، ٢٣ ع ، السعودية -رسالة التربية وعلم النفس . بالرياض كما يراها المتدربين

. 



 

 
  التربويةجلة العلوم م  ٣٥٣
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،ص )٦١(١٦المجلة التربوية تقويم برامج التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي، ) ٢٠٠١(  خالد،العلوي، •

   .٢٣٠-١٩٧ص 

دراسة تقويمية لمحتوى برنامج المعارف التدريبي لمديري ما فوق االبتدائية          )١٩٩٩(العولقي، حسن  •

دارة التربويـــة والمتطلبـــات اإل(، المـــؤتمر الـــدوليالمطبـــق فـــي كليـــة التربيـــة جامعـــة الملـــك ســـعود 

، تنظيم كلية التربية بجامعـة الكويـت، ومؤسـسة الكويـت للتقـدم              ١٩٩٩ مارس   ٩-٧) المستقبلية

 . العلمي

مـدخل لبنـاء برنـامج      : للمعلمـين    دراسـة وصـفية لتحديـد الحاجـات التدريبيـة         ) هـ١٤٢١(أحمد  ،الغامدي   •

رسالة ماجستير  ، ن والمشرفين التربويينتدريبي مقترح من وجهة نظر القادة التربويين والمختصي

 . كلية التربية،  جامعة أم القرى،  مكة المكرمة، غير منشورة

  تطوير نظام التـدريب التربـوي لمـديري المـدارس المتوسـطة والثانويـة فـي            ): هـ١٤٢٢( تنيضب   ،الفايدي •

نــشورة رســالة دكتــوراه غيــر م  ، المملكــة العربيــة الــسعودية فــي ضــوء بعــض االتجاهــات الحديثــة   

 .،  كلية العلوم االجتماعية، الرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 األدبيـــة األقـــسام -تقـــويم البـــرامج التدريبيـــة لوحـــدة التـــدريب بكليـــة التربيـــة ) ٢٠١٣(، منـــىالفـــضلي •

، ص )١(، العـدد )١٤(مجلة العلوم التربوية والنفـسية، المجلـد  ،  بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة     

 .١٨٥-١٥٥ص 

 .، دار وائل للنشر، الطبعة األولىالوجيز في إدارة الموارد البشرية): ٢٠١٠(القريوتي، محمد •

، تقيـيم فاعليـة البـرامج التدريبيـة مـن وجهـة نظـر المـشاركين فـي دورات          )٢٠٠٤(المحاسنة، أحمـد    •

ــدريب،     ــوطني للتـ ــد الـ ــة بالمعهـ ــا والتنفيذيـ  عمـــادة ،)رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة   (اإلدارة العليـ

 . قسم اإلدارة العامة، جامعة مؤتة، المملكة األردنية الهاشمية–الدراسات العليا، اإلدارة العامة 

دراســـة تقويميـــة لواقـــع اإلشـــراف التربـــوي فـــي  ):م١٩٩٧(ومباركـــة األعـــراف ، بدريـــة ســـعيد، المـــال •

للمنـاهج  الجمعيـة المـصرية   ، دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس         ،  المرحلة االبتدائية بدولـة قطـر     

 .٤٠العدد ، وطرق التدريس
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سياســــة التعلــــيم فــــي المملكــــة العربيــــة  ): ١٤١٦(المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، وزارة المعــــارف  •

 ).٣٢(، الطبعة الرابعة، الباب الرابع، ص السعودية

 المـــشكالت التـــي تواجـــه المعلمـــين الملتحقـــين ببرنـــامج التـــدريب أثنـــاء ). ٢٠٠٥(الهـــاجري، فيـــصل  •

جامعــة  رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة التربيــة، لتــدريب التربــوي بالــدمام، الخدمــة بمركــز ا

 .الملك سعود

مكتبـة االنجلـو   : ، القـاهرة أسـس بنـاء المنـاهج وتنظيماتهـا      ،  )١٩٩٣(الوكيل، حلمي، والمفتي، محمـد     •

 .المصرية

 .الثالثة،عمان ة، دار وائل للنشر، الطبعإدارة أفراد: إدارة الموارد البشري ة) ٢٠٠٧(برنوطي، سعاد  •

 الجـزء الرابــع، تقيــيم التــدريب، : موسـوعة التــدريب والتنميــة البــشرية ) ٢٠٠٧(توفيـق، عبــد الــرحمن   •

 . بميك، الطبعة الثانية-مركز الخبرات المهنية لإلدارة 

 إطـار ، تقييم مصداقية البـرامج التدريبيـة المنفـذة مـن خـالل قيـاس مخرجاتهـا              )٢٠١٢(جاسم، احمد    •

 .٢٦٢-٢٤١، ص ص )٨(، العدد)٤(، المجلد واإلدارية االنبار للعلوم االقتصادية ةعمجلة جامنظري، 

 .، الدار الجامعيةمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية): ٢٠٠٥(حسن، راوية  •

 اتجاهــات معلمــي الحكومــة نحــو الــدورات التدريبيــة التــي  )٢٠١١( شــحدة ،حــسن و البهبهــاني، حمــاد •

 التاسـع  المجلـد  (اإلنـسانية  الدراسـات  سلـسلة ) اإلسالمية الجامعة مجلة ،دمةتلقوها أثناء الخ

 .396 ص– 343 ص الثاني، العدد عشر،

 .، دار الشروق، الطبعة الثالثةإدارة الموارد البشرية): ٢٠٠٥(شاويش، مصطفى  •

نيـين،  االدارة المدرسية في خدمة المجتمع المحلي مـن وجهـة نظـر المع       دور) ه١٩٩٩( عبد اهللا    ،صقر •

 . ١٧٨ص) ١٢ (١٩مجلة جامعة الملك سعود، 

ــد   • ــصطفى، أحمـ ــشرية  ) ٢٠٠٤(مـ ــوارد البـ ــري  : إدارة المـ ــال الفكـ ــرأس المـ ــصرية لـ ــدار ،اإلدارة العـ  الـ

 .الجامعية
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Abstract: 

Abstract: This study aimed at evaluate programs of training courses which 

held in the Training Center of Educational Leadership in the College of 

Education at the University of King Saud, from the perspective of the trainees , 

and to identify the necessary proposals for the development of training programs 

through a personal interview . Results of the study for five statements on the 

average level, and the rest of the statements got a high level, and did not get any 

statements on a low level , and it was the overall average for the entire study tool 

within a high level as they are across the board. The results of develop programs 

of training courses through a personal interview, including: continuing the work 

of the training programs established , and the need to diversify the methods of 

evaluation to include all elements of the training program , and the need for the 

participation of all trainees when planning for training programs , and to 

reconsider the duration training course to become the academic year instead of 

one semester , the study recommended a set of recommendations , including: 

continuous assessment of the trainees during the session and provide the trainees 

with the outcome of their performance in the course first hand , and the 

importance of coordination and integration with respect to the preparation of 

training courses between the College of Education, represented the status of the 

preparation of educational leaders and the Ministry of Education and education. 
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