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القراءة  يف ضوء الذكاءات املتعددة لتنمية مهارات فاعلية برنامج تدرييب حموسب

 ةكة املةكرمةمبلدى تلميذات الصف اخلامس ابتدائي  والتحصيل الرياضي

 سوسن عبداجمليد حممد كوسة

 البحث ملخص

 نميةة لت الذكاءات املتعددة يف ضوء حموسب برنامج تدرييبللكشف عن فاعلية  بحثالهذا ف هد
و تكونت عينةة الدراسةة    .االبتدائي الصف اخلامس دى تلميذاتمهارات القراءة والتحصيل الرياضي ل

، ولتحقيق هدف البحةث مت إعةداد برنةامج    ةضابطجتريبية وتني جمموعمت تقسيمهم إىل  ،( تلميذة60من )
أدوات  ومت تطبيةق  ،اجملموعة التجريبيةة  تدرييب حموسب يف ضوء الذكاءات املتعددة، وطبق الربنامج على

واختبار ،ت القةراءة الرياضةية )مةن إعةداد البا  ةة(     اختبار مهةارا  :على اجملموعتني الدراسة قبليًّا وبعدّيا
 وبعد مجع البيانات وحتليلها مت التوصل إىل النتائج التالية:،حتصيلي )من إعداد املعلمة(

مهةارات   لدرجات اختبةار  ( بني املتوسطات املعدلة0.05وجود فروق دالة إ صائيًّا عند مستوى ) -1
 ضابطة كانت هذه الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية. للمجموعتني التجريبية والالقراءة الرياضية 

ختبةار  االلةدرجات   ( بةني املتوسةطات املعدلةة   0.05عنةد مسةتوى )   اوجود فروق دالةة إ صةائيًّ   -2
 للمجموعتني التجريبية والضابطة كانت هذه الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية. التحصيلي 

 ت بناًء على النتائج.  وقد أدرجت الدراسة عدًدا من التوصيات واملقرت ا
 وبرنامج تدرييب. الذكاءات املتعددة، ،مهارات القراءة الرياضية الكلمات املفتا ية:
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Effectiveness of a Computerized Training Program, in the Light of 
Multiple Intelligence, to develop Reading and Mathematical Skills of 

Female Pupils at Primary Schools (Grade 5) in Makkah 
Abstract 

The  study aims to investigate the effectiveness of a computerized training program 
in the light of the multiple intelligence for the development of reading and mathematical 
skills of the fifth grade female pupils. The study sample consisted of (60) students, who 
were divided into an experimental group   and a control group. To achieve the goal of the 
research, the researcher prepared a computerized training program in the light of multiple  
intelligence. After collecting and analyzing the data, the following results were obtained:
1 - There were statistically significant differences at the level (0.05) between the adjusted 

averages of the mathematical reading skills test scores for the experimental and control 
groups.

2 - There were statistically significant differences at the level (0.05) between the adjusted 
averages of the achievement test scores for the experimental and control groups.

The study included a number of recommendations and suggestions based on the 
results . 

Key words: Mathematical and Reading Skills; Multiple Intelligence;   Training Program.                

 ة:ــاملقدم

القراءة من أهم أدوات التواصل والتعبري ونقل األفكار وفهمها وهي تتبع يف ذلك 
 -أو  كلمةة أنهلاةا ا     يةد  علةى أهميةة القةراءة أ     ومما  ،أهمية النطق واللغة والكتابة

يعةهل  أهميةة    ، وذلةك يف القرآ  الكريم هي كلمة " اقرأ" يف سةورة العلةق   -سبحانه وتعاىل
 القراءة والكتابة والعلم والتعلم يف  ياة الفرد واجملتمع.

وللقراءة مكانة خاصة يف  يةاة الفةرد فهةي نافةذة تطلعةه علةى الفكةر ا نسةاني         
عامل يتسع  املختلفة يف ومتكنه من االتصا  بال قافات رة،العصور السابقة واحلاضومعارف 

من القراءة هي و يف  ياة الناشئني. اومستقبًل اعظيم  اضًر فإ  أثر القراءةباستمرار، ولذا 
ليتسنى له  اليت جيب أ  تتحقق عند كل متعلم هاأهدافائل أومن عماد العملية التعليمية و

ءة ليست مادة منفصلة عن املواد الدراسية األخرى القرا، فسب املعارف ومجع املعلوماتك
وبالتالي فإ  عدم متكن املتعلمني من مهةارات القةراءة    دراسية،نها جهلء من كل مادة إبل 

الرياضةيات  مةن ضةمنها   وضعف قدراتهم القرائية يؤثر على التحصيل يف مةواد أخةرى   
اجهة مشةكتت  ( أ  من أفضل سبل مو2009، وذكر)عواد و فدعم، (2019 )املهريي،

القراءة الرياضية تدريب املعلمني تتميذهم على كيفية إدراك الرمةو  املختلفةة، وتوجيةه    
 التتميذ إىل قراءة املسائل اللفظية وترمجتها بلغتهم اخلاصة.

لتهلويةده   فةرد الحيتاجهةا   لتقةدم الفةرد واجملتمةع    والرياضيات مةن العلةوم املهمةة   
و ةل املشةكتت وجتةاو     اختةاذ القةرارات   العمليةة و  باملهارات الضرورية ملمارسة احلياة

با ضافة إىل أ  الرياضةيات أ ةد اجملةاالت املعرفيةة املتميةهلة الةيت تسةهم يف         املعضتت،
جماالت املعرفة األخرى، وذلك أل  تقدم أي جمةا  مةن جمةاالت املعرفةة مةرتبف  عرفةة       

  (.2009رياضية واسعه )عباس والعبسي، 
( إىل اختتف استعداد التتميذ للتعلم باختتف 2011،يدعبيدات وأبومس)ويؤكد 
 يةث   .صةا ب نظريةة الةذكاءات املتعةددة     هوارد جةاردنر  ا يتوافق مع أمناط تعلمهم 

ار وا د بل هناك مثانية أنواع من الةذكاء  بقاس باختتوضح أ  الذكاء ليس قدرة وا دة 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 5المجلد )12(  العـدد )1(  4

�سو�سن عبداملجيد حممد كو�سة

 ة:ــاملقدم

القراءة من أهم أدوات التواصل والتعبري ونقل األفكار وفهمها وهي تتبع يف ذلك 
 -أو  كلمةة أنهلاةا ا     يةد  علةى أهميةة القةراءة أ     ومما  ،أهمية النطق واللغة والكتابة

يعةهل  أهميةة    ، وذلةك يف القرآ  الكريم هي كلمة " اقرأ" يف سةورة العلةق   -سبحانه وتعاىل
 القراءة والكتابة والعلم والتعلم يف  ياة الفرد واجملتمع.

وللقراءة مكانة خاصة يف  يةاة الفةرد فهةي نافةذة تطلعةه علةى الفكةر ا نسةاني         
عامل يتسع  املختلفة يف ومتكنه من االتصا  بال قافات رة،العصور السابقة واحلاضومعارف 

من القراءة هي و يف  ياة الناشئني. اومستقبًل اعظيم  اضًر فإ  أثر القراءةباستمرار، ولذا 
ليتسنى له  اليت جيب أ  تتحقق عند كل متعلم هاأهدافائل أومن عماد العملية التعليمية و

ءة ليست مادة منفصلة عن املواد الدراسية األخرى القرا، فسب املعارف ومجع املعلوماتك
وبالتالي فإ  عدم متكن املتعلمني من مهةارات القةراءة    دراسية،نها جهلء من كل مادة إبل 

الرياضةيات  مةن ضةمنها   وضعف قدراتهم القرائية يؤثر على التحصيل يف مةواد أخةرى   
اجهة مشةكتت  ( أ  من أفضل سبل مو2009، وذكر)عواد و فدعم، (2019 )املهريي،

القراءة الرياضية تدريب املعلمني تتميذهم على كيفية إدراك الرمةو  املختلفةة، وتوجيةه    
 التتميذ إىل قراءة املسائل اللفظية وترمجتها بلغتهم اخلاصة.

لتهلويةده   فةرد الحيتاجهةا   لتقةدم الفةرد واجملتمةع    والرياضيات مةن العلةوم املهمةة   
و ةل املشةكتت وجتةاو     اختةاذ القةرارات   العمليةة و  باملهارات الضرورية ملمارسة احلياة

با ضافة إىل أ  الرياضةيات أ ةد اجملةاالت املعرفيةة املتميةهلة الةيت تسةهم يف         املعضتت،
جماالت املعرفة األخرى، وذلك أل  تقدم أي جمةا  مةن جمةاالت املعرفةة مةرتبف  عرفةة       

  (.2009رياضية واسعه )عباس والعبسي، 
( إىل اختتف استعداد التتميذ للتعلم باختتف 2011،يدعبيدات وأبومس)ويؤكد 
 يةث   .صةا ب نظريةة الةذكاءات املتعةددة     هوارد جةاردنر  ا يتوافق مع أمناط تعلمهم 

ار وا د بل هناك مثانية أنواع من الةذكاء  بقاس باختتوضح أ  الذكاء ليس قدرة وا دة 



فاعلية برنامج تدريبي حمو�سب يف �سوء الذكاءات املتعددة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 7المجلد )12(  العـدد )1(  6

(، والذكاء البصري )املكةاني(،  الذكاء اللغوي )اللفظي(، والذكاء الرياضي)املنطقي :هي
 والةةةذكاء احلركي)ايسةةةمي(، والةةةذكاء ا يقاعي)املوسةةةيقي(، والةةةذكاء االجتمةةةاعي

 )البيئي(. )البينشخصي(، والذكاء الذاتي)التأملي(، والذكاء الطبيعي
لةيس هنةاك ذكةاء وا ةد      ها إىل مسلمات نظرية جاردنر اليت تفرتض أنوكما أشار

ا من أنواع الذكاءات اليت ميكن تنميتها، كما ميكةن اسةتغت    ثابت بل ميتلك كل فرد عدًد
الذكاءات القوية لتنمية الذكاءات الضعيفة، كمةا أ  التتميةذ يتعلمةو  إذا كةا  التعلةيم      
مناسةةب ملةةا ميتلكونةةه مةةن أنةةواع الةةذكاء، وبنةةاء علةةى ذلةةك يةةتعلم التتميةةذ بطرائةةق   

 أساليب وطرائق تدريسهم لتتتءم مةع  سرتاتيجيات خمتلفة، لذا على املعلمني التنوع يفإو
  ذكاءات التتميذ املتنوعة.

عتمةد اجمللةس القةومي    اا ألهمية التقنية يف تعلةم وتعلةيم الرياضةيات، فقةد     ونظًر
 National Council Of (NCTM)ملعلمي الرياضيات يف الواليةات املتحةدة األمريكيةة    

Teachers Of Mathematics  مةن املبةادا الةيت تقةوم عليهةا       كوا ةد اتكنولوجياًّ ًءامبةد
الرياضيات، وينص هذا املبدأ على ضرورة استخدام برامج حموسبة يف تعليم الرياضةيات  
وتعلمها، ملا اا من التأثري يف حتسني تعلم التتميذ مةن خةت  جتسةيد األفكةار الرياضةية      

حلسةابات بدقةة   تسهيل عملية تنظيم البيانات وحتليلها وتنفيذ ا إىلبصورة مرئية با ضافة 
( أنه  وجب النظرية املعرفية للةتعلم  2019وذكرت )املهريي، . (NCTM,2000)وكفاءة 

بالوسائف املتعددة حيصل تعلم فعا  عندما يتمكن املتعلم من االنتباه إىل جهلئةي املعلومةة   
يةوفره   السمعي والبصري وتنسيقهما يف مت يل مسعةي بصةري ودجمهمةا مًعةا. وهةذا مةا      

وسب فهو يساعد املتعلم على استخدام احلاستني السةمعية والبصةرية فتشةد    الربنامج احمل
 انتباهه وتدفعه إىل التوفيق بينهما وبالتالي  دوث التعلم الفعا . 
 ،و)عبةدالرنن  ،(2009 ،وقد أشارت عدة دراسات كدراسةة )اجمليةد  واليةافعي   

ياضيات وضعف ( إىل أ  ضعف الفهم القرائي هو أ د أسباب صعوبات تعلم الر2011
( إىل أهميةة أ  ينمةى   2009 ،وأشار )عةواد وفةدعم   القدرة على  ل املسائل الرياضية،

املعلمو  مهارات القراءة الرياضية لدى التتميذ ألهميتهةا حلةل املسةائل اللفظيةة وفهةم      
( بضرورة تهلويد 2017املختلفة، ولذا أوصت دراسة )الكندري وعلى،  الرمو  واملفاهيم

هارات وا سرتاتيجيات القرائية املتئمة لتدريس الرياضيات خاصةة املسةائل   املعلمني بامل
( أ  استخدام ا سرتاتيجيات واملهارات القرائيةة  2003اللفظية. وبينت دراسة )النصار، 

املناسبة لقراءة املسائل اللفظية يف مادة الرياضةيات يةؤدي إىل  يةادة الفهةم واالسةتيعاب      
يف هذه الدراسة القائمني علةى تةدريس   ( 2003)النصار،وأوصى  والتحصيل الدراسي،

الرياضيات واملهتمني بتأليف الكتب الرياضية الدراسية بضرورة إشةراك املتخصصةني يف   
ألطفا  عنةد تةأليف الكتةب الرياضةية املشةتملة      لاللغة العربية واملهتمني بكتابة القصص 

املهةةارات )يس القةةراءة علةةى املسةةائل اللفظيةةة، و تةةوفري الةةدورات املتخصصةةة يف تةةدر 
ملعلمي ومشريف الرياضيات قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة ملساعدتهم علةى   (سرتاتيجياتواال
فضل أثناء تدريس املسائل اللفظية الرياضية، وكذلك تهلويد معلمي الرياضةيات  ألا األداء

سةائل  ئمةة لتةدريس امل  سرتاتيجيات القرائية املت يف كل مر لة دراسية بأهم املهارات وا
هنةاك  إىل أ   (2006ة. كمةا أشةارت دراسةة )خليفةة،     اللفظية الرياضية يف تلك املر لة 

التحصيل الدراسةي،  يةث وجةد أ  التحصةيل     و ًطا بني مهارات قراءة الرياضياتارتبا
وأ  هناك عتقةة  ،مع التحصيل املنخفض يف فهم القراءة ااملنخفض يف الرياضيات متت ًم

كما أكدت دراسة )إبةراهيم  لقراءة والتحصيل يف مادة الرياضيات، إجيابية بني الكفاءة يف ا
(، ودراسةة  2013 ،(، ودراسة )الرواشدة2016 ،(، ودراسة )األطرش2017 ،والسعيد

( على 2008،( ودراسة )أبو لنب وسنجي2009،(، ودراسة )شويهي2011،)عبدالرنن
 الدراسي. ارات القراءة والتحصيلعلى الذكاءات املتعددة يف تنمية مهفاعلية الربامج القائمة 

إىل أ  األنظمةة التعليميةة املختلفةة منةذ     ( 2011 ،عبيدات وأبومسيةد وقد أشار )
نشأتها تقدم نشاطات تعليمية لفظية لغوية يف معظةم اال يةا  وبةذلك اسةتفاد التتميةذ      

  اللفظيو  ألنهم لقوا تعليًما متئًما لذكاءاتهم ومت يتتهم املفضلة.
 يدانيةة مةن  دارس التعليم العام أثنةاء الرتبيةة امل  مل ةالبا   ق مع مت ظهوهذا يتواف

يف  صص الرياضيات بسبب صعوبة فهم ما يعطةى   ضعف يف مشاركة بعض التلميذات
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املعلمو  مهارات القراءة الرياضية لدى التتميذ ألهميتهةا حلةل املسةائل اللفظيةة وفهةم      
( بضرورة تهلويد 2017املختلفة، ولذا أوصت دراسة )الكندري وعلى،  الرمو  واملفاهيم

هارات وا سرتاتيجيات القرائية املتئمة لتدريس الرياضيات خاصةة املسةائل   املعلمني بامل
( أ  استخدام ا سرتاتيجيات واملهارات القرائيةة  2003اللفظية. وبينت دراسة )النصار، 

املناسبة لقراءة املسائل اللفظية يف مادة الرياضةيات يةؤدي إىل  يةادة الفهةم واالسةتيعاب      
يف هذه الدراسة القائمني علةى تةدريس   ( 2003)النصار،وأوصى  والتحصيل الدراسي،

الرياضيات واملهتمني بتأليف الكتب الرياضية الدراسية بضرورة إشةراك املتخصصةني يف   
ألطفا  عنةد تةأليف الكتةب الرياضةية املشةتملة      لاللغة العربية واملهتمني بكتابة القصص 

املهةةارات )يس القةةراءة علةةى املسةةائل اللفظيةةة، و تةةوفري الةةدورات املتخصصةةة يف تةةدر 
ملعلمي ومشريف الرياضيات قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة ملساعدتهم علةى   (سرتاتيجياتواال
فضل أثناء تدريس املسائل اللفظية الرياضية، وكذلك تهلويد معلمي الرياضةيات  ألا األداء

سةائل  ئمةة لتةدريس امل  سرتاتيجيات القرائية املت يف كل مر لة دراسية بأهم املهارات وا
هنةاك  إىل أ   (2006ة. كمةا أشةارت دراسةة )خليفةة،     اللفظية الرياضية يف تلك املر لة 

التحصيل الدراسةي،  يةث وجةد أ  التحصةيل     و ًطا بني مهارات قراءة الرياضياتارتبا
وأ  هناك عتقةة  ،مع التحصيل املنخفض يف فهم القراءة ااملنخفض يف الرياضيات متت ًم

كما أكدت دراسة )إبةراهيم  لقراءة والتحصيل يف مادة الرياضيات، إجيابية بني الكفاءة يف ا
(، ودراسةة  2013 ،(، ودراسة )الرواشدة2016 ،(، ودراسة )األطرش2017 ،والسعيد

( على 2008،( ودراسة )أبو لنب وسنجي2009،(، ودراسة )شويهي2011،)عبدالرنن
 الدراسي. ارات القراءة والتحصيلعلى الذكاءات املتعددة يف تنمية مهفاعلية الربامج القائمة 

إىل أ  األنظمةة التعليميةة املختلفةة منةذ     ( 2011 ،عبيدات وأبومسيةد وقد أشار )
نشأتها تقدم نشاطات تعليمية لفظية لغوية يف معظةم اال يةا  وبةذلك اسةتفاد التتميةذ      

  اللفظيو  ألنهم لقوا تعليًما متئًما لذكاءاتهم ومت يتتهم املفضلة.
 يدانيةة مةن  دارس التعليم العام أثنةاء الرتبيةة امل  مل ةالبا   ق مع مت ظهوهذا يتواف

يف  صص الرياضيات بسبب صعوبة فهم ما يعطةى   ضعف يف مشاركة بعض التلميذات
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دارس علةى الشةر    املة تةدريس مةادة الرياضةيات يف أ لةب     ال واعتمةاد بشكل جمرد  انَّ
التدريسةية   سرتاتيجياتا يف استخدام  دو  التنويع)األدوات والوسائل اللفظية(   لقاءوا

والوسائل املختلفة اليت تراعي الفروق الفردية بني التلميةذات مةن  يةث تفةاوت أمنةاط      
 .ملادة الرياضيات الذكاءات لدى التلميذات، وطبيعة استيعابهنَّ

من منطلق االهتمام بالعقل البشري و حماولة تنميته لألفضةل، ويف لةل التعامةل    و
لفردية اليت أكدتها نظرية الذكاءات املتعددة وأوضحت أ  لكل فرد جوانةب  مع الفروق ا

ال ميكن احلكم على تلميذ بأنةه ذكةي و آخةر    أنه تشري إىل متيهله يف أ د ايوانب، و تفّوق
و لكن طريقة التةدريس الةيت    ،فايميع لديهم ذكاءات خمتلفة و بنسب متفاوتة  ري ذكي،

 تتناسب ومنف الذكاء السائد لديهم و الذي مييةهل فةرد عةن    تقدم ام املادة التعليمية قد ال
إىل  للوصةو  بهةم   وتنميتهةا لةديهم   نستطيع حنن است مارها ولكن ،آخر يف طريقة تعلمه

  بضرورة مراعاة املعلم للفروق الفردية وولذا ينادي الرتبوي .مستوى أعلى من التحصيل
مني متساوو  يف القدرات أو يف التحصةيل  بني املتعلمني فينبغي أال يسلم املعلم بأ  املتعل

وجاءت نظرية الذكاءات املتعددة لدعم التعلةيم الةذي يتعامةل مةع      ،خل. إ..أو يف الذكاء
 التتميذ كأفراد خمتلفني.

سرتاتيجيات القائمة على نظرية الذكاءات مما سبق تتضح أهمية إعداد الربامج وا 
روق الفردية بةني املةتعلمني يميةع مسةتوياتهم.     م وذلك يف مراعاتها الفياملتعددة يف التعل

هدف إىل إعداد برنامج تةدرييب  ي ذيال بحثال  جراء هذه اجة  هناك أصبحتوبالتالي 
حموسب يف ضوء الذكاءات املتعددة لتنمية مهةارات القةراءة والتحصةيل الرياضةي لةدى      

 تلميذات الصف اخلامس ابتدائي يف مدينة مكة املكرمة.

 :بحثأسئلة ال

ما فاعلية برنامج تدرييب حموسب يف ضوء الذكاءات املتعددة لتنمية مهارات القراءة 
كة املكرمة ويتفرع عن هذا  والتحصيل الرياضي لدى تلميذات الصف اخلامس ابتدائي 

 السؤا  األسئلة الفرعية اآلتية:

 السؤا  األو : 
تلميذات الصةف  صورة الربنامج التدرييب لو دة القياس يف ضوء منف ذكاءات  ما

  اخلامس االبتدائي وباستخدام احلاسب اآللي.
 السؤا  ال اني: 

هل توجد فروق ذات داللة إ صائية بني مسةتوى تلميةذات الصةف اخلةامس يف     
 )إدراك الرمو  الرياضية، قدرتهن على إدراك مهارات القراءة الرياضية  ستوياتها األربعة

 ل املسةائل  وليل العتقات بني الرمو  الرياضية، ربف املعين احلريف بالرمو  الرياضية، حت
  اللفظية( باجملموعتني التجريبية والضابطة؟

 السؤا  ال الث: 
هل توجد فروق ذات داللة إ صائية بني مسةتوى تلميةذات الصةف اخلةامس يف     

 الرياضي باجملموعتني التجريبية والضابطة؟ حتصيلهنَّ

 فروض الدراسة: 

 حقق من الفروض التالية:احلالي الت بحثاو  الحي
       توجد فروق ذات داللةة إ صةائية عنةد مسةتوى داللةةα ≤ 0.05    بةني متوسةطي

باجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار لتلميذات الصف اخلامس الدرجات املعدلة 
إدراك الرمةو  الرياضةية، ربةف املعةين احلةريف بةالرمو        ) القراءة الرياضةية  سةتوياته  

االختبةار  و، ،  ةل املسةائل اللفظيةة   ل العتقات بني الرمو  الرياضةية الرياضية، حتلي
 .التجريبيةككل( ولصاحل اجملموعة 

       توجد فروق ذات داللةة إ صةائية عنةد مسةتوى داللةةα ≤ 0.05    بةني متوسةطي
باجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار لتلميذات الصف اخلامس الدرجات املعدلة 
 .التجريبيةحل اجملموعة ولصا التحصيل الرياضي
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 السؤا  األو : 
تلميذات الصةف  صورة الربنامج التدرييب لو دة القياس يف ضوء منف ذكاءات  ما

  اخلامس االبتدائي وباستخدام احلاسب اآللي.
 السؤا  ال اني: 

هل توجد فروق ذات داللة إ صائية بني مسةتوى تلميةذات الصةف اخلةامس يف     
 )إدراك الرمو  الرياضية، قدرتهن على إدراك مهارات القراءة الرياضية  ستوياتها األربعة

 ل املسةائل  وليل العتقات بني الرمو  الرياضية، ربف املعين احلريف بالرمو  الرياضية، حت
  اللفظية( باجملموعتني التجريبية والضابطة؟

 السؤا  ال الث: 
هل توجد فروق ذات داللة إ صائية بني مسةتوى تلميةذات الصةف اخلةامس يف     

 الرياضي باجملموعتني التجريبية والضابطة؟ حتصيلهنَّ

 فروض الدراسة: 

 حقق من الفروض التالية:احلالي الت بحثاو  الحي
       توجد فروق ذات داللةة إ صةائية عنةد مسةتوى داللةةα ≤ 0.05    بةني متوسةطي

باجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار لتلميذات الصف اخلامس الدرجات املعدلة 
إدراك الرمةو  الرياضةية، ربةف املعةين احلةريف بةالرمو        ) القراءة الرياضةية  سةتوياته  

االختبةار  و، ،  ةل املسةائل اللفظيةة   ل العتقات بني الرمو  الرياضةية الرياضية، حتلي
 .التجريبيةككل( ولصاحل اجملموعة 

       توجد فروق ذات داللةة إ صةائية عنةد مسةتوى داللةةα ≤ 0.05    بةني متوسةطي
باجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار لتلميذات الصف اخلامس الدرجات املعدلة 
 .التجريبيةحل اجملموعة ولصا التحصيل الرياضي
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 أهداف البحث:
 إعداد برنامج تدرييب حموسب يف ضوء الذكاءات املتعةددة لتنميةة مهةارات القةراءة     -أ 

 والتحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف اخلامس ابتدائي. الرياضية
لةدى تلميةذات الصةف    الرياضةية  معرفة أثر الربنةامج يف تنميةة مهةارات القةراءة      -ب 

 اخلامس ابتدائي.
 ابتدائي. التحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف اخلامسفة أثر الربنامج يف تنمية معر -ج 

 :بحثحـدود ال

 احلالي على: البحث اقتصر
احلدود البشرية: عينة من التلميذات يف الصةف اخلةامس ابتةدائي املقيةدات العةام      

 هة( بإ دى مدارس مدينة مكة املكرمة. 1439/  1438الدراسي )

( القياس: احمليف واملسا ة واحلجم من مقرر مادة 13الفصل ) احلدود املوضوعية:
الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي للفصل الدراسةي ال ةاني والةذي اةل الةدروس      

 مسا ة املستطيل واملربع(.والتالية )حميف املضلع، املسا ة، 

 يف إ ةدى املةدارس االبتدائيةة التابعةة لةو ارة      بحةث احلدود املكانية: مت تطبيةق ال 
 (.41التعليم  دينة مكة املكرمة وهي االبتدائية )

يف الفصل الدراسةي ال ةاني مةن العةام ايةامعي       بحثاحلدود الهلمنية: مت تطبيق ال
 ( ةه1439/ 1438)

 :  بحثمتغريات ال

  املتغري املستقل:
 الربنامج التدرييب احملوسب يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية مهارات القراءة

 .والتحصيل الرياضي يةالرياض

 املتغريات التابعة: 
مهارات القراءة الرياضية والتحصيل الدراسةي لةدى تلميةذات الصةف اخلةامس      

 االبتدائي.

 :بحثمصطلحات ال

 Training Program)) الربنامج التدرييب:
بأنه: جمموعة من األنشطة وا جةراءات   يعرف الربنامج التدرييب يف البحث احلالي

نظمة واملخطف اةا وفةق ذكةاءات التتميةذ لتهلويةدهم باملعةارف والقةدرات        التدريبيه امل
القرائية الت مة لتنميةة مهةارات القةراءة والتحصةيل الرياضةي، ويتكةو  الربنةامج مةن         
األهداف، احملتوى، األنشطة والوسائل والتقنيات التعليمية، والتقةويم، وهةو مةن إعةداد     

 وتصميم البا  ة.
 :(Multiply Intelligences Theory) ددةنظرية الذكاءات املتع

متكةن املةربني مةن إجيةاد طةرق تعلةيم تسةاعد         (Gradner)نظرية وضعها جاردنر 
املتعلمني على اختتف منف ذكائهم على إتقا  املواد الدراسية و إجيةاد بيئةة صةفية مة رية     
تتضةةةمن أنشةةةطة و أدوات تقيةةةيم تسةةةتجيب ل مانيةةةة أنةةةواع مةةةن الةةةذكاء: الةةةذكاء 

 )املنطقي(، الذكاء البصري)املكاني(، الذكاء ا يقةاعي  ، الذكاء الرياضي(اللغويي)اللفظ
، الةةةذكاء الذاتي)الشخصةةةي( ي(، الةةةذكاءسةةةم)املوسةةةيقي(، الةةةذكاء احلركي)اي 
 (.2006 الدين والعويضي، )عهل االجتماعي،الذكاء الطبيعي)البيئي(

اختبةار الةذكاءات    وحتدد يف هذا البحث بالدرجة التى  صلت عليها التلميةذة يف 
         (.2006املتعددة )من إعداد عهلالدين والعويضي، 
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 املتغريات التابعة: 
مهارات القراءة الرياضية والتحصيل الدراسةي لةدى تلميةذات الصةف اخلةامس      

 االبتدائي.

 :بحثمصطلحات ال

 Training Program)) الربنامج التدرييب:
بأنه: جمموعة من األنشطة وا جةراءات   يعرف الربنامج التدرييب يف البحث احلالي

نظمة واملخطف اةا وفةق ذكةاءات التتميةذ لتهلويةدهم باملعةارف والقةدرات        التدريبيه امل
القرائية الت مة لتنميةة مهةارات القةراءة والتحصةيل الرياضةي، ويتكةو  الربنةامج مةن         
األهداف، احملتوى، األنشطة والوسائل والتقنيات التعليمية، والتقةويم، وهةو مةن إعةداد     

 وتصميم البا  ة.
 :(Multiply Intelligences Theory) ددةنظرية الذكاءات املتع

متكةن املةربني مةن إجيةاد طةرق تعلةيم تسةاعد         (Gradner)نظرية وضعها جاردنر 
املتعلمني على اختتف منف ذكائهم على إتقا  املواد الدراسية و إجيةاد بيئةة صةفية مة رية     
تتضةةةمن أنشةةةطة و أدوات تقيةةةيم تسةةةتجيب ل مانيةةةة أنةةةواع مةةةن الةةةذكاء: الةةةذكاء 

 )املنطقي(، الذكاء البصري)املكاني(، الذكاء ا يقةاعي  ، الذكاء الرياضي(اللغويي)اللفظ
، الةةةذكاء الذاتي)الشخصةةةي( ي(، الةةةذكاءسةةةم)املوسةةةيقي(، الةةةذكاء احلركي)اي 
 (.2006 الدين والعويضي، )عهل االجتماعي،الذكاء الطبيعي)البيئي(

اختبةار الةذكاءات    وحتدد يف هذا البحث بالدرجة التى  صلت عليها التلميةذة يف 
         (.2006املتعددة )من إعداد عهلالدين والعويضي، 
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 (:Achievement) التحصيل
مدى استيعاب التتميذ ملا فعلوا من خربات معينةة مةن خةت  مقةررات دراسةية      

 ة اذا الغةرض ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التتميذ يف االختبارات التحصيلية املعدَّ
 (.58، 1999 مل،)اللقاني واي

ُيعرف يف هذا البحث بأنه: حمصلة ما تكتسبه تلميذات الصف اخلامس االبتةدائي  و
 ،نتيجةة ملرورهةا اةربات وأنشةطة متنوعةة      )عينة البحث( من مهارات ومعارف رياضية

صل عليها التلميذة يف االختبار التحصيلي اخلاص بو دة القياس حتبالدرجة اليت وتقاس 
 مة.من واقع سجل املعل

 (Mathematics Reading Skills) مهارات القراءة الرياضية
 كمةةا  ةةددها ريتشةةارد-بحةةث مت حتديةةد مهةةارات القةةراءة الرياضةةية يف هةةذه ال 

“Richard” -املستويات األربعة التالية:يف  
 القدرة على تعريف املصطلحات الرياضية والرمو  ونطقهةا   :إدراك الرمو : يقصد به

 بأسلوب صحيح.

  القدرة على حتديد ومتييهل الكلمات والرمةو    :املعاني اللفظية للرمو : يقصد بهحتديد
 الرياضية يف مواضع خمتلفة وفهم داللتها. 

 القدرة على التعامل مع أفكةار ومصةطلحات    :حتليل العتقات بني الرمو : يقصد به
 ورمو  مصا ة يف منف أو تعبري معني. 

   يف النشةاط السةيكولغوي يف عمليةة قةراءة      ل املسائل اللفظية: وهو أعلى مسةتوى
ويتطلب أ  تقوم التلميذة برتكيب املسةألة مةن جديةد يف مجةل رياضةية       ،الرياضيات

 .(1986)بل،    حتل باستخدام اخلوار ميات املناسبةأرمهلية واليت ميكن 

يشةتمل علةى املسةتويات األربعةة      ةويتم قياس هذه املهارات باختبار أعدته البا  
 املكونة للقدرة على القراءة الرياضية.السابقة و

 اإلطار النظري:

 : نظرية الذكاءات املتعددةأواًل

 مفهوم نظرية الذكاءات املتعددة: 
مةن النظريةات    "Multiple Intelligences Theory "نظريةة الةذكاءات املتعةددة   

 طةر  ،  يةث  1983عام (  (H. Gardnerاملعرفية املتميهلة لهرت على يد هوارد جاردنر
والذي وضح فيه األسس واملبادا اليت تقوم عليهةا   ،"أطر العقل"نظريته ألو  مرة يف كتابه 

فيه أ  الذكاء ليس مو ًدا وإمنا يتكو  مةن عةدة قةدرات عقليةة      رنجاردأشار النظرية، و
ية اليت ميتلكها كافة األفراد دو  متيهل، فهناك ذكاء يتعامةل مةع   عقلقدرات  ي ماني ددها ب

القدرة :كما عرف جاردنر الذكاء بأنه ،... إخلاء مع الكلمة، وآخر مع األرقاماملكا ، وذك
  (.2007على  ل املشكتت أو إضافة ناتج جديد )عبيدات وأبوالسميد،

يف أنةواع الةذكاء الةيت لةديهم ويف      فةراد وأشارت النظرية إىل االختتفةات بةني األ  
ع وتنويةع ثقافاتةه و ضةاراته عةن     أسلوب استخدامهم لذكائهم مما يؤدي إىل إثراء اجملتم

طريق إفسا  اجملا  لكل نوع من األنواع بالظهور والتبلور يف إنتةاج ذي معنةى يسةهم يف    
  (.2006والبدور،  )خطايبة تطويره وتقدمه

 ل املشكتت، توليد  لةو    مما سبق ميكن حتديد مفهوم الذكاء بأنه القدرة على:
  فة وا دة.جديدة، وصنع شيء ما له فائدة داخل ثقا

 أمناط الذكاء املتعدد:
هناك سبعة أمناط للذكاء، ثم قةام   يف كتابه "أطر العقل" أ  reGdraGر نوصف جارد

بإضافة منطني آخرين هما الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي، وسوف نقتصر احلديث هنا 
 (، )عهلالةدين والعويضةي،  2000، )شةويهي،  (Armstrong,2000)على ال مانيةة أمنةاط   

2006): 
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 اإلطار النظري:

 : نظرية الذكاءات املتعددةأواًل

 مفهوم نظرية الذكاءات املتعددة: 
مةن النظريةات    "Multiple Intelligences Theory "نظريةة الةذكاءات املتعةددة   

 طةر  ،  يةث  1983عام (  (H. Gardnerاملعرفية املتميهلة لهرت على يد هوارد جاردنر
والذي وضح فيه األسس واملبادا اليت تقوم عليهةا   ،"أطر العقل"نظريته ألو  مرة يف كتابه 

فيه أ  الذكاء ليس مو ًدا وإمنا يتكو  مةن عةدة قةدرات عقليةة      رنجاردأشار النظرية، و
ية اليت ميتلكها كافة األفراد دو  متيهل، فهناك ذكاء يتعامةل مةع   عقلقدرات  ي ماني ددها ب

القدرة :كما عرف جاردنر الذكاء بأنه ،... إخلاء مع الكلمة، وآخر مع األرقاماملكا ، وذك
  (.2007على  ل املشكتت أو إضافة ناتج جديد )عبيدات وأبوالسميد،

يف أنةواع الةذكاء الةيت لةديهم ويف      فةراد وأشارت النظرية إىل االختتفةات بةني األ  
ع وتنويةع ثقافاتةه و ضةاراته عةن     أسلوب استخدامهم لذكائهم مما يؤدي إىل إثراء اجملتم

طريق إفسا  اجملا  لكل نوع من األنواع بالظهور والتبلور يف إنتةاج ذي معنةى يسةهم يف    
  (.2006والبدور،  )خطايبة تطويره وتقدمه

 ل املشكتت، توليد  لةو    مما سبق ميكن حتديد مفهوم الذكاء بأنه القدرة على:
  فة وا دة.جديدة، وصنع شيء ما له فائدة داخل ثقا

 أمناط الذكاء املتعدد:
هناك سبعة أمناط للذكاء، ثم قةام   يف كتابه "أطر العقل" أ  reGdraGر نوصف جارد

بإضافة منطني آخرين هما الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي، وسوف نقتصر احلديث هنا 
 (، )عهلالةدين والعويضةي،  2000، )شةويهي،  (Armstrong,2000)على ال مانيةة أمنةاط   

2006): 
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 اللفظي "الةةذكاء اللغةةوي/Linguistic intelligence":   قةةدرة الفةةرد علةةى اسةةتخدام
 .ةالكلمات بصورة فاعلة سواء كانت مكتوبة أو منطوق

 الذكاء الرياضي/املنطقي (Mathematical/logic Intelligence)    قةدرة الفةرد علةى :
واسةتخدام املنطةق    املناقشة السليمة لألمةور، وتنظةيم العتقةات املسةببة واجملةردات     

واألرقام بصورة فاعلة ويرتبف به عمليات ختدمه كالتصةنيف واالسةتدال  والتعمةيم    
  التفكري، والتفكري النقدي.

 ( الةةذكاء احلركي/ايسةةميKinesthetic/Body Intelligence قةةدرة الفةةرد علةةى :)
ويتضةمن مهةارات    ،استخدام جسمه كله للتعبري عن األفكار واملشاعر واال اسةيس 

 جسمية معينه كالتنسيق والتوا   والسرعة والدقة.
  ا يقاعيالةةذكاء املوسةةيقي/ (musical-rhythmic القةةدرة علةةى إدراك :) متييةةهل و، 

 .صوات والنغمات والتفاعل معهاوالتعبري عن األ
 الذكاء البصري/ املكاني (visual-spatial intelligence)    قةدرة الفةرد علةى إدراك :

عناصر املكا  الذي يوجد فيه والعتقات القائمة بني هذه العناصر و سةن التعامةل   
 معها  ا يناسبها.

 البينشخصةةي(الةةذكاء االجتماعي( (Inter personal Intelligence:)  القةةدرة علةةى
خرين، والتصةرف بلباقةة يف ضةوئها،    مشاعر اآلإدراك ومتييهل أمهلجة ونوايا ودوافع و

  يتضمن هذا النوع  ساسية جتاه تعبريات الوجه والصةوت والقةدرة علةى    أوميكن 
 شارات والتجاوب بفاعلية مع هذه ا شارات. نواع خمتلفة من ا أالتمييهل بني 

 لذاتي/التأملي الذكاء ا(Intrapersonal Intelligenceقدرة الفرد على معرفة ذ :)  اتةه
 .واتهلانهاا لذلك  ا يساعده على ضبف تصرفاته والتصرف تبًع

 البيئيالذكاء الطبيعي/ (Naturalist Intelligence :)     قدرة الفةرد علةى التعامةل مةع
اخلةربة يف  الطبيعة من نباتات و يوانات وطيور، ومجيع ما يف الطبيعة من مكونات، و

  .فردإدراك وتصنيف األنواع احلية العديدة يف بيئة ال

 
 (: أمناط الذكاءات املتعددة1شكل ) 

أ  أ  الذكاء متعدد وليس مفرًدا، وإىل )التى أجراها جاردنر( وأشارت الدراسات 
، كل فرد ميتلك مجيع هذه األشكا  الرئيسة ولكن بنسب متفاوتة عن  ريه من األشخاص

تأكيةد لقةدرة   وهذا التفاوت يف الذكاءات سنة من سنن ا  يف خلقةه، وأمةر فطةري فيةه     
فهي إثبات بديهي حلاجة النةاس لبعضةهم   .وبديع صنعه ودقيق علمه -عهل وجل-اخلالق 

ا مؤشةر علةى قةدرات    هم عن اآلخرين، وهي أيًضئالبعض وعدم إمكانية عهلام واستغنا
وأنه ميكةن لألفةراد    ،(2011، عبيدات وأبو السميد) البشر املتفاوتة على العمل وا نتاج

ف من الذكاءات املتعددة ورفعها ملستوى متئم من الكفاءة من خت  تنمية وتطوير كل من
وجود الدافع الذاتي والتشجيع والتعليم املناسبني، وأ  استعما  أ ةد أمنةاط الةذكاءات    

 (. 2015)املصاروه،  املتعددة ميكن أ  يسهم يف تنمية وتطوير منف آخر منها
 نظرية الذكاءات املتعددة وتعليم الرياضيات: (3

فيشةري )إبةراهيم    تساعد نظرية الذكاءات املتعددة التتميذ على االبتكار وا نتاج،
أ  تطبيق املعلمني ألسس نظريةة الةذكاءات املتعةددة يسةاعد علةى      ( إىل 2017،والسعيد

يف تدريسهم  ا يتوافق مةع   سرتاتيجيات اليت يستخدمونهاتنوع األساليب واألدوات و ا 
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 (: أمناط الذكاءات املتعددة1شكل ) 

أ  أ  الذكاء متعدد وليس مفرًدا، وإىل )التى أجراها جاردنر( وأشارت الدراسات 
، كل فرد ميتلك مجيع هذه األشكا  الرئيسة ولكن بنسب متفاوتة عن  ريه من األشخاص

تأكيةد لقةدرة   وهذا التفاوت يف الذكاءات سنة من سنن ا  يف خلقةه، وأمةر فطةري فيةه     
فهي إثبات بديهي حلاجة النةاس لبعضةهم   .وبديع صنعه ودقيق علمه -عهل وجل-اخلالق 

ا مؤشةر علةى قةدرات    هم عن اآلخرين، وهي أيًضئالبعض وعدم إمكانية عهلام واستغنا
وأنه ميكةن لألفةراد    ،(2011، عبيدات وأبو السميد) البشر املتفاوتة على العمل وا نتاج

ف من الذكاءات املتعددة ورفعها ملستوى متئم من الكفاءة من خت  تنمية وتطوير كل من
وجود الدافع الذاتي والتشجيع والتعليم املناسبني، وأ  استعما  أ ةد أمنةاط الةذكاءات    

 (. 2015)املصاروه،  املتعددة ميكن أ  يسهم يف تنمية وتطوير منف آخر منها
 نظرية الذكاءات املتعددة وتعليم الرياضيات: (3

فيشةري )إبةراهيم    تساعد نظرية الذكاءات املتعددة التتميذ على االبتكار وا نتاج،
أ  تطبيق املعلمني ألسس نظريةة الةذكاءات املتعةددة يسةاعد علةى      ( إىل 2017،والسعيد

يف تدريسهم  ا يتوافق مةع   سرتاتيجيات اليت يستخدمونهاتنوع األساليب واألدوات و ا 
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اللغويةةة واملنطقيةةة و الةةيت يشةةيع  األسةةاليبحبيةةث تتعةةدى  ميةةو  التتميةةذ وقةةدراتهم،
 ،فلكل درس ما يتئمه ولكل نوعية تتميذ ما يناسةبها  ،ةيالدراس الفصو استخدامها يف 

 معلمةي الرياضةيات   فيجةب علةى    تى ميكنهم مراعاة الفروق الفرديةة بةني املةتعلمني،   
مةن االهتمةام بةالنص     ابةدلً  االهتمام بإيقال عقةو  التتميةذ و تنميةة قةدراتهم العقليةة     

والسبورة، وقد وضعت نظرية الذكاءات املتعددة حتت أيدي املعلمني العديةد مةن املةواد    
عةن طريةق معةرفتهم ألمنةاط      الرياضةيات  واألدوات اليت ميكن أ  تساعدهم يف تةدريس 

ب لإلبةداع يف جوانة   االذكاء السائدة لدى تتميذهم. وتفتح نظرية الذكاءات املتعددة جماًل
حتسةني وتطةوير،    خمتلفة، وتكشف عن القدرات الكامنة لدى املةتعلمني والةيت حتتةاج إىل   

سةرتاتيجيات تدريسةية   إا يف هذا اجملا  بتطبيق برامج وا بارً وميكن للمعلم أ  يلعب دوًر
)عفانةة وخهلنةدار،    معينة تتفق ونوع الذكاء الذي يريد تنميته أو حتسةينه لةدى املةتعلمني   

( إىل أ  تعلةم الرياضةيات وفًقةا لنظريةة الةذكاءات      2016،ألنصةاري وأشار )ا (.2003
 املتعددة يساهم يف:

 تعميق فهم املفاهيم الرياضية. -1
 تهيئة التتميذ لتعلم الرياضيات بشكل ممتع. -2
 توفر مداخل متنوعة للمحتوى الرياضي. -3
 الرتكيهل على مواطن القوة لدى التلميذ وتعهل  التنوع يف القدرات. -4
 تعهليهل التجريب ا بداعي لألفكار الرياضية.  -5

 طرق التدريس باستخدام الذكاءات املتعددة:
لكل نوع من الذكاءات املتعددة طرق تةدريس وأدوات تعليميةة وأنشةطة مناسةبة     

 (1كما هو موضح يف ايدو  )( 262، 2011، عبيدات وأبومسيدلتنميته )
 األنشطة املفضلة يميةأدوات تعل طرق التدريس املفضلة نوع الذكاء

 اللفظي/اللغوي
احملاضرة، املناقشةة، العصةف الةذهين،    

 رواية القصص، كتابة يوميات
االلةة  الكتب، جهةا  التسةجيل،   

 الطابعة
أقةةرأ، أكتةةب، حتةةدث،  

 استمع.

 املنطقي/الرياضي
 ةةل املشةةكتت، التجةةارب العلميةةة، 

العمةةةل  مجةةةع األرقةةةام يف الةةةذهن، 
اآللةةةةة احلاسةةةةبة، األدوات 
العملية، ألعاب الرياضةيات،  

 قم بالقياس، فكر عنهةا 
بشكل ناقةد، ضةعها يف   

 األنشطة املفضلة يميةأدوات تعل طرق التدريس املفضلة نوع الذكاء
و ايمةةةةاعي املتطلةةةةب التصةةةةنيف أ

واأللعةةةةاب التعليميةةةةة  التجميةةةةع،
 الرياضية التى تعتمد على املنطق.

إطةةةار منطقةةةي، قةةةم    التصنيف
 بتجربتها.

 البصري/ املكاني

عرض بصةري، أنشةطة فنيةة، ألعةاب     
لتم يةةل التخيةةل، اخلةةرائف الذهنيةةة، وا

الةةةةةدرامي ايمةةةةةاعي وتصةةةةةور  
 الشخصيات.

الرسةةم البيةةاني، اخلةةرائف،   
الفيةةديو، ألعةةاب الرتكيةةب،  
األدوات الفنية، الكةامريات،  

 والصور

انظةةر، ارسةةةم، لةةةو ،  
 اعمل خريطة ذهنية

 احلركي/ايسمي
الةةةتعلم باليةةةد، املسةةةر  الصةةةفي،   

 واألنشطة احلركية والرياضية.
ألعاب الرتكيب، الصلصةا ،  

ت الرياضية، ومصةادر  األدوا
 التعلم اللمسي

ركةةةب، األداء، املةةةس، 
 و س

 االيقاعي/املوسيقي

، اسةةةتخدام األ ةةةاني كجةةةهلء تعليمةةةي    
االستماع للموسيقى كخلفية للموقف 
التعليمي، وتنغيم الكلمات وفق إيقاع 

 واضح.

جهةةا  التسةةجيل، واألدوات 
 املوسيقية

  ن، واستمع

 االجتماعي/
 الشخصي

مشةةاركة األقةةرا ،  الةةتعلم التعةةاوني،
احملاكاة، مشةاركة اجملتمةع، واللقةاءات    

 االجتماعية

جهةةةا  تسةةةجيل، ويلعةةةب  
 أدواًرا خمتلفة

درس، تعةةةةاو  مةةةةع، 
 تفاعل مع، وا رتم

 الذاتي/ التأملي

األعما  واأللعاب فرديةة، الدراسةات   
املسةةتقلة الذاتيةةة، إسةةرتاتيجية  ةةل    
املشكتت، بناء ال قة بالنفس، وا رتام 

 الذات

وات بناء الذات، والسةرية  أد
 الذاتية

مةةةةةةرتبف باحليةةةةةةاة  
الشخصية، واالستبصار 

 الذاتي

 الطبيعي/ البيئي

دراسة الطبيعة، الوعي البيئةي، العنايةة   
، الةةر تت، ايةةوالت،  تباحليوانةةا

 التجارب، ومتابعة الظواهر الطبيعية

النباتةةةةةات، احليوانةةةةةات،  
وأدوات مراقبةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الطبيعة)املنالري(

اء معايشةةةةةة األ يةةةةة 
)نباتةةات،  يوانةةات(،  
ومتابعةةةةةة الظةةةةةواهر 

 الطبيعية
 (: طرق التدريس املفضلة لكل منف من الذكاءات واألدوات التعليمية املتئمة واألنشطة املفضلة1جدو  )

سوف يقتصر هذا البحث علةى أسةاليب وطةرق التةدريس املتتئمةة مةع الةذكاء        
 اللفظي، والبصري، واحلركي، وا يقاعي.
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 األنشطة املفضلة يميةأدوات تعل طرق التدريس املفضلة نوع الذكاء
و ايمةةةةاعي املتطلةةةةب التصةةةةنيف أ

واأللعةةةةاب التعليميةةةةة  التجميةةةةع،
 الرياضية التى تعتمد على املنطق.

إطةةةار منطقةةةي، قةةةم    التصنيف
 بتجربتها.

 البصري/ املكاني

عرض بصةري، أنشةطة فنيةة، ألعةاب     
لتم يةةل التخيةةل، اخلةةرائف الذهنيةةة، وا

الةةةةةدرامي ايمةةةةةاعي وتصةةةةةور  
 الشخصيات.

الرسةةم البيةةاني، اخلةةرائف،   
الفيةةديو، ألعةةاب الرتكيةةب،  
األدوات الفنية، الكةامريات،  

 والصور

انظةةر، ارسةةةم، لةةةو ،  
 اعمل خريطة ذهنية

 احلركي/ايسمي
الةةةتعلم باليةةةد، املسةةةر  الصةةةفي،   

 واألنشطة احلركية والرياضية.
ألعاب الرتكيب، الصلصةا ،  

ت الرياضية، ومصةادر  األدوا
 التعلم اللمسي

ركةةةب، األداء، املةةةس، 
 و س

 االيقاعي/املوسيقي

، اسةةةتخدام األ ةةةاني كجةةةهلء تعليمةةةي    
االستماع للموسيقى كخلفية للموقف 
التعليمي، وتنغيم الكلمات وفق إيقاع 

 واضح.

جهةةا  التسةةجيل، واألدوات 
 املوسيقية

  ن، واستمع

 االجتماعي/
 الشخصي

مشةةاركة األقةةرا ،  الةةتعلم التعةةاوني،
احملاكاة، مشةاركة اجملتمةع، واللقةاءات    

 االجتماعية

جهةةةا  تسةةةجيل، ويلعةةةب  
 أدواًرا خمتلفة

درس، تعةةةةاو  مةةةةع، 
 تفاعل مع، وا رتم

 الذاتي/ التأملي

األعما  واأللعاب فرديةة، الدراسةات   
املسةةتقلة الذاتيةةة، إسةةرتاتيجية  ةةل    
املشكتت، بناء ال قة بالنفس، وا رتام 

 الذات

وات بناء الذات، والسةرية  أد
 الذاتية

مةةةةةةرتبف باحليةةةةةةاة  
الشخصية، واالستبصار 

 الذاتي

 الطبيعي/ البيئي

دراسة الطبيعة، الوعي البيئةي، العنايةة   
، الةةر تت، ايةةوالت،  تباحليوانةةا

 التجارب، ومتابعة الظواهر الطبيعية

النباتةةةةةات، احليوانةةةةةات،  
وأدوات مراقبةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الطبيعة)املنالري(

اء معايشةةةةةة األ يةةةةة 
)نباتةةات،  يوانةةات(،  
ومتابعةةةةةة الظةةةةةواهر 

 الطبيعية
 (: طرق التدريس املفضلة لكل منف من الذكاءات واألدوات التعليمية املتئمة واألنشطة املفضلة1جدو  )

سوف يقتصر هذا البحث علةى أسةاليب وطةرق التةدريس املتتئمةة مةع الةذكاء        
 اللفظي، والبصري، واحلركي، وا يقاعي.
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  املتعددة: اتءالذكا ضوءم يف املعل دور (5

إذ ميتد من فهةم مهامةه األساسةية    ،للمعلم دور كبري وفق نظرية الذكاءات املتعددة
ومن أبر  أدوار املعلم عند  ،ودراسة شخصيات تتميذه املختلفة وتنمية إمكاناتهم املتباينة
 (:2011تطبيق إسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة مايلي )عبدالرنن، 

 ن كل ما لدى التتميذ من قةدرات ومواهةب، ونقةاط القةوة والضةعف،      الكشف ع
 باستخدام األساليب املتئمة. نقاط القوة لتخفيف نقاط القوة وتعهليهل

 .معرفة أسلوب تعلم التلميذ 
 .اختيار الطرق وا سرتاتيجيات املناسبة للدرس و لذكاء التلميذ يف التعلم 
 ة لكل ذكاء.اختيار األنشطة وأساليب التقويم املناسب 
 .التخطيف اييد للدروس وفق اسرتاتيجية الذكاء املتعدد 

قيةةاس ذكةةاءات  -:( ألدوار املعلةةم بأنةةه يتوجةةب عليةةه 2016وأضةةاف )تايةةه، 
 .التتميذ،ورسم بروفيل لذكاء كل تلميذ

     تصنيف التتميذ حبسب قوة الذكاء السائد لدى كل مةنهم، وتةو يعهم يف جمموعةات
 أنواع الذكاء. مع من يشرتكو  معهم يف

 دور التلميذ يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة: (6
(: نشةف وإجيةابي، با ً ةا عةن     2011يلي)عبةدالرنن،   من أهم أدوار التلميذ مةا 

املعرفة بنفسةه، متعاونةًا مةع  متئةه، را ًبةا يف الوصةو  إىل احلقيقةة، يولةف الطاقةات          
 مفكًرا وناقًدا ومبدًعا. وا مكانات اخلاصة به يف عملية التعلم بشكل فعا ،

 مفهوم القراءة الرياضية: :ثانًيا
عملية ديناميكية يقوم بها الفرد، تتطلب منه توا نًا عقليًا ونفسيًا وجسةميًا.   القراءة

كمةا يةري الةبعض أ      ،وهي عملية عقلية يتم فيها ترمجة الرمو  الكتابية إىل معا  ذهنيةة 

، وهذا يتطلةب  اأو تصرحًي ايقصده الكاتب تلميًح عملية التوصيل إىل املعنى الذي القراءة
 (. 2018)ججيقة،  أ  ينصب االهتمام إىل الطرق الفنية اليت تؤدي إىل  سن الفهم

نهةا  إوالقراءة فن من فنو  اللغة اليت اا أهمية بالغة يف املر لةة االبتدائيةة  يةث     
، وإذا أخفقةت املدرسةة   املدخل الطبيعي للتعلم، وتنمية القةدرة القرائيةة لةدى التتميةذ    

يف أهم هدف من أهدافها، فضعف التتميذ  اذريًع ااالبتدائية يف هذه املهمة أخفقت إخفاًق
)إبةراهيم،   يف القراءة يرتتةب عليةه ضةعفهم يف حتصةيل بقيةة املةواد الدراسةية األخةرى        

2010 .) 
الرمو  عملية عقلية تشمل التعبري عن كلمة وا دة ب:وتعرف القراءة الرياضية بأنها

والرسوم اليت يتلقاها القارا عن طريق عينيه، وفهم املعنى والةربف بةني اخلةربة السةابقة     
عملية سيكولغوية تتضمن ا دراك البصةري للرمةو  الرياضةية    :واملعنى، كما تعرف بأنها

  (.2018والكلمات واألشكا  وربطها  عانيها وترمجتها إىل ألفال منطوقة )الشريف،
 ة بالنسبة للتحصيل الدراسيأهمية القراء -1

تساعد القراءة املتعلم على التقدم العلمي يف مجيع جماالت املعرفة، أل  كةل املةواد   
مت لةه الرمةو  اللغويةة املكتوبةة، وال تقتصةر       اأو مقةروءً  امكتوًب االدراسية ليست إال فكًر

الفهةم  القراءة على فك الرمو  أو التعرف على الكلمات إمنا هي نشةاط عقلةي يتضةمن    
والتحليل والنقد وال ميكن للفرد أ  ينجح يف امليادين األخرى بت قدرة قرائية )إبةراهيم،  

2010.) 
تأثري  (على2017)الكندري وعلى،  (2003 ،النصار) وقد أكد عدد من البا  ني

قد يكو  اادف من قراءة املواد الرياضية هو اكتسةاب   افم ًل،اللغة على تعلم الرياضيات
أو  ل مشكتت، ولتنمية قدراتهم على  ل مشكتتهم وتطبيقةه يف مواقةف   معلومات، 

احلياة اليومية، وللتمكن من املهارات العددية األساسةية، وتنميةة مقةدرتهم علةى قةراءة      
األعداد، وايداو ، وبناء األشكا ، والرسوم البيانيةة، و ريهةا مةن األهةداف املناسةبة.      

دراك أسلوبها، وإ ةدى املشةكتت الةيت أعاقةت     وإجنا اهم هذه األهداف يتطلب منهم إ
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، وهذا يتطلةب  اأو تصرحًي ايقصده الكاتب تلميًح عملية التوصيل إىل املعنى الذي القراءة
 (. 2018)ججيقة،  أ  ينصب االهتمام إىل الطرق الفنية اليت تؤدي إىل  سن الفهم

نهةا  إوالقراءة فن من فنو  اللغة اليت اا أهمية بالغة يف املر لةة االبتدائيةة  يةث     
، وإذا أخفقةت املدرسةة   املدخل الطبيعي للتعلم، وتنمية القةدرة القرائيةة لةدى التتميةذ    

يف أهم هدف من أهدافها، فضعف التتميذ  اذريًع ااالبتدائية يف هذه املهمة أخفقت إخفاًق
)إبةراهيم،   يف القراءة يرتتةب عليةه ضةعفهم يف حتصةيل بقيةة املةواد الدراسةية األخةرى        

2010 .) 
الرمو  عملية عقلية تشمل التعبري عن كلمة وا دة ب:وتعرف القراءة الرياضية بأنها

والرسوم اليت يتلقاها القارا عن طريق عينيه، وفهم املعنى والةربف بةني اخلةربة السةابقة     
عملية سيكولغوية تتضمن ا دراك البصةري للرمةو  الرياضةية    :واملعنى، كما تعرف بأنها

  (.2018والكلمات واألشكا  وربطها  عانيها وترمجتها إىل ألفال منطوقة )الشريف،
 ة بالنسبة للتحصيل الدراسيأهمية القراء -1

تساعد القراءة املتعلم على التقدم العلمي يف مجيع جماالت املعرفة، أل  كةل املةواد   
مت لةه الرمةو  اللغويةة املكتوبةة، وال تقتصةر       اأو مقةروءً  امكتوًب االدراسية ليست إال فكًر

الفهةم  القراءة على فك الرمو  أو التعرف على الكلمات إمنا هي نشةاط عقلةي يتضةمن    
والتحليل والنقد وال ميكن للفرد أ  ينجح يف امليادين األخرى بت قدرة قرائية )إبةراهيم،  

2010.) 
تأثري  (على2017)الكندري وعلى،  (2003 ،النصار) وقد أكد عدد من البا  ني

قد يكو  اادف من قراءة املواد الرياضية هو اكتسةاب   افم ًل،اللغة على تعلم الرياضيات
أو  ل مشكتت، ولتنمية قدراتهم على  ل مشكتتهم وتطبيقةه يف مواقةف   معلومات، 

احلياة اليومية، وللتمكن من املهارات العددية األساسةية، وتنميةة مقةدرتهم علةى قةراءة      
األعداد، وايداو ، وبناء األشكا ، والرسوم البيانيةة، و ريهةا مةن األهةداف املناسةبة.      

دراك أسلوبها، وإ ةدى املشةكتت الةيت أعاقةت     وإجنا اهم هذه األهداف يتطلب منهم إ
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حتقيق ذلك واليت جيب االنتباه إليها هي عدم توافر إمكانات التتميةذ علةى قةراءة املةواد     
ذات السياق الرياضي. و تى تتمكن التلميذة من  ل املشكلة فهنةاك مهةارات جيةب أ     

املشكلة من مفردات، ومةا  منها: قراءتها للمشكلة الرياضية ومدى فهمها ملا حتتويه ،تتقنها
تتضمنه من رمو  ومفاهيم و قةائق، وكةذلك إدراك التلميةذة للعتقةات بةني جهلئيةات       
املشكلة، واملطلوب فيها من مفاهيم و قائق. واللغة املستخدمة يف تقديم املفاهيم واملبادا 

بةني   اأي أ  هنةاك ارتباًطة   الرياضية اا تأثري على قدرة التلميةذة يف فهةم هةذه األفكةار،    
)الكنةةدري التحصةةيل يف  ةةل املشةةكتت و ةةل املسةةائل اللفظيةةة ومهةةارة القراءة.     

 (.2003(، و)النصار،2009(، )عواد وفدعم،2017وعلي،
عترب إ دى املهارات الرياضية األساسةية الةيت ينبغةي تنميتهةا     وقراءة الرياضيات ُت

مؤثرة بني القةدرة  ا عن القحطاني وجود عتقة نقًل (2003،النصار)وأكد  لدى التتميذ،
 على القراءة والقدرة على  ل املسائل الرياضية اللفظية يف املر لة االبتدائية. 

 اويتخذ التحصيل الدراسي ألي مادة من املواد الدراسية املختلفة من القراءة عامًلة 
إىل وجةود   (1994،و)ع ما  ،(2006،)خليفةفيشري كل من  ،يف الفهم الدراسي اأساسيًّ

أشةةار )الكنةةدري بةني القةةدرة علةةى القةراءة والتحصةةيل يف الرياضةيات. و    عتقةة قويةةة 
 لضةعف يف الفهةم القرائةي    اأ د أهم أسباب الفشل املدرسي هو أ  ( إىل 2017،وعلي
وعلى شعوره بالكفاءة الذاتية، بل قد يقوده الفشةل   متعلمللصورة الذات  يفيؤثر  الذي

أهم العوامل اليت تسهم يف الصعوبات اليت  من. والقرائي إىل القلق واحنسار تقدير الذات
الضةعف العةام يف القةدرة القرائيةة أو      تكو  لدى بعض التلميذات يف تعلم الرياضةيات 

ترتبف صعوبات التحصيل  يث  ،ضعف خاص يف قراءة وفهم الكتب الرياضية املدرسية
م يف القةراءة،  يةث   بالضعف يف الفهة  اإجيابيًّ االدراسي يف املواد الدراسية املختلفة ارتباًط

إىل وجود ارتباط قوي بني الضعف يف فهةم املقةروء،    Millerأوضحت نتائج دراسة ميلر 
وصعوبات  ل املسائل اللفظية أو املشكتت الرياضية  يث يرجع ذلةك إىل عةدم فهةم    
التتميةةذ للصةةيا ات اللفظيةةة للمشةةكتت الةةيت تقةةوم علةةى بعةةض املفةةاهيم الرياضةةية  

(Miller,1996 .)من أخطاء التتميذ ترجع إىل عدم قدرتهم على فهم مةا يقةرءو     ريك و

كاخللف بةني املعطةى واملطلةوب، اخلطةأ يف تفسةري معطيةات        أو إىل خطئهم يف هذا الفهم
املسألة، صعوبة اال تفال باملشكلة عقليًّا، عدم القدرة على حتليل ما يقرؤو ، عدم القدرة 

 (2017،على فهم لغة املشكلة )الكندري وعلى
مما سبق نت ظ أ  نتائج التجارب واملشاهدات دلت على أ  تقدم التلميةذات يف  

يف التقدم يف كة ري مةن العلةوم الةيت تعتمةد يف حتصةيلها علةى القةراءة          القراءة يساعدهنَّ
والفهم، فالتلميذة سريعة القراءة تسةتطيع أ  تفهةم مةا يةراد توصةيله بسةرعة وسةهولة،        

غة تفهم ما يقرأ بسرعة فيساعدها هذا على ا ملام  ا تقرؤه مةن  والتلميذة املتمكنة من الل
املواد األخرى وك ري من أخطاء التلميذات ترجع إىل عدم قدرتهن على فهم مةا يقةرؤو    

 أو إىل خطئهن يف هذا الفهم أو إىل ضعفهن يف التعبري. 
ة املةاهرة يف  ، فالتلميةذ اا عالًيويتضح لنا ارتباط القراءة بالتحصيل الدراسي ارتباًط

، ولقةد  املحوًلة  االقراءة تتفوق على قريناتها يف سرعة الفهم والتحصةيل وتتقةدم تقةدمً   
مةع التحصةيل    اوجد يف بعض الدراسات أ  التحصيل املنخفض يف الرياضةيات متت ًمة  

املنخفض يف فهم القراءة وأ  هناك عتقة إجيابية بةني الكفةاءة يف القةراءة والتحصةيل يف     
 ات.مادة الرياضي

 ارتباط مهارات القراءة  هارات قراءة الرياضيات:  -2
ختتلف قراءة الرياضيات عن املواد األخرى يف إ  اا رمةو  حمةددة، ومصةطلحات    

أ  القةراءة يف الرياضةيات    (1986)بل، خاصة بها وتتميهل لغتها وأسلوبها بالدقة، فيةذكر 
 والرتكيهل.  هي: الدقة يف استخدام الرمو ، الرتتيب،،تتطلب عدة مهام

فعند قراءة التلميذة ألي جهلء من كتاب الرياضيات فةإ  القةراءة ال تقتصةر علةى     
  :نطاق الرمو  بل تتطلب

أي جيب على التلميذة أ  تكو  متقنة  ،الدقة يف إدراك املعنى لكل رمهل رياضي -1
  ملهارات القراءة اليت تتم ل يف:
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كاخللف بةني املعطةى واملطلةوب، اخلطةأ يف تفسةري معطيةات        أو إىل خطئهم يف هذا الفهم
املسألة، صعوبة اال تفال باملشكلة عقليًّا، عدم القدرة على حتليل ما يقرؤو ، عدم القدرة 

 (2017،على فهم لغة املشكلة )الكندري وعلى
مما سبق نت ظ أ  نتائج التجارب واملشاهدات دلت على أ  تقدم التلميةذات يف  

يف التقدم يف كة ري مةن العلةوم الةيت تعتمةد يف حتصةيلها علةى القةراءة          القراءة يساعدهنَّ
والفهم، فالتلميذة سريعة القراءة تسةتطيع أ  تفهةم مةا يةراد توصةيله بسةرعة وسةهولة،        

غة تفهم ما يقرأ بسرعة فيساعدها هذا على ا ملام  ا تقرؤه مةن  والتلميذة املتمكنة من الل
املواد األخرى وك ري من أخطاء التلميذات ترجع إىل عدم قدرتهن على فهم مةا يقةرؤو    

 أو إىل خطئهن يف هذا الفهم أو إىل ضعفهن يف التعبري. 
ة املةاهرة يف  ، فالتلميةذ اا عالًيويتضح لنا ارتباط القراءة بالتحصيل الدراسي ارتباًط

، ولقةد  املحوًلة  االقراءة تتفوق على قريناتها يف سرعة الفهم والتحصةيل وتتقةدم تقةدمً   
مةع التحصةيل    اوجد يف بعض الدراسات أ  التحصيل املنخفض يف الرياضةيات متت ًمة  

املنخفض يف فهم القراءة وأ  هناك عتقة إجيابية بةني الكفةاءة يف القةراءة والتحصةيل يف     
 ات.مادة الرياضي

 ارتباط مهارات القراءة  هارات قراءة الرياضيات:  -2
ختتلف قراءة الرياضيات عن املواد األخرى يف إ  اا رمةو  حمةددة، ومصةطلحات    

أ  القةراءة يف الرياضةيات    (1986)بل، خاصة بها وتتميهل لغتها وأسلوبها بالدقة، فيةذكر 
 والرتكيهل.  هي: الدقة يف استخدام الرمو ، الرتتيب،،تتطلب عدة مهام

فعند قراءة التلميذة ألي جهلء من كتاب الرياضيات فةإ  القةراءة ال تقتصةر علةى     
  :نطاق الرمو  بل تتطلب

أي جيب على التلميذة أ  تكو  متقنة  ،الدقة يف إدراك املعنى لكل رمهل رياضي -1
  ملهارات القراءة اليت تتم ل يف:
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  عليها. مهارة الدقة على ربف الرمو  باألشكا  اليت تد 
  اوافًي اتلخيًص ءمقروتلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص. 
  (1988 العتقة بني بعضها البعض. )طعيمة، إىل أجهلاء ومعرفة ءاملقروحتليل النص 
يتطلةب  كمةا   ،االهتمام بالرتتيةب والفهةم والتمييةهل بةني الرمةو  املختلفةة وتتابعهةا        -2

ن املتطلبةات القبليةة الت مةة لفهةم     مة  ةتمكنة تكةو  التلميةذة م    أاستخدام الرمو  
ومعرفة الرمو  ايديدة حبيث تستطيع قراءتهةا وهةي مركبةة بأشةكا  خمتلفةة. وهةذا       

  يتطلب من التلميذة إتقانها ملهارة القراءة املتم لة فيما يلي:

  اليسار بشكل سهل ومريح. إىلقراءة نص من اليمني 
 ة يف النص املقروء.التمييهل بني األفكار الرئيسة واألفكار ال انوي 
 (1988)طعيمة،  تصنيف احلقائق وتنظيمها. 
فهم الرياضيات املكتوبة يف أسلوب ذي املعنى. لعامل الرتكيهل مهم وضروري  -3

وتتضح أهمية هذا العامل فيما يتعلق  عد  القراءة ومعد  الفهم فبعض األفراد 
هم. فعند شرود ذهن على الف ايقرؤو  الرياضيات  عد  سريع ولكن ليس ذلك دليًل

التلميذة عن املادة الرياضية فإ  التتابع والبناء والتنظيم للمادة سوف يفقد. فيؤكد 
 وفًقاأ  القارا اييد هو الذي يستطيع أ  يضبف معد  قراءته  ”Heimer“هيمر 

مما يعين القراءة ثم إعادة القراءة لكي  ئتها،غرض من قراالواملقروءة لصعوبة املادة 
فسر املصطلحات الفنية والتعبريات والعتقات بني املفاهيم، وهذا العامل نفهم ون

 يتم ل يف مهارات القراءة التالية:
  .تركيهل االنتباه يف حمتويات املقروء 
 .متابعة ما يشتمل عليه النص من أفكار واال تفال بها  ية يف ذهنها فرتة القراءة 
 (1988، )طعيمة استنتاج املعنى العام من النص املقروء. 

أربةع مسةتويات لعمليةة     ”Richard“ريتشةارد  ( نقت عةن  1986 ،)بلوقد  دد 
 ارمية األنشطة السيكولغوية وهي: اجرة الدراسة طبًق قراءة الرياضيات داخل  

    إدراك الرمو : القدرة على تعريف املصطلحات الرياضية والرمو  ونطقهةا بأسةلوب
تقةرأ   4 - ²س 4 الدراسةي م ةا :  صحيح، وذلك كما تعودت عليها داخل الصةف  

 أربعة س تربيع ناقص أربع.
    حتديد املعاني اللفظية للرمو : القدرة على حتديد ومتييهل الكلمات والرمةو  الرياضةية

، ÷، ×، +، -)يف مواضع خمتلفة وفهم داللتها. م ا : جيب أ  تعرف التلميذة الرمةو   
 وفهم داللة كل رمهل. (… ≈، ∩، ∑

 الرمو : القدرة على التعامةل مةع أفكةار ومصةطلحات ورمةو       حتليل العتقات بني 
  توضةح  أجيةب علةى التلميةذة     3.5، 4، 2مصا ة يف منف أو تعبري معني. فمة ًت:  

 العتقة بني األعداد وختتار العدد الذي ينتمي إىل هذه اجملموعة.
   ةةل املسةةائل اللفظيةةة: أعلةةى مسةةتوى يف النشةةاط السةةيكولغوي يف عمليةةة قةةراءة  

ياضيات ويتطلب أ  تقوم التلميذة برتكيب املسألة من جديد يف مجل رياضية رمهلية الر
 .واليت ميكن ا  حتل باستخدام اخلوار ميات املناسب

 ثالً ا: الدراسات السابقة:
مهارات القراءة والفهم القرائي من  هناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتنمية

ائمةةة علةةى الةةذكاءات املتعةةددة كدراسةةة     خةةت  بةةرامج تدريبيةةة واسةةرتاتيجيات ق   
( التى هدفت إىل: تقصةى فاعليةة اسةتخدام إسةرتاتيجيات لتةدريس      2011،)عبدالرنن

القراءة قائمة على الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل املعريف والفهةم القرائةي لتتميةذ    
ًبا قسةموا إىل  ( طال60الصف ال الث إعدادي يف مقرر القراءة، ومت لت عينة الدراسة يف )

يف القةراءة   جمموعتني جتريبية وضابطة، وتكونت أداة الدراسة من اختبار التحصيل املعريف
وجود فروق دالةة إ صةائيًّا يف التحصةيل     واختبار الفهم القرائي، وتوصلت الدراسة إىل

املعةةريف والفهةةم القرائةةي لصةةاحل اجملموعةةة التجريبية.واسةةتهدفت دراسةةة )القاضةةي     
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أربةع مسةتويات لعمليةة     ”Richard“ريتشةارد  ( نقت عةن  1986 ،)بلوقد  دد 
 ارمية األنشطة السيكولغوية وهي: اجرة الدراسة طبًق قراءة الرياضيات داخل  

    إدراك الرمو : القدرة على تعريف املصطلحات الرياضية والرمو  ونطقهةا بأسةلوب
تقةرأ   4 - ²س 4 الدراسةي م ةا :  صحيح، وذلك كما تعودت عليها داخل الصةف  

 أربعة س تربيع ناقص أربع.
    حتديد املعاني اللفظية للرمو : القدرة على حتديد ومتييهل الكلمات والرمةو  الرياضةية

، ÷، ×، +، -)يف مواضع خمتلفة وفهم داللتها. م ا : جيب أ  تعرف التلميذة الرمةو   
 وفهم داللة كل رمهل. (… ≈، ∩، ∑

 الرمو : القدرة على التعامةل مةع أفكةار ومصةطلحات ورمةو       حتليل العتقات بني 
  توضةح  أجيةب علةى التلميةذة     3.5، 4، 2مصا ة يف منف أو تعبري معني. فمة ًت:  

 العتقة بني األعداد وختتار العدد الذي ينتمي إىل هذه اجملموعة.
   ةةل املسةةائل اللفظيةةة: أعلةةى مسةةتوى يف النشةةاط السةةيكولغوي يف عمليةةة قةةراءة  

ياضيات ويتطلب أ  تقوم التلميذة برتكيب املسألة من جديد يف مجل رياضية رمهلية الر
 .واليت ميكن ا  حتل باستخدام اخلوار ميات املناسب

 ثالً ا: الدراسات السابقة:
مهارات القراءة والفهم القرائي من  هناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتنمية

ائمةةة علةةى الةةذكاءات املتعةةددة كدراسةةة     خةةت  بةةرامج تدريبيةةة واسةةرتاتيجيات ق   
( التى هدفت إىل: تقصةى فاعليةة اسةتخدام إسةرتاتيجيات لتةدريس      2011،)عبدالرنن

القراءة قائمة على الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل املعريف والفهةم القرائةي لتتميةذ    
ًبا قسةموا إىل  ( طال60الصف ال الث إعدادي يف مقرر القراءة، ومت لت عينة الدراسة يف )

يف القةراءة   جمموعتني جتريبية وضابطة، وتكونت أداة الدراسة من اختبار التحصيل املعريف
وجود فروق دالةة إ صةائيًّا يف التحصةيل     واختبار الفهم القرائي، وتوصلت الدراسة إىل

املعةةريف والفهةةم القرائةةي لصةةاحل اجملموعةةة التجريبية.واسةةتهدفت دراسةةة )القاضةةي     
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معرفة أثر تدريس القراءة بإسرتاتيجيات بعض الةذكاءات املتعةددة يف    :(2011والدليمي
 تنمية مهارات القراءة ا بداعية لطلبة الصف التاسع األساسي، ومت لت عينة الدراسة من

( طالًبا قسموا إىل جمموعتني جتريبية وجمموعتني ضابطه، وتكونت أداة الدراسةة مةن   75)
ة االبداعية، وتوصلت الدراسةة إىل وجةود فةروق دالةة     اختبار حتصيلي يف مهارات القراء

واسةتهدفت   إ صائيًّا يف اختبار مهارات القراءة االبداعية لصاحل اجملمةوعتني التجريبيةة.  
قائمة على  ( إىل: التعرف على أثر إسرتاتيجية تعليمية2010دراسة )الو يدي وااااي،

 ،لدى طلبة الصةف اخلةامس األساسةي   نظرية الذكاء املتعدد يف تنمية االستيعاب القرائي 
( طالًبا وطالبة قسةموا علةى جممةوعتني جتريبيةة وضةابطة،      162مت لت عينة الدراسة يف )

وألهرت النتائج وجود فرق دالة إ صائيًا يف االستيعاب القرائةي يعةهلى إىل اسةرتاتيجية    
 ( إىل2008،التدريس لصاحل اجملموعةة التجريبيةة. وتوصةلت دراسةة )أبةولنب وسةنجى      

وجود فروق دالة إ صائيًّا بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات االستعداد 
للقراءة لصاحل اجملموعة اليت اعتمدت على الربنامج قائم على نظرية الةذكاءات املتعةددة   

إىل قيةاس فاعليةة    (Albalhan,2006) لدى أطفا  الرياض. واسةتهدفت دراسةة البلةها    
ة نظرية الذكاءات املتعددة يف حتسني التحصةيل األكةادميي يف القةراءة    استخدام إسرتاتيجي

لدى عينة من طلبة املر لة املتوسطة يف الكويةت، ممةن يعةانو  مةن تةدنى يف التحصةيل       
ويتلقو  دروس تقويةة يف القةراءة، وألهةرت     ،األكادميي يف القراءة، مرده صعوبة القراءة
اليت درست بإسرتاتيجية نظرية الذكاءات املتعددة  نتائج الدراسة تفوق اجملموعة التجريبية

 يف التحصيل األكادميي يف القراءة مقارنة مع حتصيل اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي. 
التحصيل من خت  بةرامج تدريبيةة    العديد من الدراسات ا اهتمت بتنمية هناكو

إىل: مراجعةة   اسةتهدفت  التةى  (Bas,2016)منها: دراسةة بةاس   ،قائمة الذكاءات املتعددة
تحديد تأثري التعليم القائم على نظرية الةذكاءات املتعةددة   نظرية تامة للدراسات املتعلقة ب

وتوصةلت الدراسةة إىل أ  التةدريس القةائم      ،على التحصيل الدراسي للطتب يف تركيا
لنسةبة  على النظرية له تأثري إجيابي على التحصيل االكادميي للطلبة، وأ   جةم التةأثري با  

أما بالنسبة لنوع  ،للمستوى التعليمي كا  أكرب يف املدرسة ال انوية عن االبتدائية وايامعة

أما بالنسبة لرسائل املاجسةتري   ،املقرر كا  األكرب يف مقرر اللغة االجنبية واألقل يف العلوم
أثري الدكتوراه كانت الدكتوراه االكرب تأثريا، ومل يوجد اختتف كبري من  يث  جةم التة  

 .بالنسبة ألختتف املناطق ايغرافية واخةتتف  جةم العينةة، ومةدة االجةراء التجةرييب      
( إىل: الكشف عن درجة الذكاء اللغوى واملنطقي لدى 2015 وهدفت دراسة )املصاروة،

طلبةةة الصةةف ال ةةامن وحتديةةد عتقتةةه بالتحصةةيل الدراسةةي يف مةةادتي اللغةةة العربيةةة   
( طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل أ  درجةة  263) وتكونت العينة من والرياضيات،

امتتك الطلبة للذكاء اللغوي جاءت مرتفعة، وجاء الذكاء املنطقي متوسطًا، وتبني وجود 
عتقة إجيابية بني كةل مةن الةذكاء اللغةوي واملنطقةي ودرجةات الطلبةة يف الرياضةيات،         

دراسةةة  كمةةا هةةدفت ة.وكةةذلك وجةةود عتقةةة اجيابيةةة مةةع درجةةاتهم يف اللغةةة العربيةة 
( التى هدفت ملعرفة أثر برنامج تدرييب قائم على الذكاءات املتعددة يف 2013،)الرواشدة

تنمية مهارات التفكري ا بداعي والتحصيل الدراسي لةدى الطلبةة املوهةوبني يف حمافظةة     
طالًبةا وطالبةة مةن الصةف السةابع للموهةوبني        55عجلو  وتكونت عينة الدراسة مةن  

 جمموعتني ضابطة وجتريبية، وتوصلت الدراسةة إىل فاعليةة الربنةامج التةدرييب     قسموا إىل
إىل:  (2014،)ابو أند وهدفت دراسةالقائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل. 

أثر استخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف حتصيل طلبة الصةف السةادس يف   على التعرف 
 ،نةابلس  حمافظةة  يف احلكومية املدارس يف لديهم الناقد تفكريال وتنمية العربية، اللغة مقرر

 ،جممةوعتني جتريبيةة وضةابطة    علةى  مةو عني  وطالبات، طتب (109) يفعينة ال ومت لت
 نتةائج  ألهةرت وتكونت أداة الدراسة مةن اختبةار حتصةيلي واختبةار الةتفكري الناقةد  و      

واختبار التفكري الناقد لصاحل  وجود فروق دالة إ صائيًّا يف االختبار التحصيلي الدراسة
تقصةى أثةر برنةامج     :(2012اجملموعة التجريبية. كما استهدفت دراسة )البتونة ونةهلة، 

قائم على الذكاءات املتعددة يف تدريس الرياضيات على حتصةيل طلبةة الصةف اخلةامس     
إىل ( طالًبةا قسةموا   90األساسي يف الرياضيات واجتاهاتهم حنوها،ومت لت عينة الدراسة )

( طالًبا، واسةتخدم البا ةث اختبةاًرا حتصةيليًّا     40( طالًبا وضابطة )50جمموعتني جتريبية)
ومقياس لتجتاه وآخر للذكاءات املتعددة، وألهرت نتةائج الدراسةة وجةود فةروق دالةة      
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أما بالنسبة لرسائل املاجسةتري   ،املقرر كا  األكرب يف مقرر اللغة االجنبية واألقل يف العلوم
أثري الدكتوراه كانت الدكتوراه االكرب تأثريا، ومل يوجد اختتف كبري من  يث  جةم التة  

 .بالنسبة ألختتف املناطق ايغرافية واخةتتف  جةم العينةة، ومةدة االجةراء التجةرييب      
( إىل: الكشف عن درجة الذكاء اللغوى واملنطقي لدى 2015 وهدفت دراسة )املصاروة،

طلبةةة الصةةف ال ةةامن وحتديةةد عتقتةةه بالتحصةةيل الدراسةةي يف مةةادتي اللغةةة العربيةةة   
( طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل أ  درجةة  263) وتكونت العينة من والرياضيات،

امتتك الطلبة للذكاء اللغوي جاءت مرتفعة، وجاء الذكاء املنطقي متوسطًا، وتبني وجود 
عتقة إجيابية بني كةل مةن الةذكاء اللغةوي واملنطقةي ودرجةات الطلبةة يف الرياضةيات،         

دراسةةة  كمةةا هةةدفت ة.وكةةذلك وجةةود عتقةةة اجيابيةةة مةةع درجةةاتهم يف اللغةةة العربيةة 
( التى هدفت ملعرفة أثر برنامج تدرييب قائم على الذكاءات املتعددة يف 2013،)الرواشدة

تنمية مهارات التفكري ا بداعي والتحصيل الدراسي لةدى الطلبةة املوهةوبني يف حمافظةة     
طالًبةا وطالبةة مةن الصةف السةابع للموهةوبني        55عجلو  وتكونت عينة الدراسة مةن  

 جمموعتني ضابطة وجتريبية، وتوصلت الدراسةة إىل فاعليةة الربنةامج التةدرييب     قسموا إىل
إىل:  (2014،)ابو أند وهدفت دراسةالقائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل. 

أثر استخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف حتصيل طلبة الصةف السةادس يف   على التعرف 
 ،نةابلس  حمافظةة  يف احلكومية املدارس يف لديهم الناقد تفكريال وتنمية العربية، اللغة مقرر

 ،جممةوعتني جتريبيةة وضةابطة    علةى  مةو عني  وطالبات، طتب (109) يفعينة ال ومت لت
 نتةائج  ألهةرت وتكونت أداة الدراسة مةن اختبةار حتصةيلي واختبةار الةتفكري الناقةد  و      

واختبار التفكري الناقد لصاحل  وجود فروق دالة إ صائيًّا يف االختبار التحصيلي الدراسة
تقصةى أثةر برنةامج     :(2012اجملموعة التجريبية. كما استهدفت دراسة )البتونة ونةهلة، 

قائم على الذكاءات املتعددة يف تدريس الرياضيات على حتصةيل طلبةة الصةف اخلةامس     
إىل ( طالًبةا قسةموا   90األساسي يف الرياضيات واجتاهاتهم حنوها،ومت لت عينة الدراسة )

( طالًبا، واسةتخدم البا ةث اختبةاًرا حتصةيليًّا     40( طالًبا وضابطة )50جمموعتني جتريبية)
ومقياس لتجتاه وآخر للذكاءات املتعددة، وألهرت نتةائج الدراسةة وجةود فةروق دالةة      
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إ صائيًّا يف االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه لصاحل اجملموعة التجريبيةة. واسةتهدفت   
الةذكاءات املتعةددة يف    علةى  قائم تعليمي برنامج أثر التعرف على :2012،عرفة)دراسة 

ا وطالبةة، قسةمت إىل   طالًبة ( 67تكونت عينة الدراسةة مةن )  وحتصيل العلوم يف سوريا، 
جمموعتني جتريبية وضابطة، واستخدمت البا  ة مقياس ميداس املعد  للذكاءات املتعددة 

سرتاتيجيات الذكاءات املتعددة  وأشةارت  إ ، وبرنامج تعليمي قائم علىيواختبار حتصيل
النتائج إىل وجود فاعلية للربنامج التعليمي يف حتسني كل من التحصيل الدراسي البعةدي  

ف يف فاعليةة الربنةامج   تاملباشر والبعدي املؤجل للمجموعة التجريبية، وعدم وجود اخت
 . يف التحصيل الدراسي وفقا ملتغري اينس

إىل: معرفةة أثةر    (Tabuk&Ozdemir,2009)ك وا دميةري كما هةدفت دراسةة تةابو   
استخدام اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف التعلم القائم على املشروع يف حتصيل الطلبة يف 

( طالًبا يف الصف السادس االبتدائي قسةموا إىل  144الرياضيات، ومت لت عينة الدراسة )
عة التجريبيةة األوىل  ةا يتناسةب مةع     جمموعتني جتريبية وضابطة، ُاختري املشروع للمجمو

أعلةةى أنةةواع الةةذكاء املتةةوافرة لةةديهم  سةةب مقيةةاس الةةذكاء املعةةد، واخةةتري املشةةروع  
للمجموعة ال انية  ا يتناسب مع أقل أنواع الذكاء املتوافرة لديهم  سب املقيةاس املعةد،   

لةذكاءات  وألهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إ صةائية  سةرتاتيجية ا  
املتعددة يف التعلم القائم على املشروع يف حتصةيل الطلبةة يف الرياضةيات، كمةا ألهةرت      
النتائج أ  اختيار املشروع مع افضةل أنةواع الةذكاء كةا  أك ةر جناً ةا موا نةة باجملموعةة         

فعاليةة برنةامج  اسةوبي قةائم      ( إىل:2009،التجريبية ال انية. وتوصلت دراسة )شويهى
ملتعددة يف تنمية مهارات الربها  ااندسي لةدى طةتب الصةف ال الةث     على الذكاءات ا

( طالًبا طبق عليهم اختبار مهارة الربها  قبلةي  66املتوسف، وقد مت لت عينة الدراسة يف )
اسةتخدام  ثةر  ملعرفة أ (Işık, & Tarım,2009)ايشيك وتاريم دراسة  وبعدى. واستهدفت

( علةى التحصةيل   CLMIيةة الةذكاء املتعةدد )   طريقة التعلم التعاوني الةيت تةدعمها نظر  
،مت لت عينة األكادميي لطتب الصف الرابع االبتدائي واال تفال بهم يف دورة الرياضيات

( وجممةوعيت  CLMIطالًبا مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبيتني )تستخدم  150 يف الدراسة

" و ات املتعةددة لةذكاء ل Teele اختبةار مت استخدام "اختبار حتصةيل الرياضةيات" و "   ضابطة،
إىل أ   الدراسةة نتةائج  وتوصةلت  "منوذج املعلومات الشخصية" كأدوات قيةاس للدراسةة    

CLMI ليس له ولكن  ،له تأثري أك ر أهمية على التحصيل الدراسي من الطريقة التقليدية
  تأثري كبري على اال تفال.

 & ,Douglas,Burton)وهةةدفت دراسةةة دوجةةتس وبروتةةو  وريةةس درهةةام 

Reese,2008)  إىل: إجةةراء مقارنةةة بةةني طةةريقتني تعليميةةتني متميةةهلتني األوىل الةةذكاءات
( طالًبةا مةن   57) ومت لةت عينةة الدراسةة يف    (DI)واألخرى التعليم املباشر (MI)املتعددة

( جتريبية 28الصف ال امن يف املدارس احلكومية يف اا  كارولينا قسموا إىل جمموعتني )
ت النتةةائج تفةةوق اجملموعةةة التجريبيةةة االختبةةار التحصةةيلي   ( ضةةابطة، وألهةةر29و)

( إىل: معرفةة  2008وهةدفت دراسةة )عبداحلميةد،     للرياضيات على اجملموعة الضةابطة. 
فعالية استخداد اسرتاتيجية الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة التحصةيل واالجتةاه حنةو مةادة        

( تلميةًذا  80الدراسةة مةن )   وتكونةت عينةة   ،الرياضيات لدى تتميذ املر لةة االبتدائيةة  
 ،جتريبيةةة وضةةابطه ومت تقسةةيمهم إىل جممةةوعتني وتلميةذة مةةن الصةةف الرابةةع االبتةدائي  

من اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه حنو الرياضيات، وتوصلت  وتكونت أدوات الدراسة
الية الدراسة إىل أ  التدريس وفًقا لتسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة كا  له تأثري كبري وفع

( 2008على تنمية التحصةيل واالجتةاه حنةو الرياضةيات. وهةدفت دراسةة)أبو السةميد،       
التدريس وفق الذكاءات املتعددة على حتصيل الطلبه، ومت لت عينة الدراسة  إىل:تقصى أثر

مت تقسةيمهم إىل جممةوعتني جتريبيةة وضةابطة      من الصف اخلةامس  ( طالًبا وطالبة45يف )
وألهرت النتائج تفوق اجملموعةة التجريبيةة    ،اختبار حتصيليوتكونت أدات الدراسة من 

( إىل: تقصةى  2007على الضابطة يف االختبةار التحصةيلي. وهةدفت دراسةة )الةهل يب،      
قعالية استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظريةة الةذكاءات املتعةددة لتنميةة بعةض      

لصةف اخلةامس   مةن تتميةذ ا   ( تلميةًذا 60ومت لت عينة الدراسةة يف )  ،املفاهيم الرياضية
االبتدائي قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضةابطة، وتكونةت أدوات الدراسةة مةن اختبةار      
حتصيلي واختبار التمكن من و دة )هندسة التحويتت(، وتوصلت الدراسةة إىل فعاليةة   
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" و ات املتعةددة لةذكاء ل Teele اختبةار مت استخدام "اختبار حتصةيل الرياضةيات" و "   ضابطة،
إىل أ   الدراسةة نتةائج  وتوصةلت  "منوذج املعلومات الشخصية" كأدوات قيةاس للدراسةة    

CLMI ليس له ولكن  ،له تأثري أك ر أهمية على التحصيل الدراسي من الطريقة التقليدية
  تأثري كبري على اال تفال.

 & ,Douglas,Burton)وهةةدفت دراسةةة دوجةةتس وبروتةةو  وريةةس درهةةام 

Reese,2008)  إىل: إجةةراء مقارنةةة بةةني طةةريقتني تعليميةةتني متميةةهلتني األوىل الةةذكاءات
( طالًبةا مةن   57) ومت لةت عينةة الدراسةة يف    (DI)واألخرى التعليم املباشر (MI)املتعددة

( جتريبية 28الصف ال امن يف املدارس احلكومية يف اا  كارولينا قسموا إىل جمموعتني )
ت النتةةائج تفةةوق اجملموعةةة التجريبيةةة االختبةةار التحصةةيلي   ( ضةةابطة، وألهةةر29و)

( إىل: معرفةة  2008وهةدفت دراسةة )عبداحلميةد،     للرياضيات على اجملموعة الضةابطة. 
فعالية استخداد اسرتاتيجية الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة التحصةيل واالجتةاه حنةو مةادة        

( تلميةًذا  80الدراسةة مةن )   وتكونةت عينةة   ،الرياضيات لدى تتميذ املر لةة االبتدائيةة  
 ،جتريبيةةة وضةةابطه ومت تقسةةيمهم إىل جممةةوعتني وتلميةذة مةةن الصةةف الرابةةع االبتةدائي  

من اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه حنو الرياضيات، وتوصلت  وتكونت أدوات الدراسة
الية الدراسة إىل أ  التدريس وفًقا لتسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة كا  له تأثري كبري وفع

( 2008على تنمية التحصةيل واالجتةاه حنةو الرياضةيات. وهةدفت دراسةة)أبو السةميد،       
التدريس وفق الذكاءات املتعددة على حتصيل الطلبه، ومت لت عينة الدراسة  إىل:تقصى أثر

مت تقسةيمهم إىل جممةوعتني جتريبيةة وضةابطة      من الصف اخلةامس  ( طالًبا وطالبة45يف )
وألهرت النتائج تفوق اجملموعةة التجريبيةة    ،اختبار حتصيليوتكونت أدات الدراسة من 

( إىل: تقصةى  2007على الضابطة يف االختبةار التحصةيلي. وهةدفت دراسةة )الةهل يب،      
قعالية استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظريةة الةذكاءات املتعةددة لتنميةة بعةض      

لصةف اخلةامس   مةن تتميةذ ا   ( تلميةًذا 60ومت لت عينة الدراسةة يف )  ،املفاهيم الرياضية
االبتدائي قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضةابطة، وتكونةت أدوات الدراسةة مةن اختبةار      
حتصيلي واختبار التمكن من و دة )هندسة التحويتت(، وتوصلت الدراسةة إىل فعاليةة   
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استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتنميةة بعةض املفةاهيم    
( إىل: تقصةةى فاعليةةة اسةةتخدام إسةةرتاتيجية 2007،دراسةةة )حممةةد الرياضةةية. وهةةدفت

الذكاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم الرياضية والتفكري االبتكاري لةدى أطفةا  الروضةة،    
وتكونت أداة  ،( طفًلا قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة76ومت لت عينة الدراسة من )

وتوصةلت الدراسةة إىل     ار املفةاهيم الرياضةية  الدراسة اختبار التفكري االبتكةاري واختبة  
وجود فروق دالة إ صائيًّا يف اختبار التفكري االبتكاري واختبار املفاهيم الرياضية لصاحل 

( إىل: معرفة أثةر تةدريس و ةدة    2006 ،وهدفت دراسة )أبو احلديد اجملموعة التجريبية.
املتعددة على التحصيل وامليل حنو اجملموعات لتتميذ املر لة االبتدائية يف ضوء الذكاءات 

( تلميةًذا قسةموا إىل جممةوعتني جتريبيةة     76الرياضيات، وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )    
وتوصلت الدراسة إىل أ  التدريس يف ضوء الةذكاءات املتعةددة يسةهم بشةكل      ،وضابطة

كما هةدفت  ،كبري يف رفع مستوى حتصيلهم يف الرياضيات وتنميةة ميةوام حنةو دراسةتها    
برنامج قائم على الذكاءات املتعددة لتنميةة   تقديم( 2006،عبد السميع وال شني)سة درا

 ،التحصيل والتفكري الرياضي وامليةل حنةو الرياضةيات لةدى تتميةذ املر لةة ا عداديةة       
( تلميذًاا قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضةابطة، ومت لةت   39وتكونت عينة الدراسة من )
 ظة لتقيةيم الةذكاءات املتعةددة واختبةار حتصةيل واختبةار       أدوات الدراسة يف قائمة مت

وألهرت نتائج الدراسة فعالية الربنةامج   .التفكري الرياضي ومقياس امليل حنو الرياضيات
املقرت  القائم على الذكاءات املتعددة لتنميةة التحصةيل والةتفكري الرياضةي وامليةل حنةو       

وجود أثر  (Jen,2004)هرت دراسة جني الرياضيات لدى تتميذ املر لة االعدادية. وأل
إجيابي نتيجة استخدام نظرية الذكاءات املتعددة على طتب املر لة املتوسطة يف حتصيلهم 

مسةتويات   إىل: معرفةة ( 2004،عفانةة واخلهلنةدار  )دراسة هدفت و ملقرر اللغة االجنليهلية.
بالتحصةيل يف   وعتقتهةا  بغةهلة  الذكاءات املتعددة لدى طتب مر لة التعلةيم األساسةي  

(طالبًا وطالبة، وتكونت أدوات الدراسة من قائمةة  1387، ومت لت عينة من )الرياضيات
  تيلي للذكاءات املتعددة واختبار التحصيل يف الرياضيات ومقياس امليل حنو الرياضةيات 
وألهةةرت النتةةائج وجةةود عتقةةة موجبةةة بةةني الةةذكاء املنطقةةي )الرياضةةي( والتحصةةيل 

 :إىل (Bednar, Coughin, Evans, &Sievers, 2002)راسةةة الدراسةةي. وهةةدفت د
استخدام إسرتاتيجيات لتحسني الدافعية والتحصيل الدراسي يف الرياضيات مةن خةت    

ومت لت عينةة الدراسةة يف تتمةذ ريةاض األطفةا  والصةف ال الةث         ،الذكاءات املتعددة
واسةتبيانات لللتتميةذ   والرابع واخلامس، وكانت أدوات الدراسة مقابتت مع التتميةذ  

وأولياء أمورهم الستطتع أرائهم و اختبار شفوي مت تطبيقها يف بداية العام الدراسي ويف 
نهايته وألهرت الدراسة أ  التتميذ تعلموا بشكل أفضل عندما مت توجيه تدريسهم وفًقا 

 إىل مواقفأصبح لديهم القدرة على نقل املفاهيم الرياضية  كما أنهم ،املتعددة للذكاءات
  وألهروا تقدًما ملموًسا يف حتصيلهم يف الرياضيات. ،احلياة احلقيقية

 عرفة العتقة بني التحصيل والذكاءات اليت اهتمت  هناك العديد من الدراساتو
التعةرف علةى عتقةة     :( والةيت هةدفت إىل  2017،املتعددة كدراسةة )إبةراهيم والسةعيد   

طالبات من الصف السادس االبتدائي  (10لدى )الذكاءات املتعددة بالتحصيل الدراسي 
حبوطة بين متيم، طبق عليها االختبةار التحصةيلي قبلةي وبعةدي وتوصةلت الدراسةة إىل       
وجود عتقة ارتباطية موجبة بني الذكاءات املتعددة والتحصيل. واستهدفت دراسة )أند 

( مةن  209)التعرف على مستوى بعض الذكاءات املتعددة لدى عينةة   :(2017،و ناجي
طلبة الصف ال الث املتوسف يف بغداد وعتقتها بالتحصيل الدراسي يف مادة الرياضةيات،  
وكانت أدوات الدراسة اختبار لقياس مستوى الذكاءات املتعددة يف الرياضيات واختبةار  

لةدى   حتصيلي يف الرياضيات، وألهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الةذكاءات املتعةددة  
راسة، وألهرت أيًضا ارتباط التحصةيل الدراسةي بعتقةة موجبةة ولكةن      الطلبة عينة الد

ضعيفة  ري دالة مع كل من الذكائني البصري واالجتماعي، وبعتقة موجبة دالة إ صائيًّا 
بينمةا   مع الذكاء اللغوي والذكاءات ككل، وبعتقة عكسية مع الذكاء املنطقي الرياضةي. 

لعتقةة بةني الةذكاءات املتعةددة والتحصةيل      ( إىل: معرفة ا2016هدفت دراسة )عاشور،
( طالًبةا  48وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )     ،الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

وطالبة من ذوي صعوبات التعلم طبق علةيهم اختبةار حتصةيلي يف الرياضةيات واختبةار      



مجلة العلوم التربوية والنفسية 29المجلد )12(  العـدد )1(  28

�سو�سن عبداملجيد حممد كو�سة

 :إىل (Bednar, Coughin, Evans, &Sievers, 2002)راسةةة الدراسةةي. وهةةدفت د
استخدام إسرتاتيجيات لتحسني الدافعية والتحصيل الدراسي يف الرياضيات مةن خةت    

ومت لت عينةة الدراسةة يف تتمةذ ريةاض األطفةا  والصةف ال الةث         ،الذكاءات املتعددة
واسةتبيانات لللتتميةذ   والرابع واخلامس، وكانت أدوات الدراسة مقابتت مع التتميةذ  

وأولياء أمورهم الستطتع أرائهم و اختبار شفوي مت تطبيقها يف بداية العام الدراسي ويف 
نهايته وألهرت الدراسة أ  التتميذ تعلموا بشكل أفضل عندما مت توجيه تدريسهم وفًقا 

 إىل مواقفأصبح لديهم القدرة على نقل املفاهيم الرياضية  كما أنهم ،املتعددة للذكاءات
  وألهروا تقدًما ملموًسا يف حتصيلهم يف الرياضيات. ،احلياة احلقيقية

 عرفة العتقة بني التحصيل والذكاءات اليت اهتمت  هناك العديد من الدراساتو
التعةرف علةى عتقةة     :( والةيت هةدفت إىل  2017،املتعددة كدراسةة )إبةراهيم والسةعيد   

طالبات من الصف السادس االبتدائي  (10لدى )الذكاءات املتعددة بالتحصيل الدراسي 
حبوطة بين متيم، طبق عليها االختبةار التحصةيلي قبلةي وبعةدي وتوصةلت الدراسةة إىل       
وجود عتقة ارتباطية موجبة بني الذكاءات املتعددة والتحصيل. واستهدفت دراسة )أند 

( مةن  209)التعرف على مستوى بعض الذكاءات املتعددة لدى عينةة   :(2017،و ناجي
طلبة الصف ال الث املتوسف يف بغداد وعتقتها بالتحصيل الدراسي يف مادة الرياضةيات،  
وكانت أدوات الدراسة اختبار لقياس مستوى الذكاءات املتعددة يف الرياضيات واختبةار  

لةدى   حتصيلي يف الرياضيات، وألهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الةذكاءات املتعةددة  
راسة، وألهرت أيًضا ارتباط التحصةيل الدراسةي بعتقةة موجبةة ولكةن      الطلبة عينة الد

ضعيفة  ري دالة مع كل من الذكائني البصري واالجتماعي، وبعتقة موجبة دالة إ صائيًّا 
بينمةا   مع الذكاء اللغوي والذكاءات ككل، وبعتقة عكسية مع الذكاء املنطقي الرياضةي. 

لعتقةة بةني الةذكاءات املتعةددة والتحصةيل      ( إىل: معرفة ا2016هدفت دراسة )عاشور،
( طالًبةا  48وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )     ،الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

وطالبة من ذوي صعوبات التعلم طبق علةيهم اختبةار حتصةيلي يف الرياضةيات واختبةار      
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 صةائيًّا  إمقياس الذكاءات املتعددة، وألهرت نتائج الدراسة وجود عتقة ارتباطية دالةة  
    التجريبية. والذكاءات املتعددة لدى طلبة اجملموعة بني التحصيل يف الرياضيات

 التعليق على الدراسات السابقة: -
  أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية

(، 2011 (، )القاضةي والةدليمي،  2011القدرة القرائية كما يف دراسة )عبةدالرنن، 
 .(Albalhan,2006)(، و2008)أبولنب وسنجي،  ،(2010)الو يدي وااااي،

 أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية 
، (Bas,2016)التحصيل الدراسي يف الرياضيات والعلةوم األخةرى كمةا يف دارسةة     

(، )البتونةةةة 2014و أنةةةد، (، )أبةةة2013(، )الرواشةةةدة، 2015)املصةةةاروة، 
 & ,Işık)(، 2009(، )شةةةةةةويهي، 2012(، )عرفةةةةةةة،2012ونةةةةةةهلة،

Tarım,2009)،(Tabuk&Ozdemir,2009)، (Douglas,Burton, & Reese,2008)، 
(، 2007(، )حممةد،  2007 (، )الةهل يب، 2008(، )أبو السميد، 2008)عبداحلميد، 

 ,Bednar)(، و2002ار، )اخلهلنةد  ،(Jen, 2004)،(20006)عبدالسةميع والشةني،   

Coughin, Evans, &Sievers, 2002). 

         بينت بعض الدراسات السابقة علةى وجةود عتقةة إجيابيةة بةني الةذكاءات املتعةددة
(، )أنةد ونةاجي،   2017والتحصيل الدراسي كمةا يف دراسةة )إبةراهيم والسةعيد،     

 (. 2016(، و)عاشور، 2017

 .تنوعت عينة الدراسات السابقة وأدواتها 

       يف ضةوء الةذكاءات    يتميهل البحث احلالي بتقصةى فاعليةة برنةامج تةدرييب حموسةب
  املتعددة لتنمية مهارات القراءة والتحصيل الرياضي للصف اخلامس االبتدائي.

 :بحثإجراءات ال

  :بحثمنهج ال -1
الذكاءات املتعددة  احلالي املنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحديدالبحث  استخدم
من خت  تطبيق مقياس الذكاءات املتعةددة)من إعةداد عهلالةدين     5/1صف لتلميذات ال
، كما استخدم املةنهج شةبه التجةرييب ذو    التدرييب و عداد الربنامج (،2006والعويضي،

اجملموعتني التجريبية والضابطة وذلك لدراسة فاعلية الربنامج التدرييب احملوسب يف ضةوء  
ات القةراءة والتحصةيل الرياضةي لةدى تلميةذات      نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية مهةار 
 الصف اخلامس االبتدائي  دينة مكة.

 : تهعينجمتمع البحث و-2
 تكو  جمتمع البحث من مجيع تلميذات الصةف اخلةامس االبتةدائي  كةة املكرمةة     

تلميةذة مةن    60مت اختيةار عينةة عشةوائية قوامهةا     و .هةة 1439/ 1438للعام الدراسي 
تلميةذة   28 وعةددهنَّ  5/1(  دينة مكة املكرمة تشمل فصةلني  41)تلميذات االبتدائية 
 البحث.تلميذة كمجموعة ضابطة وذلك لتطبيق جتربة  32كمجموعة جتريبية، 

 مواد وأدوات البحث: -3
 .)برنامج تدرييب حموسب يف ضوء الذكاءات املتعددة )من إعداد البا  ة 
 ،(2006 مقياس الذكاء املتعدد )عهلالدين والعويضي. 
 .)درجات التلميذات يف االختبار التحصيلي )من سجل املعلمة 
 من إعداد البا  ة(.) اختبار مهارات القراءة الرياضية 

 : ا عداد للربنامج التدرييب احملوسب يف ضوء الذكاءات املتعددة :أواًل
مت تصميم الربنامج التدرييب بعد االطتع على الدراسةات السةابقة اخلاصةة ببنةاء     

والذكاءات املتعةددة بصةفة خاصةة،     ،التدريبية والتى تناولت التدريب بصفة عام الربامج
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 :بحثإجراءات ال

  :بحثمنهج ال -1
الذكاءات املتعددة  احلالي املنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحديدالبحث  استخدم
من خت  تطبيق مقياس الذكاءات املتعةددة)من إعةداد عهلالةدين     5/1صف لتلميذات ال
، كما استخدم املةنهج شةبه التجةرييب ذو    التدرييب و عداد الربنامج (،2006والعويضي،

اجملموعتني التجريبية والضابطة وذلك لدراسة فاعلية الربنامج التدرييب احملوسب يف ضةوء  
ات القةراءة والتحصةيل الرياضةي لةدى تلميةذات      نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية مهةار 
 الصف اخلامس االبتدائي  دينة مكة.

 : تهعينجمتمع البحث و-2
 تكو  جمتمع البحث من مجيع تلميذات الصةف اخلةامس االبتةدائي  كةة املكرمةة     

تلميةذة مةن    60مت اختيةار عينةة عشةوائية قوامهةا     و .هةة 1439/ 1438للعام الدراسي 
تلميةذة   28 وعةددهنَّ  5/1(  دينة مكة املكرمة تشمل فصةلني  41)تلميذات االبتدائية 
 البحث.تلميذة كمجموعة ضابطة وذلك لتطبيق جتربة  32كمجموعة جتريبية، 

 مواد وأدوات البحث: -3
 .)برنامج تدرييب حموسب يف ضوء الذكاءات املتعددة )من إعداد البا  ة 
 ،(2006 مقياس الذكاء املتعدد )عهلالدين والعويضي. 
 .)درجات التلميذات يف االختبار التحصيلي )من سجل املعلمة 
 من إعداد البا  ة(.) اختبار مهارات القراءة الرياضية 

 : ا عداد للربنامج التدرييب احملوسب يف ضوء الذكاءات املتعددة :أواًل
مت تصميم الربنامج التدرييب بعد االطتع على الدراسةات السةابقة اخلاصةة ببنةاء     

والذكاءات املتعةددة بصةفة خاصةة،     ،التدريبية والتى تناولت التدريب بصفة عام الربامج
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(، و)الرواشةده،  2008(، )أبولنب وسةنجي،  2009(، )شويهي، 2016م ل )األطرش، 
 :ما يليربنامج اشتمل ا عداد لل( 2016)تايه،  ،(2013

 أ( بناء وإعداد الربنامج التدرييب:
 املكو  مةن مثةانيي    (2002 )عهلالدين والعويضي،مقياس الذكاءات املتعددة  تطبيق

قوائم تقدم للتلميذات وختترب كل قائمة نوًعا وا دًاامن الذكاءات )اللفظى، املنطقي، 
حتديةد أمنةاط   الصري، احلركي، االيقاعي، االجتماعي، الةذاتي، والطبيعةي( وذلةك    
وبعد ،يف ضةوئها الذكاءات السائدة لدى عينة الدراسة ليتم تصميم الربنامج التدرييب 

 (:3) شكليف ويوضحها الرسم البياني املوضح تصحيح املقياس كانت النتائج كالتالي 
 

 

 

 

 

 متوسف درجة تلميذات العينة يف اختبار الذكاء (3شكل )

والبصري واحلركي، وا يقاعي وهةم األك ةر    فظيوقد مت اختيار كتمن الذكاء الل
 ذلك  عداد الربنامج التدرييب املقرت . ا بني التلميذات عينة الدراسة وانتشاًر

  مت التالي الربنامج التدرييب احملوسبلبناء : 
 أ( حتديد أهداف الربنامج:

 :هدف الربنامج التدرييب احلالي إىل تنمية مهةارات القةراءة    اادف العام من الربنامج
ة الرياضية والتحصيل الرياضي لدى تلميذات الصف اخلامس االبتةدائي  دينةة مكة   

 املكرمة.
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فرديايقاعيبصريلغوي

                           متوسط درجة تلميذات العينة في اختبار الذكاء

 ب( حتديد الو دة الدرسية:
مت حتديد فصل "القياس: احمليف واملسا ة واحلجةم" مةن مقةرر الرياضةيات للصةف      
اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي ال اني ال توائه علةى جةهلء لفظةي يتضةمن تعةاريف      

والتعميمات )رياضية هندسية( التى تشكل صعوبة عند التلميذات بصفة عامةة   للمفاهيم
لف لدى التتميذ، با ضافة لكو  أنشةطتها تتناسةب للعةرض مةن خةت  الربنةامج       وخ

 .احملوسب
مفاهيم  :ج( حتليل الو دة الدراسية: مت حتليل فصل "القياس" إىل العناصر األساسية التالية

 . وتعميمات ومهارات
 السلوكية للربنامج:  ألهدافد( ا

 ة قادرة على أ :بعد االنتهاء من دراسة الربنامج تكو  التلميذ
 املضلع قراءة صحيحة. تقرأ 
 .ترمهل إىل أسم املضلع املرسوم بطريقة صحيحة 
 .مت يل املضلع بعد قراءة أمسه بالرسم 
 .تفرق بني طو  الضلع وحميف املضلع 
 اا ولفظيًّحميف املضلعات املنتظمة رمهليًّ تقرأ. 
 امسا ة املضلعات لفظيًّ تقرأ. 
 امسا ة املضلعات رمهليًّ تقرأ. 

 .تفرق بني طو  الضلع وحميف املضلع ومسا ته 

  ا ولفظيًّو دات األبعاد رمهليًّتقرأ. 

 واملسا ة. واحمليف، و دات الطو ، تقرأ 
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 ب( حتديد الو دة الدرسية:
مت حتديد فصل "القياس: احمليف واملسا ة واحلجةم" مةن مقةرر الرياضةيات للصةف      
اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي ال اني ال توائه علةى جةهلء لفظةي يتضةمن تعةاريف      

والتعميمات )رياضية هندسية( التى تشكل صعوبة عند التلميذات بصفة عامةة   للمفاهيم
لف لدى التتميذ، با ضافة لكو  أنشةطتها تتناسةب للعةرض مةن خةت  الربنةامج       وخ

 .احملوسب
مفاهيم  :ج( حتليل الو دة الدراسية: مت حتليل فصل "القياس" إىل العناصر األساسية التالية

 . وتعميمات ومهارات
 السلوكية للربنامج:  ألهدافد( ا

 ة قادرة على أ :بعد االنتهاء من دراسة الربنامج تكو  التلميذ
 املضلع قراءة صحيحة. تقرأ 
 .ترمهل إىل أسم املضلع املرسوم بطريقة صحيحة 
 .مت يل املضلع بعد قراءة أمسه بالرسم 
 .تفرق بني طو  الضلع وحميف املضلع 
 اا ولفظيًّحميف املضلعات املنتظمة رمهليًّ تقرأ. 
 امسا ة املضلعات لفظيًّ تقرأ. 
 امسا ة املضلعات رمهليًّ تقرأ. 

 .تفرق بني طو  الضلع وحميف املضلع ومسا ته 

  ا ولفظيًّو دات األبعاد رمهليًّتقرأ. 

 واملسا ة. واحمليف، و دات الطو ، تقرأ 
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يلمستط  

 ( مكونات الربنامج:ه
مت إعداد الربنامج باستخدام احلاسب اآللي باستخدام الرسوم املتحركةة لألشةكا    

نطةق املفهةوم وفهةم داللتةه     ااندسية واسةتخدام األلةوا  واحلركةة وتسةجيل الصةوت ل     
بالرسوم، وكذلك الرمو  واملعادالت واألشكا  ااندسية لكةي تةتمكن التلميةذات مةن     

فظةي  اللمةن خةت  أمنةاط الةذكاءات السةائدة لةديهنَّ )       مهارات القراءة الرياضةية  تنمية
 واليت تتم ل يف: (والبصري واحلركي، وا يقاعي

 . إدراك الرمو 

  مو ربف املعنى احلريف بالر. 

  حتليل العتقات بني الرمو. 
 .ل املسائل اللفظية  

 يث مت رسم مناذج من املضلعات املختلفة علةى شاشةة   
احلاسب بألوا  خمتلفة، وا شارة إليهةا مةن خةت  ذكةر     

، فم ت يظهةر علةى شاشةة    ا وكتابةامسها ورمهلها، صوًت
احلاسوب شكل املستطيل، مةع إلهةار خطةوات تكةوين     

طوة لبيا  خصائصه، ويصا به صوت املستطيل خطوة خ
 السم مستطيل، ا ناطق

وكذلك عرض أم لة واقعية مت يل تكوين املضلعات  
املختلفة، فيمكن أ  يشار إليها يف الديكور أو يف بعض 
الصفات املعمارية، أو ا شارة إىل الربوا  الداخلي 
 للنافذة أو الغرفة أو السجادة أو أي قطعة من األثاث. 

حمتوى الربنامج أ  يكو  مرتبف روعي يف 
 اخشبيًّ انرسم لوً  ا لعرض املسا ةفم ًل ،باألهداف وبالواقع الذي تعيش فيه التلميذة

ثم يبدأ الربنامج بتغطيته بالبتطات اليت مت ل الو دة املربعة على شاشة احلاسب  افارً 
سا ة ورمهلها وبالتالي تدرك التلميذة معين امل ،إىل أ  يتم االنتهاء من ملء سطحه

 (:2) ومكوناتها كما يف شكل

ال   ا     
م        ط  ل     ت                        
         ل  م                    

س                          م              م 

      م               مس     

                م      مس        ل   م  ل

      م       
      م             م       

 

 معين املسا ة ورمهلها ومكوناتها: (2) شكل

 حتديد طرق وأساليب التدريس املستخدمة يف الربنامج: -و
 .عروض تقدمييةواملناقشة، العصف الذهين، التعلم بالعمل واملمارسة، 

أوراق عمل تو ع على تلميةذات   التنفيذ ومنها: ومت استخدام بعض األنشطة أثناء
 لتنفيذ الدرس.

 تقويم الربنامج التدرييب: -ي
 اعتمد تقويم الربنامج التدرييب على:

 :مّت من خت  تطبيق اختبار مهارات القراءة الرياضية وأخةذ درجةات    التقويم القبلي
 .حتصيلهن الرياضي من سجتت املعلمة قبل تقديم الربنامج التدرييب
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ثم يبدأ الربنامج بتغطيته بالبتطات اليت مت ل الو دة املربعة على شاشة احلاسب  افارً 
سا ة ورمهلها وبالتالي تدرك التلميذة معين امل ،إىل أ  يتم االنتهاء من ملء سطحه

 (:2) ومكوناتها كما يف شكل

ال   ا     
م        ط  ل     ت                        
         ل  م                    

س                          م              م 

      م               مس     

                م      مس        ل   م  ل

      م       
      م             م       

 

 معين املسا ة ورمهلها ومكوناتها: (2) شكل

 حتديد طرق وأساليب التدريس املستخدمة يف الربنامج: -و
 .عروض تقدمييةواملناقشة، العصف الذهين، التعلم بالعمل واملمارسة، 

أوراق عمل تو ع على تلميةذات   التنفيذ ومنها: ومت استخدام بعض األنشطة أثناء
 لتنفيذ الدرس.

 تقويم الربنامج التدرييب: -ي
 اعتمد تقويم الربنامج التدرييب على:

 :مّت من خت  تطبيق اختبار مهارات القراءة الرياضية وأخةذ درجةات    التقويم القبلي
 .حتصيلهن الرياضي من سجتت املعلمة قبل تقديم الربنامج التدرييب
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 :مّت خت  تقويم أداء التلميذات ملهارات القراءة الرياضية أثناء  التقويم أثناء الربنامج
 فرتة التدريب.

 :مّت بتطبيق اختبار مهارات القراءة الرياضية وأخذ درجات حتصيلهنَّ التقويم البعدي 
 الرياضي من سجتت املعلمة بعد تقديم الربنامج التدرييب.

  :ضبف الربنامج املقرت - 
بعد إعداد الربنامج يف صورته األولية مت عرض الربنامج على جمموعة من احملكمني 

 واملتخصصني يف جما  مناهج وطرق تدريس الرياضيات وذلك بهدف التعرف على: 
 مة الربنامج ألهدافه.ءمدى مت 
 .مدى صحة ودقة املعلومات املتضمنة داخل الربنامج 
 .مدى صت ية الربنامج للتطبيق 
  مة الربنامج ألهدافه.ءمتمدى 
 .مدى صحة ودقة املعلومات املتضمنة داخل الربنامج 
 .مدى صت ية الربنامج للتطبيق 

وهكةذا   (.2)ملحةق  ويف ضوء مت ظاتهم مت وضع الربنةامج يف صةورته النهائيةة   
 تكو  متت ا جابة عن السؤا  األو .

 إعداد اختبار مهارات القراءة الرياضية: -ثانًيا

 اده وفق اخلطوات التالية:وكا  إعد
  تلميةذات الصةف اخلةامس يف القرائيةة      حتديد اادف من االختبار: وهو قياس قةدرة

)إدراك الرمو  الرياضةية، يف ربةف املعةين احلةريف بةالرمو  الرياضةية، ويف يف حتليةل        
العتقةةات بةةني الرمةةو  الرياضةةية، و ةةل املسةةائل اللفظيةةة( بةةاجملموعتني التجريبيةةة  

 والضابطة.
 ديد مستويات املهارات القرائية لتختبار: حت 

مت حتديد االختبةار عنةد املسةتويات املهاريةة )إدراك الرمةو ، ربةف املعنةى احلةريف         
علةى حتليةل احملتةوى     بالرمو ، حتليل العتقات بني الرمو  و ل املسائل اللفظيةة( وبنةاءً  

 .القرائيةة  تبةار املهةارات  صيا ة األهداف بصورة إجرائية وذلةك  عةداد اخ  لو دة القياس، مت 
 تو يع أسئلة االختبار على مستويات املهارات القرائية الرياضية:  (2) جدو يوضح و

 الدرجة األسئلة املهارات
 21 د11ب،11، 1،3 إدراك الرمو 

 19 أ8،11 ،2،4 ربف املعنى احلريف بالرمو 

 12 ج7،11، 6 حتليل العتقات بني الرمو 

 10 5،9،10  ل املسائل اللفظية

 62  موعاجمل

 تو يع أسئلة االختبار على مستويات املهارات القرائية الرياضية: (2جدو  )

 إعداد وصيا ة مفردات االختبار: -

على العديد من املراجع اليت تناولت االختبارات والشروط الواجةب   االطتعبعد 
 م بصةفة عامةة م ةل   مراعاتها يف إعةداد االختبةار اييةد والةيت تناولةت أسةاليب التقةوي       

األسئلة  ما بني( مت إعداد االختبار، وقد مجع االختبار يف نوعية أسئلته 2000، )الدوسري
املقالية واملوضوعية، وتضمنت األسئلة املوضوعية أسئلة الصح واخلطةأ، واالختيةار مةن    

 متعدد وإكما  الفراغ، وقد روعي عند صيا تها أ  تكو  مناسبة ملستوى التلميذات.

بةدائل وا ةدة منهةا فقةف      ةسبة ألسئلة االختيار من متعدد لكةل سةؤا  ثتثة   بالن
 .صحيحة وترتب بطريقة عشوائية

أما املقالية فهي تكشف قدرة التلميذة علةى تشةكيل األفكةار وتنسةيقها بأسةلوب      
 لغوي رياضي.
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مت حتديد االختبةار عنةد املسةتويات املهاريةة )إدراك الرمةو ، ربةف املعنةى احلةريف         
علةى حتليةل احملتةوى     بالرمو ، حتليل العتقات بني الرمو  و ل املسائل اللفظيةة( وبنةاءً  

 .القرائيةة  تبةار املهةارات  صيا ة األهداف بصورة إجرائية وذلةك  عةداد اخ  لو دة القياس، مت 
 تو يع أسئلة االختبار على مستويات املهارات القرائية الرياضية:  (2) جدو يوضح و

 الدرجة األسئلة املهارات
 21 د11ب،11، 1،3 إدراك الرمو 

 19 أ8،11 ،2،4 ربف املعنى احلريف بالرمو 

 12 ج7،11، 6 حتليل العتقات بني الرمو 

 10 5،9،10  ل املسائل اللفظية

 62  موعاجمل

 تو يع أسئلة االختبار على مستويات املهارات القرائية الرياضية: (2جدو  )

 إعداد وصيا ة مفردات االختبار: -

على العديد من املراجع اليت تناولت االختبارات والشروط الواجةب   االطتعبعد 
 م بصةفة عامةة م ةل   مراعاتها يف إعةداد االختبةار اييةد والةيت تناولةت أسةاليب التقةوي       

األسئلة  ما بني( مت إعداد االختبار، وقد مجع االختبار يف نوعية أسئلته 2000، )الدوسري
املقالية واملوضوعية، وتضمنت األسئلة املوضوعية أسئلة الصح واخلطةأ، واالختيةار مةن    

 متعدد وإكما  الفراغ، وقد روعي عند صيا تها أ  تكو  مناسبة ملستوى التلميذات.

بةدائل وا ةدة منهةا فقةف      ةسبة ألسئلة االختيار من متعدد لكةل سةؤا  ثتثة   بالن
 .صحيحة وترتب بطريقة عشوائية

أما املقالية فهي تكشف قدرة التلميذة علةى تشةكيل األفكةار وتنسةيقها بأسةلوب      
 لغوي رياضي.
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 صيا ة تعليمات االختبار: -

 ،ن االختبةار بهةدف تعريةف التلميةذة بااةدف مة     متت صيا ة تعليمات االختبةار  
تنبيه التلميذة إىل استخدام الفراغ املوجود  ،أنواع األسئلة،عدد مفردات االختباروفكرته، 

 .البدء باحلل بعد إذ  املعلمة،بورقة األسئلة

 طريقة تصحيح االختبار: -

 ددت درجة وا دة لبعض مفردات االختبار ونصف الدرجة للبعض اآلخةر يف   
 الةة ا جابةة خاطئةة يف األسةئلة املوضةوعية، أمةا يف        الة ا جابة صحيحة وصةفر يف  

لكل خطوة صحيحة درجة وإذا أخطةأت صةفر وبةذلك يكةو  جممةوع      فاألسئلة املقالية 
 درجة. (62الدرجات الكلية لتختبار )

 عرض االختبار على احملكمني: -

املنةاهج  بعد إعداد االختبار مت عرضةه علةى جمموعةة مةن احملكمةني املختصةني يف       
السةتطتع آرائهةم  ةو  مةدى وضةو       تدريس الرياضيات والرياضيات العامة  طرقو

ويف ضةوء  العبارات ومناسبتها ملستوى التلميذات، والدقةة اللغويةة لصةيا ة العبةارات،     
 وأراء وتوجيهات احملكمني مت تعديل صيا ة بعض مفردات االختبار.

اسةتطتعية  علةى عينةة    الختبارا تطبيقمت  التجربة االستطتعية الختبار املهارات:
االبتدائيةة  كةة   40) من تلميذات الصف اخلامس االبتدائي باملدرسةة  تلميذة 30عددها 

 وقد أجريت هذه التجربة االستطتعية بهدف: ،املكرمة( ) ري عينة البحث(
 التعرف على مدى وضو  تعليمات االختبار.

 حتديد معامل السهولة والصعوبة والتمييهل ملفردات االختبار. 

  صدق االختبار.ومعامل ثبات 

 :حتديد  من االختبار: مت حتددي  من االختبار باستخدام املعادلة التالية 

       مت  ساب الهلمن املناسب لإلجابة على أسةئلة االختبةار عنةد التطبيةق االسةتطتعي
  دقيقة كالتالي: 43وكا  الهلمن املستغرق 

  

. 

  كانةت معةاني مفةردات االختبةار واضةحة       دات االختبةار: معرفة مدى وضو  مفةر
للتطبيق على  اأي استفسارات، وبذلك أصبح االختبار قابًل للتلميذات، ومل يرد منهنَّ

 عينة الدراسة.
 :30مت تطبيق االختبار على عينةة اسةتطتعية عةددها      ساب معامل ثبات االختبار 

وهةي قيمةة    α = 0.84لغةت قيمةة   وقد ب (α)تلميذة، ومت  ساب قيمة ألفا كرونباخ 
كمةا مت  سةاب االتسةاق الةداخلي ألبعةاد       ثبات عالية مما يد  على ثبات االختبار.

االختبار وذلك بإجياد معامتت االرتباط بني أبعاد االختبار ودرجة االختبةار ككةل،   
 :(3)وكانت معامتت االرتباط لتختبار كما يف جدو  

 القراءة الرياضية مهاراتعاد اختبار معامتت االرتباط ألب: (3جدو  )
 معامتت االرتباط أبعاد االختبار
 ** 0.78 إدراك الرمو 

 ** 0.80 ربف املعنى احلريف بالرمو 
 **0.73 حتليل العتقات بني الرمو 

 **0.70  ل املسائل اللفظية
 0.01** دا  عند مستوى داللة أقل من 

داخلةي بةني أبعةاد االختبةار والدرجةة       ومن ايدو  السابق جند أ  هناك اتسةاق 
 الكلية لتختبار.
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       مت  ساب الهلمن املناسب لإلجابة على أسةئلة االختبةار عنةد التطبيةق االسةتطتعي
  دقيقة كالتالي: 43وكا  الهلمن املستغرق 

  

. 

  كانةت معةاني مفةردات االختبةار واضةحة       دات االختبةار: معرفة مدى وضو  مفةر
للتطبيق على  اأي استفسارات، وبذلك أصبح االختبار قابًل للتلميذات، ومل يرد منهنَّ

 عينة الدراسة.
 :30مت تطبيق االختبار على عينةة اسةتطتعية عةددها      ساب معامل ثبات االختبار 

وهةي قيمةة    α = 0.84لغةت قيمةة   وقد ب (α)تلميذة، ومت  ساب قيمة ألفا كرونباخ 
كمةا مت  سةاب االتسةاق الةداخلي ألبعةاد       ثبات عالية مما يد  على ثبات االختبار.

االختبار وذلك بإجياد معامتت االرتباط بني أبعاد االختبار ودرجة االختبةار ككةل،   
 :(3)وكانت معامتت االرتباط لتختبار كما يف جدو  

 القراءة الرياضية مهاراتعاد اختبار معامتت االرتباط ألب: (3جدو  )
 معامتت االرتباط أبعاد االختبار
 ** 0.78 إدراك الرمو 

 ** 0.80 ربف املعنى احلريف بالرمو 
 **0.73 حتليل العتقات بني الرمو 

 **0.70  ل املسائل اللفظية
 0.01** دا  عند مستوى داللة أقل من 

داخلةي بةني أبعةاد االختبةار والدرجةة       ومن ايدو  السابق جند أ  هناك اتسةاق 
 الكلية لتختبار.
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 :البحثجتربة 
 ( التالي:4) وفق شكل البحثمت اختيار تصميم جتربة 

 بحثلل التجرييبالتصميم : (4شكل )

 

 

 

 :البحثالقبلي ألدوات  التطبيق (أ

القراءة الرياضية القبلي علةى اجملمةوعتني الضةابطة     مهاراتاختبار  ةطبقت البا  
القراءة الرياضية بأبعادها،  مهاراتجريبية وذلك لقياس تكافوء اجملموعتني يف اختبار والت

وبعد تصةحيح االختبةار    ،دقيقة 45. وقد كانت مدة االختباردراسيل اليواختبار التحص
، مت استخدام اختبار SPSSوباستخدام برنامج  ،وتفريغ درجاته بأبعاده يف احلاسب اآللي

ملعرفة داللة قيمة ف للتأكد من عدم وجود داللة إ صةائية بةني    ANOVAحتليل التباين 
القةراءة الرياضةية( والةيت     مهارات)التطبيق القبلي الختبار  اجملموعتني للمتغري املصا ب

 :(4) توضحها قيمة )ف( كما هو يف جدو 
 دراسيتحصيل الالقراءة الرياضية القبلي واختبار ال مهاراتقيمة )ف( يف اختبار القدرة على : (4) جدو 

 للمجموعتني التجريبية والضابطة

 جمموع املربعات مصدر التباين املستوى
درجات 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 الداللة ف

 إدراك الرمو 
 

 0.55 1 0.55 بني اجملموعات
0.13 

 ري دا  
 4.4 58 255.19 داخل اجملموعات إ صائيا

ربف املعنى احلريف 
 بالرمو 

 1.3 1 1.3 بني اجملموعات
0.42 

 ري دا  
 3.1 58 177.55 داخل اجملموعات إ صائيا

الختبار  أ: التطبيق القبلي
مهارات القراءة الرياضية، 

واختبار التحصيل 
 الدراسي

: تطبيق الربنامج ب: تنفيذ التجربة
املقرت  يف تدريس و دة القياس 

 للمجموعة التجريبية

تدريس و دة القياس للمجموعة 
 .الضابطة بالطريقة املعتادة

: جة: التطبيق البعدي
قراءة الختبار مهارات ال

الرياضية واختبار التحصيل 
 الدراسي

 جمموع املربعات مصدر التباين املستوى
درجات 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 الداللة ف

حتليل العتقات بني 
 الرمو 

 3.1 1 3.1 بني اجملموعات
1.49 

 ري دا  
 2.1 58 120.55 داخل اجملموعات إ صائيا

  ل املسائل
 1.86 1 1.86 بني اجملموعات

1.31 
 ري دا  
 1.42 58 82.1 داخل اجملموعات إ صائيا

 االختبار ككل
 12.39 1 12.39 بني اجملموعات

1.03 
 ري دا  
 12 58 696.21 داخل اجملموعات إ صائيا

اختبار التحصيل 
 الرياضي

 5.19 1 5.19 بني اجملموعات
0.22 

 ري دا  
 23.25 58 1348.21 داخل اجملموعات إ صائيا

 متوسةطات  ( عدم وجةود فةروق ذات داللةة إ صةائية بةني     4يتضح من )جدو  
القةراءة   مهةارات درجات اجملموعتني التجريبيةة والضةابطة يف االختبةار القبلةي الختبةار      

ملستوى إدراك الرمو ، ومستوى ربةف املعنةى احلةريف     α ≤ 0.05الرياضية عند مستوى 
بالرمو ، ومستوى حتليل العتقات بةني الرمةو ، ومسةتوى  ةل املسةائل، ويف االختبةار       

وقد كانت قيمة ف  ري دالة إ صةائي   الدراسيالختبار التحصيل وكذلك بالنسبة  ،ككل
القراءة الرياضية، واختبار التحصيل  مهاراتأي أ  اجملموعتني متكافئة يف كل من اختبار 

 قبل إجراء التجربة.  دراسيال
 تنفيذ التجربة: (ب

مت تطبيةةق الربنةةامج احلاسةةوبي املقةةرت  يف تةةدريس و ةةدة القيةةاس للمجموعةةة   
 .تدريس و دة القياس للمجموعة الضابطة بالطريقة املعتادة التجريبية،

 التطبيق البعدي:  ة(ج
 ابعةديًّ  دراسيالقراءة الرياضية واختبار التحصيل ال مهاراتاختبار  البا  ةطبقت 

على اجملموعتني الضابطة والتجريبيةة وذلةك لبيةا  فاعليةة الربنةامج التةدرييب احملوسةب        
دة لدى تلميذات الصةف اخلةامس ابتةدائي يف مدينةة مكةة      والقائم على الذكاءات السائ

 الدراسيالتحصيل واملكرمة يف تنمية مهارات القراءة الرياضية 
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 جمموع املربعات مصدر التباين املستوى
درجات 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 الداللة ف

حتليل العتقات بني 
 الرمو 

 3.1 1 3.1 بني اجملموعات
1.49 

 ري دا  
 2.1 58 120.55 داخل اجملموعات إ صائيا

  ل املسائل
 1.86 1 1.86 بني اجملموعات

1.31 
 ري دا  
 1.42 58 82.1 داخل اجملموعات إ صائيا

 االختبار ككل
 12.39 1 12.39 بني اجملموعات

1.03 
 ري دا  
 12 58 696.21 داخل اجملموعات إ صائيا

اختبار التحصيل 
 الرياضي

 5.19 1 5.19 بني اجملموعات
0.22 

 ري دا  
 23.25 58 1348.21 داخل اجملموعات إ صائيا

 متوسةطات  ( عدم وجةود فةروق ذات داللةة إ صةائية بةني     4يتضح من )جدو  
القةراءة   مهةارات درجات اجملموعتني التجريبيةة والضةابطة يف االختبةار القبلةي الختبةار      

ملستوى إدراك الرمو ، ومستوى ربةف املعنةى احلةريف     α ≤ 0.05الرياضية عند مستوى 
بالرمو ، ومستوى حتليل العتقات بةني الرمةو ، ومسةتوى  ةل املسةائل، ويف االختبةار       

وقد كانت قيمة ف  ري دالة إ صةائي   الدراسيالختبار التحصيل وكذلك بالنسبة  ،ككل
القراءة الرياضية، واختبار التحصيل  مهاراتأي أ  اجملموعتني متكافئة يف كل من اختبار 

 قبل إجراء التجربة.  دراسيال
 تنفيذ التجربة: (ب

مت تطبيةةق الربنةةامج احلاسةةوبي املقةةرت  يف تةةدريس و ةةدة القيةةاس للمجموعةةة   
 .تدريس و دة القياس للمجموعة الضابطة بالطريقة املعتادة التجريبية،

 التطبيق البعدي:  ة(ج
 ابعةديًّ  دراسيالقراءة الرياضية واختبار التحصيل ال مهاراتاختبار  البا  ةطبقت 

على اجملموعتني الضابطة والتجريبيةة وذلةك لبيةا  فاعليةة الربنةامج التةدرييب احملوسةب        
دة لدى تلميذات الصةف اخلةامس ابتةدائي يف مدينةة مكةة      والقائم على الذكاءات السائ

 الدراسيالتحصيل واملكرمة يف تنمية مهارات القراءة الرياضية 
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 الختبةار  (ANCOVAاملصةا ب )  التبةاين  حتليل اختبار البا  ةوقد استخدمت 
والضابطة يف التطبيق البعةدي   التجريبية متوسطات درجات اجملموعتني بني الفروق داللة
 ضبف خت  ، مندراسيالقراءة الرياضية والختبار التحصيل ال مهاراتن اختبار لكل م

 مصا ب.  كمتغري للمجموعتني القياس القبلي

 :بحثنتائج العرض 

 التحقق من صحة الفرض األو 

والذي ينص علةى أنةه: " توجةد فةروق ذات داللةة       ألو الختبار صحة الفرض ا
متوسطي الدرجات املعدلة لتلميذات الصف بني  α ≤ 0.05إ صائية عند مستوى داللة 

القةةراءة الرياضةةية   مهةةاراتاخلةةامس بةةاجملموعتني التجريبيةةة والضةةابطة يف اختبةةار     
 ستوياته)إدراك الرمو  الرياضية، ربف املعين احلريف بالرمو  الرياضية، حتليةل العتقةات   

 اجملموعة التجربيبة".االختبار ككل( ولصاحل وبني الرمو  الرياضية،  ل املسائل اللفظية، 
 الختبار (ANCOVAاملصا ب ) التباين حتليل "ف" باستخدام  ساب قيمة فقد مت

والضابطة يف التطبيق البعةدي   التجريبية متوسطات درجات اجملموعتني بني الفروق داللة
 التحصةيل القبلةي   ضةبف  خةت   الختبةار مهةارات القةراءة الرياضةية  سةتوياته مةن      

املتوسطات املعدلةة واخلطةأ املعيةاري لةدرجات      ( نتائج5) دو للمجموعتني ويوضح ج
إدراك الرمو  الرياضية، )التلميذات يف اختبار مهارات القراءة الرياضية البعدي  ستوياته

ربف املعين احلريف بالرمو  الرياضية، حتليل العتقات بني الرمو  الرياضية،  ةل املسةائل   
 التبةاين  حتليةل  ( نتةائج 6) ويوضةح جةدو    االختبةار ككةل( للمجمةوعتني   واللفظيةة،  
املتوسطات املعدلة لدرجات التلميذات يف اختبةار مهةارات    بني الفروق لداللة املصا ب

 القراءة الرياضية البعدي  ستوياته:

 نتائج املتوسطات املعدلة واخلطأ املعياري لدرجات اختبار : (5جدو  )
 للمجموعتني ستوياته  البعدي مهارات القراءة الرياضية

 اخلطأ املعياري املتوسطات البعدية املعدلة العدد اجملموعة املستوى

 إدراك الرمو  الرياضية
 10.43a 0.47 32 الضابطة

 94a 0.50. 15 28 التجريبية

 ربف املعنى احلريف بالرمو 
 5.67a 0.51 32 الضابطة

 a 0.56 14.99 28 التجريبية

 ياضيةحتليل العتقات بني الرمو  الر
 4.84a 0.39 32 الضابطة

 44a 0.41. 7 28 التجريبية

  ل املسائل اللفظية
 4.10a 0.36 32 الضابطة

 a 0.41 6.74 28 التجريبية

 االختبار ككل
 a 1.26 24.87 32 الضابطة

 a 1.35 45.19 28 التجريبية

 
ت املعدلة لدرجات اختبار مهارات القراءة نتائج حتليل التباين املصا ب لداللة الفروق بني املتوسطا: (6جدو  )

 الرياضية البعدي  ستوياته للمجموعتني

 املصدر املستوى
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 قيمة )ف(
الداللة 
 ا  صائية

 إدراك الرمو  الرياضية
 بني اجملموعات

 اخلطأ

451.76 1 451.76 
65.03 0.001 

395.99 57 6.95 

 املعنى احلريف بالرمو ربف 
 بني اجملموعات

 اخلطأ

1288.86 1 1288.86 
155.138 0.001 

473.54 57 8.31 
حتليل العتقات بني الرمو  

 الرياضية
 بني اجملموعات

 اخلطأ

98.28 1 98.28 
21.971 0.001 

254.97 57 4.47 
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 نتائج املتوسطات املعدلة واخلطأ املعياري لدرجات اختبار : (5جدو  )
 للمجموعتني ستوياته  البعدي مهارات القراءة الرياضية

 اخلطأ املعياري املتوسطات البعدية املعدلة العدد اجملموعة املستوى

 إدراك الرمو  الرياضية
 10.43a 0.47 32 الضابطة

 94a 0.50. 15 28 التجريبية

 ربف املعنى احلريف بالرمو 
 5.67a 0.51 32 الضابطة

 a 0.56 14.99 28 التجريبية

 ياضيةحتليل العتقات بني الرمو  الر
 4.84a 0.39 32 الضابطة

 44a 0.41. 7 28 التجريبية

  ل املسائل اللفظية
 4.10a 0.36 32 الضابطة

 a 0.41 6.74 28 التجريبية

 االختبار ككل
 a 1.26 24.87 32 الضابطة

 a 1.35 45.19 28 التجريبية

 
ت املعدلة لدرجات اختبار مهارات القراءة نتائج حتليل التباين املصا ب لداللة الفروق بني املتوسطا: (6جدو  )

 الرياضية البعدي  ستوياته للمجموعتني

 املصدر املستوى
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 قيمة )ف(
الداللة 
 ا  صائية

 إدراك الرمو  الرياضية
 بني اجملموعات

 اخلطأ

451.76 1 451.76 
65.03 0.001 

395.99 57 6.95 

 املعنى احلريف بالرمو ربف 
 بني اجملموعات

 اخلطأ

1288.86 1 1288.86 
155.138 0.001 

473.54 57 8.31 
حتليل العتقات بني الرمو  

 الرياضية
 بني اجملموعات

 اخلطأ

98.28 1 98.28 
21.971 0.001 

254.97 57 4.47 
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 املصدر املستوى
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 قيمة )ف(
الداللة 
 ا  صائية

  ل املسائل اللفظية
 بني اجملموعات

 اخلطأ

101.56 1 101.57 
28.700 0.001 

201.72 57 3.54 

 االختبار ككل
 بني اجملموعات

 اخلطأ
6141.60 1 6141.60 

123.812 0.001 
2827.44 57 49.60 

عنةد مسةتوى    إ صةائية  داللةة  ذات فةروق  ( السابق وجةود 6جدو  ) من يتضح
وعتني اجملمة  لدرجات اختبار مهارات القراءة الرياضةية يف  املتوسطات املعدلة بني (0,05)
  التجريبية. اجملموعة لصاحل كانت الفروق هذهوالبعدي  االختبار يف الضابطة ,التجريبية

التدرييب على تنمية مهارات القةراءة الرياضةية لةدى     الربنامج تأثري ولقياس  جم
( كمةا يف جةدو    ω 2)تلميذات الصف اخلامس االبتدائي مت  ساب قيمة مربع أوميجا 

(7:) 
 (ω 2)بع أوميجا قيمة مر: (7) جدو 

  جم التأثري (ω 2)قيمة  املتغري
 جدًا كبري 0.86 إدراك الرمو  الرياضية
 جدًا كبري 0.94 ربف املعنى احلريف بالرمو 

 كبري جدًا 0.41 حتليل العتقات بني الرمو  الرياضية
 كبري جدًا 0.42  ل املسائل اللفظية

 كبري جدًا 0.97 ككلاالختبار 

الربنةامج التةدرييب   اسةتخدام  ) أ  للمتغري املسةتقل ( 7)  السابق يتضح من ايدو
بتةدائي لةه   االاحملوسب والقائم على الذكاءات السائدة لدى تلميةذات الصةف اخلةامس    

مما يتفةق    ستوياته األربعة. على تنمية مهارات القراءة الرياضية وفعا ،  جم تأثري كبري
(، )الو يةدي  2011لقاضةي والةدليمي،   (، )ا2011)عبةدالرنن،  :مع نتائج الدراسات

 .(Albalhan,2006)(، و2008)أبولنب وسنجي،  ،(2010وااااي،

 :التحقق من صحة الفرض ال اني
 الختبار صحة الفرض ال اني والذي ينص على أنه: 

بةني متوسةطي    α ≤ 0.05" توجد فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى داللةة  
اخلامس بةاجملموعتني التجريبيةة والضةابطة يف اختبةار      الدرجات املعدلة لتلميذات الصف

 التحصيل الرياضي ولصاحل اجملموعة التجربيبة".

 الختبار (ANCOVAاملصا ب ) التباين حتليل  ساب قيمة "ف" باستخدام فقد مت
والضابطة يف التطبيق البعةدي   التجريبية متوسطات درجات اجملموعتني بني الفروق داللة

للمجمةوعتني   التحصةيل القبلةي   ضةبف  خت  الرياضي  ستوياته من الختبار التحصيل
املتوسطات املعدلة واخلطةأ املعيةاري لةدرجات التلميةذات يف      ( نتائج8) ويوضح جدو 

 حتليةل  ( نتةائج 9) الرياضةية للمجمةوعتني ويوضةح جةدو      اختبار التحصيل الرياضي
رجات التلميةذات يف اختبةار   املتوسطات املعدلة لةد  بني الفروق لداللة املصا ب التباين

 البعدي: الدراسيالتحصيل 
 للمجموعتني البعدي الدراسينتائج املتوسطات املعدلة واخلطأ املعياري لدرجات اختبار التحصيل : (8جدو  )

 اخلطأ املعياري املتوسطات البعدية املعدلة العدد اجملموعة املستوى

 الدراسيالتحصيل 
 0.861 (a)25.72 28 التجريبية

 0.921 (a)23.59 32 الضابطة

نتائج حتليل التباين املصا ب لداللة الفروق بني املتوسطات املعدلة لدرجات اختبار التحصيل : (9جدو  )
 للمجموعتني  البعدي الدراسي

 جمموع املربعات املصدر املستوى
درجة 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 قيمة )ف(
الداللة 
 ا  صائية

 التحصيل
 الرياضي

 اجملموعات بني
 اخلطأ

145.72 1 145.72 
6.15 0.016 

1351.32 57 23.71 

 بةني  (0,05)إ صةائية  داللةة  ذات فةروق  ( السةابق وجةود  9جدو  ) من يتضح
 الضابطة ,اجملموعتني التجريبية يف الدراسيلدرجات اختبار التحصيل  املتوسطات املعدلة

  التجريبية. موعةاجمل لصاحل كانت الفروق هذهوالبعدي  االختبار يف
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 :التحقق من صحة الفرض ال اني
 الختبار صحة الفرض ال اني والذي ينص على أنه: 

بةني متوسةطي    α ≤ 0.05" توجد فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى داللةة  
اخلامس بةاجملموعتني التجريبيةة والضةابطة يف اختبةار      الدرجات املعدلة لتلميذات الصف

 التحصيل الرياضي ولصاحل اجملموعة التجربيبة".

 الختبار (ANCOVAاملصا ب ) التباين حتليل  ساب قيمة "ف" باستخدام فقد مت
والضابطة يف التطبيق البعةدي   التجريبية متوسطات درجات اجملموعتني بني الفروق داللة

للمجمةوعتني   التحصةيل القبلةي   ضةبف  خت  الرياضي  ستوياته من الختبار التحصيل
املتوسطات املعدلة واخلطةأ املعيةاري لةدرجات التلميةذات يف      ( نتائج8) ويوضح جدو 

 حتليةل  ( نتةائج 9) الرياضةية للمجمةوعتني ويوضةح جةدو      اختبار التحصيل الرياضي
رجات التلميةذات يف اختبةار   املتوسطات املعدلة لةد  بني الفروق لداللة املصا ب التباين

 البعدي: الدراسيالتحصيل 
 للمجموعتني البعدي الدراسينتائج املتوسطات املعدلة واخلطأ املعياري لدرجات اختبار التحصيل : (8جدو  )

 اخلطأ املعياري املتوسطات البعدية املعدلة العدد اجملموعة املستوى

 الدراسيالتحصيل 
 0.861 (a)25.72 28 التجريبية

 0.921 (a)23.59 32 الضابطة

نتائج حتليل التباين املصا ب لداللة الفروق بني املتوسطات املعدلة لدرجات اختبار التحصيل : (9جدو  )
 للمجموعتني  البعدي الدراسي

 جمموع املربعات املصدر املستوى
درجة 
 احلرية

متوسف 
 املربعات

 قيمة )ف(
الداللة 
 ا  صائية

 التحصيل
 الرياضي

 اجملموعات بني
 اخلطأ

145.72 1 145.72 
6.15 0.016 

1351.32 57 23.71 

 بةني  (0,05)إ صةائية  داللةة  ذات فةروق  ( السةابق وجةود  9جدو  ) من يتضح
 الضابطة ,اجملموعتني التجريبية يف الدراسيلدرجات اختبار التحصيل  املتوسطات املعدلة

  التجريبية. موعةاجمل لصاحل كانت الفروق هذهوالبعدي  االختبار يف



فاعلية برنامج تدريبي حمو�سب يف �سوء الذكاءات املتعددة ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 47المجلد )12(  العـدد )1(  46

لةدى تلميةذات    التحصيل الدراسيولقياس  جم تأثري الربنامج التدرييب على تنمية  -
 0.52( وبلغت قيمتها ω 2)الصف اخلامس االبتدائي مت  ساب قيمة مربع أوميجا 

الربنةامج  اسةتخدام  أ  للمةتغري املستقل)  ممةا يةد  علةى    اوهى درجة تأثري كبري جةدًّ 
ائم على الذكاءات السةائدة لةدى تلميةذات الصةف اخلةامس      التدرييب احملوسب والق

مما يتفق مع نتائج  .الدراسيالتحصيل  على تنمية وفعا  له  جم تأثري كبري بتدائياال
(، )أبو أند، 2013(، )الرواشدة، 2015)املصاروة،  ،(Bas,2016)دراسة كل من: 

 & ,Işık)، (2009(، )شةويهي،  2012(، )عرفةة، 2012(، )البتونة ونهلة،2014

Tarım,2009)،(Tabuk&Ozdemir,2009)، (Douglas,Burton, & Reese,2008)، 
(، 2007(، )حممةد،  2007 (، )الةهل يب، 2008(، )أبو السميد، 2008)عبداحلميد، 

 ,Bednar)(، و2002)اخلهلنةدار،   ،(Jen, 2004)،(20006)عبدالسةميع والشةني،   

Coughin, Evans, &Sievers, 2002). 

 تائج وتفسريها:مناقشة الن
 املعلمةة ألمنةاط الةذكاء السةائدة لةدى تلميةذاتها      ترجع فاعلية الربنةامج إىل أ  معرفةة   

واختيار ا سرتاتيجيات واألنشطة التفاعليةة   ،(اللغوي و البصري و احلركي، وا يقاعي)
 تلميذات يفالدور بار  يف تنمية وحتسني قدرة  كا  له املتتئمة مع هذه الذكاءات السائدة

 الربنةةامج خصائصةةهنَّ ى يةةث راعةة ،الرياضةةية وحتصةةيلهنَّ الدراسةي مهةارات القةةراءة  
يف جعل تعلمهنَّ فعاًلةا وأدى  ساهم مما بقراءة الرياضيات  َنيستمتْع مما جعلهنَّوقدراتهنَّ 

 .تنمية مهارات القراءة و يادة التحصيل الدراسي إىل
ت املختلفةة علةى شاشةة    رسم مناذج من املضةلعا  كما ساهم استخدام احلاسب يف

، ا وكتابةة احلاسب بألوا  خمتلفة، وا شارة إليها من خةت  ذكةر امسهةا ورمهلهةا، صةوتً     
با ضافة لتنغيم اسم االشكا  وبعض التعميمات وفق إيقاعات واضح، وكذلك توضيح 
مفهوم املسا ات من خت  احلركة، و ل املسائل اللفظية من خت  الرسوم املتحركة مما 

 إدراكجةةذب انتبةةاه التلميةةذات وتفاعلةةهنَّ أثنةةاء الةةتعلم األمةةر الةةذي أدى إىل   أدى إىل

حتليل العتقات بني واحلريف بالرمو  الرياضية،  ىربف املعنولرمو  الرياضية، ل التلميذات
 . ل املسائل و يادة التحصيل الدراسيوالرمو  الرياضية، 

  ا يلي: البا  ةلذا توصي 
  ملعلمةات  ملعلمةي/  بإعداد بةرامج تدريبيةة   شراف الرتبوي مكاتب ا هتمام اضرورة

 لرياضيات.ا تالرياضيات باململكة العربية السعودية لتنمية مهارات قراء
  معلمةة الرياضةيات يف اململكةة العربيةة     معلم/  رص ا دارات املدرسية على متكةن

ائل السعودية من مهارات القراءة ألنها ضةرورية لتمكنهةا مةن مهةارات قةراءة املسة      
 .مع تلميذاتها اللفظية و ل املشكتت

   داخةل   ميةذهم الرياضيات  هارة قراءة املواد الرياضةية مةع تت  ى هتم معلميجيب أ
للمسائل اللفظية  ميذالوسائل اليت ميكن أ  حتسن قراءة التت واستخدمي  أالفصل، و

ة واملناقشة، وأ  يف التفاصيل، والقراءة ايهريميذ مناقشة التت افم ًل ،كلما أمكن ذلك
بالتدريبات التى حتسةن   هتم املعلميعيد التلميذ صيا ة فقرة أو مسألة بأسلوبها، وأ  ي

ددها حية للمواد الرياضية سواء يف الفصل أو يف الواجبات املنهللية التى ميذ قراءة التت
 .عليهم

  ة علةى القةراءة املتأنيةة الدقيقة     ميةذ تتالعلى تعويد  الرياضيات معلمضرورة  رص
 ملسائل اللفظية.للتعميمات الرياضية و الواعية

 اللغةة العربيةة لتوضةيح بعةض      يالرياضةيات ومعلمة   ىالتعاو  بةني معلمة   ضرورة
املصطلحات الرياضية اليت ترد يف املسائل اللفظية مما حيقق قراءة املسائل اللفظية قراءة 

 .اصحيًح اسليمة وهذا يؤدى إىل  لها  لًّ
  أ  القراءة عملية تأمليةة   يف اعتبارهنَّ َنأ  يضْع الرياضيات معلم/ معلمةينبغي على

تفاعلية مع املادة املقروءة، هدفها الوصو  إىل أعلى مستوى من املهةارة والكفةاءة يف   
 االستذكار وحتصيل املعلومات واملفاهيم التى حتويها املواد العملية.
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حتليل العتقات بني واحلريف بالرمو  الرياضية،  ىربف املعنولرمو  الرياضية، ل التلميذات
 . ل املسائل و يادة التحصيل الدراسيوالرمو  الرياضية، 

  ا يلي: البا  ةلذا توصي 
  ملعلمةات  ملعلمةي/  بإعداد بةرامج تدريبيةة   شراف الرتبوي مكاتب ا هتمام اضرورة

 لرياضيات.ا تالرياضيات باململكة العربية السعودية لتنمية مهارات قراء
  معلمةة الرياضةيات يف اململكةة العربيةة     معلم/  رص ا دارات املدرسية على متكةن

ائل السعودية من مهارات القراءة ألنها ضةرورية لتمكنهةا مةن مهةارات قةراءة املسة      
 .مع تلميذاتها اللفظية و ل املشكتت

   داخةل   ميةذهم الرياضيات  هارة قراءة املواد الرياضةية مةع تت  ى هتم معلميجيب أ
للمسائل اللفظية  ميذالوسائل اليت ميكن أ  حتسن قراءة التت واستخدمي  أالفصل، و

ة واملناقشة، وأ  يف التفاصيل، والقراءة ايهريميذ مناقشة التت افم ًل ،كلما أمكن ذلك
بالتدريبات التى حتسةن   هتم املعلميعيد التلميذ صيا ة فقرة أو مسألة بأسلوبها، وأ  ي

ددها حية للمواد الرياضية سواء يف الفصل أو يف الواجبات املنهللية التى ميذ قراءة التت
 .عليهم

  ة علةى القةراءة املتأنيةة الدقيقة     ميةذ تتالعلى تعويد  الرياضيات معلمضرورة  رص
 ملسائل اللفظية.للتعميمات الرياضية و الواعية

 اللغةة العربيةة لتوضةيح بعةض      يالرياضةيات ومعلمة   ىالتعاو  بةني معلمة   ضرورة
املصطلحات الرياضية اليت ترد يف املسائل اللفظية مما حيقق قراءة املسائل اللفظية قراءة 

 .اصحيًح اسليمة وهذا يؤدى إىل  لها  لًّ
  أ  القراءة عملية تأمليةة   يف اعتبارهنَّ َنأ  يضْع الرياضيات معلم/ معلمةينبغي على

تفاعلية مع املادة املقروءة، هدفها الوصو  إىل أعلى مستوى من املهةارة والكفةاءة يف   
 االستذكار وحتصيل املعلومات واملفاهيم التى حتويها املواد العملية.
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 نيحتسة جعتهةا علةى   خمططي املنةاهج الدراسةية والقةائمني علةى مرا    هتمام ضرورة ا 
  تكةو  املةادة الرياضةية املكتوبةة     أالصيا ة اللغوية لكتب الرياضةيات املدرسةية، و  

 مرتبطة بواقع التلميذات.
 ميةذ اللغويةة والفكريةة    ينبغي على خمططي املناهج دراسة خصائص ومستويات التت

كانةت   من مةواد قرائيةة سةواءً    والعقلية  تى ميكنهم تقديم ما يتناسب مع مستواهنَّ
مواد علمية أو رياضية أو  ري ذلك من  يث سةهولة وصةعوبة املةادة القرائيةة التةى      

 تتضمنها هذه املواد.
 االهتمام تنمية العادات واملهارات اليت تتضةمن   على معلم ومعلمة الرياضيات ينبغي

ميذ من فهم وحتصيل ما تمكن التتيفهم املادة املقروءة وتفسريها والتفاعل معها  تى 
  ادة املقروءة من  قائق ومفاهيم.بامل

     تدريب املعلمني واملعلمات على نظرية الذكاءات املتعةددة وإسةرتاتيجيات التةدريس
 املناسبة لكل نوع من أنواع الذكاءات.

   ينبغى على خمططي املناهج مراعاة نظرية الذكاءات املتعددة يف تصميم املناهج بشةكل
خذ يف االعتبةار أمنةاط الةذكاء السةائد     عام ومناهج الرياضيات بشكل خاص، مع األ

  لدى التتميذ.

 ات:ــاملقرتح
  إجراء دراسات أخرى مماثلة اذه الدراسة على عينات من صفوف وجمتمعات دراسية

 أخرى.
    إجراء دراسات أخرى  و  أمناط الذكاءات املتعددة الشائعة لدى فئات أخةرى مةن

 الطلبة، وقياس عتقتها  تغريات أخرى.
  دراسةات أخةرى  ةو  إسةرتاتيجيات أخةرى تسةعى لتنميةة الفهةم القرائةي          إجراء

 للرياضيات والتحصيل الدراسي. 

 ع:ــاملراج
 (. عتقة الذكاءات املتعددة وأثرها علةى  2017والسعيد، بدرية عبد الرنن)  إبراهيم، أمل  سيب

علوم الرتبويةة والنفسةية،   التحصيل الدراسي لدى طالبات املر لة االبتدائية حبوطة بنى متيم. جملة ال
 .143 -156(، 1)1املركهل القومي للبحوث  هلة. 

 ( 2010إبراهيم، ر اب أند).         تشخيص صةعوبات تعلةم القةراءة وطةرق عتجهةا لةدى تتميةذ
 .713: 693، ص ص 2مؤمتر كلية الرتبية ببور سعيد، اجمللد ، املر لة االبتدائية

 ( أثر استخدام2014أبو أند، سريين فتحي .)       إسرتاتيجية تعليميةة قائمةة علةى نظريةة الةذكاءات
املتعددة يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي يف املدارس احلكومية يف حمافظة نابلس يف حمتوى 

جامعة النجةا   ،منهاج اللغة العربيةة ويف تنميةة مهةارات الةتفكري الناقةد لةديهم. رسةالة ماجسةتري        
 نابلس. ،الوطنية، كلية الدراسات العليا

 ( أثر تدريس و دة يف اجملموعات2006أبو احلديد، فاطمة عبد الستم .)  لطتب املر لة االبتدائية
يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة على التحصيل وامليل حنو الرياضةيات. املةؤمتر العلمةي السةادس     

املنعقةد   ،" للجمعية املصرية لرتبويات الرياضيات " مداخل معاصرة لتطوير تعليم وتعلم الرياضةيات 
 .2259-219يوليو، 20-19يف نادي أعضاء هيئة التدريس يامعة بنها،

 إثر تقديم درس وفق الةذكاءات املتعةددة علةى التحصةيل الدراسةي      .(2008سهيلة ) ،أبو السميد "
كليةة  .تصدر عن ايمعيةة املصةرية للقةراءة و املعرفةة     .مايو ،(78) ،جملة القراءة واملعرفة .للتتميذ "

 .115 – 93جامعة عني اس.  ،ةالرتبي
 (: فاعليةة برنةامج مقةرت  قةائم علةى نظريةة       2008) سةيد حممةد   وسةنجي،   أبولنب، وجيه املرسي

الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض مهارات االستماع واالستعداد للقراءة لدى أطفا  الرياض. جملةة  
 .(74) ،مصر -القراءة واملعرفة

 (. الةذكاءات املتعةددة وعتقتهةا بالتحصةيل     2017) عبةدالر اق و نةاجي، هنةد     أند، بيداء حممد
الدراسي يف الرياضيات لدى طلبة الصف ال الث املتوسف يف بغداد. جملةة الفنةو  واألداب وعلةوم    

 .169 -192(، 16ا نسانيات واالجتماع، كلية ا مارات للعلوم الرتبوية.)

 ( درجة ممارسة معلمي ال2016األنصاري، مؤيد خالد .) رياضيات لألنشطة القائمة على الذكاءات
 جامعة أم القرى. ،كلية الرتبية ،املتعددة. رسالة ماجستري

 ( دراسة حتليلية لكتاب الرياضيات للصف األو  ال ةانوى باململكةة   2018الشريف، فاطمة وائل .)
 القري.جامعة أم  ،العربية السعودية يف ضوء مهارة االتصا  الرياضي القرائي. رسالة ماجستري
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 ع:ــاملراج
 (. عتقة الذكاءات املتعددة وأثرها علةى  2017والسعيد، بدرية عبد الرنن)  إبراهيم، أمل  سيب

علوم الرتبويةة والنفسةية،   التحصيل الدراسي لدى طالبات املر لة االبتدائية حبوطة بنى متيم. جملة ال
 .143 -156(، 1)1املركهل القومي للبحوث  هلة. 

 ( 2010إبراهيم، ر اب أند).         تشخيص صةعوبات تعلةم القةراءة وطةرق عتجهةا لةدى تتميةذ
 .713: 693، ص ص 2مؤمتر كلية الرتبية ببور سعيد، اجمللد ، املر لة االبتدائية

 ( أثر استخدام2014أبو أند، سريين فتحي .)       إسرتاتيجية تعليميةة قائمةة علةى نظريةة الةذكاءات
املتعددة يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي يف املدارس احلكومية يف حمافظة نابلس يف حمتوى 

جامعة النجةا   ،منهاج اللغة العربيةة ويف تنميةة مهةارات الةتفكري الناقةد لةديهم. رسةالة ماجسةتري        
 نابلس. ،الوطنية، كلية الدراسات العليا

 ( أثر تدريس و دة يف اجملموعات2006أبو احلديد، فاطمة عبد الستم .)  لطتب املر لة االبتدائية
يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة على التحصيل وامليل حنو الرياضةيات. املةؤمتر العلمةي السةادس     

املنعقةد   ،" للجمعية املصرية لرتبويات الرياضيات " مداخل معاصرة لتطوير تعليم وتعلم الرياضةيات 
 .2259-219يوليو، 20-19يف نادي أعضاء هيئة التدريس يامعة بنها،

 إثر تقديم درس وفق الةذكاءات املتعةددة علةى التحصةيل الدراسةي      .(2008سهيلة ) ،أبو السميد "
كليةة  .تصدر عن ايمعيةة املصةرية للقةراءة و املعرفةة     .مايو ،(78) ،جملة القراءة واملعرفة .للتتميذ "

 .115 – 93جامعة عني اس.  ،ةالرتبي
 (: فاعليةة برنةامج مقةرت  قةائم علةى نظريةة       2008) سةيد حممةد   وسةنجي،   أبولنب، وجيه املرسي

الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض مهارات االستماع واالستعداد للقراءة لدى أطفا  الرياض. جملةة  
 .(74) ،مصر -القراءة واملعرفة

 (. الةذكاءات املتعةددة وعتقتهةا بالتحصةيل     2017) عبةدالر اق و نةاجي، هنةد     أند، بيداء حممد
الدراسي يف الرياضيات لدى طلبة الصف ال الث املتوسف يف بغداد. جملةة الفنةو  واألداب وعلةوم    

 .169 -192(، 16ا نسانيات واالجتماع، كلية ا مارات للعلوم الرتبوية.)

 ( درجة ممارسة معلمي ال2016األنصاري، مؤيد خالد .) رياضيات لألنشطة القائمة على الذكاءات
 جامعة أم القرى. ،كلية الرتبية ،املتعددة. رسالة ماجستري

 ( دراسة حتليلية لكتاب الرياضيات للصف األو  ال ةانوى باململكةة   2018الشريف، فاطمة وائل .)
 القري.جامعة أم  ،العربية السعودية يف ضوء مهارة االتصا  الرياضي القرائي. رسالة ماجستري
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  القاهرة: الدار  .املفيت، حممد أمني وآخرو ترمجة  .طرق تدريس الرياضيات .(1986)فردريك  ،بل
 .العربية للنشر والتو يع

 (. أثةر برنةامج قةائم علةى الةذكاءات      2012و نهلة، حممد عبةد الوهةاب.)    البتونة، فهمي يونس
األساسةةي يف الرياضةةيات املتعةةددة يف تةةدريس الرياضةةيات علةةى حتصةةيل طلبةةة الصةةف اخلةةامس  

 . 291 -326واجتاهاتهم حنوها. جملة جامعة القدس املفتو ه لتحباث والدراسات، فلسطني،

 ( عسر القراءة وعتقته بالتحصيل الدراسي لدى تتميةذ الطةور االبتةدائي.    2018ججيقة، حماىل .)
(، 35و و، ايهلائةر. ) جامعة مولود معمةرى تيةهلي    جملة البا ث يف العلوم االنسانية واالجتماعية،

447- 458. 
 ( 2002اخلهلندار، نائلة جنيب) .    واقع الذكاءات املتعددة لدى طلبة الصف العاشةر األساسةي بغةهلة

وعتقته بالتحصيل يف الرياضيات وميو  الطلبة حنوها وسبل تنميتها. رسالة دكتوراه. كلية الرتبيةة.  
 جامعة عني اس.

 (. " أثر استخدام إسرتاتيجيات الةذكاءات املتعةددة   2006دنا  )خطايبة، عبد ا  حممد  والبدور، ع
يف تدريس العلوم يف اكتساب طلبة الصف السابع األساسي لعمليات العلم": رسالة اخلليج العربةي،  

 .66 – 13ص ص:  99مكتب الرتبية العربي لدو  اخلليج. العدد 

 ( فاعلية برنامج لتنمي2006خليفة، أند خليفة عبدالسميع .)   ة مهارات قراءة الرياضةيات وأثةره يف
كل من التحصيل والتفكري الرياضي واالجتاه حنو الرياضيات لدى تتميذ الصف األو  ا عةدادي.  

 رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة، مصر.

 ( 2000الدوسري، إبراهيم مبارك).    اض: مكتةب الرتبيةة   " ا طار املرجعةي للتقةويم الرتبةوي"، الرية
 العربي لدو  اخلليج.

 ( أثر برنامج تدرييب قائم على الذكاءات املنعددة يف تنميةة مهةارات   2013الرواشدة، علي أسعد .)
التفكري ا بداعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة املوهةوبني يف حما ظةة عجلةو . رسةالة دكتةوراه.      

 العليا، االرد . جامعة العلوم ا ستمية العاملية، كلية الدراسات

 فعالية استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على نظرية الةذكاءات املتعةددة    .(2007أشرف ) ،الهل يب
لتنمية بعةض املفةاهيم الرياضةية يف هندسةة التحةويتت لةدى تتميةذ احللقةة األوىل مةن التعلةيم           

 .48-29:ص ص .يوليو .(68) .جملة القراءة و املعرفة.األساسي

  (. فعالية برنامج  اسوبي قائم على الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة    2009بن  سن )شويهي، جاسر
مهارات الربها  ااندسي لدى طتب الصف ال الث املتوسف. رسالة ماجستري، جامعة امللك خالد، 

 كية الرتبية.

 ( فاعلية برنامج مقرت  قةائم عةل الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة مهةارات       2016األطرش، طارق .)
(. رسةالة  2016تفكري التأملي والتواصل الرياضي لدى طتب الصق التاسةع األساسةي بغةهلة. )   ال

 ماجستري، كلية الرتبية، ايامعة ا ستمية، فلسطني.

 ( 1988طعيمة، رشدي أند).  ورقةة  . مهارات تعليم اللغة العربية يف مرا ل التعليم قبل ايةامعي
 بية بالتعليم ال انوي  صر.عمل مقدمة ملؤمتر تطوير تعليم اللغة العر

  ( الةةذكاءات املتعةةددة وعتقتهةةا يف تنميةةة التحصةةيل الدراسةةي يف 2016عاشةور، حممةةد مسةةيح .)
الرياضيات لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبات الةتعلم. دراسةات تربويةة ونفسةية، جامعةة      

 .242 -207(، 92كلية الرتبية. ) -الهلقايق

 منةاهج وأسةاليب تةدريس الرياضةيات      (.2009)مد مصةطفى حم،والعبسةي   ليةل حممةد خ  ،عباس
 . دار املسرية، عما،2الدنيا، ط يةاسسألا ةلمر لل

 فعالية استخدام بعض إسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف تنميةة   .(2008) عبد احلميد، رشا هاشم
سةتري. كليةة   التحصيل واالجتاه حنو مادة الرياضةيات لةدى تتميةذ املر لةة االبتدائيةة. رسةالة ماج      

 البنات. جامعة عني اس.

 ( 2011عبد الرنن، هدى مصطفى).     فاعلية استخدام اسرتاتيجيات لتدريس القةراءة قائمةة علةى
الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل املعريف وافهم القرائي لدى تتميذ احللقة ا عدادية. دراسةات  

 .(67) ،مصر ،يف املناهج وطرق التدريس

  ،فعالية برنامج قةائم علةى الةذكاءات     .(2006الشني، مسر عبد الفتا  ) و عهلة حممد عبدالسميع "
، املتعددة لتنمية التحصيل و التفكري الرياضي و امليل حنو الرياضيات لدى تتميذ املر لة ا عدادية "

 – 133،(118)،دراسات يف املناهج و طرق التدريس، ايمعية املصرية للمناهج و طةرق التةدريس  
167. 

  (.إاسرتاتيجية التدريس يف القر  احلادي والعشةرين،  2011وأبو السميد، سهيلة )  عبيدات، ذوقا
(، عمةا : دار الفكةر   2دليل املعلم واملشرف الرتبوي ودليل الرتبية العملية للطتب واملعلمةني. )ط 

 ناشرو  ومو عو . 
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  (. فعالية برنامج  اسوبي قائم على الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة    2009بن  سن )شويهي، جاسر
مهارات الربها  ااندسي لدى طتب الصف ال الث املتوسف. رسالة ماجستري، جامعة امللك خالد، 

 كية الرتبية.

 ( فاعلية برنامج مقرت  قةائم عةل الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة مهةارات       2016األطرش، طارق .)
(. رسةالة  2016تفكري التأملي والتواصل الرياضي لدى طتب الصق التاسةع األساسةي بغةهلة. )   ال

 ماجستري، كلية الرتبية، ايامعة ا ستمية، فلسطني.

 ( 1988طعيمة، رشدي أند).  ورقةة  . مهارات تعليم اللغة العربية يف مرا ل التعليم قبل ايةامعي
 بية بالتعليم ال انوي  صر.عمل مقدمة ملؤمتر تطوير تعليم اللغة العر

  ( الةةذكاءات املتعةةددة وعتقتهةةا يف تنميةةة التحصةةيل الدراسةةي يف 2016عاشةور، حممةةد مسةةيح .)
الرياضيات لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبات الةتعلم. دراسةات تربويةة ونفسةية، جامعةة      

 .242 -207(، 92كلية الرتبية. ) -الهلقايق

 منةاهج وأسةاليب تةدريس الرياضةيات      (.2009)مد مصةطفى حم،والعبسةي   ليةل حممةد خ  ،عباس
 . دار املسرية، عما،2الدنيا، ط يةاسسألا ةلمر لل

 فعالية استخدام بعض إسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف تنميةة   .(2008) عبد احلميد، رشا هاشم
سةتري. كليةة   التحصيل واالجتاه حنو مادة الرياضةيات لةدى تتميةذ املر لةة االبتدائيةة. رسةالة ماج      

 البنات. جامعة عني اس.

 ( 2011عبد الرنن، هدى مصطفى).     فاعلية استخدام اسرتاتيجيات لتدريس القةراءة قائمةة علةى
الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل املعريف وافهم القرائي لدى تتميذ احللقة ا عدادية. دراسةات  

 .(67) ،مصر ،يف املناهج وطرق التدريس

  ،فعالية برنامج قةائم علةى الةذكاءات     .(2006الشني، مسر عبد الفتا  ) و عهلة حممد عبدالسميع "
، املتعددة لتنمية التحصيل و التفكري الرياضي و امليل حنو الرياضيات لدى تتميذ املر لة ا عدادية "

 – 133،(118)،دراسات يف املناهج و طرق التدريس، ايمعية املصرية للمناهج و طةرق التةدريس  
167. 

  (.إاسرتاتيجية التدريس يف القر  احلادي والعشةرين،  2011وأبو السميد، سهيلة )  عبيدات، ذوقا
(، عمةا : دار الفكةر   2دليل املعلم واملشرف الرتبوي ودليل الرتبية العملية للطتب واملعلمةني. )ط 

 ناشرو  ومو عو . 
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 ( أثر برنامج تعليمي قائم على الذكاءات امل2012عرفه، بسينه .)    تعددة يف حتصةيل العلةوم. رسةالة
 جامعة دمشق، دمشق. ،كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس ،دكتوراه  ري منشورة

 أساليب تعلةم تلميةذات كليةة الرتبيةة وفةق نظريةة        .(2006والعويضي، وفاء ) عهل الدين، سوسن
ايمعيةة املصةرية   ، ءة واملعرفةة الذكاءات املتعددة باململكة العربية السعودية  حافظة جدة. جملة القرا

 .135 -102:، ص ص56للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني اس، العدد 
 مستويات الذكاء املتعدد لدى طلبةة مر لةة    .(2004) واخلهلندار، نائلة جنيب عفانة، عهلو إمساعيل

ا سةتمية،  لةة ايامعةة   جم، التعليم األساسي بغهلة وعتقتها بالتحصيل يف الرياضيات وامليو  حنوها
 .(2)12 ،سلسلة الدراسات ا ستمية

 (. أثر عدد مةن اسةراتيجيات القةراءة الرياضةية يف     2009و فدعم، أمساء عرييب ) عواد، جمبل ناد
  (.41تنمية القدرة القرائية الرياضية لدى طالبات الصف ال الث املتوسف. جملة الفتح، )

 أثر تدريس القراءة باسرتاتيجيات بعض الذكاءات املتعددة (2011والدليمي، طه )  القاضي، هي م.
يف تنمية مهارات القراءة ا بداعيةة لةدى طلبةة الصةف التاسةع األساسةي. جملةة املنةارة للبحةوث          

 .133 -162(، جامعة آ  البيت، عمادة البحث العلمي، 7)17والدراسات، 

 اسرتاتيجيات القراءة املسةتخدمة يف  (.2017وعلى، فتحية سيد )  الكندري، عبدالر يم عبد ااادي
فهم املسائل الرياضية اللفظية وأثرها على حتصيل طةتب الصةف اخلةامس بدولةة الكويةت، جملةة       

 .1، ج1العلوم الرتبوية، ع

  ،طرق بوية املعرفة يف املناهج ومعجم املصطلحات الرت .(1999) علياللقاني، أند  سني وايمل
 .2ط  التدريس، القاهرة، عامل الكتب.

 إسرت اتيجيةات الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة املفةاهيم       استخدامفاعلية  .(2007) حممد، صفاء أند
الرياضية والتفكري االبتكاري لدى أطفا  الروضة. دراسات يف املناهج وطةرق التةدريس. ايمعيةة    

 .128العدد ، املصرية للمناهج وطرق التدريس

 (الذكاءات2015املصاروة، ربيع ثلجي .)      املتعددة )اللغوي واملنطقةي( وعتقتهةا بالتحصةيل لةدى
 جامعة مؤته، االرد . ،طلبة الصف ال امن يف مادتي اللغة العربية والرياضيات. رسالة ماجستري

   (. صعوبات تعلم الرياضيات لدى تتميذ احللقةة األوىل  2009واليافعي، فاطمة )  اجمليد ، عبدا
وجهة نظةر معلمةات الرياضةيات دراسةة ميدانيةة. جملةة جامعةة         من التعليم األساسي يف لفار من

 (.  3)25دمشق، 
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لدى قادة  ه حنوهواالجتا يف إدارة السلوك التنظيمّي أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي

 ةة السعوديَّة باململكة العربيَّات التقنّيالكلّي

 سفر بن خبيت حممد املدرع

 :البحث ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا   
العتماد على املنهج شبه التجاري  القاا     ا حنو  لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، ومتَّ

ا قبليَّاا وبعاديَّا وتتبعيَّاا، وت لات     على تصمي  جمموعتني متكافئتني: جتريبياة واااب،ة، ويتنامن ااتباار     
ستبانة إدارة السالوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا      إأدوات الدراسة يف برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي، و

ا، ( قا اد  60، على عينة مكونة من )2018قت الدراسة االل العام التدري  حنو السلوك التنظيمي، وطب
الت،بياا   مت حتدياده  وتاوعيعه  علاى جممااوعتني جتريبياة واااب،ة بال،ريقااة العناوا ية املنتظماة، و متَّ       

والتواصل مع أفراد اجملموعتني من قبل الباحث، وتزوياده  بنناامج تنمياة الاذكاء االنفعاالي، ب،ريقاة       
ا، وكاا  مان أها     (، وت،بي  مقاييس الدراسة إلكرتونيWeb Questًّالت املعرفية عن اإلنرتنت )الرح

نتا جها: أنه توجد فروق بني جمموعيت الدراسة يف نتا ج ت،بي  استبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقيااال  
بري لنناامج تنمياة الاذكاء    االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل اجملموعة التجريبية، مما يعين وجود أثر ك

ساتبانة إدارة  كما توجد فروق بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  القبلاي والبعاد  إل      ،االنفعالي
ال توجد فروق بني و ،السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل الت،بي  البعد 

ستبانة إدارة السلوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا     والتتبعي إلنتا ج اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  
عزى ألثر اجلنس أو اخلنة بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة   كما أنه ال توجد فروق ُت ،حنو السلوك التنظيمي

 يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي.
 

الاذكاء االنفعاالي، السالوك التنظيماي، إدارة السالوك التنظيماي، القياادة،         ية:الكلمات املفتاح
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مجلة العلوم التربوية والنفسية 57المجلد )12(  العـدد )2(  56

�سفر بن بخيت حممد املدرع 

لدى قادة  ه حنوهواالجتا يف إدارة السلوك التنظيمّي أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي

 ةة السعوديَّة باململكة العربيَّات التقنّيالكلّي

 سفر بن خبيت حممد املدرع

 :البحث ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا   
العتماد على املنهج شبه التجاري  القاا     ا حنو  لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، ومتَّ

ا قبليَّاا وبعاديَّا وتتبعيَّاا، وت لات     على تصمي  جمموعتني متكافئتني: جتريبياة واااب،ة، ويتنامن ااتباار     
ستبانة إدارة السالوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا      إأدوات الدراسة يف برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي، و

ا، ( قا اد  60، على عينة مكونة من )2018قت الدراسة االل العام التدري  حنو السلوك التنظيمي، وطب
الت،بياا   مت حتدياده  وتاوعيعه  علاى جممااوعتني جتريبياة واااب،ة بال،ريقااة العناوا ية املنتظماة، و متَّ       

والتواصل مع أفراد اجملموعتني من قبل الباحث، وتزوياده  بنناامج تنمياة الاذكاء االنفعاالي، ب،ريقاة       
ا، وكاا  مان أها     (، وت،بي  مقاييس الدراسة إلكرتونيWeb Questًّالت املعرفية عن اإلنرتنت )الرح

نتا جها: أنه توجد فروق بني جمموعيت الدراسة يف نتا ج ت،بي  استبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقيااال  
بري لنناامج تنمياة الاذكاء    االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل اجملموعة التجريبية، مما يعين وجود أثر ك

ساتبانة إدارة  كما توجد فروق بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  القبلاي والبعاد  إل      ،االنفعالي
ال توجد فروق بني و ،السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل الت،بي  البعد 

ستبانة إدارة السلوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا     والتتبعي إلنتا ج اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  
عزى ألثر اجلنس أو اخلنة بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة   كما أنه ال توجد فروق ُت ،حنو السلوك التنظيمي

 يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي.
 

الاذكاء االنفعاالي، السالوك التنظيماي، إدارة السالوك التنظيماي، القياادة،         ية:الكلمات املفتاح
 اململكة العربية السعودية. والكليات التقنية،



اأثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعايل ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 59المجلد )12(  العـدد )2(  58

 

 
Effect of a program for developing emotional intelligence 

in the management of organizational behavior and the trends towards it  
among the leaders of the technical colleges in Saudi Arabia 

 

Abstract 

The aim of this study was to find out about the effect of a program for developing 
emotional intelligence in the management of organizational behavior and the trends towards 
it among the leaders of the technical colleges in Saudi Arabia. The study employed the 
quasi-experimental approach. The sample of the study consisted of (60) leaders who were 
identified and divided equally into two groups (experimental and control) using the 
stratified random sampling method. Pre-, ongoing, and post-tests were applied. The 
research instruments consisted of a program for the development of emotional intelligence, 
an organizational behavior management questionnaire and a trend towards management 
behavior measurement tool. The experiment of the communication with the group members 
and the program for the development of emotional intelligence was applied through (Web 
Quest). The tests were administered electronically. The research concluded the following 
major result: there are differences between the two study groups in the results drawn from 
both the questionnaire and the trend measurement tool, in favor of the experimental group, 
indicating a significant impact of the program. There are also differences between the 
results of the experimental group in the pre- and post-application of the questionnaire and 
the trend measurement tool, in favor of the post-application. However, there are no 
differences between the results of the experimental group in the post- and the ongoing 
application of the questionnaire and the trend measurement tool. Further, there are no 
differences attributable to gender or experience in the experimental group results in the 
post- application of the questionnaire and the trend measurement tool. 

Key words: emotional intelligence; organizational behavior management; 
leadership; technical colleges. 

 املقدمة:

حتت  العوامل املتغرية واملستجدة وما تهدف إلياه املنظماات مان التمياز والكفااءة      
التأكيد على است مار كافة املوارد واإلمكانات املتاحاة، وحماولاة االبتكاار فيهاا وحتساينها      
وت،ويرها، واالستفادة القصوى منها؛ للوصول ب،اقاتها وقدراتها ومساتويات أدا هاا إىل   

اتها الفردية واجلماعية، وهذا من أه  دعا   ت،ور املنظمات وتأكيد فعاليتهاا  أعلى مستوي
 يف حتقي  أهدافها وغاياتها.

كما تؤثر املتغريات واملستجدات املتعددة واملختلفة احملي،ة باملنظمات بنكل مباشر 
ا يف مواردها البنرية، وعلى وجه اخلصوص يف اجلوانب النفسية والعاطفية االنفعالية؛ مما 

ا باهتمام العلماء والباح ني لذا فقد حظي هذا اجملال مؤار  ؛يستدعي االهتمام والعناية بها
 يف مجيع جماالت دراسته واستخدامه.
كماا  -ا مبجاال الاذكاء االنفعاالي الاذ  يعاين      ا كبري وقد أوىل جمال اإلدارة اهتمام 

دامها وفهمهاا  "القدرة على حتديد العواطا،، واساتخ   -Singh & Singh (2015)يواح 
وإدارتها ب،رق إجيابية، لتخفي، التوتر، والتواصال بفعالياة، والتعااط، ماع اناارين،      

 والتغلب على التحديات، ونزع فتيل الصراع". 
وذلك لتأثري الذكاء االنفعالي الوااح يف اإلدارة وتنظيماتها وت،بيقاتها، ولعالقتاه  

ا يف ممارساة أننا،تها   ا أساسايًّ عنصار   دُّع ا بأه  عناصرها، وهو العنصار البنار  الاذ  يُ   
عتن حلقة وصل بني وعملياتها، وملا له من عالقة ب،بيعة األفراد وأداء اجلماعات، حيث ُي

الفرد وجمتمعه وبيئته احملي،اة، فمان جهاة الفارد جتاد لاه الادور األساساي يف شخصايته          
اعلاه ماع   وشعور  وأحاسيسه، ومن جهاة البيئاة جتاد لاه دور يف تفاهماه وتواصاله وتف      

 انارين واحمليط اخلارجي له.
السلوك التنظيماي الاذ  يهات  بسالوك األفاراد واجلماعاات        دُّع من جهة أارى ُي

ا للتأثر بالاذكاء االنفعاالي، واالساتفادة    داال املنظمات من أك ر جماالت اإلدارة استعداد 
اااح بينهماا،   منه لوجود قواس  منرتكة بني اجملالني ال ميكن معهاا جتاهال التمااعل الو   
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حيث جند اشرتاكهما يف العمل على توجيه التفاعل البنر ، والعمل على تعزيز التوافا   
هما يساعى لتحقيا  الدافعياة والوصاول     يواالنسجام داال جمموعات العمل، كما أ  كل

مهاام منارتكة إلدارة السالوك     -بال شاك -للغايات، وننر حالة من الراا، وهذ  كلها 
نفعالي، ومن هذ  احملورية املتبادلة ذهذين اجملالني اإلنسااني واإلدار   التنظيمي والذكاء اال

كا  التوجه هنا لدراسة أثر برنامج لتنمية الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي     
 واالجتا  حنو .

 مشكلة الدراسة:

استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعالياة،       
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)يث يذكر ح

 ,Grantاألعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى أ  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   جاوَّ وحتقيا  النتاا ج املر  

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعالية تسا
أ  هاذا اجتاا  جدياد، وأ      Patti, Senge, Madrazo, & Stern, (2015يف حني يواح )

أغلب الق،اعات العامة تسري يف هذا االجتاا ، وأ  ق،ااع التعلاي  بناكل اااص أصابح       
حاجاة   أ  هنااك  Rathi (2014)ا ذهذا االجتا  بنكل كبري وفعال، ورغ  هاذا ياذكر   مؤهًل

ملحة لت،وير السلوك التنظيماي باالساتفادة مان إدارة العواطا، والنفعااالت يف ق،ااع       
 التعلي ، حيث أواح أ  غالبية املمارسني فيه ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه .

كماا يابني   -ومع أ  هناك حماوالت واهتمام من البااح ني يف هاذا االجتاا  إال أناه     
(Patti, Holzer, Brackett, & Stern, (2015-        ال توجاد كا ري مان الدراساات تهات

بتحسني السلوك التنظيمي عن طري  تنمية النواحي العاطفية واالنفعالية، وهذا بالفعل ما 
الحظه الباحث يف حدود استعرااه لاهدب النظار  للمجاال، حياث وجاد أ  أغلاب       

-ت التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما الدراسا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التعلي  وا
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،العية 

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
همية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من الباحث بأوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 مشكلة الدراسة:

لياة،  استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعا     
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)حيث يذكر 

 ,Grantأ األعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   ج املرجاوَّ وحتقيا  النتاا   

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ية تساير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعال
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-ت التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما الدراسا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التعلي  وا
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،العية 

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
همية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من الباحث بأوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 مشكلة الدراسة:

لياة،  استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعا     
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)حيث يذكر 

 ,Grantأ األعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   ج املرجاوَّ وحتقيا  النتاا   

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ية تساير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعال
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أ  هاذا اجتاا  جدياد، وأ      Patti, Senge, Madrazo, & Stern, (2015يف حني يواح )
أغلب الق،اعات العامة تسري يف هذا االجتاا ، وأ  ق،ااع التعلاي  بناكل اااص أصابح       

  هنااك حاجاة   أ Rathi (2014)ا ذهذا االجتا  بنكل كبري وفعال، ورغ  هذا ياذكر  مؤهًل
ملحة لت،وير السلوك التنظيماي باالساتفادة مان إدارة العواطا، والنفعااالت يف ق،ااع       

 التعلي ، حيث أواح أ  غالبية املمارسني فيه ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه .
كماا يابني   -ومع أ  هناك حماوالت واهتمام من البااح ني يف هاذا االجتاا  إال أناه     

(Patti, Holzer, Brackett, & Stern, (2015-        ال توجاد كا ري مان الدراساات تهات
بتحسني السلوك التنظيمي عن طري  تنمية النواحي العاطفية واالنفعالية، وهذا بالفعل ما 
الحظه الباحث يف حدود استعرااه لاهدب النظار  للمجاال، حياث وجاد أ  أغلاب       

-لدراسات التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما ا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لي  والتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التع
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8العية حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
احث بأهمية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من البوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 تساؤالت الدراسة:

 مما سب  فإ  منكلة الدراسة تتم ل يف األسئلة انتية:
عماداء،  )امج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة  ما أثر برن .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ ( ووكالء
ما أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة  .2

 ة؟ الكليات التقنية باململكة العربية السعودي (عمداء، ووكالء)
بني متوسا،ات   (α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) .3

ساتبانة إدارة السالوك التنظيماي    درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  إل    
ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة   

 واخلنة(؟ ،)اجلنس ْ تغري عزى ملباململكة العربية السعودية ُت

 األهداف:

 تتم ل أهداف الدراسة يف األهداف انتية:
معرفة أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة         .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 
التنظيمي لدى قادة  معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك .2

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 

 األهمية:

مان علا     اتكمن األهمية املواوعية للدراسة احلالية يف أ  مواوعها يعتن مزجًيا 
مان أها  أسااليب      دُّع ا النفس واإلدارة الرتبوية، ولذلك فوا د غاية يف األهمية، حياث يُ 

 ح جملاالت جديدة للبحث والدراسة.ت،ور العلوم مبا ينتج عنه من طر
التعارف   ا الجتا  جديد يف حبوت املاوارد البنارية يعتماد علاى    هذ  الدراسة تفعيًل دُّع كما ُت

 .املنظمات والكن، عن أه  املكونات االنفعالية املنبئة بفاعلية واملورد البنر  وسلوكه يف
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 تساؤالت الدراسة:

 مما سب  فإ  منكلة الدراسة تتم ل يف األسئلة انتية:
عماداء،  )امج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة  ما أثر برن .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ ( ووكالء
ما أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة  .2

 ة؟ الكليات التقنية باململكة العربية السعودي (عمداء، ووكالء)
بني متوسا،ات   (α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) .3

ساتبانة إدارة السالوك التنظيماي    درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  إل    
ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة   

 واخلنة(؟ ،)اجلنس ْ تغري عزى ملباململكة العربية السعودية ُت

 األهداف:

 تتم ل أهداف الدراسة يف األهداف انتية:
معرفة أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة         .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 
التنظيمي لدى قادة  معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك .2

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 

 األهمية:

مان علا     اتكمن األهمية املواوعية للدراسة احلالية يف أ  مواوعها يعتن مزجًيا 
مان أها  أسااليب      دُّع ا النفس واإلدارة الرتبوية، ولذلك فوا د غاية يف األهمية، حياث يُ 

 ح جملاالت جديدة للبحث والدراسة.ت،ور العلوم مبا ينتج عنه من طر
التعارف   ا الجتا  جديد يف حبوت املاوارد البنارية يعتماد علاى    هذ  الدراسة تفعيًل دُّع كما ُت

 .املنظمات والكن، عن أه  املكونات االنفعالية املنبئة بفاعلية واملورد البنر  وسلوكه يف
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جلواناب االنفعالياة   ميكن أ  تفيد أدوات الدراساة م،اور  املاوارد البنارية يف ا    و
ا لتنمية الذكاء االنفعالي يعتماد علاى الارحالت    والسلوك التنظيمي، حيث قدمت برناجًم

، كما قدمت قا ماة باأه  مؤشارات إدارة السالوك     (Web Quest)املعرفية عن اإلنرتنت 
 التنظيمي، وقا مة بأه  مؤشرات االجتا  حنو السلوك التنظيمي. 

راسة احلالية فتتم ل يف أنها تسلط النوء علاى األهمياة   وأما األهمية الت،بيقية للد
البالغاة للناواحي العاطفياة واالنفعالياة وأثرهااا يف فعالياة القياادات والعناصار البناارية        

 األارى يف املنظمات التعليمية والتدريبية وغريها. 
 كما ميكن أ  تساه  يف تعزيز املهارات القيادية واإلدارياة لقاادة الكلياات التقنياة    

باململكة العربية السعودية، وتساعده  يف ت،بي  األساليب العلمياة والعملياة يف التعامال    
مع انارين، وتنخيص وحل املنكالت، واختاذ القرارات السليمة، وبالتاالي ستسااه    

 يف حتسني األداء احلالي واملستقبلي ذه .
قياادات، وذلاك   كما قد تفيد اجلهات التعليمية والتدريبية يف استق،اب وت،اوير ال 

 بالتنبؤ مبستقبله  الوظيفي، وخت،يط برامج الت،وير والتدريب ذه  يف املستقبل.
ميكن أ  تساعد نتا ج هذ  الدراساة يف معاجلاة مناكالت كا رية علاى املساتوى       و

التنفيذ  يف امليدا  التعليمي والتدري ، وحتد بذلك من هادر الوقات واجلهاد واملاال يف     
لتدريبية، كما ميكن أ  تستفيد من ذلك كله منظماات أاارى غاري    املنظمات التعليمية وا

 التعليمية إلمكانية تعمي  نتا جها.

 احلدود:

 ميكن تعمي  نتا ج الدراسة احلالية يف اوء احلدود انتية: 
: تتحدد بالكن، عن أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك      املواوعية

 التنظيمي، واالجتا  حنو .
 .قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية: اقتصر الت،بي  على البنرية

 على املقرات الر يسة للكليات التقنية باململكة العربية الساعودية طبقت الدراسة  املكانية:
 دو  الفروع. 

 .2018مت الت،بي  االل العام التدري   الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  ي لبعض مفاهي  الدراسة:فيما يأتي عرض للتعري، اإلجرا
"مهارات نفسية وشخصية واجتماعية ميكن ت،ويرها  :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُيالذكاء االنفعالي

املناااعر  لاادى قااادة الكليااات التقنيااة باململكااة العربيااة السااعودية للااتمكن ماان إدراك 
ا واالنفعاالت والتحك  بها، وفها  منااعر اناارين وانفعااالته ، وإدارتهاا وتوجيهها      

 لتحقي  التفاعالت املهنية واحلياتية اذهادفة".
"توجيااه ساالوك األفااراد واجلماعااات  :ا بأنهاااعاارف إجرا يًّاا: ُتإدارة الساالوك التنظيمااي

وتفاعالتها يف بيئة عمل الكليات التقنية بنكل مباشر أو غاري مباشار لتحقيا  األهاداف     
راساة يف ت،بيا  اساتبانة إدارة    قصد بها هنا الدرجة الكلية ألفاراد عيناة الد  والغايات". وُي

السلوك التنظيمي واملكونة من احملاور التالية: )سلوك األفراد، سلوك اجلامعات، وسالوك  
 التنظي (.

"أفكار ومنااعر ومياول شخصاية لادى قاادة كلياات التقنياة        :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُياالجتا 
قصد به اد السلوك التنظيمي". وُيباململكة العربية السعودية ذها طابع إجيابي أو سل  جتا  أبع

هنا الدرجة الكلية ألفراد عينة الدراسة يف ت،بي  مقياال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي     
 واملكو  من احملاور التالية: )اإلدراك، العواط،، وامليول(.

"كلياات تؤهال ةلاة الناهادة     :: ميكن تعري، الكليات التقنياة هناا بأنهاا   الكليات التقنية
أو ما يعادذها من اجلنسيان للحصول على النهادة اجلامعياة املتوسا،ة )املساتوى     ال انوية

كماا تقادم باارامج البكاالوريوال )املساتوى       ،السادال من اإلطار الاوطين للماؤهالت(  
السابع من اإلطار الوطين للمؤهالت( فااي جمموعاة مان الكلياات لتاااأهيله  ليكوناوا       
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 على املقرات الر يسة للكليات التقنية باململكة العربية الساعودية طبقت الدراسة  املكانية:
 دو  الفروع. 

 .2018مت الت،بي  االل العام التدري   الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  ي لبعض مفاهي  الدراسة:فيما يأتي عرض للتعري، اإلجرا
"مهارات نفسية وشخصية واجتماعية ميكن ت،ويرها  :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُيالذكاء االنفعالي

املناااعر  لاادى قااادة الكليااات التقنيااة باململكااة العربيااة السااعودية للااتمكن ماان إدراك 
ا واالنفعاالت والتحك  بها، وفها  منااعر اناارين وانفعااالته ، وإدارتهاا وتوجيهها      

 لتحقي  التفاعالت املهنية واحلياتية اذهادفة".
"توجيااه ساالوك األفااراد واجلماعااات  :ا بأنهاااعاارف إجرا يًّاا: ُتإدارة الساالوك التنظيمااي

وتفاعالتها يف بيئة عمل الكليات التقنية بنكل مباشر أو غاري مباشار لتحقيا  األهاداف     
راساة يف ت،بيا  اساتبانة إدارة    قصد بها هنا الدرجة الكلية ألفاراد عيناة الد  والغايات". وُي

السلوك التنظيمي واملكونة من احملاور التالية: )سلوك األفراد، سلوك اجلامعات، وسالوك  
 التنظي (.

"أفكار ومنااعر ومياول شخصاية لادى قاادة كلياات التقنياة        :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُياالجتا 
قصد به اد السلوك التنظيمي". وُيباململكة العربية السعودية ذها طابع إجيابي أو سل  جتا  أبع

هنا الدرجة الكلية ألفراد عينة الدراسة يف ت،بي  مقياال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي     
 واملكو  من احملاور التالية: )اإلدراك، العواط،، وامليول(.

"كلياات تؤهال ةلاة الناهادة     :: ميكن تعري، الكليات التقنياة هناا بأنهاا   الكليات التقنية
أو ما يعادذها من اجلنسيان للحصول على النهادة اجلامعياة املتوسا،ة )املساتوى     ال انوية

كماا تقادم باارامج البكاالوريوال )املساتوى       ،السادال من اإلطار الاوطين للماؤهالت(  
السابع من اإلطار الوطين للمؤهالت( فااي جمموعاة مان الكلياات لتاااأهيله  ليكوناوا       
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لبية احتياال ق،ااع األعماال احمللاي مان املاوارد       مهندسني تقناييان فاي ق،اع األعمال لت
 .البنرية الفناية، أو يكونوا مدربيان فاي مننآت التدريب التقناي واملهناي"

يقصد به  هنا )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية وه  "أعناء هيئة  قادة الكليات التقنية:
الياة للكلياة يف حادود    تدريب يكلفو  بإدارة كل أو بعض النؤو  العلمية واإلدارية وامل

 النظام ولوا حه مبسمى عميد كلية أو وكيل كلية".
أنن،ة تعليمية هادفة تعتمد على عمليات البحث يف  (:Quest Webالويب كويست )

 اإلنرتنت بهدف الوصول الصحيح واملباشر للمعلومة حمل البحث بأقل جهد ممكن. 
 اإلطار النظر :

صفات  بني لتفاعلا "حمصلة:هو -فلية وعبداجمليد كما يذكر-اإلنساني عموما  السلوك -
 باإلنساا   احملي،اة  الظروف وطبيعة املوق، صفات وبني ناحية من واصا صه الفرد

"الننااطات الايت يقاوم بهاا      :(، كما يعرفه العديلي بأناه 36 ,2005ناحية أارى" ) من
 (.7 ,1995اإلنسا  أثناء حياته لينبع حاجاته وحيق  أهدافه" )

"سالوك العااملني يف املنظماة، وينامل     :لوك التنظيمي فيعرفه عبد الباقي بأنهأما الس -
أسااالوب تفكااري وإدراك العاااملني، شخصياتهااا ، دوافعهااا  للعماال، رااااه      
الوظيفاي، اجتاهاته  وقيمها ، وكذلك ممارساته  كأفااراد أو جمموعاات، وتفاعاال    

كال مان العاملااني واملنظماة    هاذا السلوك مع بيئة املنظمة، وذلك لتحقيا  أهاداف 
"ماا يقاوم باه أ  موظا، أو      :(. كما يعرفه شوقي بأناه 11 ,2005فاي الوقت نفسه" )

مان   امدير من أعمال وأنن،ة مرتب،ة بوظيفة معينة، ويعتن السلوك اإلدار  عنصار  
يف  ،(204 ,1999عناصر اإلنتاجية الذ  يصلح كوسيلة للحك  على فاعلية األفاراد" ) 

حسان إىل أ  السالوك التنظيماي يتنامن "دراساة السالوك اإلنسااني يف        حني تناري  
املواق، التنظيمية، ودراسة املنظمة ذاتها، و دراسة التفاعال باني السالوك اإلنسااني     

(. وأما إدارة 5 ,2002واملنظمة من ناحية، وتفاعل املنظمة مع البيئة من ناحية أارى" )
،بي  األسس املستمدة من العلوم السلوكية "ت :السلوك التنظيمي فيعرفها السلمي بأنه

يف التعامل مع السلوك التنظيمي بغرض تنكيله وتوجيهه مبا حيقا  أهاداف املنظماة"    
(. كما يبني أنه يعنى بنكل عام بسد الفجوة بني سلوك املوارد البنارية  453 ,2003)

وأ   الفعلي وبني السلوك املساتهدف مان قبال املنظماة لتحقيا  غاياتهاا وأهادافها،       
الغرض األساسي من إدارة السلوك التنظيمي هو إجياد تفاه  منارتك، يعتماد علاى    

 املصاحل املنرتكة بني عناصر املنظمة وأعنا ها، من اجل حتقي  تلك املصاحل.
وميكن مالحظة أ  السلوك التنظيمي تفاعل بنر  متبادل مع البيئة احملي،ة دااال  

ك السلوك التنظيمي وتوجهاه، وميكان اساتعراض    املنظمة، يرتبط ويتأثر بعدة عوامل حتر
( يف العوامال  2009كماا ياذكر السالمي، )   -أه  العوامل املاؤثرة يف السالوك التنظيماي    

من أهداف ودوافع، وفه  واساتيعاب، ومياول واجتاهاات، واصاا ص      -السيكولوجية
 ،شخصية. وعوامل اجتماعية حتك  التفاعل بني الفارد وحمي،اه ويتوقا، عليهاا سالوكه     

هي صبغة البيئة االجتماعياة للعمال، وتنظيماتاه االقتصاادية، وسياسااته       وعوامل ثقافية
 وإجراءاته، باإلاافة إلي القي  والعادات والتقاليد االجتماعية.

( وننوا  1995كما يبني كل من العديلي، )-وتتحدد أه  أبعاد السلوك التنظيمي 
لفرد : وهاو جمموعاة مان العناصار     يف عدد من األبعاد هي: البعد ا -(2004وننوا ، )

اليت ميكن بهاا فها  السالوك الفارد  والتنباؤ باه وتوجيهاه، م ال: )اإلدراك، والاتعل ،          
املكوناات الايت تاؤثر يف     ووالدافعية، والنخصية، واالجتاهات(. والبعاد اجلمااعي: وها   

 ووها  :سلوك اجلماعات م ل: )تكوين اجلماعات، القيادة، واالتصال(. والبعد التنظيماي 
مكوناات تااؤثر يف السالوك ماان ااالل التنظااي  م ال: )اذهيكاال التنظيماي، والعمليااات      

 اإلدارية(. 
وتتم ل أهمية السلوك داال املنظمات يف أثر  الوااح واملؤثر يف إدارتهاا، حياث   

أاارى   يتنح هذا األثر يف الدوافع للعمل، والراا عنه والنغوط احلاصلة منه، وناواح  
بساالوك العاااملني  -( 2004كمااا يااذكر املغربااي، )-لتنظيمااي كاا رية، ويهاات  الساالوك ا

واجتاهاته ، والتأثريات املتبادلة ماع بيئاة وأهاداف املنظماة وغاياتهاا، ويابني القرياوني،        
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يف التعامل مع السلوك التنظيمي بغرض تنكيله وتوجيهه مبا حيقا  أهاداف املنظماة"    
(. كما يبني أنه يعنى بنكل عام بسد الفجوة بني سلوك املوارد البنارية  453 ,2003)

وأ   الفعلي وبني السلوك املساتهدف مان قبال املنظماة لتحقيا  غاياتهاا وأهادافها،       
الغرض األساسي من إدارة السلوك التنظيمي هو إجياد تفاه  منارتك، يعتماد علاى    

 املصاحل املنرتكة بني عناصر املنظمة وأعنا ها، من اجل حتقي  تلك املصاحل.
وميكن مالحظة أ  السلوك التنظيمي تفاعل بنر  متبادل مع البيئة احملي،ة دااال  

ك السلوك التنظيمي وتوجهاه، وميكان اساتعراض    املنظمة، يرتبط ويتأثر بعدة عوامل حتر
( يف العوامال  2009كماا ياذكر السالمي، )   -أه  العوامل املاؤثرة يف السالوك التنظيماي    

من أهداف ودوافع، وفه  واساتيعاب، ومياول واجتاهاات، واصاا ص      -السيكولوجية
 ،شخصية. وعوامل اجتماعية حتك  التفاعل بني الفارد وحمي،اه ويتوقا، عليهاا سالوكه     

هي صبغة البيئة االجتماعياة للعمال، وتنظيماتاه االقتصاادية، وسياسااته       وعوامل ثقافية
 وإجراءاته، باإلاافة إلي القي  والعادات والتقاليد االجتماعية.

( وننوا  1995كما يبني كل من العديلي، )-وتتحدد أه  أبعاد السلوك التنظيمي 
لفرد : وهاو جمموعاة مان العناصار     يف عدد من األبعاد هي: البعد ا -(2004وننوا ، )

اليت ميكن بهاا فها  السالوك الفارد  والتنباؤ باه وتوجيهاه، م ال: )اإلدراك، والاتعل ،          
املكوناات الايت تاؤثر يف     ووالدافعية، والنخصية، واالجتاهات(. والبعاد اجلمااعي: وها   

 ووها  :سلوك اجلماعات م ل: )تكوين اجلماعات، القيادة، واالتصال(. والبعد التنظيماي 
مكوناات تااؤثر يف السالوك ماان ااالل التنظااي  م ال: )اذهيكاال التنظيماي، والعمليااات      

 اإلدارية(. 
وتتم ل أهمية السلوك داال املنظمات يف أثر  الوااح واملؤثر يف إدارتهاا، حياث   

أاارى   يتنح هذا األثر يف الدوافع للعمل، والراا عنه والنغوط احلاصلة منه، وناواح  
بساالوك العاااملني  -( 2004كمااا يااذكر املغربااي، )-لتنظيمااي كاا رية، ويهاات  الساالوك ا

واجتاهاته ، والتأثريات املتبادلة ماع بيئاة وأهاداف املنظماة وغاياتهاا، ويابني القرياوني،        
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( أ  الفه  الصحيح للسلوك التنظيمي ميكِّان املنظماات مان حسان التعامال ماع       2003)
( 2007، كما يواح الصارييف، ) األفراد، واختاذ القرارات واإلجراءات الصحيحة بنأنه 

أ  معرفة السلوك التنظيمي تؤد  إىل تنمية الفه  املتكامل لهفراد واجلماعات وأسااليب  
من أه  عوامل حتليل منكالت  دُّع تفكريه  وتصرفاته ، وأ  دراسة السلوك التنظيمي ُت

 العمل اإلدار  واختاذ القرارات املناسبة حلل منكالته. 
 انسابي   ا( فيعتان حادي    Emotional Intelligenceء االنفعاالي ) وأما مفهوم الاذكا 

مقارنًة بأنواع الذكاء األارى اليت الحظها وصنفها الباح و  واملهتمو ، ورمبا كا  لذلك 
أثر يف تعدد الرتمجة العربية ذهذا املص،لح، فكاا  هنااك    -(2004كما يذكر عبداخلال ، )-

الذكاء الوجداني، والذكاء االنفعالي، والذكاء العاطفي، عدة معا   له باللغة العربية منها: 
 Emotionalوقد استخدمت هذ  الدراسة معنى الذكاء االنفعاالي ليناري إىل مصا،لح )   

Intelligence.) 
 & Saloveyومن األوا ل الذين استخدموا مص،لح الذكاء االنفعاالي كال مان )   

Mayer,عر  وانفعاالتاه اخلاصاة ومنااعر    "قدرة الفرد على رصد مناا  :(، وقد عرفا  بأنه
وأ  يستخدم هذ  املعلومات يف توجيه سلوكه ،انارين وانفعاالته ، وأ  مييز الفرد بينه 

(. وأاافا أنه يناتمل علاى أربعاة عوامال     Salovey & Mayer, 1990, 189وانفعاالته" )
ولياد منااعر   متم لة يف: القدرة على فه  االنفعاالت بدقة، وتقييمها، والتعابري عنهاا، وت  

جديدة، وكذلك القدرة علاى فها  العاطفاة، واملعرفاة العاطفياة، والقادرة علاى تنظاي          
. وهنا ميكن مالحظاة  (Salovey, & Mayer, 1997, 10)العواط، لت،وير النمو العقلي 

تركيزهما على اعتبار الذكاء االنفعالي جمموعة من القدرات العقلية الايت ميتلكهاا الفارد.    
،  وهو من ساه  بنكل كبري يف انتنار هذا املص،لح، بعد دراسته لك ري (Goleman)أما 

"جمموعة من املهاارات العاطفياة الايت    :فقد عرف الذكاء االنفعالي بأنه ،من كتابات سابقيه
يتمتع بها الفارد، والالعماة للنجااح يف التفااعالت املهنياة ويف مواقا، احليااة املختلفاة"         

(Goleman, 1997, 271 وينع .)   هنا اعتبار الذكاء االنفعالي جمموعة من املهاارات الايت
 & ,Bar-On, Brown, Kirkcaldyبينماا يعارف   ،ميكن تنميتها من االل بارامج إثرا ياة  

Thome, (2000) القدرة على توليد املناعر اليت تيسر وتسااعد يف   :الذكاء االنفعالي بأنه"
االت واملعرفة االنفعالية وتنظيمهاا؛  عمليات التفكري لدى الفرد، حتى يست،يع فه  االنفع

(. ويتوساط هاذا االجتاا  باني     278 ,2000لكي تساعد  على النمو االنفعاالي والعقلاي" )  
ا من املهارات الذاتية واالجتماعياة  االجتاهني السابقني حيث يعتن الذكاء االنفعالي اليً،

 والقدرات العقلية. 
فأبعااد   ؛نفعالي لدى الباح ني يف اجملالوبناء  على ذلك تتحدد أه  أبعاد الذكاء اال

تتم ل يف: )الوعي االنفعالي واملعرفة  Mayer & Selovey (1997)الذكاء االنفعالي لدى 
االنفعالية، استخدام االنفعاالت، فه  االنفعاالت، وإدارة االنفعاالت(، ومن جهة أارى 

الاوعي بالاذات، إدارة   أ  أبعاد الذكاء االنفعالي تتم ال يف: )  Goleman (1999)يواح 
االنفعاااالت، دافعيااة الااذات وحتفيزهااا، التعاااط،، الااوعي االجتماااعي، واملهااارات    

أ  أبعاد الذكاء االنفعاالي تتم ال يف    Bar – on, & et al, (2000)االجتماعية(، كما يبني 
ل األبعاد انتية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزا

 العام(.
وتتم ل أهمياة الاذكاء االنفعاالي مان موقعاه يف حيااة اإلنساا ، واملتوساط باني          

أ  الااذكاء   Singh & Singh (2015)العواطاا، والنخصااية والتفاعاال، حيااث ياابني 
التفاعل بها مع انارين،  االنفعالي يؤثر على عديٍد من جوانب احلياة، وال،ريقة اليت يت ُّ

 ,Brackett, Mayer(2004)و Palmer, Walls, Burgess, & Stough, (2001)ويوااح  

& Warner,       ،أ  الذكاء االنفعالي يرتبط بسلوكيات احلياة اإلجيابياة، م ال الرااا عنهاا
أنه ميكان   Langhorn, (2004)وتكوين الصداقات، والظهور بنكل ال  ، وقد جاء لدى 

  بدرجة دقة معقولة، كما يؤكد التنبؤ بالذكاء االنفعالي عن الراا، والتواف  داال الفري
أ  اماتالك مهاارات الاذكاء     Engelberg, & Sjoberg, (2005)و( 2003كل من رعق، )

االنفعالي تؤد  إلي فه  انفعاالت األفراد، والتحك  يف انفعاالت انارين، كما يساه  
ت ا يف توسيع وجودة عالقا  Austin, Farrelly, Black, & Moore, (2007)ا فيما يذكر 

ا أناه جيعال املوظا، متعاون ا      Ciarrochi & Deane (2001)يابني الفرد االجتماعية، كما 
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( أ  الاذكاء  2006ومتقبال حلل املنكالت النخصاية والعاطفياة، كماا يؤكاد نصاي،، )     
مي يف التقدم يف العمال واحليااة   ينظتاالنفعالي ذو أثر وااح على املستوى النخصي وال

إىل أ  ذلاك يادعو    Akers & Porter (2003)يناري   العاماة بتاواع  ولولياة، لاذلك    
 لنرورة امتالك مهارات الذكاء االنفعالي وتنميتها.

وتتنح العالقة باني الاذكاء االنفعاالي والسالوك التنظيماي للقا اد يف املنظماات        
ا من أك ار املاداال   ، يف كونه مداًل.Palmer et al( 2001التعليمية والتدريبية فيما يبينه )

ا للدراسات اإلدارية التنظيمية لدراسة اصا ص سلوك القا اد الرتباو    واوح مناسبة و
وشخصيته، حيث تنري عديد مان الدراساات إىل االرتبااط الواااح للاذكاء االنفعاالي       
باإلدارة جبميع عناصرها ومنها السالوك التنظيماي الفارد  واجلمااعي، وأ  ذلاك يناتج       

له تاأثري علاى سالوك     -بال شك-ات، وذلك ا يف العالقات بني األفراد واجلماعاستقرار 
( أ  الااتحك  يف 2004املنظمااة ونتا جهااا، والعكااس صااحيح، كمااا ياابني اوالاادة، )   

االنفعاالت هي مرتكز التوجيه والقياادة اإلدارياة وسالوكياتها وأ  مان يفتقار ذهاا فهاو        
لاه عالقاة يف    أ    Higgs & Rowland, (2002)اعي، يف اإلدارة، وهذا ا كما يواح  

( الاذكاء االنفعاالي   2004توليد مهارات وسلوكيات قيادية أعلى، بينماا يعتان العاييت، )   
والقدرة على التأثري يف انارين من أه  صفات القا د ذات األثر يف السلوك اجليد، وهو 

يسااه  يف جنااح احليااة املهنياة علاى       - Dulewicz & Higgs, (2004)كما يبني -ا ا أين 
إىل أ  الذكاء  Vigoda Gadot & Meisler, (2010)نظمي، كما ينري املستوى الفرد  وامل

االنفعالي له تأثري كبري على السلوك التنظيمي ونتا ج القوى العاملة بنكل إجياابي، كماا   
( علاى  2010أ  له عالقة بزيادة أداء فرق العمل، وحتسني أدا هاا، كماا يؤكاد بظااظو، )    

كبري عن ال،رق األارى، من جهة أاارى فاإ     عالقته بتحسني األداء واإلنتال، وبفارق
من حيث ختفي،  Slaski, (2001)الذكاء االنفعالي له عالقة بالسلوك التنظيمي كما يبني 

اغوط العمل والناعور بهاا وجتاوعهاا، وال تقا، عالقاة الاذكاء االنفعاالي بالسالوك         
ا لاه عالقاة     Rosete & Ciarrochi (2005)التنظيمي إىل حد معني بل جتد  ا كما ياذكر   

تعزيز مقدرات اإلجناع وحتقي  نتاا ج العمال، والتمياز يف التعامال الفعاال ماع الازمالء        

ا يف   Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, (2004)واملوظفني، بل ويساه  ا كماا يوااح    
 Lynnتيسري عمليات التغيري التنظيمي، كما يسااعد يف جتااوع مقاوماة التغايري، ويؤكاد      

ء االنفعالي هو العامل املؤثر يف تيز سلوك بعاض األفاراد يف املنظماات    أ  الذكا (2001)
عن بعاض رغا  أنها  يف نفاس املساتوى مان حياث املهاارات، أو مساتوى اخلانة، أو           
التدريب، لذلك بينت ك ري من الدراساات ا كماا ياذكر أباو ريااص؛ الصاايف؛ الناري،         

ااحة وقوياة باإلجنااع وحتقيا      ا أ  هذا النوع من الذكاء ذو عالقاة وا   (2006)وعمور، 
أ  الذكاء الذهين ال يكفي وحد  لتحقي  اإلجنااع أو   (2007)النجاح، ويؤكد السمادوني 

، والبااقي لعوامال أاارى،    (%80)التفوق، وأ  ذلك يعتمد على الذكاء االنفعالي بنسبة 
ياة  أ  العالقة بني الذكاء االنفعالي والنجاح طرد (2008)من جهة أارى يواح ع ما ، 

أ  املديرين مان ذو  املساتوى املرتفاع يف     (2012)اجتماعيَّا ووظيفيَّا، كما يبني اللوع ، 
 Saglam & Yancıا يف الوالء التنظيمي، وكذلك يؤكد الذكاء االنفعالي كانوا أك ر تأثري 

على أ  مستوى ذكاء االنفعالي لدى املعلمني لاه تاأثري إجياابي علاى سالوكيات       (2014)
يؤكادا   علاى وجاود عالقاة      (2018)تنظيمية، كما جند أ  جانا  و صااحل،   املواطنة ال

إجيابية بني ممارسة مدير  املدارال للذكاء االنفعالي ومجيع األمناط القيادية، كما أ  سكر، 
قد بني أ  هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بني مستوى الذكاء االنفعالي لادى   (2019)

 ودرجة جناحه  يف كل ممارساته  القيادية. املديرين بأبعاد  املختلفة،

 الدراسات السابقة:
مت االطالع على بعض الدراسات السابقة للمواوع، ومن الدراسات الايت سايت    

 استعرااها هنا ما يأتي:
هدفت إىل الكنا، عاان فاعليااة برناامج مقارتح يف      :(2009دراسة عبداملنع ، )

ااة وأثر  على التالميذ، وقد اساتخدمت املانهج   تنمياة الاذكاء االنفعالي ملعلماات الرو
ساتمارة للتقياي  الاذاتي، واساتمارة     إشبه التجري ، بت،بي  مقياال للاذكاء االنفعاالي، و  

ملالحظة سلوك ال،فل، ومن أه  نتا جها: وجود فروق بني اجملموعة التجريبية واجملموعاة  
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 الدراسات السابقة:
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اأثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعايل ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 73المجلد )12(  العـدد )2(  72

كاء االنفعاالي لصااحل   الناب،ة للمعلماات واألطفاال يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال الاذ      
اجملموعة التجريبية، وجود فروق بني متوس،ات اجملموعة التجريبية للمعلمات واألطفاال  
قبل ت،بي  الننامج وبعد ، لصاحل الت،بي  البعد  ملقياال الذكاء االنفعالي، عدم وجود 
فروق بني متوس،ات درجاات أطفاال اجملموعاة التجريبياة )ذكاور، وإناات( يف القيااال        

د  الاتبار الذكاء االنفعالي، وجود فروق بني متوس،ات درجات معلمات اجملموعة البع
ستمارة التقياي  الاذاتي لصااحل القيااال البعاد ، ووجاود فاروق باني         إالتجريبية على 

متوس،ات درجات أطفاال اجملموعاة التجريبياة علاى سالوكياته  الفعلياة )مان ااالل         
 ستمارة سلوك ال،فل( لصاحل القياال البعد .إ

هدفت إىل التعرف على أثر الذكاء االنفعالي علاى األداء   :(2010)دراسة بظاظو، 
الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غزة اإلقليمي التابع لا )األوناروا(، وأجريات هاذ     

للذكاء االنفعالي يف البيئاة اإلدارياة، واعتماد     (Dalip Singh)الدراسة باستخدام منوذل 
ساتبانة، وقاد أظهارت الدراساة وجاود      لتحليلي، باستخدام اإلالباحث املنهج الوصفي ا

لعامال اجلانس    اعالقة بني الذكاء االنفعالي وفاعلية األداء املهين، وأناه لايس هنااك أثار     
 .والدرجة الوظيفية واخلدمة على مستوى الذكاء االنفعالي، بينما هناك أثر لعامل العمر

حتديد ما إذا كانت هنااك فاروق    اذهدف منها :Kotze, & Venter, (2011)دراسة 
ذات داللة إحصا ية يف الاذكاء االنفعاالي باني القاادة الفعاالني وغاري الفعاالني، وذلاك         
باستخدام مقياال للذكاء االنفعالي، ومقياال لتحديد فعالية القيادة، وأشارت النتاا ج إىل  

لي، كماا ساجلوا   أ  القادة الفعالني حققوا نتا ج عالية على مقياال الذكاء االنفعالي الك
درجات عالية يف مستويات املقياال الفرعية السته )حتقي  الاذات، التعااط،، املساؤولية    

 االجتماعية، التسامح مع اإلجهاد، حل املنكالت، والتفاؤل(.

تبحاث يف األساباب الايت جتعال      :VandeWaa & Turnipseed, (2012)دراساة  
ابي وعا د عن احلد امل،لوب منه ، بعض األفراد يؤدو  األعمال يف منظماته  بنكل إجي

وذلك بافرتاض أ  األفراد ذو  الذكاء االنفعالي العالي من احملتمال أنها  أك ار عرااة     
، وتوصلت الدراساة  Salofi and Meyer, 1997))للسلوك اإلجيابي، ومت استخدام منوذل 

رتبط بالسالوك  فكارة أ  الاذكاء االنفعاالي يا     اإىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  دعماًا قويَّا   
التنظيمي اإلجيابي، وحددت كاذلك العالقاات باني األبعااد األربعاة للاذكاء االنفعاالي        

 والسلوك اإلجيابي.

تهدف الستكناف اجلانب االنفعالي باعتبار  مكونًا  :Ljungholm (2014)دراسة 
داء، وقاد  أساسيًَّا لقدرة القيادة، واالرتباطات اإلجيابية باني الاذكاء االنفعاالي ونتاا ج األ    

توافقت نتا ج هذ  الدراسة مع نتا ج دراساات أاارى حاول وظيفاة الاذكاء االنفعاالي       
وتأثري  على التنافسية، واإلدارة والنخصية، حيث أكدت أ  الذكاء االنفعالي هو العامل 
املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كماا بينات أناه ميكان أ  يكاو       

فعالي دليال على أهمية اخلدمات العامة، وأ  له دورًا كبريًا يف تعزيز اخلانات  الذكاء االن
 يف العمل، والراا عنه، وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

تقدم منوذج ا مفاهيميَّا لتأثري الذكاء االنفعالي على النتاا ج   :Rathi (2014)دراسة 
حظ أ  اساتعمال املاوظفني للعواطا،    التنظيمية، يف مؤسسات اخلدمة العاماة، وقاد لاو   

اإلجيابية ينتج عنه عديد من النتا ج اإلجيابية للمؤسسات، ومع ذلك فاإ  مجياع املاوظفني    
ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه  بناكل جياد، ولقاد ُوجاد أ  األفاراد الاذين يتمتعاو         

أك ار تعمقاا   مبستوى عال من الذكاء االنفعالي أك ر قدرة على إدارة عواطفه  بفعالياة، و 
يف العمل من غريه ، وهذا بال شك قد ياؤثر يف نهاياة امل،ااف علاى أدا ها  الاوظيفي،       

 وراا العمالء عن جودة اخلدمة.
اذهادف مان هاذ      :Chamanifard, Nikpour, & Chamanifard, (2014) دراسة

ية الدراسة حتديد تأثري الذكاء االنفعالي على األداء التنظيمي، وهي دراسة وصفية مساح 
ارتباطية، باستخدام استبانة للذكاء االنفعالي، واستبانة األداء التنظيمي، وتنري النتا ج إىل 
وجود عالقة كبرية باني الاذكاء االنفعاالي واألداء التنظيماي واملاتغريات الفرعياة م ال:        
)الفعالية والكفاءة واإلنتاجية واجلودة واالبتكار(، كما توصالت الدراساة إىل أناه ميكان     

 اء االنفعالي أ  يتنبأ باألداء التنظيمي.للذك
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رتبط بالسالوك  فكارة أ  الاذكاء االنفعاالي يا     اإىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  دعماًا قويَّا   
التنظيمي اإلجيابي، وحددت كاذلك العالقاات باني األبعااد األربعاة للاذكاء االنفعاالي        

 والسلوك اإلجيابي.

تهدف الستكناف اجلانب االنفعالي باعتبار  مكونًا  :Ljungholm (2014)دراسة 
داء، وقاد  أساسيًَّا لقدرة القيادة، واالرتباطات اإلجيابية باني الاذكاء االنفعاالي ونتاا ج األ    

توافقت نتا ج هذ  الدراسة مع نتا ج دراساات أاارى حاول وظيفاة الاذكاء االنفعاالي       
وتأثري  على التنافسية، واإلدارة والنخصية، حيث أكدت أ  الذكاء االنفعالي هو العامل 
املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كماا بينات أناه ميكان أ  يكاو       

فعالي دليال على أهمية اخلدمات العامة، وأ  له دورًا كبريًا يف تعزيز اخلانات  الذكاء االن
 يف العمل، والراا عنه، وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

تقدم منوذج ا مفاهيميَّا لتأثري الذكاء االنفعالي على النتاا ج   :Rathi (2014)دراسة 
حظ أ  اساتعمال املاوظفني للعواطا،    التنظيمية، يف مؤسسات اخلدمة العاماة، وقاد لاو   

اإلجيابية ينتج عنه عديد من النتا ج اإلجيابية للمؤسسات، ومع ذلك فاإ  مجياع املاوظفني    
ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه  بناكل جياد، ولقاد ُوجاد أ  األفاراد الاذين يتمتعاو         

أك ار تعمقاا   مبستوى عال من الذكاء االنفعالي أك ر قدرة على إدارة عواطفه  بفعالياة، و 
يف العمل من غريه ، وهذا بال شك قد ياؤثر يف نهاياة امل،ااف علاى أدا ها  الاوظيفي،       

 وراا العمالء عن جودة اخلدمة.
اذهادف مان هاذ      :Chamanifard, Nikpour, & Chamanifard, (2014) دراسة

ية الدراسة حتديد تأثري الذكاء االنفعالي على األداء التنظيمي، وهي دراسة وصفية مساح 
ارتباطية، باستخدام استبانة للذكاء االنفعالي، واستبانة األداء التنظيمي، وتنري النتا ج إىل 
وجود عالقة كبرية باني الاذكاء االنفعاالي واألداء التنظيماي واملاتغريات الفرعياة م ال:        
)الفعالية والكفاءة واإلنتاجية واجلودة واالبتكار(، كما توصالت الدراساة إىل أناه ميكان     

 اء االنفعالي أ  يتنبأ باألداء التنظيمي.للذك
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حب ت يف تأثري الذكاء االنفعالي وااللتزام التنظيماي   :Fu, Weihui, (2014) دراسة
والراا الوظيفي على السلوك األاالقاي للماوظفني الصاينيني، وهاي دراساة مساحية،       

ام التنظيمي، باستخدام االستقصاء، وبينت النتا ج أنه كا  لتنظي  عواط، الفرد، وااللتز
والراا عن الرتقية، وعميال العمال، واإلشاراف الاوظيفي تاأثري إجياابي علاى السالوك         
األاالقي، وأ  عمر املوظ، كا  لاه تاأثري سال  علاى السالوك األاالقاي، حياث إ َّ        

 املوظفني النباب أظهروا سلوكًا أاالقيًا أفنل من املوظفني القدامى.
لتقادي  مؤشارات للاذكاء االنفعاالي يف      تهدف :Singh & Singh (2015)دراسة 

السلوك التنظيمي للق،اع العام يف اذهند، والصت الدراسة إىل أ  مجيع املتغريات احملددة، 
وهي )العمر، اجلانس، التعلاي ، التعايني، اخلانة واحلالاة االجتماعياة، الادال، وعادد         

ني. والصت ا أين ا ا إىل املعالني(، كانت ذات أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيب
أ  مجيع عوامل الذكاء االنفعالي، وهي: )الرفاهية، التحك  الذاتي، العاطفية، والتواصل 
االجتماعي(، كانت ذها عالقة كبرية مع بعنها بعنا. والصت الدراسة ا أين اا ا إىل أ     

ني، يليه التواصل االجتماعي هو العامل األساسي الذ  يؤثر يف السلوك التنظيمي للعامل
 االنفعالية والسي،رة على الذات والرفاهية.

قيمت هاذ  الدراساة شابه     :Sanchez-Nunez, Patti, & Holzer, (2015) دراسة
التجريبية فعالية برنامج ت،وير الدراساات العلياا لقاادة املادارال، الاذ  يادمج الاذكاء        

ماان  ( واملسااتوحىGoleman, Mackieاالجتماااعي والعاااطفي علااى أساااال منااوذل )
، وعملات الدراساة   Salofi and Meyer)النموذل األصلي للذكاء االنفعالي لكال مان )  

على استكناف الكفاءات االجتماعية والعاطفية املرتاب،اة املكوناة مان أرباع جمموعاات      
أساسية تنمل: )الوعي الذاتي، اإلدارة الذاتية، إدارة العالقات، والاوعي االجتمااعي(،   

كانت هناك أ  آثار للمحتوى املركز على الاذكاء االنفعاالي    حيث قيمت الدراسة ما إذا
على مهارات الذكاء االنفعالي للقادة، وغريها من اخلصا ص ذات الصلة م ال: )احلازم،   
التعاط،، الصحة، العقلية، النخصية، واالنفتاح(. وتوصلت الدراسة إىل أناه ال توجاد   

االاتباارات البعدياة، بينماا     فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص ماتغريات الدراساة يف  

وجدت يف االاتبارات التتبعية بعد عامني، فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص متغريات 
الدراسة، كما مل جتد فروقًا ذات داللة إحصا ية يف نتا ج االاتباارات البعدياة أو التتبعياة    

 تعزى لدرجات الوظيفة.
لتنمياة الاذكاء االنفعاالي،    تهدف إىل بناء برناامج تادري     :(2016دراسة حجر، )

ومعرفة أثر الننامج التدري  لتنمية الذكاء االنفعالي لدى بعض اإلداريات بكلية انداب 
واإلدارة يف بينة يف فعالية الذات، وت لت إجراءات الدراسة يف بناء النناامج ومقااييس   

اجملموعتني، وذلاك  الدراسة اليت تتماشى مع أهدافها، وت،بي  االاتبار القبلي على أفراد 
بعد استخرال دالالت الصدق وال بات ث  ت،بيا  املقااييس بعاد انتهااء النناامج علاى       
اجملموعتني التجريبية والناب،ة، وأسفرت نتا ج الدراسة عن وجود فروق بني متوس،ات 
أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعاد  ملقيااال الاذكاء االنفعاالي، لصااحل      

ي  البعد ، وكذلك وجود فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعاة  الت،ب
 الناب،ة على مقياال فعالية الذات لصاحل اجملموعة التجريبية.

هدفت إىل بيا  أثر الذكاء االنفعالي على سلوك  :(2016دراسة الب،اينة، وعتوم، )
ساية يف اجلامعاات اخلاصاة يف إقلاي      املواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعناء اذهيئة التدري

النمال، وهي دراسة مسحية استخدمت االستبانة، وكا  أبرع ما توصلت إليه وجود أثر 
لكل من الوعي بالذات، وإدراك وفه  عواط، االاارين، وإدراك العالقاات اإلنساانية    
 على املواطنة التنظيمية، وعدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات، وحتفياز الاذات علاى      

 املواطنة التنظيمية.
تهدف إىل استكناف تأثري برنامج تدري  مدمج لتحساني   :(2016دراسة ع ما ، )

الذكاء االنفعالي والكفاءة املهنية للمعلمات العلوم اإلدارية يف جدة، ومت استخدام املنهج 
أ  شبه التجري  بتصمي  اجملموعة الواحدة، واالاتبار القبلي والبعد ، وأظهرت النتا ج 

هناك فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للذكاء االنفعالي، كما أظهرت النتاا ج أ  هنااك   
فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للكفاءة املهنية، مما يعين حتسنا يف الكفاءة املهنية نتيجاة  

 ملمارسة الننامج.
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وجدت يف االاتبارات التتبعية بعد عامني، فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص متغريات 
الدراسة، كما مل جتد فروقًا ذات داللة إحصا ية يف نتا ج االاتباارات البعدياة أو التتبعياة    

 تعزى لدرجات الوظيفة.
لتنمياة الاذكاء االنفعاالي،    تهدف إىل بناء برناامج تادري     :(2016دراسة حجر، )

ومعرفة أثر الننامج التدري  لتنمية الذكاء االنفعالي لدى بعض اإلداريات بكلية انداب 
واإلدارة يف بينة يف فعالية الذات، وت لت إجراءات الدراسة يف بناء النناامج ومقااييس   

اجملموعتني، وذلاك  الدراسة اليت تتماشى مع أهدافها، وت،بي  االاتبار القبلي على أفراد 
بعد استخرال دالالت الصدق وال بات ث  ت،بيا  املقااييس بعاد انتهااء النناامج علاى       
اجملموعتني التجريبية والناب،ة، وأسفرت نتا ج الدراسة عن وجود فروق بني متوس،ات 
أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعاد  ملقيااال الاذكاء االنفعاالي، لصااحل      

ي  البعد ، وكذلك وجود فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعاة  الت،ب
 الناب،ة على مقياال فعالية الذات لصاحل اجملموعة التجريبية.

هدفت إىل بيا  أثر الذكاء االنفعالي على سلوك  :(2016دراسة الب،اينة، وعتوم، )
ساية يف اجلامعاات اخلاصاة يف إقلاي      املواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعناء اذهيئة التدري

النمال، وهي دراسة مسحية استخدمت االستبانة، وكا  أبرع ما توصلت إليه وجود أثر 
لكل من الوعي بالذات، وإدراك وفه  عواط، االاارين، وإدراك العالقاات اإلنساانية    
 على املواطنة التنظيمية، وعدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات، وحتفياز الاذات علاى      

 املواطنة التنظيمية.
تهدف إىل استكناف تأثري برنامج تدري  مدمج لتحساني   :(2016دراسة ع ما ، )

الذكاء االنفعالي والكفاءة املهنية للمعلمات العلوم اإلدارية يف جدة، ومت استخدام املنهج 
أ  شبه التجري  بتصمي  اجملموعة الواحدة، واالاتبار القبلي والبعد ، وأظهرت النتا ج 

هناك فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للذكاء االنفعالي، كما أظهرت النتاا ج أ  هنااك   
فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للكفاءة املهنية، مما يعين حتسنا يف الكفاءة املهنية نتيجاة  

 ملمارسة الننامج.



اأثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعايل ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 77المجلد )12(  العـدد )2(  76

سالوك  هدفت إىل التعرف على درجة الذكاء االنفعاالي و  :(2018دراسة راغب، )
املواطنة التنظيمياة لادى املاوظفني اإلدارياني يف جامعاة ال،اا ، ومساتوى أثار الاذكاء          
االنفعالي يف سلوك املواطنة التنظيمية، ومعرفة طبيعة العالقة بني أبعاد الاذكاء االنفعاالي   
وسلوك املواطنة التنظيمية، وقد أجريت الدراسة باستخدام االستبانة، ومن أها  النتاا ج   

ت إليها وجود أثر للذكاء االنفعالي يف سلوك املواطنة التنظيمية، ووجود عالقة اليت توصل
 .ارتباط موجبة دالة إحصا يا بني أبعاد الذكاء االنفعالي وسلوك املواطنة التنظيمية

 التعليق على الدراسات:  

مت استعراض بعض الدراسات والبحوت يف جمال الدراسة، وباخلصاوص ماا كاا     
ريات الدراسة احلالية أو أغلبها، وكانت يف غالبيتها حدي ة، ورمباا يكاو    ا على متغمنتمًل

هذا حلداثة اجملال، وتنوعت من حيث التوعيع اجلغرايف ما بني الدول العربية والدول غاري  
العربية، وقد غلب عليها طابع الدراسات الت،بيقية امليدانية، وقليل منها نظرية، ومع ذلك 

اهج البح ياة املساتخدمة، ماا باني املانهج املساحي الوصافي        فقد تفاوتت من حياث املنا  
واالرتباطي، ودراسات األثر، واملنهج شبه التجري ، لذلك كا  هنااك  تناوع يف أهاداف    

 على ذلك ااتلفت األدوات املستخدمة يف الدراسات. الدراسات املستعراة، وبناء 
الية تتميز عن تلاك  الدراسة احلفومع هذا التعدد يف عناصر الدراسات املستعراة 

الدراسات بأنها دراسة شبه جتريبية تدرال أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة     
 ا من قبل.السلوك التنظيمي واالجتا  حنو ، وهو ما مل جتد  الدراسة مبحوث 

وماان اااالل االسااتعراض الساااب  للدراسااات ميكاان مالحظااة قلااة الدراسااات  
ة اقتصار أغلب الدراسات على اجملال املساحي واالرتبااطي،   اإلقليمية، كما ميكن مالحظ

وقلة الدراسات اليت اهتمت باجملال شبه التجري ، حيث مل يكن هناك دراسات ا حساب    
عل  الباحث ا درست أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السالوك التنظيماي أو    

 التعليمية.االجتا  حنو ، سواء يف املنظمات التعليمية وغري 

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التأطري النظر  للدراساة،  
وحتديد منكلتها وصياغة أسئلتها، وحتديد متغرياتهاا، وحتدياد منهجهاا، وبنااء أدواتهاا،      

 وتفسري نتا جها، وصياغة توصياتها.

 فروض الدراسة:

 تتم ل فروض الدراسة فيما يأتي:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذ -

ساتبانة إدارة  درجات اجملموعة التجريبية واجملموعاة النااب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل    
السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        

 السعودية بعد ابط األداء القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) لة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذات دال -
سااتبانة إدارة الساالوك درجااات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،بياا  القبلااي والبعااد  إل

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ساتبانة إدارة السالوك   درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي إل     

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حناو  درجات اجملموعة التجريبي

السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        
 السعودية بعد ابط االجتا  القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة يف الت،بي  القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك     درجات اجملموعة التجريبي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.
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وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التأطري النظر  للدراساة،  
وحتديد منكلتها وصياغة أسئلتها، وحتديد متغرياتهاا، وحتدياد منهجهاا، وبنااء أدواتهاا،      

 وتفسري نتا جها، وصياغة توصياتها.

 فروض الدراسة:

 تتم ل فروض الدراسة فيما يأتي:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذ -

ساتبانة إدارة  درجات اجملموعة التجريبية واجملموعاة النااب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل    
السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        

 السعودية بعد ابط األداء القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) لة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذات دال -
سااتبانة إدارة الساالوك درجااات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،بياا  القبلااي والبعااد  إل

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ساتبانة إدارة السالوك   درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي إل     

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حناو  درجات اجملموعة التجريبي

السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        
 السعودية بعد ابط االجتا  القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة يف الت،بي  القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك     درجات اجملموعة التجريبي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.
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باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
اال االجتاا  حناو السالوك    درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعي ملقي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لادى  

عازى ملاتغري    ء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية تُ    قادة )عمدا
 واخلنة(. ،)اجلنس

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السالوك التنظيماي   

عزى ملتغري  الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 واخلنة(. ،)اجلنس

 اإلطار امليداني:

 املنهج:
االعتماد على املنهج شبه التجري  القا   على تصامي  جمماوعتني متكاافئتني،      َّت 

 (1ا، ويوااح اجلادول رقا  )   ا وتتبعيًّا ا وبعاديًّ ا قبليًّا جتريبية وااب،ة، ويتنامن ااتباار   
 ( تصمي  التجربة.1والنكل رق  )

 ( يواح تصمي  التجربة يف الدراسة.1جدول رق  )
 الناب،ة التجريبية اجملموعة
 x,02,03 01,02,01 املعاجلة

( 03( القيااال البعاد ،)  02( املاتغري املساتقل،)  x( القياال القبلي، و)01وتعين )
 القياال التتبعي. 

 
 دراسة.( يواح تصمي  التجربة يف ال1شكل رق  )

 اجملتمع: 
جمتمع الدراسة ينمل مجيع قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة يف اململكاة       

( كلية تقنية، ويابني اجلادول رقا     67( قا د، يف )201العربية السعودية، والبالغ عدده  )
 ( شكل جمتمع الدراسة.2)

 ( يبني شكل جمتمع الدراسة.2جدول رق  )
 ةالنسب اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 34,3 69 نساء
 65,7 132 رجال

 اخلنة

 25,9 52 .( سنوات10أقل من )
( 20( سنوات إىل أقل من )10من )

 .سنة
69 34,3 

 39,8 80 .( سنة20أك ر من )
 100,0 201 اجلميع

 العينة: 
ااتيااره  وتعييانه  بال،ريقاة     ا، متَّ( قا اد  72تكونت عيناة الدراساة مان عادد )    

احلصول على بيا  بقادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة    ملنتظمة، حيث متَّالعنوا ية ا
ا وتوعيعها، لتكو  العينة موععة كما ترتيب األمساء أجبديًّ باململكة العربية السعودية، ومتَّ

 :يلي
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 دراسة.( يواح تصمي  التجربة يف ال1شكل رق  )

 اجملتمع: 
جمتمع الدراسة ينمل مجيع قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة يف اململكاة       

( كلية تقنية، ويابني اجلادول رقا     67( قا د، يف )201العربية السعودية، والبالغ عدده  )
 ( شكل جمتمع الدراسة.2)

 ( يبني شكل جمتمع الدراسة.2جدول رق  )
 ةالنسب اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 34,3 69 نساء
 65,7 132 رجال

 اخلنة

 25,9 52 .( سنوات10أقل من )
( 20( سنوات إىل أقل من )10من )

 .سنة
69 34,3 

 39,8 80 .( سنة20أك ر من )
 100,0 201 اجلميع

 العينة: 
ااتيااره  وتعييانه  بال،ريقاة     ا، متَّ( قا اد  72تكونت عيناة الدراساة مان عادد )    

احلصول على بيا  بقادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة    ملنتظمة، حيث متَّالعنوا ية ا
ا وتوعيعها، لتكو  العينة موععة كما ترتيب األمساء أجبديًّ باململكة العربية السعودية، ومتَّ

 :يلي
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 من اارل عينة الدراسة. ا( قا د 12) :اجملموعة االست،العية
 .ا( قا د 30) :اجملموعة التجريبية

 .ا( قا د 30) :جملموعة الناب،ةا

 ( شكل عينة الدراسة.3ويبني اجلدول رق  )
 ( يبني شكل عينة الدراسة.3جدول رق  )

 النسبة اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 48,3 29 نساء
 51,7 31 رجال

 اخلنة
 36,7 22 ( سنوات10أقل من )

 33,3 20 ( سنة20( سنوات إىل أقل من )10من )
 30,0 18 ( سنة20)أك ر من 

 100 60 اجلميع

 املتغريات:
 املتغري املستقل: برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي.

 املتغري التابع: إدارة السلوك التنظيمي، واالجتا  حنو .

حتديد عدد من املتغريات املرتب،ة خبصاا ص العيناة واختااذ     املتغريات املصاحبة: متَّ
فيها، ومنها مستوى الذكاء االنفعالي، إدارة السلوك  إجراءات لنب،ها وتكافؤ اجملموعات

التنظيمي القبلي، واالجتا  حنو السلوك التنظيمي القبلي، باإلاافة لذلك ا ولكي ي،مائن   
الباحث أك ر، وينمن دقة نتا ج هذ  الدراسة،  اتبع النبط اإلحصا ي باستخدام حتليال  

ات املصاااحبة، وهااي إدارة (، لناابط املااتغريANCOVAالتباااين املصاااحب )التغاااير( )
 السلوك التنظيمي، واالجتا  حنو  القبلي، باعتبارهما متغريا مصاحبا للت،بي  البعد .

 األدوات:
 : برنامج تنمية الذكاء االنفعالي )من إعداد الباحث(.أواًل

بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب دراسة احتياجات قادة الكليات التقنية  متَّ
حتديادها بنااء علاى االساتمارة املوععاة علايه  يف        لكة العربية السعودية، واليت متَّيف املم

البداية لتحديد أه  ومستوى احتياجاته  يف هذا اجملال، ويستهدف الننامج رفع مهارات 
الذكاء االنفعالي، وتكوين اجتاهات إجيابية لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة العربياة      

(، والقراءات املوجهة، يف جماال  Web Questرحالت الويب العلمية ) السعودية، بواس،ة
ا مان  ، وهو اجتا  يعتن الذكاء االنفعالي اليً،ا Bar – onالذكاء االنفعالي، حسب منوذل 

املهارات الذاتية واالجتماعية والقدرات العقلية، وتكاو  النناامج مان راس رحاالت      
كليفاات، وت،بيقياات ميدانياة، حساب     (، لكل رحلاة ت Web Questعلمية عن الويب )

احملاور التالية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزال 
لتصمي  الارحالت املعرفياة عان اإلنرتنات،      http://zunal.comالعام(، باستخدام موقع 

 ذلك حسب األسس واخل،وات انتية: وقد متَّ
 برنامج تنمية الذكاء االنفعالي.حتديد أه  أهداف وغايات 

 حتديد أه  مصادر تعل  مهارات الذكاء االنفعالي.
 تنظي  احملتوى املعريف وجتز ته مبا يتناسب مع املواق، التنموية.

 سرتاتيجيات التعليمية.حتديد املواق، واألنن،ة واإل
 ااتيار طريقة وأسلوب إدارة التعل  املناسبة.

 والت،بي  امليداني. حتديد طرق وأساليب التدريب
 حتديد أساليب وأدوات التقوي  النرورية.

 بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي وجتريبه.

 حتكي  الننامج وتقوميه وتعديله حسب التغذية الراجعة.

 مسارات هي: ةتنفيذ الننامج، الذ  مت على ثالث
 (، والقراءات املوجهة.Quest Webرحالت الويب العلمية ) -
 بات والتكليفات اإللكرتونية، الواج -



مجلة العلوم التربوية والنفسية 81المجلد )12(  العـدد )2(  80

�سفر بن بخيت حممد املدرع 

بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب دراسة احتياجات قادة الكليات التقنية  متَّ
حتديادها بنااء علاى االساتمارة املوععاة علايه  يف        لكة العربية السعودية، واليت متَّيف املم

البداية لتحديد أه  ومستوى احتياجاته  يف هذا اجملال، ويستهدف الننامج رفع مهارات 
الذكاء االنفعالي، وتكوين اجتاهات إجيابية لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة العربياة      

(، والقراءات املوجهة، يف جماال  Web Questرحالت الويب العلمية ) السعودية، بواس،ة
ا مان  ، وهو اجتا  يعتن الذكاء االنفعالي اليً،ا Bar – onالذكاء االنفعالي، حسب منوذل 

املهارات الذاتية واالجتماعية والقدرات العقلية، وتكاو  النناامج مان راس رحاالت      
كليفاات، وت،بيقياات ميدانياة، حساب     (، لكل رحلاة ت Web Questعلمية عن الويب )

احملاور التالية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزال 
لتصمي  الارحالت املعرفياة عان اإلنرتنات،      http://zunal.comالعام(، باستخدام موقع 

 ذلك حسب األسس واخل،وات انتية: وقد متَّ
 برنامج تنمية الذكاء االنفعالي.حتديد أه  أهداف وغايات 

 حتديد أه  مصادر تعل  مهارات الذكاء االنفعالي.
 تنظي  احملتوى املعريف وجتز ته مبا يتناسب مع املواق، التنموية.

 سرتاتيجيات التعليمية.حتديد املواق، واألنن،ة واإل
 ااتيار طريقة وأسلوب إدارة التعل  املناسبة.

 والت،بي  امليداني. حتديد طرق وأساليب التدريب
 حتديد أساليب وأدوات التقوي  النرورية.

 بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي وجتريبه.

 حتكي  الننامج وتقوميه وتعديله حسب التغذية الراجعة.

 مسارات هي: ةتنفيذ الننامج، الذ  مت على ثالث
 (، والقراءات املوجهة.Quest Webرحالت الويب العلمية ) -
 بات والتكليفات اإللكرتونية، الواج -
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 التمارين العملية والت،بيقات امليدانية كل يف جمال عمله. -
 التقوي  اخلتامي والتغذية الراجعة.

 صدق برنامج تنمية الذكاء االنفعالي: 
التأكد مان صادقه الظااهر  )صادق      بعد إعداد برنامج تنمية الذكاء االنفعالي متَّ

ستمارة حتكي  أعدت مان أجال   إا معه ته األولية مرفًقاحملكمني(، حيث مت عراه يف صور
( حمكمني، وقد بلاغ متوساط وع  احملكماني النسا  لفقارات      3هذا الغرض، على عدد )

(، مماا يعناى أناه    %88ستمارة التحكي  )إوعناصر برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب 
 ( يواح ذلك.4)صاحل ومناسب، لذا ميكن استخدامه واألاذ بنتا جه. واجلدول رق  

 ( الوع  النس  الستجابات حمكمي برنامج تنمية الذكاء االنفعالي 4جدول رق  )
 ستمارة التحكي .إحسب 

 احملك 
 درجة املوافقة

عدد 
 العبارات

القيمة 
العظمى 

 للوع 

قيمة وع  
 احملك  

نسبة وع  
 (%احملك  )

 قليلة متوس،ة عالية
3 2 1 

1 15 4 1 20 60 54 90 
2 13 5 2 20 60 51 85 
3 15 3 2 20 60 53 88 

 88 53 املتوسط

 ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي:
( للتأكد مان ثباات برناامج تنمياة الاذكاء االنفعاالي       Holstiمت استخدام معادلة )
 ( يبني ذلك.5املستخدم، واجلدول رق  )

 االنفعالي ( معامل ثبات حمكمي برنامج تنمية الذكاء5جدول رق  )
 (.Holstiستمارة التحكي  حسب معادلة هولسيت )إباستخدام 

ك 
احمل

 

العبارات 
 احملكمة

يها
 عل

ف 
 املت

ات
بار

الع
 

 معامل االتفاق

اق
التف

ل ا
عد

م
 

معدل االتفاق 
 (3حمك  ) (2حمك  ) (1حمك  ) (%)

1 20   1.00 0.90 
0.88 2 20 20   0.75 

3 20 18 15   

(، وهاى نسابة جيادة    %88( أ  معامال ال باات هاو )   5من اجلدول رق  )ويتبني 
 للتأكد من ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي، وال قة يف نتا جه.

 ا: استبانة إدارة السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(.ثاني 
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي يف صورتها األولية، حيث مت حتديد هادفها،  إمت بناء 

ومصادر بنا ها، وصيغت عباراتها صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، ومناتملة علاى   
فعل أدا ي واحد ميكن قياسه، مع احلرص على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال 

 بني العبارات، ومن ث  مرت بإجراءات اب،ها كما يأتي:

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي: إصدق 

 دق احملكمني(:الصدق الظاهر  )ص
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي، وذلاك مان ااالل عرااها     إمت التحق  من صدق 

( حمكماني خمتصاني، وذلاك إلباداء مالحظااته  حوذهاا،       5بصورتها األولية على عادد ) 
واألاذ بآرا ه  حوذها باألغلبية، وقد بلغ متوسط نسبة الاوع  النسا  لعباارات اساتبانة     

(، مماا يعناى أنهاا صاادقة إىل حاد كابري، وذلاك كماا يف         %95إدارة السلوك التنظيمي )
 (6اجلدول رق  )
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 االنفعالي ( معامل ثبات حمكمي برنامج تنمية الذكاء5جدول رق  )
 (.Holstiستمارة التحكي  حسب معادلة هولسيت )إباستخدام 

ك 
احمل

 

العبارات 
 احملكمة

يها
 عل

ف 
 املت

ات
بار

الع
 

 معامل االتفاق
اق

التف
ل ا

عد
م

 
معدل االتفاق 

 (3حمك  ) (2حمك  ) (1حمك  ) (%)
1 20   1.00 0.90 

0.88 2 20 20   0.75 
3 20 18 15   

(، وهاى نسابة جيادة    %88( أ  معامال ال باات هاو )   5من اجلدول رق  )ويتبني 
 للتأكد من ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي، وال قة يف نتا جه.

 ا: استبانة إدارة السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(.ثاني 
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي يف صورتها األولية، حيث مت حتديد هادفها،  إمت بناء 

ومصادر بنا ها، وصيغت عباراتها صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، ومناتملة علاى   
فعل أدا ي واحد ميكن قياسه، مع احلرص على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال 

 بني العبارات، ومن ث  مرت بإجراءات اب،ها كما يأتي:

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي: إصدق 

 دق احملكمني(:الصدق الظاهر  )ص
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي، وذلاك مان ااالل عرااها     إمت التحق  من صدق 

( حمكماني خمتصاني، وذلاك إلباداء مالحظااته  حوذهاا،       5بصورتها األولية على عادد ) 
واألاذ بآرا ه  حوذها باألغلبية، وقد بلغ متوسط نسبة الاوع  النسا  لعباارات اساتبانة     

(، مماا يعناى أنهاا صاادقة إىل حاد كابري، وذلاك كماا يف         %95إدارة السلوك التنظيمي )
 (6اجلدول رق  )
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 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.إ( متوسط الوع  النس  لعبارات 6جدول رق  )

 احملك 
 مستوى األهمية

 عدد الفقرات
القيمة العظمى 

 للوع 
قيمة وع  

 احملك  
نسبة وع  احملك  

(%) 
 قليل متوسط عالي

3 2 1 
1 24 2 4 30 90 80 89 
2 28 2 0 30 90 88 98 
3 28 0 2 30 90 86 96 
4 28 2 0 30 90 88 98 
5 26 2 2 30 90 84 93 

 95 85 املتوسط

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي واألاذ مبقرتحات احملكمني، إوبعد التأكد من صدق 
، يف ثالثاة حمااور هاي:    ( عباارةً 30ستبانة بصورتها النها ية مكونة من عدد )أصبحت اإل

 )إدارة سلوك األفراد، إدارة سلوك اجلماعات، وإدارة سلوك التنظي (.

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي:صدق البناء إل

ستبانة مع الدرجة الكلياة باالت،بي  علاى    مت استخرال معامالت ارتباط فقرات اإل
معامالت ا، وقد تراوحت ( قا د 12عينة است،العية من اارل عينة الدراسة تكونت من )

 ذلك. ( يبني7، واجلدول رق  )(0.84ا  0.51)ارتباط الفقرات مع األداة ما بني 
 ستبانة ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية إل7جدول رق  )

 إدارة السلوك التنظيمي
 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة

1 .53(*) 11 .69(**) 21 .52(*) 
2 .64(**) 12 .55(*) 22 .56(*) 
3 .76(**) 13 .55(*) 23 .57(*) 
4 .52(*) 14 .53(*) 24 .79(**) 
5 .56(*) 15 .84(**) 25 .55(*) 
6 .57(*) 16 .76(**) 26 .65(**) 
7 .55(*) 17 .51(*) 27 .83(**) 
8 .56(*) 18 .58(*) 28 .59(*) 

 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة
9 .51(*) 19 .83(**) 29 .55(*) 

10 .58(*) 20 .59(*) 30 .56(*) 
 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ا، ولذلك مل يات   ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يًّ
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 بات استبانة إدارة السلوك التنظيمي:ث

( 12ستبانة إدارة السلوك التنظيمي علاى عيناة اسات،العية، وعادده  )    إمت ت،بي  
قا د كلية تقنية، ومت حساب معامال ال باات ب،ريقاة االتسااق الاداالي حساب معادلاة        

(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.82( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )
( بت،بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     test-retestالاتبار وإعادة االاتبار )ا

( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    
 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.86النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 حنو السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(. ثال ا: مقياال االجتا 
مت بناء مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي يف صاورته األولياة، حياث مت حتدياد      
هدفه، ومصادر بنا ه، وصيغت عباراته صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، مع احلرص 

باإجراءات   على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال بني العبارات، ومن ثا  مارت  
 اب،ها كما يأتي:

 صدق مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي: 

 الصدق الظاهر  )صدق احملكمني(:
( 5مت عرض مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي بصاورته األولياة علاى عادد )     

حمكمني خمتصني، وذلك إلبداء مالحظاته  حوله، واألاذ باآرا ه  باألغلبياة، وقاد بلاغ     
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 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة
9 .51(*) 19 .83(**) 29 .55(*) 

10 .58(*) 20 .59(*) 30 .56(*) 
 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ا، ولذلك مل يات   ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يًّ
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 بات استبانة إدارة السلوك التنظيمي:ث

( 12ستبانة إدارة السلوك التنظيمي علاى عيناة اسات،العية، وعادده  )    إمت ت،بي  
قا د كلية تقنية، ومت حساب معامال ال باات ب،ريقاة االتسااق الاداالي حساب معادلاة        

(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.82( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )
( بت،بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     test-retestالاتبار وإعادة االاتبار )ا

( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    
 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.86النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 حنو السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(. ثال ا: مقياال االجتا 
مت بناء مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي يف صاورته األولياة، حياث مت حتدياد      
هدفه، ومصادر بنا ه، وصيغت عباراته صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، مع احلرص 

باإجراءات   على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال بني العبارات، ومن ثا  مارت  
 اب،ها كما يأتي:

 صدق مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي: 

 الصدق الظاهر  )صدق احملكمني(:
( 5مت عرض مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي بصاورته األولياة علاى عادد )     

حمكمني خمتصني، وذلك إلبداء مالحظاته  حوله، واألاذ باآرا ه  باألغلبياة، وقاد بلاغ     
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مماا  ، (%93  النس  لعبارات مقياال االجتا  حناو السالوك التنظيماي )   متوسط نسبة الوع
 (8يعنى أنه صادق إىل حد كبري، وذلك كما يف اجلدول رق  )

 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي( متوسط الوع  النس  لعبارات مق8جدول رق  )

 احملك 
 مستوى األهمية

عدد 
 الفقرات

القيمة العظمى 
 للوع 

قيمة وع  
 ك  احمل

نسبة وع  
 (%احملك  )

 قليل متوسط عالي
3 2 1 

1 20 2 2 24 72 66 92 
2 21 2 1 24 72 68 94 
3 21 1 2 24 72 67 93 
4 21 2 1 24 72 68 94 
5 20 2 2 24 72 66 92 

 93 67 املتوسط

وبعد التأكد من صدق مقياال االجتا  حنو السالوك التنظيماي واألااذ مبقرتحاات     
، يف ثالثة حماور هي: ( عبارًة24من عدد ) اكمني، أصبح املقياال بصورته النها ية مكون احمل

 )اإلدراك، العواط،، وامليول(..

 صدق البناء ملقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:

مت استخرال معامالت ارتباط الفقرات ماع الدرجاة الكلياة، بت،بيقاه علاى عيناة       
ا، وقاد تراوحات معاامالت    ( قا اد  12سة تكونت مان ) است،العية من اارل عينة الدرا

 ( يبني ذلك.9، واجلدول رق  )(0.80ا  0.54)ارتباط الفقرات مع األداة ما بني 

 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياال االجتا  9جدول رق  )
 حنو السلوك التنظيمي

 معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .56(*) 9 .79(**) 17 .54(*) 
2 .74(**) 10 .55(*) 18 .56(*) 
3 .76(**) 11 .58(*) 19 .57(*) 
4 .58(*) 12 .77(*) 20 .79(**) 
5 .75(*) 13 .56(*) 21 .80(**) 
6 .76(*) 14 .58(*) 22 .59(*) 
7 .61(*) 15 .79(**) 23 .57(*) 
8 .58(*) 16 .59(*) 24 .56(*) 

 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يا، ولذلك مل يات   
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 ثبات مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:
قياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي علاى عيناة اسات،العية، وعادده       مت ت،بي  م

( قا د كلية تقنية، ومت حساب معامل ال بات ب،ريقة االتساق الداالي حسب معادلاة  12)
(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.77( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )

بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     ( بت،test-retestاالاتبار وإعادة االاتبار )
( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    

 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.73النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 عرض ومناقشة النتائج:

 تكافؤ اجملموعات:
 موعتني فيما يلي:مت التأكد من تكافؤ اجمل
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 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياال االجتا  9جدول رق  )
 حنو السلوك التنظيمي

 معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .56(*) 9 .79(**) 17 .54(*) 
2 .74(**) 10 .55(*) 18 .56(*) 
3 .76(**) 11 .58(*) 19 .57(*) 
4 .58(*) 12 .77(*) 20 .79(**) 
5 .75(*) 13 .56(*) 21 .80(**) 
6 .76(*) 14 .58(*) 22 .59(*) 
7 .61(*) 15 .79(**) 23 .57(*) 
8 .58(*) 16 .59(*) 24 .56(*) 

 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يا، ولذلك مل يات   
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 ثبات مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:
قياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي علاى عيناة اسات،العية، وعادده       مت ت،بي  م

( قا د كلية تقنية، ومت حساب معامل ال بات ب،ريقة االتساق الداالي حسب معادلاة  12)
(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.77( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )

بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     ( بت،test-retestاالاتبار وإعادة االاتبار )
( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    

 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.73النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 عرض ومناقشة النتائج:

 تكافؤ اجملموعات:
 موعتني فيما يلي:مت التأكد من تكافؤ اجمل
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 إدارة السلوك التنظيمي القبلي. 

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي القبلي. 

مستوى الذكاء االنفعالي، باستخدام مقياال الذكاء االنفعالي الذ  طور  العلاوا   
 .Bar – on(، واملعتمد على منوذل 2011)

 (:10ول رق  )( وقد جاءت النتا ج كما يف اجلدT-Testوذلك باستخدام ااتبار "ت" )
 ( نتا ج )ت( للتأكد من تكافؤ اجملموعتني الناب،ة10جدول رق  )

 والتجريبية يف الت،بي  القبلي

 العدد اجملموعة املتغري
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 181. 1.40 30 جتريبية
-1.098 58 .277 

 179. 1.46 30 ااب،ة

االجتا  
للسلوك 
 التنظيمي

 097. 1.73 30 جتريبية
1.529 58 .132 

 095. 1.69 30 ااب،ة

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالي

 1.20 1.93 30 جتريبية
.13 58 .399 

 1.16 2.10 30 ااب،ة

توى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مسا ( 10)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤ 0.05 )      بني متوس،ات درجات اجملماوعتني التجريبياة والنااب،ة حساب املاتغريات

 املدروسة، وتنري هذ  النتيجة إىل تكافؤ اجملموعتني.
 (:Normalityااتبار التوعيع ال،بيعي )

( Normal Distributionمت التأكااد ماان إتباااع البيانااات التوعيااع ال،بيعااي )     
واجلاادول رقاا   ،(test One Sample Kolmogorov-Smirnov)باساااااتخدام ااتبااار 

 ( يبني ذلك.11)
 ( للمتغريات املستقلةtest One Sample Kolmogorov-Smirnov( ااتبار )11جدول رق  )

 واملتغري والتابع

 قيمة ااتبار املتغري
(Kolmogorov-Smirnov) 

 الداللة اإلحصا ية

 395. 898. قبليإدارة السلوك التنظيمي 
 081. 1.267 بعد لسلوك التنظيمي إدارة ا

 102. 1.220 االجتا  حنو السلوك التنظيمي قبلي
 362. 923. االجتا  حنو السلوك التنظيمي بعد 

 116. 1.194 تتبعيإدارة السلوك التنظيمي 
 576. 781. تتبعي االجتا  حنو السلوك التنظيمي

 One Sampleالاتباار )  ( أ  قيمة الداللة اإلحصا ية11يتبني من اجلدول رق  )

Kolmogorov-Smirnov test جلميع املتغريات كا  أكن من مستوى الداللة اإلحصا ية )
(α ≤ 0.05 ،) لنظرياة   امما يدل على أ  هذ املتغريات تتبع التوعيع ال،بيعي. وكذلك استناد

ة أكن من ( على أنه إذا كا  حج  العين2004النزعة املركزية اليت تنص كما يذكر اذهييت، )
(، فإ  توعيع املعاينة للوسط احلساابي تقارتب   2σ( وتباين )µ( وله وسط حسابي )30)

 .من التوعيع ال،بيعي
 إجابة السؤال األول: 

"ما أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال األول ونصه
التقنياة باململكاة العربياة    إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات   

 السعودية؟" وذلك بااتبار الفروض انتية:
ااتبار الفرض األول: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     

بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05)داللة 
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( Normal Distributionمت التأكااد ماان إتباااع البيانااات التوعيااع ال،بيعااي )     
واجلاادول رقاا   ،(test One Sample Kolmogorov-Smirnov)باساااااتخدام ااتبااار 

 ( يبني ذلك.11)
 ( للمتغريات املستقلةtest One Sample Kolmogorov-Smirnov( ااتبار )11جدول رق  )

 واملتغري والتابع

 قيمة ااتبار املتغري
(Kolmogorov-Smirnov) 

 الداللة اإلحصا ية

 395. 898. قبليإدارة السلوك التنظيمي 
 081. 1.267 بعد لسلوك التنظيمي إدارة ا

 102. 1.220 االجتا  حنو السلوك التنظيمي قبلي
 362. 923. االجتا  حنو السلوك التنظيمي بعد 

 116. 1.194 تتبعيإدارة السلوك التنظيمي 
 576. 781. تتبعي االجتا  حنو السلوك التنظيمي

 One Sampleالاتباار )  ( أ  قيمة الداللة اإلحصا ية11يتبني من اجلدول رق  )

Kolmogorov-Smirnov test جلميع املتغريات كا  أكن من مستوى الداللة اإلحصا ية )
(α ≤ 0.05 ،) لنظرياة   امما يدل على أ  هذ املتغريات تتبع التوعيع ال،بيعي. وكذلك استناد

ة أكن من ( على أنه إذا كا  حج  العين2004النزعة املركزية اليت تنص كما يذكر اذهييت، )
(، فإ  توعيع املعاينة للوسط احلساابي تقارتب   2σ( وتباين )µ( وله وسط حسابي )30)

 .من التوعيع ال،بيعي
 إجابة السؤال األول: 

"ما أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال األول ونصه
التقنياة باململكاة العربياة    إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات   

 السعودية؟" وذلك بااتبار الفروض انتية:
ااتبار الفرض األول: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     

بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05)داللة 
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ادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة     ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قا البعد  إل
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي". 

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
ساتبانة إدارة السالوك   املعيارية لدرجات عينة الدراساة يف القياساني القبلاي والبعاد  إل    

 (:12ريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي تبعًا للمجموعة )جت
القياسني القبلي والبعد  ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف 12جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. استبانة إدارة السلوك التنظيمي تبع إل

 العدد اجملموعة
 بعد القياال ال القياال القبلي

 االحنراف املعيار  الوسط احلسابي االحنراف املعيار  الوسط احلسابي
 091. 2.35 181. 1.40 30 جتريبية
 130. 1.57 179. 1.46 30 ااب،ة
 411. 1.96 181. 1.43 60 اجملموع

( وجاود فاروق ظاهرياة باني األوسااط احلساابية       12يتنح مان اجلادول رقا  )   
ا ستبانة إدارة السلوك التنظيمي وفًقاسني القبلي والبعد  إللدرجات عينة الدراسة يف القي

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرياة ذات داللاة   
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

للمجموعاة )جتريبياة، واااب،ة(    ا ستبانة إدارة السلوك التنظيمي  وفًقا للقياال البعد  إل
بعد حتييد أثر القياال القبلي لديه ، وفيما ياأتي عارض ذهاذ  النتاا ج كماا هاو مابني يف        

 (:13اجلدول رق  )

( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )13جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال ي وفًقستبانة إدارة السلوك التنظيميف القياال البعد  إل

 القبلي لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 "قيمة "ف
مستوى 
 الداللة

 η2مربع إيتا 

 278. 000. 22.002 203. 1 203. القياال القبلي
 947. 000. 1023.852 9.433 1 9.433 اجملموعة
    009. 57 525. اخل،أ
     59 9.958 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة   (13)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤0.05) ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  يف درجات عينة الدراسة يف القياال البعد  إل

داللة إحصاا ية  ( وب1023.852للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، فقد بلغت قيمة "ف" ) اوفًق
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي000ًّ.مقدارها )

؛ فقاد فسسارت   اأ  حج  أثر اجملموعة كاا  كابري    (13)كما يتنح من اجلدول رق  
من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع وهو  (%94.7)ما نسبته  (η2)قيمة مربع أيتا 

 ة السلوك التنظيمي.استبانة إدار
عازى الفاروق، مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل من ُت

 .(14)ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  واألا،اء املعيارية ذها وفًق
 املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها لدرجات  (14)جدول رق  

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. االتنظيمي تبع  ستبانة إدارة السلوكإ
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 018. 2.362 جتريبية
 018. 1.561 ااب،ة
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( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )13جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال ي وفًقستبانة إدارة السلوك التنظيميف القياال البعد  إل

 القبلي لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 "قيمة "ف
مستوى 
 الداللة

 η2مربع إيتا 

 278. 000. 22.002 203. 1 203. القياال القبلي
 947. 000. 1023.852 9.433 1 9.433 اجملموعة
    009. 57 525. اخل،أ
     59 9.958 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة   (13)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤0.05) ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  يف درجات عينة الدراسة يف القياال البعد  إل

داللة إحصاا ية  ( وب1023.852للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، فقد بلغت قيمة "ف" ) اوفًق
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي000ًّ.مقدارها )

؛ فقاد فسسارت   اأ  حج  أثر اجملموعة كاا  كابري    (13)كما يتنح من اجلدول رق  
من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع وهو  (%94.7)ما نسبته  (η2)قيمة مربع أيتا 

 ة السلوك التنظيمي.استبانة إدار
عازى الفاروق، مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل من ُت

 .(14)ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  واألا،اء املعيارية ذها وفًق
 املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها لدرجات  (14)جدول رق  

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. االتنظيمي تبع  ستبانة إدارة السلوكإ
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 018. 2.362 جتريبية
 018. 1.561 ااب،ة
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إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبياة   (14)تنري النتا ج يف اجلدول رق  
وعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض       الذين تعراوا للننامج، مقارنة باأفراد اجملم 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
وهذ  النتيجة تع،ي داللة وااحة على أثر برنامج تنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة 
السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، حيث تفوق القادة 

دد من عناصر األبعاد الفردية واجلماعياة والتنظيمياة، كاالفه     يف اجملموعة التجريبية يف ع
واإلدراك والتعل  والدافعية، والتوجيه واالتصال وهيكلة األعماال والتقياي  واملراجعاة.    

، حيث توصلت الدراسة إىل وجود فروق (2009)وتتف  هذ  النتيجة مع دراسة عبداملنع  
يف الت،بي  البعد  لصاحل اجملموعة التجريبياة،  بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة 

، حيث كا  من نتا جها وجود (2016)كذلك تتف  نتا ج الدراسة احلالية مع دراسة حجر 
فروق بني متوسا،ات أفاراد اجملموعاة التجريبياة واجملموعاة النااب،ة لصااحل اجملموعاة         

 جهاا أ  الاذكاء   الايت أكادت نتا   Ljungholm  (2014) التجريبية، كما تتف  ماع دراساة  
االنفعالي هو العامل املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة. بينما ختتل، 

، حيث بينت عدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات،    (2016)مع دراسة الب،اينة، وعتوم 
 وحتفيز الذات على سلوك املواطنة التنظيمية.

فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    "ال توجد  :ااتبار الفرض ال اني: ونصه
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 

الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة     
 العربية السعودية".

،ات احلساابية واالحنرافاات   وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا 
ساتبانة إدارة  إاملعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  يف  

السلوك التنظيمي، ولبيا  الفروق اإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتبار 
 يواح ذلك. (15)للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق   (T-Test)"ت" 

لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (15)ول رق  جد
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.الت،بيقني القبلي والبعد  إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 30.348 181. 1.40 30 قبلي

    091. 2.35 30 بعد 

باني   (α ≤0.05)وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية      (15)يتبني من اجلدول رق  
الت،بيقني القبلي والبعد  يف إدارة السلوك التنظيمي، وجاءت الفاروق لصااحل الت،بيا     

 صفر ، وقبول الفرض البديل.البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض ال
وتؤكد هذ  النتيجة ما توصلت إليه الدراسة يف ااتبارها للفارض األول مان أثار    
برنامج تنمية الذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة الكلياات التقنياة        

ا اعًلا ا وتفا وشخصايًّ باململكة العربية السعودية، كما تؤكد أ  القا د متى ما تفاوق معرفيًّا  
، ونتيجتهاا الايت   (2009) تفوق وظيفيا وفعالية، وتتف  هذ  النتيجة مع دراساة عباداملنع   

تبني وجود فروق بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية على استمارة التقيي  الذاتي 
، (2016)وب،اقة مالحظة السلوك، لصاحل القياال البعد ، كذلك تتف  مع دراسة حجر 

د فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية قبل ت،بي  الننامج اليت أسفرت عن وجو
، حياث  (2016)وبعد  لصاحل الت،بي  البعد ، كذلك هنااك اتفااق ماع دراساة ع ماا       

ا يف الكفااءة  بني القياال القبلي والبعد ، مماا يعاين حتسان     اأظهرت نتا جها أ  هناك فروًق
 Sanchez-Nunez Etال، مع ما وجدتاه دراساة   املهنية نتيجة ملمارسة الننامج. بينما خت

al. (2015)     من أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية خبصاوص ماتغريات الدراساة يف
 االاتبارات البعدية.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ااتبار الفرض ال الث: ونصه
 الت،بي  البعد  والتتبعاي  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف (α ≤0.05)داللة 
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لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (15)ول رق  جد
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.الت،بيقني القبلي والبعد  إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 30.348 181. 1.40 30 قبلي

    091. 2.35 30 بعد 

باني   (α ≤0.05)وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية      (15)يتبني من اجلدول رق  
الت،بيقني القبلي والبعد  يف إدارة السلوك التنظيمي، وجاءت الفاروق لصااحل الت،بيا     

 صفر ، وقبول الفرض البديل.البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض ال
وتؤكد هذ  النتيجة ما توصلت إليه الدراسة يف ااتبارها للفارض األول مان أثار    
برنامج تنمية الذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة الكلياات التقنياة        

ا اعًلا ا وتفا وشخصايًّ باململكة العربية السعودية، كما تؤكد أ  القا د متى ما تفاوق معرفيًّا  
، ونتيجتهاا الايت   (2009) تفوق وظيفيا وفعالية، وتتف  هذ  النتيجة مع دراساة عباداملنع   

تبني وجود فروق بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية على استمارة التقيي  الذاتي 
، (2016)وب،اقة مالحظة السلوك، لصاحل القياال البعد ، كذلك تتف  مع دراسة حجر 

د فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية قبل ت،بي  الننامج اليت أسفرت عن وجو
، حياث  (2016)وبعد  لصاحل الت،بي  البعد ، كذلك هنااك اتفااق ماع دراساة ع ماا       

ا يف الكفااءة  بني القياال القبلي والبعد ، مماا يعاين حتسان     اأظهرت نتا جها أ  هناك فروًق
 Sanchez-Nunez Etال، مع ما وجدتاه دراساة   املهنية نتيجة ملمارسة الننامج. بينما خت

al. (2015)     من أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية خبصاوص ماتغريات الدراساة يف
 االاتبارات البعدية.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ااتبار الفرض ال الث: ونصه
 الت،بي  البعد  والتتبعاي  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف (α ≤0.05)داللة 
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ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة     إل
 العربية السعودية".

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
ستبانة إدارة السالوك  ي إلاملعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبع

-T)التنظيمي، ولبيا  الفروق اإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتباار "ت"  

Test)   يواح ذلك.( 16)للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق 
يبية يف لدرجات اجملموعة التجر (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (16)جدول رق  

 ستبانة إدارة السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 139. 29 1.520 091. 2.35 30 بعد 

    215. 2.29 30 تتبعي

( α ≤ 0.05)عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاا ية     (16)يتبني من اجلدول رق  
سااتبانة إدارة الساالوك لاادرجات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،باايقني البعااد  والتتبعااي إل

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
ه، ويع،ي ذلك داللة وااحة على حتقي  النناامج ألهدافاه، واساتمرارية فاعليتا    

وبقاء أثر ، ورمبا يعود ذلك لكو  الننامج مل خيرل يف تنفيذ  وت،بيقاته وتكليفاته عن بيئة 
قادة الكليات التقنية، حيث كا  أغلبها يت  توجيههاا ذها  وها  علاى رأال العمال، ويف      

 .Sanchez-Nunez Et alبيئته  الواقعية. وختتل، هذ  النتيجة مع ما توصلت له دراسة 

ه توجااد فااروق ذات داللااة إحصااا ية خبصااوص مااتغريات الدراسااة يف ماان أناا (2015)
 االاتبارات التتبعية بعد عامني من إجراء الدراسة. 

 

 إجابة السؤال ال اني: 
"ما أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال ال اني ونصه

الكليات التقنية باململكة العربية  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 السعودية"؟ وذلك بااتبار الفروض انتية:

ااتبار الفرض الرابع: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     
بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05) داللة

التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي".

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حناو السالوك   

 (:17تبعًا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي 
( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  17جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. املقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي تبع 

 العدد اجملموعة
 القياال البعد  قياال القبليال

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

 075. 2.61 097. 1.73 30 جتريبية
 093. 1.73 095. 1.69 30 ااب،ة
 455. 2.17 097. 1.71 60 اجملموع

 ( وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية لدرجات17يتنح من اجلدول رق  )
 اعينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي تبع ا      

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرية ذات داللاة  
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( ا  حنو السلوك التنظيمي وفًقللقياال البعد  ملقياال االجت
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 إجابة السؤال ال اني: 
"ما أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال ال اني ونصه

الكليات التقنية باململكة العربية  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 السعودية"؟ وذلك بااتبار الفروض انتية:

ااتبار الفرض الرابع: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     
بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05) داللة

التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي".

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حناو السالوك   

 (:17تبعًا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي 
( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  17جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. املقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي تبع 

 العدد اجملموعة
 القياال البعد  قياال القبليال

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

 075. 2.61 097. 1.73 30 جتريبية
 093. 1.73 095. 1.69 30 ااب،ة
 455. 2.17 097. 1.71 60 اجملموع

 ( وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية لدرجات17يتنح من اجلدول رق  )
 اعينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي تبع ا      

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرية ذات داللاة  
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( ا  حنو السلوك التنظيمي وفًقللقياال البعد  ملقياال االجت
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بعد حتييد أثر القياال القبلي لديه ، وفيما يلاي عارض ذهاذ  النتاا ج كماا هاو مابني يف        
 (:18اجلدول رق  )

( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )18جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال القبلي جتا  حنو السلوك التنظيمي وفًقيف لقياال البعد  لال

 لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
η2 

 529. 000. 63.962 217. 1 217. القياال القبلي
 982. 000. 3162.690 10.754 1 10.754 اجملموعة
    003. 57 194. اخل،أ
     59 12.234 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 18يتنح من اجلدول رق  )
(α ≤0.05)         ايف درجات عيناة الدراساة يف مقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي وفًقا 

( بداللااة إحصااا ية 3162.690" )للمجموعااة )جتريبيااة، وااااب،ة(، فقااد بلغاات قيمااة "ف
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي0.000ًّمقدارها )

؛ فقاد فسسارت   ا( أ  حج  أثر الننامج كا  كابري  18كما يتنح من اجلدول رق  )
هو من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع و( %98.2( ما نسبته )η2قيمة مربع أيتا )

 مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي.
عازى الفاروق مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل مان تُ 

 (.19ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  )واألا،اء املعيارية ذها وفًق
كلية ملقياال االجتا  حنو السلوك ( املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها للدرجة ال19جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( االتنظيمي تبع 
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 011. 2.602 جتريبية
 011. 1.739 ااب،ة

( إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية 19تنري النتا ج يف اجلدول رق  )
للننامج، مقارنة باأفراد اجملموعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض        الذين تعراوا 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد مساتوى   :ااتبار الفرض اخلامس: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 
 ا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجت

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
املعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  ملقيااال االجتاا     

  الفروق اإلحصا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام     ولبيا،حنو السلوك التنظيمي
 ( يواح ذلك.20للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق  )( T-Test)ااتبار "ت" 
لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" 20جدول رق  )

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي ياالالت،بيقني القبلي والبعد  ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 58.748 097. 1.73 30 قبلي

    075. 2.61 30 بعد 

باني   (α ≤0.05) ( وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية    20يتبني من اجلدول رق  )
لصااحل  الت،بيقني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، وجاءت الفروق 

 البديل. الت،بي  البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض الصفر ، وقبول الفرض
النتيجتا  السابقتا  تدال  على اجلوانب اإلجيابية الك رية لتنمية الاذكاء االنفعاالي   

عنه من اجتاهات إجيابية تنظيمية وغري تنظيمية، كما تؤكدا  على العوا د اجليدة وما ينتج 
لتنمية الذكاء االنفعالي علاى املساتوى التنظيماي، وأناه ميكان أ  تتاد آثاار  للمساتوى         

من أ  الذكاء  Ljungholm (2014) النخصي، وتتف  النتيجتا  مع ما ذهبت إليه دراسة 
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( إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية 19تنري النتا ج يف اجلدول رق  )
للننامج، مقارنة باأفراد اجملموعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض        الذين تعراوا 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد مساتوى   :ااتبار الفرض اخلامس: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 
 ا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجت

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
املعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  ملقيااال االجتاا     

  الفروق اإلحصا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام     ولبيا،حنو السلوك التنظيمي
 ( يواح ذلك.20للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق  )( T-Test)ااتبار "ت" 
لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" 20جدول رق  )

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي ياالالت،بيقني القبلي والبعد  ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 58.748 097. 1.73 30 قبلي

    075. 2.61 30 بعد 

باني   (α ≤0.05) ( وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية    20يتبني من اجلدول رق  )
لصااحل  الت،بيقني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، وجاءت الفروق 

 البديل. الت،بي  البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض الصفر ، وقبول الفرض
النتيجتا  السابقتا  تدال  على اجلوانب اإلجيابية الك رية لتنمية الاذكاء االنفعاالي   

عنه من اجتاهات إجيابية تنظيمية وغري تنظيمية، كما تؤكدا  على العوا د اجليدة وما ينتج 
لتنمية الذكاء االنفعالي علاى املساتوى التنظيماي، وأناه ميكان أ  تتاد آثاار  للمساتوى         

من أ  الذكاء  Ljungholm (2014) النخصي، وتتف  النتيجتا  مع ما ذهبت إليه دراسة 



اأثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعايل ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 99المجلد )12(  العـدد )2(  98

يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كما تتقاربا   االنفعالي هو العامل املؤثر
اليت تنري نتا جها إىل وجود عالقة كبرية   Chamanifard, Et al. (2014)مع نتيجة دراسة

بااني الااذكاء االنفعااالي واملااتغريات التنظيميااة الفرعيااة، وكااذلك تتفقااا  مااع دراسااة    
VandeWaa & Turnipseed (2012) إىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  فكارة    اليت توصلت

أ  الذكاء االنفعالي يرتبط بأمور إجيابية تنظيمية، كما تالمساا  ماا توصالت لاه دراساة      
Singh & Singh (2015)        الايت الصات إىل أ  التواصال االجتمااعي والساي،رة علاى

ساية  تعتان عوامال أسا   -كعناصر مهمة من عناصر الذكاء االنفعاالي -الذات والرفاهية ا 
 Rathiتؤثر يف العاملني، وحتفزه  وتدفعه  لهفنل، وكاذلك ماا توصالت لاه دراساة      

من أ  استعمال املاوظفني للعواطا، اإلجيابياة يناتج عنهاا عدياد مان النتاا ج         ، (2014)
الايت  Ljungholm (2014) اإلجيابية للمؤسسات ولهفراد، وكاذلك تتفقاا  ماع دراساة     

له دور إجيابي كبري يف التوجه للعمال، والرااا عناه،     أكدت نتا جها أ  الذكاء االنفعالي
 وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى  :ااتبار الفرض السادال: ونصه
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعاي   (α ≤0.05)داللة 

 لوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجتا  حنو الس

للتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    و
املعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو     

نية باململكة العربياة الساعودية، ولبياا  الفاروق     السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التق
( للبياناات املرتاب،اة،   T-Testاإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتبار "ت" )

 ( يواح ذلك.21واجلدول رق  )

ة يف لدرجات اجملموعة التجريبي( T-Test( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" )21جدول رق  )
 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 073. 29 1.857 075. 2.61 30 بعد 

    091. 2.60 30 تتبعي

يف  (α ≤0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاا ية 21رق  ) يتبني من اجلدول
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك      

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
قاي  لادى قاادة    وهذا فيه تأكياد لجيجيابياات الايت غرساها النناامج كتوجهاات و      

الكليات التقنية، ويفسر الباحث ذلك مبا كا  يعاينه قاادة الكلياات التقنياة مان تناوي       
وتفاعل مع املواوع أثناء الننامج، وماا ملساو  مان حتسان يف مساتويات إدارة السالوك       
التنظيمي لديه  مما ال  نوعا من العالقة اإلجيابية بينه  وبني الننامج ونواجته، وختتلا،  

حياث بينات    Sanchez-Nunez Et al. (2015)النتيجة مع ماا توصالت لاه دراساة      هذ 
ا بني ت،بي  أدوات الدراسة البعد  والتتبعي بعد عامني من إجراء الدراساة، ورمباا   فروًق

 إىل طول الفرتة بني القياسني. -يف رأ  الباحث -يرجع ذلك 
 إجابة السؤال ال الث: 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد  :صهتت اإلجابة عن السؤال ال الث ون
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية والناب،ة يف الت،بي   (α ≤0.05)مستوى داللة 

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لدى قادة البعد  إل
، واخلانة("؟ وذلاك   )اجلانس ياة الساعودية تعازى ملاتغري      الكليات التقنية باململكة العرب

 بااتبار الفروض انتية:
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ة يف لدرجات اجملموعة التجريبي( T-Test( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" )21جدول رق  )
 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 073. 29 1.857 075. 2.61 30 بعد 

    091. 2.60 30 تتبعي

يف  (α ≤0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاا ية 21رق  ) يتبني من اجلدول
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك      

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
قاي  لادى قاادة    وهذا فيه تأكياد لجيجيابياات الايت غرساها النناامج كتوجهاات و      

الكليات التقنية، ويفسر الباحث ذلك مبا كا  يعاينه قاادة الكلياات التقنياة مان تناوي       
وتفاعل مع املواوع أثناء الننامج، وماا ملساو  مان حتسان يف مساتويات إدارة السالوك       
التنظيمي لديه  مما ال  نوعا من العالقة اإلجيابية بينه  وبني الننامج ونواجته، وختتلا،  

حياث بينات    Sanchez-Nunez Et al. (2015)النتيجة مع ماا توصالت لاه دراساة      هذ 
ا بني ت،بي  أدوات الدراسة البعد  والتتبعي بعد عامني من إجراء الدراساة، ورمباا   فروًق

 إىل طول الفرتة بني القياسني. -يف رأ  الباحث -يرجع ذلك 
 إجابة السؤال ال الث: 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد  :صهتت اإلجابة عن السؤال ال الث ون
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية والناب،ة يف الت،بي   (α ≤0.05)مستوى داللة 

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لدى قادة البعد  إل
، واخلانة("؟ وذلاك   )اجلانس ياة الساعودية تعازى ملاتغري      الكليات التقنية باململكة العرب

 بااتبار الفروض انتية:
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"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ونصه ،ااتبار الفرض السابع
ساتبانة  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعاد  إل  (α ≤0.05)داللة 

ية السعودية تعزى ملتغري  إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العرب
 )اجلنس، واخلنة(".

ومت استخرال املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لنتا ج اجملموعة التجريبياة  
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة     يف الت،بي  البعد  إل

 .( يبني ذلك22رق  ) العربية السعودية حسب متغري  اجلنس، واخلنة واجلدول
ستبانة ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لنتا ج اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  إل22جدول رق  )

 إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية حسب متغري  اجلنس، واخلنة.

 العدد ملعيار االحنراف ا املتوسط احلسابي  

 اجلنس
 14 094. 2.34 نساء
 16 091. 2.36 رجال

 اخلنة
 11 090. 2.32 ( سنوات.10أقل من )

 10 102. 2.41 ( سنة.20( سنوات إىل أقل من )10من )
 9 052. 2.34 ( سنة.20أك ر من )

ملعيارياة  ( تباينًا ظاهريًَّا يف املتوس،ات احلسابية واالحنرافات ا22يبني اجلدول رق  )
لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 
الكليات التقنية باململكة العربية السعودية بسبب ااتالف فئات متغري  اجلنس، واخلنة، 
ولبيا  داللة الفاروق اإلحصاا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام حتليال التبااين         

 ( يبني ذلك.23نا ي، واجلدول رق  )ال 

( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  23جدول رق  )
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.إل

 اإلحصا ية الداللة قيمة "ف" متوسط املربعات ريةدرجات احل جمموع املربعات مصدر التباين
 734. 118. 001. 1 001. اجلنس
 071. 2.934 022. 2 044. اخلنة
   007. 26 195. اخل،أ
    29 241. الكلي

 ( انتي:23يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية

، وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض      (0.734)وبداللة احصا ية بلغت ( 0.118) قيمة "ف"
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

حيث بلغات   ،تعزى ألثر اخلنة (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 
وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.071)وبداللة احصا ية بلغت ( 2.934)قيمة "ف" 

 فرض البديل.الصفر ، ورفض ال

وينر ذلك بأ  كل من قادة الكليات التقنية للبانني والبناات باااتالف ااناته      
الوظيفية ميارال سلوكه القياد  يف بيئات مناسبة ل،بيعته. وتتف  هذ  النتيجة ماع دراساة   

، اليت بينت عدم وجود فروق بني متوس،ات درجاات أفاراد اجملموعاة    (2009)عبداملنع  
وإنات( يف القياال البعد  الاتبار الذكاء االنفعالي، و تتف  مع دراسة  التجريبية )ذكور،

ثار لعامال اجلانس علاى مساتوى الاذكاء       أ، حيث أظهرت أنه ليس هناك (2010)بظاظو 
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015) االنفعالي. بينما ختتل، مع دراسة

 عالي للمجيبني.اجلنس كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى     :ااتبار الفرض ال امن: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال     (α ≤0.05)داللة 
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( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  23جدول رق  )
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.إل

 اإلحصا ية الداللة قيمة "ف" متوسط املربعات ريةدرجات احل جمموع املربعات مصدر التباين
 734. 118. 001. 1 001. اجلنس
 071. 2.934 022. 2 044. اخلنة
   007. 26 195. اخل،أ
    29 241. الكلي

 ( انتي:23يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية

، وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض      (0.734)وبداللة احصا ية بلغت ( 0.118) قيمة "ف"
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

حيث بلغات   ،تعزى ألثر اخلنة (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 
وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.071)وبداللة احصا ية بلغت ( 2.934)قيمة "ف" 

 فرض البديل.الصفر ، ورفض ال

وينر ذلك بأ  كل من قادة الكليات التقنية للبانني والبناات باااتالف ااناته      
الوظيفية ميارال سلوكه القياد  يف بيئات مناسبة ل،بيعته. وتتف  هذ  النتيجة ماع دراساة   

، اليت بينت عدم وجود فروق بني متوس،ات درجاات أفاراد اجملموعاة    (2009)عبداملنع  
وإنات( يف القياال البعد  الاتبار الذكاء االنفعالي، و تتف  مع دراسة  التجريبية )ذكور،

ثار لعامال اجلانس علاى مساتوى الاذكاء       أ، حيث أظهرت أنه ليس هناك (2010)بظاظو 
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015) االنفعالي. بينما ختتل، مع دراسة

 عالي للمجيبني.اجلنس كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى     :ااتبار الفرض ال امن: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال     (α ≤0.05)داللة 
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عازى  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية الساعودية تُ 
 واخلنة(". ،اجلنسملتغري  )

وقد مت استخرال املتوس،ات احلساابية واالحنرافاات املعيارياة لادرجات اجملموعاة      
التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي حسب متغري  اجلنس، 

 ( يبني ذلك.24واخلنة واجلدول رق  )
ارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعي24جدول رق  )

 ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي حسب متغري  اجلنس، واخلنة

 العدد االحنراف املعيار  املتوسط احلسابي  

 اجلنس
 14 077. 2.60 نساء
 16 074. 2.63 رجال

 اخلنة
 11 067. 2.62 ( سنوات.10أقل من )

 10 082. 2.61 ( سنة.20أقل من ) ( سنوات إىل10من )
 9 083. 2.61 ( سنة.20أك ر من )

يف املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارياة   اظاهريًّ ا( تباين 24يبني اجلدول رق  )
لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعاد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي       

واخلانة ولبياا  داللاة الفاروق اإلحصاا ية باني       بسبب ااتالف فئات متغري  اجلانس،  
 ( يبني ذلك.25املتوس،ات احلسابية مت استخدام حتليل التباين ال نا ي وجدول رق  )

( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  25جدول رق  )
 يملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيم

 الداللة اإلحصا ية قيمة "ف" متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 394. 752. 004. 1 004. اجلنس
 821. 199. 001. 2 002. اخلنة
   006. 26 155. اخل،أ
    29 162. الكلي

 

 ( انتي:25يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 

وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.394)وبداللة احصا ية بلغت  (0.752)قيمة "ف" 
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

عزى ألثر اخلنة، حياث بلغات   ُت (α ≤0.05)عدم جود فروق ذات داللة إحصا ية 
علاى ذلاك مت قباول الفارض      وبنااء   ،(0.821)وبداللة احصا ية بلغت  (0.199)قيمة "ف" 

 الصفر ، ورفض الفرض البديل.

وميكن تفسري ذلك بأ  االجتاهات حنو السلوك التنظيمي ميكن اكتسابها والتأثر بها 
من قبل اجلميع سواء بغض النظر عن اجلنس، أو كو  القا د من ذو  اخلنة ال،ويلاة أو  

ة حساب صاالحية وقاوة    القصرية، وأ  أثر ذلك وصال ملهاامه  وسالوكياته  التنظيميا    
الننامج التنمو  بغض النظر عان اجلانس أو اخلانة وأقادميتها. وتتفا  نتيجاة ااتباار        

 احيث مل جتاد فروًقا   Sanchez-Nunez Et al. (2015)الفرض السابع وال امن مع دراسة 
تتفا  ماع دراساة     كماا يف نتا ج االاتبارات البعدية أو التتبعية تعزى لدرجات املراقبني، 

ثر لعامال اخلدماة علاى مساتوى الاذكاء      أ(، حيث أظهرت أنه ليس هناك 2010) بظاظو
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015)بينما ختتل، مع دراساة  ،االنفعالي

 اخلنة كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيبني.
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 ( انتي:25يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 

وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.394)وبداللة احصا ية بلغت  (0.752)قيمة "ف" 
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

عزى ألثر اخلنة، حياث بلغات   ُت (α ≤0.05)عدم جود فروق ذات داللة إحصا ية 
علاى ذلاك مت قباول الفارض      وبنااء   ،(0.821)وبداللة احصا ية بلغت  (0.199)قيمة "ف" 

 الصفر ، ورفض الفرض البديل.

وميكن تفسري ذلك بأ  االجتاهات حنو السلوك التنظيمي ميكن اكتسابها والتأثر بها 
من قبل اجلميع سواء بغض النظر عن اجلنس، أو كو  القا د من ذو  اخلنة ال،ويلاة أو  

ة حساب صاالحية وقاوة    القصرية، وأ  أثر ذلك وصال ملهاامه  وسالوكياته  التنظيميا    
الننامج التنمو  بغض النظر عان اجلانس أو اخلانة وأقادميتها. وتتفا  نتيجاة ااتباار        

 احيث مل جتاد فروًقا   Sanchez-Nunez Et al. (2015)الفرض السابع وال امن مع دراسة 
تتفا  ماع دراساة     كماا يف نتا ج االاتبارات البعدية أو التتبعية تعزى لدرجات املراقبني، 

ثر لعامال اخلدماة علاى مساتوى الاذكاء      أ(، حيث أظهرت أنه ليس هناك 2010) بظاظو
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015)بينما ختتل، مع دراساة  ،االنفعالي

 اخلنة كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيبني.
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 ملخص النتائج:

 توصلت الدراسة إىل نتا ج من أهمها:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05وق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة ) توجد فر

ساتبانة إدارة السالوك   نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل  
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية بعاد      

 التجريبية.ابط األداء القبلي، لصاحل اجملموعة 

باني متوسا،ات    (α ≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   
ستبانة إدارة السالوك التنظيماي   درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعد  إل

لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، لصااحل الت،بيا    
 البعد .

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة  ال توجد
ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعي إل

 لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  
نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية بعاد      

 ابط االجتا  القبلي، لصاحل اجملموعة التجريبية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05)إحصا ية عند مساتوى داللاة   توجد فروق ذات داللة 
درجات اجملموعة التجريبياة يف الت،بيا  القبلاي والبعاد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك         
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، لصاحل 

 الت،بي  البعد .

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك        

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

ات بني متوسا،  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 

 ،عازى ملاتغري  )اجلانس   )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربياة الساعودية تُ  
 واخلنة(.

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
وعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لادى  درجات اجملم

 ،عزى ملتغري  )اجلنسقادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت
 واخلنة(.
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بني متوسا،ات   (α ≤0.05)مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك        

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

ات بني متوسا،  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 

 ،عازى ملاتغري  )اجلانس   )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربياة الساعودية تُ  
 واخلنة(.

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
وعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لادى  درجات اجملم

 ،عزى ملتغري  )اجلنسقادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت
 واخلنة(.
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 التوصيات واملقرتحات:  

 ا للنتا ج توصي الدراسة مبا يأتي:استناد 
بارامج تنمياة الايت ختادم السالوك التنظيماي والعناصار        ارورة تبين القيادات العلياا   -

 اإلدارية احليوية األارى.

التأكيد على ننر ثقافة حتسني السلوك التنظيمي، باالساتفادة مان اجملااالت اإلنساانية      -
 األارى يف ذلك.

 تك ي، النامج التنموية اليت تستهدف حتسني السلوك التنظيمي. -

علاى االساتمرار يف تنمياة القادرات التنظيمياة       تنجيع قادة كليات التقنية وموظفيها -
 والقيادية لديه .

 كما أ  الدراسة تقرتح ما يأتي:

ا على ق،اعات أارى، أو إجراء دراسات تنموياة أاارى علاى    ت،بي  الدراسة ميدانيًّ -
 الق،اع نفسه، ومقارنة نتا جها مع نتا ج هذ  الدراسة.

 ع:ــــــاملراج
(. الدافعية والاذكاء  2006احلكي ؛ النري،، سلي  وعمور، أميمة )أبو رياص، حسني؛ الصايف، عبد -

 العاطفي. عما ، األرد : دار الفكار للننر.
األداء الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غازة   على العاطفي الذكاء (. أثر2011بظاظو، عزمي ) -

ة بغازة، فلسا،ني. مت   التابع لهونروا )رسالة ماجساتري غاري منناورة(. اجلامعاة اإلساالمي      اإلقليمي
 http://v.ht/eFW2االسرتجاع من 

(. أثر الذكاء العاطفي علاى سالوك املواطناة التنظيمياة مان      2016الب،اينة، حممد وعتوم، سوعا  ) -
وجهة نظر أعناء اذهيئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصاة يف إقلاي  النامال. جملاة دراساات العلاوم       

. مت االسارتجاع مان   563-584(، 1(، ملحا  رقا  )  43رقا  )  الرتبوية، اجلامعة األردنياة، اجمللاد  
http://v.ht/gopV 

(. درجة ممارسة مدير  املادارال للاذكاء الوجاداني وعالقتاه     2018جنا ، علي؛ صاحل، نهيل. ) -
(، 26جملاد رقا  )  باألمناط القيادية باألرد . جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوياة والنفساية،   

 http://v.ht/P9dAمت االسرتجاع من  .1-13( 2عدد رق  )
(. برنامج تدري  لتنمية الذكاء الوجداني علاى فعالياة الاذات لادى بعاض      2016حجر، صافيناع ) -

 291(، 80ات عربية يف الرتبية وعل  النفس، عدد )اإلداريات بكلية انداب واإلدارة ببينة، دراس
 http://v.ht/JM9K، مت االسرتجاع من 326 –

 (. السلوك التنظيمي املعاصر. اإلسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.2002حسن، راوية ) -
 (. الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي. عما ، األرد : دار النروق.2004اخلوالدة، حممد ) -
 علاى  ت،بيقياة  التنظيمياة دراساة   املواطناة  سالوك  يف العاطفي الذكاء (. أثر2018) راغب، سعدية -

 38العاالي،   التعلي  يف للبحوت العربية اجلامعات احتاد ال،ا ،. جملة جامعة يف اإلداريني املوظفني
 http://v.ht/g6wu. مت االسرتجاع من 171-200(، 1)

امج التنوير االنفعالي يف تنمية الذكاء االنفعاالي  فاعلية برن ى(. مد2003رعق، حممد عبد السميع ) -
لل،الب وال،البات بكلية الرتبية بال،اا ،، جملاة جامعاة أم القارى للعلاوم الرتبوياة واالجتماعياة        

 http://v.ht/QOlS. مت االسرتجاع من 131 -62واإلنسانية، اجمللد اخلامس عنر، العدد ال اني، 

عاطفي لدى مدير  املدارال احلكومية مبدينة غزة وعالقتاه  (. مستوى الذكاء ال2019سكر، ناجي ) -
بدرجة النجاح يف ممارساته  القيادية من وجهة نظر املعلمني. جملة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة 

 http://v.ht/Jq3K. مت االسرتجاع من 653-631(، 2(، ملح  رق  )2األردنية، اجمللد رق  )
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 ع:ــــــاملراج
(. الدافعية والاذكاء  2006احلكي ؛ النري،، سلي  وعمور، أميمة )أبو رياص، حسني؛ الصايف، عبد -

 العاطفي. عما ، األرد : دار الفكار للننر.
األداء الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غازة   على العاطفي الذكاء (. أثر2011بظاظو، عزمي ) -

ة بغازة، فلسا،ني. مت   التابع لهونروا )رسالة ماجساتري غاري منناورة(. اجلامعاة اإلساالمي      اإلقليمي
 http://v.ht/eFW2االسرتجاع من 

(. أثر الذكاء العاطفي علاى سالوك املواطناة التنظيمياة مان      2016الب،اينة، حممد وعتوم، سوعا  ) -
وجهة نظر أعناء اذهيئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصاة يف إقلاي  النامال. جملاة دراساات العلاوم       

. مت االسارتجاع مان   563-584(، 1(، ملحا  رقا  )  43رقا  )  الرتبوية، اجلامعة األردنياة، اجمللاد  
http://v.ht/gopV 

(. درجة ممارسة مدير  املادارال للاذكاء الوجاداني وعالقتاه     2018جنا ، علي؛ صاحل، نهيل. ) -
(، 26جملاد رقا  )  باألمناط القيادية باألرد . جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوياة والنفساية،   

 http://v.ht/P9dAمت االسرتجاع من  .1-13( 2عدد رق  )
(. برنامج تدري  لتنمية الذكاء الوجداني علاى فعالياة الاذات لادى بعاض      2016حجر، صافيناع ) -

 291(، 80ات عربية يف الرتبية وعل  النفس، عدد )اإلداريات بكلية انداب واإلدارة ببينة، دراس
 http://v.ht/JM9K، مت االسرتجاع من 326 –

 (. السلوك التنظيمي املعاصر. اإلسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.2002حسن، راوية ) -
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  STEMأثر مدخل العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات 

 عادات العقل املنتجة  يف تدريس العلوم على تنمية

 لدى طالبات الصف الثالث املتوسط
 

 نورة بنت صالح المقبل



...  STEM اأثر مدخل العلوم والتقنية والهند�ضة والريا�ضيات
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 يف تدريس العلوم  STEMأثر مدخل العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات 

 تجة لدى طالبات الصف الثالث املتوسطعادات العقل املن على تنمية

 نورة بنت صاحل املقبل

 البحث ملخص

يف تةدرض    STEMهدف البحث إىل تعرف أثر مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوةة,  ولتحقيةه هةاا انةدف       

مةن مدرةة  يدضنة  الرضةا          ( طالبً 50تجرضيب  إذ تكونت عين  البحث من )اةتخدام املنهج شبه ال
إىل جمموعتني متساوضتني يف العدد همةا  امموعة  التجرضبية  وامموعة  الةةابب   طبةه علةى         تقسميهنَّ

امموعتني اختبار عادا  العقل املنتج  قبل وبعةد تببيةه بربة  التةدرض  ا اصة  بالبحةث  وتوصةل        
( أو أقةل بةني متوةةبر درجةا      0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   إىل وجود فروق دال  إحصائي ًّ البحث

امموع  التجرضبي  وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
ندةةة  التجرضبية   ممةا توصةل البحةةث إىل وجةود أثةر مرتدةم ةةةةتخدام مةدخل العلةوم والتقنية  وان         

يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتجة  لةدى طالبةا  الصةف الثالةث       STEMوالرضاايا  
 املتوة,.

العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        مستوضا  التدكري العليةا  ربة, املعةارف    الكلما  املدتاحي  
STEM .,تدرض  العلوم  والصف الثالث املتوة   
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The Effect of a STEM approach in teaching science on the development 
of the mind habits of third-grade students 

 

Dr. Nora Saleh Al-Moqbil 
 

Abstract: 

This research aims to identify the effect of a STEM approach in teaching science on 
the development of the habits of mind as produced by third-grade students. To achieve the 
objective of the study, a quasi-experimental research design was utilized. A sample of 50 
female students from a school at Riyadh city participated in the study. The sample was 
divided into two equal groups: experimental and control groups. The two groups took a 
pretest and a posttest of mind habits prior and after the application of the teaching 
experiment of the study .The present study found significant differences at the level of 
significance less or equal to (0.05), between the mean scores of the experimental and 
control groups in the posttests of the mind habits, on the part of the experimental group . 
The findings also indicated a high impact of the use of the STEM approach in teaching 
science on enhancing mind habits of the participating third-grade female students. 

   
Keywords: higher-order thinking, linking knowledge, mind habits, third-grade students 

 ة:ـــاملقدم

عملي  املوازن  بةني مةا ضدةهدل العصةر ا ةالر مةن تبةورا  عليمة  وتقنية            دَُّعُت
ني ما ميتلكه الدرد من املهارا  والقةدرا  مةن اومةور املهةيت الة   ة        وابتكارض  وما ب

الرتميز عليها يف العملي  التعليمي   نظر ا ون تبوضر ا ربا  التعليمي  لدى أي فرد حتقةه  
له التكيف مم مواقف ا ياة املعاصر املتنوع   وتدجر الباقا  الكامن  لدضه  وبعله أمثر 

اته العقلي  يف اإلنتاج والتبوضر يا ضتوافه مم متبلبةا  العصةر    قدرة على توظيف إمكاني
 مديد ا لندسه ومتمم لالرتقاء به إىل رم  اوميت املتقدم .    افعاًل اوضسهيت يف جعله عنصر 

يف تنمية  مهةارا  البالة   وتعنةى      اوتؤدي عدضد من اونظم  الرتبوض  دور ا مهمًّ
من املعارف واملهارا  ال  ضتيت معاجلتها  اعدضد بصقل شخصيته  وذلك من خالل إمسابه 

على جمموع  من اوة  املعرفي  والوجداني  ال  ارتببت بصورة مباشرة يجموعة  مةن   
اوندب  ال  ضقوم بها العقل  أو ما ضبله عليه عادا  العقةل املنتجة   والة  هةر  ةور      

 (.2018لعملي  التعليت ورميزتها )عبد الرحييت  
العقل املنتج  أحد أبعاد التعليت ال  نا دور مهيت يف رفم مداءة اوداء  ومتثل عادا 

وتيسري التعليت اإلبداعر  لالك ضنبغر أن ضتةمن منهج التعلييت تدرضس ةا صةرًاا وااةح ا    
لالباها  واإلدراما  والعادا  العقلي  ذا  املستوى الرفيم ال  تيسةر الةتعليت  ثيةث    

حكيت فيها باندعاةته مما ضزضد من حتصيله اومةادمير )عبةد   ضصبح الدرد أمثر قدرة على الت
 (.2011الوهاب والوليلر  

وقد أصةبح وااةح ا اةهتمةام بتنمية  عةادا  العقةل املنتجة  متةةار للتبةوضر          
املؤةسة  اومرضكية  لتقةدم العلةوم      2061الرتبوي  فقد عة  مدةروا الثقافة  العلمية      

Association for the Advancement of Science (AAAS بتحدضةةد عةةدد  مةةن  )
العادا  العقلي  ال  ضرمز على تنميتها تعلييت العلوم  ومنها )التكامل  واةجتهاد  وح  
اةةتبالا  واةندتاح على اوفكار اجلدضدة  والتدةكك املةب  علةى املعرفة   والتخيةل       

ثالثة    وغريها(  بينما صنف مارزانو عةادا  العقةل املنتجة  علةى وجةه ا صةو  إىل      
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  والقةدرة علةى   مستوضا  هر )القدرة على تنظييت الاا   والقدرة على الةتدكري الناقةد  
 (.2017)عمر   التدكري اإلبداعر(

ونظر ا وهمي  تنمي  عادا  العقل املنتجة  يف العلةوم مةون اوندةب  املرتببة  بهةا       
)اجلعدةري    منهةا دراةة    ترتب, بواقم ا ياة  فقد تناولت عدضد من الدراةا  تنميتهةا  

  2016صةةباح    2016السةةوضلميني    2015مدةةك وعبةةد السةةالم وزبيةةدة    2012
ن تنمية  قةدرة البالة  علةى توظيةف      إ(  إذ 2018السعداوي    و2017العزب ومبر 

قدراته العقلي  يف تنديا اوندب  املتعلق  بواقم ا يةاة مةن خةالل الةرب, بةني مةا ضتعلمةه        
ا  املتبورة  وانندة  والرضاايا   عله أمثر قدرة على بالعلوم من املواوعا  والتقني

ن التببيه العملةر ضسةهيت بدةكل إ ةابر     إاإلنتاج واةبتكار وضدفعه حنو تعليت العلوم  إذ 
لرفم املهارا  والقدرا  ال  ضكتسبها البال  أثناء التعليت  ولةالك بةا  الرتميةز علةى     

  من أهيت اومور ال  تنادي بها اووةةا   الرب, بني العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا
 التعليمي  العاملي .

 Science Technologyمةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        دَُّعة وُض

Engineering Math (STEM     أحد مداخل الرتبي  العلمي  التقنية  ا دضثة  الةاي ضةوفر )
رواب, بني البنةى املعرفية  لةدضهيت      تنظيم ا متكامًلا للمعرف   مما ضساعد البالب على إ اد

 (.Sanders, 2012فيسهل تامر هال املعرف  واةتخدامها يف املستقبل )
علةى الةدمج بةني     STEMوضقوم مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     

املنهج البي  وضستخدم التصميما  املتمرمزة حول البال   والتصميما  املرتمزة حةول  
يها حتدضد املدةكال  الواقعية  بهةدف طرحهةا للبةالب ثيةث تةةيت        املدكال   وضتيت ف

جوان  مةن علةوم لتلدة  مانندةة  والعلةوم والرضااةيا  والتصةمييت انندةةر ومةن          
  التصةامييت  STEMالتصميما  الرئيس  ملدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     

نهج القةائيت علةى ا ةربا     املتمرمزة حول املتعليت ومن اومثل  عليه "مةدخل الندةا   املة   
التعليمي   التصمييت اإلنسانر"  واملةدخل املتمرمةز حةول املدةكال  ومةن اومثلة  عليةه        

 (.2018"املواقف ا ياتي   التصمييت اجلوهري" )احملمدي  

ةةت  أةة  رئيسة      STEMوتوجد ملدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
مة  علةى مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة           مراعاتهةا عنةد تصةمييت املنةاهج القائ    

وهر  التكامل بني العلوم والتقني  والتصمييت انندةر والرضاايا    STEMوالرضاايا  
وإجراء عملية  اةةتقصةاء وتنمية  طةرق الةتدكري  ودراةة  وتببيةه عملية  التصةمييت          

وضيت البالب انندةر  وتدعييت التعلييت باةتخدام القدرا  التقني  وبرامج الكمبيوتر  وتق
باةتخدام أدوا  التقوضيت الدامل والواقعر  ورب, البال  ببيئته وجمتمعه احمللةر )غةا     

2013.) 
بتهةداف   STEMونظر ا وهمي  رب, مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

العملي  التعليمي  فقد قامةت اململكة  العربية  السةعودض  بتةب  هةاا املةدخل مةن خةالل          
ةرتاتيجيا  الوطني  لتبوضر التعلييت العام يا ضةمن التحول النةوعر يف أداء  إلمبادرا  ا

النظام التعليمر السعودي لتبوضر التعلييت؛ وهر أحد السياةا  املنصو  عليها لتحسني 
أداء البالب يف العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  )مدةروا امللةك عبةد ات لتبةوضر     

 (.2010التعلييت  
على ذلك تعدد  الدراةا  الة  رمةز  علةى تببيةه مةدخل العلةوم       وتتةيس ا 

  2017يف تةدرض  العلةوم  ومنهةا )إياعيةل       STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
نةه  إ(  حيةث  2019السةالما      و2017العنزي واجلرب   2017ةلييت    2017البيز  

مجةاة  اوربعة    مدخل تكاملر ضهدف للتصدي إىل اعف لرجا  التدرض  املندرد لل
لتحقيه مهارا  القرن ا ادي والعدرضن  وضتده ذلك مم توصيا  مؤمتر القم  لالبتكار 

أهمي  اةرتقاء يهارا  البالب يف جماة  العلةوم والتقنية    على يف التعلييت وال  أمد  
(  ومةن هنةا   2018وانندة  والرضاايا  لبناء قوى عامل  مبتكةرة وتنافسةي  )املةالكر     

أثةةر مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  علةةى  لتعةةرف لفكةةرة البحةةث ا ةةالر  جةةاء 
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقةل املنتجة  لةدى طالبةا       STEMوالرضاايا  

 الصف الثالث املتوة,.
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أهمي  اةرتقاء يهارا  البالب يف جماة  العلةوم والتقنية    على يف التعلييت وال  أمد  
(  ومةن هنةا   2018وانندة  والرضاايا  لبناء قوى عامل  مبتكةرة وتنافسةي  )املةالكر     

أثةةر مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  علةةى  لتعةةرف لفكةةرة البحةةث ا ةةالر  جةةاء 
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقةل املنتجة  لةدى طالبةا       STEMوالرضاايا  

 الصف الثالث املتوة,.
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 مشكلة البحث:

اةعف أداء  إىل  2015للعةام   TIMSSأشار  نتائج اةختبارا  الدولي  للتميةز  
توةب  يف العلوم يف اململك  العربي  السعودض   حيةث حصةلت اململكة     طالب املرحل  امل

( دول  شارمت يف هاا اةختبار  وقةد  39( من بني )35العربي  السعودض  على الرتتي  )
( وجانة  التببيةه   ٪35حوى اةختبار عدد ا مةن الدقةرا  ميثةل فيهةا جانة  املعرفة  )      

عك  قدرة البالب على توظيةف  (  وهال اجلوان  ت٪30( وجان  اةةتدةل )35٪)
قدراته العقلي  املتعلقة  يحتةوى مةنهج الرضااةيا  )الدةمرانر والدةمرانر والربصةان        

 ل(.1438والدروانر  
؛ 2016؛ العنةزي   2012وقد أمد ذلك عدضد مةن الدراةةا  منهةا )اجلعدةري      

ب يف مستوى امتساب البال ( إذ أشار  إىل وجود تدٍن2017؛ الداود  2016العنزي  
يف املرحل  املتوةب  يف اململك  العربي  السعودض  لعادا  العقل املنتج  يف العلةوم  إذ أثةر   
ذلك يف قدرة البالب على اةةتخدام مهةارا  الةتدكري العليةا منهةا الةتدكري اإلبةداعر        
والتدكري الناقد  وقد أمد  هال الدراةا  على أن السب  الرئي  يف ذلك هةو قصةور   

نهةا تعتمةد علةى أةةلوب الةتلقني والتكةرار        إخدم  يف العلوم  إذ أةالي  تدرض  املست
وترمز على دور املعليت يف عملي  التعليت  مما ضهمش دور البال  الند, يف علمي  الةتعليت   
وارمه من حه التداعل واملدارم  والتدكري أثناء ا ص  مما  عل عقله موجه حنو تكدض  

 رة على توظيدها يواقف تعليمي  جدضدة.املعلوما  وحدظها دون فهيت أو عدم القد
من  اولقد ةحظت الباحث  من خالل تدرضسها للعلوم يف املرحل  املتوةب  أن مثري 

إىل حدظ املعلوما  عندما بد صعوب  يف فهمها  مما  علهن عاجزا  عن  َنالبالبا  متْل
 َنة تسةتبع   اةرتجاا هال املعلوما  وتوظيدهةا يف مواقةف تعليمية  جدضةدة  وبالتةالر     

إنتاج أفكار مبتكرة من خالل الرب,  َنة تستبع  إصدار اوحكام وتدسري الظواهر مونهنَّ
 تكتسبنها. السابق  وا ربا  اجلدضدة ال     أنبني ا ربا  التعليمي  

ولتعزضز ذلك قامت الباحث  بةججراء دراةة  اةةتبالعي  علةى عينة  مةن طالبةا         
مةدى امةتال     علةى  تعةرف اليدضن  الرضا  بهدف  148  الصف الثالث املتوة, يدرة

البالبا  لعادا  العقل املنتج   ولتحقيه هاا انةدف أعةد  الباحثة   اختبةار عةادا       
العقل املنتج   يف وحدة "الكهرباء واملغناطسيس " من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, 

مةن طالبةا     ( طالبً 22من ) الدصل الدراةر الثانر  حيث   تببيقها على عين  مكون 
الصف الثالث املتوة,  وقد تبني نا من خالل هال الدراة  وجود تدٍن مستوى امتساب 

( علةى تقةدضر   %56طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل املنتجة   إذ حصةل )  
اعيف يف اختبار عادا  العقل املنتج   بينما مل حتصةل أي طالبة  علةى تقةدضر ممتةاز يف      

ختبار  وبالتالر حتدد  مدكل  البحث ا الر يف وجود تدٍن يف مستوى عادا  العقل اة
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالةث املتوةة,  وللتغلة  علةى هةال املدةكل  مةان مةن         
الةروري البحث أن أةالي  فعال  يف تدرض  العلوم  أثبتت أثرها يف رفةم العدضةد مةن    

الدور الند, للبالب  يف ا ص   وبعلها أمثر قةدرة  املخرجا  التعليمي   تسهيت يف تدعيل 
على توظيف قدراتها العقلي  يف اإلنتاج والتدكري  ولالك فجن البحةث ا ةالر ةةعى إىل    

يف تدرض  العلةوم   STEMالتقصر عن أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 ملتوة,على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث ا

 أهداف البحث:

 ةعى البحث إىل حتقيه اوهداف التالي  
 .عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة, على تعرفال .1
يف تةدرض    STEMأثر مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       على تعرفال .2

 لبا  الصف الثالث املتوة,.العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طا

  أسئلة البحث:

 حاول البحث اإلجاب  عن السؤالني اآلتيني 
 ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ .1
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ولتعزضز ذلك قامت الباحث  بةججراء دراةة  اةةتبالعي  علةى عينة  مةن طالبةا         
مةدى امةتال     علةى  تعةرف اليدضن  الرضا  بهدف  148  الصف الثالث املتوة, يدرة

البالبا  لعادا  العقل املنتج   ولتحقيه هاا انةدف أعةد  الباحثة   اختبةار عةادا       
العقل املنتج   يف وحدة "الكهرباء واملغناطسيس " من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, 

مةن طالبةا     ( طالبً 22من ) الدصل الدراةر الثانر  حيث   تببيقها على عين  مكون 
الصف الثالث املتوة,  وقد تبني نا من خالل هال الدراة  وجود تدٍن مستوى امتساب 

( علةى تقةدضر   %56طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل املنتجة   إذ حصةل )  
اعيف يف اختبار عادا  العقل املنتج   بينما مل حتصةل أي طالبة  علةى تقةدضر ممتةاز يف      

ختبار  وبالتالر حتدد  مدكل  البحث ا الر يف وجود تدٍن يف مستوى عادا  العقل اة
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالةث املتوةة,  وللتغلة  علةى هةال املدةكل  مةان مةن         
الةروري البحث أن أةالي  فعال  يف تدرض  العلوم  أثبتت أثرها يف رفةم العدضةد مةن    

الدور الند, للبالب  يف ا ص   وبعلها أمثر قةدرة  املخرجا  التعليمي   تسهيت يف تدعيل 
على توظيف قدراتها العقلي  يف اإلنتاج والتدكري  ولالك فجن البحةث ا ةالر ةةعى إىل    

يف تدرض  العلةوم   STEMالتقصر عن أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 ملتوة,على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث ا

 أهداف البحث:

 ةعى البحث إىل حتقيه اوهداف التالي  
 .عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة, على تعرفال .1
يف تةدرض    STEMأثر مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       على تعرفال .2

 لبا  الصف الثالث املتوة,.العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طا

  أسئلة البحث:

 حاول البحث اإلجاب  عن السؤالني اآلتيني 
 ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ .1
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يف تةدرض  العلةوم علةى     STEMما أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   .2
 لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,؟ تنمي  عادا  العقل املنتج 

 فروض البحث:

 لتحقه من صح  الدراني التاليني إىل اةعى البحث 
( بةني متوةةبر درجةا     0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   توجد فروق دال  إحصةائي ًّ  .1

امموع  التجرضبي  وامموعة  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا  العقةل        
 وع  التجرضبي .املنتج   لصاحل امم

يف تدرض  العلوم على  STEMضوجد أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   .2
 تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 منهجية البحث:

اةتخدم املنَهج شبه التَّجرضيب الاي ضتخا بتصمييت امموعتني التجرضبية  والةةابب    
ج أقرب مناهج البحث  ل املدكال  بالبرضق  العلمية   وذلةك بهةدف    لكون هاا املنه

تعرف العالق  بني املتغري املستقل املتمثل يف )مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
STEM     (  املتغري التابم املتمثل يف )عادا  العقل املنتج ( لةدى طالبةا  الصةف الثالةث

 ملنهج شبه التجرضيب.( تصمييت ا1املتوة,  وضواح الدكل )

 

 

 

 
 (  تصمييت املنهج شبه التجرضيب1شكل )

التببيه البعدي ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

علوم المدخل 
 والتكنولوجيا وانندة 

 STEM والرضاايا 

التببيه القبلر ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

التببيه البعدي ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

التدرض  باةتخدام 
 البرضق  التقليدض 

التببيه القبلر ةختبار 
 عادا  العقل املنتج 

 التجرضبي   امموع 

 الةابب   امموع 

 جمتمع البحث:  

تكون جمتمم البحث من مجيم طالبا  الصف الثالث املتوة, باملةدارر املتوةةب    
للبنا  التابع  إلدارة التعلييت يدضن  الرضا   خالل الدصةل الدراةةر الثةانر مةن العةام      

 هة(.1439/1440الدراةر )

 عينة البحث:

املتوةب  للبنةا  يف مدضنة  الرضةا   إذ     148اقتصر  عين  البحث على املدرة  
بدكل عدوائر مدصلني مةاملني مةن        اختيارهنَّ( طالبً 50تكونت عين  البحث من )

( 25فصول الصف الثالث املتوة,  إذ ميثل أحد الدصةلني جمموعة  برضبية  وعةددهن )    
( ضواةح  1  واجلدول )( طالبً 25) اآلخر جمموع  اابب  وعددهنَّ  وميثل الدصل طالبً 

 توزضم عين  البحث.
 .توزضم عين  البحث على امموعتني التجرضبي  والةابب  1جدول

 عدد الطالبات المدرسة المجموعة
 25 المتوسطة 148 التجريبية
 25 الضابطة

 50 المجموع

 و  اب, العين  وفه اآلتر  
 زم  للبالبا   العمر ال -أ 

اتةح من خالل الرجوا إىل ةجال  البالبا  الريي  باملدرة  أن العمر الزم  
(  مما ضؤمد أن هنةا   14,5( ةن   ويتوة, عمري )15 -14للبالبا  ضرتاوح ما بني )

 بني أعمار طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب . ابانس 
 املنتج   بي  والةابب  يف مستوى عادا  العقلامموعتني التجرضالتحقه من تكافؤ  -ب 

للتتمد من تكافؤ امموعتني )التجرضبي  والةابب ( يف مستوى عادا  العقل املنتج  
قبل تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث قامت الباحث  بتببيه مقيةار عةادا  العقةل    



مجلة العلوم التربوية والنفسية 123المجلد )12(  العـدد )3(  122

نورة بنت �ضالح املقبل

 جمتمع البحث:  

تكون جمتمم البحث من مجيم طالبا  الصف الثالث املتوة, باملةدارر املتوةةب    
للبنا  التابع  إلدارة التعلييت يدضن  الرضا   خالل الدصةل الدراةةر الثةانر مةن العةام      

 هة(.1439/1440الدراةر )

 عينة البحث:

املتوةب  للبنةا  يف مدضنة  الرضةا   إذ     148اقتصر  عين  البحث على املدرة  
بدكل عدوائر مدصلني مةاملني مةن        اختيارهنَّ( طالبً 50تكونت عين  البحث من )

( 25فصول الصف الثالث املتوة,  إذ ميثل أحد الدصةلني جمموعة  برضبية  وعةددهن )    
( ضواةح  1  واجلدول )( طالبً 25) اآلخر جمموع  اابب  وعددهنَّ  وميثل الدصل طالبً 

 توزضم عين  البحث.
 .توزضم عين  البحث على امموعتني التجرضبي  والةابب  1جدول

 عدد الطالبات المدرسة المجموعة
 25 المتوسطة 148 التجريبية
 25 الضابطة

 50 المجموع

 و  اب, العين  وفه اآلتر  
 زم  للبالبا   العمر ال -أ 

اتةح من خالل الرجوا إىل ةجال  البالبا  الريي  باملدرة  أن العمر الزم  
(  مما ضؤمد أن هنةا   14,5( ةن   ويتوة, عمري )15 -14للبالبا  ضرتاوح ما بني )

 بني أعمار طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب . ابانس 
 املنتج   بي  والةابب  يف مستوى عادا  العقلامموعتني التجرضالتحقه من تكافؤ  -ب 

للتتمد من تكافؤ امموعتني )التجرضبي  والةابب ( يف مستوى عادا  العقل املنتج  
قبل تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث قامت الباحث  بتببيه مقيةار عةادا  العقةل    
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باحثة  ثسةاب املتوةة,    املنتج  تببيًقا قبلي ا على مجيم أفةراد العينة   ومةن ثةيت قامةت ال     
 ( ضواح ذلك.2ا سابر  واةحنراف املعياري  ومالك قيم  ) (  وجدول )

املتوة, ا سابر واةحنراف املعياري وقيم  ) ( ودةلتها اإلحصائي  لدرجا  طالبا  امموعتني   2جدول
 التجرضبي  والةابب  يف التببيه القبلر ملقيار عادا  العقل املنتج 

 البعد
قيم   (25امموع  الةابب  العدد ) (25وع  التجرضبي  العدد )امم

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
اةحنراف 
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

مجم املعلوما  باةتخدام 
 ا وار

 غري دال  0,88 0,59 1,52 0,69 1,68

تببيه املعارف املااي  يف 
 أوااا جدضدة

 غري دال  0,19 0,74 1,96 0,76 2,00

التساؤل وطرح 
 املدكال 

 غري دال  1,01 0,37 1,16 0,46 1,28

 غري دال  0,65 0,41 1,80 0,46 1,72 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
 غري دال  1,02 0,79 1,72 0,59 1,52

 ل غري دا 1,72 0,58 1,56 0,73 1,88 اإلبداا التصور التجدضد
 غري دال  1,33 0,78 1,76 0,71 1,48 التدكري يرون 

 غري دال  1,36 0,65 1,40 0,80 1,68 التدكري حول التدكري
 غري دال  0,58 2,11 12,88 2,42 13,24 الدرج  الكلي  لالختبار

( بةني  0,05( عدم وجود فرق دال إحصائي ا عند مسةتوى ) 2ضتةح من اجلدول )
مموعتني التجرضبية  والةةابب  يف التببيةه القبلةر لالختبةار      متوةبر درجا  طالبا  ا

عادا  العقل املنتج  على أبعاد اةختبار والدرجة  الكلية  لالختبةار  ممةا ضؤمةد بةان        
 امموعتني وتكافؤهما يف هاا املتغري قبل بدء التجرب .

 أدوات البحث:

  STEM  وحدة دراةي  قائم  على مدخل أوًة
 هر   عدة مراحل تبااابSTEM الدراةي  مبورة قائم  على مدخل    إعداد الوحدة

 املرحل  اووىل  حتدضد وحدة "الكهرباء واملغناطيسي "  
 هر     اختيار وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " لعدة أةباب

وجود أندب  متعددة لتببيه واةتكداف طرضق  عمةل الدةحنا  الكهربائية   حيةث      .1
درة على اةتيعاب طرضق  ةريان التيار الكهربائر داخل اوةةال   بعل البالب  أمثر ق

 الكهربائي .
توفر عدد من املدارضم ال  تتعله يواوعا  الوحدة وال  ترتب, بالتقنية  وانندةة     .2

والعلةةوم والرضااةةيا   منهةةا عمةةل احملرمةةا  الكهربائيةة   واملولةةدا  الكهربائيةة     
 لتوالر والتوازي.واجلرر  والدوائر الكهربائي  على ا

مواوعا  الوحدة حتدز التدكري اةبتكاري والتدكري الناقد لدى البالب  و علها ذلك  .3
أمثر قدرة على اةتخدام عادا  العقةل املنتجة  يف توليةد اوفكةار وحةل املدةكال        

 وإصدار اوحكام أثناء ممارةتها لألندب  املتنوع  ال  ترتب, يواوعا  الوحدة. 
بةة, مواةةوعا  الوحةةدة مةةم أهةةداف مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  ةةةهول  ر .4

ثيةث تسةتبيم البالبة  الةرب, بةني العلةوم والتقنية  وانندةة           STEMوالرضاايا  
 والرضاايا  بتببيقها للمدروعا  املتعلق  يواوعا  الوحدة.

ب  بوحدة املرحل  الثاني   حتدضد مداهييت العلوم التقني  وانندة  والرضاايا   املرتب
 "الكهرباء واملغناطيسي " 

  إعداد الوحدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         
STEM     اةتناد ا ملداهييت العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  املرتببة  بوحةدة "الكهربةاء

دضةد هةال   واملغناطيسي " يف متاب العلوم للصف الثالث املتوة,  وقد تبني مةن خةالل حت  
بةالعلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        امرتبًبة  ا( مدهوم ة 26الوحدة أنهةا تتةةمن )  

( ضواح مواوعا  درور الوحدة واملداهييت ال  ضتةمنها مةل درر مةن   3واجلدول )
 هال الدرور.
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 املرحل  اووىل  حتدضد وحدة "الكهرباء واملغناطيسي "  
 هر     اختيار وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " لعدة أةباب

وجود أندب  متعددة لتببيه واةتكداف طرضق  عمةل الدةحنا  الكهربائية   حيةث      .1
درة على اةتيعاب طرضق  ةريان التيار الكهربائر داخل اوةةال   بعل البالب  أمثر ق

 الكهربائي .
توفر عدد من املدارضم ال  تتعله يواوعا  الوحدة وال  ترتب, بالتقنية  وانندةة     .2

والعلةةوم والرضااةةيا   منهةةا عمةةل احملرمةةا  الكهربائيةة   واملولةةدا  الكهربائيةة     
 لتوالر والتوازي.واجلرر  والدوائر الكهربائي  على ا

مواوعا  الوحدة حتدز التدكري اةبتكاري والتدكري الناقد لدى البالب  و علها ذلك  .3
أمثر قدرة على اةتخدام عادا  العقةل املنتجة  يف توليةد اوفكةار وحةل املدةكال        

 وإصدار اوحكام أثناء ممارةتها لألندب  املتنوع  ال  ترتب, يواوعا  الوحدة. 
بةة, مواةةوعا  الوحةةدة مةةم أهةةداف مةةدخل العلةةوم والتقنيةة  وانندةةة  ةةةهول  ر .4

ثيةث تسةتبيم البالبة  الةرب, بةني العلةوم والتقنية  وانندةة           STEMوالرضاايا  
 والرضاايا  بتببيقها للمدروعا  املتعلق  يواوعا  الوحدة.

ب  بوحدة املرحل  الثاني   حتدضد مداهييت العلوم التقني  وانندة  والرضاايا   املرتب
 "الكهرباء واملغناطيسي " 

  إعداد الوحدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         
STEM     اةتناد ا ملداهييت العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  املرتببة  بوحةدة "الكهربةاء

دضةد هةال   واملغناطيسي " يف متاب العلوم للصف الثالث املتوة,  وقد تبني مةن خةالل حت  
بةالعلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا        امرتبًبة  ا( مدهوم ة 26الوحدة أنهةا تتةةمن )  

( ضواح مواوعا  درور الوحدة واملداهييت ال  ضتةمنها مةل درر مةن   3واجلدول )
 هال الدرور.
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 درور وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " واملداهييت املتةمن  بكل درر  3جدول
 املداهييت املتةمن  يف مل درر   ملداهييتعدد ا املواوا الدرر
أضةةون  الدةةحن  الكهربائيةة  السةةامن   عةةازل  موصةةل  أشةةبال     12 التيار الكهربائر اوول

  التدرضة  الكهربةائر    الكهربائرموصال   القوة الكهربائي   امال 
املقاومة   والتيار الكهربائر  الدائرة الكهربائي   اجلهد الكهربةائر   

 الكهربائي 
قانون أوم  دوائر التوصيل على التةوالر  دوائةر التوصةيل علةى      4 الدوائر الكهربائي  الثانر

 القدرة الكهربائي والتوازي  
ا صائص العام   الثالث

 للمغناطي 
الغةةالف املغناطيسةةر وامةةال املغناطيسةةر  املنبقةة  املغناطيسةةي    3

 للكرة اوراي 
الكهربائر  احملر  الكهربةائر  الدةده القبةيب  املولةد     املغناطي   7 الكهرومغناطيسي  الرابم

 احملول الكهربائروالكهربائر  التيار املرتدد  التيار املستمر  

 املرحل  الثالث   

  STEMحتدضد اندف من تصمييت الوحدة املقرتح  وفه مدخل 
إن اندف اوةاةر من تصمييت الوحةدة املقرتحة  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية        

هو تنمي  عادا  العقل املنتجة   وذلةك بهةدف امتسةاب      STEM  والرضاايا  وانندة
 البالب  بعض املهارا  وا ربا  ال  تديدها يف حياتها الواقعي  ومنها 

 املثابرة وتكرار احملاول  أثناء التصمييت والرتمي  والتدغيل. .1
 .ا اطئ  والتعدضل عليهاتدكري طرضق  ال مواجه  .2
  طرائه التدكري الصحيح  وتبنيها.اةنتبال إىل .3
 تبادل اوفكار مم اآلخرضن لبناء أفكار نوعي . .4

 احرتام آراء الزميال  يف الدرضه مهما مانت لتلد  وغرضب .,5
 ةهول  تغري التدكري )التدكري يرون (. .6
 طرح حلول لتلد  للمدكل  الواحدة. .7

 وميكن حتقيه ذلك من خالل ما ضلر 
 بني الرضاايا  والعلوم  ضتيت ذلك من خالل ما ضلر الرب,  .1

 تصمييت وبناء دوائر مهربائي  موصول  على التوالر والتوازي. -
 قيار اجلهد بدةل  التيار الكهربائر واملقاوم . -
 حتدضد تتثري زضادة املقاوم  الكهربائي  على مل من التيار الكهربائر واجلهد. -
 اجلهد وخافةا  اجلهد. حتدضد نسب  اجلهد يف رافعا  -

 رب, العلوم بانندة   ضتيت ذلك من خالل ما ضلر  .2
تصمييت املولد مهربائر مةن خةالل اةةتخدام النظرضةا  وخصةائص املغناطيسةي         -

 الدحنا  الكهربائي  والتيار الكهربائر.ووامال املغناطيسر  
التجةاذب   تصمييت  رما  مهربائي  باةعتماد على خصائص اإللكرتونةا  وقةوة   -

 والتنافر بني الدحنا  املوجب  والسالب .
تصمييت جرر باةعتماد على لب, تدصيلر ملكوناته وخصائص املغناطيسي  الة    -

 تستخدم يف عملي  طرق اجلرر املتكررة.
رب, العلوم بالتقني   ضتيت ذلك من خالل اةعتماد على املصادر التعليمي  اإللكرتونية    .3

الدوائر الكهربائي  واملولدا  واحملرما  وابتكار أةالي  وأفكار يف التعرف على عمل 
 جدضدة يف جمال الكهرباء واملغناطيسي .

و  حتقيه هاا الرب, من خالل حتدضد عدد من املدروعا  ال     تنديةاها مةن   
 خالل درور الوحدة وهر 

 ومستمر(. املدروا اوول  تنديا دوائر مهربائي  متنوع  ذا  مصدر تيار )متناوب 
 املدروا الثانر  تنديا دوائر مهربائي  مرتبب  على التوالر والتوازي.

املدروا الثالث  تنديا دوائر مهربائي  نا ميزة تغري املقاوم  لقيةار اجلهةد مةم مةل تغةري      
 وقيم  التيار الكهربائر  عند ثبا  اجلهد وتغيري املقاوم .

 ئر.املدروا الرابم  تنديا دائرة اجلرر الكهربا
 املدروا ا ام   تصمييت املولد الكهربائر.
 املدروا السادر  تصمييت احملر  الكهربائر.
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 تصمييت وبناء دوائر مهربائي  موصول  على التوالر والتوازي. -
 قيار اجلهد بدةل  التيار الكهربائر واملقاوم . -
 حتدضد تتثري زضادة املقاوم  الكهربائي  على مل من التيار الكهربائر واجلهد. -
 اجلهد وخافةا  اجلهد. حتدضد نسب  اجلهد يف رافعا  -

 رب, العلوم بانندة   ضتيت ذلك من خالل ما ضلر  .2
تصمييت املولد مهربائر مةن خةالل اةةتخدام النظرضةا  وخصةائص املغناطيسةي         -

 الدحنا  الكهربائي  والتيار الكهربائر.ووامال املغناطيسر  
التجةاذب   تصمييت  رما  مهربائي  باةعتماد على خصائص اإللكرتونةا  وقةوة   -

 والتنافر بني الدحنا  املوجب  والسالب .
تصمييت جرر باةعتماد على لب, تدصيلر ملكوناته وخصائص املغناطيسي  الة    -

 تستخدم يف عملي  طرق اجلرر املتكررة.
رب, العلوم بالتقني   ضتيت ذلك من خالل اةعتماد على املصادر التعليمي  اإللكرتونية    .3

الدوائر الكهربائي  واملولدا  واحملرما  وابتكار أةالي  وأفكار يف التعرف على عمل 
 جدضدة يف جمال الكهرباء واملغناطيسي .

و  حتقيه هاا الرب, من خالل حتدضد عدد من املدروعا  ال     تنديةاها مةن   
 خالل درور الوحدة وهر 

 ومستمر(. املدروا اوول  تنديا دوائر مهربائي  متنوع  ذا  مصدر تيار )متناوب 
 املدروا الثانر  تنديا دوائر مهربائي  مرتبب  على التوالر والتوازي.

املدروا الثالث  تنديا دوائر مهربائي  نا ميزة تغري املقاوم  لقيةار اجلهةد مةم مةل تغةري      
 وقيم  التيار الكهربائر  عند ثبا  اجلهد وتغيري املقاوم .

 ئر.املدروا الرابم  تنديا دائرة اجلرر الكهربا
 املدروا ا ام   تصمييت املولد الكهربائر.
 املدروا السادر  تصمييت احملر  الكهربائر.
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  STEMاملرحل  الرابع   إعداد الوحدة املبورة لوحدة "الكهرباء واملغناطيسي " وفه مدخل 
   إعداد الوحدة املبورة وفه ا بوا  التالي  

 تناولةت تببيةه مةدخل العلةوم والتقنية       اةطالا على املراجم العربي  واوجنبي  ال  .1
يف تدرض  العلوم  وذلك لتعرف آلية  تببيقهةا  ومةن     STEMوانندة  والرضاايا  

العنةزي واجلةرب      2017ةةلييت     2017البيةز     2017هال الدراةا  )إياعيل  
 (.2019السالما     و2017

خل العلوم والتقني  وانندةة   تنديا عملي  تبوضر وحدة "الكهرباء واملغناطيسي " وفه مد .2
إىل وحدة جدضدة تتةمن عر  مةامني الوحدة بدةكل نقةا     STEMوالرضاايا  

 ددة ووااح   تزضةد مةن اةةتيعاب البالبة  ملواةوعاتها  وقةد تةةمنت الوحةدة         
)لببا  منظومي  لعر  املداهييت الرئيس  املتةمن  بالوحدة ورببها يدةاهييت أخةرى   

عا  ترتب, يواوعا  الوحدة  دد بكل مدروا انةدف  رئيس  وفرعي   ةت مدرو
منه وإجراءا  تنديال وبعض املالحظا  واإلرشادا  املهمة  الة  تسةاعد يف عملية      
التنديا وبعض اوةئل  اإلثرائي  ال  تعزز عملي  التعليت لدى البالبا   مناذج لةبعض  

حدة  أندةب  متنوعة    التصميما  الكهربائي  واإللكرتوني  ال  ترتب, يواوعا  الو
 تعتمد على املصادر اإللكرتوني  يف تندياها(.

عر  الوحدة املبورة على جمموع  من احملكمني املختصني يف مناهج وطرق تةدرض    .3
العلوم لألخا بآرائهيت ومقرتحاتهيت  وال    يف اوئها تعدضل الوحدة بجاةاف  بعةض   

بةاة عةن مةدخل العلةوم     املواوعا  وحاف املكرر منها  وعمةل مقدمة  تتةةمن ن   
الاي    تببيقه يف هةال الوحةدة  وإاةاف      STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  

علةى ذلةك    املزضد من الصور التوايحي  ووةائل اإلضةاح وأةالي  التقةوضيت  وبنةاء   
 أصبحت الوحدة جاهزة للتببيه يف صورتها النهائي .

 ثاني ا  دليل معلم   
عراه يف صةورته اوولية  علةى جمموعة  مةن احملكمةني         صياغ  دليل املعلم   و

املتخصصني يف املناهج وطرق تدرض  العلوم إلبداء آرائهيت حةول اإلجةراءا  املتبعة  يف    

م  مل درر لألهةداف احملةددة لةه     ءالدليل  وةالم  صياغ  اوهداف السلومي   مم مال
دةة  والرضااةيا    إىل جان  اتدةاق صةياغ  الوحةدة مةم مةدخل العلةوم والتقنية  وانن       

STEMم  أةئل  التقةوضيت  ء  وصح  املعلوما  العلمي  الواردة بالدليل  باإلااف  إىل مال
 لقيار اوهداف.

و  إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها  ليكون دليل املعلمة  يف  
 ضلر  صورته النهائي  قابًلا للتببيه على عين  البحث  وتتمثل هال التعدضال  فيما

ملواةوعا    إعادة صياغ  بعض اوهةداف يف بعةض الةدرور لتكةون أمثةر مناةةب ً       -
الدرور يا ضنمةر عةادا  العقةل املنتجة   وأمثةر ارتباًطةا يةدخل العلةوم والتقنية           

 .STEMوانندة  والرضاايا  
إااف  بعض املدروعا  واوندب  يف بعض الدرور جلعل البالبةا  أمثةر اةةتيعاب ا     -

 .STEMيا ضتوافه مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  لألفكار 
 إااف  بعض أةئل  التقوضيت املواوعي  ليكون هنا  تنوا يف أةئل  التقوضيت. -
 تعدضل بعض اوخباء اللغوض  جلعل الدليل أمثر واوح ا للمعلم . -

 وقد تةمن الدليل على ما ضلر 
 مقدم . -1
 ملنتج .نباة عن عادا  العقل ا -2
 .STEMنباة عن مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -3
 الدلسد  ال  ضقوم عليها الدليل. -4
توجيها  عام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل   -5

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 بورة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسي ".اجلدول الزم  لتدرض  الوحدة امل -6
اوهداف العام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مدخل  -7

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
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م  مل درر لألهةداف احملةددة لةه     ءالدليل  وةالم  صياغ  اوهداف السلومي   مم مال
دةة  والرضااةيا    إىل جان  اتدةاق صةياغ  الوحةدة مةم مةدخل العلةوم والتقنية  وانن       

STEMم  أةئل  التقةوضيت  ء  وصح  املعلوما  العلمي  الواردة بالدليل  باإلااف  إىل مال
 لقيار اوهداف.

و  إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها  ليكون دليل املعلمة  يف  
 ضلر  صورته النهائي  قابًلا للتببيه على عين  البحث  وتتمثل هال التعدضال  فيما

ملواةوعا    إعادة صياغ  بعض اوهةداف يف بعةض الةدرور لتكةون أمثةر مناةةب ً       -
الدرور يا ضنمةر عةادا  العقةل املنتجة   وأمثةر ارتباًطةا يةدخل العلةوم والتقنية           

 .STEMوانندة  والرضاايا  
إااف  بعض املدروعا  واوندب  يف بعض الدرور جلعل البالبةا  أمثةر اةةتيعاب ا     -

 .STEMيا ضتوافه مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  لألفكار 
 إااف  بعض أةئل  التقوضيت املواوعي  ليكون هنا  تنوا يف أةئل  التقوضيت. -
 تعدضل بعض اوخباء اللغوض  جلعل الدليل أمثر واوح ا للمعلم . -

 وقد تةمن الدليل على ما ضلر 
 مقدم . -1
 ملنتج .نباة عن عادا  العقل ا -2
 .STEMنباة عن مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -3
 الدلسد  ال  ضقوم عليها الدليل. -4
توجيها  عام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل   -5

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 بورة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسي ".اجلدول الزم  لتدرض  الوحدة امل -6
اوهداف العام  لتدرض  الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مدخل  -7

 .STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
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درور الوحدة املبور عن وحدة "الكهرباء وملغناطيسي " وفه مةدخل العلةوم والتقنية      -8
 .STEMا  وانندة  والرضااي

 ثالث ا  مراة  اوندب  للبالب  
  إعداد مراةة  اوندةب  يف وحةدة "الكهربةاء وملغناطيسةي " وفةه مةدخل العلةوم         

  وعراها يف صورتها اوولي  علةى جمموعة  مةن    STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
 احملكمني املتخصصني إلبداء مالحظاتهيت حول واوح التوجيها  ومدى مناةب  صةياغ  

احملتوى مم ما تتةمنه الوحدة املبورة ووفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
STEM   إىل جان  مدى مناةب  اوندب  لتنمي  عادا  العقل املنتجة  للبالبةا   و  يف  

اوء ذلك إجراء التعدضال  ال  رأى احملكمون ارورة إجرائها لتكون مراةة  اوندةب    
 قابل  للتببيه على عين  البحث يف صورتها النهائي .  يف صورتها النهائي  

 رابع ا  إعداد اختبار عادا  العقل املنتج  
  بناء اختبار لقيار مدى امتساب طالبا  الصف الثالث املتوة, لعادا  العقل 
املنتج  املتةمن  يف الوحدة املبورة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " وفه مدخل العلوم 

من متاب العلوم للصف الثالث املتوة, الدصةل   STEMي  وانندة  والرضاايا  والتقن
الدراةر الثانر  حيث مانت بنود اةختبةار مةن نةوا اةختيةار مةن متعةدد  واختةار         
الباحث  هاا النوا من اةختبارا   لول من ذاتي  املصحح  وةةهول  وةةرع  تصةحيحه    

ا من املادة العلمي  املراد اختبار البالبا  بها  واةتخراج نتائجه  مما أنه ضغبر جزء ا مبري 
 وضقي  مستوضا  تعليمي  متنوع   وقد   بناء اةختبار وفًقا للخبوا  التالي  

 ( حتدضد اندف من اةختبار  1)
مدى امتساب طالبةا  الصةف الثالةث املتوةة,      على تعرفالهدف اةختبار إىل 

رة عن وحدة "الكهرباء واملغناطيسةي " وفةه مةدخل    لعادا  العقل املنتج  يف الوحدة املبو
 املتوة,. من متاب العلوم للصف الثالث STEMوالرضاايا  العلوم والتقني  وانندة  

 ( إعداد جدول املواصدا   2)
جدول املواصدا  هو جدول له بعدضن ميثل أحدهما  توى الدصل )املواوعا ( 

تببةة  بهةةاا احملتةةوى  وإلعةةداد جةةدول وميثةةل اآلخةةر لرجةةا  الةةتعليت )اوهةةداف( املر
 تباا ا بوا  التالي  امواصدا  اةختبار عادا  العقل املنتج     

حتدضةد اوهميةة  والةةوزن النسةةيب ملواةةوعا  الوحةةدة املبةةور عةةن وحةةدة "الكهربةةاء   .1
واملغناطيسي " من متاب الصف الثالث املتوة,    حتدضدها ثساب النسب  املئوض  لعدد 

خصص  لتدرض  مل درر مةن درور الدصةل بالنسةب  لعةدد ا صةص      ا صص امل
 الكلر املخصص لتدرض  الدصل بتممله.

حتدضد اوهمي  والةوزن النسةيب لألهةداف    تصةنيف اوهةداف السةلومي  ا اصة          .2
بدرور الوحدة املبةورة علةى أبعةاد عةادا  العقةل املنتجة  وهةر "مجةم املعلومةا           

عةةارف املااةي  يف أواةةاا جدضةدة  التسةةاؤل وطةةرح   باةةتخدام ا ةةوار  تببيةه امل  
املدكال   التدكري التبةادلر  الةتدكري والتواصةل بدقة  وواةوح  اإلبةداا التصةور        

 التدكري حول التدكري".والتجدضد  التدكري يرون   
حتدضد عدد فقرا  اةختبار    اقرتاح عدد ملر للدقرا  ضتناة  مم املرحل  العمرض   .3

الثالث املتوة,  وميكن تقسةيمها بصةورة صةحيح  حسة  اووزان     لبالبا  الصف 
  وبالتةالر    ( فقةرةً 32النسبي  ملواوعا  الوحدة  واوهداف  ولةالك   اقةرتاح )  

حساب عدد اوةئل  ا اص  بكل درر من درور الوحدة حس  مل بعد من أبعةاد  
اء مافة   ( ضواةح جةدول املواصةدا  بعةد إجةر     4عادا  العقل املنتج   واجلةدول ) 

 العمليا  ا سابي  ا اص  به.
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 ( إعداد جدول املواصدا   2)
جدول املواصدا  هو جدول له بعدضن ميثل أحدهما  توى الدصل )املواوعا ( 

تببةة  بهةةاا احملتةةوى  وإلعةةداد جةةدول وميثةةل اآلخةةر لرجةةا  الةةتعليت )اوهةةداف( املر
 تباا ا بوا  التالي  امواصدا  اةختبار عادا  العقل املنتج     

حتدضةد اوهميةة  والةةوزن النسةةيب ملواةةوعا  الوحةةدة املبةةور عةةن وحةةدة "الكهربةةاء   .1
واملغناطيسي " من متاب الصف الثالث املتوة,    حتدضدها ثساب النسب  املئوض  لعدد 

خصص  لتدرض  مل درر مةن درور الدصةل بالنسةب  لعةدد ا صةص      ا صص امل
 الكلر املخصص لتدرض  الدصل بتممله.

حتدضد اوهمي  والةوزن النسةيب لألهةداف    تصةنيف اوهةداف السةلومي  ا اصة          .2
بدرور الوحدة املبةورة علةى أبعةاد عةادا  العقةل املنتجة  وهةر "مجةم املعلومةا           

عةةارف املااةي  يف أواةةاا جدضةدة  التسةةاؤل وطةةرح   باةةتخدام ا ةةوار  تببيةه امل  
املدكال   التدكري التبةادلر  الةتدكري والتواصةل بدقة  وواةوح  اإلبةداا التصةور        

 التدكري حول التدكري".والتجدضد  التدكري يرون   
حتدضد عدد فقرا  اةختبار    اقرتاح عدد ملر للدقرا  ضتناة  مم املرحل  العمرض   .3

الثالث املتوة,  وميكن تقسةيمها بصةورة صةحيح  حسة  اووزان     لبالبا  الصف 
  وبالتةالر    ( فقةرةً 32النسبي  ملواوعا  الوحدة  واوهداف  ولةالك   اقةرتاح )  

حساب عدد اوةئل  ا اص  بكل درر من درور الوحدة حس  مل بعد من أبعةاد  
اء مافة   ( ضواةح جةدول املواصةدا  بعةد إجةر     4عادا  العقل املنتج   واجلةدول ) 

 العمليا  ا سابي  ا اص  به.
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 دا  ةختبار عادا  العقل املنتج جدول املواص  4جدول

 أبعاد عادا  العقل
التيار 

 الكهربائر
الدوائر 
 الكهربائي 

ا صائص 
العام  

 للمغناطي 
 الكهرومغناطيسي 

جمموا 
 اوةئل 

نسب  اوهمي  
 اوهداف

مجم املعلوما  
 12,5 4 1 1 1 1 باةتخدام ا وار

تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

1 1 1 1 4 12,5 

التساؤل وطرح 
 12,5 4 1 1 1 1 املدكال 

 12,5 4 1 1 1 1 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 12,5 4 1 1 1 1 وواوح

 12,5 4 1 1 1 1 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 1 1 1 1 التدكري يرون 

 12,5 4 1 1 1 1 ول التدكريالتدكري ح
 12,5 32 8 8 8 8 جمموا عدد اوةئل 

 100  25 25 25 25 نسب  اوهمي  املواوا

 صياغ  فقرا  اةختبار   (3)
ا من نوا اةختبار من متعدد  حيث اختيارض ًّ ( فقرًة32  بناء اةختبار املكون من )

ثل اإلجاب  الصحيح   وقد صةيغت  بدائل واحد منها مي  ضتكون السؤال من املقدم  وأربع
 فقرا  اةختبار ثيث راعت اومور التالي  

 مشولي  عادا  العقل املراد قياةها. .1
 واوح العبارا  والبدائل وبن  الغمو  فيها. .2
 ةالم  الصياغ  اللغوض  ومالءمتها ملستوى البالبا . .3
 صياغ  تعليما  اةختبار   (4)

ار وإعدادها على ورق  مندصل   و  من خالنا تواةيح    صياغ  تعليما  اةختب
فقراته  ومتت مراعةاة السةهول  والواةوح عنةد      ناندف من اةختبار  وميدي  اإلجاب  ع

 صياغ  هال التعليما .
 ( اب, صدق وثبا  اةختبار 5)
 . حتدضد صدق اةختبار  1

ملتخصصةني يف    عر  اةختبار يف صورته اوولي  على جمموعة  مةن احملكمةني ا   
املناهج وطرق تدرض  العلوم  وذلك إلبداء آرائهيت حول واوح التعليمةا   والصةح    
العلمي  واللغوض  ملدردا  اةختبةار  ومناةةب  املدةردا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة          

م  اةختبار ملستوى البالبةا . وقةد   ءم  البدائل املقرتح  لكل فقرة  إىل جان  مالءومال
حملكمني إىل ارورة إجةراء بعةض التعةدضال  يف صةياغ  بعةض املدةردا         أشار بعض ا

وأشار بعةهيت إىل تغري بعض البدائل حتةى تكةون قرضبة  مةن اإلجابة  الصةحيح   ممةا        
صححوا بعض اإلجابا  ا اطئ  لألةئل   وغريوا بعض اوةئل  لعةدم مناةةبتها للبعةد    

 احملتوى  وقابل للتببيه. الاي تقيسه  وبالتالر أصبح اةختبار صادًقا من حيث
 . التجرب  اةةتبالعي  لالختبار  2

  اختيار عين  اةتبالعي  غري العين  اوةاةي  للبحث من طالبا  الصف الثالةث  
املتوةب   وذلك لتببيه اختبةار عةادا     148يف املدرة   ( طالبً 25) املتوة, وعددهنَّ

    وذلك بهدف حتدضد ما ضلرالعقل املنتج  عليهنَّ
( حتدضد الزمن املناة  لالختبار    حساب الزمن الالزم لإلجاب  عن مدردا  اةختبار   أ

وذلك برصد الزمن الاي اةتغرقته أول طالب  انتهت مةن اإلجابة  والةاي قةدر بةة      
  ورصد الزمن الاي اةتغرقته آخر طالب  انتهت من اإلجاب  والاي قدر ( دقيقً 35)

ةة, الةزمنني  وأظهةر  النتةائج أن الةزمن املناةة          وثسةاب متو ( دقيقً 45بة )
 .( دقيقً 40لتببيه اةختبار هو )
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ار وإعدادها على ورق  مندصل   و  من خالنا تواةيح    صياغ  تعليما  اةختب
فقراته  ومتت مراعةاة السةهول  والواةوح عنةد      ناندف من اةختبار  وميدي  اإلجاب  ع

 صياغ  هال التعليما .
 ( اب, صدق وثبا  اةختبار 5)
 . حتدضد صدق اةختبار  1

ملتخصصةني يف    عر  اةختبار يف صورته اوولي  على جمموعة  مةن احملكمةني ا   
املناهج وطرق تدرض  العلوم  وذلك إلبداء آرائهيت حول واوح التعليمةا   والصةح    
العلمي  واللغوض  ملدردا  اةختبةار  ومناةةب  املدةردا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة          

م  اةختبار ملستوى البالبةا . وقةد   ءم  البدائل املقرتح  لكل فقرة  إىل جان  مالءومال
حملكمني إىل ارورة إجةراء بعةض التعةدضال  يف صةياغ  بعةض املدةردا         أشار بعض ا

وأشار بعةهيت إىل تغري بعض البدائل حتةى تكةون قرضبة  مةن اإلجابة  الصةحيح   ممةا        
صححوا بعض اإلجابا  ا اطئ  لألةئل   وغريوا بعض اوةئل  لعةدم مناةةبتها للبعةد    

 احملتوى  وقابل للتببيه. الاي تقيسه  وبالتالر أصبح اةختبار صادًقا من حيث
 . التجرب  اةةتبالعي  لالختبار  2

  اختيار عين  اةتبالعي  غري العين  اوةاةي  للبحث من طالبا  الصف الثالةث  
املتوةب   وذلك لتببيه اختبةار عةادا     148يف املدرة   ( طالبً 25) املتوة, وعددهنَّ

    وذلك بهدف حتدضد ما ضلرالعقل املنتج  عليهنَّ
( حتدضد الزمن املناة  لالختبار    حساب الزمن الالزم لإلجاب  عن مدردا  اةختبار   أ

وذلك برصد الزمن الاي اةتغرقته أول طالب  انتهت مةن اإلجابة  والةاي قةدر بةة      
  ورصد الزمن الاي اةتغرقته آخر طالب  انتهت من اإلجاب  والاي قدر ( دقيقً 35)

ةة, الةزمنني  وأظهةر  النتةائج أن الةزمن املناةة          وثسةاب متو ( دقيقً 45بة )
 .( دقيقً 40لتببيه اةختبار هو )
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( معةةامال  السةةهول  والصةةعوب  والتميةةز ملدةةردا  اةختبةةار    حسةةاب معةةامال   ب
السهول  والصعوب  والتميز لكل مدردة من مدردا  اةختبار  وقد تبني أن معامال  

(  0,60 -0,20املنتجة  تةرتاوح بةني )    السهول  ملدةردا  اختبةار عةادا  العقةل    
 -0,40ومعةةامال  الصةةعوب  ملدةةردا  اختبةةار املدةةاهييت الرضااةةي  تةةرتاوح بةةني ) 

(  وهر إىل حد ما مقبول   باعتبار أن معامل الصعوب  املقبولة  تةراوح قيمتةه    0,80
( فتقةل تعتةرب   0,15(  حيث إن املدردة ال  معامل الصعوب  )0,85 -0,15بني )

( فتمثر تعترب مدةردة  0,85دة الصعوب   واملدردة ال  نا معامل صعوب  )مدردة شدض
شدضدة السهول   مما ضتةح أن معةامال  التمييةز ملدةردا  اختبةار عةادا  العقةل       

(  وهاا ما ضدل على أن اةختبار ضتمتم بدرجة   0,88 -0,50املنتج  ترتاوح بني )
ةل لالختبار هر ال  تزضةد عةن   مقبول  من التمييز  حيث إن معامال  التمييز اوف

 (.2008( )أبو لبدة  0,30)

 -( ثبةةا  اةختبةةار    حسةةاب معامةةل ثبةةا  اةختبةةار باةةةتخدام معادلةة  مةةودر     ج
( ضواح قييت معامل الثبا  لكل بعد من أبعاد 5(  واجلدول )KR-20رضتداردةون )

 . بعد ئل  حس  ملوالدرج  الكلي  لالختبار  وتوزضم اوةاختبار عادا  العقل املنتج  

 5جدول
قييت معامال  الثبا  وتوزضم اوةئل  وعددها حس  مل بعد من أبعاد اختبار عادا  العقل املنتج  والدرج  

 الكلي  لالختبار

 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

مجم املعلوما  باةتخدام 
 ا وار

0,83 1  2  3  4 4 12,5 

تببيه املعارف املااي  يف 
 أوااا جدضدة

0,77 5  6  7  8 4 12,5 

 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

التساؤل وطرح 
 املدكال 

0,69 9  10  11  12 4 12,5 

 12,5 4 16  15  14  13 0,80 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
0,85 17  18  19  20 4 12,5 

 12,5 4 24  23  22  21 0,79 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 28  27  26  25 0,67 التدكري يرون 

 12,5 4 32  31  30  29 0,87 التدكري حول التدكري
 100 32 0,81 الدرج  الكلي  لالختبار

( أن قييت معةامال  الثبةا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة        5تةح من اجلدول )ض
والدرج  الكلي  لالختبار ومجيعها قييت مرتدع  مما ضدل على أن اةختبار على قدر مقبةول  

للتببيه على العينة  اوةاةةي     امن الثبا   وبالتالر أصبح اةختبار بصورته النهائي  قابًل
 ليه يف ا صول على نتائج دقيق  ختدم حتقيه أهداف البحث.للبحث  وميكن اةعتماد ع

 إجراءات البحث:

 تباا اإلجراءا  اآلتي  امن أجل حتقيه أهداف البحث   
اةطالا على البحوث الرتبوض  والدراةا  السابق  ال  تتعله بكل من مدخل العلوم  .1

   وعادا  العقل املنتج .STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
تبوضر وحدة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسةي " مةن متةاب العلةوم للصةف الثالةث        .2

املتوة, الدصل الدراةر الثانر وفه مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
STEM. 

إعداد اختبار عةادا  العقةل املنتجة  علةى الوحةدة املبةورة عةن وحةدة "الكهربائية            .3
 لوم للصف الثالث املتوة, الدصل الدراةر الثانر. واملغناطيسي " من متاب الع
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 البعد
 -معامل ثبا  مودر
 رضتداردةون

(KR-20) 
 ٪ عدد اوةئل  أرقام اوةئل 

التساؤل وطرح 
 املدكال 

0,69 9  10  11  12 4 12,5 

 12,5 4 16  15  14  13 0,80 التدكري التبادلر
التدكري والتواصل بدق  

 وواوح
0,85 17  18  19  20 4 12,5 

 12,5 4 24  23  22  21 0,79 اإلبداا التصور التجدضد
 12,5 4 28  27  26  25 0,67 التدكري يرون 

 12,5 4 32  31  30  29 0,87 التدكري حول التدكري
 100 32 0,81 الدرج  الكلي  لالختبار

( أن قييت معةامال  الثبةا  وبعةاد عةادا  العقةل املنتجة        5تةح من اجلدول )ض
والدرج  الكلي  لالختبار ومجيعها قييت مرتدع  مما ضدل على أن اةختبار على قدر مقبةول  

للتببيه على العينة  اوةاةةي     امن الثبا   وبالتالر أصبح اةختبار بصورته النهائي  قابًل
 ليه يف ا صول على نتائج دقيق  ختدم حتقيه أهداف البحث.للبحث  وميكن اةعتماد ع

 إجراءات البحث:

 تباا اإلجراءا  اآلتي  امن أجل حتقيه أهداف البحث   
اةطالا على البحوث الرتبوض  والدراةا  السابق  ال  تتعله بكل من مدخل العلوم  .1

   وعادا  العقل املنتج .STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
تبوضر وحدة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسةي " مةن متةاب العلةوم للصةف الثالةث        .2

املتوة, الدصل الدراةر الثانر وفه مدخل العلوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا     
STEM. 

إعداد اختبار عةادا  العقةل املنتجة  علةى الوحةدة املبةورة عةن وحةدة "الكهربائية            .3
 لوم للصف الثالث املتوة, الدصل الدراةر الثانر. واملغناطيسي " من متاب الع
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عةةر  أدوا  علةةى جمموعةة  مةةن احملكمةةني مةةن ذوي اةختصةةا  ملعرفةة  آرائهةةيت   .4
 املناةب . اوء مالحظاتهيت   إجراء التعدضال ومالحظاتهيت حول هال اودوا   ويف 

مليةا   التتمد من صدق وثبا  ةختبار عادا  العقل املنتجة  مةن خةالل إجةراء الع     .5
 اإلحصائي  املناةب .

 اب, متغريا  البحث للبدء بتببيه التجرب .,6
تنديا التببيه القبلر ةختبار عادا  العقل املنتج  على عين  البحث قبل بدء الدراة   .7

 التجرضبي .
تدرض  الوحدة املبورة عن وحدة "الكهربائي  واملغناطيسي " من متاب العلةوم للصةف    .8

الدصل الدراةر الثانر لبالبا  امموع  التجرضبي   وتدرض  الوحدة الثالث املتوة, 
املقةةرر يف الكتةةاب الصةةادر مةةن الةةوزارة "الكهربةةاء واملغناطيسةةي " لبالبةةا  امموعةة   
الةابب   وقد واجهت عملي  تةدرض  الوحةدة املبةورة بعةض الصةعوبا  يف بداضة        

 هر   عملي  التدرض  تتمثل يف عدة نقا 
لدراة   وول من تدرض  امموع  التجرضبي  أبد  البالبا  عدم تقبلهنَّيف ا صص ا -

هال الوحدة املبورة نظر ا ونها غري موجودة باملنهج  وون املعلوما  املوجةودة فيهةا   
لتلد  عن املعلوما  املوجودة يف الوحدة اوةاةي  ال  يف متاب الوزارة  إة أن هاا 

 ر.مم تقدم الدرو قد تالشى الرفض
عدد ا صص املخصص  لتدرض  العلوم لبالبا  الصف الثالث املتوة, مانت قليل    -

فحاولت الباحث  جاهدة اةتغالل ا صص الدارغ  وحصص الندةا  للتغلة  علةى    
 هال املدكل .

املعمل ا ا  باملدرة  غري جمهز بدكل مالئيت مما جعةل الباحثة  تعمةل علةى تةوفري       -
 ج املدرة  وعلى تكلدتها الدخصي .اودوا  والتجهيزا  من خار

إاةاف  إىل تغةري    نظر ا لعدم معرف  الباحث  بسلو  البالبا  وطرضقة  التعامةل معهةن     -
املعلم  اوةاةي  ال  من متعةودا  علةى أةةلوبها ةحظةت الباحثة  عةدم انةةبا         

علةى أةةلوبها    وتعةودهنَّ  ومةم تعرفهةا أمثةر علةيهنَّ     البالبا  يف ا صةص اووىل  
اعت التغل  على هال املدكل  وأصةبحت البالبةا  أمثةر انةةباًطا وانسةجام ا      اةتب

 .اومدارم  وتداعًل
تببيه اختبار عةادا  العقةل املنتجة  بعةدض ا علةى اممةوعتني التجرضبية  والةةابب            .9

 وتصحيح اةختبار وفه مدتاح التصحيح املعد مسبًقا.
 النتائج.ا من أجل اةتخراج حصائي ًّإ. معاجل  البيانا  10
 ا لنتائجه.. متاب  توصيا  البحث وفًق11

 نتائج البحث ومناقشتها:

بعد تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث   مجم البيانا  وحتليلةها للوصةول إىل   
نتائج البحث ال  ضتيت من خالنا اإلجاب  عن أةةئلته والتتمةد مةن فرواةه  وفيمةا ضلةر       

 عر  مدصل لالك 
 ؤال اوول للبحث   عر  نتائج السأوًة

"ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لةدى طالبةا      نص السؤال اوول على
الصف الثالث املتوة,؟"  من خالل اطالا الباحث  على اودبيةا  والدراةةا  السةابق     
ال  تناولت عادا  العقل املنتج   فقد تبني أن أهيت هال العادا  ال     تنميتها لةدى  

 لصف الثالث املتوة, هر طالبا  ا
مجم املعلومةا  باةةتخدام ا ةوار  عةادة بعةل املسةارا  ا سةي  املختلدة  لةدى           .1

معلومةا  مةن البيئة  احمليبة       َنالبالبا  مدتوح  وضقظة  وندةب  وحةادة  فتسةتوعب     
 قدرة على رببها يف العقل بسهول  بعد معاجلتها. يختلف جوانبها وضكون لدضهنَّ

 رف املااي  يف أوااا جدضدة تببيه املعا .2
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إاةاف  إىل تغةري    نظر ا لعدم معرف  الباحث  بسلو  البالبا  وطرضقة  التعامةل معهةن     -
املعلم  اوةاةي  ال  من متعةودا  علةى أةةلوبها ةحظةت الباحثة  عةدم انةةبا         

علةى أةةلوبها    وتعةودهنَّ  ومةم تعرفهةا أمثةر علةيهنَّ     البالبا  يف ا صةص اووىل  
اعت التغل  على هال املدكل  وأصةبحت البالبةا  أمثةر انةةباًطا وانسةجام ا      اةتب

 .اومدارم  وتداعًل
تببيه اختبار عةادا  العقةل املنتجة  بعةدض ا علةى اممةوعتني التجرضبية  والةةابب            .9

 وتصحيح اةختبار وفه مدتاح التصحيح املعد مسبًقا.
 النتائج.ا من أجل اةتخراج حصائي ًّإ. معاجل  البيانا  10
 ا لنتائجه.. متاب  توصيا  البحث وفًق11

 نتائج البحث ومناقشتها:

بعد تببيه برب  التدرض  ا اص  بالبحث   مجم البيانا  وحتليلةها للوصةول إىل   
نتائج البحث ال  ضتيت من خالنا اإلجاب  عن أةةئلته والتتمةد مةن فرواةه  وفيمةا ضلةر       

 عر  مدصل لالك 
 ؤال اوول للبحث   عر  نتائج السأوًة

"ما عادا  العقل املنتج  ال     تنميتها لةدى طالبةا      نص السؤال اوول على
الصف الثالث املتوة,؟"  من خالل اطالا الباحث  على اودبيةا  والدراةةا  السةابق     
ال  تناولت عادا  العقل املنتج   فقد تبني أن أهيت هال العادا  ال     تنميتها لةدى  

 لصف الثالث املتوة, هر طالبا  ا
مجم املعلومةا  باةةتخدام ا ةوار  عةادة بعةل املسةارا  ا سةي  املختلدة  لةدى           .1

معلومةا  مةن البيئة  احمليبة       َنالبالبا  مدتوح  وضقظة  وندةب  وحةادة  فتسةتوعب     
 قدرة على رببها يف العقل بسهول  بعد معاجلتها. يختلف جوانبها وضكون لدضهنَّ

 رف املااي  يف أوااا جدضدة تببيه املعا .2
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التساؤل وطرح املدكال   عادة بعل البالب  قادرة على طرح تساؤة  مةن شةتنها    .3
أن متأل الدجوا  القائم  بني ما تعرف وما ة تعرف  ومالك توليد عدد من البةدائل  

 بغريها.  ل املدكال   والوعر العميه باوةباب ال  تقف وراءها  وتقيييت عالقتها الوظيدي 
التدكري التبادلر  عادة بعل البالب  قادرة على تربضر اوفكار واختبار مةدى صةالحي     .4

 ا لول والتداعل مم اآلخرضن والعمل اجلماعر واملسةاهم  بداعلية  يف املهةام املوملة     
 للمجموع .

التدكري والتواصل بدق  وواوح  عادة بعل البالبة  قةادرة علةى الةرب, اجليةد بةني        .5
تدكري واللغ   وذلك باةةتخدام اجليد للغ  يف توصيل اوفكار والتعبري عنهةا بدقة    ال

 ةواء شداه  أو متاب .
اإلبداا التصور التجدضد  عادة بعل البالب  قةادرة علةى تصةور حلةول للمدةكال        .6

ببرضق  لتلد  من خالل فحص البدائل من زواضا متعددة  مما ضتصور أصحاب تلةك  
يف أدوار لتلدة   وتكةون لةدضهيت القةدرة علةى اةندتةاح علةى النقةد          العادة أندسةهيت 

 وضستخدمونه ةبتكار حلول جدضدة.
عادة بعل البالب  قادرة على تغيري اوفكةار وتعةدضل وجهةا  النظةر      التدكري يرون   .7

عندما تتعر  ملعلوما  جدضدة حتى وإن تعارات تلك املعلومةا  مةم املعتقةدا     
 تستخدمها للنظر لألشياء من عدة زواضا.الراةخ  لدضها  ف

التدكري حول التدكري  عادة بعل البالبة  قةادرة علةى إدارة مهةارا  الةتدكري لةدضها        .8
وتوجيهها وتقييمها وشرح خبواتها  وحتدضد ما تعرفه وما حتتاج إىل معرفته من أجةل  

 إجناز املهم .
 ثاني ا  عر  نتائج السؤال الثانر للبحث  

"ما أثر مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         الثانر علىنص السؤال 
STEM    يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصةف الثالةث

 املتوة,؟"  لإلجاب  عن هاا السؤال اتبعت الباحث  ما ضلر 
 "توجةد فةروق دالة     ( التحقه من صح  الدر  اوول للبحةث الةاي نةص علةى أنةه     1

( بةني متوةةبر درجةا  امموعة  التجرضبية       0,05ا عند مستوى الدةلة  ) إحصائي ًّ
وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
التجرضبي "  وذلك من خالل حساب املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  واختبار 

 ذلك. ( ضواح نتائج6) (  وجدول )
 6جدول

املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  لدرجا  طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب  يف التببيه البعدي 
 ةختبار عادا  العقل املنتج 

 البعد

امموع  التجرضبي  العدد 
(25) 

امموع  الةابب  العدد 
قيم   (25)

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
 اةحنراف
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

 مجم املعلوما  
 باةتخدام ا وار

 دال  10,45 0,76 1,60 0,51 3,52

 تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

 دال  3,87 0,82 2,52 0,44 3,24

 دال  10,73 0,44 2,12 0,51 3,56 التساؤل وطرح املدكال 
 دال  5,21 1,15 1,92 0,69 3,32 التدكري التبادلر

 التدكري والتواصل 
 بدق  وواوح

 دال  10,04 0,76 1,60 0,51 3,44

 دال  6,21 1,02 2,28 0,48 3,68 اإلبداا التصور التجدضد
 دال  5,75 1,07 2,16 0,51 3,52 التدكري يرون 

 دال  5,70 0,97 2,12 0,49 3,36 التدكري حول التدكري
 دال  12,88 3,93 16,32 1,96 27,64 اةختبار مكل
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"ما أثر مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا         الثانر علىنص السؤال 
STEM    يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصةف الثالةث

 املتوة,؟"  لإلجاب  عن هاا السؤال اتبعت الباحث  ما ضلر 
 "توجةد فةروق دالة     ( التحقه من صح  الدر  اوول للبحةث الةاي نةص علةى أنةه     1

( بةني متوةةبر درجةا  امموعة  التجرضبية       0,05ا عند مستوى الدةلة  ) إحصائي ًّ
وامموع  الةابب  يف التببيه البعدي ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  
التجرضبي "  وذلك من خالل حساب املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  واختبار 

 ذلك. ( ضواح نتائج6) (  وجدول )
 6جدول

املتوةبا  ا سابي  واةحنرافا  املعيارض  لدرجا  طالبا  امموعتني التجرضبي  والةابب  يف التببيه البعدي 
 ةختبار عادا  العقل املنتج 

 البعد

امموع  التجرضبي  العدد 
(25) 

امموع  الةابب  العدد 
قيم   (25)

) ( 
مستوى 
املتوة,  الدةل 

 ا سابر
 اةحنراف
 املعياري

املتوة, 
 ا سابر

اةحنراف 
 املعياري

 مجم املعلوما  
 باةتخدام ا وار

 دال  10,45 0,76 1,60 0,51 3,52

 تببيه املعارف املااي  
 يف أوااا جدضدة

 دال  3,87 0,82 2,52 0,44 3,24

 دال  10,73 0,44 2,12 0,51 3,56 التساؤل وطرح املدكال 
 دال  5,21 1,15 1,92 0,69 3,32 التدكري التبادلر

 التدكري والتواصل 
 بدق  وواوح

 دال  10,04 0,76 1,60 0,51 3,44

 دال  6,21 1,02 2,28 0,48 3,68 اإلبداا التصور التجدضد
 دال  5,75 1,07 2,16 0,51 3,52 التدكري يرون 

 دال  5,70 0,97 2,12 0,49 3,36 التدكري حول التدكري
 دال  12,88 3,93 16,32 1,96 27,64 اةختبار مكل
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( أو 0,05ا عند مستوى الدةل  )( وجود فروق دال  إحصائي 6ًّضتةح من جدول )
أقل بني متوةبر درجا  امموعة  التجرضبية  وامموعة  الةةابب  يف التببيةه البعةدي       

 ةختبار عادا  العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .
"ضوجد أثر مدخل العلوم  نر للبحث الاي نص على أنه( التحقه من صح  الدر  الثا2

يف تدرض  العلوم على تنمية  عةادا  العقةل     STEMوالتقني  وانندة  والرضاايا  
املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,"  لالك   اةتخدام مربةم إضتةا  وجةدول    

 ( ضواح نتائج ذلك.7)
يف تدرض  العلوم على تنمي  عادا   STEMوالرضاايا   حجيت أثر مدخل العلوم والتقني  وانندة  7جدول

 ة,العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتو
 ((2قيم   البعد

 0,70 مجم املعلوما  باةتخدام ا وار
 0,24 تببيه املعارف املااي  يف أوااا جدضدة

 0,71 التساؤل وطرح املدكال 
 0,36 التدكري التبادلر

 0,68 ل بدق  وواوحالتدكري والتواص
 0,45 اإلبداا التصور التجدضد

 0,41 التدكري يرون 
 0,40 التدكري حول التدكري

 0,78 الدرج  الكلي  لالختبار

( للدرج  الكلي  لالختبار  بينمةا  0,78هر ) (2)( أن قييت 7ضتةح من جدول )
ملعارف املااي  (  وبعد تببيه ا0,70مانت لبعد مجم املعلوما  باةتخدام ا وار هر )

(  ولبعةد  0,71(  ولبعد التساؤل وطرح املدكال  هر )0,24يف أوااا جدضدة هر )
(  0,68(  ولبعد التدكري والتواصل بدقة  وواةوح هةر )   0,36التدكري التبادلر هر )

(  ولبعد الةتدكري  0,41(  ولبعد التدكري يرون  )0,45ولبعد اإلبداا التصور التجدضد )
حجيت اوثر  دَُّع( لالك ُض0,14(  ونظر ا ونها مجيعها أمرب من )0,40حول التدكري هر )

(. وهاا ضدري إىل أن حجيت تتثري املةتغري املسةتقل )مةدخل    2013مبري )أبو دق  والصايف  

( على املتغري التابم )عادا  العقل املنتج ( STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 مبري.

 تيجتني مهمتني هما مما ةبه توصل البحث إىل ن
( أو أقةل بةني متوةةبر    0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   وجود فروق دالة  إحصةائي ًّ   .1

درجا  امموع  التجرضبي  وامموع  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا       
 العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .

يف  STEMنندة  والرضااةيا   وجود أثر مرتدم ةةتخدام مدخل العلوم والتقني  وا .2
 تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 وتعزو الباحث  ما توصل البحث إليه من نتائج إىل عدة أةباب 
أن تببيه املدارضم املرتبب  يدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   وال  تتعله  .1

دة تبل  من البالبا  القيام يهام وأندب  تثري التحةدي واملنافسة    يواوعا  الوح
 بني البالبا   مما  عل البيئ  التعليمي  أمثر إثارة.

وجود الرب, بني مل من العلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  ضرفةم مةن مسةتوى       .2
واإلبداا أثناء  التدكري لدى البالب  و علها تستخدم قدراتها العقلي  يف عملي  اةبتكار

 دراةتها للوحدة املبورة.
  تدعييت الوحدة املبورة ببعض اوفكار اإلثرائية  الة  تتبلة  مةن البالبة  البحةث        .3

والتقصر عنها من خالل مواقم إلكرتوني   وجعةل عملية  النقةاا وا ةوار تتوةةم      
حس  جماة  البحةث  وبالتةالر منةى لةدى البالبة  عةادا  طةرح اوةةئل  وحةل          

 دكال  ببرضق  عليم .امل
دعيت تدكري البالب  ليكون أمثر مرون  يف ابتكار اوفكار الة   توجود عدد من املدارضم  .4

 ميكن أن تندا بها املدارضم ببرق متميزة.
بعض املواوعا  ال  تةمنتها الوحدة املبورة تتبلة  مةن البالبة  دقة  املالحظة        .5

لقرارا  حونا مما ةاعد يف تنمية  هةال   واةتخدام ا وار لتدسري الظواهر وإصدار ا
 العادة لدى البالبا .
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( على املتغري التابم )عادا  العقل املنتج ( STEMالعلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
 مبري.

 تيجتني مهمتني هما مما ةبه توصل البحث إىل ن
( أو أقةل بةني متوةةبر    0,05ا عنةد مسةتوى الدةلة  )   وجود فروق دالة  إحصةائي ًّ   .1

درجا  امموع  التجرضبي  وامموع  الةةابب  يف التببيةه البعةدي ةختبةار عةادا       
 العقل املنتج   لصاحل امموع  التجرضبي .

يف  STEMنندة  والرضااةيا   وجود أثر مرتدم ةةتخدام مدخل العلوم والتقني  وا .2
 تدرض  العلوم على تنمي  عادا  العقل املنتج  لدى طالبا  الصف الثالث املتوة,.

 وتعزو الباحث  ما توصل البحث إليه من نتائج إىل عدة أةباب 
أن تببيه املدارضم املرتبب  يدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   وال  تتعله  .1

دة تبل  من البالبا  القيام يهام وأندب  تثري التحةدي واملنافسة    يواوعا  الوح
 بني البالبا   مما  عل البيئ  التعليمي  أمثر إثارة.

وجود الرب, بني مل من العلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  ضرفةم مةن مسةتوى       .2
واإلبداا أثناء  التدكري لدى البالب  و علها تستخدم قدراتها العقلي  يف عملي  اةبتكار

 دراةتها للوحدة املبورة.
  تدعييت الوحدة املبورة ببعض اوفكار اإلثرائية  الة  تتبلة  مةن البالبة  البحةث        .3

والتقصر عنها من خالل مواقم إلكرتوني   وجعةل عملية  النقةاا وا ةوار تتوةةم      
حس  جماة  البحةث  وبالتةالر منةى لةدى البالبة  عةادا  طةرح اوةةئل  وحةل          

 دكال  ببرضق  عليم .امل
دعيت تدكري البالب  ليكون أمثر مرون  يف ابتكار اوفكار الة   توجود عدد من املدارضم  .4

 ميكن أن تندا بها املدارضم ببرق متميزة.
بعض املواوعا  ال  تةمنتها الوحدة املبورة تتبلة  مةن البالبة  دقة  املالحظة        .5

لقرارا  حونا مما ةاعد يف تنمية  هةال   واةتخدام ا وار لتدسري الظواهر وإصدار ا
 العادة لدى البالبا .
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  الرتميز يف الوحدة علةى املخببةا  املنظومية  الة  تةرب, بةني املدةاهييت الرئيسة            6
ومداهييت فرعي  ومدةاهييت رئيسة  أخةرى ممةا تبلة  مةن البالبة  اةةتخدام خرباتهةا          

 التعليمي  السابق  ورببها با ربا  التعليمي  اجلدضدة.
تكليف البالبا  بعر  مدروعاتها أثناء ا ص  أةهيت يف تنمي  عةادة إدارة مهةارا    ,7

التدكري لدضها وتوجيهها وتقييمها وشرح خبواتها  وحتدضد مةا تعرفةه ومةا حتتةاج إىل     
 معرفته من أجل إجناز املهم .

لبالبا  إىل   اةعتماد أثناء تنديا اوندب  واملدروعا  على التعليت التعاونر بتوزضم ا .8
جمموعا  مما أةهيت يف جعل البالبا  أمثر قدرة على ا وار وتبادل اوفكار للوصول 
إىل النتائج الدقيق  من خالل اختبار مدى صةالحي  ا لةول والتداعةل مةم اآلخةرضن      

 والعمل اجلماعر واملساهم  بداعلي  يف املهام املومل  للمجموع .
ام مةدخل العلةوم والتقنية  وانندةة      وقد اتدقةت نتةائج البحةث يف أن ةةةتخد    

أثر يف تنمي  العدضد من املخرجا  التعليمي  ومنهةا عةادا  العقةل     STEMوالرضاايا  
املنتج  مم عةدد مةن الدراةةا  الة  تناولةت هةاا املةدخل يف تةدرض  العلةوم ومنهةا           

 السةةالما    2017العنةةزي واجلةةرب   2017ةةةلييت   2017البيةةز   2017)إياعيةةل 
2019 Mentzer, 2011; Peltier, 2011; Holmguist, 2014; Sullivan, 2016؛). 

 ات:ـــالتوصي

 يف اوء ما توصل إليه البحث من نتائج ضوصر يا ضلر 
يف بنةاء وتبةوضر  تةوى     STEMاعتماد مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -1

 مناهج العلوم باملرحل  املتوةب .
ى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب   ثيةث ضةتيت تةةمني مدةارضم     إجراء مراجع  حملتو -2

يف مناهج العلةوم باملرحلة     STEMوفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
املتوةب  يا ضتناة  مم متبلبا  رببها بانندة  والتقنية  ومةا   اةتكدةافه حةدضث ا     

 ا.ا وتقني ًّعلمي ًّ
  املتوةب  وتزوضةدها بوةةائل وأدوا  تتناةة  مةم مةا      توفري معامل للعلوم باملرحل -3

تتبلبه املمارة  العلمي  وانندةي  التقنية  الرضااةي  الة   ة  تةةمينها يف منةاهج       
 .STEMالعلوم يا ضتناة  مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

ملعلمةا   يف دورا   STEMتةمني مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       -4
الالزمة  جلعلةها أمثةر فعالية  يف تةدرض        العلوم للمرحل  املتوةب  لتنمي  مهةاراتهنَّ 

 العلوم.
املراجع  املستمرة حملتوى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب  وتقوميها بصد  دورض   ومن  -5

 ثيت تبوضرها للتوافه مم عادا  العقل املنتج لدى طالبا  هال املرحل .
ى املمارةا  العلمي  وانندةي  والتقني  والرضااي  يف اوندب  املوجودة يف الرتميز عل -6

مت  العلوم للمرحل  املتوةةب  ورببهةا بعةادا  العقةل املنتجة  الة  تتناةة  مةم         
 مستوضا  طالب هال املرحل  العقلي .

تنمي  مهارا  معلمةا  العلةوم للمرحلة  املتوةةب  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية           -7
يةةا ضسةةهيت يف تنميةة  عةةادا  العقةةل املنتجةة  لةةدى   STEM  والرضااةةيا  وانندةةة

 طالباتهن.
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 ات:ـــالتوصي

 يف اوء ما توصل إليه البحث من نتائج ضوصر يا ضلر 
يف بنةاء وتبةوضر  تةوى     STEMاعتماد مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا   -1

 مناهج العلوم باملرحل  املتوةب .
ى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب   ثيةث ضةتيت تةةمني مدةارضم     إجراء مراجع  حملتو -2

يف مناهج العلةوم باملرحلة     STEMوفه مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  
املتوةب  يا ضتناة  مم متبلبا  رببها بانندة  والتقنية  ومةا   اةتكدةافه حةدضث ا     

 ا.ا وتقني ًّعلمي ًّ
  املتوةب  وتزوضةدها بوةةائل وأدوا  تتناةة  مةم مةا      توفري معامل للعلوم باملرحل -3

تتبلبه املمارة  العلمي  وانندةي  التقنية  الرضااةي  الة   ة  تةةمينها يف منةاهج       
 .STEMالعلوم يا ضتناة  مم مدخل العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  

ملعلمةا   يف دورا   STEMتةمني مدخل العلةوم والتقنية  وانندةة  والرضااةيا       -4
الالزمة  جلعلةها أمثةر فعالية  يف تةدرض        العلوم للمرحل  املتوةب  لتنمي  مهةاراتهنَّ 

 العلوم.
املراجع  املستمرة حملتوى مناهج العلوم باملرحل  املتوةب  وتقوميها بصد  دورض   ومن  -5

 ثيت تبوضرها للتوافه مم عادا  العقل املنتج لدى طالبا  هال املرحل .
ى املمارةا  العلمي  وانندةي  والتقني  والرضااي  يف اوندب  املوجودة يف الرتميز عل -6

مت  العلوم للمرحل  املتوةةب  ورببهةا بعةادا  العقةل املنتجة  الة  تتناةة  مةم         
 مستوضا  طالب هال املرحل  العقلي .

تنمي  مهارا  معلمةا  العلةوم للمرحلة  املتوةةب  وفةه مةدخل العلةوم والتقنية           -7
يةةا ضسةةهيت يف تنميةة  عةةادا  العقةةل املنتجةة  لةةدى   STEM  والرضااةةيا  وانندةةة

 طالباتهن.
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 :عــــاملراجـ

 ( (. تببيقا  عملي  باةتخدام )الةرزم اإلحصةائي    2013أبو دق   ةناء إبراهييت؛ صايف  يري خالد
 آفاق. اةجتماعي ( يف البحث الرتبوي والندسر. غزة  مكتب للعلوم 

 ( مبادئ القيار الندسر والتقيييت الرتبوي. عمان  دار الدكر.2008أبو لبدة  ةبم  مد .) 
 ( أثر أندب  إثرائي  يف الكيمياء قائم  على مةدخل العلةوم والتقنية     2017إياعيل  محدان  مد .)

يف تنمي  الوعر باملهن العلمي  وامليول املهني  لبالب املرحل  الثانوضة    STEMوانندة  والرضاايا  
ا  التعليت العميه والسبحر. امل  املصرض  للرتبي  العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبية   ذوي اةرتاتيجي

 .56-1(  2)20العلمي   
 ( حتليل  توى مت  العلةوم بالصةدوف العليةا مةن املرحلة  اةبتدائية  يف       2017البيز  دةل عمر .)

لعلمية  وتنمية  املةوارد    عامل الرتبية   املؤةسة  العربية  لالةتدةارا  ا    جمل  . STEMاوء متبلبا  
 .69-1(  57)18البدرض   

 ( أثر 2012اجلعدري  ياح حسني .) لتةدرض  مقةرر    اةتخدام غرائ  صور ورةوم اوفكار اإلبداعي
العلوم يف تنمي  التحصيل وبعض عادا  العقل لدى طالبةا  الصةف اوول املتوةة, يدضنة  مكة       

 بي   جامع  أم القرى  مك  املكرم .املكرم . رةال  دمتورال غري مندورة  ملي  الرت
 ( برنامج تدرضسر مقرتح قائيت على مدخل "2017الداود  حص   مد .)STEM  يف التعلييت يف مقةرر "

العلوم وفاعليته يف تنمي  عادا  العقل ومهارا  اختاذ القرار لدى طالبا  الصف الثالث املتوةة,.  
   جامع  اإلمام  مةد بةن ةةعود اإلةةالمي       رةال  ماجستري غري مندورة  ملي  العلوم اةجتماعي

 الرضا .
 ( أثر 2018السعداوي  رانيا عبد الدتاح .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تدرض  العلوم إ

لتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزانو لدى تالميا الصف الثانر اإلعدادي. جمل  ملي  الرتبي   جامعة   
 .279-239بنها  ملي  الرتبي   

 ( تصورا  معلمر علوم املرحل  الثانوض  حول منحى التكامةل بةني   2019السالما    مد خري .)
( وعالقتهةا بةبعض املةتغريا . دراةةا  العلةوم      STEMالعلوم والتقني  وانندةة  والرضااةيا  )  

 .761-743(  1)46الرتبوض   اجلامع  اوردني   عمادة البحث العلمر  

 (. اةةتخدام أندةب    2017) ةلييت  شيماء عبد السالمSTEM      وفةه الصةدوف املقلوبة  يف العلةوم
لتنمي  مهارا  التدكري اوةاةي  والقييت العلمي  لتالميا املرحلة  اإلعدادضة . املة  املصةرض  للرتبية       

 .160-127(  10)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
 ( أثةر  2016السوضلميني  منار بدارة .)ي  مبنية  علةى تدعيةل عةادا  العقةل يف تعةدضل       ةةرتاتيج إ

املداهييت البدضل  يف العلوم وتنمي  مهارا  العليت اوةاةي  لدى طلبة  املرحلة  اوةاةةي . دراةةا      
 .496 -483(  1)43العلوم الرتبوض   عمادة البحث العلمر  اجلامع  اوردني   

  اعيةل ةةالم ؛ الةدروانر  بكيةل     الدمرانر  صاحل علوان؛ الدمرانر  ةعيد  مد؛ الربصةان  إي
(. إاةةاءا  حةةول نتةةائج دول ا لةةيج يف دراةةة  التوجهةةا  الدوليةة  يف العلةةوم    2017أمحةةد )

. مرمز التميز البحثر يف تبوضر تعلييت العلوم والرضاايا   جامع  امللك TIMSS 2015والرضاايا  
 ةعود  الرضا   اململك  العربي  السعودض . 

 ( يف تنمية  بعةض عةادا       -ةحظ -(. أثر توظيف منوذج )تنبت2016صباح  ضايني  مود )فسةر
العقل املنتج يادة العلوم لدى طالبا  الصف السابم اوةاةر. رةال  ماجستري غري مندورة  ملية   

 الرتبي   اجلامع  اإلةالمي  بغزة  فلسبني.
 تخصةص الدراةةر   (. عةادا  العقةل  الدافعية  العقلية   ال    2018الدضن ) رعبد الرحييت  طارق نو

واجلن  ممتغريا  تنبؤضه لكداءة التعليت اإل ابي  لدى طالب جامع  ةوهاج. امل  الرتبوضة   ملية    
 .559-448(  52الرتبي   جامع  ةوهاج  )

   ( العالقة  بةني مةل مةن عةادا       2011عبد الوهاب  صالح شرضف؛ الوليلر  إياعيةل حسةن .)
الثانوضة  مةن    على التحصيل الدراةر لةدى طةالب املرحلة     العقل املنتج  والاماء الوجدانر وأثر ذلك

 .295-230(  76)1اجلنسني. جمل  ملي  الرتبي  باملنصورة  جامع  املنصورة  ملي  الرتبي   
 ( 2017العزب  إميان صابر؛ مبر  أياء إبراهييت .)ةرتاتيجي  مقرتح  يف تةدرض  العلةوم لتنمية     إ

لدى جمموع  من التالميا املتتخرضن دراةي ا بالصةف السةادر    عادا  العقل املنتج  ودافعي  اإلجناز
 .156-112(  110)28بتدائر. جمل  ملي  الرتبي   جامع  بنها  ملي  الرتبي   اة

 ( أثر 2017عمر  علر الوردانر .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تةدرض  العلةوم علةى    إ
و لدى تالميا املرحل  اإلعدادض . امل  املصرض  للرتبية   التحصيل وتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزان

 .198-163(  2)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
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 (. اةةتخدام أندةب    2017) ةلييت  شيماء عبد السالمSTEM      وفةه الصةدوف املقلوبة  يف العلةوم
لتنمي  مهارا  التدكري اوةاةي  والقييت العلمي  لتالميا املرحلة  اإلعدادضة . املة  املصةرض  للرتبية       

 .160-127(  10)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
 ( أثةر  2016السوضلميني  منار بدارة .)ي  مبنية  علةى تدعيةل عةادا  العقةل يف تعةدضل       ةةرتاتيج إ

املداهييت البدضل  يف العلوم وتنمي  مهارا  العليت اوةاةي  لدى طلبة  املرحلة  اوةاةةي . دراةةا      
 .496 -483(  1)43العلوم الرتبوض   عمادة البحث العلمر  اجلامع  اوردني   

  اعيةل ةةالم ؛ الةدروانر  بكيةل     الدمرانر  صاحل علوان؛ الدمرانر  ةعيد  مد؛ الربصةان  إي
(. إاةةاءا  حةةول نتةةائج دول ا لةةيج يف دراةةة  التوجهةةا  الدوليةة  يف العلةةوم    2017أمحةةد )

. مرمز التميز البحثر يف تبوضر تعلييت العلوم والرضاايا   جامع  امللك TIMSS 2015والرضاايا  
 ةعود  الرضا   اململك  العربي  السعودض . 

 ( يف تنمية  بعةض عةادا       -ةحظ -(. أثر توظيف منوذج )تنبت2016صباح  ضايني  مود )فسةر
العقل املنتج يادة العلوم لدى طالبا  الصف السابم اوةاةر. رةال  ماجستري غري مندورة  ملية   

 الرتبي   اجلامع  اإلةالمي  بغزة  فلسبني.
 تخصةص الدراةةر   (. عةادا  العقةل  الدافعية  العقلية   ال    2018الدضن ) رعبد الرحييت  طارق نو

واجلن  ممتغريا  تنبؤضه لكداءة التعليت اإل ابي  لدى طالب جامع  ةوهاج. امل  الرتبوضة   ملية    
 .559-448(  52الرتبي   جامع  ةوهاج  )

   ( العالقة  بةني مةل مةن عةادا       2011عبد الوهاب  صالح شرضف؛ الوليلر  إياعيةل حسةن .)
الثانوضة  مةن    على التحصيل الدراةر لةدى طةالب املرحلة     العقل املنتج  والاماء الوجدانر وأثر ذلك

 .295-230(  76)1اجلنسني. جمل  ملي  الرتبي  باملنصورة  جامع  املنصورة  ملي  الرتبي   
 ( 2017العزب  إميان صابر؛ مبر  أياء إبراهييت .)ةرتاتيجي  مقرتح  يف تةدرض  العلةوم لتنمية     إ

لدى جمموع  من التالميا املتتخرضن دراةي ا بالصةف السةادر    عادا  العقل املنتج  ودافعي  اإلجناز
 .156-112(  110)28بتدائر. جمل  ملي  الرتبي   جامع  بنها  ملي  الرتبي   اة

 ( أثر 2017عمر  علر الوردانر .)ةرتاتيجي  قائم  على خرائ, التدكري يف تةدرض  العلةوم علةى    إ
و لدى تالميا املرحل  اإلعدادض . امل  املصرض  للرتبية   التحصيل وتنمي  عادا  العقل املنتج  ملارزان

 .198-163(  2)20العلمي   اجلمعي  املصرض  للرتبي  العلمي   
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 ( أثر برنامج قائيت على عادا  العقل يف تنمي  مهةارا  الةتدكري املنةتج    2016العنزي  ةامل مزلول .)
ملك  العربي  السةعودض . جملة  العلةوم    لدى طالب الصدني ا ام  اةبتدائر واوول املتوة, يف امل

 .828-763(  3)9الرتبوض  والندسي   جامع  القصييت  
 ( فاعلي  اةتخدام منوذج وودز يف تدرض  العلوم على تنمية  عةادا    2016العنزي  مبار  غدضر .)

العقل والتدكري اةةتدةلر لدى تالميا الصةف الثالةث املتوةة,. رةةال  الرتبية  وعلةيت الةند          
 .140-119(  53اجلمعي  السعودض  للعلوم الرتبوض  والندسي   ) -ع  امللك ةعودجام

 ( تصورا  معلمةر العلةوم يف اململكة  العربية      2017العنزي  عبد ات موةى؛ اجلرب  جرب  مد .)
( وعالقتهةا بةبعض املةتغريا .    STEMالسعودض  حنو توجه العلوم والتقني  وانندة  والرضاايا  )

 .646-612(  2)33لرتبي   جامع  أةيو   ملي  الرتبي   جمل  ملي  ا
 ( (. أبعاد تصةمييت منةاهج )  2013غا   تديدة ةيدSTEM      وأثةر مةنهج مقةرتح يف اةوئها لنظةام )

( لةدى طةالب املرحلة  الثانوضة .     System Thinkingاور  يف تنمي  مهارا  التدكري يف اونظم  )
 .180-115دضسمرب  اجلزء اوول  جمل  ملي  الرتبي   جامع  ب  ةوضف  عدد 

 ( برنامج مقرتح 2015مدك  نرمني  مد؛ عبد السالم  عبد السالم مصبدى؛ قرنر  زبيدة  مد .)
قائيت على ا رائ, الاهني  املعززة بالوةائ, املتعددة التداعلي  يف حتصيل مادة الديزضاء وتنمي  عادا  

ل  ملي  العلوم  جامع  بورةعيد  ملية  الرتبية     العقل املنتج  لدى طالب الصف اوول الثانوي. جم
(17  )296-315. 

 ( فاعلي  تةدرض  العلةوم يةدخل    2018املالكر  ماجد  مد .)SEMT     يف تنمية  مهةارا  البحةث
لدى طالب الرحل  اةبتدائي . امل  الدولي  للدراةا  الرتبوض  والندسي   مرمةز رفةاد    ISEFيعاضري 

 .135-113(  1)4للدراةا  واوثاث  
 ( (. فاعلي  التةدرض  وفةه مةنهج )   2018احملمدي  جنوى عبيانSTEM     يف تنمية  قةدرة طالبةا )

 .128 -121(  1)7املرحل  الثانوض  على حل املدكال . امل  الدولي  الرتبوض  املتخصص   
 ( مدروا اةةرتاتيجي  الوطني  لتبوضر ا2010مدروا امللك عبد ات لتبوضر التعلييت .) .لتعلييت العام

 شرم  تبوضر للخدما  التعليمي  باململك  العربي  السعودض .
 Abdul-Rahim, T. N. (2018). Habits of mind, mental motivation, specialization, 

and gender as predictive variables for positive learning efficiency among Sohag 
University students. Educational Journal, the School of Education, Sohag 
University, (52), 448-559. 
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 البحث صملخ

سرتاتيجية مقرتحة لتدريس الّشعر  الر بعّي باح حلعة اعامرّيعة ء  عوء      إاستهدفت الدراسة بناء 
ولتحقيق هدف الدراسعة اعاا الباحعث     ،برض االّتجاهات اللَسانّية، مستخدمًة احنهج الوصفي التحليلي

تعدريس الشعر  الر بعي، وببنعاء      ستبانة لتحديد أب ز االجتاهات اللسانية اليت ميكن اإلفادة منهعا ء إببناء 
سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلعة اعامريعة معن و هعة ن ع       ستبانة لتحديد الوااع الفرلي إلإ

أعضاء هيئة التدريس وأخ ى من و هة ن   الطالب، وأعّدت ء  وء ذلك إطارًا عامعًا لالسعرتاتيجية   
( من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الر بية 14) هااحقرتحة. وُطّبقت الدراسة على عّينة عشوائية اوام

ًا من طالب القسم. وأسف ت النتائج ععن دديعد وموععة معن     ( طالًب81جبامرة الطائف، باإل افة إىل )
االجتاهععات اللسععانية الععيت ميكععن اإلفععادة منهععا ء تععدريس الشععر  الر بععي، عمععا  ععاء الوااععع الفرلععي  

ي ء عمومه بدر ة منخفضة من و هة ن   الطعالب وأعضعاء هيئعة    سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بإل
مب احلعها وخطواتهعا   -سعرتاتيجية مقرتحعة لتعدريس الشعر  الر بعي      إالتدريس، عما أمكن دديد مرعا   

 عما اّدمت الّدراسة مجلة من التوصيات واحقرتحات ذات الّصلة.،  لطالب اح حلة اعامرية -التنفيذية

 الشر  الر بي، واالّتجاهات اللسانيَّة ،إسرتاتيجية الكلمات احفتاحية:
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A proposed strategy for teaching Arabic poetry at university level in the 
light of some linguistic trends 

 
 

Abstract: 
The study aimed at building a proposed strategy for teaching Arabic poetry at 

university level in the light of some linguistic trends, using analytical descriptive 
methodology. To achieve the goal of the study, the researcher constructed a questionnaire 
to identify the most significant linguistic trends that can be used in teaching Arabic poetry. 
He also conducted another questionnaire to identify  the actual reality of the strategies of 
teaching Arabic poetry at  university level from the perspective of the faculty members, and 
another questionnaire from the perspective of students. In the light of that, a general 
framework for the proposed strategy was prepared. The study was conducted on a random 
sample of (14) members of the faculty of Arabic language department at Taif University, in 
addition to (81) students from the department. The results revealed a set of linguistic trends 
that could be used in teaching Arabic poetry. The reality of the actual use of strategies for 
teaching Arabic poetry in general was low from the point of view of students and faculty 
members. It was also possible to identify the proposed strategy for teaching Arabic poetry, 
in stages and successive steps for undergraduate students. The study also made a number of 
relevant recommendations and proposals. 

 

Keywords: strategy, Arabic poetry, linguistic trends 
 

 
 

 :املقدمة

جيِمُع احشتغلون بترليم األدب على أّن دراسة النصوِص األدبية ليَسْت َغايًة ء حدِّ 
ذاِتها، إنَّما هعي وسعيلةف فاعلعةف لَغايعاتى أرعى تع تبي بتحفيع  اديعا  األدبعي، وت ايعق           
الو دان، واالستخداا اإلبداعي للغة؛ مبا يسعهم ء ترميعق فهعم الطعالب وعا، وازديعاد       

 عها، وث ائها.خرباتهم، وتنّو

ء  اوت داُد أهمِّيَُّة دراسة النصوص األدبية لدى طالب اح حلة اعامرية، خصوًصع 
وتلبيعًة   ،من متطلبات دراستهم األعادمييعة  االكليات واألاساا اللغوية احتخصصة  انطالًا

سعتمتاِ   لطبيرِة م حلِتهم الرم يَّة اليت جترُلهم َتعّواا  لعبدِب، مّيعالَ  إىل دراسعِته، واال    
 ] 1[ متنمية ث وتهم اللغوية، وصقل مواهبهم، وزيادة خرباتهمبا ُيرّ ز من  ؛ب وائع نصوصه
د ى دراسُة نصوصه بشربيةى عبرية لدى طالب  -بوصفه ديوان الر ب -والشر  

، ذا مقاطع صعوتية مّتسعقة، و ع و موسعيقي     امتآلًف امنسجًم اهذه اح حلة، لكونه عالًم
وهعذه   [2الوزن والقافية،  امرًا بذلك ب  مجا  احباني، وروعة احراني] مؤّث ، ووحدةى ء

ء –، وُتحّملعه  ا اذًبع  اأدبيًّ ااإلمكانات اوائلة اليت ي خ  بها النص الشر ي جترل منه لوًن
مت ايدًة ء ت بية الذائقعة األدبيعة، واإلسعهاا ء تشعكيل اخصعيات       اأدواًر-ذات الوات

 [.3تواهم اللغوي تلقيًا وإنتا ًا]الطالب، واالرتقاء مبس

إال أنَّ الوااع الفرلعي لتعدريس العّنص الشعر ي ال      ،وب غم  وانب تلك اأَلهمية
فثّمة تدٍن وا ٌح ء مستوى ادرة الطعالب اععامري     ،يتواعُب مع ما يتمّتع به من أهمّيةى

تفسعرياِتهم  على فهم النصوص الّشر ية وتلقيها، واإلفعادة منهعا، حيعُث اتَّسعَم مسعتوى      
األدبية اح تبطة بتلك النصوص بالّسطحّية، وال ؤى االنطباعية اليت ال تنّم ععن إحسعاٍو   

 [6[ ]5] [4عميق بالنَّصِّ الشر ّي، وتفاعٍل واٍ  مره]
واد تناولت عدٌد من البحوث والدراسات السابقة مجلًة معن الروامعل واألسعباب    

حراععات احسعتخدمة ء َتحليعِل النصصعوِص     احؤّث ة ء هذا الّضرف، يعتتي معن أب زهعا: ا   
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، عمَّعَق معن حجعِم الفجعوِة السعابقة؛ لضعرف اهتماِمهعا        ارئيًسع  االشر ية، بوصِفها عامًل
بتدريب الطالب على التَّفاعل مع العنَّص الشعر ي، والنفعاذ إىل أعمااعه، وإدراج أو عه      

، ال ي اععي وحعدة البنعاء    ء منحعى ططعٍي انتقعائٍي تلقعي ٍ     ،الرتابي ب  أ  ائه ومكوِّناته
الشر ي، وال ي ّبي الذوق األدبي، مبا يشتمل عليعه معن إحسعاٍو، وعاطفعةى، وأسعاليب      

 .[9[]8[ ]7] بالغيةى رفيرةى

وبهذا الوصعف، فاحراععات احسعتخَدمة ء تعدريِس النصعوص الشعر ية تكعّ ُو        
هعتم  بالتغلغعل   لتدريٍس اكلي، يتمحور حو  البنى السَّعطحيَِّة لتلعك النصعوص، غعري م    

داخل بناها الرميقة، ء صورةى جتاء طبيرَة النص الشر ي، وخصائصه، ومتطّلبات فهمه، 
 [12[ ]11[ ]10] ودليله

وي ى الباحث أنَّ طبيرعة تلعك احراععات ال تنسعجم معع طبيرعة اللغعة الشعر ية         
الشر ي، بوصفه  مبختلف خصائصها ومكّوناتها، وال تتمااى مع ُمَتطّلَباِت دراسِة النَّصِّ

من الّتفكري احسعتمّ  العالزا لفهعم احرعاني، وتعذّوق الصعور        اعماًل إبداعيًا، يتطّلُب م يًد
 واألساليب، واحلكم عليها مبو وعّية.

وُمْجَمُل ما سبق ِذْعُ ه يد ًّ على أنَّ وااَع تلك احراعات يفتقعُد حنهجيعةى تدريسعيةى    
فليس مثة مراععاٌت   حيث خصائصه ومكّوناته، مرتربةى ت اعي طبيرة النص الشر ي، من

منهجّية متّي  العّنص الشعر ي، وتتمااعى معع خصوصعيته اللغويعة واإليقاعيعة وال م يعة         
 [14[ ]13[ ]11] ةيواجملاز

[ إىل أّن احراععات احسعتخدمة ء   4] وء ذات الّصدد، أاار عبداحلميعد وععو   
اه يعًة ال ككمهعا معنهٌج أو ين مهعا     تدريس النص الشر ي "ال خت ج عن عونهعا اع اءًة    

سعرتاتيجّياتى تدريسعيةى تنبثعق معن     . وهذا الوااع يرّ ز من   ورة التَّوّ ه إل46مريار"ص
 فْهٍم ُاُمولي  لطبيرِة تلك الّنصوص، وعناص ها، ومتطّلباِت دليلها.

ء تبّنعي اّتجاهعاتى بديلعة     اواادْت أو ه القصور تلك الباحعَث إىل العتفكري  عديًّ   
معن  ع ورة تطعوي     -ء الواعت ذاتعه  -تستهدف تالء أو عه ذلعك القصعور، وتنطلعُق     

احراعات احستخدمة ء تدريس الشر  الر بّي، وفق اّتجاهاتى ُتشَتقص من طبيرة خصائصه، 
 وتّتِسُق مع األفكار اللسانية احفسِّ ة لط ق دليله.

يةى َتَتكّيف مع طبيَرعة العّنص   وِمّما سبق تربز احلا ة للّتو ه حنو اسرتاتيجياتى لسان
للمراعات السَّائدة،  امغاِيً  االشر ي، ومكّوناته، والن  يات احفسِّ ة له، اليت ُتقدِّا من وًر

خصوصًا ء  ّل مو ة الّنمو احت ايعد لالجتاهعات اللسعانّية، وت ايعد األصعوات احطالبعة       
نصوِص الشعر ية، ال سعّيما وأّن تلعك    بض ورة اإِلفادة من تطبيقاِتها ء االرتقاِء بترليِم ال

بإسعهاماتى ملموسعةى ء    [15]واالجتاهات اللسانية اد ا طلرت وفق ما أاار إليه الكشع 
دديد مْنَهٍج علمي  منضبيى للترليم اللغوي، يبرده عن الّذاتية، والرشوائية، واال تهادات 

 الف دية. 

 وعاِ  دراسعِة العنص الشعر ي     وتشّكل االجتاهات اللسانية احلديثة نقلعًة نوعّيعًة ء  
ودليِله، مدّانًة بذلك ح حلةى  ديدةى ذات منهجيةى مرتربةى، تتمااى معع طبيرتعه، وتبترعُد    

[. وهذا ما ااد برض الباحث  إىل احطالبعة بضع ورة االعتمعاد    16] عن الن عة االنطباعيَّة
ععات لطبيرتعه   لكونهعا أاع ب احرا   ؛على تلك االتِّجاهات عنعد دليعل العنص الّشعر ي    

 ،وخصائصه؛ من حيث مستوى اللغة الشر ية ومضامينها، فضعاًل ععن العوزن، واإليقعا     
[ 18[ ]17] ورم ية األصوات، واجملاز، وتكع ار األلفعا  ومرانيهعا علعى امتعداد العنص      

[19 .] 

وُتربُِّ  ومل األفكار السابقة عن ت ايد احلا ة للتَّوّ ه إىل اارتاح مراعات مالِئمعة  
يس الشر  الر بي، تنطلق من االجتاهعات اللسعانية احلديثعة العيت اعّدمت إسعهاماتى       لتدر

ملموسًة ء الكيفّيات اليت ميكن االستئناو بها عند دليل العنص الشعر ي، ويرعّ ز هعذا     
التَّوّ ه ما نادت به مؤّخ ًا عدٌد من احؤمت ات احتخّصصة؛ حيث أوصى مؤمت  اللسعانيَّات  

ا( بض ورة الّتوّ عه عنعد تعدريس    2014احنرقد عاا ) [20] ة وآدابهاوترليم اللغة الر بي
سعرتاتيجيات ت اعععي خصائصعه وطبيرتععه، وتسعتجيب للدراسععات    إالعنص الشععر ي إىل  

احنرقعد ععاا    [21] اللسانية احراص ة، عما أوصى مؤمت  اللغة الر بية والدراسات البينّيعة 
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احراعات احستخدمة ء تدريس الشر  الر بّي، وفق اّتجاهاتى ُتشَتقص من طبيرة خصائصه، 
 وتّتِسُق مع األفكار اللسانية احفسِّ ة لط ق دليله.

يةى َتَتكّيف مع طبيَرعة العّنص   وِمّما سبق تربز احلا ة للّتو ه حنو اسرتاتيجياتى لسان
للمراعات السَّائدة،  امغاِيً  االشر ي، ومكّوناته، والن  يات احفسِّ ة له، اليت ُتقدِّا من وًر

خصوصًا ء  ّل مو ة الّنمو احت ايعد لالجتاهعات اللسعانّية، وت ايعد األصعوات احطالبعة       
نصوِص الشعر ية، ال سعّيما وأّن تلعك    بض ورة اإِلفادة من تطبيقاِتها ء االرتقاِء بترليِم ال

بإسعهاماتى ملموسعةى ء    [15]واالجتاهات اللسانية اد ا طلرت وفق ما أاار إليه الكشع 
دديد مْنَهٍج علمي  منضبيى للترليم اللغوي، يبرده عن الّذاتية، والرشوائية، واال تهادات 

 الف دية. 

 وعاِ  دراسعِة العنص الشعر ي     وتشّكل االجتاهات اللسانية احلديثة نقلعًة نوعّيعًة ء  
ودليِله، مدّانًة بذلك ح حلةى  ديدةى ذات منهجيةى مرتربةى، تتمااى معع طبيرتعه، وتبترعُد    

[. وهذا ما ااد برض الباحث  إىل احطالبعة بضع ورة االعتمعاد    16] عن الن عة االنطباعيَّة
ععات لطبيرتعه   لكونهعا أاع ب احرا   ؛على تلك االتِّجاهات عنعد دليعل العنص الّشعر ي    

 ،وخصائصه؛ من حيث مستوى اللغة الشر ية ومضامينها، فضعاًل ععن العوزن، واإليقعا     
[ 18[ ]17] ورم ية األصوات، واجملاز، وتكع ار األلفعا  ومرانيهعا علعى امتعداد العنص      

[19 .] 

وُتربُِّ  ومل األفكار السابقة عن ت ايد احلا ة للتَّوّ ه إىل اارتاح مراعات مالِئمعة  
يس الشر  الر بي، تنطلق من االجتاهعات اللسعانية احلديثعة العيت اعّدمت إسعهاماتى       لتدر

ملموسًة ء الكيفّيات اليت ميكن االستئناو بها عند دليل العنص الشعر ي، ويرعّ ز هعذا     
التَّوّ ه ما نادت به مؤّخ ًا عدٌد من احؤمت ات احتخّصصة؛ حيث أوصى مؤمت  اللسعانيَّات  

ا( بض ورة الّتوّ عه عنعد تعدريس    2014احنرقد عاا ) [20] ة وآدابهاوترليم اللغة الر بي
سعرتاتيجيات ت اعععي خصائصعه وطبيرتععه، وتسعتجيب للدراسععات    إالعنص الشععر ي إىل  

احنرقعد ععاا    [21] اللسانية احراص ة، عما أوصى مؤمت  اللغة الر بية والدراسات البينّيعة 
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اللغعة الر بيعة والدراسعات    ا  ترلعيم  ا( بض ورة ترميق الصِّالت البينّية بع  وع  2015)
 الشر ي. اللسانية، اليت ميكن اإلفادة منها ء االرتقاء بتدريس النص

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
ء تعدّني اعدرة طعالب اح حلعة      -بصعورةى تق ي يعةى  -أمكَن دديد مشكلة الدراسة 

سعرتاتيجياتى  إبسعبب غيعاب    ؛راعامرية على دليل النصعوص الشعر ية بكفعاءةى وااتعدا    
منهجّية تالئم طبيرة النص الشر ي، وتنسجم مع خصائصه ومكّوناته. وء حماولةى لرالج 

سعرتاتيجية لتعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة      إهذه احشكلة، سرت الدراسعة إىل ااعرتاح   
سرتاتيجّية إإل ابة عن السؤا  ال ئيس اآلتي: عيف ميكُن بناء ، وذلك من خال  ااعامرية
ة لتدريس الشِّر  الر بّي باح حلة اعامريعة ء  عوء برعض االجتاهعات اللسعانّية       ُمقَت ح

 ويتف   من السؤا  ال ئيس السابق األسئلة الف عية اآلتية:
ما االجتاهات اللسانية اليت ميكعن اإلفعادة منهعا ء تعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة         .1

 اعامرية 
اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضعاء  سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي بإما وااع  .2

 هيئة التدريس 
سعرتاتيجيات تعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة اعامريعة معن و هعة ن ع           إ ما وااع .3

 الطالب 

سرتاتيجية مقرتحة لتدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية ء  وء برض إما صورة  .4
 االجتاهات اللسانية 

 أهداف الدراسة:
 دقيِق األهداف اآلتية:سَرْت الدِّراسة إىل 

دديد أب ز االجتاهات اللسانية اليت ميكن اإلفعادة منهعا ء االرتقعاء بتعدريس الشعر        .1
 الر بي باح حلة اعامرية.

 سرتاتيجّيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرّية.إالّتر ف على وااع  .2
مريعة ء  عوء برعض    سرتاتيجّية مقرتحة لتدريس الّشر  الر بّي باح حلة اعاإتقديم  .3

 االجتاهات اللسانية.

 أهمية الدراسة:
سرتاتيجية منهجية وا حة احرا  لتدريس الشر  الر بي على و عه  إء  ل غياب 

ععرب   ،ادصوص تربز أهمية الدراسة احلالية من خال  سعريها لسعدِّ ثغع ةى ء هعذا اجملعا      
سانية احلديثة، ويؤمل أْن ُتفيد سرتاتيجية مقرتحة، مستنريًة ء ذلك بالّتو هات اللإتقديم 

هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس القائم  على تدريس النصعوص الشعر ية، وطعالب    
سرتاتيجية خاصة لتدريس الشر  الر بي، عما ُيؤمَّل أْن إاح حلة اعامرية؛ حيث ت ّودهم ب

َراسعاِت العيت   الدِّتلفت أن ار الباحث  إىل دراساتى  ديدةى، عن ط يق إ ع اء اح يعد معن    
 سرتاتيجية احقرتحة اليت تتبّناها الدراسة احلالية.تستهدف الّتحقق من فاعلية اإل

 حدود الدراسة:

 تتحدَّد حدود الدراسة مبا يتتي:
 سعرتاتيجية خاصعة  إااعرتاح  ي تبي احلّد احو وعي بالشر  الر بي، وذلك من خال   .1

اتى مترددةى، تع تبي مبسعتوى اللغعة    ن  ًا حا يّتسم به النَُّص الشر ي من ر ؛لتدريسه
ععن وحعدة القافيعة،     االشر ية، وفق مقاييس وزنية وإيقاعية مّط دة ومنت معة، فضعلً  

واّوة الراطفة، واالعتماد على الصور البيانية والبالغية، وغريها من السمات اليت إْن 
 ء الععنص النثعع ي، إاّل أن و ودهععا ء الععّنص الشععر ي أبلعع  ًاعععان برضععها مو ععًو

وأو ح. األم  الذي يستدعي اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع خصعائص ادطعاب   
 الشر ي، وتنسجم مع مكّوناته.

ستبانة  اء وعوء الباحث لإلة، ستبانإلاتتحّدد نتائج الدراسة باألداة احستخدمة وهي  .2
 برد ترّذر ايامه باحالح ة العتبارات إدارّية.
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 سرتاتيجّيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرّية.إالّتر ف على وااع  .2
مريعة ء  عوء برعض    سرتاتيجّية مقرتحة لتدريس الّشر  الر بّي باح حلة اعاإتقديم  .3

 االجتاهات اللسانية.

 أهمية الدراسة:
سرتاتيجية منهجية وا حة احرا  لتدريس الشر  الر بي على و عه  إء  ل غياب 

ععرب   ،ادصوص تربز أهمية الدراسة احلالية من خال  سعريها لسعدِّ ثغع ةى ء هعذا اجملعا      
سانية احلديثة، ويؤمل أْن ُتفيد سرتاتيجية مقرتحة، مستنريًة ء ذلك بالّتو هات اللإتقديم 

هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس القائم  على تدريس النصعوص الشعر ية، وطعالب    
سرتاتيجية خاصة لتدريس الشر  الر بي، عما ُيؤمَّل أْن إاح حلة اعامرية؛ حيث ت ّودهم ب

َراسعاِت العيت   الدِّتلفت أن ار الباحث  إىل دراساتى  ديدةى، عن ط يق إ ع اء اح يعد معن    
 سرتاتيجية احقرتحة اليت تتبّناها الدراسة احلالية.تستهدف الّتحقق من فاعلية اإل

 حدود الدراسة:

 تتحدَّد حدود الدراسة مبا يتتي:
 سعرتاتيجية خاصعة  إااعرتاح  ي تبي احلّد احو وعي بالشر  الر بي، وذلك من خال   .1

اتى مترددةى، تع تبي مبسعتوى اللغعة    ن  ًا حا يّتسم به النَُّص الشر ي من ر ؛لتدريسه
ععن وحعدة القافيعة،     االشر ية، وفق مقاييس وزنية وإيقاعية مّط دة ومنت معة، فضعلً  

واّوة الراطفة، واالعتماد على الصور البيانية والبالغية، وغريها من السمات اليت إْن 
 ء الععنص النثعع ي، إاّل أن و ودهععا ء الععّنص الشععر ي أبلعع  ًاعععان برضععها مو ععًو

وأو ح. األم  الذي يستدعي اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع خصعائص ادطعاب   
 الشر ي، وتنسجم مع مكّوناته.

ستبانة  اء وعوء الباحث لإلة، ستبانإلاتتحّدد نتائج الدراسة باألداة احستخدمة وهي  .2
 برد ترّذر ايامه باحالح ة العتبارات إدارّية.
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من أعضاء هيئة التدريس والطعالب بقسعم اللغعة     ي تبي احلّد البش ي برينة عشوائية .3
طالب اح حلعة اعامريعة   لسرتاتيجية اإلويتتي اارتاح هذه  ،الر بية جبامرة الطائف ء

لوصووم إىل م حلة دراسية متقّدمعة،   ا؛ ن ً دون غريهم احتخّصص  ء اللغة الر بية
هعا ء دليعل النصعوص    تؤهِّلهم لالستفادة من االجتاهات اللسعانية احلديثعة، وتو يف  

عن أن ب نامج إعدادهم اللغوي يتضّمن مقّ رات ذات صعلة بعبرض    االشر ية، فضًل
 االجتاهات اللسانية احراص ة، وهذا من الروامل اليت تساعد على جناح تطبيقها.

 :التعريفات اإلجرائية
عنعد  وموَععة معن ادطعوات واإل ع اءات احنهجيعة احّتبرعة        :سرتاتيجية احقرتحةاإل .1

ويرّب  عنها بشكل دايق  ،تدريس النصوص الشر ية ودليلها لطالب اح حلة اعامرية
 اح احل وادطوات احقرتحة اليت حّددتها الدراسة احلالية.

وموعة االجتاهات اليت حّددتها الدراسة احلالية، احتمّثلعة ء  هي االجتاهات اللسانّية:  .2
ى ن  ية الّتلقي، واألسلوبي، والتداولي، العيت  والقائم عل ،االّتجاه النصي، والداللي

مّت االستئناو بها ء اارتاح اسرتاتيجية خاصةى لتدريس الّشر  الر بّي لطالب اح حلة 
 اعامرية.

 :اإلطار النظري والّدراسات السابقة

 النَّص الشعرّي: طبيعته ومساته:

بهعا العنص   يدّ  مصطلح اللغة الشر ية على أن مّثة راتى وخصعائص يصعطب    
خ و عًا ععن    -ء طابرها الراا-ومتّثل هذه اللغة  ،الشر ي، متّي ه عّما عداه من نصوص

بوتقععة اللغععة النمطيععة إىل االن ياحععات الرتعيبيععة والدالليععة مبختلععف صععورها، وُترععّد    
معن الرناصع  ال ئيسعة احكوِّنعة للعنص       -على و عه التحديعد  -االسترارات والتشبيهات 
دوات اليت يستر  بها الشاع  على دطيم ما درج عليه الناو معن  الشر ي، وهي من األ

 [.22] صوٍر تقليدية، والتحليق ء فضاءات اللغة الشر ية

ومن حيث الّسمات الصوتية واإليقاعية، تتعتلفف أصعواُت الكلمعات وتتجعاور ء     
أن ت تيعب   عمعا  الّنص الشر ي ليكون وا ِايٌم مجاليةف ودالليةف مثل ح وف احد، والتنوين،

يسعاعد   ،الكلمات ء النص الشر ي على نسٍق مرّين هو ت تيب موسيقي ء احقاا األو 
فجماليعات العنص    [23] على دقيعق الرمعق اإليقعاعي والتعتثري العداللي لعدى احتلقعي       

الشر ي ت ه  ء ترّدد أنوا  احدود، وجتاور احل عات والسواعن ء اللف ة الواحدة، وء 
 .[2] رن  ألفا ها، وروعة مرانيها  و علماتها، و

وُيفَهم مّما سبق؛ أن النص الشر ي بناٌء يقوا على ُحْسن التآلف، وتوافعق عناصع    
الّنص الشر ي، البنية اللغوية، ويقتضي ذلك   ورة حماعاة اإليقا  للتج بة الشرورية ء 

 الّشر ّي. أو ِحّدًة أو غري ذلك، تبرًا للجّو الراّا للّنّص اأو ا ط اًب اهدوًء

، يشَتِ ُج ء بناِئه متلقُّوه؛ مبا اال ينفد أبًد ،امتجّدًد اويَتسم الّنص الشر ي بكوِنه نصًّ
بعذلك البعاب علعى مصع اعيه أمعاا       ايكتن ونه من ادراتى فك يةى ولغويعةى وثقافيعةى، فاًدع   

بنيعًة  -ء ذات الواعت -ُمختلف تتويالتهم وخرباتهم وجتاربهم، وميّثعل العنص الشعر ي    
ت اعميًة ال ميكن فهمها إال من خال  مر فة دالالته السعطحية والباطنيعة، وتفهعّم احقعا      

 .[18] الذي ن   فيه، والواوف على خمتلف   وفه اال تماعية، ومالبساته التارخيية

وَتقوُد اَدَصائص السَّاِبَقُة إىل القو  بتن النَّصَّ الشر ي  اه ة لغوية وعا مكّوناتهعا   
يت تنف د بها، وهذا ُيوِ ب اتِّبا  مراعات تتمااى معع تلعك ادصوصعية،    وخصائصها ال

من الوعِي بتبراد ادطاب الشر ي، والرناصع  احعؤث ة ء تشعكيله     ًاوتكِسُب الطاِلب م ًي
 وبنائه.

وُترّد االجتاهات اللسانية احراص ة من أخصب االجتاهات وأنسبها وأاعدها ترلقعًا   
قته من نتائَج علميةى ء دراسة ال اه ة اللغوّيعة، معن خعال     بالنص الشر ي؛ ن ري ما حّق

سريها احلثيث إىل تفكيك النص أل  ائه اليت يتكّون منها،  والبحث عّما جيمع بع  هعذه   
األ  اء من روابي مؤّلفة، عرب آلياتى وط ائق لسانية تساعد على دقيق م يدى معن الفهعم   

 .[19[ ]18] للّنص الشر ي والتفاعل مره
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ومن حيث الّسمات الصوتية واإليقاعية، تتعتلفف أصعواُت الكلمعات وتتجعاور ء     
أن ت تيعب   عمعا  الّنص الشر ي ليكون وا ِايٌم مجاليةف ودالليةف مثل ح وف احد، والتنوين،

يسعاعد   ،الكلمات ء النص الشر ي على نسٍق مرّين هو ت تيب موسيقي ء احقاا األو 
فجماليعات العنص    [23] على دقيعق الرمعق اإليقعاعي والتعتثري العداللي لعدى احتلقعي       

الشر ي ت ه  ء ترّدد أنوا  احدود، وجتاور احل عات والسواعن ء اللف ة الواحدة، وء 
 .[2] رن  ألفا ها، وروعة مرانيها  و علماتها، و

وُيفَهم مّما سبق؛ أن النص الشر ي بناٌء يقوا على ُحْسن التآلف، وتوافعق عناصع    
الّنص الشر ي، البنية اللغوية، ويقتضي ذلك   ورة حماعاة اإليقا  للتج بة الشرورية ء 

 الّشر ّي. أو ِحّدًة أو غري ذلك، تبرًا للجّو الراّا للّنّص اأو ا ط اًب اهدوًء

، يشَتِ ُج ء بناِئه متلقُّوه؛ مبا اال ينفد أبًد ،امتجّدًد اويَتسم الّنص الشر ي بكوِنه نصًّ
بعذلك البعاب علعى مصع اعيه أمعاا       ايكتن ونه من ادراتى فك يةى ولغويعةى وثقافيعةى، فاًدع   

بنيعًة  -ء ذات الواعت -ُمختلف تتويالتهم وخرباتهم وجتاربهم، وميّثعل العنص الشعر ي    
ت اعميًة ال ميكن فهمها إال من خال  مر فة دالالته السعطحية والباطنيعة، وتفهعّم احقعا      

 .[18] الذي ن   فيه، والواوف على خمتلف   وفه اال تماعية، ومالبساته التارخيية

وَتقوُد اَدَصائص السَّاِبَقُة إىل القو  بتن النَّصَّ الشر ي  اه ة لغوية وعا مكّوناتهعا   
يت تنف د بها، وهذا ُيوِ ب اتِّبا  مراعات تتمااى معع تلعك ادصوصعية،    وخصائصها ال

من الوعِي بتبراد ادطاب الشر ي، والرناصع  احعؤث ة ء تشعكيله     ًاوتكِسُب الطاِلب م ًي
 وبنائه.

وُترّد االجتاهات اللسانية احراص ة من أخصب االجتاهات وأنسبها وأاعدها ترلقعًا   
قته من نتائَج علميةى ء دراسة ال اه ة اللغوّيعة، معن خعال     بالنص الشر ي؛ ن ري ما حّق

سريها احلثيث إىل تفكيك النص أل  ائه اليت يتكّون منها،  والبحث عّما جيمع بع  هعذه   
األ  اء من روابي مؤّلفة، عرب آلياتى وط ائق لسانية تساعد على دقيق م يدى معن الفهعم   

 .[19[ ]18] للّنص الشر ي والتفاعل مره
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 ض االجتاهات اللسانية، وأوجه اإلفادة منها يف تدريس الشعر العربي:بع

 االجتاه النصي:   .1

ُيرَنى االتِّجاه النَّصعي بدراسعة العنص بوصعفه وحعدًة لغويعًة ععربى، معن خعال           
والسياق النصعي، ودور   ،واإلحالة ،االسترانة برددى من الوسائل مثل: التماسك والرتابي

بذلك اأَلْع اَف السَّائدَة ء ِدراسة اللغعة العيت عانعت     اَتجاوًز[. م24] احشارع  ء النص
تتمحور حو  اعملة باعتباِرهعا الِوحعدة األععرب العيت ميكعن أن تطاوعا َأدوات الوصعف        

من احن ور النَّصِّعي ال ميكعُن أن ينفصعل     اوالتحليل اللغوي، فاحلكم بقبوِ  مجلةى ما دالليًّ
 [. 25] لتالية واعن اعملة السَّاِبقة عليها وا

وبهذا، ميكن وصف االّتجاه النَّصِّّي بتنه اجتاه يتنعاو  العّنص اللغعوي ععن ط يعق      
دراسة أو ه الرتابي ب  األ  اء احكّونة عسد النص من ناحية، ومدلوالته احتنوععة معن   
ناحية ثانية، وعذلك م اعاة التفاعل ب  منشئ النص واحتلقعي. ومّثعة مرعايري ميكعن معن      

وا احلكم مبدى نصية أيِّ َنص  من النصصوص، وي وُ  عنه وْصعف النِصعية إذا خَتلعَف    خال
وتتمّثل هذه احرايري ء: السبك، واحلبك، والقصد، والقبعو ،   ،عنه واِحد من هذه احرايري

 [.26واإلعالا، واحقامية، والتناص]

 االجتاه القائم على ن  ية التلقي:  .2

من أهم االّتجاهات اللسانّية ء دراسة  ان  ية التلقي واحًد ُيرّد االجتاه القائم على
األدب ودليله، وينطلق هذا االّتجاه معن القعار ، برعد أن ععان الرتعيع  ء االّتجاهعات       

 [. 27] وإما على النص ،األخ ى إّما على األديب
من هنا تغّي ت الن ع ة ء دليعل النصعوص األدبيعة، معن الثبعات التفسعرييِّ، إىل        

تفاعل التواصلي ب  احتلقِّي والّنص، فللنَّصوص األدبيِّة مراٍن متجدِّدة وِدالالٌت تترعّدد  ال
[. إذ   َيرد الّنص األدبي واحًة ُيْلقعي القعارُ  جبسعده احنهعك     28] برَدِد ا َّاِئها ومتَلقِّيها

، وَيَقعُع علعى   على عشبها طَلبًا لالسرتخاء، فاحتلقي ُمنتٌج للنصِّ، وليس وّ د ُمستهلكى له
 [. 29] عاتِقه ِعْبٌء عبرٌي ء فهم مراني النَّصِّ األَدِبي

وينطلق هذا االّتجاه ء فلسفته ال ئيسة من أنَّ احرنى ال يتجلفعى ء العنَّصِّ إاّل معن    
خال  مسارات التَّفاعل ب  القار  والنَّصِّ عرب وموعة من التَّواَُّرعات العيت يتسعلفُح بهعا     

د دليِله للنَّصِّ األَدِبيِّ، وتضطلُع هذه التَّوارات بعدوٍر مهعم ء تو يعِه الفْهعم     الَقارُ  عن
وهذا ير  أن الطبيرة التكوينيعة للنصعوص، تسعتدعي و عود فجعواتى      . [30] والتَّتويل

مرنويةى، وهذه الفجوات تستل ا و ود اارٍ  وحمّلٍل يقوا مبلِئها، مسترينًا ء ذلك مبرارفعه  
 ته ومستوى ثقافته.السابقة، وخربا

 االجتاه التداولي:  .3

يهتّم االّتجاه التداولي بدراسة عالاة النشاط اللغوي مبسترمليه، وعيفية اسعتخداا  
والبحعث ععن الروامعل     ،الرالمات اللغوية بنجاح، مع م اعاة السيااات احقامية احختلفة

 .[31] احكونة للنصوص بوصفها رسالة تواصلية
يقوا على الوعي برملية  ااولية ترنى بتحليل النصوص دليًلوير  ما سبق أن التد

وهعي   [.32إىل احرنى، وإحداث األث  احناسب حبسعب اصعد صعاحبه]    االتخاطب وصوًل
بذلك ال تفصل اإلنتاج اللغوي ء بنيته الداخلية عن االعتبارات ادار يعة احعؤّث ة فيعه،    

 احيويًّع  اة، وإطا تدرسعها بوصعفها عياًنع   من القواعد اجمل د اوال تدرو اللغة بوصفها ن اًم
من ابل اخص مر ، ء مقاا مرع ، مو هعًا إىل خماطعب مرع  ألداء غع         امسترمًل
 .[33] مر 

وتتسيسًا على ما سبق؛ ميكن القعو  إن مصعطلح التداوليعة ُيرنعى بدراسعة اللغعة       
فصعناعة   ،مالي وابوصفها  اه ة ا تماعية، تتجاوز البرد الداخلي للغة إىل البرد االستر

مرنى أي نّص من النصوص ال تتحّقق إاّل من خال  تداو  اللغة ب  اح سعل واحسعتقبل   
 [.34] ء سياق حمدد

ومن هنا تبدو ايمة االجتاه التداولي ء دراسة النصوص من خال  سعريه للبحعث   
اني عن مرنى اإلاارات والرالمات وعل روابي االتصا  اللغويعة وغعري اللغويعة، واحرع    

ععن سعريه لإل ابعة ععن الرديعد معن        االضمنّية اليت ال ت ه  على السطح احلفو ، فضًل
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وينطلق هذا االّتجاه ء فلسفته ال ئيسة من أنَّ احرنى ال يتجلفعى ء العنَّصِّ إاّل معن    
خال  مسارات التَّفاعل ب  القار  والنَّصِّ عرب وموعة من التَّواَُّرعات العيت يتسعلفُح بهعا     

د دليِله للنَّصِّ األَدِبيِّ، وتضطلُع هذه التَّوارات بعدوٍر مهعم ء تو يعِه الفْهعم     الَقارُ  عن
وهذا ير  أن الطبيرة التكوينيعة للنصعوص، تسعتدعي و عود فجعواتى      . [30] والتَّتويل

مرنويةى، وهذه الفجوات تستل ا و ود اارٍ  وحمّلٍل يقوا مبلِئها، مسترينًا ء ذلك مبرارفعه  
 ته ومستوى ثقافته.السابقة، وخربا

 االجتاه التداولي:  .3

يهتّم االّتجاه التداولي بدراسة عالاة النشاط اللغوي مبسترمليه، وعيفية اسعتخداا  
والبحعث ععن الروامعل     ،الرالمات اللغوية بنجاح، مع م اعاة السيااات احقامية احختلفة

 .[31] احكونة للنصوص بوصفها رسالة تواصلية
يقوا على الوعي برملية  ااولية ترنى بتحليل النصوص دليًلوير  ما سبق أن التد

وهعي   [.32إىل احرنى، وإحداث األث  احناسب حبسعب اصعد صعاحبه]    االتخاطب وصوًل
بذلك ال تفصل اإلنتاج اللغوي ء بنيته الداخلية عن االعتبارات ادار يعة احعؤّث ة فيعه،    

 احيويًّع  اة، وإطا تدرسعها بوصعفها عياًنع   من القواعد اجمل د اوال تدرو اللغة بوصفها ن اًم
من ابل اخص مر ، ء مقاا مرع ، مو هعًا إىل خماطعب مرع  ألداء غع         امسترمًل
 .[33] مر 

وتتسيسًا على ما سبق؛ ميكن القعو  إن مصعطلح التداوليعة ُيرنعى بدراسعة اللغعة       
فصعناعة   ،مالي وابوصفها  اه ة ا تماعية، تتجاوز البرد الداخلي للغة إىل البرد االستر

مرنى أي نّص من النصوص ال تتحّقق إاّل من خال  تداو  اللغة ب  اح سعل واحسعتقبل   
 [.34] ء سياق حمدد

ومن هنا تبدو ايمة االجتاه التداولي ء دراسة النصوص من خال  سعريه للبحعث   
اني عن مرنى اإلاارات والرالمات وعل روابي االتصا  اللغويعة وغعري اللغويعة، واحرع    

ععن سعريه لإل ابعة ععن الرديعد معن        االضمنّية اليت ال ت ه  على السطح احلفو ، فضًل
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من اإل ابة عنها مثل: من اح سعل  معن   األخ ى األسئلة اليت   تتمكن احدارو اللغوية 
عيعف   احتلقي ، ما مقاصدنا من ادطاب  عيف نتكلم بشيء ونسرى لقو  اعيء آخع    

لتحديعد   وهعل احرنعى الضعم  ععافى     عمليعة التواصعل   نتجنب اإلبهاا والغمعو  ء  
 .[35احقصود ]

 االجتاه األسلوبي:  .4

على ال غم من اّتسا  احنطلقات احؤّث ة ء تر يفعات االجتعاه األسعلوبي واووعا     
ألط اف الرملية التواصلية اح سل واحتلقي وادطاب، ميكُن النَّ ع  إليعه بوصعِفه اتِّجاهعًا     

دراسة النص األدبي دراسًة لغوية؛ الستخالص أهعم الرناصع  احكّونعة    لسانيًا يقوا على 
ألدبية األدب من ناحية حمتواها الراطفي، فهو اّتجاٌه مرّ  بإجياد القيمة التتثريية واعمالية 

 [.36والراطفية ء النص]
ويرتمد التحليل األسلوبي ء إ  اءاته على دليل وموعة معن ال عواه  اللغويعة    

مقّدمتها ال اه ة الصوتية واحرجمية، والنحوية)الرتعيبية(، ثم الّداللّية اعماليعة،  تتتي ء 
 [.37اف  ار ّية النَّص]ضحيث تتضاف  برضها ب ااب برض لتصنع بهذا الّت

ولبسلوبية أاكا  مترّددة، منها: األسعلوبية التربرييعة اح تبطعة بتكثيعف العدوا       
ألسلوبية اإلحصعائية العيت ُترَنعى بعالكم وإحصعاء      خدمة للمدلوالت، وهناج ما ُيرَ ف با

ال واه  اللغوية ء العنص، وبنعاء األحكعاا وفعق منطعق ريا عي إحصعائي يبترعد ععن          
 [.38الذاتية]

 االجتاه الداللي:  .5

يدرو االجتاه الداللي الرالاة ب  ال م  اللغوي ومرناه، ويتتبع مرعاني الكلمعات   
وعذا االّتجعاه تهعتّم بداللعة      االلغة، فالداللعة وفًقع  وتنّو  مرانيها، والرالاات ب  علمات 

ال مععوز اللغويععة احتمثلععة ء احفعع دات والربععارات والرتاعيععب، وال مععوز غععري اللغويععة   
عالرالمات واإلاارات الّدالة، وهو بذلك ميتعد إىل دراسعة دالالت الكلمعة ء سعياااتى     

  [.39] نّصية خمتلفة

طاط الرالاة ب  االسم واُحسّمى، مثعل ترعّدد   ومن أو ه التحليل الداللي دراسة أ
األلفا  حرنى واحدى فيما ُيرَ ف بالرتادف، وترّدد احراني للفظ واحدى، فيما يترّلق باحشرتج 

[. إ عافًة إىل معا سعبق    40] اللف ي واأل داد، فضاًل عن عالاعات التضعاا واالاعتما    
، فاحرنى ال ينكشف إال من خال  تسعييق  ذع ه، كتّل السياق دورًا مهمًا ء دقيق الّداللة

 االوحدة اللغوية، أي و رها ء سياااتى خمتلفة، فدراسة مراني الكلمعات تتطّلعب دليًلع   
 [.41] للسيااات واحوااف اليت تِ ُد فيها سواًء أعانت هذه الّسيااات لغويًة أا غري لغويةى

ث أن تلك االجتاهات ّتضح للباحاومن خال  ع   االجتاهات اللسانية السابقة، 
ترّب  عن رؤى متباينة وتطّورات متتابرة ء الن  ة للغة، وهذه االّتجاهات وإن عان بينهعا  

وتسرى الدراسة احلالية لإلفعادة   ،ايء من االختالف، فبينها ادر من التكامل واالئتالف
ودليله،  سرتاتيجية مقرتحة لتدريس النص الشر يإمن تلك االجتاهات ُمجَتِمَرًة ء بناء 

عما أّن طبيرة الّنص الشر ّي مبختلف م اه ه وخصائصعه تتطّلعب اسعتخداا مراععاتى     
وتسهم ء فاعلية دليله، وي ى الباحث أن االجتاهعات اللسعانية    ،تتمااى مع خصوصيته

 تقّدا إسهاماتى  ليلة ميكن اإلفادة منها ء هذا الصدد.

 وعالاتها بتدريس الّشر  الر بي:حبوث ودراسات ذات صلة باالجتاهات اللسانّية 

مواعبًة للمكانة البارزة اليت احتلها االجتاه األسلوبي ء الدراسات اللسانية احلديثة، 
وص حليل األسلوبي ء تدريس النصع معدخل التَّ [42] استخدمت دراسة فوزية  اويش

سعبيل  وء  ،األدبيعة لتنميعة مستوى األداء اللغوي لعدى طعالب الصعف األو  الثعانوي    
الب اح حلة األداِء اللغعويِّ الالزمعة لطدقيق ما سبق، أععدَّْت الدراسة اائمعًة مبهعاراِت 

الّثانوّية، عما َأعدَّْت اختبارًا لقياِو مستوى متكُِّن الطالب ء تلك احهعارات، ثعم اامعت    
ن طعالب  ببناء الربنامج القائم على احدخل األسلوبّي، وتطبيقه علعى عيِّنععة عشعوائية مع   

ة العذين  انوّي، واد توصلت الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة التج يبيع الصف األو  الث
 ة الضابطة.بي على ن  ائهم طالب اجملموعدرسوا باستخداا احدخل األسلو
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طاط الرالاة ب  االسم واُحسّمى، مثعل ترعّدد   ومن أو ه التحليل الداللي دراسة أ
األلفا  حرنى واحدى فيما ُيرَ ف بالرتادف، وترّدد احراني للفظ واحدى، فيما يترّلق باحشرتج 

[. إ عافًة إىل معا سعبق    40] اللف ي واأل داد، فضاًل عن عالاعات التضعاا واالاعتما    
، فاحرنى ال ينكشف إال من خال  تسعييق  ذع ه، كتّل السياق دورًا مهمًا ء دقيق الّداللة

 االوحدة اللغوية، أي و رها ء سياااتى خمتلفة، فدراسة مراني الكلمعات تتطّلعب دليًلع   
 [.41] للسيااات واحوااف اليت تِ ُد فيها سواًء أعانت هذه الّسيااات لغويًة أا غري لغويةى

ث أن تلك االجتاهات ّتضح للباحاومن خال  ع   االجتاهات اللسانية السابقة، 
ترّب  عن رؤى متباينة وتطّورات متتابرة ء الن  ة للغة، وهذه االّتجاهات وإن عان بينهعا  

وتسرى الدراسة احلالية لإلفعادة   ،ايء من االختالف، فبينها ادر من التكامل واالئتالف
ودليله،  سرتاتيجية مقرتحة لتدريس النص الشر يإمن تلك االجتاهات ُمجَتِمَرًة ء بناء 

عما أّن طبيرة الّنص الشر ّي مبختلف م اه ه وخصائصعه تتطّلعب اسعتخداا مراععاتى     
وتسهم ء فاعلية دليله، وي ى الباحث أن االجتاهعات اللسعانية    ،تتمااى مع خصوصيته

 تقّدا إسهاماتى  ليلة ميكن اإلفادة منها ء هذا الصدد.

 وعالاتها بتدريس الّشر  الر بي:حبوث ودراسات ذات صلة باالجتاهات اللسانّية 

مواعبًة للمكانة البارزة اليت احتلها االجتاه األسلوبي ء الدراسات اللسانية احلديثة، 
وص حليل األسلوبي ء تدريس النصع معدخل التَّ [42] استخدمت دراسة فوزية  اويش

سعبيل  وء  ،األدبيعة لتنميعة مستوى األداء اللغوي لعدى طعالب الصعف األو  الثعانوي    
الب اح حلة األداِء اللغعويِّ الالزمعة لطدقيق ما سبق، أععدَّْت الدراسة اائمعًة مبهعاراِت 

الّثانوّية، عما َأعدَّْت اختبارًا لقياِو مستوى متكُِّن الطالب ء تلك احهعارات، ثعم اامعت    
ن طعالب  ببناء الربنامج القائم على احدخل األسلوبّي، وتطبيقه علعى عيِّنععة عشعوائية مع   

ة العذين  انوّي، واد توصلت الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة التج يبيع الصف األو  الث
 ة الضابطة.بي على ن  ائهم طالب اجملموعدرسوا باستخداا احدخل األسلو
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سعرتاتيجية اائمعةى علعى دليعل بنيعة العنص       إاستخداا ا [8] وتبنت دراسة السمان
للنث  والشر  لدى طالب اح حلة الثانوية، ومتّثلت  اللغوي لتنمية مستويات الفهم الق ائي

م حلة ما ابل دليعل بنيعة العنص،    (1سرتاتيجية احستخدمة هي: )خطوات وإ  اءات اإل
م حلة دليل بنية النص مبختلف مستوياتها الصَّوتيَّة والصَّ فيَّة والتَّ عيبيَّة والدِّالليَّعة.   (2)
سرتاتيجية واد َأسف ْت نتائج التطبيق عن فاعلية اإل م حلة ما برد دليل بنية الّنص، (3)

احقرتحة ء تنمية مستويات الَفْهم الق ائي للنث  والشر  لدى طالب اجملموععة التج يبيعة،   
 مقارنًة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

[ دديد الكفايات الالزمعة لتحليعل العنص    5واستهدفت دراسة زينب الشي اوية ]
احنهج األسلوبي والّتحقق من مدى تواف ها لدى مرّلمات اللغة الر بية  الشر ي ء  وء

ء الصف  احلادي عش  والثاني عش  بوالية صحار الرمانيعة، ولتحقيعق اوعدف السعابق     
أعععدت الدراسععة اائمععًة بالكفايععات الالزمععة لتحليععل الععنص الشععر ي ء  ععوء احععنهج  

ى مخسة حماور هي: البنيعة اللغويعة، والبنيعة    ( عفايًة موزَّعة عل43األسلوبي، بل  عددها )
األسلوبية، والبنية اإليقاعية، والصورة الشر ية، وال ؤية الّشر ّية، ثم اامت بإعداد بطااة 

( مرّلمعًة، وأسعف ت   24مالح ة ء  وء اائمة الكفايات، مّت استخدامها حالح عة أداء ) 
 تفاوتةى.نتائج الدراسة عن تواف  تلك الكفايات لديهّن بنسبى م

سعرتاتيجيات متنوععة لتعدريس العنص     إ[ إىل استخداا 9وسرت دراسة هنداوي ]
األدبي، مستهدفة الكشف عن أث ها ء تنمية مهعارات األداء اللغعوي والتعذوق األدبعي     
لطالب اح حلة الثانوية، وسرت الدراسة لتطبيقهعا علعى ومعوعت  جتع يبيت  ووموععة      

رتاتيجية التحليل البنيوي، والثانية باسرتاتيجية القياو  ابطة، دَرست األوىل بواسطة اس
التطبيقي، واجملموعة الضابطة بواسطة ااِلسرتاتيجية التقليدية، واد توصعلت الدراسعة إىل   

ء احهارات احستهدفة ب  الطعالب   او ود ف ق دا  إحصائيًّ:مجلِة نتائج، يتتي من أب زها
ليل البنيوي والطعالب العذين درسعوا بالط يقعة     سرتاتيجية التحإالذين درسوا باستخداا 

بع  الطعالب العذين     اسرتاتيجية احقرتحة، و ود ف ق دا  إحصعائيًّ إالتقليدية لصاحل اال

سرتاتيجية القياو التطبيقي والطالب الذين درسوا بالط يقة التقليدية إدرسوا باستخداا ا
 سرتاتيجية القياو التطبيقي.ِإلصاحل 

سرتاتيجية لتدريِس النصعوص األدبيعة اائمعة علعى االجتعاه      إ[ا43واارتح سليمان]
ترّ ف فاعليتها ء تنمية مهارات التحليل األدبي لطالب اح حلة الثانوية،  االنصي مستهدًف

سعرتاتيجيةى مقرتحعةى اائمعةى علعى علعم اللغعة       ِإولتحقيق اودف السابق؛ ااا الباحُث ببناِء 
طالب الصعف األّو  الثعانوي بإحعدى معدارو      النصي، وطبََّقها على عينة عشوائية من

بع  متوسعطي    احماف ة دمياط، واد أسف ت نتائج الدراسة عن و ود فع ق دا  إحصعائيًّ  
 أداء وموعة البحث لصاحل التطبيق البردي ء مهارات التحليل األدبي.

[ تنمية مهاراِت دليل النص األدبي لدى عينة من 6واستهدَفت دراسة نهى حممد ]
اعامرة احتخصص  ء اللغة الر بية جبامرة الّ اازيق من خال  اسعتخداا ب نعامج   طالب 

ومتَّ تطبيق الربنامج علعى عيِّنعة عشعواِئيَّة معن طعالب       اائم على احدخل البنيوي اللغوي،
اربة اللغة الر بية جبامرة ال اازيق، واد أسعف ت نتعائج الدراسعة ععن فاعليعة الربنعامج       

اللغوية ء تنمية مهارات دليل النص األدبي لعدى طعالب اجملموععة     القائم على البنيوية
 التج يبية مقارنة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

وء  وء الر   احو   السابق ي ى الباحُث أّن البحوث والدراسات السعابقة    
اعات ُتقّدا مراعات تتواعب مع ادصوصية اليت يتطلبها النص الشر ي، إّنما اّدمت مر

عامة ُاستخِدَمت لتدريس النص األدبي بشكل عاا على ال غم معن اخعتالف النصعوص    
األدبية ء خصائصها ومكّوناتها، وتسرى الدراسة احلاليعة إىل تقعديم اسعرتاتيجية خاصعة     
بالشر  الر بي تتواععب معع خصائصعه وراتعه، وتسعتجيب معن  هعةى أخع ى لطبيرعة          

هعذا الصعدد، ُيضعاف إىل معا سعبق أن تلعك البحعوث        الّتو هات واحطالبات الّسابقة ء 
والدراسات اد انكفتت على مداخل برينها، و  تنفتح على خمتلف احداخل واالجتاهعات  
اللسانية احلديثة، وتسرى الدراسة احلالية لتو يف ومل تلك احداخل بغية اإلفادة منها ء 

 تدريس الّنّص الّشر ّي.
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سرتاتيجية القياو التطبيقي والطالب الذين درسوا بالط يقة التقليدية إدرسوا باستخداا ا
 سرتاتيجية القياو التطبيقي.ِإلصاحل 

سرتاتيجية لتدريِس النصعوص األدبيعة اائمعة علعى االجتعاه      إ[ا43واارتح سليمان]
ترّ ف فاعليتها ء تنمية مهارات التحليل األدبي لطالب اح حلة الثانوية،  االنصي مستهدًف

سعرتاتيجيةى مقرتحعةى اائمعةى علعى علعم اللغعة       ِإولتحقيق اودف السابق؛ ااا الباحُث ببناِء 
طالب الصعف األّو  الثعانوي بإحعدى معدارو      النصي، وطبََّقها على عينة عشوائية من

بع  متوسعطي    احماف ة دمياط، واد أسف ت نتائج الدراسة عن و ود فع ق دا  إحصعائيًّ  
 أداء وموعة البحث لصاحل التطبيق البردي ء مهارات التحليل األدبي.

[ تنمية مهاراِت دليل النص األدبي لدى عينة من 6واستهدَفت دراسة نهى حممد ]
اعامرة احتخصص  ء اللغة الر بية جبامرة الّ اازيق من خال  اسعتخداا ب نعامج   طالب 

ومتَّ تطبيق الربنامج علعى عيِّنعة عشعواِئيَّة معن طعالب       اائم على احدخل البنيوي اللغوي،
اربة اللغة الر بية جبامرة ال اازيق، واد أسعف ت نتعائج الدراسعة ععن فاعليعة الربنعامج       

اللغوية ء تنمية مهارات دليل النص األدبي لعدى طعالب اجملموععة     القائم على البنيوية
 التج يبية مقارنة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

وء  وء الر   احو   السابق ي ى الباحُث أّن البحوث والدراسات السعابقة    
اعات ُتقّدا مراعات تتواعب مع ادصوصية اليت يتطلبها النص الشر ي، إّنما اّدمت مر

عامة ُاستخِدَمت لتدريس النص األدبي بشكل عاا على ال غم معن اخعتالف النصعوص    
األدبية ء خصائصها ومكّوناتها، وتسرى الدراسة احلاليعة إىل تقعديم اسعرتاتيجية خاصعة     
بالشر  الر بي تتواععب معع خصائصعه وراتعه، وتسعتجيب معن  هعةى أخع ى لطبيرعة          

هعذا الصعدد، ُيضعاف إىل معا سعبق أن تلعك البحعوث        الّتو هات واحطالبات الّسابقة ء 
والدراسات اد انكفتت على مداخل برينها، و  تنفتح على خمتلف احداخل واالجتاهعات  
اللسانية احلديثة، وتسرى الدراسة احلالية لتو يف ومل تلك احداخل بغية اإلفادة منها ء 

 تدريس الّنّص الّشر ّي.
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 الطريقة واإلجراءات

 سة:منهج الدرا

من خال  دليل آراء عينة معن أعضعاء    استخدا الباحث احنهج الوصفّي التحليلي
قرتحعة  احسرتاتيجية االهيئة التدريس والطالب؛ رغبًة ء االسرتااد بها عند رسم مالمح 

 لتدريس الشر  الر بي.

 جمتمع الدراسة وعينتها:

بتعدريس مقع رات   تكوَّن وتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومعون  
إ عافًة إىل طعالب   ( عضعًوا،  32وعددهم )األدب ء اسم اللغة الر بية جبامرة الطائف، 

معن أعضعاء    ام حلة البكالوريوو بالقسم، وتكّونت عّينة الدراسة من أربرة عش  عضعوً 
( من أعضاء هيئة التعدريس بالقسعم،   %43.75ميثلون ما نسبته )هيئة التدريس بالقسم، 

 بالط يقة الرشوائّية. امتَّ اختيارهم مجيًر ،احدى ومثان  طالًبإ افًة إىل وا

 أدوات الدراسة:

ستبانًة لتحديد أب ز االجتاهات اللسانية احلديثة اليت ميكن اإلفعادة  إأعدت الدراسة 
سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي إوأخ ى لتحديد وااع  ،منها ء تدريس الشر  الر بي
معن و هعة ن ع  أعضعاء هيئعة التعدريس والطعالب؛ بهعدف         لطعالب اح حلعة اعامريعة    

سرتاتيجية احقرتحة. وفيمعا يلعي تبيعاٌن    االسرتااد مبخ  اتها ونتائجها ء رسم مالمح اإل
 للخطوات احتبرة عند بناء هذه األدوات.

ستبانة دديد أب ز االجتاهات اللسانية احلديثة اليت ميكعن اإلفعادة منهعا ء تعدريس     إ .1
 باح حلة اعامرية:الشر  الر بي 

ستبانة ء  وء اّطال  الباحث على األدبيات والدراسعات اللغويعة ذات   مّت بناء اإل
الّصلة، وء  وء االستئناو بآراء عددى من أعضاء هيئعة التعدريس احهعتم  بالدراسعات     

سعتبانة ء صعورتها   واعد تتلفعت اإل   ،اللسانية أو القائم  على تعدريس مقع رات األدب  

مع ّودة مبقيعاٍو ربعاعي متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة         ،( اّتجاهعات لسعانية  8من )احبدئية 
بدر ة  ريفة( وبدر ة منخفضة،  ،)بدر ة عالية، بدر ة متوسطة تقدي ات لف ية هي:

( وذلك لتحديد مدى أهميعة  1، 2، 3، 4تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )
 ، ومدى مناسبتها لطالب اح حلة اعامرية.تلك االّتجاهات لتدريس الشر  الر بي

واعتمد الباحث ء التحقق معن صعالحية القائمعة علعى صعدق ا كمع ؛ حيعث        
 عمعا للتتعد من صالحيتها،  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ع   االستبانة 

 عضعاء أ معن ( 7) ععددها  بل  استطالعية عّينة على تطبيقها ط يق عن ثباتها دديد أمكن
 وهعذا ( 0.8635)االستبانة  ثبات  بل  ،ب اون سبريمان مرامل وحبساب التدريس، هيئة

 (8) معن  مكّونعة  النهائية صورتها ء األداة وأصبحت الدراسة، أداة لثبات مطمئٌن مؤاٌ 
 اّتجاهات لسانية ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية.

ااع اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية من و هة ستبانة دديد وإ .2
 ن   أعضاء هيئة التدريس:

سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي لطعالب اح حلعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
على القوائم الواردة ء ثنايا ععددى   ااعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس؛ اعتماًد

وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصعل   من الدراسات السابقة ذات الرالاة،
 .وا

( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )
 ، تفعع، متوسعي  مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة تقعدي ات لف يعة هي:)م      

 ( .1، 2، 3، 4( تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )خفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
للتتعد من صالحيتها، عمعا أمكعن    ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -االستبانة 

( معن أعضعاء   7مة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية بل  عددها )دديد ثبات القائ
وهذا مؤاٌ   ّيد ( 0.8417) ها بل  ثبات،هيئة التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون
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مع ّودة مبقيعاٍو ربعاعي متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة         ،( اّتجاهعات لسعانية  8من )احبدئية 
بدر ة  ريفة( وبدر ة منخفضة،  ،)بدر ة عالية، بدر ة متوسطة تقدي ات لف ية هي:

( وذلك لتحديد مدى أهميعة  1، 2، 3، 4تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )
 ، ومدى مناسبتها لطالب اح حلة اعامرية.تلك االّتجاهات لتدريس الشر  الر بي

واعتمد الباحث ء التحقق معن صعالحية القائمعة علعى صعدق ا كمع ؛ حيعث        
 عمعا للتتعد من صالحيتها،  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ع   االستبانة 

 عضعاء أ معن ( 7) ععددها  بل  استطالعية عّينة على تطبيقها ط يق عن ثباتها دديد أمكن
 وهعذا ( 0.8635)االستبانة  ثبات  بل  ،ب اون سبريمان مرامل وحبساب التدريس، هيئة

 (8) معن  مكّونعة  النهائية صورتها ء األداة وأصبحت الدراسة، أداة لثبات مطمئٌن مؤاٌ 
 اّتجاهات لسانية ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية.

ااع اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية من و هة ستبانة دديد وإ .2
 ن   أعضاء هيئة التدريس:

سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي لطعالب اح حلعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
على القوائم الواردة ء ثنايا ععددى   ااعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس؛ اعتماًد

وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصعل   من الدراسات السابقة ذات الرالاة،
 .وا

( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )
 ، تفعع، متوسعي  مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة تقعدي ات لف يعة هي:)م      

 ( .1، 2، 3، 4( تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )خفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
للتتعد من صالحيتها، عمعا أمكعن    ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -االستبانة 

( معن أعضعاء   7مة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية بل  عددها )دديد ثبات القائ
وهذا مؤاٌ   ّيد ( 0.8417) ها بل  ثبات،هيئة التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون
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( 18ومطمئٌن لثبات أداة الدراسعة، وأصعبحت األداة ء صعورتها النهائيعة مكّونعة معن )      
 عبارًة.

ي  ايم احتوسطات احلسابية من خال  حسعاب  وخبصوص مريار احلكم، فقد مّت تقد
أاّل ايمة( واسمتها على عدد احستويات،  –طو  الفئة اليت مّت إجيادها حبساب )أعرب ايمة 

 وذلك تسهياًل لتفسري نتائج الدراسة، وبتطبيق احرادلة السابقة مت الّتوّصل للفئات اآلتية:

 (1.75( إىل أال من )1) من خفض  دًااحستوى احن -

 (2.50( إىل أال من )1.75احستوى احنخفض من) -

 (3.25( إىل أال من )2.5احستوى احتوسي من) -

 (4( إىل)3.25احستوى اح تفع من ) -

 :سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي من و هة ن   الطالبإستبانة دديد وااع إ .3

ن ع   سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي معن و هعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
 ،على القوائم الواردة ء ثنايا عددى من الدراسات السابقة ذات الرالاعة  االطالب؛ اعتماًد

 .وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصل وا
( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )

 ،تقعدي ات لف يعة هي:)م تفعع، متوسعي     مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة    
 .(1، 2، 3، 4 ات الكّمية اآلتية )( تكافئها على التوالي التقديخفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
كعن  للتتعد من صالحيتها، عمعا أم  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ستبانة اإل

( من أعضاء هيئة 7)الت دديد ثبات القائمة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية 
 (، وهذا مؤاٌ 0.8113)اإلستبانة  بل  ثبات التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون،

 ( عبارًة.17مطمئٌن لثبات أداة الدراسة، وأصبحت األداة ء صورتها النهائية مكّونة من )

رات االستبانة، مّت تقدي  اعيم احتوسعطات احلسعابية معن خعال       وللحكم على عبا
حساب طو  فئة مريار، وذلك بقسمة عدد احستويات على عدد النقاط، تسعهياًل لتفسعري   

 نتائج الدراسة، وذلك حسب الفئات احشار وا فيما سبق.
ع حعلععة  اإلطعار الرعاا لالسرتاتيجّية احعقعتع حة لتعدريعس الّشعرعع  الرع بععّي باح   .4

 العجعامرعّية ء  وء بعرعض االّتجاهعات اللعسانية احلديعثة.

تستهدف االسرتاتيجية احقرتحعة متكع  طعالب     سرتاتيجية احقرتحة:اودف من اإل (أ)
اح حلة اعامرية من دليل النصوص الشر ية بكفعاءةى وااتعداٍر؛ مبعا يؤمعل منعه أن      

ودفي  خياوم، وت ايعق و عدانهم،   يسهم ء ترميق فهمهم وا، وازدياد خرباتهم، 
 وصقل مواهبهم األدبية، وتنمية القدرة على االستخداا احُبدِ  للغة.

 تتمّثل احربرات فيما يتتي: سرتاتيجية:مربرات اارتاح اإل (ب)
طبيرة السمات اليت يّتسم بها النَّص الشعر ي معن حيعث العوزن والقافيعة، واعّوة        .1

ء  امو عودً  غية، وهعذه السعمات وإْن ععان برضعها    الراطفة، واالعتماد على الصور البال
النص النث ي، إاّل أّن و ودها ء الّنِص الشِّْر ي أبلع  وأو عح. وهعذه الّسعمات     

 تتطّلب اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع طبيرتها، وتنسجم مع مكّوناتها.
اأَللُسعِنيَّة الُلَغويَّعة،    رغبًة من الباحث ء اإلفادة من َموَ ِة النصموِّ احت ايِد للدَِّراَساِت .2

واستجابًة لَبْصواِت احطالبِة بض ورِة اإِلفادِة معن تطبيقاِتهعا ء االرتقعاِء بتعدريس     
 الّنص الشر ي على و ه ادصوص.

 سرتاتيجية احقرتحة:مصادر بناء اإل (ج)

 سرتاتيجية ء  وء ما يتتي:ااا الباحث ببناء هذه اإل
ء تعدريس   ديِد أب ز االجتاهعات اللسعانية احلديثعة   ستبانة دإاإلفادة من نتائج تطبيق  .1

ستبانيت دديد وااع اسرتاتيجيات تدريس الشعر  الر بعي لطعالب    إو ،الشر  الر بي
 اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب.
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رات االستبانة، مّت تقدي  اعيم احتوسعطات احلسعابية معن خعال       وللحكم على عبا
حساب طو  فئة مريار، وذلك بقسمة عدد احستويات على عدد النقاط، تسعهياًل لتفسعري   

 نتائج الدراسة، وذلك حسب الفئات احشار وا فيما سبق.
ع حعلععة  اإلطعار الرعاا لالسرتاتيجّية احعقعتع حة لتعدريعس الّشعرعع  الرع بععّي باح   .4

 العجعامرعّية ء  وء بعرعض االّتجاهعات اللعسانية احلديعثة.

تستهدف االسرتاتيجية احقرتحعة متكع  طعالب     سرتاتيجية احقرتحة:اودف من اإل (أ)
اح حلة اعامرية من دليل النصوص الشر ية بكفعاءةى وااتعداٍر؛ مبعا يؤمعل منعه أن      

ودفي  خياوم، وت ايعق و عدانهم،   يسهم ء ترميق فهمهم وا، وازدياد خرباتهم، 
 وصقل مواهبهم األدبية، وتنمية القدرة على االستخداا احُبدِ  للغة.

 تتمّثل احربرات فيما يتتي: سرتاتيجية:مربرات اارتاح اإل (ب)
طبيرة السمات اليت يّتسم بها النَّص الشعر ي معن حيعث العوزن والقافيعة، واعّوة        .1

ء  امو عودً  غية، وهعذه السعمات وإْن ععان برضعها    الراطفة، واالعتماد على الصور البال
النص النث ي، إاّل أّن و ودها ء الّنِص الشِّْر ي أبلع  وأو عح. وهعذه الّسعمات     

 تتطّلب اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع طبيرتها، وتنسجم مع مكّوناتها.
اأَللُسعِنيَّة الُلَغويَّعة،    رغبًة من الباحث ء اإلفادة من َموَ ِة النصموِّ احت ايِد للدَِّراَساِت .2

واستجابًة لَبْصواِت احطالبِة بض ورِة اإِلفادِة معن تطبيقاِتهعا ء االرتقعاِء بتعدريس     
 الّنص الشر ي على و ه ادصوص.

 سرتاتيجية احقرتحة:مصادر بناء اإل (ج)

 سرتاتيجية ء  وء ما يتتي:ااا الباحث ببناء هذه اإل
ء تعدريس   ديِد أب ز االجتاهعات اللسعانية احلديثعة   ستبانة دإاإلفادة من نتائج تطبيق  .1

ستبانيت دديد وااع اسرتاتيجيات تدريس الشعر  الر بعي لطعالب    إو ،الشر  الر بي
 اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب.
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م ا رة األدبيات السابقة اليت تناوَلْت النص الشر ي وطبيرته، واالجتاهات احلديثعة   .2
 تدريسه. ء

 م اعاة خصائص طالب اح حلة اعامرية، وادراتهم اللغوية. .3
 سرتاتيجية احقرتحة:توصيف اإل (د)

تكّونت االسرتاتيجية احقرتحة من ثالث م احل تنضوي دتها مجلة من ادطعوات  
اإلراادية، احستقاة من طبيرة االّتجاهات اللسانية ا ددة أعاله، واد مّت إعداد ادطعوات  

ستبانة، وُطِلب من ا كم  إبداء ال أي ء معدى مالءمعة ادطعوات    إية ء صورة اإل  ائ
اإل  ائية لطبيرة النص الشر ي )مالئمة، غري مالئمة(، مدى مناسعبتها لطعالب اح حلعة    
اعامرية )مناسبة، غري مناسبة(، مدى اتسااها مع االجتاهات اللسانية احلديثة )مّتسقة، غري 

 مّتسقة(.

 اسة وتفسريها ومناقشتها:نتائج الدر

ينّص سؤا  الدراسة ال ئيس على: عيف ميكُن بناء اسعرتاتيجّية ُمقَت حعة لتعدريس    
الشِّر  الر بّي باح حلة اعامرية ء  وء برض االجتاهات اللسانّية احلديثة  واإل ابة عن 

احنبثقعِة عنعه،    السؤا  ال ئيس الّسابق، تقتضي َعْ   نتائج اإل ابة عن األسئلِة الَفْ ِعيَّعةِ 
 حا يتتي: االيت ميكن تناووا وفًق

 : نتيجة اإل ابة عن السؤا  األو :أواًل

 لإل ابة عن السؤا  األو  من أسئلة الدراسة ونصه" ما أبع ز االجتاهعات اللسعانية   
سعتبانة لتحديعد أبع ز    إاليت ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشعر  الر بعي " أععّد الباحعث     

 .ستبانة( نتائج تطبيق اإل1سانية، ويوّ ح اعدو  رام)االّتجاهات الل

 ( 1)  دو  رام
 الر بي الشر  تدريس ء منها اإلفادة ميكن اللسانية اليت االجتاهات نتيجة أب ز

 االجتاه
احتوسي 
 احلسابي

االحن اف 
 احرياري

 احلكم الراا الوزن النسيب

 عا  92.86 0.53 3.71 األسلوبي االّتجاه

 عا  94.64 0.50 3.79 الداللي االّتجاه

 عا  83.93 0.92 3.36 السيميائي االّتجاه

 عا  94.64 0.49 3.79 الّنصي االّتجاه

 عا  83.04 0.99 3.32 الّنفسي االّتجاه

 عا  84.82 0.83 3.39 اال تماعي االجتاه

 عا  87.50 0.75 3.50 التداولي االجتاه

 عا  93.75 0.52 3.75 التلقي ن  ية على القائم االجتاه

 عا  89.40 0.69 3.58 احتوّسي الكلي

ستبانة ( حصو  مجيع االّتجاهات اللسانية الواردة باإل1ويّتضح من اعدو  رام )
( 0.69واحن اف مرياري)( 3.58مبتوسي حسابي عاٍا ادره )، على أوزان نسبية م تفرة

 (.89.40)ادره وزن نسيب متوّسي و
ثعم االجتعاه القعائم علعى ن  يعة       جاهان النصي والعداللي، وعلى التوالي حاز االّت

الّتلقي، ثم االّتجاه األسلوبي، ثم االجتاه التداولي على أعث  االجتاهعات أهميعًة ومناَسعَبًة    
ات توسعط احلتدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية. ويع ى الباحعُث أّن ارتفعا     

االستبانة ينسجم مع طبيرة الع ؤى الن  يعة العيت    لالجتاهات اللسانية الواردة ء احلسابية 
على حنو  لطاحا طالبت بض ورة اإلفادة من االّتجاهات اللسانية ء تدريس الشر  الر بي،

وزينععب  [16] وحجععازي [18] [ وععع اعيب4] وعععو  أاععار إليععه عبداحلميععد   مععا
سعتبانة  ء اإلخصوصًا وأنَّ االجتاهعات اللسعانية العواردة    ، [43] وسليمان [5الشي اوية]

لتحليعل العّنص    ااعاملً  امن وًر -ء وملها-ميكن أْن تتكامل ء منطلقاتها الن  ية لُتقدَِّا 
ه؛ ون  ًا الرتفا  احتوسطات احلسعابية واألوزان  الشر ي، يتمااى مع خصائصه ومكّونات

النسععبية عميععع االجتاهععات اللسععانية، ولصععروبة اعْمععع بعع  مجيععع هععذه االجتاهععات ء  
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 ( 1)  دو  رام
 الر بي الشر  تدريس ء منها اإلفادة ميكن اللسانية اليت االجتاهات نتيجة أب ز

 االجتاه
احتوسي 
 احلسابي

االحن اف 
 احرياري

 احلكم الراا الوزن النسيب

 عا  92.86 0.53 3.71 األسلوبي االّتجاه

 عا  94.64 0.50 3.79 الداللي االّتجاه

 عا  83.93 0.92 3.36 السيميائي االّتجاه

 عا  94.64 0.49 3.79 الّنصي االّتجاه

 عا  83.04 0.99 3.32 الّنفسي االّتجاه

 عا  84.82 0.83 3.39 اال تماعي االجتاه

 عا  87.50 0.75 3.50 التداولي االجتاه

 عا  93.75 0.52 3.75 التلقي ن  ية على القائم االجتاه

 عا  89.40 0.69 3.58 احتوّسي الكلي

ستبانة ( حصو  مجيع االّتجاهات اللسانية الواردة باإل1ويّتضح من اعدو  رام )
( 0.69واحن اف مرياري)( 3.58مبتوسي حسابي عاٍا ادره )، على أوزان نسبية م تفرة

 (.89.40)ادره وزن نسيب متوّسي و
ثعم االجتعاه القعائم علعى ن  يعة       جاهان النصي والعداللي، وعلى التوالي حاز االّت

الّتلقي، ثم االّتجاه األسلوبي، ثم االجتاه التداولي على أعث  االجتاهعات أهميعًة ومناَسعَبًة    
ات توسعط احلتدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية. ويع ى الباحعُث أّن ارتفعا     

االستبانة ينسجم مع طبيرة الع ؤى الن  يعة العيت    لالجتاهات اللسانية الواردة ء احلسابية 
على حنو  لطاحا طالبت بض ورة اإلفادة من االّتجاهات اللسانية ء تدريس الشر  الر بي،

وزينععب  [16] وحجععازي [18] [ وععع اعيب4] وعععو  أاععار إليععه عبداحلميععد   مععا
سعتبانة  ء اإلخصوصًا وأنَّ االجتاهعات اللسعانية العواردة    ، [43] وسليمان [5الشي اوية]

لتحليعل العّنص    ااعاملً  امن وًر -ء وملها-ميكن أْن تتكامل ء منطلقاتها الن  ية لُتقدَِّا 
ه؛ ون  ًا الرتفا  احتوسطات احلسعابية واألوزان  الشر ي، يتمااى مع خصائصه ومكّونات

النسععبية عميععع االجتاهععات اللسععانية، ولصععروبة اعْمععع بعع  مجيععع هععذه االجتاهععات ء  
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االاتصعار   -برد استشارة عددى من ا ّكم  -رتاتيجيةى تدريسية واحدةى، ارتتى الباحثإس
( فعتعلى، أي معا   3.50على االجتاهات اللسانية اليت حصعلت علعى متوّسعي حسعابي )    

 .(%85( متوسي وزن نسيب أعلى من )1يراد  ء اعدو  رام)
 :ثاني: نتيجة اإل ابة عن السؤا  الثانًيا

سعرتاتيجيات  إسؤا  الثاني من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع      لإل ابة عن ال
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس"  أعّد 

 ستبانة.( نتائج تطبيق اإل2) ويوّ ح اعدو  رام ،ستبانة لتر ف ذلك الوااعإالباحث 

 اح حلة لطالب الر بي الشر  تدريس ياتاسرتاتيج وااع دديد استبانة( 2) رام  دو 
أعضاء هيئة التدريس ن   و هة من اعامرية

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

1 
 التارخييعة  والواعائع  اال تماعيعة  بال  وف طالبي أع ِّف

 متوسي 80.36 0.97 3.21 .الشر ي بالنص الصلة ذات( ادار ية اإلحاالت)

 متوسي 69.64 1.05 2.79 .الشر ي للنص الرامة الكلية البنية دديد إىل طالبي أو ه 2

3 
 ععن  احتفّ ععة  الف عيعة  األفكعار  دديعد  إىل طالبي أو ه

 .الشر ي للنص ال ئيسة األفكار
 متوسي 73.22 1.00 2.93

4 
 العواردة  األفكعار  ب  الرتابي أو ه إلدراج طالبي أوّ ه
 .الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.02 2.43

5 
 للعنص  الصعوتية  ال عواه   برض دديد إىل طالبي أوّ ه

 الشر ي
 منخفض 44.64 1.12 1.79

6 
 ء العواردة  الداخليعة  اإلحعاالت  تتّبع  طالبي من أطلب
 .الشر ّي النص

 منخفض 48.21 0.92 1.93

7 
 لإلحعاالت  الراّمعة  العدالالت  اسعتنتاجِ  إىل طالبي أوّ ه
 .الشر ي نصال ء الواردة

 منخفض 46.43 0.95 1.86

8 
 ء الرالاعات  برعض  عنعد  الواعوف  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي النص

 متوسي 67.86 1.20 2.71

9 
 ء واالخعتالف  االتفعاق  أو ه دديد على طالبي أدّرب
 .الشر ي الّنص

 متوسي 64.29 1.22 2.57

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

10 
 والرالاعات  الع وابي  علعى  الواعوف  على طالبي أدرب
 .دليله اح اد الشر ي الّنص من استنطااها نميك اليت

 متوسي 71.43 0.77 2.86

11 
 االرية) اعمل  تنّو  داللة استنتاج على طالبي أدّرب

 الشر ي النص ء الواردة(  الفرلية–
 منخفض  دًا 39.29 0.94 1.57

12 
 العواردة  األساليب برض على الواوف إىل طالبي أوّ ه
 الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.16 2.43

13 
 الععّنص ء احلععذف مععواطن دديععد علععى طالبععي أدرب

 .الشر ي
  دًا منخفض 37.50 0.76 1.50

14 
 العنص  ب  احتداخلة الرالاات اعتشاف إىل طالبي أوّ ه

 .به صلة ذات أخ ى ونصوص دليله اح اد الشر ي
Œمنخفض 60.72 1.09 2.43

15 
 البديريععة تا سععنا أنععوا  دديععد علععى طالبععي أدّرب
 .الشر ي النص ء الواردة

 متوسي 69.64 1.12 2.79

16 
 ء البديريعة  ا سعنات  أثع   اسعتنتاج  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي الّنص مراني تشكيل

 متوسي 71.43 0.95 2.86

17 
 بالنص اح تبطة األدبية األحكاا تربي  على طالبي أدّرب

 .الشر ي
 متوسي 69.64 1.12 2.79

18 
 الشعر ي  العنص  أفكعار  برض تتويل على بيطال أدرب
 .توّارها وحماولة

 منخفض 48.22 0.92 1.93

 منخفض 60.22 1.02 2.41 احتوسي الكلي 

( يّتضح أن وااع اسرتاتيجيات تعدريس الشعر    2وبن  ة عامة على اعدو  رام )
مبتوسي حسعابي ععاا    ،الر بي من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس منخفض بشكل عاا

. (%60.22) ووزن نسععيب عععاا اععدره   (1.02واحنعع اف مريععاري ) ( 2.41ه )اععدر
 (.3.21-1.50ستبانة ما ب  )وت اوحت احتوسطات احلسابية لربارات اإل

من أعضاء هيئة التدريس القعائم  علعى تعدريس     اص ًك اوهذه النتيجة ترّد إا اًر
مراععاتى   -ب األععم ء الغالع –مق رات األدب باح حلعة اعامريعة بعتنهم ال ينتهجعون     

تدريسية مناسبة لطبيرة النصوص الشر ية ومتطّلبات دليلها. وبالض ورة فإّن وذا الوااع 
ارتداداٌت سلبيةف على مستوى طالب اح حلة اعامريعة ء دليعل النصعوص األدبيعة، وء     
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Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

10 
 والرالاعات  الع وابي  علعى  الواعوف  على طالبي أدرب
 .دليله اح اد الشر ي الّنص من استنطااها نميك اليت

 متوسي 71.43 0.77 2.86

11 
 االرية) اعمل  تنّو  داللة استنتاج على طالبي أدّرب

 الشر ي النص ء الواردة(  الفرلية–
 منخفض  دًا 39.29 0.94 1.57

12 
 العواردة  األساليب برض على الواوف إىل طالبي أوّ ه
 الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.16 2.43

13 
 الععّنص ء احلععذف مععواطن دديععد علععى طالبععي أدرب

 .الشر ي
  دًا منخفض 37.50 0.76 1.50

14 
 العنص  ب  احتداخلة الرالاات اعتشاف إىل طالبي أوّ ه

 .به صلة ذات أخ ى ونصوص دليله اح اد الشر ي
Œمنخفض 60.72 1.09 2.43

15 
 البديريععة تا سععنا أنععوا  دديععد علععى طالبععي أدّرب
 .الشر ي النص ء الواردة

 متوسي 69.64 1.12 2.79

16 
 ء البديريعة  ا سعنات  أثع   اسعتنتاج  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي الّنص مراني تشكيل

 متوسي 71.43 0.95 2.86

17 
 بالنص اح تبطة األدبية األحكاا تربي  على طالبي أدّرب

 .الشر ي
 متوسي 69.64 1.12 2.79

18 
 الشعر ي  العنص  أفكعار  برض تتويل على بيطال أدرب
 .توّارها وحماولة

 منخفض 48.22 0.92 1.93

 منخفض 60.22 1.02 2.41 احتوسي الكلي 

( يّتضح أن وااع اسرتاتيجيات تعدريس الشعر    2وبن  ة عامة على اعدو  رام )
مبتوسي حسعابي ععاا    ،الر بي من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس منخفض بشكل عاا

. (%60.22) ووزن نسععيب عععاا اععدره   (1.02واحنعع اف مريععاري ) ( 2.41ه )اععدر
 (.3.21-1.50ستبانة ما ب  )وت اوحت احتوسطات احلسابية لربارات اإل

من أعضاء هيئة التدريس القعائم  علعى تعدريس     اص ًك اوهذه النتيجة ترّد إا اًر
مراععاتى   -ب األععم ء الغالع –مق رات األدب باح حلعة اعامريعة بعتنهم ال ينتهجعون     

تدريسية مناسبة لطبيرة النصوص الشر ية ومتطّلبات دليلها. وبالض ورة فإّن وذا الوااع 
ارتداداٌت سلبيةف على مستوى طالب اح حلة اعامريعة ء دليعل النصعوص األدبيعة، وء     
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ونهعى   {1{هذا الّصدد أاارت عدٌد من البحعوث والدراسعات السعابقة مثعل السعويفي     
إىل أّن هذا الوااع اد أحدَث  رفًا بّينًا ء مستوى ادرة الطالب اعامري  على {6{حممد

فهم النصوص الشر ية وتلقيها، وعلى مستوى تفسعرياِتهم األدبيعة اح تبطعة بالنصعوص     
الشر ية، إذ  اءت مّتسمًة بالّسطحّية، وال ؤى االنطباعية، اليت ال تنّم عن إحساٍو عميق 

 ع ورة تغعيري تلعك     -ء باد  األم –قاء بهذا الوااع يستو ب بالنص الشر ّي، واالرت
احراعات، واالتكعاء علعى مراععات تدريسعية متوائمعة معع الطبيرعة الّشعر ية، وطبيرعة          

 االجتاهات احفّس ة وا.

  نتيجة اإلجابة عن السؤال الثالث:  
 

  الر بي الشر  تدريس إسرتاتيجيات وااع دديد إستبانة( 3) رام  دو 
 الطالب ن   و هة من اعامرية اح حلة البلط

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

1 
بععالتر ف علععى   اتععولي احراعععات احسععتخدمة اهتماًمعع 

اإلحعاالت ادار يعة للعنص الشعر ي، وومعل   وفعه       
 اال تماعية، ومالبساته التارخيية.

 متوسي 80.56 0.92 3.22

2 
حراعات احستخدمة بالواوف على الفكع ة الرامعة   تهتّم ا

 للنص الشر ي.
 متوسي 80.56 0.97 3.22

3 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتحديععد األفكععار الف عيععة  

 احتفّ عة عن األفكار ال ئيسة للنص الشر ي.
 متوسي 74.38 0.95 2.98

4 
تولي احراعات احستخدمة اهتمامًا بإدراج أو ه الرتابعي  

 األفكار الواردة ء النص الشر ي.ب  
 متوسي 64.51 0.82 2.58

5 
برض ال عواه  الصعوتية   تهتم احراعات احستخدمة بتحديد 

 .للنص الشر ي
 منخفض 54.63 0.85 2.19

6 
الداخليعة العواردة    تهتم احراعات احستخدمة بتتّبع اإلحعاالت 

 ء النص الشر ّي.
 منخفض 51.85 0.88 2.07

7 
راعععات احسععتخدمة علععى اسععتنتاِج الععدالالت  ت ّععع  اح

 الراّمة لإلحاالت الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 55.87 0.88 2.23

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

8 
تهتم احراعات احسعتخدمة بتعدرييب علعى دديعد أو عه      

 االتفاق واالختالف ء الّنص الشر ي.
 منخفض 51.54 0.83 2.06

9 
رالاعات العيت   ال وابي والتهتم احراعات احستخدمة بتلّمس 

 من الّنص الشر ي اح اد دليله. ميكن استنطااها
 منخفض 51.24 0.82 2.05

10 
تولي احراعات احستخدمة اهتماًا بتدرييب علعى اسعتنتاج   

 داللة تنّو   اعمل الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض  دًّا 42.29 0.80 1.69

11 
واردة ء تهتّم احراعات احستخدمة بتحديد األسعاليب الع  

 النص الشر ي.
 منخفض 54.94 0.98 2.20

12 
دديعد معواطن   تهتّم احراععات احسعتخدمة بتعدرييب علعى     

 احلذف ء الّنص الشر ي
 منخفض  دًّا 33.64 0.67 1.35

13 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى اعتشععاف    
الرالاعات احتداخلعة بع  العنص الشعر ي احع اد دليلعه        

 ذات صلة به.ونصوص أخ ى 
  منخفض 47.53 0.80 1.90

14 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بععالواوف علععى ا سععنات  

 البديرية الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 57.41 1.02 2.30

15 
تهتّم احراعات احستخدمة بالواوف على الصور اعمالية 

 الواردة ء النص الشر ي.
 متوسي 68.21 0.96 2.73

16 
اعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى نقععد الععنّص تهععتم احر

الع أي الشخصعي معدّعمًا باألدلعة     الشر ي؛ من خال  إبداء 
 .احناسبة

 منخفض 52.16 0.98 2.09

17 
تهتم احراعات احستخدمة بتدرييب على إعما  الفجوات 

 احرنوّية ء النص الشر ي، وحماولة تتويلها.
 منخفض  دًا 34.26 0.70 1.37

 منخفض 56.21 0.87 2.25 الكلياحتوسي  

لإل ابة عن السؤا  الثالث من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع اسعرتاتيجيات       
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن ع  الطعالب"  أععّد الباحعث     

 نةستباإ( نتائج تطبيق ا3) ويوّ ح اعدو  رام ،استبانة لتر ف ذلك الوااع
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Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

8 
تهتم احراعات احسعتخدمة بتعدرييب علعى دديعد أو عه      

 االتفاق واالختالف ء الّنص الشر ي.
 منخفض 51.54 0.83 2.06

9 
رالاعات العيت   ال وابي والتهتم احراعات احستخدمة بتلّمس 

 من الّنص الشر ي اح اد دليله. ميكن استنطااها
 منخفض 51.24 0.82 2.05

10 
تولي احراعات احستخدمة اهتماًا بتدرييب علعى اسعتنتاج   

 داللة تنّو   اعمل الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض  دًّا 42.29 0.80 1.69

11 
واردة ء تهتّم احراعات احستخدمة بتحديد األسعاليب الع  

 النص الشر ي.
 منخفض 54.94 0.98 2.20

12 
دديعد معواطن   تهتّم احراععات احسعتخدمة بتعدرييب علعى     

 احلذف ء الّنص الشر ي
 منخفض  دًّا 33.64 0.67 1.35

13 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى اعتشععاف    
الرالاعات احتداخلعة بع  العنص الشعر ي احع اد دليلعه        

 ذات صلة به.ونصوص أخ ى 
  منخفض 47.53 0.80 1.90

14 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بععالواوف علععى ا سععنات  

 البديرية الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 57.41 1.02 2.30

15 
تهتّم احراعات احستخدمة بالواوف على الصور اعمالية 

 الواردة ء النص الشر ي.
 متوسي 68.21 0.96 2.73

16 
اعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى نقععد الععنّص تهععتم احر

الع أي الشخصعي معدّعمًا باألدلعة     الشر ي؛ من خال  إبداء 
 .احناسبة

 منخفض 52.16 0.98 2.09

17 
تهتم احراعات احستخدمة بتدرييب على إعما  الفجوات 

 احرنوّية ء النص الشر ي، وحماولة تتويلها.
 منخفض  دًا 34.26 0.70 1.37

 منخفض 56.21 0.87 2.25 الكلياحتوسي  

لإل ابة عن السؤا  الثالث من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع اسعرتاتيجيات       
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن ع  الطعالب"  أععّد الباحعث     

 نةستباإ( نتائج تطبيق ا3) ويوّ ح اعدو  رام ،استبانة لتر ف ذلك الوااع
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سرتاتيجيات تعدريس الشعر    إ( يّتضح أن وااع 3على اعدو  رام )وبن  ة عامة 
مبتوسعي حسعابي ععاا اعدره      -ء عمومعه -الر بي من و هعة ن ع  الطعالب معنخفض     

وت اوحعت  ، (%56.21) وزن نسعيب ععاا اعدره   ( و0.87احن اف مرياري )( و2.25)
 (.3.22-1.35احتوسطات احلسابية لربارات االستبانة ما ب  )

سعتبانة السعابقة اداصعة بترع ف وااعع      لإلً ا وتر يع  اة ُتَرعّد اسعتكمالً  وهذه النتيج
اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي من و هعة ن ع  أعضعاء هيئعة التعدريس، إذ  عاءت       
مؤّعدًة حا سبق،  فاحراعات احسعتخدمة ء تعدريس الشعر  الر بعي عمعا ي اهعا الطعالب        

مبنعتى   ،عند القش ة السَّعطحيَِّة للعّنص  مراعات تكّ ُو ء عمومها لتحليٍل اكلي، يقف 
عن التَّغلغل داخل البنى الرميقة، ء صورةى جتاء طبيرَة النص الشر ي، وهذا ما سبق أْن 

وهعذه  ، [12] [9[ ]8[ ]42أاارت إليه عدٌد من البحوث والدراسعات السعابقة مثعل ]   
معن فْهعم اعولّي عميعق      النتيجة ُترّ ز من   ورة التَّوُ ه السرتاتيجّياتى تدريسيةى تنبثق

لطبيرة الّنصوص الشر ية، وهذا ما َعِمل الباحث على م اعاتعه عنعد بنعاء االسعرتاتيجية     
 احقرتحة اليت ستّتضُح مراحها من خال  اإل ابة عن السؤا  ال ابع. 

 نتيجة اإلجابة عن السؤال الرابع:
سعرتاتيجية  إ لإل ابة عن السؤا  ال ابع من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه "معا صعورة      

مقرتحة لتدريس الشعر  الر بعي لطعالب اح حلعة اعامريعة ء  عوء برعض االجتاهعات         
بإعداد إطار ععاٍا لالسعرتاتيجية اعل: اوعدف الرعاا، احعربرات،        " ااا الباحث اللسانية

سعرتاتيجية وخطواتهعا التنفيذيعة، متبوععة بنمعوذج      سرتاتيجية، م احل اإلمصادر بناء اإل
سرتاتيجية ء ّتحقق من  بي اإلطار الراا، دّددت الصورة اإل  ائية لإلوبرد ال، تطبيقي

 ادطوات واح احل احوّ حة فيما يتتي:

 ادطوة األوىل ن  ة عامة للّنص الشر ي من خال :

 ا اءة النص الشر ي ا اءة استيرابية عميقة. .1

ف التر ف على اإلحاالت ادار ية للعنص الشعر ي: زمعن القعو ، مكانعه، ال ع و       .2
 اال تماعية، واحالبسات التارخيية اح تبطة به.

ومعا يتفعّ   عنهعا معن حمعاور وأفكعاٍر ف عيعة،         ،دديد الفك ة الرامة للنص الشعر ي  .3
 والسري إلدراج أو ه الرتابي بينها.

 ادطوة الثانية: دليل البنية اللغوية للنص الشر ي من خال :

اع اءًة تسعتبُ  بهعا أبع ز مالمعح       -أعث  من م ًة-ا اءة النص الشر ي ا اءة  ه ية  .1
 التشكيل الصوتي للّنص.

دراسة األصوات الداخلية  للنص الشر ي من نرب وإيقا  و  و موسيقي، ودديعد   .2
 الكلمات احنونة، وح وف احد، وإحصاء األصوات األعث  تك ارًا.

لعة  دراسة احوسيقى ادار ية، ودديد البح  الشر ي، والقافية وح ف ال وي، وحماو .3
 استكشاف دالالتها.

التحليل الص ء للنص الشر ي من خال  دديد ألفعا  العنص معن حيعث: اإلفع اد       .4
التذعري والتتنيث، اعمود واالاعتقاق، التصعغري، ودديعد السعوابق      ،والتثنية واعمع

 واللواحق اليت تلحق ببرض علمات النص الشر ي، وحماولة استكشاف دالالتها.
الشر ي من خال  دديد مراني الكلمات الغامضة، وحماولة التحليل احرجمي للنص  .5

ومعدى   ،تفسري مرانيها، ودديد الف وق بع  الكلمعات العواردة ء العنص الشعر ي     
 ايوعها...إخل

التحليل النحوي )الرتعييب( للنص الشر ي من خال  دديعد األفرعا  واألرعاء ء     .6
اسعة الرالاعات داخعل    النص الشعر ي وإحصعائها، واسعتنتاج داللعة تك ارهعا، ودر     

وعذا دديد اإلحاالت الداخلية، والرمل على تردادها وإحصائها واسعتنتاج   ،اعمل
 داللتها.

للعّنص الشعر ي معن خعال  الواعوف علعى الصعور،        والتعداولي  العداللي   التحليل .7
من  والتشبيهات، واالسترارات، ودديد الرالاات البالغية الواردة ء النص الشر ي

 سيااات احقامية احتنوعة ء إطارها الّتواصلي.خال  م اعاة ال
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ف التر ف على اإلحاالت ادار ية للعنص الشعر ي: زمعن القعو ، مكانعه، ال ع و       .2
 اال تماعية، واحالبسات التارخيية اح تبطة به.

ومعا يتفعّ   عنهعا معن حمعاور وأفكعاٍر ف عيعة،         ،دديد الفك ة الرامة للنص الشعر ي  .3
 والسري إلدراج أو ه الرتابي بينها.

 ادطوة الثانية: دليل البنية اللغوية للنص الشر ي من خال :

اع اءًة تسعتبُ  بهعا أبع ز مالمعح       -أعث  من م ًة-ا اءة النص الشر ي ا اءة  ه ية  .1
 التشكيل الصوتي للّنص.

دراسة األصوات الداخلية  للنص الشر ي من نرب وإيقا  و  و موسيقي، ودديعد   .2
 الكلمات احنونة، وح وف احد، وإحصاء األصوات األعث  تك ارًا.

لعة  دراسة احوسيقى ادار ية، ودديد البح  الشر ي، والقافية وح ف ال وي، وحماو .3
 استكشاف دالالتها.

التحليل الص ء للنص الشر ي من خال  دديد ألفعا  العنص معن حيعث: اإلفع اد       .4
التذعري والتتنيث، اعمود واالاعتقاق، التصعغري، ودديعد السعوابق      ،والتثنية واعمع

 واللواحق اليت تلحق ببرض علمات النص الشر ي، وحماولة استكشاف دالالتها.
الشر ي من خال  دديد مراني الكلمات الغامضة، وحماولة التحليل احرجمي للنص  .5

ومعدى   ،تفسري مرانيها، ودديد الف وق بع  الكلمعات العواردة ء العنص الشعر ي     
 ايوعها...إخل

التحليل النحوي )الرتعييب( للنص الشر ي من خال  دديعد األفرعا  واألرعاء ء     .6
اسعة الرالاعات داخعل    النص الشعر ي وإحصعائها، واسعتنتاج داللعة تك ارهعا، ودر     

وعذا دديد اإلحاالت الداخلية، والرمل على تردادها وإحصائها واسعتنتاج   ،اعمل
 داللتها.

للعّنص الشعر ي معن خعال  الواعوف علعى الصعور،        والتعداولي  العداللي   التحليل .7
من  والتشبيهات، واالسترارات، ودديد الرالاات البالغية الواردة ء النص الشر ي

 سيااات احقامية احتنوعة ء إطارها الّتواصلي.خال  م اعاة ال
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 ادطوة الثالثة: التحليل التفاعلي للنص الشر ي من خال :
الكشف عن مدى تفاعل النص الشر ي اح اد دليلعه معع نصعوص أخع ى تعتّث ًا أو       .1

 )التناّص(. وحماولة دديد أو ه االتفاق واالختالف بينها. تتثريًا
النااصة ء النص الشر ي، استنادًا على السياق الراّا للنص إعما  الفجوات احرنوّية  .2

 الشر ي، أو ء  وء خربات متلقي النص وثقافته وتصّوراته.
تدريب الطالب )متلقي النص( على نقد النّص الشعر ي؛ معن خعال  إبعداء الع أي       .3

ذلك باألدّلة والرباه  حعو  القيمعة    اواحلكم القائم على أسس نقدية مرّبرة، مدّعًم
  ي.الفّنية للنص الشر

عن االّتجاهات اللسانية اليت  -ء خطواتها وم احلها -سرتاتيجية احقرتحة إوترّب  ا
العذي   -ء عمومعه  -متَّ دديدها فيما سبق، مستهدفًة أيضًا االرتقعاء بعالوااع احعنخفض    

سعرتاتيجيات تعدريس الشعر  الر بعي معن      إعشفت عنه نتائج تطبيق استبانة دديد وااعع  
هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب، واد َعِمل الباحعُث عنعد بنعاء االسعرتاتيجّية     و 

احقرَتحة على االستفادة معن برعض الّتصعورات واألفكعار واحعواد الترليميعة العواردة ء        
 راعم  ععدو  [، ويو عح ا 6[ ]43[ ]8[ ]18[ ]42] مثل البحوث والدراسات السابقة

 حقرتحة.( م احل وخطوات االسرتاتيجية ا4)
 احقرتحة االسرتاتيجية م احل وخطوات( 4) رام  دو 

 :خال  ادطوات اآلتية من الشر ي للّنّص عامة ن  ة: األوىل اح حلة

 االسعععتيرابية القععع اءة (1)
 الشر ي للنص الصامتة

 للعنص  ادار ية اإلحاالت دديد (2)
 مكانه، ال  وف القو ، زمن :الشر ي
 له احصاحبة

 ال ئيسعة  فك ةال دديد (3)
 الشر ي للنص

 األفكععععار دديععععد (4)
 الشر ي للنص الف عية

 :اآلتية ادطوات خال  من الشر ي للنص اللغوية البنية دليل: الثانية اح حلة

 التحليل (3) الص ء التحليل (2) الصوتي التحليل (1)
 احرجمي

 النحوي التحليل (4)
 (الرتعييب)

 الداللي  التحليل (5)
 يوالتداول

 :اآلتية ادطوات خال  من الشر ي للنص التفاعلي التحليل: الثالثة اح حلة
 النص ب  الترالق أو ه عن الكشف (1)

 (التناص) أخ ى ونصوص الشر ي
 احرنوية الفجوات إعما  (2)

 النااصة ء النص الشر ي
 مدعمًا النقدي ال أي إبداء (3)

 .والرباه  باألدلة

 توصيات الدراسة:
سرتاتيجية اليت اارتحتها الدراسة احلالية ء تعدريس الشعر  الر بعي    تفادة من اإلاالس .1

 لطالب اح حلة اعامرية.
م اعاة طبيرة النص الّشر ي وخصائصعه العيت يتمّتعع بهعا عنعد اختيعار أّيعة مراععة          .2

 لتدريسه.
س مواعبة الّتطّورات احلديثة ء الدراسات األلسنية، وحماولعة اإلفعادة منهعا ء تعدري     .3

 النصوص األدبية بشكٍل عاا، والشر  الر بي على و ه ادصوص.
نتائج تطبيعق االسعتبانة، توصعي الدراسعة      عنه عشفْت احنخفض الذي الوااع  ل ء .4

بض ورة عقد دورات تدريبية ء وا  تدريس النص الشر ي للقائم  على تعدريس  
 مق رات األدب باح حلة اعامرية.

 مقرتحات الدراسة:
سعرتاتيجية العيت اارتحتهعا الدراسعة احلاليعة ء تنميعة       راسة ُترَنى بتج يب اإلإ  اء د .1

 مهارات النقد األدبي والتذوق البالغي لطالب اح حلة اعامرية.
إ  اء دراسة تستهدف دديعد الكفايعات الالزمعة لتعدريس الشعر  الر بعي مب احعل         .2

 ية ء  وئها.الترليم الراا، وتقويم األداء التدريسي حرلمي اللغة الر ب
القياا بدراسات تستهدف اارتاح اسرتاتيجيات أخع ى لتعدريس برعض فنعون النثع        .3

 اح حلة اعامرية.ب
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 توصيات الدراسة:
سرتاتيجية اليت اارتحتها الدراسة احلالية ء تعدريس الشعر  الر بعي    تفادة من اإلاالس .1

 لطالب اح حلة اعامرية.
م اعاة طبيرة النص الّشر ي وخصائصعه العيت يتمّتعع بهعا عنعد اختيعار أّيعة مراععة          .2

 لتدريسه.
س مواعبة الّتطّورات احلديثة ء الدراسات األلسنية، وحماولعة اإلفعادة منهعا ء تعدري     .3

 النصوص األدبية بشكٍل عاا، والشر  الر بي على و ه ادصوص.
نتائج تطبيعق االسعتبانة، توصعي الدراسعة      عنه عشفْت احنخفض الذي الوااع  ل ء .4

بض ورة عقد دورات تدريبية ء وا  تدريس النص الشر ي للقائم  على تعدريس  
 مق رات األدب باح حلة اعامرية.

 مقرتحات الدراسة:
سعرتاتيجية العيت اارتحتهعا الدراسعة احلاليعة ء تنميعة       راسة ُترَنى بتج يب اإلإ  اء د .1

 مهارات النقد األدبي والتذوق البالغي لطالب اح حلة اعامرية.
إ  اء دراسة تستهدف دديعد الكفايعات الالزمعة لتعدريس الشعر  الر بعي مب احعل         .2

 ية ء  وئها.الترليم الراا، وتقويم األداء التدريسي حرلمي اللغة الر ب
القياا بدراسات تستهدف اارتاح اسرتاتيجيات أخع ى لتعدريس برعض فنعون النثع        .3

 اح حلة اعامرية.ب
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 :عـــــة املراجــقائم

 املراجع العربية: - أ

  ععوء ء الر بععي األدب ء إث ائععي ب نععامج فاعليععة(. ا2010. )حممععد صععالح وائععل السععويفي، [1]
 عليعة  طعالب  لعدى  األدبي النقد ومهارات األدبية احيو  تنمية على التدريس ء احلديثة االجتاهات

 .احنيا  امرة التَّ بية، علية التدريس، وط ق احناهج اسم منشورة، غري دعتوراه أط وحة ،الرتبية

ا(. "فاعلية ب نامج اائم على األنشعطة اإلث ائيعة ء تنميعة مهعارات     2010 اد، حممد لطفي حممد ) [2]
، ولعة دراسعات ء احنعاهج وطع ق     56رّلمعي اللغعة الر بيعة"،     إلقاء النصعوص الشعر ية لعدى م   

 128-92التدريس،ص.ص

 اللغة اسم طالب ادرة مدى اياو( "ا1998) عبداهلل أمحد،عو  عبداهلل؛ عبداحلميد عبداحلميد، [4]
 ،(49)  ،(13) معج  ،"األدبي النص لتحليل خمتلفة منهجيات استخداا على الرتبية بكليات الر بية
 103-33ص.ص.بالكويت بويةالرت اجمللة

ا( "مدى توف  عفايات دليل النص الشر ي لدى مرلمات 2011الشي اوية، زينب بنت حممد نور ) [5]
 اللغة الر بية ء  وء احنهج األسلوبي" رسالة ما ستري غري منشورة، اسم احناهج،  امرة مؤتة.

لبنيوية اللغوية ء تنمية مهارات ا(. فاعليَّة ب نامج اائم على ا2014حممد، نهى حممد عبدال محن. ) [6]
 ،رسعالة ما سعتري غعري منشعورة    ،دليل النص األدبي لدى طالب اربة اللغة الر بية بكليعة الرتبية 

 علية الرتبية،  امرة ال اازيق. ،اسم احناهج وط ق التدريس

 ا(. "تدريس فنون اللغة الر بية"، القاه ة، دار الفك  الر بي.1997علي أمحد. ) ،مدعور [7]

ا(. فاعليعة ِاسعرتاتيجية دليعل بنيعة العنص اللغعوي ء تنميعة        2010لسمان، م وان أمحد حممد. )ا [8]
مستويات الفهم الق ائي للنث  والشر  لدى طالب اح حلة الثانوية، أط وحة دعتوراه غري منشعورة،  

 علية الرتبية،  امرة ع  اس.

رتاتيجيَّات لتدريس العنَّص األدبعي   سإا(. أث  التَّفاعل ب  ثالث 2012هنداوي، صفوت توفيق. ) [9]
واألسلوب احر ء على تنمية األداء اللغوي ومهارات التذوق األدبي لدى طعالب الصعف األو    

 . امرة دمنهور ،الثانوي، أط وحة دعتوراه غري منشورة، علية الرتبية

 الر بي. الطبرة ال ابرة، ال باط، اح ع  الثقاء ،"ا(. "دينامية النص2010مفتاح، حممد. ) [11]

ا(. تطوي  تعدريس األدب  2012إب اهيم، رحاب أمحد إب اهيم. ) ؛الطحاوي، خلف حسن حممد [12]
الر بي ء  وء مهارات التحليل الف  للنص وأثع ه ء تنميعة مهعارات فهعم النصعوص األدبيعة       

والتذوق األدبي لدى طلبة الصف األو  الثانوي، احؤمت  الرلمي الدولي األو : رؤية استش افية 
مصع  احنصعورة:    -حستقبل الترليم ء مص  والرا  الر بي ء  وء التغريات اجملتمرية احراصع ة  

 224-171، ص.ص: 2 امرة احنصورة وم ع  الدراسات احر فية،مج ،علية الرتبية

إ ع اءات  -ا(. ت ويض النص دراسة للتحليل النصعي ء النقعد احراصع    1998الصك ، حامت. ) [13]
 اويئة احص ية الراّمة للكتاب. ومنهجيات، القاه ة،

-احص ية باعامرات الر بية اللغة وأاساا عليات ء الر بي األدب(. "ا2009) فتوح حممد أمحد، [14]
-181ص.ص مصع ،  بالقعاه ة،  الر بيعة  اللغعة  ومع ولة ،(117)ج ،"األخري التحليل ء النص
186 

 اللغة ومع احكّ مة، مكة اللغات، ترليم ء اللسانيَّات تو يف( هع1436. )الطيب ر ا الكشو، [15]
 .الشبكة على الر بية

 تشعكيلّية،  عوامل ء دراسات الّنص تناو  ء الرلمي احنهج(. ا2010. )سريد رري حجازي، [16]
 .والّتوزيع للنش  طيبة مؤسسة القاه ة،

(، ولعة فصعو ،   1(،  )26ا(. "مدخل إىل ا اءة العنص الشعر ي"، معج )   1997مفتاح، حممد. )  [17]
 267-248ص.صمص ، 

 الدراسعات  ولة." الشر ي النص ا اءة ء اللسانيات استثمار( "ا2007. )تومى بن حممد ع اعيب، [18]
 - 95: ص.ص ،4  اع ائع   - 1 اسنطينة منتوري  امرة - اللغوية الدراسات خمترب - اللغوية
120. 

 الثانيعة،  الطبرعة  ،"الشعر ي  ادطعاب  لتحليعل  معنهج  حنو النص لسانيات( "ا2009) أمحد مداو، [19]
 .احلديث الكتب عا  إربد،

 اللغعة  اسعم  وآدابهعا،  الر بيعة  اللغعة  وترليم اللسانياِت مؤمت  توصيات(. ا2014. )اط   امرة [20]
 .والرلوا اآلداب علية الر بية،

 والدِّراسعات  الر بيَّعة  اللغة مؤمت  توصيات(. ا2015. )اإلسالمية سرود بن حممد اإلماا  امرة [21]
 .وآدابها الر بية اللغة دراسات م ع  اجملتمرّية، والّ هانات ر فيةاح اآلفاق: البينيَّة

 مدينعة  القعاه ة،  ،"الشر ي النص ء والداللة النحو ح عة( "ا2013) عبدالر يم صاحل الشاع ، [22]
 احلكمة دار نص ،

 ء األدب لتعدريس  احلديثعة  واالجتاهعات  اللغعوي  احدخل(. "ا2006. )عبدالباري حس  عص ، [23]
 للكتاب اإلسكندرية م ع  اإلسكندرية، ،"يميالترل الن اا
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والتذوق األدبي لدى طلبة الصف األو  الثانوي، احؤمت  الرلمي الدولي األو : رؤية استش افية 
مصع  احنصعورة:    -حستقبل الترليم ء مص  والرا  الر بي ء  وء التغريات اجملتمرية احراصع ة  

 224-171، ص.ص: 2 امرة احنصورة وم ع  الدراسات احر فية،مج ،علية الرتبية

إ ع اءات  -ا(. ت ويض النص دراسة للتحليل النصعي ء النقعد احراصع    1998الصك ، حامت. ) [13]
 اويئة احص ية الراّمة للكتاب. ومنهجيات، القاه ة،

-احص ية باعامرات الر بية اللغة وأاساا عليات ء الر بي األدب(. "ا2009) فتوح حممد أمحد، [14]
-181ص.ص مصع ،  بالقعاه ة،  الر بيعة  اللغعة  ومع ولة ،(117)ج ،"األخري التحليل ء النص
186 

 اللغة ومع احكّ مة، مكة اللغات، ترليم ء اللسانيَّات تو يف( هع1436. )الطيب ر ا الكشو، [15]
 .الشبكة على الر بية

 تشعكيلّية،  عوامل ء دراسات الّنص تناو  ء الرلمي احنهج(. ا2010. )سريد رري حجازي، [16]
 .والّتوزيع للنش  طيبة مؤسسة القاه ة،

(، ولعة فصعو ،   1(،  )26ا(. "مدخل إىل ا اءة العنص الشعر ي"، معج )   1997مفتاح، حممد. )  [17]
 267-248ص.صمص ، 

 الدراسعات  ولة." الشر ي النص ا اءة ء اللسانيات استثمار( "ا2007. )تومى بن حممد ع اعيب، [18]
 - 95: ص.ص ،4  اع ائع   - 1 اسنطينة منتوري  امرة - اللغوية الدراسات خمترب - اللغوية
120. 

 الثانيعة،  الطبرعة  ،"الشعر ي  ادطعاب  لتحليعل  معنهج  حنو النص لسانيات( "ا2009) أمحد مداو، [19]
 .احلديث الكتب عا  إربد،

 اللغعة  اسعم  وآدابهعا،  الر بيعة  اللغعة  وترليم اللسانياِت مؤمت  توصيات(. ا2014. )اط   امرة [20]
 .والرلوا اآلداب علية الر بية،

 والدِّراسعات  الر بيَّعة  اللغة مؤمت  توصيات(. ا2015. )اإلسالمية سرود بن حممد اإلماا  امرة [21]
 .وآدابها الر بية اللغة دراسات م ع  اجملتمرّية، والّ هانات ر فيةاح اآلفاق: البينيَّة

 مدينعة  القعاه ة،  ،"الشر ي النص ء والداللة النحو ح عة( "ا2013) عبدالر يم صاحل الشاع ، [22]
 احلكمة دار نص ،

 ء األدب لتعدريس  احلديثعة  واالجتاهعات  اللغعوي  احدخل(. "ا2006. )عبدالباري حس  عص ، [23]
 للكتاب اإلسكندرية م ع  اإلسكندرية، ،"يميالترل الن اا
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دراسة تطبيقية على -ا(. علم اللغة النصي ب  الن  ية والتطبيق2000الفقي، صبحي إب اهيم. ) [24]
 السور احكِّيَّة، القاه ة، دار اباء للطباعة والنَّش  والّتوزيع.

أطوذ عا،   اب اعمعل  ا(. حنو النص ء الن  ية النحوية الر بيعة: إعع  2012عبدالك يم، مجران. ) [25]
 109 -83: ص.ص15ولة علية اآلداب والرلوا اإلنسانية بتعادي ، احغ ب،   

ا(. النَّص وادطاب واإل ع اء، نقلعه إىل الر بيعة: متعاا حسعان،      2007بو  اند، روب ت دي. ) [26]
 الطبرة الثانية، القاه ة، عا  الكتب.

  ية األدبيعة احراصع ة وأهعم اضعاياها."     ا(. " دلية اإلنتاج والتلقي: الن2014عماري، حاعم. ) [27]
 83-75:ص.ص:21اع ائ    -ورالة  - امرة ااصدي م باح  -ولة األث  

 اعامرية. دار احر فة ،اإلسكندرية ،الّشر ي وآلّيات الِق اءة ا(. النَّّص2009. )فوزي سردعيسى،  [29]

رة الثالثة، الدار البيضعاء،  ، الطبيدبا(. دليل النااد األ2002البازعي، سرد. ) ؛ال ويلي، ميجان [30]
 اح ع  الثقاء الر بي.

 التداولية ء الدراسات النحوية، القاه ة، مكتبة اآلداب. (2014 اد الك يم، عبداهلل ) [32]
(: الن  يععة الربامجاتيععة اللسععانية )التداوليععة( "دراسععة احفععاهيم والنشععتة 2013عكااععة، حممععود ) [33]

 واحباد "، القاه ة، مكتبة اآلداب.
، 1،  25احغعع ب مععج -ا( "مفععاهيم تداوليععة." ولععة ت مجععان، طنجععة   2016سععريد ) غعع دي، [34]

 .63 - 39ص.ص:
هع(. "النقد األدبي احلعديث أسسعه اعماليعة ومناهجعه احراصع ة رؤيعة       1428أبو ال  ا، سرد ) [36]

 2إسالمية" ط
ولعة عليعة    ،ا(. مستويات وآليات التحليل األسعلوبي للعنص الشعر ي"   2009بشري، تاوري يت ) [37]

 282-267، ص.ص5اآلداب والرلوا اإلنسانية واال تماعية، الردد:
 ال يا ، مطابع احلميضي.،ا(."ء األسلوب واألسلوبية"2005حممد سريد. ) ،ياللومي [38]
 الطبرة الثانية، القاه ة، مكتبة  زه اء الش ق. ،ا(. " ء علم الداللة"2007حممد سرد. ) ،حممد [39]
 ،الر بي الن  يعة والتطبيعق دراسعة تارخييعة تتصعيلية نقديعة"       ا(. "علم الداللة1996الداية، فاي  ) [40]

 الطبرة الثانية، دمشق، دار الفك .
 والتوزيع. إربد، دار األمل للنش  ،علم الداللة التطبيقي ء الرتاث الر بي"ا(. "2007نه ، هادي. ) [41]
األدبيعة   ا(. أث  مدخل األسلوبية الترليمية ء تدريس النصعوص 2003 اويش، فوزيَّة زع يا. ) [42]

على تنمية مستوى األداء اللغوي لدى طعالب الصعف األو  الثعانوي، أط وحعة دعتعوراه غعري       
 منشورة، علية الرتبية بدمياط،  امرة احنصورة.

ا(. ِاسرتاتيجية تدريسيَّة اائمعة علعى علعم اللغعة النصعي      2012سليمان، حممود  ال  الدين. ) [43]
تِّساق واالنسجاا ء الّنصوِص ء اح حلة الثانوية، ولعة  لتنمية مهارات الّتحليل األدبي ح اهِ  اال

 49-1، ص.ص:182:احناهج وط ق التدريس،  
 املراجع األجنبية: - ب

[3] Wilfong, L. G. (2015). ¡ Puedo hacerlo!-" I can do it!" Using Poetry to 
Improve Fluency, Comprehension, Word Recognition and Attitude 
Toward Reading in Struggling English Language Learners. New 
England Reading Association Journal, 51(1), pp:41-56 

[10] Lewis, W. E., & Ferretti, R. P. (2009). Defending interpretations of 
literary texts: The effects of topoi instruction on the literary arguments 
of high school students. Reading & Writing Quarterly, 25(4),p.p:250-
270. 

[28] Sullivan, P. (2002). "Reception moments," modern literary theory, and 
the teaching of literature. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 
45(7),p.p568-577. 

[31] Copeland, R, & et al. (2007): Merriam - Webster’s Collegiate 
Dictionary, (Eleventh ed.), Jungle Publications, Merriam Webster, 
Incorporated Spring field, Massachusetts, U.S.A. 

[35] Schneider, K. & Barron, A (2014): Discourse Pragmatics: Signposting 
a Vast Field, In Klaus Schneider & Anne Barron (editors), Pragmatics 
of Discourse, PP,1-34, Berlin, Germany. 
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 إسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز التواصل 

 بني مؤسسات رياض األطفال واألسرة يف اجملتمع السعودّي 

 يف ضوء الواقع احمللي واالجتاهات

 رةالعاملية املعاص 

 

 

 عائشة بكر آدم فالته
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 إسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز التواصل بني مؤسسات رياض األطفال واألسرة 

 تمع السعودّي يف ضوء الواقع احمللي واالجتاهات العاملية املعاصرةيف اجمل

 عائشة بكر آدم فالته

 مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل إعداد إسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز التواصل بنب  مسسسنبار رينباأل اال نبا      

اقنبع املمارسنبار ايلينبة    وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف املينبداو وو  
 لعملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بااللالع على االجتاهار العاملية املعاصرة عنبالوة علنبى   
بالتواصل مع عينة منب  اامانبار الالتنب      كما قامت،الدراسار ايلية واإلقليمية ذار العالقة باملوضوع

أل ا  ملتحقني بالروضار احلكومية إضافة إىل عينة منب  مشنبرفار ومعلمنبار رينباأل اال نبا        لديا َّ
ومسسسار رينباأل   بكل م  مدينة مكة وجدة والطائف للتعرف ع  كثب على واقع العالقة ب  ااسرة

 اال ا  ولبيعة عملية التواصل ويف ضوء إجابتا َّ وما ملسته الباحثة م  فجوة يف عملينبة التواصنبل بنبني   
الواقع ايل  لعملية التواصل وما بني املمارسار العاملية املعاصرة أعدر الباحثة اإلسنبرتاتيجية املقرتحنبة   

ومنبروًرا بااهنبداف وأسنباليب التن ينبمل واملتابعنبة والتقنبوي         متضمنة لكافة العناصر بدًءا بالرؤية والرسالة
 اإلسرتاتيجية. وانتااًء مبتطلبار التن يمل ومسشرار حتقق ااهداف ومقومار جناح
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Abstract: 

The major objective of the study was to propose a strategy for enhancing 
communication between early childhood institutions and families in the Saudi community, 
based on international recent trends as well as current local practices. To achieve the 
research objectives, the researcher contacted samples of parents who have children in the 
kindergarten, in addition to teachers and supervisors at the kindergarten  level to have an 
idea about the real practice of communication between parents and kindergarten 
institutions. They all mentioned that parental meetings, mothers visiting kindergarten to 
meet with teachers, formal letters sent to parents concerning policies and programs and 
issues related to children are used as methods of communication. Thus, the researcher 
proposed  a strategy, including vision ,mission ,objectives and methods, followed by 
follow-up evaluation methods. 

 
 
 
 
 
 

 ة:ـاملقدم

يتميز عصرنا احلديث بالعديد م  التغريار املتسارعة يف شتى اجملاالر وخباصنبة يف  
واملعلومات ، والتقين، مما يتطلب مواكبته إعداد أفراد يستطيعوو التكيف مع  اجملا  املعريف،

هملا الواقع، وبالتال  مواجاة حتدياته املختل ة، وهملا ل  يتأتى إال م  خال  تربينبة فاعلنبة   
وإعداد شامل لل رد اإلنسان  منمل مرحلة الط ولة، وماما استحوذر مراحل منو اإلنساو 

رتبوي، تظل ملرحلة الط ولة املبكرة الصدارة واحلّيز ااكرب، ذلك وتطوره على االهتمام ال
لكوناا ال رتة التكوينية احلامسة يف حياة الط ل واليت يت  خالهلا تشكُّل املالمح ااساسية 

اخللقينبنبة، واالجتماعينبنبة، والعقلينبنبة، وا سنبنبمية،    ،لشخصنبنبيته العامنبنبة يف جينبنبع جوانبانبنبا 
 ه وتوفره له البيئة اييطة يف البيت والروضة.والعال ية، وذلك بالقدر الملي تتيح

ومبا أو تربية الط ل وإعداده للحياة عمل متكامل ال ينحصر داخل جدراو املننبز   
فحسب، أو أسوار رياأل اال ا ، بل كاو وما زا  جناح العملية الرتبوية قائًما على مد 

ئمة لنمو الط ل منب   مبا يايئ ظروف مال جسور التعاوو والتواصل بني ااسرة والروضة
 جيع جوانب شخصيته.

وم  هملا املنطلق تسكد معظ  االجتاهنبار الرتبوينبة احلديثنبة علنبى ضنبرورة سنبيادة       
النظرة املتكاملة للط ل مبا حيقق له النمو الشامل. وهملا ل  يتحقق دوو تطوير العالقة بني 

يسديه كنبل منب     رياأل اال ا  وااسرة، وذلك انطالًقا م  الدور احليوي املتكامل الملي
 الوالدي  والروضة يف تربية الط ل.

املشار إليه يف )معروف،  :(17 :2009)زكريا،  :وم  أه  تلك االجتاهار ما ذكره
  :( ما يل 2014

 االجتاه حنو تطوير ااهداف الرتبوية ملسسسار رياأل اال ا . (1
 االجتاه حنو تطوير مناهج مسسسار رياأل اال ا . (2
 ة مسسسار رياأل اال ا  مع ااسرة.االجتاه حنو دع  عالق (3
 االجتاه حنو تعزيز التعل  الملات  لط ل الروضة. (4
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 االجتاه حنو ت عيل الرتبية البيئية لط ل الروضة. (5
تلك االجتاهار وغريها م  االجتاهار تسكد على ضرورة التواصل بني مسسسار 

بل اليت تعمل م  أجل الناوأل برتبية الط ل وتقدي  أفضل الس رياأل اال ا  وااسرة
على إشباع حاجاته وحت يزه على التعل  والت اعل م  خال  اانشطة املنزلية اليت يعززهنبا  

 الوالداو ضم  برامج مسسسار رياأل اال ا .
واملتتبع لواقع عالقة مسسسار رياأل اال ا  منبع ااسنبرة يف اجملتمنبع السنبعودي     

م  جاود يف سبيل ذلك، ولنبي   وزارة التعلي   ميكنه أو يالحظ ع  كثب لبيعة ما تبملله
أد  على ذلك م  اهتماماا بإصدار الدليل التنظيم  الشنبامل واخلنبامب مبرحلنبة رينباأل     
اال ا  والملي تضم  كافة النواح  اإلجرائية للعملية الرتبوية يف هنبمله املرحلنبة، مبنبا يف    

. حينبث يصنبف )النبدليل،    .ذلك عملية تعزينبز التواصنبل بنبني رينباأل اال نبا  وااسنبرة      
عالقة تبادلية » :( عالقة رياأل اال ا  مع ااسرة يف اجملتمع السعودي بأناا7 :هنب1438

تكاملية تربط بني احلضانة، والروضة، وااسرة ملا لمللك م  منبردود تربنبوي كنببري لنبدع      
 «.وبناء الط ل يف جيع جوانب منوه

سنبرة  وبالرغ  م  تلك ا اود لوزارة التعلي  إال أَو هناك حاجة إىل ت عيل دور اا
يف التواصل مع مسسسار رياأل اال ا ، وذلك ما اتضح للباحثة م  خنبال  تواصنبلاا   
مع االراف املعنية بعملية التواصل. عليه، سعت الباحثة م  خال  الدراسنبة احلالينبة إىل   
تقدي  اسرتاتيجية مقرتحة لدع  جاود الوزارة وتعزيز العالقة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار    

 .رياأل اال ا 

 راسة:مشكلة الد

(، ودراسنبة )سنبعد،   2008تشري بعض م  الدراسار احلديثنبة كدراسنبة )مرسنب ،    
( إىل أهمية الرتبية التكاملية النبيت تسنبعى كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة إىل تقنبدمياا        2012

 للط ل، وإىل أهمية تعزيز التواصل بني الطرفني لتحقيق أهداف الرتبية التكاملية.

املسمترار العربية وااجنبية اليت أكدر على ويف ن   السياق جند هناك العديد م  
أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة م  أجل حتقيق الرتبينبة التكاملينبة   

 :للط ل املعاصر
حننبو  »( حتنبت شنبعار:   2009م  همله املسمترار: مسمتر اخلرلوم الملي ُعقنبد عنبام )  

والينبار املتحنبدة اامريكينبة يف    ، واملنبسمتر النبملي ُعقنبد يف ال   «مستقبل أكثر إشراقًا لألل ا 
«. تنشيط التعل  اخلامب باال ا  وأسنبره  »( حتت عنواو: 2007جامعة واشنط  عام )

( امللتقى السنوي ااو  للشراكة بني املدرسنبة  2016وعلى املستوى ايل  ُعقد يف العام )
يصنبل  وااسرة واجملتمع والملي رعاه أمري منطقة الرياأل، صاحب السمو امللك  اامنبري ف 

مشنبارك   500ب  بندر ب  عبد العزيز ونظمته وزارة التعلي ، حيث شارك فينبه أكثنبر منب     
ومتنبت فينبه مناقشنبة العدينبد منب  أوراق       ،ومشاركة م  خمتلف ا اار احلكومية وااهلية

العمل النبيت اسنبتعرأل فيانبا البنباحثوو أهمينبة تكامنبل اادوار الرتبوينبة بنبني املسسسنبار          
 التعليمية وااسرة واجملتمع.

تعزينبز الشنبراكة   :وتوصل املشاركوو يف نااية امللتقى إىل عدد م  التوصنبيار منانبا  
والتواصل بني املسسسار التعليمية وااسرة واجملتمع حتقيًقا اهداف الرتبية التكاملية بني 

 املدرسة ومسسسار اجملتمع ااخرى.
ني ااسنبرة  وعلى الرغ  م  ا اود ايلية واإلقليمينبة والعاملينبة لتعزينبز العالقنبة بنب     

الغياب الواضنبح يف تعنباوو ااسنبرة منبع مسسسنبار       واملسسسار التعليمية اال أنه يالحظ
مشكلة لي  حملية، أو إقليمية فحسب بنبل مشنبكلة عاملينبة تعيشنباا      رياأل اال ا  وتلك

 & Raffaeleكالواليار املتحدة اامريكية، ويف هملا الصدد يشري )كل م   الدو  املتقدمة

Knoff, 1999; p461 جناح أي تواصل فعنبا  بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا       »( إىل أو
، وتتضنبم   «وااسرة يتطلب إعداد خطة اسرتاتيجية شاملة تضنبم  تعزينبز هنبمله العالقنبة    

حتديد أدوار ألراف االتصا ، وحتديد اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية وأسنباليب التنبدريب      
 واملتابعة والتقوي  واملراجعة الدورية.
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تعزينبز الشنبراكة   :وتوصل املشاركوو يف نااية امللتقى إىل عدد م  التوصنبيار منانبا  
والتواصل بني املسسسار التعليمية وااسرة واجملتمع حتقيًقا اهداف الرتبية التكاملية بني 

 املدرسة ومسسسار اجملتمع ااخرى.
ني ااسنبرة  وعلى الرغ  م  ا اود ايلية واإلقليمينبة والعاملينبة لتعزينبز العالقنبة بنب     

الغياب الواضنبح يف تعنباوو ااسنبرة منبع مسسسنبار       واملسسسار التعليمية اال أنه يالحظ
مشكلة لي  حملية، أو إقليمية فحسب بنبل مشنبكلة عاملينبة تعيشنباا      رياأل اال ا  وتلك

 & Raffaeleكالواليار املتحدة اامريكية، ويف هملا الصدد يشري )كل م   الدو  املتقدمة

Knoff, 1999; p461 جناح أي تواصل فعنبا  بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا       »( إىل أو
، وتتضنبم   «وااسرة يتطلب إعداد خطة اسرتاتيجية شاملة تضنبم  تعزينبز هنبمله العالقنبة    

حتديد أدوار ألراف االتصا ، وحتديد اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية وأسنباليب التنبدريب      
 واملتابعة والتقوي  واملراجعة الدورية.
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التواصل بني ااسرة ومسسسار رياأل االل ا  ضنبرورة ملحنبة   لقد أصبح تعزيز 
يف ظل ظاور التأثريار السلبية الواضحة للبث املباشر لوسائل اإلعالم ووسائل التقنيار 
احلديثة، وخباصة وسائل التواصل االجتماع  وغريها على أل النا منمل نعومة أظ نباره ،  

 :(15 :هنب1412واليت م  أه  تأثرياتاا كما يشري )العمر، 
 وبالتال  تعزيز امل اهي  اخلالئة. التشكيك يف العقيدة اإلسالمية لدى ن وس اال ا ، -
 نشأة ظواهر وعادار وتقاليد حتت مسمى حرية ال كر واالعتقاد. -
 التأثري يف الثقافة الولنية لدى اال ا  وحماولة إضعافاا لديا  يف وقت مبكر. -

ا على لالبار الرتبية امليدانية بأقسام رياأل كما الحظت الباحثة م  خال  إشرافا
قلنبة حضنبور    اال ا  بكلييت إعداد املعلمار وكلية الرتبية ملا يربو علنبى عشنبرة سنبنوار   

ااماار إىل زيارة الروضة والتواصل معاا مبا يسا  يف حتقنبق الرتبينبة التكاملينبة للط نبل،     
مسسسار التعلي  العام مع  مما تبملله وزارة التعلي  م  جاود لت عيل تواصل وعلى الرغ 

ااسر واليت متخض عناا إعداد دليل إجرائ  لتعزيز الشراكة بيناما إال أو الدليل ضنبمَّ   
ضم  املراحل ااخرى دوو مراعنباة الخنبتالف املرحلنبة العمرينبة      مرحلة رياأل اال ا 

 لألل ا  و لبيعة العملية الرتبوية مبسسسار رياأل اال ا 
الباحثة باسنبتطالع آراء عيننبة منب  معلمنبار ومشنبرفار       إضافة إىل ما سبق، قامت

حو  واقع عملية التواصل بني الروضنبة وأولينباء    وأماار أل ا  مرحلة رياأل اال ا 
ضنبعف التواصنبل واقتصنباره علنبى الينبوم امل تنبوح وألنبال  اامانبار،          اامور، فنبملكرنوَ 

لدينبة فيمنبا يتعلنبق    واللقاءار ال ردية عند ظاور مشكلة، باإلضافة إىل غياب املشاركة الوا
 بالعملية الرتبوية وفعالياتاا يف الروضة.

مقرتحة لتعزينبز   لدى الباحثة يف إعداد إسرتاتيجية تولدر الرغبة ،يف ضوء ما سبق
التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء احتياجاتنبه  

دعنب  ا انبود النبيت تبنبملهلا وزارة      امللحة واالجتاهار وااساليب املعاصرة لعلاا تسنبا  يف 

 ،جتاه ل ل اليوم التعلي  يف حتقيق الرتبية التكاملية بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 :الدراسة يف السسا  الرئي  التال  وعليه حتددر مشكلة

ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة  
 ؟ ضوء الواقع ايل  واالجتاهار العاملية املعاصرةيف اجملتمع السعودي يف

 :ويت رع م  السسا  الرئي  ااسئلة ال رعية التالية
ما االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألنبا  التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         (1

 وااسرة؟
 ما واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي؟ (2
املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل     ما  (3

 ؟اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي
 ؟ما املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع (4
 ؟ما املقومار الالزمة لنجاح اإلسرتاتيجية املقرتحة (5

 :أهداف الدراسة

 :يق ما يل هدفت الدراسة اىل حتق
عرأل ومناقشة االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألا  تعزيز التواصل بنبني مسسسنبار    (1

 رياأل اال ا  وااسرة.
التعرف على واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع  (2

 السعودي.
ار رياأل حتديد املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسس (3

 اال ا  وااسرة.
 حتديد املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع. (4
 حتديد املقومار الالزمة إلجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة. (5



مجلة العلوم التربوية والنفسية 195المجلد )12(  العـدد )5(  194

عائ�شة بكر �آدم فالته

 ،جتاه ل ل اليوم التعلي  يف حتقيق الرتبية التكاملية بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 :الدراسة يف السسا  الرئي  التال  وعليه حتددر مشكلة

ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة  
 ؟ ضوء الواقع ايل  واالجتاهار العاملية املعاصرةيف اجملتمع السعودي يف

 :ويت رع م  السسا  الرئي  ااسئلة ال رعية التالية
ما االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألنبا  التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         (1

 وااسرة؟
 ما واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي؟ (2
املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل     ما  (3

 ؟اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي
 ؟ما املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع (4
 ؟ما املقومار الالزمة لنجاح اإلسرتاتيجية املقرتحة (5

 :أهداف الدراسة

 :يق ما يل هدفت الدراسة اىل حتق
عرأل ومناقشة االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألا  تعزيز التواصل بنبني مسسسنبار    (1

 رياأل اال ا  وااسرة.
التعرف على واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع  (2

 السعودي.
ار رياأل حتديد املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسس (3

 اال ا  وااسرة.
 حتديد املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع. (4
 حتديد املقومار الالزمة إلجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة. (5
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 :أهمية الدراسة

 :تكم  أهمية الدراسة فيما يل 
مالمح شخصية  أهمية مرحلة الط ولة، باعتبارها املرحلة ااساسية اليت تتحدد خالهلا (1

 ال رد.
 للط ل. التكاملية الرتبية لتحقيق والروضة الصلة بني ااسرةأهمية عمل الدراسة:  (2
اال نبا    السنبعودي بنبني مسسسنبار رينباأل    تعزيز أساليب التواصل القائمة يف اجملتمنبع   (3

 (.2030وااسرة لتحقيق أهداف السياسة التعليمية للبالد ورؤيتاا الطموحة )
 ة آفاًقا جدينبدة لدراسنبار مسنبتقبلية ُتعننبى برتبينبة الط ولنبة، وحنبل       قد ت تح همله الدراس (4

 .مشكالتاا
قد تسا  الدراسة يف رفع مستوى الوع  لدى ااسر السعودية بأهمية التواصنبل منبع    (5

مسسسار رياأل اال ا  ودوره  جتاه ذلك وما حيققه ذلك منب  آثنبار إبابينبة علنبى     
 اال ا  وذويا  واجملتمع بأكمله.

 :ةمصطلحات الدراس

منوذج للعمل وتصور للرؤينبة املسنبتقبلية للمسسسنبة، ووضنبع     »ه   اإلسرتاتيجية:
رسنبالتاا، وحتدينبنبد أهنبنبدافاا علنبى املنبنبدى البعينبنبد، وتكنبنبوو مبنينبة علنبنبى حاجنبنبار حقيقينبنبة    

 (.213 :2015)السقا، «. للمسسسة

تعرف الباحثة االسرتاتيجية إجرائيًّا بأناا: اخلطة  :التعريف اإلجرائ  لإلسرتاتيجية
ة املدى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة تتضم  الرؤية، والرسنبالة،  بعيد

والقي ، وااهداف اليت تنشد حتقيقاا وآليار حتقيقاا مبا يعزز الشنبراكة الدائمنبة والرتبينبة    
 التكاملية لط ل الروضة يف اجملتمع السعودي.

ت  فيانبا تكنبوي    عملية ي» :( التواصل بأنه307 :1997ُيعرِّف )زيتوو،  :التواصل
 «.الطرفني وتشري إىل عالقة حية متبادلة بني ،الت اعل بيناماعالقة متبادلة بني لرفني تسدي إىل 

وتعرِّف الباحثنبة التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف اجملتمنبع         
 تلك العملية التشاركية النبيت تتعنباوو فيانبا القينبادار اإلدارينبة يف     » :بأنه السعودي إجرائيًّا

مسسسار رياأل اال ا  وكافة منسوبار الروضة م  معلمار وغريه َّ مع ااسرة م  
أجل تباد  اافكار واملعلومار واخلربار الرتبوية اليت تقود إىل حتقيق ااهداف الرتبوينبة  
والتعليمية اليت تنشد حتقيقانبا مسسسنبار رينباأل اال نبا  يف اجملتمنبع السنبعودي حتقيًقنبا        

 («.2030للتعلي  يف البالد ورؤيتاا الطموحة )اهداف السياسة العامة 
 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة. :احلدود املوضوعية
 مسسسار رياأل اال ا  وااسر يف اجملتمع السعودي. احلدود املكانية:
 منسوبار مسسسار رياأل اال ا  وأولياء اامور.  احلدود البشرية:
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وتعرِّف الباحثنبة التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف اجملتمنبع         
 تلك العملية التشاركية النبيت تتعنباوو فيانبا القينبادار اإلدارينبة يف     » :بأنه السعودي إجرائيًّا

مسسسار رياأل اال ا  وكافة منسوبار الروضة م  معلمار وغريه َّ مع ااسرة م  
أجل تباد  اافكار واملعلومار واخلربار الرتبوية اليت تقود إىل حتقيق ااهداف الرتبوينبة  
والتعليمية اليت تنشد حتقيقانبا مسسسنبار رينباأل اال نبا  يف اجملتمنبع السنبعودي حتقيًقنبا        

 («.2030للتعلي  يف البالد ورؤيتاا الطموحة )اهداف السياسة العامة 
 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة. :احلدود املوضوعية
 مسسسار رياأل اال ا  وااسر يف اجملتمع السعودي. احلدود املكانية:
 منسوبار مسسسار رياأل اال ا  وأولياء اامور.  احلدود البشرية:
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 قةاإلطار النظري والدراسات الساب

 أواًل: اإلطار النظري:

 م اوم التواصل:
 نب امل اوم اللغوي: 1

أصل كلمة )تواصل م  وصنبل(، وهنبو خبنبالف اهلجنبراو والتصنبارم، يقنبو  ابنب         
، 2003، ابنب  منظنبور،   «وصلت الش ء وصًلا وصلة، والوصنبل ضنبد اهلجنبراو   »منظور: 

 ، باب وصل.963مب
تقة منبنب  مشنبنب Communicationأو ل ظنبنبة » :(60مب :2005وينبنبملكر )مصنبنبط ى، 
واليت تعنبين عامًّنبا أو شنبائًعا أو ينبمليع عنب  لرينبق        Communesالعبارة أو الل ظ الالتيين 

، وتعنبين يف  «والنبيت تعنبين تأسنبي  جاعنبة أو مشنباركة      Communicateاملشاركة والل ظنبة  
 العربية إيصا  فكرة أو رأي إىل عدد م  اافراد وربطا  ببعضا  البعض.

 نب امل اوم االصطالح : 2
ية االصطالحية يالحنبظ اخنبتالف البنباحثني واملتخصصنبني يف املينبداو يف      م  الناح

تعريف التواصل، وسبب هملا التباي  يعود إىل توجااتا  ال لسنب ية أو إىل لبيعنبة فامانب     
 ملضموو التواصل ودوره يف احلياة اإلنسانية.

 وفيما يل  بعض م  همله التعاريف: 
عملية تباد  اافكار » :ى أنه( التواصل عل159 :2003يعرف )شحاتة، والنجار، 

واآلراء واملشاعر بني اافراد م  خال  نظام مشرتك ومتعارف عليه م  العادار والتقاليد 
والرموز اللغوية، وهو عالقة اجتماعية بني اافراد تسنبتخدم فيانبا اللغنبة ايلينبة يف إلنبار      

 «.ألموعة م  املعايري والقواعد إلجناز أهداف وأنشطة مقصودة

إنشاء قننبوار سنبليمة للتواصنبل    » :( التواصل بأنه132 :2009ف )شريف، وُيعرِّ
اإلداري، وال ين، واإلعالم ، واإلنسان  تنبنظ  عملينبة املنبداوالر واملناقشنبار ال كرينبة      
والتنظيمية ضم  ا ااز الرتبوي ن سه، وبينه وبني ا اار ااخرى يف اييط االجتماع  

ل فكرة أو معننبى حمنبدد يف ذهنب  شنبخص منبا إىل      املعني، ويعد التواصل عملية منظمة لنق
شخص أو أشخامب آخري  )يف حدود التنظي  اإلداري وخارج تلك احلدود( باحلالة اليت 

 «.ُقصد أو تكوو علياا ال كرة
يتبني م  التعري ار السابقة أو م اوم التواصل لدى بعض املتخصصني هو عملية 

باد  اافكار أو اآلراء أو املاارار أو القي  تشاركية يت اعل فياا لرفني أو أكثر يت  فياا ت
واالجتاهار أو أمناط السلوك أو املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مرموزة، أو مكتوبنبة منب    

 أجل حتقيق هدف معني.
 :أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

 ُتَعد عملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب  أهنب  املطالنبب      
امللّحة اليتُ تنادي باا االجتاهار الرتبوية احلديثة، ذلك أو عملية التواصل بني املسسسنبتني  
الرتبويتني م  شأناا أو ُتحقنبق التكامنبل يف تربينبة الط نبل. فمنب  املعنبروف أو منبا تقدمنبه         

اخللقينبنبة،  :الروضنبنبة منبنب  خنبنبربار تربوينبنبة، ومطالنبنبب منائينبنبة للط نبنبل يف خمتلنبنبف ا واننبنبب 
ة، والعقلية، والعال ية، إمنا ه  امتداد ملا تغرسه ااسنبرة يف ذلنبك   وا سمية، واالجتماعي

 االجتاه.
لمللك فإو امتداد جسور التعاوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب        
ااهمية مبكاو، وم  شأنه إذا استمر أو ُيحقق ااهداف اليت تنشنبدها مسسسنبار رينباأل    

بني إىل أو املشاركة الوالدينبة يف العملينبة   ويشري بعض املر .اال ا  يف اجملتمعار املعاصرة
الرتبوية مبرحلة رياأل اال ا  م  أهنب  النبدعائ  النبيت يقنبوم عليانبا التخطنبيط الرتبنبوي        

 (.107 :2000ال اعل يف همله املسسسار. )اخلطيب، واخلطيب، وال رح، 
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إنشاء قننبوار سنبليمة للتواصنبل    » :( التواصل بأنه132 :2009ف )شريف، وُيعرِّ
اإلداري، وال ين، واإلعالم ، واإلنسان  تنبنظ  عملينبة املنبداوالر واملناقشنبار ال كرينبة      
والتنظيمية ضم  ا ااز الرتبوي ن سه، وبينه وبني ا اار ااخرى يف اييط االجتماع  

ل فكرة أو معننبى حمنبدد يف ذهنب  شنبخص منبا إىل      املعني، ويعد التواصل عملية منظمة لنق
شخص أو أشخامب آخري  )يف حدود التنظي  اإلداري وخارج تلك احلدود( باحلالة اليت 

 «.ُقصد أو تكوو علياا ال كرة
يتبني م  التعري ار السابقة أو م اوم التواصل لدى بعض املتخصصني هو عملية 

باد  اافكار أو اآلراء أو املاارار أو القي  تشاركية يت اعل فياا لرفني أو أكثر يت  فياا ت
واالجتاهار أو أمناط السلوك أو املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مرموزة، أو مكتوبنبة منب    

 أجل حتقيق هدف معني.
 :أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

 ُتَعد عملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب  أهنب  املطالنبب      
امللّحة اليتُ تنادي باا االجتاهار الرتبوية احلديثة، ذلك أو عملية التواصل بني املسسسنبتني  
الرتبويتني م  شأناا أو ُتحقنبق التكامنبل يف تربينبة الط نبل. فمنب  املعنبروف أو منبا تقدمنبه         

اخللقينبنبة،  :الروضنبنبة منبنب  خنبنبربار تربوينبنبة، ومطالنبنبب منائينبنبة للط نبنبل يف خمتلنبنبف ا واننبنبب 
ة، والعقلية، والعال ية، إمنا ه  امتداد ملا تغرسه ااسنبرة يف ذلنبك   وا سمية، واالجتماعي

 االجتاه.
لمللك فإو امتداد جسور التعاوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب        
ااهمية مبكاو، وم  شأنه إذا استمر أو ُيحقق ااهداف اليت تنشنبدها مسسسنبار رينباأل    

بني إىل أو املشاركة الوالدينبة يف العملينبة   ويشري بعض املر .اال ا  يف اجملتمعار املعاصرة
الرتبوية مبرحلة رياأل اال ا  م  أهنب  النبدعائ  النبيت يقنبوم عليانبا التخطنبيط الرتبنبوي        

 (.107 :2000ال اعل يف همله املسسسار. )اخلطيب، واخلطيب، وال رح، 
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( أهمية التواصل بني مسسسنبار رينباأل   Barnett, 2004 p.17ويعدد كل م  )
 يف النقاط التالية: اال ا  وااسرة

 مّد جسور الثقة وتعميق التواصل والتعاوو بني الروضة وااسرة. (1
 فا  دور الروضة ومسسوليتاا كشريك يف املساعدة يف تربية الط ل. (2
 ت عيل دور الوالدي  يف املشاركة يف أنشطة الروضة. (3
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. (4
 ط ل بتدرج وثبار م  خال  منوه يف ظل بيئة التواصل.تنمية شخصية ال (5

 مبادئ التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:
( علنبى  2012ودراسة )سنبعد،   ،(2008تسكد بعض الدراسار كدراسة )مرس ، 

ضرورة إباد رؤينبة جدينبدة لتحقينبق الت اعنبل اامثنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا           
 :حتك  هملا الت اعل، وتشمل همله املبادئ ما يل  وااسرة، وبالتال  إباد مبادئ

حق الوالدي  يف املشاركة بنبالرأي ولنبرح بعنبض اآلراء واملبنبادئ، وكنبمللك احلنبق يف        (1
 معرفة مصادر املعلومار اي عل  أو ف  يستادف تطوير قدرار اال ا .

متابعة منو وتطور الط ل م  خال  التواصل مع الروضة، واملشاركة م  حني آلخر يف  (2
 .راألااب
أهمية الت اعل االجتماع  بني الروضة وااسرة، م  خال  فتح قنوار التواصل بني  (3

 :املسسستني م  أجل حتقيق ااهداف التالية
 تعريف اآلباء بااهداف الرتبوية للروضة. أ نب 
 إشاعة جو م  الصداقة واال ة بني الروضة وااسرة. ب نب 
ااسرة لتمكيناا م  التعرف على املشكالر إقامة جسر م  العالقار الطيبة مع  ج نب 

)التدليل،  :ااسرية أو الظروف اليت تسثر يف النمو االجتماع  واالن عال  للط ل
 .. إخل(..اإلهما ، والتسلط

 التعرف على هوايار الط ل واانشطة امل ضلة لديه. د نب 

 التعرف على ما  اآلباء وهواياتا  وتوظي اا لصاحل اال ا . هنب نب 
مشاركة الوالدي  نب أو أحدهما نب يف برنامج الروضة مبا يشمله م  أنشطة داخلية  نب و 

 ورحالر، وزيارار خارجية.
 خصائص التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يتطلب التواصل اامثل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة وجنبود سياسنبة      
فني علنبى أو يتسنب  هنبملا التواصنبل     واضحة املعامل، تسنبمح بالتواصنبل املسنبتمر بنبني الطنبر     

 :(346: 2004)مرداو وآخروو،  :باخلصائص والسمار التالية
 اإلمياو بأهمية املشاركة بني الروضة وااسرة وذلك ملصلحة الط ل. (1
 الثقة بالطرف اآلخر كشريك لتأمني مصلحة الط ل. (2
 تقبل كل لرف بصدر رحب لألخطاء واهل وار اليت تصدر م  الطرف اآلخر. (3
 ت عيلاا. اإلبابية للطرف اآلخر، واالعرتاف باا، والعمل علىكل لرف للنواح   تقبل (4
 العمل على التقوي  الملات  م  قبل كل لرف. (5
 التنسيق بني الطرفني عند تن يمل أنشطة الربنامج التعليم  للروضة حسب ااولويار. (6
 االت اق عند اختاذ القرارار والعمل على تن يملها م  قبل الطرفني. (7
ت ادة م  قدرار ومواهب كل لرف يف عملينبار التخطنبيط والتن ينبمل واملتابعنبة،     االس (8

 والتقوي .
إشراك أولياء اامور يف اللجاو العليا املعنينبة برتبينبة الط ولنبة، وإشنبعاره  بااهمينبة       (9

 واملكانة وجعل صوتا  مسموًعا يف ألتمعا  املباشر.
 :وسائل التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

( بأو هناك عدًدا منب  وسنبائل التواصنبل بنبني     138نب   137: 2007)شريف،  يشري
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة أهماا ما يل :

 نب اجملال  التعليمية: 1
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 التعرف على ما  اآلباء وهواياتا  وتوظي اا لصاحل اال ا . هنب نب 
مشاركة الوالدي  نب أو أحدهما نب يف برنامج الروضة مبا يشمله م  أنشطة داخلية  نب و 

 ورحالر، وزيارار خارجية.
 خصائص التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يتطلب التواصل اامثل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة وجنبود سياسنبة      
فني علنبى أو يتسنب  هنبملا التواصنبل     واضحة املعامل، تسنبمح بالتواصنبل املسنبتمر بنبني الطنبر     

 :(346: 2004)مرداو وآخروو،  :باخلصائص والسمار التالية
 اإلمياو بأهمية املشاركة بني الروضة وااسرة وذلك ملصلحة الط ل. (1
 الثقة بالطرف اآلخر كشريك لتأمني مصلحة الط ل. (2
 تقبل كل لرف بصدر رحب لألخطاء واهل وار اليت تصدر م  الطرف اآلخر. (3
 ت عيلاا. اإلبابية للطرف اآلخر، واالعرتاف باا، والعمل علىكل لرف للنواح   تقبل (4
 العمل على التقوي  الملات  م  قبل كل لرف. (5
 التنسيق بني الطرفني عند تن يمل أنشطة الربنامج التعليم  للروضة حسب ااولويار. (6
 االت اق عند اختاذ القرارار والعمل على تن يملها م  قبل الطرفني. (7
ت ادة م  قدرار ومواهب كل لرف يف عملينبار التخطنبيط والتن ينبمل واملتابعنبة،     االس (8

 والتقوي .
إشراك أولياء اامور يف اللجاو العليا املعنينبة برتبينبة الط ولنبة، وإشنبعاره  بااهمينبة       (9

 واملكانة وجعل صوتا  مسموًعا يف ألتمعا  املباشر.
 :وسائل التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

( بأو هناك عدًدا منب  وسنبائل التواصنبل بنبني     138نب   137: 2007)شريف،  يشري
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة أهماا ما يل :

 نب اجملال  التعليمية: 1



�إ�شرت�تيجية مقرتحة لتعزيز �لتو��شل  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 203المجلد )12(  العـدد )5(  202

تعترب اجملال  التعليمية م  أه  وسائل التواصل، وتلعنبب دوًرا مامًّنبا يف العملينبة    
وااسرة إما ع  لرينبق   وتت  ع  لريق التنسيق بني مسسسار رياأل اال ا  ،التعليمية

املشاورة يف عملية اختاذ القرارار الرتبوية، أو قد تكوو همله اجملال  استشارية أو تن يملينبة  
 أو عامة أو نوعية.

 نب اللجاو الرتبوية: 2
م  وسائل التواصل املعروفة يف العملية التعليمية، واللجننبة هنب      اللجاو الرتبوية

عمل معني أو ُيوكل إلياا القيام مبسنبسولية حمنبددة   ألموعة م  اافراد املتخصصني تكلف ب
 ومتارس نشالاا عادة يف صورة اجتماعار دورية.

وقد تكوو همله اللجاو استشارية أو تن يملية أو دائمة ملتابعة النظر يف موضوع منبا،  
 أو مسقتة لدراسة مشكلة معينة ذار لابع وقيت.

 نب التقارينبر: 3
ة املامة اليت تقنبوم بنبدور كنببري يف نقنبل املعنبارف      تعترب التقارير م  الوسائل اإلداري

واملعلومار، وختتلف التقارير فيما بيناا باختالف أغراضاا واهلدف مناا، فبعض التقارير 
قد تتطلب ت صيالر دقيقة، وبعضاا اآلخر قد ال يتطلب مثنبل هنبمله الت اصنبيل إذا كنباو     

 الت صيالر.اهلدف مناا إعطاء فكرة عامة أو خطوط عريضة دوو احلاجة إىل 
 نب االجتماعار: 4

ارسة عملية التواصل منبع  تعترب االجتماعار م  الوسائل ااساسية والضرورية ملم
هلمله االجتماعار أهميتاا القصوى إذا ما أحس  تنظيماا، وفياا تتاح ال رصنبة  ااسرة، و

امنبور  للت كري التعاون  وتباد  اافكار واآلراء مع أولياء اامور. وفياا يتعنبرف أولينباء ا  
 (.49 :2007على املعلمار وعلى أحوا  العمل.)القوزي، 

 الر:نب املقاب 5

تعترب املقابالر م  الوسائل اليت يستخدماا املسسولوو يف الروضنبة، منب  قينبادار     
إدارية، ومعلمار، وإداريار للتواصنبل منبع ااسنبرة. وتانبدف املقنبابالر الشخصنبية إىل       

وف علنبى اسنبتعداد العنباملني يف الروضنبة     التعرف على احلقنبائق أو االقرتاحنبار، والوقنب   
وقدراتا  ومااراتا  يف التواصل مع أولياء اامور وغريه  م  املتعاملني منبع الروضنبة.   

 (.367 :2007)ماهر، 
( وسنبائل  2014( واملشنبار إلينبه يف )معنبروف،    133نب   131 :2005وحيدد )جاد، 

 :ليةأخرى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف النقاط التا
زيارة اآلباء وااماار للروضة وااللتزام مبواعيدها املقررة، للوقوف على منبا تقدمنبه    (1

 الروضة للط ل، وزيارة املعلمار ملناز  اال ا  يف املناسبار اخلاصة.
تبنباد  املعلومنبنبار بنبني أولينبنباء اامنبنبور واملسنبسولني يف الروضنبنبة منب  قينبنبادار إدارينبنبة      (2

 وغريه .ومعلمار، واملشرفة الرتبوية والصحية 
تقدي  بعض املطبوعار إىل أولياء اامور لتعري ا  بالروضة وأهدافاا وبراألاا، كمنبا   (3

 تقدم هل  التقارير الشارية اليت توضح اضطراد منو الط ل يف جيع ا وانب.
تقدي  املشورار الرتبوية والعلمية اولياء اامور يف اجملاالر املختل ة املرتبطة برتبينبة   (4

 الط ل.
لدي  على املشاركة يف أنشطة الروضنبة واجتماعاتانبا وح التانبا، وتقنبدي      حرمب الوا (5

 اخلدمار االجتماعية واملادية للروضة إذا لزم اامر.
 االجتاهار العاملية يف ألا  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

لقد شنبادر العقنبود املاضنبية اهتماًمنبا متزاينبًدا منب  قملَبنبل املتخصصنبني والبنباحثني          
بويني بدراسة موضوع العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة، ودور أولينباء   الرت

اامور يف تعلي  وتطوير أبننبائا . كمنبا اعتربتنبه اانظمنبة التعليمينبة يف أمريكنبا وأسنبرتاليا        
 وغريها م  دو  العامل املعاصر م  ااولويار اليت بب الرتكيز علياا.
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تعترب املقابالر م  الوسائل اليت يستخدماا املسسولوو يف الروضنبة، منب  قينبادار     
إدارية، ومعلمار، وإداريار للتواصنبل منبع ااسنبرة. وتانبدف املقنبابالر الشخصنبية إىل       

وف علنبى اسنبتعداد العنباملني يف الروضنبة     التعرف على احلقنبائق أو االقرتاحنبار، والوقنب   
وقدراتا  ومااراتا  يف التواصل مع أولياء اامور وغريه  م  املتعاملني منبع الروضنبة.   

 (.367 :2007)ماهر، 
( وسنبائل  2014( واملشنبار إلينبه يف )معنبروف،    133نب   131 :2005وحيدد )جاد، 

 :ليةأخرى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف النقاط التا
زيارة اآلباء وااماار للروضة وااللتزام مبواعيدها املقررة، للوقوف على منبا تقدمنبه    (1

 الروضة للط ل، وزيارة املعلمار ملناز  اال ا  يف املناسبار اخلاصة.
تبنباد  املعلومنبنبار بنبني أولينبنباء اامنبنبور واملسنبسولني يف الروضنبنبة منب  قينبنبادار إدارينبنبة      (2

 وغريه .ومعلمار، واملشرفة الرتبوية والصحية 
تقدي  بعض املطبوعار إىل أولياء اامور لتعري ا  بالروضة وأهدافاا وبراألاا، كمنبا   (3

 تقدم هل  التقارير الشارية اليت توضح اضطراد منو الط ل يف جيع ا وانب.
تقدي  املشورار الرتبوية والعلمية اولياء اامور يف اجملاالر املختل ة املرتبطة برتبينبة   (4

 الط ل.
لدي  على املشاركة يف أنشطة الروضنبة واجتماعاتانبا وح التانبا، وتقنبدي      حرمب الوا (5

 اخلدمار االجتماعية واملادية للروضة إذا لزم اامر.
 االجتاهار العاملية يف ألا  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

لقد شنبادر العقنبود املاضنبية اهتماًمنبا متزاينبًدا منب  قملَبنبل املتخصصنبني والبنباحثني          
بويني بدراسة موضوع العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة، ودور أولينباء   الرت

اامور يف تعلي  وتطوير أبننبائا . كمنبا اعتربتنبه اانظمنبة التعليمينبة يف أمريكنبا وأسنبرتاليا        
 وغريها م  دو  العامل املعاصر م  ااولويار اليت بب الرتكيز علياا.
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وامل املوجودة خنبارج حمنبيط الروضنبة،    ولقد تزايد الوع  كمللك بضرورة فا  الع
 والتعرف على مدى تأثريها على جناح الط ل وأداءه يف الروضة.

كما تزايد االهتمام كمللك ببيئة اال ا  ااسرية وثقافاتا  باعتبارها منب  مصنبادر   
. وازدادر التسنباؤالر حنبو    .التعل  اليت تدع  الرتبية النمائية الشنباملة لط نبل الروضنبة   

  ما يتعلمه الط ل يف الروضة، وما ميارسه فيانبا منب  سنبلوكيار، وقنبي      مدى االرتباط ي
وماارار عقلية واجتماعية وجسمية وحركية، وبني ما ميارسنبه خارجانبا يف حمنبيط البيئنبة     

 املنزلية.
وتزخر اادبيار الرتبوية املعاصرة بالعديد م  املسنباهمار العلمينبة النبيت لرحانبا     

  التواصنبنبل بنبنبني مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  العلمنبنباء البنبنباحثوو واملتخصصنبنبوو يف ألنبنبا
وااسرة، واليت وضعت ااس  أو النماذج العلمية اليت حددر ألنبر وأبعنباد ومضنبامني    
اانشطة اليت يتوقع أو تت  ع  لريقاا عملية التواصل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا      

 وااسرة.
 (.2015)املادي،  :وفيما يل  نستعرأل بعًضا م  همله االر أو النماذج

 :(,Epstein 2001)وذج: من
قدمت جوي  إبتسني الباحثة املعروفنبة يف ألنبا  العالقنبة بنبني املسسسنبة التعليمينبة       
)الروضة( وااسرة تصني ًا لستة أنواع م  أنشطة مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبننبائا   

 :وه  كما يل 
 :Parentingنب الرعاية اابوية  1

البيئة املنزلية ا يدة النبيت تنبدع  النبتعل ، والنبيت     يقصد باا: توفري الوالدي  ابنائا  
تتضم  توفري اام  الن س ، الرعاية الصحية، التغملية املالئمة، أساليب الرتبية والتنشنبئة  
اإلبابية، وتنمية السلوك والقي  وااخالق، والنصنبح والنبوع  بأهمينبة التعلنبي  وغريهنبا      

 لوكه ودافعيته للتعل .واليت تا ء الط ل للحياة املدرسة وتسس  شخصيته وس

 :Communicationنب التواصل  2
عملية التواصل بني أولياء اامور واملعلمني يف الروضة للحصو  على  :يقصد باا

معلومار تتعلق بالط ل وسلوكه، وتعلمنبه، وميولنبه واهتماماتنبه. وميكنب  أو تنبت  عملينبة       
 ، الرسائل، واملالحظار.التواصل م  خال  الزيارار، اليوم امل توح، االتصاالر اهلات ية

 :Volunteering نب التطوع 3
يتضم  تطوع أولياء اامور يف اانشنبطة النبيت متنبارس يف الروضنبة، واملسنباهمة يف      

 االحت االر، واملسابقار، والرحالر وغريها.
 :Learning at homeنب التعل  يف املنز   4

تعليمينبة كالواجبنبار،   يقصد به: مساعدة أولياء اامور ابنائا  يف أداء اانشنبطة ال 
واململاكرة، والقراءة، وبالتال  إرشاده  إىل أفضل إسرتاتيجية ميكنا  استخداماا حلنبل منبا   

 يعرتضا  م  مشكالر سلوكية أو تعليمية.
 :Decision Making نب اختاذ القرار 5

أي مشاركة أولياء اامور يف عملية اختاذ القرار يف الروضة م  خال  االنضمام إىل 
 باء وااماار أو قيادة ومتثيل ألتمع أولياء اامور.ألل  اآل

 :Collaborating with the Communityنب التعاوو م  مسسسار اجملتمع  6
ه : العالقة التعاونية بني ااسرة والروضة ومسسسار اجملتمع املختل ة اليت تنبوفر  

وغريهنبا. وينبت    خدماتاا يف اجملا  الصح ، والديين، والرياض ، واالجتماع ، والعلم ، 
فياا استغال  املوارد واخلدمار املوجودة يف حميط الروضنبة وتوظي انبا لتطنبوير الروضنبة،     

 وتنمية ماارار أولياء اامور.
 وآخري : Halgunseth منوذج

لنموذج ينبرى أو مشنباركة    ( مبراجعة اادبيار السابقة وتوصلوا(Halgunsethقام 
مًرا أساسيًّا لتحسني تعل  اال ا  وتطوير العالقنبار  أولياء اامور يف تعلي  أبنائا  ُتَعدُّ أ



مجلة العلوم التربوية والنفسية 205المجلد )12(  العـدد )5(  204

عائ�شة بكر �آدم فالته

 :Communicationنب التواصل  2
عملية التواصل بني أولياء اامور واملعلمني يف الروضة للحصو  على  :يقصد باا

معلومار تتعلق بالط ل وسلوكه، وتعلمنبه، وميولنبه واهتماماتنبه. وميكنب  أو تنبت  عملينبة       
 ، الرسائل، واملالحظار.التواصل م  خال  الزيارار، اليوم امل توح، االتصاالر اهلات ية

 :Volunteering نب التطوع 3
يتضم  تطوع أولياء اامور يف اانشنبطة النبيت متنبارس يف الروضنبة، واملسنباهمة يف      

 االحت االر، واملسابقار، والرحالر وغريها.
 :Learning at homeنب التعل  يف املنز   4

تعليمينبة كالواجبنبار،   يقصد به: مساعدة أولياء اامور ابنائا  يف أداء اانشنبطة ال 
واململاكرة، والقراءة، وبالتال  إرشاده  إىل أفضل إسرتاتيجية ميكنا  استخداماا حلنبل منبا   

 يعرتضا  م  مشكالر سلوكية أو تعليمية.
 :Decision Making نب اختاذ القرار 5

أي مشاركة أولياء اامور يف عملية اختاذ القرار يف الروضة م  خال  االنضمام إىل 
 باء وااماار أو قيادة ومتثيل ألتمع أولياء اامور.ألل  اآل

 :Collaborating with the Communityنب التعاوو م  مسسسار اجملتمع  6
ه : العالقة التعاونية بني ااسرة والروضة ومسسسار اجملتمع املختل ة اليت تنبوفر  

وغريهنبا. وينبت    خدماتاا يف اجملا  الصح ، والديين، والرياض ، واالجتماع ، والعلم ، 
فياا استغال  املوارد واخلدمار املوجودة يف حميط الروضنبة وتوظي انبا لتطنبوير الروضنبة،     

 وتنمية ماارار أولياء اامور.
 وآخري : Halgunseth منوذج

لنموذج ينبرى أو مشنباركة    ( مبراجعة اادبيار السابقة وتوصلوا(Halgunsethقام 
مًرا أساسيًّا لتحسني تعل  اال ا  وتطوير العالقنبار  أولياء اامور يف تعلي  أبنائا  ُتَعدُّ أ
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بني أفراد ااسرة، وتكوو همله املشاركة ذار فعالية عندما تكوو عالقة مستمرة، تبادلينبة،  
إبابية بني البيت واملدرسة، وقد قدم هسالء الباحثوو النموذج التال  والملي يعتنبرب أكثنبر   

 :راسار السابقة تتلخص يف العناصر التاليةانه دمج ثالثة تعري ار ذكرر يف الد مشوًلا
  تشجع املدرسة أولياء اامور وتثم  مشاركتا  يف عملية اختاذ القرارار املتعلقة

بتعلي  أل اهل ، ويقوم أولياء اامور بالدفاع ع  مصاحل أل اهل  م  خال  املشاركة 
 ال عالة يف عملية اختاذ القرار.

 منب  خنبال  تنبوفري وسنبائل اتصنبا        أولياء اامنبور  تعزز املدرسة التواصل املتباد  مع
متنوعة تتناسب منبع ااسنبر وظروفانبا املختل نبة، هنبملا التواصنبل ميتنباز باالسنبتمرارية         

 وينبنبت  منبنب  خنبنبال  )التواصنبنبل ثننبنبائ  االجتنبنباه أي تقنبنبدي  معلومنبنبار منبنب :   ،والعمنبنبق
 two way communication   ) وتعنبرف املعلمنبني    املدرسة اولياء اامنبور والعكنب

الط ل ضم  حميط ااسرة وأنشطة وفرمب التعل  املتوفرة فيانبا، ويتعنبرف   على حياة 
ول  اامر ع  بيئة الط نبل الصنب ية واملدرسنبية وينبتعل  املزينبد عنب  لنبرق التنبدري          

 وايتوى والتقوي  وغريها م  عناصر احلياة املدرسية.

       تشجع املدرسة عملية تباد  املعلومار منبع أولينباء اامنبور النبملي  ميتلكنبوو مانبارار 
 -واهتمامار ومعارف معينة ميك  استغالهلا لتعزيز تعل  اال ا  يف املدرسة وذلك 

 م  خال  مشاركتا  يف ااعما  التطوعية واانشطة املدرسية. -على سبيل املثا 
كما يست يد املعلموو م  التعرف على همله املعارف اخلاصة بأولياء اامنبور والنبيت   

 جتماعية. تعك  خصائص ثقافة وحياة الط ل اال
وم  خال  عملية التدري  الص ية يسعى املعلموو لتعزيز االرتباط بني ما يتعلمه 
اال ا  يف املدرسة وما ميارسونه م  أنشطة يف حياتا  اليومية م  خنبال  تنبوفري أنشنبطة    
وواجبار تعليمية تسكد على فكرة انتقا  أثر التعل  املدرس  على حياة الط ل وتطبيقانبا  

مية، حبيث يدرك الط ل إو ما يدرسه يف املدرسة لي  ألرد معلومار نظرينبة  يف حياته اليو

وإمنا ه  معارف وماارار وقي  ذار قيمة متكنه م  حل املشكالر اليت يواجاا يف حياته 
 اليومية وتسال عليه فا  ما يعايشه م  مواقف واقعية.

تدع  النبتعل  املدرسنب    تعمل ااسرة على توفري البيئة املنزلية املاتمة بالتعل  واليت 
وتساه  يف حتقيق أهدافه وتدع  الط ل كمللك وتعزز لموحاته وتوفر لنبه فنبرمب النبتعل     

 املتنوعة.
تات  املدرسة بشكل مقصود بعملية تعزيز العالقة ما بني املدرسة وأولينباء اامنبور   
وذلك م  خنبال  اعتبنباره أولوينبة يف خطنبط املدرسنبة وأهنبدافاا تشنبعر اإلدارة املدرسنبية         

علموو بأهميتاا وينالوو التدريب والدع  املناسب للقيام بنبأدواره  بشنبكل فاعنبل يف    وامل
 هملا اجملا .

ُيستخلص مما سبق أو مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  عملينبة ميكنب  النظنبر    
إلياا م  زوايا خمتل ة وقدم الباحثوو هلا معاو وتعري ار متنوعة. ف   السابق كنباو ينظنبر   

بأناا عملية ترتكز حو  دور ول  اامر يف دع  التعل  املدرس  وفقًا لشروط  هلمله العملية
 وتوجاار املدرسة.

 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي:
ورد ضم  اإلصدار الثان  م  النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل اال نبا  يف      

األ اال ا  مع ااسرة فيما يلنب : )وزارة التعلنبي ،   اململكة ما خيص عالقة مسسسار ري
 (:11هنب:1438

فيما يتعلق بأهمية العالقة بني رينباأل اال نبا  وااسنبرة فإنانبا تتحقنبق منب  خنبال          (1
 ااهداف التالية:

 تعزيز الثقة وتعميق التواصل والتعاوو مع ااسرة. أ نب 
 ط ل.فا  دور احلضانة والروضة ملسسوليتاا كشريك يف تربية ال ب نب 
 ت عيل دور أولياء اامور يف املشاركة يف أنشطة احلضانة والروضة. ج نب 
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. د نب 
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وإمنا ه  معارف وماارار وقي  ذار قيمة متكنه م  حل املشكالر اليت يواجاا يف حياته 
 اليومية وتسال عليه فا  ما يعايشه م  مواقف واقعية.

تدع  النبتعل  املدرسنب    تعمل ااسرة على توفري البيئة املنزلية املاتمة بالتعل  واليت 
وتساه  يف حتقيق أهدافه وتدع  الط ل كمللك وتعزز لموحاته وتوفر لنبه فنبرمب النبتعل     

 املتنوعة.
تات  املدرسة بشكل مقصود بعملية تعزيز العالقة ما بني املدرسة وأولينباء اامنبور   
وذلك م  خنبال  اعتبنباره أولوينبة يف خطنبط املدرسنبة وأهنبدافاا تشنبعر اإلدارة املدرسنبية         

علموو بأهميتاا وينالوو التدريب والدع  املناسب للقيام بنبأدواره  بشنبكل فاعنبل يف    وامل
 هملا اجملا .

ُيستخلص مما سبق أو مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  عملينبة ميكنب  النظنبر    
إلياا م  زوايا خمتل ة وقدم الباحثوو هلا معاو وتعري ار متنوعة. ف   السابق كنباو ينظنبر   

بأناا عملية ترتكز حو  دور ول  اامر يف دع  التعل  املدرس  وفقًا لشروط  هلمله العملية
 وتوجاار املدرسة.

 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي:
ورد ضم  اإلصدار الثان  م  النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل اال نبا  يف      

األ اال ا  مع ااسرة فيما يلنب : )وزارة التعلنبي ،   اململكة ما خيص عالقة مسسسار ري
 (:11هنب:1438

فيما يتعلق بأهمية العالقة بني رينباأل اال نبا  وااسنبرة فإنانبا تتحقنبق منب  خنبال          (1
 ااهداف التالية:

 تعزيز الثقة وتعميق التواصل والتعاوو مع ااسرة. أ نب 
 ط ل.فا  دور احلضانة والروضة ملسسوليتاا كشريك يف تربية ال ب نب 
 ت عيل دور أولياء اامور يف املشاركة يف أنشطة احلضانة والروضة. ج نب 
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. د نب 
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 تنمية شخصية الط ل م  خال  منوه يف ظل بيئة متوافقة. هنب نب 
 :وفيما يتعلق بوسائل حتقيق ااهداف السابقة فإناا تتحقق م  خال  ما يل  (2

بني اام والط نبل واملعلمنبة    :املقابالر اخلاصة بتسجيل الط ل ال ردية والثنائية أ نب 
االجتمنباع ، وزينبارة    ومعرفنبة أحنبوا  اال نبا  وبننباء التواصنبل     لتحقيق التعارف 

 مالحق احلضانة والروضة لتحقيق ااماو الن س  للط ل.
ينبة وا ماعينبة النبيت    ال رد :ب نب االجتماعار مع ااسرة السنوية والدورية والطارئة 

، والشنبراكة يف  ااسرة واملعلمنبار، وحنبل املشنبكالر   تادف إىل تباد  اافكار بني 
 اختاذ القرار لدع  عملية التعل  والتطور وتكامل اخلربار املختل ة للط ل.

مشاركة ااسرة يف )ختام  :الزيارار واانشطة املختل ة باحلضانة والروضة ج نب 
 ة وايلية، والعاملية، واام الزائرة(.الوحدة، املناسبار الولني

 مشاركة ااسرة يف ألاالتا  التخصصية لدع  حمنباور احلضنبانة   :لقاءار تربوية د نب 
والروضة املشرتكة منب  خنبال  أشنبكا  متعنبددة )ورل عمنبل ختصصنبية، اام       

 الطبية، اام اياضرة، كاتبة كتب وقصص لألل ا ، وغريها م  اللقاءار.
مشاركة ااسرة يف اللجنباو املدرسنبية وتعزينبز اادوار     :مة واخلاصةهنب نب اللجاو العا 

التشاركية بيناما لزيادة االبتكار وتعزيز مبنبدأ الشنبورى والنبدفاع عنب  حقنبوق      
 الط ل.

يالحظ أو ما مت ذكره أعاله يف الدليل التنظيم  م  أهداف وآليار لتحقيقاا جينبد  
. حيث تبّي  م  .يشري إىل غري ذلكلو مت ت عيله يف مسسسار رياأل اال ا  لك  الواقع 

استطالع الرأي الملي قامت به الباحثة لعينة م  معلمنبار رينباأل اال نبا ، واملشنبرفار     
اإلداريار، وااماار يف كل م  مدينة مكة املكرمنبة، وجنبده والطنبائف. وكنباو ملخنبص      
إجاباتا َّ ع  واقع آليار التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة تنحصر يف ما 

 يل :
 ألال  ااماار، ويقتصر عقدها على مرة واحدة خال  ال صل الدراس . (1
زيارة ااماار للروضة، وتت  بننباًء علنبى للنبب اإلدارة أو املعلمنبة أو عننبد حنبدو         (2

 مشكلة للط ل.
 حضور ااماار يف ااسبوع التمايدي الملي تقيمه الروضة يف بداية العام. (3
ة واملرتبطنبة بأنشنبطة الروضنبة أو بالتعليمنبار     اخلطابار الرمسية م  اإلدارة أو املعلم (4

 املرتبطة باامور اإلدارية اخلاصة بالروضة.

 :الدراسار السابقة :ثانًيا
والروضة  تكامل املناخ الرتبوي يف كل م  ااسرة» :( بعنواو2007دراسة )البسام،  نب1

 «.لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
ننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة       هدفت الدراسة إىل التعرف علنبى امل 

 املدرسة. املناخني لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبلوالتوصل إىل مستوى م  التكامل بني 
واسنبتخدم الباحنبنبث املنبنبناج الوصنبنب  ، واإلسنبتبانة أداة للدراسنبنبة، وتكوننبنبت عيننبنبة   

( روضًة مت اختيارها عشوائيًّا م  مدينة الرياأل، وبلنب  عنبدد املعلمنبار    28الدراسة م  )
 ( م  أولياء اامور.420( و)221)

 :وخلصت نتائج الدراسة إىل ما يلي

 الط ل. يقوماو باإلشراف على تربية الوالدي  والروضة فاما م يوجد ت اعل ما بني  أ نب 
معظ  ااساليب اليت يستخدماا الوالداو مع ل لا  جيدة مما ينعك  إبابيًّا على  نب  ب

 املناخ الرتبوي ااسري.
للمعلمة أثر كبري يف توثيق التعاوو مع ايلنب : وأثنبر ذلنبك علنبى املننباخ الرتبنبوي يف        ج نب 

 الروضة.
فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة » :( بعنواو2008نب دراسة )مرس ،  2

 «.الوالدي  يف برنامج الروضة
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 مشكلة للط ل.
 حضور ااماار يف ااسبوع التمايدي الملي تقيمه الروضة يف بداية العام. (3
ة واملرتبطنبة بأنشنبطة الروضنبة أو بالتعليمنبار     اخلطابار الرمسية م  اإلدارة أو املعلم (4

 املرتبطة باامور اإلدارية اخلاصة بالروضة.

 :الدراسار السابقة :ثانًيا
والروضة  تكامل املناخ الرتبوي يف كل م  ااسرة» :( بعنواو2007دراسة )البسام،  نب1

 «.لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
ننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة       هدفت الدراسة إىل التعرف علنبى امل 

 املدرسة. املناخني لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبلوالتوصل إىل مستوى م  التكامل بني 
واسنبتخدم الباحنبنبث املنبنبناج الوصنبنب  ، واإلسنبتبانة أداة للدراسنبنبة، وتكوننبنبت عيننبنبة   

( روضًة مت اختيارها عشوائيًّا م  مدينة الرياأل، وبلنب  عنبدد املعلمنبار    28الدراسة م  )
 ( م  أولياء اامور.420( و)221)

 :وخلصت نتائج الدراسة إىل ما يلي

 الط ل. يقوماو باإلشراف على تربية الوالدي  والروضة فاما م يوجد ت اعل ما بني  أ نب 
معظ  ااساليب اليت يستخدماا الوالداو مع ل لا  جيدة مما ينعك  إبابيًّا على  نب  ب

 املناخ الرتبوي ااسري.
للمعلمة أثر كبري يف توثيق التعاوو مع ايلنب : وأثنبر ذلنبك علنبى املننباخ الرتبنبوي يف        ج نب 

 الروضة.
فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة » :( بعنواو2008نب دراسة )مرس ،  2

 «.الوالدي  يف برنامج الروضة
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هدفت إىل حتديد أساليب مشنباركة الوالنبدي  يف برننبامج الروضنبة ووضنبع تصنبور       
لتطويرها، والتعرف على فاعلية الربنامج املقرتح يف تطوير أساليب مشنباركة الوالنبدي  يف   

 برنامج الروضة.
( روضنبار لإلسنبتبانة،   10( ولنب  أمنبر، ومنب  )   200وتكونت عينة الدراسة منب  ) 

 ( ول  أمر للربنامج املقرتح.41و)
وتكونت أداة الدراسة م  الربنامج املقرتح لتطنبوير مشنباركة الوالنبدي  يف برننبامج     

 الروضة باإلضافة إىل االستبانة.
 :وم  أه  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل 

 رنامج الروضة غري حمققة يف الواقع.إو أغلب أساليب مشاركة الوالدي  يف ب (1
 أثبت الربنامج املقرتح فاعليته يف تطوير أساليب مشاركة الوالدي  يف برنامج الروضة. (2
دور ااسرة يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  يف » :( بعنواو2012نب دراسة )سعد، 3

ية يف دراسة ميدانية يف مسسسار رياأل اال ا  احلكوم :ا ماورية العربية السورية
 «.مدينة دمشق

 وم  أه  أهداف الدراسة:
 التعرف ع  مدى معرفة ااهل بأهداف الروضة. أ نب 

ب نب التعرف ع  دور ااسرة يف حتقيق أهداف مسسسار رياأل اال ا  م  وجاة نظر 
 أولياء اامور.

 نب التعرف على دور ااسرة يف حتقيق أهداف ايل : م  وجاة نظر املعلمار واملديري . ج
( منب  اجملتمنبع   %43( معلمنبًة ومنبديرة بنسنببة )   163كونت عينة الدراسنبة منب  )  وت

 اإلسنبتبانار ااصل  للبحث، حيث مت اختياره  بالطريقة العشوائية البسيطة، ومت توزينبع  
( ولنب  أمنبر بنسنببة    598عليا ، كما مت اختيار عينة عشوائية منب  أولينباء اامنبور بلغنبت )    

 ( م  اجملتمع ااصل  للبحث.10%)

 :  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل وم  أه
إو أه  اادوار اليت ميك  لألسنبرة القينبام بانبا يف تايئنبة الط نبل لاللتحنباق برينباأل         أ نب 

 (.)احرمب أو تكوو الروضة املرحلة التمايدية لدخو  ل ل  املدرسةاال ا  ه  
ر الروضنبة منب    إو أه  اادوار اليت ميك  لألسرة أو تقوم باا يف التعنباوو منبع كنباد    ب نب 

)اهت  باملالحظار اليت تكتباا معلمنبة الروضنبة علنبى     :وجاة نظر أولياء اامور ه 
 دفرت ل ل (.

كما أظارر الدراسة إو مدى معرفنبة أولينباء اامنبور بنبدوره  فيمنبا يتعلنبق بتايئنبة         ج نب 
 ل لا  لدخو  الروضة ومدى تعاونا  كانت مرت عة.

آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف د نب 
بأه  أدوار ااسرة يف حتقينبق ااهنبداف )املعرفينبة والصنبحية( تبًعنبا ملنبتغري الشنباادة        

 العلمية.
عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   هنب نب 

 تبًعا ملتغري اخلربة. بأه  أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف الوجدانية لرياأل اال ا 
وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلق بأه   و نب 

أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف املعرفية وااهداف الصحية لرياأل اال نبا  تبًعنبا   
 ملتغري اخلربة.

ملتغري الشاادة وجود فروق لدى أولياء اامور يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  تبًعا  ز نب 
 العلمية.

التواصل بني الروضة وااسرة »( بعنواو: Serpell &Mashburn, 2012) نب دراسة4
يف والية فرجينيا بالواليار املتحدة  مت إجراؤها «.وأثره على النمو االجتماع  للط ل

اامريكية، وهدفت إىل التعرف على مدى تأثري درجة التواصل بني املعلمار وأولياء 
 اال ا  وعالقته بنموه  االجتماع .أمور 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 211المجلد )12(  العـدد )5(  210

عائ�شة بكر �آدم فالته

 :  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل وم  أه
إو أه  اادوار اليت ميك  لألسنبرة القينبام بانبا يف تايئنبة الط نبل لاللتحنباق برينباأل         أ نب 

 (.)احرمب أو تكوو الروضة املرحلة التمايدية لدخو  ل ل  املدرسةاال ا  ه  
ر الروضنبة منب    إو أه  اادوار اليت ميك  لألسرة أو تقوم باا يف التعنباوو منبع كنباد    ب نب 

)اهت  باملالحظار اليت تكتباا معلمنبة الروضنبة علنبى     :وجاة نظر أولياء اامور ه 
 دفرت ل ل (.

كما أظارر الدراسة إو مدى معرفنبة أولينباء اامنبور بنبدوره  فيمنبا يتعلنبق بتايئنبة         ج نب 
 ل لا  لدخو  الروضة ومدى تعاونا  كانت مرت عة.

آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف د نب 
بأه  أدوار ااسرة يف حتقينبق ااهنبداف )املعرفينبة والصنبحية( تبًعنبا ملنبتغري الشنباادة        

 العلمية.
عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   هنب نب 

 تبًعا ملتغري اخلربة. بأه  أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف الوجدانية لرياأل اال ا 
وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلق بأه   و نب 

أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف املعرفية وااهداف الصحية لرياأل اال نبا  تبًعنبا   
 ملتغري اخلربة.

ملتغري الشاادة وجود فروق لدى أولياء اامور يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  تبًعا  ز نب 
 العلمية.

التواصل بني الروضة وااسرة »( بعنواو: Serpell &Mashburn, 2012) نب دراسة4
يف والية فرجينيا بالواليار املتحدة  مت إجراؤها «.وأثره على النمو االجتماع  للط ل

اامريكية، وهدفت إىل التعرف على مدى تأثري درجة التواصل بني املعلمار وأولياء 
 اال ا  وعالقته بنموه  االجتماع .أمور 
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سنبنبنوار منبنب  اال نبنبا   4يف عمنبنبر  ( ل نبنباًل2966وننبنبت عيننبنبة الدراسنبنبة منبنب  )وتك
 مبسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  املدعومنبنبة منبنب  احلكومنبنبة االحتادينبنبة يف أمريكنبنبا    امللنبنبتحقني

(Head Start.) 
بعد ضبط املتغريار املرتبطة بالط ولة وخصنبائص   - حيث أظارر نتائج الدراسة

نب اتضح أو هناك عالقًة ارتبالية بني درجنبة اتصنبا  ااسنبرة مبعلمنبار الروضنبة،        ااسرة
 والنمو االجتماع  للط ل.

درجنبة املسنباهمة   »( بعننبواو:  Zolfo Arnold & GL Doctorofd ،2008نبنب دراسنبة )  5
يف الوالينبار املتحنبدة اامريكينبة، والنبيت      الوالدية يف تعلي  ماارار القراءة والكتابنبة 

على مدى وجود عالقة ارتبالية بنبني املسنباهمة الوالدينبة ودرجنبة      هدفت إىل التعرف
 تعل  ماارار القراءة والكتابة لدى أل ا  مرحلة ما قبل املدرسة.

كما هدفت إىل التعرف ع  مدى وجود عالقة بني احلالة االجتماعية واالقتصادية، 
  .ودرجة االكتئاب عند اابوي  املن صلني، ومدى املساهمة الوالدية لديا

( ل ًلنبا منب  أل نبا  مرحلنبة رينباأل اال نبا        163وتكونت عينة الدراسنبة منب  )  
. ومت تقيي  درجة املساهمة الوالدية وعالقتاا مبسنبتوى  .املنحدري  م  أسر حمدودة الدخل

 القراءة والكتابة لدى أل اهل  م  خال  مقايي  معيارية.
سنبتوى القنبراءة   وأظارر نتائج الدراسنبة أو هننباك عالقنبة ارتبالينبة بنبني ارت نباع م      

 والكتابة لدى اال ا  الملي  كانت مساهمة والديا  عالية.
 :التعليق على الدراسار السابقة

اتضح م  استعراأل الدراسار السابقة نب العربية خاصة نب ضنبعف مسنبتوى التعنباوو       (1
والتواصل بني مسسسار رياأل اال نبا  وااسنبرة إال أو جينبع هنبمله الدراسنبار نب        

ى أهمية توليد وتنمينبة العالقنبة التعاونينبة بنبني مسسسنبار      أقصد العربية نب ات قت عل 
رياأل اال ا  وااسرة ملا هلا م  آثار تربوية واجتماعية يف حتقينبق الرتبينبة التكاملينبة    

 اليت تنشد حتقيقاا مسسسار رياأل اال ا  يف العامل املعاصر.
جينبنبع الدراسنبنبار يالحنبنبظ اسنبنبتخداماا املنبنبناج الوصنبنب   واإلسنبنبتبانة كنبنبأداة  منبنبع     (2

 علومار.امل
الدراسة احلالية، ه  أيًضا م  الدراسار الوص ية اليت سعت إىل التعرف على واقنبع   (3

عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا ، وااسرة يف اجملتمع السعودي، عالوة 
على الوقوف على االجتاهار العاملينبة املعاصنبرة يف هنبملا اجملنبا ، لالسنبتعانة بامنبا يف       

رتحة اليت تساه  باا الباحثة لتعزيز التواصل والتعنباوو بنبني   تصمي  اإلسرتاتيجية املق
. حتقيًقنبنبا لرؤينبنبة بالدننبنبا .مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  وااسنبنبرة يف اجملتمنبنبع السنبنبعودي

 (، واستجابة ملطالب برنامج التحو  الولين.2030الطموحة )
 إجراءار الدراسة:

ح ، وذلنبك  استندر الباحثة يف إعداد اإلسنبرتاتيجية علنبى املنبناج الوصنب   املسنب     
ملالءمته لطبيعة الدراسة، حيث يات  بوصف املشكلة، جع احلقنبائق، واسنبتجواب ألتمنبع    
البحث أو عينة ممثلة منه، حينبث قامنبت الباحثنبة مبراجعنبة اادب النظنبري، والدراسنبار       
السابقة ايلية واإلقليمية والعاملية املرتبطة مبوضوع الدراسة، كمنبا قامنبت بالتواصنبل منبع     

اال نبا  امللنبتحقني مبسسسنبار رينباأل أل نبا  حكومينبة، ومعلمنبنبار       عيننبة منب  أمانبار    
ومشرفار رياأل اال ا  للتعرف على واقع العالقنبة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل      

 اال ا ، وأساليب التواصل املستخدمة. 
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 اليت تنشد حتقيقاا مسسسار رياأل اال ا  يف العامل املعاصر.
جينبنبع الدراسنبنبار يالحنبنبظ اسنبنبتخداماا املنبنبناج الوصنبنب   واإلسنبنبتبانة كنبنبأداة  منبنبع     (2

 علومار.امل
الدراسة احلالية، ه  أيًضا م  الدراسار الوص ية اليت سعت إىل التعرف على واقنبع   (3

عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا ، وااسرة يف اجملتمع السعودي، عالوة 
على الوقوف على االجتاهار العاملينبة املعاصنبرة يف هنبملا اجملنبا ، لالسنبتعانة بامنبا يف       

رتحة اليت تساه  باا الباحثة لتعزيز التواصل والتعنباوو بنبني   تصمي  اإلسرتاتيجية املق
. حتقيًقنبنبا لرؤينبنبة بالدننبنبا .مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  وااسنبنبرة يف اجملتمنبنبع السنبنبعودي

 (، واستجابة ملطالب برنامج التحو  الولين.2030الطموحة )
 إجراءار الدراسة:

ح ، وذلنبك  استندر الباحثة يف إعداد اإلسنبرتاتيجية علنبى املنبناج الوصنب   املسنب     
ملالءمته لطبيعة الدراسة، حيث يات  بوصف املشكلة، جع احلقنبائق، واسنبتجواب ألتمنبع    
البحث أو عينة ممثلة منه، حينبث قامنبت الباحثنبة مبراجعنبة اادب النظنبري، والدراسنبار       
السابقة ايلية واإلقليمية والعاملية املرتبطة مبوضوع الدراسة، كمنبا قامنبت بالتواصنبل منبع     

اال نبا  امللنبتحقني مبسسسنبار رينباأل أل نبا  حكومينبة، ومعلمنبنبار       عيننبة منب  أمانبار    
ومشرفار رياأل اال ا  للتعرف على واقع العالقنبة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل      

 اال ا ، وأساليب التواصل املستخدمة. 
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 اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مؤسسات

 رياض األطفال واألسرة يف اجملتمع السعودي
 د:متاي

ناو  هملا ا زء م  الدراسة اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار ت
رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء الواقع ايل  واالجتاهنبار العاملينبة   

 املعاصرة واليت متت مناقشتاا يف ااجزاء السابقة م  الدراسة. 
 :وتتضم  اإلسرتاتيجية العناصر التالية

 ار اإلسرتاتيجية.مربر (1
 أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا. (2
 :مكونار اإلسرتاتيجية (3

 رؤية اإلسرتاتيجية، ورسالتاا، وقيماا، وألاالتاا، وأهدافاا. (Swot )حتليل 
 الوسائل وااساليب الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية. (4
 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية. (5
 مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية.  (6
 طالب ااساسية الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية على أرأل الواقع.امل (7
 املقومار ااساسية إلجناح اإلسرتاتيجية. (8

 :وفيما يل  ت صيل ذلك
 :مربرار االسرتاتيجية

 .الرغبة يف تعزيز العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة -ا
 للط ل. ت عيل دور الوالدي  يف حتقيق الرتبية املتكاملة -ب
تتناسب مع عصر التقنية وُتسال عملية  اقرتاح وسائل وأساليب تواصل حديثة - ج

 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة.

 :أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا
 :تنبثق اإلسرتاتيجية م  ااس  واملنطلقار التالية

تعاىل يف حمك   أ نب الشريعة اإلسالمية وحرصاا على تعزيز فطرة الط ل، انطالًقا م  قوله
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې ې  ې  ى  ى  چ  :التنزيل

 (.30 :)الروم، آية چائ  ەئ  ائ
ويف هملا السياق جاءر السنة النبوية لتسكد حرصاا على حتمل اابوي  واملنبربني  
املسسولية الكاملة يف تربينبة اابننباء واحلنبرمب علنبى تعزينبز فطنبرتا  وايافظنبة عليانبا         

أال كلكنب  راع  وكلكنب    » :ا يف ن وسا .. ويف هملا يقو  عليه الصالة والسالموتنميتا
 )رواه البخاري(.«. مسسوٌ  ع  رعيته

ب نب السياسة العامة للتعلي  يف اململكة العربية السعودية، واليت تول  اهتمامًا كبريًا مبرحلة 
مالمنبح شخصنبية    رياأل اال ا ، إميانًا مناا بأهميتاا باعتبارها مرحلة بناء وتكنبوي  

. ويف هملا الصدد تصف وثيقة .الط ل م  ناحية، وكوناا قاعدة التعلي  وسلمه ااو 
منب  أهنب  أهنبداف مرحلنبة رينباأل اال نبا  يف       »سياسة التعلي  يف اململكنبة علنبى أو   

اململكة: صيانة فطرة الط نبل ورعاينبة مننبوه اخللقنب  والعقلنب ، وا سنبم  يف ظنبروف        
)وزارة التعلنبنبي ، « منبنبع مقتضنبنبيار اإلسنبنبالم  لبيعينبنبة سنبنبوية  نبنبو ااسنبنبرة متجاوبنبنبة 

  هنب(.1390
 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي.  -ج
    االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف أسنباليب التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         -د

 وااسرة.
 (2030رؤية اململكة ) -هنب

ململكة، والدع  الالحمدود لتطنبوير املنظومنبة التعليمينبة    اإلرادة السياسية حلكومة ا
مبختلف مستوياتاا، حيث سعت الدولة إىل توفري كافنبة اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية     
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 :أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا
 :تنبثق اإلسرتاتيجية م  ااس  واملنطلقار التالية

تعاىل يف حمك   أ نب الشريعة اإلسالمية وحرصاا على تعزيز فطرة الط ل، انطالًقا م  قوله
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې ې  ې  ى  ى  چ  :التنزيل

 (.30 :)الروم، آية چائ  ەئ  ائ
ويف هملا السياق جاءر السنة النبوية لتسكد حرصاا على حتمل اابوي  واملنبربني  
املسسولية الكاملة يف تربينبة اابننباء واحلنبرمب علنبى تعزينبز فطنبرتا  وايافظنبة عليانبا         

أال كلكنب  راع  وكلكنب    » :ا يف ن وسا .. ويف هملا يقو  عليه الصالة والسالموتنميتا
 )رواه البخاري(.«. مسسوٌ  ع  رعيته

ب نب السياسة العامة للتعلي  يف اململكة العربية السعودية، واليت تول  اهتمامًا كبريًا مبرحلة 
مالمنبح شخصنبية    رياأل اال ا ، إميانًا مناا بأهميتاا باعتبارها مرحلة بناء وتكنبوي  

. ويف هملا الصدد تصف وثيقة .الط ل م  ناحية، وكوناا قاعدة التعلي  وسلمه ااو 
منب  أهنب  أهنبداف مرحلنبة رينباأل اال نبا  يف       »سياسة التعلي  يف اململكنبة علنبى أو   

اململكة: صيانة فطرة الط نبل ورعاينبة مننبوه اخللقنب  والعقلنب ، وا سنبم  يف ظنبروف        
)وزارة التعلنبنبي ، « منبنبع مقتضنبنبيار اإلسنبنبالم  لبيعينبنبة سنبنبوية  نبنبو ااسنبنبرة متجاوبنبنبة 

  هنب(.1390
 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي.  -ج
    االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف أسنباليب التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         -د

 وااسرة.
 (2030رؤية اململكة ) -هنب

ململكة، والدع  الالحمدود لتطنبوير املنظومنبة التعليمينبة    اإلرادة السياسية حلكومة ا
مبختلف مستوياتاا، حيث سعت الدولة إىل توفري كافنبة اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية     
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والبنى التحتية للمسسسار التعليمية لتمكينانبا منب  حتقينبق أهنبدافاا و نبودة تنافسنبية       
 لدولة السنوية.عالية، ولي  أد  على هملا االهتمام م  ختصيص ربع ميزانية ا

 :مكونار اإلسرتاتيجية

 :Swotحتليل  أ نب
 نقاط الضعف نقاط القوة

 نب إدراج مرحلة رياأل اال ا  ضم  السل  التعليم .1
رينبنباأل غينبنباب التعنبنباوو ال عنبنبا  بنبنبني ااسنبنبرة ومسسسنبنبار  نبنبنب 1

 اال ا  يف ت عيل عملية التواصل.

 نب الدع  الالحمدود م  الدولة لدع  التعلي  وتطويره.2
قلة الوع  بأهمية التواصل بني ااسرة والروضنبة ومنبا    نب2
 .م  مردود إباب  على اال ا  هلا

نب وجود دليل تنظيم  حديث للحضانة ورياأل 3
 (.1439نب  1438اال ا  )

نب تقلص الدور الرتبوي والتوجينبه اإلرشنبادي منب  قبنبل     3
 الوالدي  نتيجة انشغاهلما.

ال تتناسنبب منبع    نب أساليب التواصل التقليدية والنبيت قنبد  4
 ظروف ااسرة.

 التحديار ال رمب
نب افتتاح املزيد م  مسسسار رياأل اال نبا  مبنبا يسنبا     1

يف زينبنبادة توظينبنبف املتخصصنبنبار منبنب  خربنبنبار رينبنباأل   
اال نبنبا ، وحينبنبت  تعزينبنبز العالقنبنبة بنبنبني مسسسنبنبار رينبنباأل 

 اال ا  وااسرة.

التقنينبنبة  املنبنبسثرار السنبنبلبية للبنبنبث املباشنبنبر ووسنبنبائل نبنبنب زينبنبادة 1
 ل احلديثة مبختلف أنواعاا.والتواص

التقنينبنبة نبنبنب إدمنبنباو اسنبنبتخدام شنبنببكة املعلومنبنبار ووسنبنبائل 2
 .  احلديثة م  قبل اال ا  يف مرحلة الرياأل

نب زيادة انشغا  املرأة ع  أل اهلا، وبالتال  تقلص دورها 3
 الرتبوي جتاها  نتيجة متكيناا ومشاركتاا يف بناء اجملتمع.

بء ااكنبرب يف  نب حتمنبل مسسسنبار رينباأل اال نبا  العنب     4
تربية اال ا ، نتيجة لزيادة انشغا  املرأة، ممنبا حينبت  علنبى    
مسسسار رياأل اال ا  مد جسور التواصل مع ااسرة 

 لتحقيق الرتبية التكاملية.

نب إعداد دليل إجرائنب  لتعزينبز الشنبراكة بنبني مسسسنبار      2
رينبنباأل وااسنبنبرة علنبنبى غنبنبرار النبنبدليل اإلجرائنبنب  لتعزينبنبز  

 علي  العام وااسرة.الشراكة بني مسسسار الت
نب تعدد وتنبوافر وسنبائل التواصنبل اإللكرتونينبة وسنباولة      3

استخداماا، مما يساعد على نشر ثقافة التواصنبل وت عيلنباا   
 بني كافة ألراف التواصل.

 :ب نب رؤية اإلسرتاتيجية
روضة فاعلة، وأسرٌة داعمنبة، منب     تطمح اإلسرتاتيجية إىل حتقيق شراكة دائمة بني

 اعدة. أجل ل ولٍة و

 :ج نب رسالة اإلسرتاتيجية
تسعى اإلسرتاتيجية إىل مد جسور التواصل وتعزيز العالقة بني مسسسار رينباأل  
 اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي، مبا يسا  يف حتقيق النمو الشامل للط نبل وإعنبداده  

دينبة  ملراحل التعلي  ااخرى، م  خال  التوظيف اامثل لكافة الوسنبائل واإلمكاننبار املا  
املتاحة لدى الروضة اليت متكناا م  تعزيز التواصل مع ااسرة وبالتنبال  حتقينبق أهنبدافاا    

 العامة.

 :د نب قملَي  اإلسرتاتيجية
 .التعاوو 
 .الثقة 
 .االحرتام 
 .التعالف 
  .املسسولية 
 .االلتزام 

 :هنب نب ألاالر التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 ملرتبطة مبسسسار رياأل اال ا .اللوائح واانظمة، والسياسار ا 
 .املعلومار املرتبطة بالط ل وسلوكه، وميوله، واهتماماته، وأساليب تربيته وتوجياه 
 .الربامج واانشطة املتعلقة بتعل  الط ل 
  الروضة. الربامج واانشطة اليت تن ملهااملساهمة التطوعية اولياء اامور، واملشاركة يف 
 ر املرتبطة بربامج الروضة.املساهمة يف اختاذ القرارا 

 :ألراف التواصل
 . منسوبار رياأل اال ا 
 .)أولياء اامور )ااسرة 
 .املسسسار اجملتمعية والقطاع اخلامب 
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 :ج نب رسالة اإلسرتاتيجية
تسعى اإلسرتاتيجية إىل مد جسور التواصل وتعزيز العالقة بني مسسسار رينباأل  
 اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي، مبا يسا  يف حتقيق النمو الشامل للط نبل وإعنبداده  

دينبة  ملراحل التعلي  ااخرى، م  خال  التوظيف اامثل لكافة الوسنبائل واإلمكاننبار املا  
املتاحة لدى الروضة اليت متكناا م  تعزيز التواصل مع ااسرة وبالتنبال  حتقينبق أهنبدافاا    

 العامة.

 :د نب قملَي  اإلسرتاتيجية
 .التعاوو 
 .الثقة 
 .االحرتام 
 .التعالف 
  .املسسولية 
 .االلتزام 

 :هنب نب ألاالر التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 ملرتبطة مبسسسار رياأل اال ا .اللوائح واانظمة، والسياسار ا 
 .املعلومار املرتبطة بالط ل وسلوكه، وميوله، واهتماماته، وأساليب تربيته وتوجياه 
 .الربامج واانشطة املتعلقة بتعل  الط ل 
  الروضة. الربامج واانشطة اليت تن ملهااملساهمة التطوعية اولياء اامور، واملشاركة يف 
 ر املرتبطة بربامج الروضة.املساهمة يف اختاذ القرارا 

 :ألراف التواصل
 . منسوبار رياأل اال ا 
 .)أولياء اامور )ااسرة 
 .املسسسار اجملتمعية والقطاع اخلامب 
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ااهداف العامة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا   -و
 :وااسرة يف اجملتمع السعودي
 :ىل حتقيق ااهداف التاليةتسعى اإلسرتاتيجية املقرتحة إ

       مد جسور التواصل ال عا  وتعميق الثقة والتعنباوو املسنبتمر والبننباء بنبني مسسسنبار
رياأل اال ا  وااسرة مبا ُيسا  يف حتقيق أهدافاما املشرتكة وحيقق النمنبو الشنبامل   

 للط ل.
 .بناء عالقة إبابية ثنائية االجتاه بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة 
  بعض وسائل وأسنباليب التواصنبل ال عالنبة بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         اقرتاح

 وااسرة يف ضوء االحتياجار ايلية واالجتاهار العاملية.
 وسائل وأساليب التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يعترب أسلوب التواصل والتعاوو بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة واملتمثنبل  
والزيارار املنزلية، واللقاءار ال ردية وا ماعية مع ااماار، وألنبال   يف اليوم امل توح، 

. إخل، م  .ااماار، واملشاركة يف اانشطة والرحالر، وامللصقار عند مداخل الروضة
الوسائل التقليدية م  املنظور احلديث، وهو عصر الثورة التكنولوجية والشبكة املعلوماتية 

تية متنوعة ويف متناو  ا ميع، وحولت بالتال  عملية اليت أصبحت تقدم خدمار معلوما
التعلي  وإدارتاا إىل التقنية مما حيت  على املسسسار الرتبوية ت عيلاا منب  منطلنبق التكينبف    
مع متطلبار العصر واسنبتجابة ملطالنبب اجملتمنبع، ومنب  أمثلنبة وسنبائل االتصنبا  احلديثنبة         

 :املعتمدة على التقنية ما يل 

 :Mobile Application أ نب تطبيقار اهلواتف
تعترب اهلواتف الملكية وتطبيقاتاا م  أكثر وأشار وسائل التواصل اليت يعتمد علياا 
أولياء اامور يف مسسسار رياأل اال ا ، حيث ميك  دمج وسائل معاا ذلك أو معظ  
اهلواتف الملكية يوجد باا متص ح يسنبمح ملسنبتخدمه النبدخو  علنبى املوقنبع اإللكرتوننب        

 ة الروابط اخلاصة باا.للروضة وكاف

كما أو م  مميزار اهلواتف الملكية أناا جتعل تواصل ااسرة مع مسسسار رياأل 
اال ا  واستجابتاا سريعة وذلك م  خال  رسائل التنبيه اليت تصل إليا  سنبواًء كاننبت   
إعالنار، أو الطوارئ، وغريها م  اامور اليت ترتبط باال ا ، أو منسوبار الروضة أو 

 اامور ومسسسار اجملتمع ااخرى. أولياء
كما أو م  العوامل اليت جتعل اهلواتف الملكية م  أكثر وسنبائل التواصنبل ت ضنبيًلا    
 كوناا أصبحت جزًءا م  حياتنا وتتماشى مع عصر السرعة الملي ميينبز حياتننبا املعاصنبرة.   

(Suite, 2018: p2.) 

 :Websiteب نب املوقع اإللكرتون  للروضة 
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة عبارة عنب  منظمنبة متعلمنبة    ُيعترب التواصل بني

تتكوو م  اال ا  ومعلماتا  وأسره  منب  خنبال  تواصنبلا  الثننبائ  )ذو االجتنباهني(      
وت اعلا  وتبادهل  للمعلومار ميكنب  حتقينبق أهنبداف النمنبو الشنبامل، وتعزينبز اانشنبطة        

قدي  اخلدمار االلكرتونية التعاونية بني ااسرة والروضة، كما ميك  توظيف الشبكة، يف ت
م  رياأل اال ا  إىل ااسنبر مثنبل تسنبجيل اال نبا ، دفنبع الرسنبوم، اإلعالننبار عنب          

 (.Dai Hongzhu, 2013.. إخل. ).اانشطة وال عالية

  :Blogج نب املدونة 
صحي ة شخصنبية علنبى الشنببكة العنكبوتينبة تسنبجل فيانبا سلسنبلة منب          :عبارة ع 

 ترتيب متسلسل م  ااحد  لألقدم.االنطباعار املسلسلة اليت تعرأل يف 
وعادة ما تكوو حو  موضوع معني ميك  أو يتاح لآلخري  الت اعل مع ما يكتنبب  
م  املعلمار أو الوالدي  ع  أنشطة اال ا  داخنبل الروضنبة، أو خنبربار املعلمنبار أو     
الوالدي  يف تربية اال ا  ممنبا يسنباعد علنبى تقنبدي  معلومنبار ثنبرة وعملينبة للمعلمنبار         

 (.Gaudeul & Peroni, 2010ر وأولياء اامور. )ااخريا
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كما أو م  مميزار اهلواتف الملكية أناا جتعل تواصل ااسرة مع مسسسار رياأل 
اال ا  واستجابتاا سريعة وذلك م  خال  رسائل التنبيه اليت تصل إليا  سنبواًء كاننبت   
إعالنار، أو الطوارئ، وغريها م  اامور اليت ترتبط باال ا ، أو منسوبار الروضة أو 

 اامور ومسسسار اجملتمع ااخرى. أولياء
كما أو م  العوامل اليت جتعل اهلواتف الملكية م  أكثر وسنبائل التواصنبل ت ضنبيًلا    
 كوناا أصبحت جزًءا م  حياتنا وتتماشى مع عصر السرعة الملي ميينبز حياتننبا املعاصنبرة.   

(Suite, 2018: p2.) 

 :Websiteب نب املوقع اإللكرتون  للروضة 
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة عبارة عنب  منظمنبة متعلمنبة    ُيعترب التواصل بني

تتكوو م  اال ا  ومعلماتا  وأسره  منب  خنبال  تواصنبلا  الثننبائ  )ذو االجتنباهني(      
وت اعلا  وتبادهل  للمعلومار ميكنب  حتقينبق أهنبداف النمنبو الشنبامل، وتعزينبز اانشنبطة        

قدي  اخلدمار االلكرتونية التعاونية بني ااسرة والروضة، كما ميك  توظيف الشبكة، يف ت
م  رياأل اال ا  إىل ااسنبر مثنبل تسنبجيل اال نبا ، دفنبع الرسنبوم، اإلعالننبار عنب          

 (.Dai Hongzhu, 2013.. إخل. ).اانشطة وال عالية

  :Blogج نب املدونة 
صحي ة شخصنبية علنبى الشنببكة العنكبوتينبة تسنبجل فيانبا سلسنبلة منب          :عبارة ع 

 ترتيب متسلسل م  ااحد  لألقدم.االنطباعار املسلسلة اليت تعرأل يف 
وعادة ما تكوو حو  موضوع معني ميك  أو يتاح لآلخري  الت اعل مع ما يكتنبب  
م  املعلمار أو الوالدي  ع  أنشطة اال ا  داخنبل الروضنبة، أو خنبربار املعلمنبار أو     
الوالدي  يف تربية اال ا  ممنبا يسنباعد علنبى تقنبدي  معلومنبار ثنبرة وعملينبة للمعلمنبار         

 (.Gaudeul & Peroni, 2010ر وأولياء اامور. )ااخريا
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 :وم  أه  فوائد املدونة ما يل 
 غري مكل ة وسالة االستخدام.  (1
التغلب على حدود الزماو واملكاو يف عملية الت اعل بني ااسرة ومسسسار رينباأل   (2

 اال ا .
 ساولة عملية احل ظ والنسخ واملشاركة مع اآلخري . (3
وسع دائرة الت اعل بني اال ا  واملعلمار، وااماار، مما استخدام املدونة ميك  أو ي (4

 يساعد على تعزيز بينا .
ع  لريق املدونة، ميك  اي فرد، ويف أي وقت، وم  أي مكاو أو يعنبرأل أو يعّبنبر    (5

ع  ما لديه م  أفكار وآراء، كما أو أي قارئ منب  أي مكنباو حنبو  العنبامل يسنبتطيع      
وأفكنبار بانبدف اإلثنبراء واإلفنبادة، كمنبا ميكنب        املشاركة بتقدي  ما لديه م  معلومار 

ملعلمار الروضة املساهمة مبنبا لنبديا  منب  خنبربار عملينبة وتربوينبة علنبى املسنبتوى         
 (.Chen & Zhang, 2003الشخص  أو ا ماع . )

 د نب امللف االلكرتون : أو ما يسمى مبلف اإلجناز اإللكرتون  الرقم :
املوثقنبة ينبت  جتميعانبا وإدارتانبا منب       عبارة ع : ألموعة م  ايتويار اإللكرتونينبة  

املستخدمني وتتضنبم  مل نبار إلكرتونينبة: منب  كتنبب، وصنبور، ومدوننبة... إخل، ميكنب          
مشاركتاا مع أولينباء اامنبور ومنبع مسسسنبار رينباأل اال نبا  )منب  الروضنبة لألسنبرة          
والعك ( وميك  االست ادة مناا يف حتقيق ذلك ع  لريق مقدم  خدمة النت املنزلية، أو 

 ت املنزلية.شبكة الن
وم  ااهداف الرئيسة للمل ار اإللكرتونية تكوي  منصة تواصل تشجع التواصل 

 املستمر بني ااسرة ومسسسار رياأل اال ا .
 :ومللف اإلجناز اإللكرتون  فوائد عديدة أهما ما يل 

تسليط الضوء على إجنازار اال ا ، وتعزيز الثقنبة بأن سنبا  وقنبدراتا ، ويف ن نب       (1
عريف ااسرة على بيئة الط ل التعليمية، وبالتال  تعرف املعلمار علنبى  الوقت يت  ت

 بيئته املنزلية.
ميك  استخدام املل ار اإللكرتونية يف تقوي  أنشطة اال ا  ومبادراتا  واجتاهاتا ،  (2

 ومدى الوفاء باحتياجاتا  ومطالب منوه  املختل ة.
ي ، ممنبا يشنبعره  باملسنباهمة    إمكانية مشاركة الوالدي  للملف اإللكرتون  مع اآلخنبر  (3

 (.Chen, 2001ال اعلة يف إجنازار أل اهل . )
 :Social Mediaهنب نب وسائل التواصل االجتماع  

 .. إخل. )انظر اللوحة اإلرشادية(..ال يسبوك، وتويرت، والواتساب، واإلمييل -ك
الينبار  و نب إصدار نشرة إلكرتونية وورقية شارية أو أسبوعية تلخص كافة اانشطة وال ع 

يقوم باا اال ا  يف الروضنبة وإدراجانبا يف موقنبع الروضنبة وإرسنبا  نسنبخة إىل        اليت
 أولياء اامور.

ز نب إعداد دليل خامب يتضم  اللوائح واانظمة وكافة النبربامج واانشنبطة النبيت تن نبملها      
فنباك ،   الروضة، كما يتضم  كافة أرقام ووسائل التواصنبل منبع الروضنبة )هنباتف،    

وإرساله إىل ااسرة لتسايل عملية التواصل وإدراجنبه يف موقنبع    إمييل، موقع... إخل(
 الروضة اإللكرتون .

ح نب تصوير أنشطة الروضة وفعالياتاا ونشرها على املوقع اإللكرتون  للروضة، ومواقنبع   
 التواصل االجتماع ، وإعطاء اجملا  لألسرة للتعليق وإبداء املرئيار بشأناا.

اعية دورية بني منسوبار الروضة وااسنبرة مثنبل الينبوم    ط نب عقد اللقاءار ال ردية وا م 
امل توح، وألال  ااماار، ملناقشة مطالب اال ا  وسبل الوفنباء بانبا، ومشنبكالتا     

 وسبل التغلب علياا.
ي نب دعوة ااماار لزيارة الروضة، للتعرف على بيئنبة الروضنبة ومنبا تقدمنبه منب  بنبرامج        

وضة لاللالع على بيئة الط نبل املنزلينبة   وأنشطة، وتنظي  زيارار منزلية ملنسوبار الر
 وأحواله، والوقوف على الدور الرتبوي لألسرة جتاه الط ل ومدى استعدادها للمزيد

 م  التعاوو مع الروضة.
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 بيئته املنزلية.
ميك  استخدام املل ار اإللكرتونية يف تقوي  أنشطة اال ا  ومبادراتا  واجتاهاتا ،  (2

 ومدى الوفاء باحتياجاتا  ومطالب منوه  املختل ة.
ي ، ممنبا يشنبعره  باملسنباهمة    إمكانية مشاركة الوالدي  للملف اإللكرتون  مع اآلخنبر  (3

 (.Chen, 2001ال اعلة يف إجنازار أل اهل . )
 :Social Mediaهنب نب وسائل التواصل االجتماع  

 .. إخل. )انظر اللوحة اإلرشادية(..ال يسبوك، وتويرت، والواتساب، واإلمييل -ك
الينبار  و نب إصدار نشرة إلكرتونية وورقية شارية أو أسبوعية تلخص كافة اانشطة وال ع 

يقوم باا اال ا  يف الروضنبة وإدراجانبا يف موقنبع الروضنبة وإرسنبا  نسنبخة إىل        اليت
 أولياء اامور.

ز نب إعداد دليل خامب يتضم  اللوائح واانظمة وكافة النبربامج واانشنبطة النبيت تن نبملها      
فنباك ،   الروضة، كما يتضم  كافة أرقام ووسائل التواصنبل منبع الروضنبة )هنباتف،    

وإرساله إىل ااسرة لتسايل عملية التواصل وإدراجنبه يف موقنبع    إمييل، موقع... إخل(
 الروضة اإللكرتون .

ح نب تصوير أنشطة الروضة وفعالياتاا ونشرها على املوقع اإللكرتون  للروضة، ومواقنبع   
 التواصل االجتماع ، وإعطاء اجملا  لألسرة للتعليق وإبداء املرئيار بشأناا.

اعية دورية بني منسوبار الروضة وااسنبرة مثنبل الينبوم    ط نب عقد اللقاءار ال ردية وا م 
امل توح، وألال  ااماار، ملناقشة مطالب اال ا  وسبل الوفنباء بانبا، ومشنبكالتا     

 وسبل التغلب علياا.
ي نب دعوة ااماار لزيارة الروضة، للتعرف على بيئنبة الروضنبة ومنبا تقدمنبه منب  بنبرامج        

وضة لاللالع على بيئة الط نبل املنزلينبة   وأنشطة، وتنظي  زيارار منزلية ملنسوبار الر
 وأحواله، والوقوف على الدور الرتبوي لألسرة جتاه الط ل ومدى استعدادها للمزيد

 م  التعاوو مع الروضة.
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ك نب مشاركة ااماار يف تنظي  بعض أنشطة الروضة االجتماعينبة، كنبالرحالر، وزينبارة     
 جتماعية والرمسية.بعض مسسسار اجملتمع، والت اعل مع بعض املناسبار اال

  نب دعوة الروضة اصحاب اخلربة م  أولياء اامور لتقدي  بعض اياضرار والندوار  
. إضنبافة إىل إثنبراء   .التوعوية ذار الصبغة الدينية، والثقافية، واالجتماعينبة والصنبحية  

 الدروس املناجية للروضة.
ا  وتقوي  أدائا  يف كافنبة  م نب إعداد التقارير الشارية أو ال صلية اخلاصة بإجنازار اال  

 ا وانب النمائية، وم  ثّ  إرساهلا إىل ااسرة ورقيًّا أو إلكرتونيًّا.
وميكنبنب  القنبنبو  إو توظينبنبف التقنينبنبة وشنبنببكة املعلومنبنبار وكافنبنبة وسنبنبائل التواصنبنبل 

 مسسسنبار االجتماع  مبختلف أنواعاا م  أه  ااساليب املامة يف تعزيز التواصل بنبني  
ولك  هملا ال يعين جتاهنبل الوسنبائل وااسنباليب التقليدينبة أو      رياأل اال ا  والروضة،

إحال  التقنية بدًلا مناا، بل ينبغ  دمج ااسلوبني مًعا، وأعين بنبمللك ااسنباليب احلديثنبة    
جنبًا إىل جنب مع ااساليب التقليدية باعتبارهمنبا يكمنبالو بعضنباما النببعض يف التعزينبز      

 وااسرة يف اجملتمع السعودي.اامثل للعالقار بني مسسسار رياأل اال ا  
 لوحة إرشادية الستخدامار وسائل التواصل لبًقا

 لطبيعة املعلومار املرغوب توصيلاا

املوقع  نوع املعلومار
 االلكرتون 

التطبيقار 
 الملكية

البالغار 
 التحمليرية

الربيد 
 االلكرتون 

وسائل 
التواصل 
 االجتماع 

 ال يديوهار

  √ √ √ √ √ رسائل الرسائل والتنبيه
 √ √    √ العالقار العامة

 √ √ √  √ √ اإلعالو ع  ال عاليار
 √ √ √  √ √ اإلعالنار اخلاصة
  √ √ √ √ √ التملكري باملواعيد اهلامة
   √   √ النماذج والوثائق
 √ √ √   √ احلمالر التطوعية
  √ √   √ ألموعار التواصل

 .Jay Cooper, (2018) School Communication Planning Guide.p14املصدر 

 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية:
 :تت  عملية متابعة وتقوي  الإلسرتاتيجية املقرتحة م  خال  ما يل 

نب تشكيل  نة متابعة م  إدارة التعلي  باملنطقة تتابع أداء ألل  املساهمة الوالدية وسعيه 1
يل منبا يواجنبه اجمللنب  منب      حنو حتقيق أهدافه، كما يتوقع أو تعمل اللجننبة علنبى تنبملل   

 عقبار.
 نب الزيارار امليدانية الدورية م  قملبل  نة املتابعة. 2
نب حضور اانشطة وال عاليار اليت تقيماا مسسسنبار رينباأل اال نبا  ويشنبارك فيانبا        3

 أولياء اامور.
 :نب االلالع على التقارير اليت يت  رفعاا م  ألل  املساهمة الوالدية واملتضمنة 4

 ار اجملل .أ نب إجناز
 ب نب املعوقار واملشكالر اليت واجات اجملل  وحالت دوو حتقق أهدافه.

ج نب توصيار اجملل  ومقرتحاته لتطوير عمليار التواصل وت عيلاا بني مسسسار رياأل  
 اال ا  وااسرة واجملتمع.

نب توزيع إستبانار إلكرتونية وورقية على أولينباء اامنبور ومسسسنبار اجملتمنبع لقينباس        5
 ى الرضا لديا  ع  عملية التواصل.مستو

 :مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية
اعتماد وزارة التعلي  تشكيل أللنب  املسنباهمة الوالدينبة املقنبرتح إنشنباؤه مبسسسنبار        (1

رياأل اال ا  تعزيزًا لعملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف    
 اجملتمع السعودي.

ملوقع على شبكة املعلومار خامب برياأل اال ا ،  إنشاء إدارار التعلي  يف املنالق (2
 حبيث يكوو لكل روضة رابط خامب باا.
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 .Jay Cooper, (2018) School Communication Planning Guide.p14املصدر 

 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية:
 :تت  عملية متابعة وتقوي  الإلسرتاتيجية املقرتحة م  خال  ما يل 

نب تشكيل  نة متابعة م  إدارة التعلي  باملنطقة تتابع أداء ألل  املساهمة الوالدية وسعيه 1
يل منبا يواجنبه اجمللنب  منب      حنو حتقيق أهدافه، كما يتوقع أو تعمل اللجننبة علنبى تنبملل   

 عقبار.
 نب الزيارار امليدانية الدورية م  قملبل  نة املتابعة. 2
نب حضور اانشطة وال عاليار اليت تقيماا مسسسنبار رينباأل اال نبا  ويشنبارك فيانبا        3

 أولياء اامور.
 :نب االلالع على التقارير اليت يت  رفعاا م  ألل  املساهمة الوالدية واملتضمنة 4

 ار اجملل .أ نب إجناز
 ب نب املعوقار واملشكالر اليت واجات اجملل  وحالت دوو حتقق أهدافه.

ج نب توصيار اجملل  ومقرتحاته لتطوير عمليار التواصل وت عيلاا بني مسسسار رياأل  
 اال ا  وااسرة واجملتمع.

نب توزيع إستبانار إلكرتونية وورقية على أولينباء اامنبور ومسسسنبار اجملتمنبع لقينباس        5
 ى الرضا لديا  ع  عملية التواصل.مستو

 :مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية
اعتماد وزارة التعلي  تشكيل أللنب  املسنباهمة الوالدينبة املقنبرتح إنشنباؤه مبسسسنبار        (1

رياأل اال ا  تعزيزًا لعملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف    
 اجملتمع السعودي.

ملوقع على شبكة املعلومار خامب برياأل اال ا ،  إنشاء إدارار التعلي  يف املنالق (2
 حبيث يكوو لكل روضة رابط خامب باا.
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فتح مسسسار رياأل اال ا  حسابار هلا يف مواقع التواصل االجتمنباع  بأنواعانبا    (3
 وت عيلاا يف عمليار التواصل.

 زيادة عدد الزائري  واملتابعني ملواقع التواصل اخلاصة بالروضة. (4
الالت  شارْكَ  يف تنظنبي  بعنبض أنشنبطة الروضنبة، كنبالرحالر       ارت اع عدد ااماار (5

 مثاًل، وغريها م  اانشطة.
 والقطاع. اال ا  مع املسسسار اجملتمعيةعدد الشراكار اليت عقدتاا مسسسار رياأل  (6
 عدد مشاركار أصحاب اخلربة م  أولينباء اامنبور يف تقنبدي  اياضنبرار والننبدوار      (7

 التوعوية يف خمتلف اجملاالر.
ى رضا أولياء اامور ومنسوب  الروضنبار واملسسسنبار اجملتمعينبة املشنباركة يف     مستو (8

 برامج تعزيز التواصل.
 وااسرة: التواصل بني مسسسار رياأل اال ا مطالب تن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز 

 :يتطلب تن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع حتقيق املطالب التالية
  :يتكوو أعضاؤه م « ألل  املساهمة الوالدية»خل الروضة يسمى تشكيل ألل  دا

 .رئيسة اجملل  وتكوو م  أماار اال ا  امللتحقني بالروضة 
 .قائدة الروضة نائبة للرئيسة 
 . وكيلة الروضة تكوو أمينة ومقررة اجملل 
 3 . م  املعلمار عضوار باجملل 
 3 . م  ااماار عضوار باجملل 
 3 مسسسار اجملتمع ايل  وفًقا الحتياجار اجملل . عضوار ممثالر لبعض 
 3 .عضوار م  القطاع اخلامب 
 2 . فنيار إلدارة املوقع وقنوار االتصا 
 2 .سكرتاريار 

 )انظر اهليكل التنظيم  للمجل (.
 3على أو يكوو رئي  اجملل  منب  أولينباء اامنبور وللمجلنب  احلنبق يف إضنبافة )      

ًقا الحتياجار اجملل  )أعضاء هيئنبة التنبدري    أعضاء( ممثلني لبعض مسسسار اجملتمع وف
با امعار، رجا  الدي ، إعالميني، متخصصني يف ألا  الط ولة، وعل  النبن  ، وعلنب    

 االجتماع، ألباء، رجا  أم ، قطاع خامب(.
على أو يكنبوو تواصنبل اجمللنب  مباشنبرة منبع إدارة التعلنبي  يف املنطقنبة التنبابع هلنبا          

 الروضة.
اجملل  م  سنة إىل سنتني )إلعطاء فرصة املشاركة اكرب أو تكوو مدة العضوية يف 

 عدد ممك  م  أولياء اامور واملتخصصني م  مسسسار اجملتمع.
 أهداف اجملل : 

 دع  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسر واجملتمع. (1
 تعزيز املساهمة الوالدية يف تربية وتعلي  اال ا . (2
 اال ا . الرفع م  املاارار التعليمية لدى (3
 تعزيز القي  اخُللقية واملمارسار السلوكية لدى اال ا . (4
متكني الوالدي  م  تقدي  ما لديا  منب  أفكنبار وآراء منب  شنبأناا تطنبوير املمارسنبار        (5

 الرتبوية والتعليمية واالجتماعية يف الروضة.
 ماام اجملل :

ا  وضع اخلطة الشنباملة لعملينبة التواصنبل والتعنباوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نب         (1
 وااسرة ووسائل تن يملها ومتابعتاا وتقوي  خمرجاتاا.

تزويد ااسنبرة باملعلومنبار الالزمنبة النبيت تسنباعده  علنبى االضنبطالع مبسنبسولياتا           (2
 والتعليمية واالجتماعية يف املنز . الرتبوية

 تقدي  اآلراء واملقرتحار الالزمة بتطوير برامج وأنشطة الروضة وحتسني خمرجاتاا. (3
ر واآلليار ال اعلة يف التواصل مع ااسر وبعض مسسسار اجملتمنبع  اقرتاح السياسا (4
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 )انظر اهليكل التنظيم  للمجل (.
 3على أو يكوو رئي  اجملل  منب  أولينباء اامنبور وللمجلنب  احلنبق يف إضنبافة )      

ًقا الحتياجار اجملل  )أعضاء هيئنبة التنبدري    أعضاء( ممثلني لبعض مسسسار اجملتمع وف
با امعار، رجا  الدي ، إعالميني، متخصصني يف ألا  الط ولة، وعل  النبن  ، وعلنب    

 االجتماع، ألباء، رجا  أم ، قطاع خامب(.
على أو يكنبوو تواصنبل اجمللنب  مباشنبرة منبع إدارة التعلنبي  يف املنطقنبة التنبابع هلنبا          

 الروضة.
اجملل  م  سنة إىل سنتني )إلعطاء فرصة املشاركة اكرب أو تكوو مدة العضوية يف 

 عدد ممك  م  أولياء اامور واملتخصصني م  مسسسار اجملتمع.
 أهداف اجملل : 

 دع  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسر واجملتمع. (1
 تعزيز املساهمة الوالدية يف تربية وتعلي  اال ا . (2
 اال ا . الرفع م  املاارار التعليمية لدى (3
 تعزيز القي  اخُللقية واملمارسار السلوكية لدى اال ا . (4
متكني الوالدي  م  تقدي  ما لديا  منب  أفكنبار وآراء منب  شنبأناا تطنبوير املمارسنبار        (5

 الرتبوية والتعليمية واالجتماعية يف الروضة.
 ماام اجملل :

ا  وضع اخلطة الشنباملة لعملينبة التواصنبل والتعنباوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نب         (1
 وااسرة ووسائل تن يملها ومتابعتاا وتقوي  خمرجاتاا.

تزويد ااسنبرة باملعلومنبار الالزمنبة النبيت تسنباعده  علنبى االضنبطالع مبسنبسولياتا           (2
 والتعليمية واالجتماعية يف املنز . الرتبوية

 تقدي  اآلراء واملقرتحار الالزمة بتطوير برامج وأنشطة الروضة وحتسني خمرجاتاا. (3
ر واآلليار ال اعلة يف التواصل مع ااسر وبعض مسسسار اجملتمنبع  اقرتاح السياسا (4
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 م  أجل حتقيق ااهداف املشرتكة.
عقد االجتماعار واللقاءار املنتظمنبة، وورل العمنبل، والننبدوار ملناقشنبة القضنبايا       (5

وكافة اامور املرتبطة باللوائح واانظمة، والربامج واانشطة، ومتكينا  م  املساهمة 
 ارار الالزمة بشأو ذلك.يف اختاذ القر

تكوي  شراكار مع بعض املسسسار اجملتمعينبة والقطنباع اخلنبامب ورجنبا  ااعمنبا        (6
 لدع  أنشطة وفعاليار مسسسار رياأل اال ا .

تنظي  دورار لتنمية ك ايار منسوبار مسسسار رينباأل اال نبا  املرتبطنبة بعملينبة      (7
 التواصل بالتعاوو مع ا اار املعنية بالتدريب.

ير الدورية ع  إجنازار الروضة منب  بنبرامج وأنشنبطة مت تن ينبملها إىل إدارة     رفع التقار (8
 التعلي  باملنطقة باإلضافة إىل حماضر االجتماعار.

 مراجعة اخلطة وحتديثاا بشكل دوري. (9
 اهليكل التنظيم  جملل  املساهمة الوالدية

 إدارة التعلي  باملنالق

 رئيسة ألل  املساهمة الوالدية  قائدة الروضة
 سكرتارية )م  ااماار(

 وكيالر الروضة

فين إدارة املوقع 
 وقنوار التواصل

 عضوار ممثالر  معلمار الروضة
 م  ااماار

عضوار ممثالر لبعض 
 مسسسار اجملتمع

 مقومار إجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة:
 :املقرتحة ما يل  م  أه  مقومار جناح االسرتاتيجية

تعاوو وسائل اإلعالم مبختلف أنواعاا يف نشر الوع  بأهمية التواصل بني مسسسار  (1
 رياأل اال ا  وااسرة، وانعكاساا اإلباب  على تربية اال ا .

مسسسار رياأل اال ا  مبد جسور التواصل مع ااسرة لتعزيز الثقة بينامنبا   مبادرة (2
 السعودي. وتعزيز الرتبية التكاملية للط ل

تقدي  احلوافز املادية واملعنوية م  وزارة التعلي  ملسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبر     (3
 واليت حتقق النجاح املنشود م  عملية التواصل.

 دع  وزارة التعلي  وإدارار التعلي  باملنالق اجملل  بتزويد مسسسار رياأل اال ا  (4

 التحقيق اامثل مع ااسرة.بكافة اإلمكانار املادية والبشرية اليت متكناا م  
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 مقومار إجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة:
 :املقرتحة ما يل  م  أه  مقومار جناح االسرتاتيجية

تعاوو وسائل اإلعالم مبختلف أنواعاا يف نشر الوع  بأهمية التواصل بني مسسسار  (1
 رياأل اال ا  وااسرة، وانعكاساا اإلباب  على تربية اال ا .

مسسسار رياأل اال ا  مبد جسور التواصل مع ااسرة لتعزيز الثقة بينامنبا   مبادرة (2
 السعودي. وتعزيز الرتبية التكاملية للط ل

تقدي  احلوافز املادية واملعنوية م  وزارة التعلي  ملسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبر     (3
 واليت حتقق النجاح املنشود م  عملية التواصل.

 دع  وزارة التعلي  وإدارار التعلي  باملنالق اجملل  بتزويد مسسسار رياأل اال ا  (4

 التحقيق اامثل مع ااسرة.بكافة اإلمكانار املادية والبشرية اليت متكناا م  
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 مصادر ومراجع البحث

 القرآو الكري . -
 أواًل: املصادر:

( لساو العرب، الطبعة ااوىل، ا نبزء الرابنبع )بنباب    2003اب  منظور، أبو ال ضل حممد ب  مكرم ) -
 وصل(، بريور: دار صادر.

 الدار املصرية اللبنانية.(، معج  املصطلحار الرتبوية والن سية، القاهرة: 2003شحاتة، والنجار، ) -

ا امع الصحيح املسنبند منب  حنبديث رسنبو  ان وسنبننه      هنب(، 1400، )حممد ب  إمساعيل البخاري -
 .املكتبة السل ية، الطبعة ااوىل، القاهرة: وأيامه

 :املراجع العربية :ثانًيا
والروضنبة  تكامنبل املننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  ااسنبرة       »هنب( 1428البسام، هي اء عبد ان العل ، ) -

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللنبك  «. لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
 سعود، الرياأل.

اجتاهنبنبار  :اإلدارة واإلشنبنبراف الرتبنبنبوي(: »2000اخلطينبنبب، أ،نبنبد، ورداح اخلطينبنبب، وال نبنبرح، )  -
 «.حديثة

 ماو، دار املسري للنشر.، ع«أساسيار التخطيط الرتبوي(: »2015السقا، امتثا  أ،د ) -

. القنباهرة: دار الناضنبة العربينبة    «نشأة وسائل االتصنبا  وتطورهنبا  »(، 2007القوزي، حممد عل ، ) -
 للطباعة والنشر والتوزيع.

مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  وتعزيز العالقنبة منبا بنبني البينبت     (: »2018املادي، أسامة، ) -
 .Https:// www. Linked. Com/ Pulse/ AL Mahdi. «واملدرسة

، املكتب العلم  للكمبيوتر والنشر والتوزينبع،  «التدري : مناذجه ومااراته(: »1997زيتوو، كما  ) -
 اإلسكندرية.

دور ااسرة يف حتقيق أهداف رينباأل اال نبا  يف ا ماورينبة العربينبة     (: »2012سعد، ثراء أ،د، ) -
 .« مدينة دمشقالسورية: دراسة ميدانية يف رياأل اال ا  احلكومية يف

، الطبعنبة  «الرتبينبة االجتماعينبة والدينينبة يف رينباأل اال نبا      (: »2007شريف، السيد عبد القادر، ) -
 ااوىل، دار املسرية، عماو.

. الطبعة الثامنة، اإلسكندرية: الدار «السلوك التنظيم  مدخل بناء املاارار(: »2007ماهر، أ،د، ) -
 ا امعية.

، املنظمنبة  «(: املرجع الرتبوي العرب  لنبربامج رينباأل اال نبا    2004مرداو، جن  الدي ، وآخروو ) -
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة برامج الرتبية، تون .

 فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة»(، 2008مرس ، منا  صربي، ) -

  امعة البعث. «اقآفندوة رياأل اال ا ، واقع و»إىل  ، حبث مقدم«الوالدي  يف برنامج الروضة -
، «ماارار االتصا  والت اعنبل يف عملنبييت التعلنبي  والنبتعل     (: »2005صط ى، عبد السميع ،د، )م -
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 قته بالقلق االجتماعّيوعال ه اجلسد الوهمّياضطراب تشّو

 مةة املكرَّة مبدينة مكَّلدى طلبة املرحلة الثانويَّ 

 نصارياألمجيل د. خولة 

 البحث ملخص

التعرف على مدى تواجد اضطراب تشوه اجلسدد الدوه ي نمدم  دم      إىلهدفت الدراسة احلالية 
مت ، رمدة مدم كدال اجلنسد     دراسة عالقته بالقلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبنطقدة مكدة املك  

مت تطبيق مقياسدي اضدطراب تشدوه    ، اإناً ( 230)ذكور ن( 200) مم الطلبة 430التطبيق على عينة مم 
، الشدافعي ) نمقياس القلق االجت اعي املقنم للبيئدة السدعودية  ، (2015، احللو نعباس) اجلسد الوه ي

متتع الطلبدة بدرجدة متوسدطة مدم تشدوه       ظهرت النتائجأن، مت استخدام املنهج الوصفي املقارن، (2008
بين ا مل تظهر النتائج نجدود فدرنب بد  الد كور ناالنداض ر اضدطراب تشدوه اجلسدد         ، اجلسد الوه ي

نه كانت هندا  عالقدة ارتباطيدة قويدة بد  اضدطراب تشدوه اجلسدد         أال إ، ن بالقلق االجت اعيأالوه ي 
 الوه ي نالقلق االجت اعي.

 القلق االجت اعي  –اب تشوه اجلسد الوه ي اضطر الكل ات املفتاحية:
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Dysmorphic body disorder and its relationship to social anxiety among 
secondary school students in Makkah Al-Mukarramah 

 

Abstract 

The present study aimed at identifying the presence of placebo deformity disorder 
and then examining its relationship with social anxiety among secondary school students in 
Makkah Al-Mukarramah Region from both sexes. A sample of 406 students: (200) males 
and (230) females, was used. The dysmorphic body disorder scale  (Al-Hilou and Abbas, 
2015) and the standardized social anxiety scale for the Saudi environment were applied (Al-
Shafei, 2008). A comparative descriptive approach was used, and the results showed that 
students had a moderate degree of Dysmorphism, but showed no differences between males 
and females in Dysmorphism deformity disorder or social anxiety. However, there was a 
strong correlation between dysmorphic body disorder and social anxiety. 

Key words: dysmorphic body disorder, social anxiety. 

 مقدمة:

نساني املقبولة ر معظم اخلارجي هو أحد أبعاد السلو  اإلن اهت ام الفرد مبظهره إ
أحدد  ، ا بصدور  اجلسدد  املظهر اجلسددي أن مدا يعدرف عل ي د     دَُّعنُي، الثقافات حول العامل

حيدث متثدل صدور  اجلسدد صدور       ، األمور الرئيسة اليت ينشغل بها نسبة كبري  مم البشر
اخلدارجي أن مكوناتده الداخليدة    ذهنية نعقلية يكونهدا الفدرد عدم جسدده سدواه املظهدر       

نا بات كفاهتها ، إضافة إىل حمددات قدرته على توظيف ه ه األعضاه، عضائه املختلفةأن
السدل  ناإلادابي نانعكداس    مما قد يصاحب ذلك جم وعة مم املشاعر املختلطة بشدقيها  

ن تتشدوه  أا حياًند أنقدد دددض   ( Sreshta. N et al, 2017) ذلك على صدورته اجلسددية  
فكدار ناملشداعر املشدوهة حدول مظهدره      صور  اجلسد نيصبح لدى الفرد جم وعة مم األ

ا إىل درجة السدخ  نعددم الرضدا عدم جسدده أن إىل درجدة       حياًنأاجلسدي تصل بالفرد 
عتقدداد بوجدود عيددوب نتشدوهات لددديهم ممدا يوقددع الفدرد ر الكددثري مددم     ناال التدوهم 

يؤكد الكثري مم العل اه أنهدا تنشدمب مبراحدل    ناليت ، االضطرابات النفسية اليت ال حصر هلا
 ( 2017 ،راسأبو ) عام( 17-13) ب  ع ري، الفردمم ع ر  مبكر 

عضداه  أىل كدل عضدو مدم    إمرحلة املراهقة ناليت فيها ينظر املراهدق  ناملقصود هنا 
 انغالًبد ، عترب ه ه املرحلة مرحلة الفحص اجلزئي الدقيقذ ُتإ، جس ه كمبنه جزه قائم ب اته

حيث يواجه الفرد مم اجلنسد   ، جزاه مم جسدهأعم شكل  يكون املراهق غري راٍض ما
جم وعة مم التغريات البيولوجية ناجلسدية الديت تع دل علدى تغديري ر تركيبتده النفسدية       

ذا تكوندت  إخاصدة  ، ناليت قد تكون لديه تصورات سلبية عم نفسه نجسدده ، نالعضوية
لي تبنى نظر  سلبية نمشوهه تكون بداية لإلصابة نبالتا، لديه حالة مم الرفض للتغريات

 Phillips et al,2012 Veale et) باضطرابات نفسية كاضدطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي    

al,1996) ، عم الن وذج العصري املثدالي   االبتعادإن ه ه التغريات هي ر حقيقتها مبثابة
ه ه التغريات اليت تطرأ علدى   ل األهل عمَبنبالتالي تكثر التعليقات مم ِق، للفتا  اجل يلة

نقد  (.2001، الشرباني) املراهق خاصة اذا كانت ه ه التغريات غري متوازنة ر بداياتها
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أن هدد ا النددو  مددم  إىل( (Phillips et al,2012 & الدديت قددام بهددا شددارت الدراسدداتأ
 %2٫1حيدث يظهدر بنسدبة    ، ا منه لدى ال كورضطرابات يظهر لدى اإلناض أكثر قليًلاال

 لدى ال كور. %1٫6لدى االناض مقارنة ب
 Enricoيطالي ظهر مفهوم تشوه اجلسد الوه ي ر بداياته على يد عامل النفس اإل

Morselli1891 سعيد ضطراب بمبنه اضطراب يصبح الفرد فيه غريحيث نصف ه ا اال ،
نيظهر اخلوف علدى الفدرد مدم نجدود عيدب      ، حيث تتمب ر حياته اليومية ر كافة جماالتها

 Singh) ن ممددا يددؤ ر علددى تعاملدده العددام مددع ا خددريم نجبسددده قددد يالحظدده ا خددر

&Veale,2019.) 
على أنه اضطراب يشدت ل علدى أفكدار    ( Gunstad & Phillips,2003) نقد عرفه

نهدو نه دي نإن كدان    ، ن اجلسدم أقهرية عم نجود عيب ر جدزه أن أكثدر مدم الوجده     
 أمدددا .مدددم ح  ددده احلقيقدددي ا أكدددرب ا فإنددده يمبخددد  عندددد الفدددرد ح ً ددد موجدددوًد

(Phillips KA,2004)          فدريى هد ا االضدطراب يدرتب  باعتقداد هخدر نهدو االعتقداد أن
نه ا بدنره يرتب  بمبداه الفرد ر اجملاالت اإلجت اعية ، ا خريم سريفضون التعامل معهم

 ناملهنية ناألكادميية ناألدنار اإلجت اعية املطلوبة.
صدارها اخلامس اضطراب تشوه اجلسد إية ر نقد حددت مجعية النفسي  األمريك

أن ، نشغال الفرد بوجدود عيدب حمسدوس   ا"خصائص أن مسات ترتب  ب :الوه ي على أنه
مما يسدبب ضديق نانشدغال الفكدر     ، مصدر قلق مفرط بشكل ملحوظ لوجود عيب مدر 

 (.American Psychiatric Association,2000) انقلًق
فقد اعتربت اضطراب  - ضطراباتتصنيفها لال ض م -ما منظ ة الصحة العاملية أ

" اضطراب ناتج عم انشغال الفدرد بوجدود عيدب ناحدد أن     :التشوه اجلسدي الوه ي هو
 World) بدل ا خدريم"  ن غري ملحدوظ مدم قِ  أكان ملحوظ  أكثر ر املظهر اخلارجي سواًه

Health Organisation,2018.) 

نده  أضطراب تشوه اجلسد الوه ي نترى الباحثة مم خالل استعراضها لتعريفات ا
" خصائص أن مسات ترتب  بانشغال الفرد بوجود عيب حمسدوس   :نهأعلى  ميكم تعريف

مما يسبب ضيق نانشغال الفكر ، أن مصدر قلق مفرط بشكل ملحوظ لوجود عيب مدر 
    ."انقلًق

تعدود إىل   االضدطرابات أن أسدباب هد ا الندو  مدم     ) (Hunt.et al,2008)يرى ن
نتدزداد اإلصدابة بده بوجدود     ، مم العوامل العصبية نالبيولوجية نالبيئية ناجلينيةجم وعة 

أن مرنر الفدرد ربدربات سدلبية ر الطفولدة مثدل التن در أن       ، مصاب  ض م أفراد العائلة
باإلضافة إىل الت تدع ربصدائص شخصدية معيندة مثدل امفداض مسدتوى الثقدة         ، غاظةاإل

املظهدر املثدالي   ) النفسدي جملدارا  معدايري معيندة     االجت داعي نالشدعور بالضدغ    ، بالنفس
ك ا أن هد ا املعتقدد   ، ، خر كالقلق ناالكتئابهأن إذا كان لدى الفرد اضطراب ، (ناجليد

 يددرتب  بالثقافددة السددائد  ضدد م بلددد معدد  خاصددة تلددك الدديت تددرتب  مبعددايري اجل ددال. 
(Phillips,2004) ،فقد  ؛هخر إىل ضطرابات مم شخصنختتلف مظاهر ه ا النو  مم اال

نقد ، يتخيلها الفرد أكرب مما هي عليه، يكون الرتكيز على نجود حبوب أن بثور ر البشر 
أن ح م نشكل اجلهداز التناسدلي نح دم    ، أن شعر اجلسم، يكون لديهم ندبات صغري 

  (.2002، األنصاري) العضالت
 ،أن ال كور يركزنن علدى الشدكل العضدلي لل سدم     (McQuillan,2019)نترى 

نر بعدض  ، ناستخدام املك الت الغ ائيدة ، نال ي قد يصل إىل حد الت اريم ملد  طويلة
نقد أكدت ذلك بدراستها على عينة مم طلبة املرحلت  ، احلاالت استخدام إبر السترينيد

ن توصلت مم خالهلا إىل أن األفدراد الد يم يعدانون مدم     ، اجلامعية نالثانوية مم اجلنس 
نيقومدون برتتيدب الشدعر    ، الصدور هلدم   التقداط يت نبدون   راباتاالضدط ه ا النو  مدم  

نضع ك ية كبري  ، ا لديهمأن ملس أن تفقد أن قياس ما يعتقدننه عيًب، أن احلالقة باست رار
لبس نوعية معينة مم الثياب إلخفاه العيب ، أن اطالب اللحية إلخفاه العيب، مم املكياج

إجدراه  ، طبداه اجللديدة نالت  يدل باسدت رار    أ  زيدار ، االت ريم بشكل كدبري جدد   ، املعتقد
اسدتخدام األظدافر إلزالدة    ، التفكري باست رار بداملظهر اخلدارجي  ، ع ليات جت يل متعدد 
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نده  أضطراب تشوه اجلسد الوه ي نترى الباحثة مم خالل استعراضها لتعريفات ا
" خصائص أن مسات ترتب  بانشغال الفرد بوجود عيب حمسدوس   :نهأعلى  ميكم تعريف

مما يسبب ضيق نانشغال الفكر ، أن مصدر قلق مفرط بشكل ملحوظ لوجود عيب مدر 
    ."انقلًق

تعدود إىل   االضدطرابات أن أسدباب هد ا الندو  مدم     ) (Hunt.et al,2008)يرى ن
نتدزداد اإلصدابة بده بوجدود     ، مم العوامل العصبية نالبيولوجية نالبيئية ناجلينيةجم وعة 

أن مرنر الفدرد ربدربات سدلبية ر الطفولدة مثدل التن در أن       ، مصاب  ض م أفراد العائلة
باإلضافة إىل الت تدع ربصدائص شخصدية معيندة مثدل امفداض مسدتوى الثقدة         ، غاظةاإل

املظهدر املثدالي   ) النفسدي جملدارا  معدايري معيندة     االجت داعي نالشدعور بالضدغ    ، بالنفس
ك ا أن هد ا املعتقدد   ، ، خر كالقلق ناالكتئابهأن إذا كان لدى الفرد اضطراب ، (ناجليد

 يددرتب  بالثقافددة السددائد  ضدد م بلددد معدد  خاصددة تلددك الدديت تددرتب  مبعددايري اجل ددال. 
(Phillips,2004) ،فقد  ؛هخر إىل ضطرابات مم شخصنختتلف مظاهر ه ا النو  مم اال

نقد ، يتخيلها الفرد أكرب مما هي عليه، يكون الرتكيز على نجود حبوب أن بثور ر البشر 
أن ح م نشكل اجلهداز التناسدلي نح دم    ، أن شعر اجلسم، يكون لديهم ندبات صغري 

  (.2002، األنصاري) العضالت
 ،أن ال كور يركزنن علدى الشدكل العضدلي لل سدم     (McQuillan,2019)نترى 

نر بعدض  ، ناستخدام املك الت الغ ائيدة ، نال ي قد يصل إىل حد الت اريم ملد  طويلة
نقد أكدت ذلك بدراستها على عينة مم طلبة املرحلت  ، احلاالت استخدام إبر السترينيد

ن توصلت مم خالهلا إىل أن األفدراد الد يم يعدانون مدم     ، اجلامعية نالثانوية مم اجلنس 
نيقومدون برتتيدب الشدعر    ، الصدور هلدم   التقداط يت نبدون   راباتاالضدط ه ا النو  مدم  

نضع ك ية كبري  ، ا لديهمأن ملس أن تفقد أن قياس ما يعتقدننه عيًب، أن احلالقة باست رار
لبس نوعية معينة مم الثياب إلخفاه العيب ، أن اطالب اللحية إلخفاه العيب، مم املكياج

إجدراه  ، طبداه اجللديدة نالت  يدل باسدت رار    أ  زيدار ، االت ريم بشكل كدبري جدد   ، املعتقد
اسدتخدام األظدافر إلزالدة    ، التفكري باست رار بداملظهر اخلدارجي  ، ع ليات جت يل متعدد 
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تقددير  ، مم مشاكل عاطفيةاملعانا  ، االجت اعيةجتنب احملافل ، البثور أن األدنات االخرى
 Veale.et نيؤكدد كدل مدم    اجلدازم أن ا خدريم يدرنن عيوبده.     االعتقاد، ال ات املتدني

al,1996; Gunstad & Phillips,2003; Phillips.et al,2009 ) ) ن بعض احلاالت أعلى
ىل املدرسة أن الع ل إمع شخص هخر أن ال هاب  االرتباطىل رفض إقد يصل فيها الفرد 

نقد يصل ، نر حاالت متقدمة يصبح جليس املنزل، املختلفة االجت اعيةنجتنب األنشطة 
 االجت داعي ناخلدوف   باالكتئداب نر احلاالت املرضية قد ترافدق  ، االنتحارقصاه إىل أر 

فريى أن األفدراد الد يم يعدانون مدم     ( Phillips & Kaye,2007) أما ناهلوس االكتئابي.
حبيدث يقدوم بتكدرار    ، ه ا النو  مم اإلضطرابات قد يطورنن حالتهم إىل احلالة املرضدية 

الخريم عم مظهره نالقيدام بع ليدات عقليدة تتضد م املقارندة      النظر إىل املره  أن سؤال ا
هت دامهم مبظهدرهم نمشداعرهم    سدت ابة ال انذلدك ك ، املست ر  بد  مظهدره نمظهدرهم   

نمم  م تصبح ه ه األفكار مؤملة نيصعب التحكم فيهدا  ، للحصول على النتائج األفضل
هدؤاله األفدراد    مدم  255ر دراسدته أن  ( Phillips,2009) نقدد أكدد  ، نالسيطر  عليهدا 
مبشاعر مدم  ضطراب هت ام مبظهرهم نيرافق ه ا االا لالساعات يومي  8يقضون أكثر مم 

 ;Phillips&Menard,2005) مدم  كددت دراسدات كدل   أك دا  ، اخل ل نالقلدق ناحلدزن  

Phillips& Pinto,2012 &.(Eisen.et al,2004 ;  األفكار خاصة مم  %38اىل  %32إن
 نه ية.  أفكاراملتعلقة بعيوب اجلسد هي 

إىل أن األفراد ال يم يعانون مدم  ( phillips,Mcelroy,et al,1994) نأشار كل مم
نيبدن أن ، اضطراب اجلسد الوه ي يعانون مم القلق االجت اعي بشكل أكرب مم غريهم

البعض ر تشخيصه على  ئاذ خيط، هنا  لبًسا يعرتي تشخيص اضطراب اجلسد الوه ي
ضطراب  أن الثاني يت يز بوجود ذ يت سد الفرب ب  االإ،  اعيانه اضطراب القلق االجت

أن ساذج أن بتصدرف  ، أن مثري للخ ل، مشاعر اخلوف عند املصاب مم أن يظهر أنه غ 
أمدا اضدطراب   ، أن تصرف يستدعي الضحك على كالمه أن تصدرفاته ، حمرج أمام الناس

ن أبسبب نجود اعتقاد لديه الناس فيخاف املصاب مم الظهور أمام  تشوه اجلسد الوه ي

 %45ىل إا ضدطراب  مًعد  نيبلد  التدزامم بد  اال   ، (Phillips,2005) مظهره غري طبيعدي 
 (.2006، الدسوقي)

 75بدراسته ناليت مشلت عينة مم ( 2013، عبدالرحيم نحس ) على ذلك كدأن
س لوا درجات مرتفعة علدى مقيداس    نال يم، مم املشخص  باضطراب اجلسد الوه ي

، نفعالي الشدديد كتئاب ناخل ل نالتوتر االظهرنا حاالت مم االأ، وه اجلسد الوه يتش
، مما اعل الفرد ر حالة مم الضديق ناألمل النفسدي  ، نقد يصاحبه اضطرابات فسيولوجية

، نامفداض مسدتوى تقددير الد ات    ، جت داعي نال ي يؤدي بالنهاية إىل سوه التوافدق اال 
نضدعف األداه األكدادميي   ، جت داعي نالرهداب اال ،  رتبدا ناال، نعدم الرضا عم ال ات

 .ناملهين
املصداب   ( 45) جراهدا علدى عيندة مدم    أالديت  ( 2015، اخلدولي ) نجاهت دراسة

نضالالت ذات صدلة   اد على أنهم ميتلكون أفكاًريتمبكلباضطراب تشوه اجلسد الوه ي ل
مدنهم بسدبب    تت ركز ر اعتقادهم أن ا خريم ينظرنن الديهم أن يسدخرنن  ، باضطرابهم

الكيفيددة الدديت يظهددر بهددا شددكلهم ممددا اعلددهم عرضددة إىل االصددابة باضددطرابات نفسددية 
 ناليت تعيق بدنرها حيا  الفرد نتهدد نجوده نقد تنتهي باالنتحار.، ناجت اعية

نمم هنا جند أن القلق االجت اعي نما يتض ه مم الكيفيدة الديت يدرى فيهدا الفدرد      
السي ا بسدبب املخدانف   ، اجلوانب اليت ختتل لدى الفرد خريم مم أكثرنفسه ر عيون ا 

فقد يت نب مم يعاني اضطراب تشوه اجلسد ، املتعلقة ناملرتبطة بصور  اجلسد لدى الفرد
نذلك خلوفه الشديد ، الوه ي الوظائف اإلجت اعية مم أي نو  أن املواجهة مع اجل هور

، (Veale et al,2003) ده لديده مم التحليل نالنقد بسبب مظهر العيب ال ي يعتقد بوجو
نال ي ميكم ، جت اعيةجت اعي يت يز ربوف مفرط نغري معقول ر املواقف االفالقلق اال

الفرد مدم نعدي    ملا يعانيه، ا إىل جنب مع اضطراب التشوه اجلسدي الوه يأن يسري جنًب
ذلدك   نيتفق، (Karges,2015) شديد للغاية مبظهره نجسده مما يعيق تفاعله مع ا خريم

حيث أكدا على أن القلق االجت اعي ( Leary&Kowalski,1995) مع ما جاه به كل مم
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 %45ىل إا ضدطراب  مًعد  نيبلد  التدزامم بد  اال   ، (Phillips,2005) مظهره غري طبيعدي 
 (.2006، الدسوقي)

 75بدراسته ناليت مشلت عينة مم ( 2013، عبدالرحيم نحس ) على ذلك كدأن
س لوا درجات مرتفعة علدى مقيداس    نال يم، مم املشخص  باضطراب اجلسد الوه ي

، نفعالي الشدديد كتئاب ناخل ل نالتوتر االظهرنا حاالت مم االأ، وه اجلسد الوه يتش
، مما اعل الفرد ر حالة مم الضديق ناألمل النفسدي  ، نقد يصاحبه اضطرابات فسيولوجية

، نامفداض مسدتوى تقددير الد ات    ، جت داعي نال ي يؤدي بالنهاية إىل سوه التوافدق اال 
نضدعف األداه األكدادميي   ، جت داعي نالرهداب اال ،  رتبدا ناال، نعدم الرضا عم ال ات

 .ناملهين
املصداب   ( 45) جراهدا علدى عيندة مدم    أالديت  ( 2015، اخلدولي ) نجاهت دراسة

نضالالت ذات صدلة   اد على أنهم ميتلكون أفكاًريتمبكلباضطراب تشوه اجلسد الوه ي ل
مدنهم بسدبب    تت ركز ر اعتقادهم أن ا خريم ينظرنن الديهم أن يسدخرنن  ، باضطرابهم

الكيفيددة الدديت يظهددر بهددا شددكلهم ممددا اعلددهم عرضددة إىل االصددابة باضددطرابات نفسددية 
 ناليت تعيق بدنرها حيا  الفرد نتهدد نجوده نقد تنتهي باالنتحار.، ناجت اعية

نمم هنا جند أن القلق االجت اعي نما يتض ه مم الكيفيدة الديت يدرى فيهدا الفدرد      
السي ا بسدبب املخدانف   ، اجلوانب اليت ختتل لدى الفرد خريم مم أكثرنفسه ر عيون ا 

فقد يت نب مم يعاني اضطراب تشوه اجلسد ، املتعلقة ناملرتبطة بصور  اجلسد لدى الفرد
نذلك خلوفه الشديد ، الوه ي الوظائف اإلجت اعية مم أي نو  أن املواجهة مع اجل هور

، (Veale et al,2003) ده لديده مم التحليل نالنقد بسبب مظهر العيب ال ي يعتقد بوجو
نال ي ميكم ، جت اعيةجت اعي يت يز ربوف مفرط نغري معقول ر املواقف االفالقلق اال

الفرد مدم نعدي    ملا يعانيه، ا إىل جنب مع اضطراب التشوه اجلسدي الوه يأن يسري جنًب
ذلدك   نيتفق، (Karges,2015) شديد للغاية مبظهره نجسده مما يعيق تفاعله مع ا خريم

حيث أكدا على أن القلق االجت اعي ( Leary&Kowalski,1995) مع ما جاه به كل مم
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جسددية ر  نعقليدة   انأعراًضد ، خدتالط مدع ا خدريم   يتض م السلو  الت ن  نقلدق اال 
جت اعي فكدر  عقليدة  ابتده تظهدر ر مواقدف      حيث يعترب القلق اال، جت اعيةاملواقف اال

ر أن الصدور  السدلبية لل سدد تدرتب      ( Archer&Cash,1985) نما أكده، نفسية خمتلفة
 جت اعي.بالتفاعل اال

إىل أن القلق االجت اعي هو جانب مم جوانب القلق ال ي ( 2006، البنا) نيشري
نيعرب عم مشكلة نفسية انفعالية فردية مير بها الفدرد خدالل   ، جت اعيةتستثريه املواقف اال

، رضدوان ) نيدرى ، التقييم السل  مم ا خدريم  جت اعية تت ثل ر اخلوف مماملواقف اال
أن مشكلة القلق تت ثل ر التضخيم الكار ي للعواقدب مدم خدالل التطدرف ر     ( 2001

طرح املتطلبات مم ال ات حبيث يتحول أدنى خطمب يرتكبه اىل كار ة بالنسبة لده تغرقده ر   
 نسحاب.اخل ل نتعزز ميله لال

نيعدرف  ، ضطراب اجلسد الدوه ي اا بد يرتب  بشكل كبري ج االجت اعيإن القلق 
 & Phillips) نتشدري دراسدة  ، جت اعيدة املختلفدة  مبسدتويات مدم القلدق ر املواقدف اال    

Kaye,2007 ) سنة مم ع ر الفدرد ( 19-13) يبدأ بالظهور ب  االجت اعيإىل أن القلق ،
فولدة  فقد يرتب  القلق ر مرحلدة الط ، نلكم ميكم أن ددض قبل ذلك ر مرحلة الطفولة

باخل ل نالعادات السلوكية ناالرتبا  نالتوتر نالتوحد نالرفض املدرسدي نعددم طاعدة    
ناذا مل يتم معاجلة املشكلة ر تلك املرحلة فقد تتطور إىل اضطراب نقلدق يدؤ ر   ، األنامر

 على كل مم جمالي األداه ر الع ل ناجملت ع.
ضدطراب تشدوه اجلسدد    جت داعي نا أن القلق اال( Phillips.et al,2006) نقد أكد

نه ا يشدرتكان ر سدم البدايدة ناحلالدة     إحيث ، ا نمتبادلجد  الوه ي بينه ا ارتباط عاٍل
جت اعيدة الغامضدة ناملشدوهة    نايضا بالتوجه املعرر نكيفية تفسري املعلومدات اال ، املزمنة

 بإسلوب سل .

عدال ر تدمبطري   جت اعي إىل أه ية اإلدرا  غري الفنيشري الن وذج املعرر للقلق اال
نيشدكل اخلدوف مدم    ، (;Phillips,2004 Phillips,2006) ناست رار القلدق االجت داعي  

 النفسية. أكثر املدركات غري الفعالة ر ه ه املشكلةالتقييم السل  ناإلاابي 
، جت اعي نتشوه اجلسد الدوه ي مفهومدان متسدقان للغايدة    إن مفهومي القلق اال

سي  بينه ا ناليت ترتب  بدنرها جبانب معدرر متعلدق   نتلعب حساسية الرفض الدنر الو
 ( Phillips.et al,2006) بتشوهات اجلسد الوه ية

 إىل %12ن أ(Phillips,2009, Pope et al,2005)  كددت دراسدات كدل مدم    أن
مددم القلددق  مددم املصدداب  باضددطراب اجلسددد الددوه ي لددديهم مسددتوى عدداٍل 68٫8%

يعدانون مدم قلدق اجت داعي يعدانون مدم       مدم الد يم    %12اىل %4٫8االجت اعي نان 
فمبشارت إىل أن مدا  ( Phillips&Stout,2009) ما دراسةأ، اضطراب تشوه اجلسد الوه ي

، اجلسددد الددوه ي يعددانون مددم االكتئدداب ممددم يعددانون مددم اضددطراب %،373نسددبته 
 يعانون مم الوسواس القهري. %26٫1، جت اعيلديهم قلق اال %32٫9نأن

ناليت حانلت مم خالهلا التعرف  (Kelly et al (2010،بها نر الدراسة اليت قامت
، 200لدى عينة مم ، جت اعيعلى العالقة ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق اال

ظهرت النتائج جوانب معينة مدم القلدق االجت داعي نهدي اخلدوف مدم املواجهدة        أفقد 
 نالت نب ترجع بشكل رئيس إىل تشوه اجلسد الوه ي.

نالديت هددفت إىل التعدرف علددى    ( Pinto&Phillips,2005) كدل مددم مدا دراسدة   أ
حيدث  ، جت اعي لدى عينة مم مرضى اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي مستوى القلق اال

ك دا مت  ، (SADS) مت تطبيدق مقيداس القلدق االجت دا     ، امريًض 81بل  عدد أفراد العينة 
بد  تشدوه    اعالًيد  اباًطظهرت النتائج أن هنا  ارتأن، تشوه اجلسد الوه ي أعراضقياس 

ك دا ظهدرت لدديهم أعدراض االكتئداب نمظداهر       ، جت داعي نالقلدق اال  اجلسد الوه ي
 الشخصية الت نبية.
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عدال ر تدمبطري   جت اعي إىل أه ية اإلدرا  غري الفنيشري الن وذج املعرر للقلق اال
نيشدكل اخلدوف مدم    ، (;Phillips,2004 Phillips,2006) ناست رار القلدق االجت داعي  

 النفسية. أكثر املدركات غري الفعالة ر ه ه املشكلةالتقييم السل  ناإلاابي 
، جت اعي نتشوه اجلسد الدوه ي مفهومدان متسدقان للغايدة    إن مفهومي القلق اال

سي  بينه ا ناليت ترتب  بدنرها جبانب معدرر متعلدق   نتلعب حساسية الرفض الدنر الو
 ( Phillips.et al,2006) بتشوهات اجلسد الوه ية

 إىل %12ن أ(Phillips,2009, Pope et al,2005)  كددت دراسدات كدل مدم    أن
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يعدانون مدم قلدق اجت داعي يعدانون مدم       مدم الد يم    %12اىل %4٫8االجت اعي نان 
فمبشارت إىل أن مدا  ( Phillips&Stout,2009) ما دراسةأ، اضطراب تشوه اجلسد الوه ي

، اجلسددد الددوه ي يعددانون مددم االكتئدداب ممددم يعددانون مددم اضددطراب %،373نسددبته 
 يعانون مم الوسواس القهري. %26٫1، جت اعيلديهم قلق اال %32٫9نأن

ناليت حانلت مم خالهلا التعرف  (Kelly et al (2010،بها نر الدراسة اليت قامت
، 200لدى عينة مم ، جت اعيعلى العالقة ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق اال

ظهرت النتائج جوانب معينة مدم القلدق االجت داعي نهدي اخلدوف مدم املواجهدة        أفقد 
 نالت نب ترجع بشكل رئيس إىل تشوه اجلسد الوه ي.

نالديت هددفت إىل التعدرف علددى    ( Pinto&Phillips,2005) كدل مددم مدا دراسدة   أ
حيدث  ، جت اعي لدى عينة مم مرضى اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي مستوى القلق اال

ك دا مت  ، (SADS) مت تطبيدق مقيداس القلدق االجت دا     ، امريًض 81بل  عدد أفراد العينة 
بد  تشدوه    اعالًيد  اباًطظهرت النتائج أن هنا  ارتأن، تشوه اجلسد الوه ي أعراضقياس 

ك دا ظهدرت لدديهم أعدراض االكتئداب نمظداهر       ، جت داعي نالقلدق اال  اجلسد الوه ي
 الشخصية الت نبية.
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اداد  إنالديت هددفت إىل   ( 2012، الزبدون ، عباس) جاهت الدراسة اليت قام بها ن
نقدد  ، العالقة ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق االجت اعي لدى طلبة اجلامعدة 

نمت ، طالب نطالبدة  500نمت التطبيق على عينة مم، م الباحثان بتطوير مقاييس الدراسةقا
نأظهدرت النتدائج نجدود عالقدة     ، رتبداطي الاداد النتدائج   استخدام املنهج الوصدفي اال 

ك دا نجددت   ، جت اعيارتباطية ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي ناضطراب القلق اال
جت اعي توى اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق االب  اجلنس  ر مس االدراسة فرنًق

 لصاحل اإلناض.
ناليت هددفت إىل  ( Damerchel&Kalavand,2017) ك ا أكدت على ذلك دراسة
جت اعي ناضطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي نارتباطده     التعرف على العالقة ب  القلق اال

مدم طلبدة مدرحليت     اتطالبد  208 مشلدت العيندة  ، باخلوف مم التقييم السل  ناالاابي
مت تطبيدق مقياسدي القلدق اإلجت داعي ناضدطراب      ، البكالوريوس ناملاجستري ر اجلامعة

ظهدرت النتدائج   أن، ادابي تشوه اجلسد الوه ي نمقياس اخلوف مم التقيديم السدل  ناإل  
ك دا  ، ارتباط اخلوف مم التقييم السل  ناإلاابي بكل مم القلق نتشوه اجلسدد الدوه ي  

 جت اعي ناضطراب تشوه اجلسد الوه ي.اابي ب  القلق االإباط كان هنا  ارت

 مشكلة الدراسة:

مدم طدالب نطالبدات     %70تشري نتدائج الدراسدات احلديثدة أن مدا يقدرب مدم       
 %20نأن ، اجلامعات نالثانوي يشعرنن بالسخ  نعدم الرضى عم مظهدرهم اجلسددي  

ممدا يعيدق يصديلهم     ،(2006، الدسدوقي ) منهم تنطبق عليهم مظاهر هد ا االضدطراب  
مم الطلبدة   %20حيث يتسرب ما يقاراب ، الدراسي نقد يؤدي إىل التسرب مم املدرسة

حصدائية منظ دة النفسدي     إال يم يعانون مم اضطراب اجلسد الوه ي مم املدرسة نفق 
بدراسته على أن الطلبة املصاب  باضطراب تشوه ( Liao,2010) . ناكد2013مريكية األ

بسدبب   اهدم لواجبداتهم املدرسدية منخفًضد    ؤداأكان يصيلهم الدراسي ناجلسد الوه ي 
ك ا أنهم يعانون مم أعراض اكتئابيه نيعيشدون عزلدة عدم ا خدريم     ، انشغاهلم بمبنفسهم

ا ملا لفئة الطلبة مم أه ية خاصة ر مرحلة املراهقدة  ننظًر نيت نبون التفاعل االجت اعي.
نمدا يدرتب  بده مدم     ، اجلسدد الدوه ي   نما قد يعانونه مم مشدكالت تتصدل باضدطراب   

نمعانا  الطالدب مدم   ، كادميي ريه على مستوى الطالب األمبسلوكات جتنبية نانسحابية نت
نده قدد ميدر دنن    إن أه ية حيث ويعريه املعل  نال ي قد ال، كتئاب نالوسواسالقلق ناال

ر علدى  نلكنده باملقابدل يدؤ    ، أن قد يشعر الطالب بصدعوبة اإلفصداح عنده   ، االعرتاف به
نمدى تفاعل الطالدب مدع مادتده الدراسدية ناحملافظدة علدى نجدوده        ، املستوى األكادميي
ضطرابات نعالقتهدا  نكون الدراسات اليت تنانلت ه ا النو  مم اال، باملدرسة مم ناحية

، بالقلق اإلجت اعي ر الوطم العربدي كافدة نبامل كلدة العربيدة السدعودية خاصدة ندادر        
ضدطرابات بد  طلبدة املرحلدة     مم مدى انتشار هد ا الندو  مدم اال    رادت الباحثة التمبكدأ

نمم  م التمبكد مم مدى ارتباطه بالقلق االجت اعي لدى افراد العيندة املسدتهدفة   ، الثانوية
 ضطراب نتمب ريه ر بداياته.نذلك إلااد الطرب املناسبة للحد مم ه ا اال

 األهمية:

ي الضدوه علدى ظداهر  مه دة مرتبطدة      تلق أنهار تك م األه ية النظرية للدراسة 
مدم   اكم أنهدا تتندانل ناحددً   ، نهي فئة املراهق ، نفئة ع رية مه ة، مبرحلة منائية مؤ ر 

نال ي قد يتسبب ر الكثري مم املشدكالت ر  ، حليا  الفرد اضطرابات اليت تشكل عائًقاال
ك ا أن ه ا ، ألكادمييةناحليا  املهنية نا، جت اعيشتى اجملاالت خاصة ر جمال التفاعل اال

ضدطراب تندانال للدراسدة ر امل لكدة العربيدة      ضطرابات مم أقل أندوا  اال النو  مم اال
ر ك ا أن ه ه الدراسة قد تسهم ر التعامل مع مشكلة حيويدة ناقعيدة هخد ه    ، السعودية
 نتفتح ا فاب ملزيد مم الدراسات العل ية.، االنتشار

تقيس ، ااد مقاييس مقننة للبيئة السعوديةإخالل  أما األه ية التطبيقية فتتضح مم
اإلسددهام ر زيدداد  الددوعي ، جت دداعيمددم اضددطراب اجلسددد الددوه ي نالقلددق اال  اكل دد
نما يرتتب عليها مدم تدمب ري علدى يصديلهم     ، ضطرابات اليت قد تصيب فئة املراهق باال

عالجية نقائية مم فتح ا فاب إلعداد برامج ، نتتسبب ر تسربهم مم املدرسة، الدراسي
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ا ملا لفئة الطلبة مم أه ية خاصة ر مرحلة املراهقدة  ننظًر نيت نبون التفاعل االجت اعي.
نمدا يدرتب  بده مدم     ، اجلسدد الدوه ي   نما قد يعانونه مم مشدكالت تتصدل باضدطراب   

نمعانا  الطالدب مدم   ، كادميي ريه على مستوى الطالب األمبسلوكات جتنبية نانسحابية نت
نده قدد ميدر دنن    إن أه ية حيث ويعريه املعل  نال ي قد ال، كتئاب نالوسواسالقلق ناال

ر علدى  نلكنده باملقابدل يدؤ    ، أن قد يشعر الطالب بصدعوبة اإلفصداح عنده   ، االعرتاف به
نمدى تفاعل الطالدب مدع مادتده الدراسدية ناحملافظدة علدى نجدوده        ، املستوى األكادميي
ضطرابات نعالقتهدا  نكون الدراسات اليت تنانلت ه ا النو  مم اال، باملدرسة مم ناحية

، بالقلق اإلجت اعي ر الوطم العربدي كافدة نبامل كلدة العربيدة السدعودية خاصدة ندادر        
ضدطرابات بد  طلبدة املرحلدة     مم مدى انتشار هد ا الندو  مدم اال    رادت الباحثة التمبكدأ

نمم  م التمبكد مم مدى ارتباطه بالقلق االجت اعي لدى افراد العيندة املسدتهدفة   ، الثانوية
 ضطراب نتمب ريه ر بداياته.نذلك إلااد الطرب املناسبة للحد مم ه ا اال

 األهمية:

ي الضدوه علدى ظداهر  مه دة مرتبطدة      تلق أنهار تك م األه ية النظرية للدراسة 
مدم   اكم أنهدا تتندانل ناحددً   ، نهي فئة املراهق ، نفئة ع رية مه ة، مبرحلة منائية مؤ ر 

نال ي قد يتسبب ر الكثري مم املشدكالت ر  ، حليا  الفرد اضطرابات اليت تشكل عائًقاال
ك ا أن ه ا ، ألكادمييةناحليا  املهنية نا، جت اعيشتى اجملاالت خاصة ر جمال التفاعل اال

ضدطراب تندانال للدراسدة ر امل لكدة العربيدة      ضطرابات مم أقل أندوا  اال النو  مم اال
ر ك ا أن ه ه الدراسة قد تسهم ر التعامل مع مشكلة حيويدة ناقعيدة هخد ه    ، السعودية
 نتفتح ا فاب ملزيد مم الدراسات العل ية.، االنتشار

تقيس ، ااد مقاييس مقننة للبيئة السعوديةإخالل  أما األه ية التطبيقية فتتضح مم
اإلسددهام ر زيدداد  الددوعي ، جت دداعيمددم اضددطراب اجلسددد الددوه ي نالقلددق اال  اكل دد
نما يرتتب عليها مدم تدمب ري علدى يصديلهم     ، ضطرابات اليت قد تصيب فئة املراهق باال

عالجية نقائية مم فتح ا فاب إلعداد برامج ، نتتسبب ر تسربهم مم املدرسة، الدراسي
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أن مم قبل اهليئدات  ، ستفاد  منها ر مياديم امل ارسة النفسيةك ا ميكم اال، قبل املختص 
املعنية للحد مم ه ا النو  مم اإلضطرابات ملدا لده مدم تدمب ري علدى سدالمتهم الصدحية        

 نالنفسية.

 أهداف الدراسة:

 :ىلإهدفت الدراسة احلالية 
 .اجلسد الوه ي ب  طلبة املرحلة الثانوية مم كال اجلنس انتشار اضطراب  التعرف على مدى -1
 .جت اعي لدى طلبة املرحلة الثانويةمدى العالقة ب  اضطراب اجلسد الوه ي نالقلق اال -2
 ختالف ب  ال كور ناإلناض ر اضطراب اجلسد الوه ي نالقلق االجت اعي.مدى اال -3

 :سئلة الدراسةأ

 :التاليةسئلة األ مجابة عحانلت الدراسة اإل
 عينه الدراسه؟ ىما نسبه انتشار أعراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لد -1
 اجلنس؟ عزى ملتغريحصائية باضطراب تشوه اجلسد الوه ي ُتإهل يوجد فرنب ذات داللة  -2
 اجلنس؟ عزى ملتغريحصائية القلق االجت اعي ُتإهل يوجد فرنب ذات داللة  -3
تشوه اجلسد الوه ي حبسب درجة القلق  حصائيه ر اضطرابإ ةهل توجد فرنب ذات دال -4

  (؟مرتفع - -متوس  -منخفض ) االجت اعي
جت اعي نأعراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لدي عينه هل توجد عالقه ب  القلق اال -5

 ؟الدراسه

 املصطلحات:

: خصدائص أن  body dysmorphic disorder اضدطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي    
أن مصدر قلق مفرط بشكل ملحدوظ  ، د عيب حمسوسالفرد بوجو بانشغالمسات ترتب  
، مريكيةاأل علم النفسمجعية ) .امما يسبب ضيق نانشغال الفكر نقلًق، مدر لوجود عيب 

2018.) 

مقياس  مالدرجة الكلية اليت دصل عليها الفرد عند اإلجابة عاإلجرائي: التعريف 
 اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

نشدعور مكددر بسدبب    ، : هو انفعال غري سدار anxiety Socialالقلق االجت اعي 
ع تهديد مدم جدراه مشداركة الفدرد ر مواقدف اجت اعيدة مصدحوبة مبشداعر الشدك          قتو

ناإلشفاب ليس هلا ما يربرها مم النارية املوضوعية نمعتقدات حمرفة بدال أسداس منطقدي    
 (.2001، رضوان) تبنى عليه.

مقياس  مها الفرد عند اإلجابة عالتعريف اإلجرائي:الدرجة الكلية اليت دصل علي
 جت اعي.القلق اال

 حمددات الدراسة:

اقتصر التطبيق على عينة مم طلبدة املرحلدة الثانويدة مدم كدال اجلنسد         :احلدند البشرية
 املس ل  باملدارس الثانوية احلكومية مبنطقة مكة املكرمة.

 جد  مبنطقة مكة املكرمة.احلدند املكانية: تت ثل ر املدارس احلكومية الثانوية املتوا
 هد.1441-1440مت التطبيق ر بداية الفصل الدراسي األنل  احلدند الزمانية:

 جمتمع وعينة الدراسة:

نداض  مشل جمت ع الدراسة مجيع الطلبة املس ل  باملدارس الثانوية مم ال كور ناإل
حيدث   رسدةً مد( 118) نمت اختيار العينة بالطريقة العشدوائية مدم  ، ر منطقة مكة املكرمة

  كور نمم ال( 200)، طالب نطالبة( 430) مشلت، مدارس( 10) احتوت العينة على
 .ناضمم اإل( 230)

 أدوات الدراسة:

 :مت استخدام مقياس  ر ه ه الدراسة
 مقياس اضطراب تشوه اجلسد الوه ي: أناًل -1
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 تدتم اإلجابدة  ، فقدر   36ناملكون مدم  ( 2015عباس ، احللو) مت استخدام مقياس
نتكدون  ( اال تنطبدق متاًمد  ، تنطبدق  ال، تنطبدق ، اتنطبق متاًمد ) نفق مقياس ليكرت الرباعي

 .على التوالي( 4، 3، 2، 1) اإلجابات

نمت التحقق مم  بات نصدب املقياس نمدى مناسبته للبيئة السدعودية عدم طريدق    
 :اخلطوات التالية

 -ياس:ـمقـصـدق ال

 استخرجت دالالت الصدب بعد  طرب هي:

 دب احملك  :ص -أ

نذلك للحكم علدى مددى مالهمدة فقراتده     ،  حمك ( 10) مت عرض املقياس على
يلها ملفهوم تشوه اجلسد اليت د ثدنمدى ت، نمناسبة عددها، هدوح لغتددى نضدنم، للطلبة

حيث ، م نإجراه التعديالت املطلوبةديدنقد مت األخ  مبالحظات احملك ، نضعت لقياسها
، تنطبق) ىل مقياس  ال يإنمت تقليص مقياس اإلجابة ، املقياس مم فقرات( 18) مت ح ف

( 1) ملحدق ، علدى التدوالي  ( 3، 2، 1) نتمبخ  االجابدات الددرجات  ( تنطبق الن، اأحياًن
 يوضح مقياس اضطراب تشوه اجلسد الوه ي ر صورته النهائية.

 الصدب التكويين:  -ج
تبداطي ر حدال حد ف    ااد الصدب التكدويين مدم خدالل ااداد الصددب االر     إمت 

 الفقرات نكانت النتائج ك ا يشري اجلدنل أدناه:

 نميثل الصدب التكويين لفقرات مقياس اضطراب اجلسد الوه ي(:1) جدنل

متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 461. 131.03 موجود مظهري ال يعتقد ا خرنن أنهأنشغل بعيب ر  1
 443. 130.96 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة أ ااتفقد عيًب 2
 268. 130.78 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
 312. 130.89 (  كاحلبوب نالزيوان) أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي 4
 285. 131.06 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

6 
ي اإلرهاب البادي على شكلي رغم ضع نظارات حتى أخفأ
 290. 131.50 نكار ا خريم ل لك.إ

 383. 131.09 رتب نفسي كل صباح.ألي نقت كبري حتى إاحتاج  7
 314. 131.05 جمرد جماملة لي. وعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هأ 8

9 
رغم اعتقاد ا خريم أن ، شعر بعدم الرضى عم مظهريأ

 436. 131.14 مظهري الئق.

10 
 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو

 389. 131.17 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

 425. 131.24 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
 348. 131.50 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
 433. 131.02 ول عيوني.تزع ين اهلاالت السوداه أن الت اعيد ح 13
 346. 131.21 أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. 14

15 
ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم  اأضع مكياًج
 513. 131.33 خريم عدم حاجيت ل لك.اعتقاد ا 

16 
أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت 

 512. 131.24 نرتنت.نصفحات اإل

17 
يزع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد 

 503. 131.02 ا خريم أنه مجيل.

 475. 131.20 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
 346. 131.24 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
 186. 131.49 .نين ال احتاجهاأق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
 121.- 130.40 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
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 نميثل الصدب التكويين لفقرات مقياس اضطراب اجلسد الوه ي(:1) جدنل

متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 461. 131.03 موجود مظهري ال يعتقد ا خرنن أنهأنشغل بعيب ر  1
 443. 130.96 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة أ ااتفقد عيًب 2
 268. 130.78 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
 312. 130.89 (  كاحلبوب نالزيوان) أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي 4
 285. 131.06 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

6 
ي اإلرهاب البادي على شكلي رغم ضع نظارات حتى أخفأ
 290. 131.50 نكار ا خريم ل لك.إ

 383. 131.09 رتب نفسي كل صباح.ألي نقت كبري حتى إاحتاج  7
 314. 131.05 جمرد جماملة لي. وعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هأ 8

9 
رغم اعتقاد ا خريم أن ، شعر بعدم الرضى عم مظهريأ

 436. 131.14 مظهري الئق.

10 
 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو

 389. 131.17 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

 425. 131.24 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
 348. 131.50 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
 433. 131.02 ول عيوني.تزع ين اهلاالت السوداه أن الت اعيد ح 13
 346. 131.21 أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. 14

15 
ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم  اأضع مكياًج
 513. 131.33 خريم عدم حاجيت ل لك.اعتقاد ا 

16 
أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت 

 512. 131.24 نرتنت.نصفحات اإل

17 
يزع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد 

 503. 131.02 ا خريم أنه مجيل.

 475. 131.20 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
 346. 131.24 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
 186. 131.49 .نين ال احتاجهاأق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
 121.- 130.40 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
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متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 018.- 130.63 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
 053. 130.90 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
 079.- 130.55 يع بين طولي. 24
 248. 130.66 ن ر مظهري.ناكره أن يدقق ا خر 25

26 
خفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد عتقد أنه اب أن أأ

 350. 130.81 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

 385. 130.86 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
 254. 130.78 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
 259. 131.05 ضاه  عالية.إجتنب اجللوس ر االماكم اليت فيها أ 29
 090. 130.39 خريم.ا مام أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
 300. 130.71 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
 180. 130.43 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
 409. 131.19 ع ليات الت  يل ان تصنع املع زات. عتقد أن بإمكانأ 33
 426. 130.99 يضايقين شعر جس ي. 34
 386. 131.07 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
 409. 131.11 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

ىل قيم معامل اإلرتباط ر حال احلد ف حيدث تظهدر القديم     إيشري اجلدنل السابق 
 مدى مساه ة كل فقر  مم الفقرات نمساه تها ر الدرجة الكلية

 -اس: بات املقي
بيدق نإعداد  تطبيدق    مت التحقق مم  بات مقياس تشوه اجلسد الدوه ي بطريقدة تط  

حيث مت إعاد  تطبيق االختبار بعد أسدبوع  علدى جم وعدة مدم     ، (test-retest) اإلختبار
 حسداب معامدل ارتبداط    نمم  دم مت ، نطالبة اطالًب( 40) خارج عينة الدراسة مكّونة مم

حيدث بلغدت قي دة معامدل     ، م ر املرت  على أدا  الدراسة ككدل هرات تدقدديبريسون ب 
 ( 0٫86) ب  كال التطبيق االرتباط 

تساب الداخلي حسب معادلة كرننباخ ريدقة االدحساب معامل الثبات بط انمت أيًض
يدب  معامدل االتسداب الدداخلي نفدق      ( 2) ناجلدنل رقدم ، (7٫11) إذ ترانح ب ، ألفا

 دة  ئرت هد ه القديم مال  دناعتب، معادلة كرننباخ ألفا ن بات اإلعاد  لألبعاد ناألدا  ككل
 يات ه ه الدراسة.لغا

 معامالت االتساب الداخلي كرننباخ ألفا  (:2) جدنل
 نمعامل ارتباط بريسون لثبات اإلعاد  ملقياس تشوه اجلسد

 االتساب الداخلي  بات اإلعاد  املقياس
 0.711˘0.86 تشوه اجلسد الوه ي

ب   الدرجة الكلية ترتتوحيسب درجات اإلجابة على املقياس بالدرجة الكلية حيث  -
 (:108) الدرجة العليا( 36) الدرجة الدنيا

 ىل  الض فئات:إمت تقسيم املقياس  -
 بدرجة ضعيفة( 60 – 36)  -
 بدرجة متوسطة( 85 – 61)  -
 بدرجة كبري  ( 108 – 86)  -

ناملرتجدم  ( LSAS,Liebowitz,2000,2003) دا: مقياس القلدق االجت داعي لد    انًي
تدنر حول اجناز  13، فقرً  24ندتوي على ( 2008، الشافعي) ناملقنم للبيئة السعودية

نيت تع املقياس ، حول مواقف التفاعل االجت اعي 11ن، الفرد الع ال ر حمي  اجت اعي
، ، تتم اإلجابدة علدى املقيداس نفدق مقيداس ليكدرت الربداعي       85بدرجة  بات تصل اىل 

 – 57) / بدرجدة متوسدطة  ( 56 – 24) جم و  الدرجات ب  بدرجدة ضدعيفة   نترتانح
 ( 120 – 89) بدرجة كبري  /( 88
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 نتائج الدراسة:

 الدراسة؟ عراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لدى عينةأنسبة انتشار  السؤال األنل: ما
نلإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية ناإلحنرافدات املعياريدة   

شدوه اجلسدد الدوه ي    ست ابات أفراد عينة الدراسة على فقدرات مقيداس اضدطراب ت   ال
 ك ا يوضح ر اجلدنل التالي:، فقر  نك لك الدرجة الكلية لل قياس( 36) ناملكون مم

املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس  (:3) جدنل
 اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نعلى املقياس ككل:

 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

˘متوسطة 18 752. 1.81 بعيب ر مظهري ال يعتقد ا خرنن أنه موجودأنشغل  1
˘متوسطة 14 763. 1.88 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصةه اتفقد عيًبأ 2
˘متوسطة 9 756. 2.05 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
˘متوسطة 12 778. 1.95 ( كاحلبوب نالزيوان) بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي أقوم 4
˘متوسطة 21 713. 1.78 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

ضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم أ 6
˘ضعيفة 36 606. 1.33 نكار ا خريم ل لك.إ

˘متوسطة 23 722. 1.74 كل صباح.رتب نفسي أنقت كبري حتى  إىلحتاج إ 7
˘متوسطة 20 707. 1.79 لي. جمرد جماملة وا خريم ملظهري هعتقد أن مدح أ 8

رغدم اعتقداد ا خدريم أن    ، شعر بعدم الرضى عم مظهدري أ 9
 متوسطة 25 741. 1.70 مظهري الئق.

 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو 10
 متوسطة 26 783. 1.67 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

˘ضعيفة 30 728. 1.60 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
˘ضعيفة 35 608. 1.34 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
˘متوسطة 16 776. 1.82 الت اعيد حول عيوني. تزع ين اهلاالت السوداه أن 13
˘ضعيفة 29 721. 1.63 .املواعيد حتى أرتب مظهري خر عم احملاضرات أنأتمب 14

ألخفي العيدوب ر جسددي علدى الدرغم مدم       اأضع مكياًج 15
˘ضعيفة 33 744. 1.50 اعتقاد االخريم عدم حاجيت ل لك.

˘ضعيفة 31 741. 1.60أقارن مظهدري بمبشدخاص يظهدرنن علدى التلفداز ناجملدالت        16

 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

 نرتنت.نصفحات اإل

ع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مدم اعتقداد   يز 17
˘متوسطة 17 796. 1.81 ا خريم أنه مجيل.

˘ضعيفة 28 816. 1.63 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
˘ضعيفة 32 738. 1.60 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
˘ضعيفة 34 669. 1.35 حتاجها.أنين ال أق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
˘كبري  2 709. 2.43 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
˘متوسطة 5 759. 2.21 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
˘متوسطة 13 809. 1.94 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
˘متوسطة 4 778. 2.28 يع بين طولي. 24
˘متوسطة 6 720. 2.18 م ر مظهري.اكره أن يدقق ا خري 25

اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد  26
˘متوسطة 10 862. 2.02 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

˘متوسطة 11 795. 1.98 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
˘متوسطة 8 813. 2.05 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
˘متوسطة 19 816. 1.80 ضاه  عالية.إماكم اليت فيها األ جتنب اجللوس رأ 29
˘كبري  1 707. 2.44 خريم.مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
˘متوسطة 7 768. 2.13 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
˘كبري  3 745. 2.41 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
˘ضعيفة 27 786. 1.64 .ن تصنع املع زاتأ بإمكان ع ليات الت  يل هاعتقد أن 33
˘متوسطة 15 790. 1.85 يضايقين شعر جس ي. 34
˘متوسطة 22 822. 1.77 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
˘متوسطة 24 783. 1.73 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

˘متوسطة  9.405 66.42 الدرجة الكلية

  ا يلي:نمت يديد درجة الشيو  ك
 ( مقياس ليكرت  ال ي التدريج) في ا يتعلق بفقرات املقياس 

 ( 3) نالدرجة العليا( 1) الدرجة الدنيا
  :مت تقسيم املقياس اىل  الض فئات 

 بدرجة ضعيفة( 1-1٫66)  -1
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 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

 نرتنت.نصفحات اإل

ع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مدم اعتقداد   يز 17
˘متوسطة 17 796. 1.81 ا خريم أنه مجيل.

˘ضعيفة 28 816. 1.63 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
˘ضعيفة 32 738. 1.60 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
˘ضعيفة 34 669. 1.35 حتاجها.أنين ال أق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
˘كبري  2 709. 2.43 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
˘متوسطة 5 759. 2.21 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
˘متوسطة 13 809. 1.94 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
˘متوسطة 4 778. 2.28 يع بين طولي. 24
˘متوسطة 6 720. 2.18 م ر مظهري.اكره أن يدقق ا خري 25

اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد  26
˘متوسطة 10 862. 2.02 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

˘متوسطة 11 795. 1.98 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
˘متوسطة 8 813. 2.05 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
˘متوسطة 19 816. 1.80 ضاه  عالية.إماكم اليت فيها األ جتنب اجللوس رأ 29
˘كبري  1 707. 2.44 خريم.مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
˘متوسطة 7 768. 2.13 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
˘كبري  3 745. 2.41 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
˘ضعيفة 27 786. 1.64 .ن تصنع املع زاتأ بإمكان ع ليات الت  يل هاعتقد أن 33
˘متوسطة 15 790. 1.85 يضايقين شعر جس ي. 34
˘متوسطة 22 822. 1.77 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
˘متوسطة 24 783. 1.73 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

˘متوسطة  9.405 66.42 الدرجة الكلية

  ا يلي:نمت يديد درجة الشيو  ك
 ( مقياس ليكرت  ال ي التدريج) في ا يتعلق بفقرات املقياس 

 ( 3) نالدرجة العليا( 1) الدرجة الدنيا
  :مت تقسيم املقياس اىل  الض فئات 

 بدرجة ضعيفة( 1-1٫66)  -1
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 بدرجة متوسطة( 2٫33 – 1٫67)  -2
 بدرجة كبري ( 3 – 2٫34)  -3

 (:108) لياالدرجة الع( 36) الدرجة الدنيا :أما الدرجة الكلية 
  ىل  الض فئات:إمت تقسيم املقياس 

 بدرجة ضعيفة( 60 – 36)  -1
 بدرجة متوسطة( 85 – 61)  -2
 بدرجة كبري  ( 108 – 86)  -3

يالحظ مم اجلدنل السابق أن  الض فقرات كان شيوعها لدى أفراد العينة بدرجة 
"  علدى  ناليت نصدت ( 30) حيث جاهت الفقر  رقم( 30، 15، 26) كبري  نهي الفقرات

 خريم. " ر الرتتيب االنل بمبعلى متوس  حسدابي بلد   مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ
ناليت نصت على " ( 21) تلتها الفقر  رقم، (0٫707) ناحنراف معياري نقدره( 2٫44)

 ناحنراف معياري نقدره( 2٫43) تع بين مالمح نجهي بشكل عام " مبتوس  حسابي بل 
نالديت نصدت " أحدانل االسدت رار     ( 32) ثة الفقر  رقمنجاهت ر املرتبة الثال( 0٫709)

 (.0٫745) ناحنراف معياري بل ( 2٫41) بتحس  مظهري " مبتوس  حسابي قدره
ر ح  بل  عدد الفقرات اليت كدان شديوعها لددى افدراد عيندة الدراسدة بدرجدة        

، 2، 23، 4، 27، 26، 3، 28، 31، 25، 22، 24) فقر  نهي الفقرات( 23) متوسطة
 نتددرانح املتوسدد  احلسددابي هلددا  ( 10، 9، 36، 7، 35، 5، 8، 29، 1، 17، 13، 34
(2٫28 – 1٫67 ) 

، 14، 18، 33) نهي الفقرات رقم فقرات( 10) أما باقي الفقرات نالبال  عددها
فقد كان شيوعها بدرجة منخفضة نتدرانح متوسدطها   ( 6، 12، 20، 15، 19، 16، 11

ر املرتبة االخري  ناليت نصت ( 6) لفقر  رقمحيث جاهت ا( 1٫33 – 1٫64) احلسابي
 نكار ا خريم ل لك. "إضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم أعلى " 

ر ح  جاهت الفقر  ( 0٫606) ناحنراف معياري قدره( 1٫33) مبتوس  حسابي قدره

نفسدي بداملره . "   ياشدى النظدر إىل   أخري  ناليت نصدت علدى "   ر املرتبة قبل األ( 12) رقم
 (.0٫608) ناحنراف معياري بل ( 1٫34) مبتوس  حسابي نقدره

نفي ا يتعلق مبتوس  االست ابة ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل فقدد كدان   
 ىل درجة متوسطة مم الشيو .إحيث تشري ( 66٫42) املتوس  احلسابي لل قياس

شدائعة بدرجدة متوسدطة    مما سبق يتضح أن مسة اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي  
 نطالبة. اطالًب( 430) لدى أفراد عينة الدراسة البال  عددهم

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إوجد فرنب ذات داللة تالسؤال الثاني: هل 
 عزى ملتغري اجلنس؟ُت

لإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة    
ب تشوه اجلسد الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكدة املكرمدة   ملقياس اضطرا

نلبيان داللة الفرنب اإلحصدائية  ، (أنثى، ذكر) ا ملتغري اجلنس ناليت احتوت على فئت تبًع
 ( 4) ب  املتوسطات مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنل

عزى لل نس ر اضطراب تشوه اجلسد ات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتنتائج اختبار ت للعين (:4) جدنل
 الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 9.284 66.05 200 ذكر

 9.517 66.75 230 أنثى 0.44 428 0.773

= α) يب  اجلدنل السابق عدم نجود فدرنب دالدة إحصدائيا عندد مسدتوى داللدة      
ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لددى طلبدة املرحلدة الثانويدة ر مديندة مكدة       ( 0٫05

نهي قي ة غدري  ( 0٫773) حيث بلغت قي ة ت( أنثى، ذكر) عزى ملتغري اجلنساملكرمة ُت
أي أن اضطراب تشوه اجلسد ، (0٫44) إلحصائيةدالة إحصائيا ك ا يالحظ مم الداللة ا
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نفسدي بداملره . "   ياشدى النظدر إىل   أخري  ناليت نصدت علدى "   ر املرتبة قبل األ( 12) رقم
 (.0٫608) ناحنراف معياري بل ( 1٫34) مبتوس  حسابي نقدره

نفي ا يتعلق مبتوس  االست ابة ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل فقدد كدان   
 ىل درجة متوسطة مم الشيو .إحيث تشري ( 66٫42) املتوس  احلسابي لل قياس

شدائعة بدرجدة متوسدطة    مما سبق يتضح أن مسة اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي  
 نطالبة. اطالًب( 430) لدى أفراد عينة الدراسة البال  عددهم

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إوجد فرنب ذات داللة تالسؤال الثاني: هل 
 عزى ملتغري اجلنس؟ُت

لإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة    
ب تشوه اجلسد الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكدة املكرمدة   ملقياس اضطرا

نلبيان داللة الفرنب اإلحصدائية  ، (أنثى، ذكر) ا ملتغري اجلنس ناليت احتوت على فئت تبًع
 ( 4) ب  املتوسطات مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنل

عزى لل نس ر اضطراب تشوه اجلسد ات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتنتائج اختبار ت للعين (:4) جدنل
 الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 9.284 66.05 200 ذكر

 9.517 66.75 230 أنثى 0.44 428 0.773

= α) يب  اجلدنل السابق عدم نجود فدرنب دالدة إحصدائيا عندد مسدتوى داللدة      
ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لددى طلبدة املرحلدة الثانويدة ر مديندة مكدة       ( 0٫05

نهي قي ة غدري  ( 0٫773) حيث بلغت قي ة ت( أنثى، ذكر) عزى ملتغري اجلنساملكرمة ُت
أي أن اضطراب تشوه اجلسد ، (0٫44) إلحصائيةدالة إحصائيا ك ا يالحظ مم الداللة ا
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ا عدم مسدتوى اضدطراب تشدوه اجلسدد      ا جوهري د الوه ي لدى ال كور ال خيتلف اختالًف
 نأن متغري اجلنس ال يؤ ر على اضطراب تشوه اجلسد الوه ي، الوه ي لدى اإلناض

 ؟ملتغري اجلنسعزى وجد فرنب ذات داللة احصائية ر القلق االجت اعي ُتتالثالث: هل السؤال 
مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة     لإلجابة عم ه ا السؤال

ا ملدتغري  ملقياس القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانويدة ر مديندة مكدة املكرمدة تبًعد     
نلبيدان داللدة الفدرنب اإلحصدائية بد       ، (أنثدى ، ذكدر ) اجلنس ناليت احتوت على فئت 

 ( 5) مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنلاملتوسطات 
 عزى ت للعينات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتاتائج اختبارن: (5) جدنل

 لل نس ر القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
ت درجا قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 15.089 58.52 200 ذكر

 16.046 57 230 أنثى 0.316 428 1.004

  يددب  اجلدددنل السددابق عدددم نجددود فددرنب دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى داللددة 
(α =0٫05 )عزى ر القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة ُت

نهي قي ة غري دالة إحصائيا ك ا ( 1.004) حيث بلغت قي ة ت( ىأنث، ذكر) ملتغري اجلنس
أي أن القلدق االجت داعي لددى الد كور ال     ، (0٫316) يالحظ مم الداللدة اإلحصدائية  

نأن متغري اجلنس ال ، ا عم مستوى القلق االجت اعي لدى اإلناضا جوهري خيتلف اختالًف
 يؤ ر على القلق االجت اعي.

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إد فرنب ذات داللة السؤال الرابع: هل توج
 (؟مرتفع –متوس   –منخفض ) حبسب درجة القلق االجت اعي

عزى ملتغري درجدة القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت      إلااد الفرنب اليت ُت
فحص الفرنب الست ابات أفراد عينة الدراسة على املقياس ككل مم خدالل أ در القلدق    

ىل إحيدث مت تقسديم املقيداس    ، (مرتفدع ، متوس ، منخفض)  اعي مبستوياته الثال ةاالجت
  :افراد العينة على املقياس ك ا يلي على درجة  ال ة مستويات بناًه

 89) بدرجة كدبري   /( 88 – 57) / بدرجة متوسطة( 56 – 24) بدرجة ضعيفة
– 120 ) 

ات املعيارية تبًعا لفئدات مدتغري   نيب  اجلدنل التالي املتوسطات احلسابية ناالحنراف
 القلق االجت اعي:

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات  (:6) جدنل
 أفراد عينة الدراسة حسب متغري القلق االجت اعي

 االحنراف املعياري املتوس  احلسابي العدد األبعاد
 8.766 63.2 208 بدرجة ضعيفة
 8.557 68.85 207 بدرجة متوسطة
 10.95 77.67 15 بدرجة كبري 
 9.41 66.42 430 الدرجة الكلية

إىل نجود فرنب ظاهرية ر املتوسطات تبًعا إىل مستويات متغري ( 6) يشري اجلدنل
نللكشف عدم أ در مدتغري القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت        ، القلق االجت اعي

 ل التالي يوضح ذلك.ناجلدن، (ANOVA) استخدام يليل التبايم األحادي

 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:7) جدنل
 أل ر القلق االجت اعي ر التشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 34.479 2637.753 2 5257.507 ب  اجمل وعات

   76.504 427 32667.305 داخل اجمل وعات
    429 37943.812 الكلي

حصدائية ر التشددوه  إتشدري نتدائج اجلددنل السدابق إىل نجددود فدرنب ذات داللدة       
نهي قي ة  34٫479( F) حيث بلغت قي ة اختبار، ا ملتغري القلق االجت اعياجلسدي تبًع
نملعرفدة   ،(0٫00) ك ا يشري مستوى الداللة نالد ي بلغدت قي تده   ، حصائيةإذات داللة 
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ىل إحيدث مت تقسديم املقيداس    ، (مرتفدع ، متوس ، منخفض)  اعي مبستوياته الثال ةاالجت
  :افراد العينة على املقياس ك ا يلي على درجة  ال ة مستويات بناًه

 89) بدرجة كدبري   /( 88 – 57) / بدرجة متوسطة( 56 – 24) بدرجة ضعيفة
– 120 ) 

ات املعيارية تبًعا لفئدات مدتغري   نيب  اجلدنل التالي املتوسطات احلسابية ناالحنراف
 القلق االجت اعي:

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات  (:6) جدنل
 أفراد عينة الدراسة حسب متغري القلق االجت اعي

 االحنراف املعياري املتوس  احلسابي العدد األبعاد
 8.766 63.2 208 بدرجة ضعيفة
 8.557 68.85 207 بدرجة متوسطة
 10.95 77.67 15 بدرجة كبري 
 9.41 66.42 430 الدرجة الكلية

إىل نجود فرنب ظاهرية ر املتوسطات تبًعا إىل مستويات متغري ( 6) يشري اجلدنل
نللكشف عدم أ در مدتغري القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت        ، القلق االجت اعي

 ل التالي يوضح ذلك.ناجلدن، (ANOVA) استخدام يليل التبايم األحادي

 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:7) جدنل
 أل ر القلق االجت اعي ر التشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 34.479 2637.753 2 5257.507 ب  اجمل وعات

   76.504 427 32667.305 داخل اجمل وعات
    429 37943.812 الكلي

حصدائية ر التشددوه  إتشدري نتدائج اجلددنل السدابق إىل نجددود فدرنب ذات داللدة       
نهي قي ة  34٫479( F) حيث بلغت قي ة اختبار، ا ملتغري القلق االجت اعياجلسدي تبًع
نملعرفدة   ،(0٫00) ك ا يشري مستوى الداللة نالد ي بلغدت قي تده   ، حصائيةإذات داللة 
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جراه اختبار مقارنات بعدية باستخدام اسلوب إلصاحل أي جم وعة كانت ه ه الفرنب مت 
 :ك ا يشري اجلدنل التالي، شيفيه

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية ناملقارنات البعدية (:8) جدنل
 بطريقة شيفيه القلق االجت اعي على التشوه اجلسدي

 مستوى القلق العدد االحنراف املعياري سابياملتوس  احل مستوى القلق
 كبري متوس  ضعيف

 - - 1.000 208 8.766 63.2 ضعيف
 - 1.000 5.648* 207 8.557 68.85 متوس 

 1.000 8.821* 14.47* 15 10.95 77.67 كبري

 ا* قي ة دالة إحصائي 

قارنة األفدراد  حصائية عند مإذات داللة  ايتضح مم اجلدنل السابق أن هنا  فرنًق
مم ذني القلق الضعيف باألشخاص ذني القلق املتوس  ناملرتفدع لصداحل االشدخاص    

كل ا كدان الشدخص لديده قلدق مدنخفض فدإن التشدوه        أنه  مبعنى، ذني القلق املنخفض
 قل.أاجلسدي لديه 

شخاص ذني القلق املتوس  باألشخاص ذني القلق املرتفع كدان  نعند مقارنة األ
القلق  ان الشخص ذأمبعنى ، ذني القلق املتوس  األشخاصية لصاحل حصائإهنا  داللة 

 القلق املرتفع يقل مم الشخص ذأاملتوس  لديه تشوه جسدي 
وجد عالقة ب  القلق االجت اعي نأعراض اضطراب تشوه اجلسد تهل  :السؤال اخلامس

 ؟الوه ي لدى عينة الدراسة
بريسدون بد  مقيداس القلدق     اداد معامدل ارتبداط    إلإلجابة عدم هد ا السدؤال مت    

 .االجت اعي نمقياس تشوه اجلسد الوه ي ك ا يشري اجلدنل أدناه

 قيم معامالت االرتباط ب  مقياس القلق االجت اعي  (:9) جدنل
 اجلسدي الوه ينمقياس التشوه 

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي 

 مقياس القلق االجت اعي
 0٫375 معامل االرتباط
 0.00 مستوى الداللة

يشري اجلدنل السابق اىل أن ارتباط الدرجة الكلية ملقياس تشوه اجلسد الوه ي مع 
نهدي  ( 0٫375) الدرجة الكلية ملقياس القلق االجت اعي بلغت قي دة معامدل االرتبداط   

 ( 0٫00) حصائية حيث بلغت قي ة الداللة االحصائيةإقي ة ذات داللة 
ك ا يشري  ANOVAحادي التبايم األ ااد قي ة يليلإنللتحقق مم ه ه القي ة مت 

 اجلدنل التالي:
 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:10) جدنل

 لوجود عالقة ب  متغريي القلق االجت اعي نالتشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 70 5336.622 1 5336.622 االرتباط
   76.183 428 32606.19 البواقي
    429 37943.812 الكلي

نهي قي دة ذات داللدة   ( 70) بلغت Fيالحظ مم اجلدنل السابق ان قي ة اختبار 
نبالتالي هندا  عالقدة ارتباطيدة    ( 0٫00) حصائية ك ا يشري مستوى الداللة نال ي بل إ

كم التنبؤ مبقدار التشوه اجلسدي الوه ي مم ب  مستوى القلق نتشوه اجلسد الوه ي نمي
 :خالل متغري القلق ك ا يشري اجلدنل التالي

 نتائج العالقة االرتباطية ب  متغريي  (:11) جدنل
 نالتشوه اجلسدي القلق االجت اعي

 الداللة االحصائية Tقي ة  قي ة بيتا اخلطمب املعياري Bقي ة  املتغري
 0٫00 8٫37 0٫375 0٫027 0٫226 القلق
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 قيم معامالت االرتباط ب  مقياس القلق االجت اعي  (:9) جدنل
 اجلسدي الوه ينمقياس التشوه 

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي 

 مقياس القلق االجت اعي
 0٫375 معامل االرتباط
 0.00 مستوى الداللة

يشري اجلدنل السابق اىل أن ارتباط الدرجة الكلية ملقياس تشوه اجلسد الوه ي مع 
نهدي  ( 0٫375) الدرجة الكلية ملقياس القلق االجت اعي بلغت قي دة معامدل االرتبداط   

 ( 0٫00) حصائية حيث بلغت قي ة الداللة االحصائيةإقي ة ذات داللة 
ك ا يشري  ANOVAحادي التبايم األ ااد قي ة يليلإنللتحقق مم ه ه القي ة مت 

 اجلدنل التالي:
 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:10) جدنل

 لوجود عالقة ب  متغريي القلق االجت اعي نالتشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 70 5336.622 1 5336.622 االرتباط
   76.183 428 32606.19 البواقي
    429 37943.812 الكلي

نهي قي دة ذات داللدة   ( 70) بلغت Fيالحظ مم اجلدنل السابق ان قي ة اختبار 
نبالتالي هندا  عالقدة ارتباطيدة    ( 0٫00) حصائية ك ا يشري مستوى الداللة نال ي بل إ

كم التنبؤ مبقدار التشوه اجلسدي الوه ي مم ب  مستوى القلق نتشوه اجلسد الوه ي نمي
 :خالل متغري القلق ك ا يشري اجلدنل التالي

 نتائج العالقة االرتباطية ب  متغريي  (:11) جدنل
 نالتشوه اجلسدي القلق االجت اعي

 الداللة االحصائية Tقي ة  قي ة بيتا اخلطمب املعياري Bقي ة  املتغري
 0٫00 8٫37 0٫375 0٫027 0٫226 القلق
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نه ميكم التنبؤ مبدتغري التشدوه اجلسددي الدوه ي مدم      أيالحظ مم اجلدنل السابق 
 :حيث تصاغ معادلة التنبؤ مم خالل العالقة التالية، خالل متغري القلق االجت اعي

 ( * القلق االجت اعي 0٫226) +( 0٫375) التشوه اجلسدي الوه ي =
 مناقشة النتائج:

نسدبة انتشدار    لسدؤال االنل نالد ي ركدز علدى مدا     ا :عند مناقشة اسئلة الدراسدة 
شدارت  أاضطراب تشوه اجلسد الوه ي ب  طلبة املرحلة الثانوية مبنطقدة مكدة املكرمدة؟    

نه ا يؤكد تواجد ه ا الندو  مدم   ، درجة متوسطة مم انتشار ه ا االضطراب إىلالنتائج 
د حيدث سد لت   كرب بصدور  اجلسد  أاالضطرابات ب  فئة املراهق  نال ي يرتب  بشكل 

خريم " نفقر  "تع بين مالمح نجهدي بشدكل   مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أالفقرات "
نقد تعدود  ، لدى الطلبة بشكل عام على است ابةأ حانل يس  مظهري باست رار"أعام " ن"

ه ه النتي ة اىل أن اضطراب تشوه اجلسد الوه ي يتمب ر بعد  عوامل كدالوعي ناملسدتوى   
، عالم نغريها مم العوامل ا خرىعايري االجت اعية نالثقافية نتمب ري نسائل اإلالثقار نامل

، نواعهامبقلت اصابته باالضطرابات ب فكل ا زاد الوعي ناملستوى الثقار نالتعلي ي للفرد
ىل التطور إضافة باإل، ان الفرد يتا ر باملورنض الثقار اخلاص باملظهر املقبول اجت اعي أك ا 

ننسائل االعالم نما هلا مم دنر فعال ر اعطاه الصور  املثالية عدم املعدايري    التكنولوجي
ا كونهم الفئة األكثر تا ًر، فهي تستهدف فئة الشباب ناملراهق ، ناملوضةة اجل ال نالرشاق

كددت  أنالديت  ، (2012، عباس) نقد اتفق ذلك مع دراسة، بكل ما خيص اجلسد ناملظهر
 ندراسدة ، سد الوه ي بدرجة متوسطة ب  طلبدة اجلامعدة  على تواجد اضطراب تشوه اجل

ا يًضد أكد مم خالهلا تواجد ه ا االضطراب أعلى عينة املراهق  ناليت ( 2015، اخلولي)
 بدرجة متوسطة ب  املراهق .

عدزى اىل مدتغري   السؤال الثاني ناملتعلق بالفرنب ر اضطراب اجلسدد الدوه ي نالديت تُ   
 .اجلنس
نقدد جداهت هد ه النتدائج خمالفدة      ، جود فرنب ب  اجلنسد  كدت النتائج عدم نأ

ال أن هدد ه إ، (McQuillan,2019) ندراسددة( 2012، نالزبددون عبدداس) لنتددائج دراسددة
نميكددم تفسدري هدد ه النتدائج للتطددور   ، الدراسدات كاندت الفددرنب بد  اجلنسدد  ضدئيلة    

نتقلصدت  ، يالتكنولوجي ناالهت ام مم قبل اجلنس  ر نقتنا احلاضر بالشدكل اخلدارج  
ناض نال كور ر مقاييس اجل ال نمدى االهت دام املعطدى جلاندب    املسافة ب  اجتاهات اإل

 .الشكل العام
 .بالنسبة للسؤال الثالث ناخلاص بالفرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي

ىل عدم نجود فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي ب  إشارت النتائج أ
كدت على نجدود  أناليت ، (2012الزبون ، عباس) يتفق مع نتائج دراسة مما ال، اجلنس 

 ن ه ه النتي ة تعترب منطقية كونه الأال إ، فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي
 يوجد فرنب ب  اجلنس  ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

ر اضدطراب تشدوه اجلسدد     حصدائية إالسؤال الرابع ناملتعلق بوجود فرنب ذات داللة 
 الوه ي حبسب درجة القلق 

يت تعون  كدت النتائج ان الطلبة ال يم يت تعون بدرجة اقل مم القلق االجت اعيأ
، (Pinto&Phillips,2005) نيتفق ذلك مع دراسدة ، قل مم تشوه اجلسد الوه يأبدرجة 
عراض ب  كدال  األ ىل تشابهإنيعود ذلك ك ا ترى الباحثة ، (Kelly et al,2010) ندراسة

 :نيرتب  السؤال الرابع بنتائج السؤال اخلامس نال ي ينص على، االضطراب 
عراض اضطراب تشوه اجلسد أالسؤال اخلامس هل توجد عالقة ب  القلق االجت اعي ن

 الوه ي؟
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عدزى اىل مدتغري   السؤال الثاني ناملتعلق بالفرنب ر اضطراب اجلسدد الدوه ي نالديت تُ   
 .اجلنس
نقدد جداهت هد ه النتدائج خمالفدة      ، جود فرنب ب  اجلنسد  كدت النتائج عدم نأ

ال أن هدد ه إ، (McQuillan,2019) ندراسددة( 2012، نالزبددون عبدداس) لنتددائج دراسددة
نميكددم تفسدري هدد ه النتدائج للتطددور   ، الدراسدات كاندت الفددرنب بد  اجلنسدد  ضدئيلة    

نتقلصدت  ، يالتكنولوجي ناالهت ام مم قبل اجلنس  ر نقتنا احلاضر بالشدكل اخلدارج  
ناض نال كور ر مقاييس اجل ال نمدى االهت دام املعطدى جلاندب    املسافة ب  اجتاهات اإل

 .الشكل العام
 .بالنسبة للسؤال الثالث ناخلاص بالفرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي

ىل عدم نجود فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي ب  إشارت النتائج أ
كدت على نجدود  أناليت ، (2012الزبون ، عباس) يتفق مع نتائج دراسة مما ال، اجلنس 

 ن ه ه النتي ة تعترب منطقية كونه الأال إ، فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي
 يوجد فرنب ب  اجلنس  ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

ر اضدطراب تشدوه اجلسدد     حصدائية إالسؤال الرابع ناملتعلق بوجود فرنب ذات داللة 
 الوه ي حبسب درجة القلق 

يت تعون  كدت النتائج ان الطلبة ال يم يت تعون بدرجة اقل مم القلق االجت اعيأ
، (Pinto&Phillips,2005) نيتفق ذلك مع دراسدة ، قل مم تشوه اجلسد الوه يأبدرجة 
عراض ب  كدال  األ ىل تشابهإنيعود ذلك ك ا ترى الباحثة ، (Kelly et al,2010) ندراسة

 :نيرتب  السؤال الرابع بنتائج السؤال اخلامس نال ي ينص على، االضطراب 
عراض اضطراب تشوه اجلسد أالسؤال اخلامس هل توجد عالقة ب  القلق االجت اعي ن

 الوه ي؟
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كدت النتائج على نجود عالقة ارتباطية ب  مستوى القلق االجت اعي ناعدراض  أ
مكانية التنبؤ مبقددار اضدطراب تشدوه    على إكدت النتائج أك ا  اضطراب اجلسد الوه ي

 Kelly et  نيتفدق ذلدك مدع دراسدة كدل مدم      ، القلدق  اجلسد الوه ي مم خالل مدتغري 

al2010; Pinto&Phillips,2005) (Damerchel&Kalavand,2017;  كددت علدى   أناليت
ي يعانون إىل جانب ن الغالبية العظ ى مم املصاب  باضطراب تشوه اجلسد الوه أحقيقة 
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 ( 1) قــملح

 ،،،السالم عليكم نرمحة اهلل نبركاته
 ............ /عزيزتي الطالب

تقوم الباحثة بإجراه دراسة " تقوم الباحثة بإجراه دراسة "بعنوان" اضطراب تشوه 
مكة املكرمة  دينهاجلسد الوه ي نعالقته بالقلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية مب

"نلتحقيق أهداف الدراسة ارجو االجابة على فقرات املقياس بكل دقة نلك جزيل الشكر 
 نالعرفان.

سائلة املوىل عز نجل لكم العون ، نحافظة معرنفكم، شاكر  لكم حسم تعاننكم
 نالسداد.

 
 االنصاري د. خولة الباحثة:

 (انثى( )ذ كر) اجلنس
 (لية عل يةك( )كلية انسانية: )التخصص

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي

 ال تنطبق احيانا تنطبق الفقر  م
    أنشغل بعيب ر مظهري ال يعتقد ا خرنن أنه موجود .1
    اتفقد عيب اراه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة  .2
    يدل مظهر الشخص على شخصيته. .3
    وب نالزيوان( أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي )كاحلب .4
    اطلب مم ا خريم ابداه رأيهم مبظهري. .5
اضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم انكار ا خريم  .6

 ل لك.
   

    احتاج ألي نقت كبري حتى ارتب نفسي كل صباح. .7
    اعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هي جمرد جماملة لي. .8
    ى عم مظهري، رغم اعتقاد ا خريم أن مظهري الئق.اشعر بعدم الرض .9
رغم أن ا خريم ال يتفقوا معي ر أن نزني زائد إال انم ارتدي مالبس  .10

 جتعلين ابدن أقل نزنا.
   

    أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. .11
    اياشى النظر إىل نفسي باملره . .12
    ت السوداه أن الت اعيد حول عيوني.تزع ين اهلاال .13
    أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. .14
أضع مكياج ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم اعتقاد االخريم  .15

 عدم حاجيت ل لك.
   

أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت نصفحات  .16
 االنرتنت.

   

ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد ا خريم أنه يزع  .17
 مجيل.

   

    أرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن اكثر مم أجزاه جس ي. .18
    أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. .19
    ق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم انين ال احتاجها. .20
    ام.تع بين مالمح نجهي بشكل ع .21
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 ال تنطبق احيانا تنطبق الفقر  م
    أجد أن هنا  تناسق ر جس ي بشكل عام .22
    جس ي مشدند نمتناسق العضالت. .23
    يع بين طولي. .24
    اكره أن يدقق ا خريم ر مظهري. .25
اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد ا خريم عدم  .26

 حاجيت ل لك.
   

    يوبياخشى أن يالحظ ا خرنن ع .27
    استخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتي .28
    اجتنب اجللوس ر االماكم اليت فيها اضاه  عالية. .29
    اهتم بالظهور بشكل مجيل امام االخريم. .30
    اشعر باخل ل ان كان هندامي غري مرتب. .31
    أحانل االست رار بتحس  مظهري .32
    ت الت  يل ان تصنع املع زات.اعتقد أن بامكان ع ليا .33
    يضايقين شعر جس ي. .34
    ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. .35
    تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. .36

  لدرجة الكليةا

 

 

 ( 2) قـــملح

 ، ، ، السالم عليكم نرمحة اهلل نبركاته

 ............عزيزي/تي الطالب/ 

بإجراه دراسة "بعنوان" اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نعالقته بالقلق تقوم الباحثة 
 أرجومكة املكرمة "نلتحقيق أهداف الدراسة  مبدينهاالجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية 

 على فقرات املقياس بكل دقة نلك جزيل الشكر نالعرفان. اإلجابة

عز نجل لكم العدون  سائلة املوىل ، نحافظة معرنفكم، شاكر  لكم حسم تعاننكم
 نالسداد.

 

 االنصاري د. خولة الباحثة:
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 ( 2) قـــملح
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 (أنثى( )ذكر)  اجلنس:

 مقياس القلق االجت اعي
نوعا  قليال ال أبدا الفقر  م

 ما
 غالبا كثريا

      أشعر باخلوف مم التحدض ر اهلاتف ر نجود ا خريم .1
      أفضل املشاركة ر احلديث مع مجاعة صغري  .2
      الرتبا  عند تنانل الطعام ر االماكم العامةأشعر با .3
      ارتبك عندما يطلب مين أن أقف امام الناس متحد ا .4
      اشعر بالتوتر ناالرتبا  عند احلديث مع املسؤنل  .5
ارتبك عندما يطلب مين إلقاه كل ة أن ع ل أي شيه أمام  .6

 ا خريم
     

ج اعلين اجتنب التحدض أمام اخلوف مم االرتبا  ناالحرا .7
 ا خريم

     

      ال أحب حضور احلفالت .8
      ارتبك عندما يالحظين أحد نأنا أع ل أي ع ل .9
      اضطرب عندما يالحظين أحد أنا أكتب شيئا خيصين .10
      أجد صعوبة ر النداه على شخص أريده نلكين ال اعرفه .11
      يثا مع أناس ال أعالفهم جيدامم الصعب أن أبدا حد .12
      أخشى على نفسي مم مقابلة أناس ألنل مر . .13
      اشعر باحلرج عندما أدخل جملسا نال أجد لي فيه مقعدا. .14
      ارتبك عندما أجدني مركز اهت ام ا خريم .15
      أخاف مم القاه كل ة على منصة .16
      الشفوي عنه ر االختبار التحريري يزداد قلقي ر االختبار .17
      أشعر باحلرج مم خمالفيت رأيا قاله احد اجلالس  معي. .18
      اخشى مم النظر اىل عيون أشخاص ال أعرفهم جيدا. .19
اضطرب عندما يطلب إي تقديم شرحا شفويا عم ع ل  .20

 اجنزته مع زمالئي.
     

      يئا نأريد ارجاعه للبائعأشعر باحلرج عندما أشرتي ش .21
      اجت اعية يسند إلي اإلعداد حلفل أن مناسبةأشعر بالقلق عندما  .22
     ارتبك إذا فرض علي اجراه مقابلة شخصية مم أجل نظيفة  .23

نوعا  قليال ال أبدا الفقر  م
 غالبا كثريا ما

 ما
يزداد حرجي مم البائع ال ي يلح علي بالشراه نكثريا ما  .24

 است يب ناشرتي.
     

  الدرجة الكلية
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 إعداد معلم الرتبية الفنيَّة 
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 سهيل بن سالم الحربيد. 
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 إعداد معلم الرتبية الفنيَّة 

  لالستفادة منها -دراسة وصفيَّة -يف مجهورية سنغافورة 

 سهيل بن سامل احلربيد. 

 ملخص الدراسة:
 ،اولت الدراسة سرًدا وصفيًّا للتعليم يف مجهورية سنغافورة من خالل عدد من التعليمية العامليةتن

معجزة بسبب النتائج اليت أظهرتها املقاييس العلميةة العامليةة علة      واليت جعلت من التعليم يف سنغافورة
رب واملمارسةات  وضمن مؤشةرات تتلفةة ومتعةددة. وًاةًرا لك تلةج التجةا       ،مجيع مستويات املدرسة

العاملية ُتعد مثاًلا ميكن االستفادة منه يف تطوير وحتسني براجمنا التعليمية يف الدول ذات التعليم املةنخف   
املساقات واملقررات و ،)الدول النامية( فإك هذه الدراسة استهدفت البحث عن إعداد معلم الرتبية الفنية

من ثم وضع مقرتحات لالستفادة منها عنةد تطةوير أو   و سسيًّاوكيفية اختياره مؤ ،اليت يتلقها أثناء إعداده
 حتسني برامج إعداد معلم الرتبية الفنية. 

  أهداف الدراسة:من 
 التعرف عل  طرق وأساليب إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة. -
 سنغافورة. ةالرتبية الفنية يف مجهوري معلم إعداد إبراز معايري قبول ومساقات ومقررات -
   املقرتحات اليت ميكن االستفادة منها.واإلجراءات واستخالص الفكار  -

  :وجمتمعها ،منهجية الدراسة، وإجراءاتها
حيث مت استعراض التجربة السنغافورية بشكل عام من خالل  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي

هةا يف االختبةارات   ئا مةن خةالل تفةوق أبنا   ومتيز ًتائجه ،الدراسات والحباث العلمية اليت أبرزت متيزها
النهضة التنموية يف سنغافورة بشكل عام. وقد مت ذلةج باالعتمةاد   ووارتباط ذلج التميز بالتفوق  ،العاملية

 ،https://www.moe.gov.sg عل  وثائق وزارة التعليم السنغافورية املنشورة عل  الروابط الرمسية
أكادمييةةة   https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx موقةةع جامعةةة ًاًيةةاًن التكنولوجيةةةو

 املراجع العلمية.و هذا باإلضافة إىل املصادر ،/https://www.nafa.edu.sgًاًياًن للفنوك اجلميلة 
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 أبرز ًتائج الدراسة: 
  ملعلم الفنوك استقطاًبا  يوجدا مميتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بدرجات علمية متباينة

 ،إما قبل اخلدمة يف البكالوريوس أو أثناء اخلدمة كةربامج الةدبلوم   بالربامجاللتحاق االرتبية الفنية و
 متخصصة يف الفنوك ليتقدم باحلصول عل  املاجستري   أو بعد احلصول عل  درجة

 ويتم إخضاعهم الختبةارات قبةول   ،معايري قبول معلم الرتبية الفنية أو الفنوك يف سنغافورة صارمة، 
هةذا   ،الرتبيةة والقةدرة علة  التعامةل مةع الطفةال      وواختبارات تقيس شغفهم بالتدريس واملعرفة 

وهو ما يضمن اًتقةاء النخبةة مةن الطلبةة املتميةزين للقبةول يف        ،جنازإباإلضافة إىل تقدميهم ملفات 
 برامج إعداد معلم الفنوك.

 من برامج إعةداد معلةم الفنةوك يف مجهوريةة      امهمًّ االثقافة احمللية والتطور التكنولوجي جزًء احتلت
لمحافاةة  حيث يتطلب أك يقوم املتعلم بدور فعال يف ديناميكية الفنوك احمللية ليس فقط ل ،سنغافورة

إعالميةة  و دجمها مع الفنوك وباسةتخدام تقنيةات رقميةة   و تطويرها بشكل فعالو بل إلحيائها ،عليها
 .حديثة

 يعرف باجتةاه  و،االبتكةار و توجه جديد لتفعيةل إعةداد معلةم الفنةوك يف جمةال البحةث العلمةي        برز
STEAM لتعليم ليمةارس  الفنوك يف جمال او الرياضياتو اهلندسةو التقنيةو حيث يتم دمج العلوم

 ااملفاهيم الناريةة لتكةوك واقًعة    اويف ًفس الوقت يدرج متاًم ،املتعلم أًشطته التعليمية بشغف وإثارة
 .اتطبيقيًّ

 توصيات الدراسة: 
 حبيث يكةوك املةتعلم هةو     ،حتول التعليم والتعلم يف إعداد معلم الفنوك من مركزية املعلم إىل املتعلم

املسةاقات ذات صةبغة واقعيةة ملةا     و وأك يكوك املقةررات  ،ملية التعليميةالعنصر الكثر حراًكا يف الع
   .ميارس يف امليداك التعليمي

 الرتبية تستهدف تطوير معلمي الرتبية الفنية أثناء خدمتهمو إجياد برامج دبلوم متخصصة يف الفنوك، 
معلمي الفنوك  لتطوير رتب علمية تسهم يف جاذبية احلصول عليهاو ،ص حوافز مادية وماليةيصختو

 اجلديد.و وإتاحة الفرصة هلم ملواكبة احلديث

Preparation of Art Education Teacher in the Republic of Singapore - A 
Descriptive Study - to benefit from it 

 

Abstract 

The study deals with a descriptive narrative of education in the Republic of 
Singapore through a number of international educational institutions, which made the 
education in Singapore a miracle because of the results shown by the international scientific 
standards at all levels of the school, and within different indicators. Given that, these 
experiences and global practices are an example that can be used in the development and 
improvement of our educational programs in countries with low education (developing 
countries). This study aimed to search for the preparation of the art education teacher and 
courses received during preparation, and how to choose him institutionally to develop 
proposals for use when developing or improving programs for the preparation of art 
education teacher. 

Objectives of the study:  
 Identifying the methods of preparing the teacher of art education in the Republic of 

Singapore. 
 Highlighting the acceptance criteria and courses for preparing the art education teacher 

in the Republic of Singapore. 
 Extracting ideas, procedures and proposals that can be used. 

The study's methodology, procedures and society: 

The researcher used the descriptive approach, where the experience of Singapore in 
general was reviewed through scientific studies and research that highlighted its excellence, 
and distinguished its results through the excellence of its children in international tests, and 
to link that with development excellence in Singapore in general. This was done based on 
the documents of the Singapore Ministry of Education published on the official links 
https://www.moe.gov.sg and the Nanyang Technological University Website 
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx Nanyang Academy of Fine Arts 
https://www.nafa.edu.sg/, in addition to scientific sources and references. 

Results of the study: 
 The teacher of art education is prepared at different degrees of grades, which attract 

him to enroll in programs either before the service in the Bachelor, during the service 
as diploma programs, or after obtaining a specialized degree in the arts to apply for a 
master's degree. 

 The criteria for admission to the art education teacher in Singapore are strict.  
 Local culture and technological development occupied an important part of the arts 

teacher preparation programs in the Republic of Singapore, where it requires the 
learner to play an active role in the dynamics of local arts not only to preserve, but also 
to revive and develop effectively and integrate with arts and use of modern digital and 
media technologies. 
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 A new approach has emerged to activate the preparation of the arts teacher in the field 
of scientific research and innovation, or known as STEAM, where science, technology, 
engineering, mathematics and arts are integrated in the field of education, for the 
learner to practice his educational activities with passion and excitement, and, at the 
same time, fully incorporate theoretical concepts to be applied in reality. 

Recommendations of the study: 
 Transformation of teaching and learning in the preparation of the arts teacher from the 

centrality of the teacher to the learner, so that the learner is the most dynamic element 
in the educational process, and that the courses of a realistic nature of what is practiced 
in the educational field. 

 Creating specialized diploma programs in arts and education aimed at developing 
teachers of art education during their service, and allocating financial incentives and 
scientific ranks that contribute to the attractiveness of obtaining them, to develop arts 
teachers and provide them with the opportunity to keep up with everything new and 
modern in the field. 

 
 

 

 ة:ــــاملقدم

يف العمليةة  و مما الشج فيه أك دور املعلم ومكاًتةه املهمةة يف امتمةع بشةكل عةام     
هذه املكاًةة أشةارت إليهةا العديةد مةن الدبيةات والدراسةات         ،التعليمية بشكل خاص

وعل  االمتداد التارخيي للمؤسسةات الكادمييةة    ،سواًء التارخيية أو احلديثة منها ،العلمية
 بةل ، تعليمية ظهرت تغيريات جوهرية لألساليب والوسةائل والطةرق يف إعةداد املعلةم    ال
يف اململكةة العربيةة   و اًعكست يف آراء عدد من قادة التعليم حوهلا يف العامل بشةكل عةام  و

حيث أشار إىل أهميتها وزيرا التعليم السبقاك، فقد ذكرها  ،السعودية عل  وجه التحديد
بةل وصةف املعلةم بةالركن الهةم يف       ،همية املعلم وإعةداده م( حول أ2016 ،)الدخيل

 ،كما أشار إليها وزير التعليم السابق )العيسة   ،العملية التعليمية ومن أهم أسس جناحها
م( بأك أًامة التعليم الدولية اهتمت بةاملعلم مةن حيةث االختيةار أو اإلعةداد أو      2009

واحدة مةن املهةن الةيت جتةذب إليهةا       وجعل مهنة التعليم ،التأهيل أو الدعم أو التدريب
ففي كوريا اجلنوبية ينضم إىل كليات املعلمني أفضةل   ،أفضل العناصر البشرية للعمل فيها

مةن متخرجةي    %10ويف فنلنةدا ينضةم إىل مهنةة التعلةيم      ،من متخرجةي الثاًويةة   5%
   وهوًن كوًن وغريها من الدول. وكذلج احلال يف سنغافورة ،الثاًوية

د صاحب النهوض بالناام الرتبوي يف الدول املتقدمة )الواليات املتحدة من هنا فق
السةيما   ،الدعوة إىل إعداد مميةز للمعلةم   (وبريطاًيا وغريها من الدول ،فرًسا ،االمريكية

وأك املستوى التعليمي يف أي بلد قائم عل  ًوعيةة معلميةه ودرجةة إعةدادهم وتةدريبهم      
معلةم  و خرى ُيَعدُّ قصور إعداد املعلم بشكل عامم(. من ًاحية أ2007 ،توفيقو )صربي

الرتبية الفنية بشكل خاص ضمن املؤسسات الكادميية ًتيجة إشارت إليها أيًضةا العديةد   
ولعل مةن بينهةا االخةتالف حةول املةدخالت كقبةول        ،من الدراسات والحباث العلمية

مما يعين قبةول طلبةة مل    الطلبة يف برًامج تكاملي أي أك اإلعداد يكوك من خرجيي الثاًوية
ضمن أًامة أكادميية جامعية تقوم عل  ختةريج   ،تاهر مهاراتهم العلمية التخصصية جيًدا

بل إك بع  مؤشرات القبول اجلامعي ُتشري إىل أك قبول الطلبة يف بعة    ،الالف سنويًّا
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 ة:ــــاملقدم

يف العمليةة  و مما الشج فيه أك دور املعلم ومكاًتةه املهمةة يف امتمةع بشةكل عةام     
هذه املكاًةة أشةارت إليهةا العديةد مةن الدبيةات والدراسةات         ،التعليمية بشكل خاص

وعل  االمتداد التارخيي للمؤسسةات الكادمييةة    ،سواًء التارخيية أو احلديثة منها ،العلمية
 بةل ، تعليمية ظهرت تغيريات جوهرية لألساليب والوسةائل والطةرق يف إعةداد املعلةم    ال
يف اململكةة العربيةة   و اًعكست يف آراء عدد من قادة التعليم حوهلا يف العامل بشةكل عةام  و

حيث أشار إىل أهميتها وزيرا التعليم السبقاك، فقد ذكرها  ،السعودية عل  وجه التحديد
بةل وصةف املعلةم بةالركن الهةم يف       ،همية املعلم وإعةداده م( حول أ2016 ،)الدخيل

 ،كما أشار إليها وزير التعليم السابق )العيسة   ،العملية التعليمية ومن أهم أسس جناحها
م( بأك أًامة التعليم الدولية اهتمت بةاملعلم مةن حيةث االختيةار أو اإلعةداد أو      2009

واحدة مةن املهةن الةيت جتةذب إليهةا       وجعل مهنة التعليم ،التأهيل أو الدعم أو التدريب
ففي كوريا اجلنوبية ينضم إىل كليات املعلمني أفضةل   ،أفضل العناصر البشرية للعمل فيها

مةن متخرجةي    %10ويف فنلنةدا ينضةم إىل مهنةة التعلةيم      ،من متخرجةي الثاًويةة   5%
   وهوًن كوًن وغريها من الدول. وكذلج احلال يف سنغافورة ،الثاًوية

د صاحب النهوض بالناام الرتبوي يف الدول املتقدمة )الواليات املتحدة من هنا فق
السةيما   ،الدعوة إىل إعداد مميةز للمعلةم   (وبريطاًيا وغريها من الدول ،فرًسا ،االمريكية

وأك املستوى التعليمي يف أي بلد قائم عل  ًوعيةة معلميةه ودرجةة إعةدادهم وتةدريبهم      
معلةم  و خرى ُيَعدُّ قصور إعداد املعلم بشكل عامم(. من ًاحية أ2007 ،توفيقو )صربي

الرتبية الفنية بشكل خاص ضمن املؤسسات الكادميية ًتيجة إشارت إليها أيًضةا العديةد   
ولعل مةن بينهةا االخةتالف حةول املةدخالت كقبةول        ،من الدراسات والحباث العلمية

مما يعين قبةول طلبةة مل    الطلبة يف برًامج تكاملي أي أك اإلعداد يكوك من خرجيي الثاًوية
ضمن أًامة أكادميية جامعية تقوم عل  ختةريج   ،تاهر مهاراتهم العلمية التخصصية جيًدا

بل إك بع  مؤشرات القبول اجلامعي ُتشري إىل أك قبول الطلبة يف بعة    ،الالف سنويًّا
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 ،التخصصات ومن بينها ختصص الرتبية الفنية يكوك للطلبةة منخفضةي النسةب العلميةة    
راغيب االلتحاق بأي ختصص مةرد االلتحةاق بغة      ،اقدي املؤهالت والقدرات الفنيةف

 ويف املقابل تعاًي أقسام الرتبيةة الفنيةة بشةكل عةام     ،النار عل  امتالك القدرة أو املوهبة
ممةا   ،الفنوك بشكل خاص من قلة راغيب االلتحاق بها من الطلبةة املوهةوبني واملتميةزين   و

 السةمات و والتنةازل عةن بعة  القةدرات     ،  معةايري القبةول  يوقعهم يف حرج لتخفةي 
للقبول حبدود دًيا أقل يف سبيل بقاء القسةام مفتوحةة بوجةود     ،املواهب اليت حيددوًهاو

بالتةالي تةؤثر ماليًّةا علة  أعضةاء هي ةة       و حت  ال تةنخف  العبةاء التدريسةية   و ،الطلبة
 التدريس. 

ة جتارب الدول املتقدمة واملميزة يف دراسو لقد سعت الدول املتقدمة إىل استعراض
الفضةل أداًء يف العةامل مةن حيةث عةدد مةن املقةاييس         سنغافورة اليوم ُدَعُتو ،هذا امال
البلد يفخر باملرتبة الوىل يف برًةامج تقيةيم الطةالب الةدولي     ( ؛فKent، 2017) التعليمية

(PISA)،  ي الةذي أجرتةه   وحياة  بالتقةدير التقيةيم الةدول     مقياس مرئي وملموسوهو
قيةاس مهةارات ومعرفةة الطةالب     حةول  ( OECDمنامة التعاوك االقتصادي والتنمية )

تصدرت سنغافورة أيًضا اجتاهات حيث (. OECD، 2015عاًما ) 15البالغني من العمر 
مبةا يف ذلةج    ،( يف كةل ف ةة  TIMSSدراسة الرياضيات والعلةوم ) يف الدولية  2015عام 

 ،NCESمستويات املدرسة )عل  مجيع ن االبتدائي والثاًوي الرياضيات والعلوم يف كل م
طالًبا عشرات  94تلق   ،2016( يف ًوفمرب IBامتحاك البكالوريا الدولية )ويف (. 2015

مةن منطقةة آسةيا     امذهًل اطالًب 93كاك  يف مجيع أحناء العامل. من هؤالء الدرجات الكاملة
عل  الةرغم مةن أك الطةالب     ،وحدها ( منهم من سنغافورة٪61) 57و ،واحمليط اهلادئ

فقط يف  ٪ 13و فقط من املتقدمني لالختبار يف املنطقة ٪ 36السنغافوريني كاًوا يشكلوك 
من هنا بةرزت سةنغافورة واحةدة مةن الةدول ذات التجةارب العامليةة         مجيع أحناء العامل.

مةال علة  إعةداد    الدراسة احلالية تركز يف هةذا ا و ،العريقة اليت لفتت ًار الباحثني إليها
معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة لإلفةادة منهةا يف بةرامج إعةداد املعلمةني عربيًّةا       

 وحمليًّا. 

   :مشكلة الدراسة

رقةم  قةراًرا  صةدر وزيةر التعلةيم    رغبًة يف تطوير برامج إعداد املعلم بشةكل عةام أ  
علةم يف كليةات   هة بتكوين جلنةة تطةوير بةرامج إعةداد امل    9/2/1438تاريخ و 35618

كاك الباحةث احلةالي أحةد     -تكوين فريق عمل مسار إعداد معلم الرتبية الفنية و ،الرتبية
والتعةرف علة     ،لكوك تطةوير بةرامج إعةداد املعلةم يتطلةب تقيةيم الواقةع       و -أعضائها
فقةد اجتهةت الًاةار إىل     ،اخلربات العاملية يف جمال إعداد معلم الرتبيةة الفنيةة  و التجارب
ولعةل مةن بينهةا     ،ويف جمال إعداد املعلم وتأهيله وتدريبةه حتديةًدا   ،ملتقدمة تعليًماالدول ا

لذا فإك الباحث استشعر  ،سنغافورة بصفتها من أكثر بلداك العامل تطوًرا يف امال التعليمي
ولألماًةة   ،أهمية التعرف عل  جتربة دول سنغافورة يف جمال إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة    

أسهمت الستاذة معالي فالته جبهد مميز يف إمدادي مبعلومات وافية عن واقع العلمية فقد 
ًاًرا لتواجدها هنالج يف بدايةة فةرتة ابتعاثهةا لدراسةة      ،إعداد معلم الفنوك يف سنغافورة

التعليمي الةذي يعتةرب مةن     حققت إجنازات هائلة يف تطوير ًاامهافسنغافورة  ،الدكتوراه
علة  أوىل   السةنغافوريني  حيث حيصةل الطلبةة   ،عامل بال منازعالأرق  أًامة التعليمي يف 

 : ومن هنا كاًت أس لة البحث كالتالي ،املراتب يف املنافسات العاملية
 ؟مباذا متيز التعليم يف مجهورية سنغافورة 
 ؟كيف يتم إعداد املعلم بشكل عام يف مجهورية سنغافورة 
  ؟سنغافورةكيف يتم إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية 
 ؟املقررات اليت يتلقاها الطالب املعلم أثناء إعدادهو املساقات ما 
 املقرتحات املستقاة اليت ميكن استخالصها من جتربة مجهورية سةنغافورة لالسةتفادة    ما

 ؟منها يف برامج إعداد معلم الرتبية الفنية
 :أهمية الدراسة

ب متيةز التعلةيم يف   تاهر أهمية الدراسة فيما سوف تسهم بةه الكشةف عةن أسةبا    
املقررات التعليمية اليت يؤهل من خالل و املساقاتو ،اإلعدادو معايري القبولو ،سنغافورة
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   :مشكلة الدراسة

رقةم  قةراًرا  صةدر وزيةر التعلةيم    رغبًة يف تطوير برامج إعداد املعلم بشةكل عةام أ  
علةم يف كليةات   هة بتكوين جلنةة تطةوير بةرامج إعةداد امل    9/2/1438تاريخ و 35618

كاك الباحةث احلةالي أحةد     -تكوين فريق عمل مسار إعداد معلم الرتبية الفنية و ،الرتبية
والتعةرف علة     ،لكوك تطةوير بةرامج إعةداد املعلةم يتطلةب تقيةيم الواقةع       و -أعضائها
فقةد اجتهةت الًاةار إىل     ،اخلربات العاملية يف جمال إعداد معلم الرتبيةة الفنيةة  و التجارب
ولعةل مةن بينهةا     ،ويف جمال إعداد املعلم وتأهيله وتدريبةه حتديةًدا   ،ملتقدمة تعليًماالدول ا

لذا فإك الباحث استشعر  ،سنغافورة بصفتها من أكثر بلداك العامل تطوًرا يف امال التعليمي
ولألماًةة   ،أهمية التعرف عل  جتربة دول سنغافورة يف جمال إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة    

أسهمت الستاذة معالي فالته جبهد مميز يف إمدادي مبعلومات وافية عن واقع العلمية فقد 
ًاًرا لتواجدها هنالج يف بدايةة فةرتة ابتعاثهةا لدراسةة      ،إعداد معلم الفنوك يف سنغافورة

التعليمي الةذي يعتةرب مةن     حققت إجنازات هائلة يف تطوير ًاامهافسنغافورة  ،الدكتوراه
علة  أوىل   السةنغافوريني  حيث حيصةل الطلبةة   ،عامل بال منازعالأرق  أًامة التعليمي يف 

 : ومن هنا كاًت أس لة البحث كالتالي ،املراتب يف املنافسات العاملية
 ؟مباذا متيز التعليم يف مجهورية سنغافورة 
 ؟كيف يتم إعداد املعلم بشكل عام يف مجهورية سنغافورة 
  ؟سنغافورةكيف يتم إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية 
 ؟املقررات اليت يتلقاها الطالب املعلم أثناء إعدادهو املساقات ما 
 املقرتحات املستقاة اليت ميكن استخالصها من جتربة مجهورية سةنغافورة لالسةتفادة    ما

 ؟منها يف برامج إعداد معلم الرتبية الفنية
 :أهمية الدراسة

ب متيةز التعلةيم يف   تاهر أهمية الدراسة فيما سوف تسهم بةه الكشةف عةن أسةبا    
املقررات التعليمية اليت يؤهل من خالل و املساقاتو ،اإلعدادو معايري القبولو ،سنغافورة
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 المةر املؤمةل منةه إفةادة البةاحثني      ،الطالب املعلم ليكوك معلًما للرتبية الفنية بشكل عام
 أصحاب القرار لالستفادة من تلج التجربة وحماكاتها يف براجمهم. و املختصنيو

 :أهداف الدراسة

 .الكشف عن معايري التميز يف سنغافورة 
 .التعرف عل  طرق وأساليب إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة 
  إبةةراز معةةايري قبةةول ومسةةاقات ومقةةررات إعةةداد معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة يف مجهوريةةة

 سنغافورة.
 فادة منها.املقرتحات اليت ميكن االستو اإلجراءاتو استخالص الفكار  

  :وجمتمعها ،منهجية الدراسة، وإجراءاتها

استعراض التجربة السنغافورية بشةكل  حيث مت  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي
ومتيز ًتائجها مةن خةالل    ،عام من خالل الدراسات والحباث العلمية اليت أبرزت متيزها

النهضةة التنمويةة يف   و التفوقوارتباط ذلج التميز بة  ،تفوق أبنائها يف االختبارات العاملية
سنغافورة بشكل عام. وقد مت ذلةج باالعتمةاد علة  وثةائق وزارة التعلةيم السةنغافورية       

ًاًيةةاًن موقةةع جامعةةة و https://www.moe.gov.sg املنشةةورة علةة  الةةروابط الرمسيةةة
  https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx التكنولوجية

هةذا باإلضةافة إىل    ،/https://www.nafa.edu.sgأكادميية ًاًياًن للفنةوك اجلميلةة   
 املراجع العلمية.و املصادر

 :الدراسات السابقة

مميزاتهةا  و علة  إبةراز التجربةة السةنغافورية     ةية ركزت الدراسات والحباث العلم
النجاحةات  و التميز بعيةدًا عةن الرقةام   و تناول عدد منها أسباب ذلج التفردو ،ومساتها

املقارًةات  و اليت أكةدت عليهةا العديةد مةن االختبةارات     و امللموسة للطلبة السنغافوريني

 ،م(2015 ،ابي )الةدخيل املصادر العلميةة اًتشةارًاا كتة   و ولعل من أكثر املراجع ،الدولية
م( واللذين ُيعدَّاك مرجعني أساسني ضةمن الحبةاث والدراسةات الةيت     2016 ،)الدخيل

ًاةًرا لكوًهمةا اشةتمال     ،تناولت املقارًة أو التحليل للدول الكثر تقدمًا يف جمال التعلةيم 
ن مؤشرات عاملية وًتائج حتليل جزء كبري من بياًات التعلةيم الةيت ميكة   و عل  إحصائيات

أسهب يف استعراض ًتةائج بنةج   :م(2015 ،املقارًة بينها عامليًّا ؛ فاملرجع الول )الدخيل
باإلضافة إىل مؤشةرات   ،Learning Curve Data Bank (LCDB)بياًات منحن  التعليم 

أخرى تتضمن أحدث ًتائج االختبارات مثل اختبةار مةدى التقةدم يف القةراءة والكتابةة      
ختبار االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم تةيمس  وا PIRLS"الدولي "بريلز 

TIMSS  واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبة بيزPISA ترجات التقويم الةدولي  و
يف مستويات املهارات املعرفية بةني السةكاك. واملرجةع الثةاًي      PIAACاملهارات البالغني 

وخصوًصا ًتائج املسح  ،التعليم اجليد ركز عل  املعلم يف الدول ذات:م(2016 ،)الدخيل
Talis (Teaching Learning International Survey )الةتعلم تةاليس   و الدولي للتعليم

( OECDالتنميةة ) و وهو مسح دولي واسع النطةاق جتريةه منامةة التعةاوك االقتصةادي     
حيحة ويركز عل  رصد ظروف املعلمني والبي ة التعليمية يف املدارس وتوفري معلومات ص

وقد أجةري البحةث    ،قابلة للمقارًة بهدف مساعدة الدول عل  مراجعة سياساتها العامة
هةذا   .دولةة  34م أجري علة   2013يف عام و ،دولًة 24م ومشل 2008لول مرة عام 

باإلضافة إىل كوك املؤلف أول وزير لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية بعد دمةج  
مما أعط  زمًخةا مهمًّةا    ،م2015وزارة التعليم العالي عام و التعليمكل من وزارة الرتبية و

حيث ُطبع من الول أربع طبعات اآلك. وُيعد الكتاب جامًعا للتعلةيم يف تلةج    ،للكتابني
الةتغري الةيت حةدثت    و حيث رصد مراحل التطور ،الدول ومن بينها التعليم يف سنغافورة

( أك قصة ًاام التعلةيم يف  157م، ص2015خالل الفرتة القصرية حيث يذكر الدخيل )
م من 1965سنغافورة تعد قصة املعجزة السيوية اليت بدأت مع استقالهلا عن ماليزيا عام 
إك مل يكةن   ،مستوى سيطرت فيه المية إىل حتوهلا إىل واحد من أفضل ًام التعليم عامليًّةا 

فوري بةدًأ مةن مرحلةة    م( التعليم السةنغا 2015 ،أفضلها عل  اإلطالق. تناول )الدخيل
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 ،م(2015 ،ابي )الةدخيل املصادر العلميةة اًتشةارًاا كتة   و ولعل من أكثر املراجع ،الدولية
م( واللذين ُيعدَّاك مرجعني أساسني ضةمن الحبةاث والدراسةات الةيت     2016 ،)الدخيل

ًاةًرا لكوًهمةا اشةتمال     ،تناولت املقارًة أو التحليل للدول الكثر تقدمًا يف جمال التعلةيم 
ن مؤشرات عاملية وًتائج حتليل جزء كبري من بياًات التعلةيم الةيت ميكة   و عل  إحصائيات

أسهب يف استعراض ًتةائج بنةج   :م(2015 ،املقارًة بينها عامليًّا ؛ فاملرجع الول )الدخيل
باإلضافة إىل مؤشةرات   ،Learning Curve Data Bank (LCDB)بياًات منحن  التعليم 

أخرى تتضمن أحدث ًتائج االختبارات مثل اختبةار مةدى التقةدم يف القةراءة والكتابةة      
ختبار االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم تةيمس  وا PIRLS"الدولي "بريلز 

TIMSS  واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبة بيزPISA ترجات التقويم الةدولي  و
يف مستويات املهارات املعرفية بةني السةكاك. واملرجةع الثةاًي      PIAACاملهارات البالغني 

وخصوًصا ًتائج املسح  ،التعليم اجليد ركز عل  املعلم يف الدول ذات:م(2016 ،)الدخيل
Talis (Teaching Learning International Survey )الةتعلم تةاليس   و الدولي للتعليم

( OECDالتنميةة ) و وهو مسح دولي واسع النطةاق جتريةه منامةة التعةاوك االقتصةادي     
حيحة ويركز عل  رصد ظروف املعلمني والبي ة التعليمية يف املدارس وتوفري معلومات ص

وقد أجةري البحةث    ،قابلة للمقارًة بهدف مساعدة الدول عل  مراجعة سياساتها العامة
هةذا   .دولةة  34م أجري علة   2013يف عام و ،دولًة 24م ومشل 2008لول مرة عام 

باإلضافة إىل كوك املؤلف أول وزير لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية بعد دمةج  
مما أعط  زمًخةا مهمًّةا    ،م2015وزارة التعليم العالي عام و التعليمكل من وزارة الرتبية و

حيث ُطبع من الول أربع طبعات اآلك. وُيعد الكتاب جامًعا للتعلةيم يف تلةج    ،للكتابني
الةتغري الةيت حةدثت    و حيث رصد مراحل التطور ،الدول ومن بينها التعليم يف سنغافورة

( أك قصة ًاام التعلةيم يف  157م، ص2015خالل الفرتة القصرية حيث يذكر الدخيل )
م من 1965سنغافورة تعد قصة املعجزة السيوية اليت بدأت مع استقالهلا عن ماليزيا عام 
إك مل يكةن   ،مستوى سيطرت فيه المية إىل حتوهلا إىل واحد من أفضل ًام التعليم عامليًّةا 

فوري بةدًأ مةن مرحلةة    م( التعليم السةنغا 2015 ،أفضلها عل  اإلطالق. تناول )الدخيل
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 إعةداد املعلمةني واختيةارهم كتعلةيم عةام     و ،مراحل التعليم الساسيو ،التطورو النشأة
توصيف ملرحل اإلصالح اليت حدثت. وعل  الرغم من أهمية الكتاب يف تزويد و ،مهينو

البحث احلالي مبؤشرات ومصادر علمية للتعليم بشكل عام يف سنغافورة إال أًه مل يتناول 
 . وهو ما حتاول هذه الدراسة تناوله تفصياًل ،د معلم الرتبية الفنيةإعدا

فيما تناولت دراسة أخرى: أهمية االستكشةاف اإلبةداعي واجلمةالي مةن خةالل      
والوقوف عل   ،التعرف عل  التجارب العاملية يف جمال تدريس الرتبية الفنية عرب الثقافات

م( والةيت  2008 ،كدراسةة )الشةقر   ،لفنةوك االجتاهات الرتبوية احلديثة يف جمال تدريس ا
العشرين مةن خةالل   و هدفت رصد اجتاهات الرتبية الفنية عرب الثقافات يف القرك احلادي

القاء الضوء عل  التجربة الياباًية املعاصرة باعتبارها أفضل االجتاهةات الرتبويةة احلديثةة    
وحةدة الفنةوك وتكاملةها،    اليت قدمت رؤى إسرتاتيجية لتنمية االبداع الفين معتمدة عل  

وختتلف عن الدراسة احلالية يف تركيزها عل  التعليم الياباًي بينما الدراسة احلالية اهتمت 
استفاد الباحث من املقرتحات الرؤى اليت قدمها الباحث وتتشابه و ،بالتجربة السنغافورية

 مع املقرتحات املقدمة يف هذه الدراسة.
تناولةةت الدراسةةة طةةرح وحةةدة كنمةةوذج  :(McArdle, 2012) مكةةاردلدراسةة  

 ،ما قبل اخلدمة لتلبية احتياجات الطفال يف القرك العشرينالفنوك إعداد معلمي  لربًامج
 وخباصةةةق القدميةةة واجلديةةدة لرؤيةةة الفةةن والطفةةل والرتبيةةة.  الطةةربشةةكل ميةةزج بةةني 

ارة مكةاك أو  مةن النةادر زية   بع  النماذج احلديثة، حيث إًةه  االدعاءات املتعلقة بفعالية 
فصل دراسي يف السنوات الوىل يف أسرتاليا ال يعرض أمثلة عل  العمال الفنية لألطفال 

ولكنها ال تضمن جودة  ،عل  إعطاء املدارس "ماهًرا" معيًناتعمل هذه املمارسة والصغار. 
كمةا أك تعلةيم    ،تاهر الحباث أك مدرس الفصل هو الذي يصةنع الفةارق  . التعليم الفين

مل يكةن اهلةدف مةن الوحةدة إًتةاج       س له دور كبري يلعب دوره يف حتسني التعلةيم. املدر
يةتعلم املعلمةوك    ،بةل دعةم الطلبةة الكتسةاب املعرفةة واملهةارة وااللتةزام املهةين         ،فناًني

يطبقوك تعليمهم عل  مبادئ توفري برامج فنيةة  و ،االًضباط ومناقشة القضايا ذات الصلة
أك الفن هو أكثر مةن   ،من خالل جتربتهم اخلاصة ،الطالبعلم ت ،جيدة لألطفال الصغار

اهتمت الدراسة احلالية بنموذج  جمرد شيء ممتع يفعله كل الطفال الصغار بشكل طبيعي.
يف إعداد املعلم مطبق يف أسرتاليا يهتم بعرض المثلة والرتكيز عل  دراسة اإلًتاج الفةين  

ميكن االستفادة منه يف إعداد املقرتح لربًةامج  هو ما و ،للفناًني كمنطلق للعملية التعليمية
 إعداد معلم الرتبية الفنية. 

إلصةالحات  ( واللذين تناوال اHenry & Lazzari, 2013) الزاريو هنري دراسة
التغةيريات يف   قةادت إىل إحةداث   املعاصرة يف الواليات املتحدة المريكية واليتالتعليمية 

، وتناولةت عةدة   الرتبية الفنيةمن بينها و ع التخصصاتعل  مجيوكاك هلا أثر إعداد املعلم 
 Galbraith؛  Galbraith، 2001؛  Beudert)، 2006 -عل  سبيل املثةال  - دراسات منها

& Grauer، 2004  ؛Hutchens، 1997  ؛Sabol، 2004  ؛Thurber، 2004  ؛
Zimmerman، 1997) سةة  املعلةم مةن أجةل فهةم املمار    بةرامج إعةداد   البحةث يف  . ركز

الةيت  وحتديةد االجتاهةات    ،بشكل جيةد أفضل املمارسات واملطبقة والتعرف عل   ،احلالية
ال ميكةن أك   اجوهريًّة  اإذا أريد هلا أك حتدث تغةيريً  للتغيريات. إك مثل هذه اجلهودقادت 

ولكةةن جيةةب الناةةر إليهةةا يف سةةياق دعةةوات إلصةةالح     ،حتةةدث يف مواقةةف منعزلةةة 
تعليم العام تشكلت من خالل قوى هلا تأثري مباشر عل  الدعوات لإلصالح يف الف،املعلم

إعداد املعلم يف الرتبيةة الفنيةة ضةمن السةياق الوسةع       تناول البحثجمال تعليم الفنوك. 
اجلامعات  املبذولة يفاجلهود  وخاصًةللحركات اإلصالحية يف تعليم املعلمني بشكل عام 
الةيت  ني مع الرتكيز عل  تلةج اجلهةود   إلجراء تغيريات جوهرية يف برامج يف إعداد املعلم

 ،والسةلوب النهج  بل عل  ،الرتكيز عل  جامعة واحدةمل يكن التعليم الفين. تركز عل  
ا مةع تزايةد االعةرتاف بةاملعلمني     عداد معلةم الفةن متشةيً   إلفيدة امل اتاملمارس وخصوًصا

تغةيري مسةتدام   . وخلصةت الدراسةة إىل أك ال  ا يف جهود اإلصةالح ا أساسيًّباعتباره عنصًر
كةاك مةن   و ،من خالل إدراج الفنةوك يف اهليكةل الوسةع    اومؤسسي. وأصبح ذلج ممكًن

يتم تعليم الرتبية الفنيةة بشةكل جيةد يف حركةة     حيث  ،املستحيل حتقيقها دوك هذا الدعم
جيب أك يسع  املعلموك الفنيوك املهتموك باإلصةالح  و ،اإلصالح الوطنية يف جمال التعليم
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اهتمت الدراسة احلالية بنموذج  جمرد شيء ممتع يفعله كل الطفال الصغار بشكل طبيعي.
يف إعداد املعلم مطبق يف أسرتاليا يهتم بعرض المثلة والرتكيز عل  دراسة اإلًتاج الفةين  

ميكن االستفادة منه يف إعداد املقرتح لربًةامج  هو ما و ،للفناًني كمنطلق للعملية التعليمية
 إعداد معلم الرتبية الفنية. 

إلصةالحات  ( واللذين تناوال اHenry & Lazzari, 2013) الزاريو هنري دراسة
التغةيريات يف   قةادت إىل إحةداث   املعاصرة يف الواليات املتحدة المريكية واليتالتعليمية 

، وتناولةت عةدة   الرتبية الفنيةمن بينها و ع التخصصاتعل  مجيوكاك هلا أثر إعداد املعلم 
 Galbraith؛  Galbraith، 2001؛  Beudert)، 2006 -عل  سبيل املثةال  - دراسات منها

& Grauer، 2004  ؛Hutchens، 1997  ؛Sabol، 2004  ؛Thurber، 2004  ؛
Zimmerman، 1997) سةة  املعلةم مةن أجةل فهةم املمار    بةرامج إعةداد   البحةث يف  . ركز

الةيت  وحتديةد االجتاهةات    ،بشكل جيةد أفضل املمارسات واملطبقة والتعرف عل   ،احلالية
ال ميكةن أك   اجوهريًّة  اإذا أريد هلا أك حتدث تغةيريً  للتغيريات. إك مثل هذه اجلهودقادت 

ولكةةن جيةةب الناةةر إليهةةا يف سةةياق دعةةوات إلصةةالح     ،حتةةدث يف مواقةةف منعزلةةة 
تعليم العام تشكلت من خالل قوى هلا تأثري مباشر عل  الدعوات لإلصالح يف الف،املعلم

إعداد املعلم يف الرتبيةة الفنيةة ضةمن السةياق الوسةع       تناول البحثجمال تعليم الفنوك. 
اجلامعات  املبذولة يفاجلهود  وخاصًةللحركات اإلصالحية يف تعليم املعلمني بشكل عام 
الةيت  ني مع الرتكيز عل  تلةج اجلهةود   إلجراء تغيريات جوهرية يف برامج يف إعداد املعلم

 ،والسةلوب النهج  بل عل  ،الرتكيز عل  جامعة واحدةمل يكن التعليم الفين. تركز عل  
ا مةع تزايةد االعةرتاف بةاملعلمني     عداد معلةم الفةن متشةيً   إلفيدة امل اتاملمارس وخصوًصا

تغةيري مسةتدام   . وخلصةت الدراسةة إىل أك ال  ا يف جهود اإلصةالح ا أساسيًّباعتباره عنصًر
كةاك مةن   و ،من خالل إدراج الفنةوك يف اهليكةل الوسةع    اومؤسسي. وأصبح ذلج ممكًن

يتم تعليم الرتبية الفنيةة بشةكل جيةد يف حركةة     حيث  ،املستحيل حتقيقها دوك هذا الدعم
جيب أك يسع  املعلموك الفنيوك املهتموك باإلصةالح  و ،اإلصالح الوطنية يف جمال التعليم
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والعمل مع زمالئهم يف تتلةف امةاالت لضةماك اسةتمرار      ،يف هذه اجلهود إىل االًدماج
 . إعداد املعلم يف الرتبية الفنية يف إعداد معلمي الفنوك للنشاط الفكري والثقايف والسياقي

أبرزت هذه الدراسة التطور التارخيي والفكار الساسية اليت من أجلةها اًطلقةت   
السيما تلج اجلهود  ،تعليم الرتبية الفنية بشكل خاصو برامج إصالح التعليم بشكل عام

وهو ما ميكن أك يلتقةي مةع التجةارب العامليةة كتجربةة       ،اليت تناولت معلم الرتبية الفنية
 إعداد املعلم يف سنغافورة. 

 ،استعرضةت التجربةة السةنغافورية يف التعلةيم     :م(2015 ،الفةايز و دراسة )اجلبري
مراحل تطةور  و ،افية واالجتماعية والسياسية واالقتصاديةوتضمنت العوامل الدينية والثق

إعداد املعلمني وتنميتهم و ،التعليم وأهداف التعليم يف سنغافورة واجلامعات السنغافورية
وزيةادة املروًةة يف    ،وأوصت الدراسة باستخالص التجربة السنغافورية وحماكاتهةا  .مهنيًّا

تعليم مهةارات  و ،يم والتدريب املستمر للمعلمنيالناام التعليمي والتمهني املبكر يف التعل
االتصاالت و التفكري جزء مهم من التعليم السنغافوري والتوظيف اجليد لتقنية املعلومات

الفاعليةة وحتسةني جةودة الةربامج     و يف التعليم العةام ممةا أدى إىل رفةع مسةتوى الكفةاءة     
عضو هي ة التدريس يف جمةاالت  والرتكيز عل  التطوير املهين ل ،التعلمو وعمليات التعليم

ومهةارات   ،املهةارات اللغويةة  و ،ومنهجيةة البحةث العلمةي    ،أساليب التدريس والتقييم
 احلاسب اآللي وتكنولوجيا املعلومات. 

 worldsofeducationالةيت ًشةرتها    - (Tan & Choy,2016)تشوي و تاك دراسة
م أكثر مةن ثالثةة ماليةني عامةل     امموعة الدولية للتعليم أكرب احتاد للنقابات والذي يض

واليت تناولت فيها بإسهاب التميز السنغافوري يف  -دول 107وعاملة يف قطاع التعليم يف 
وخلصت إىل أًه بعد حتليل الناةام التعليمةي يف سةنغافورة ميكةن حتديةد ثةالث        ،التعليم

حتةول  و ،امجالةرب و التنةوع يف املةدارس   :الوىل ،مميزات بارزة متيز بها التعلةيم سةنغافورة  
إىل منةوذج قةائم علة  القةدرات      ،الكفاءة والقدرة من منوذج متصلب ومتسلسل وهرمي

 العلةةومو والفنةةوك ومتكامةةل ومةةدارس متخصصةةة لرعايةةة املوهةةوبني يف الرياضةةة    

روح الفريةق مةع   و متداخلةة وتتميةز باملروًةة   و فاملناهج الدراسية مشةرتكة  ،الرياضياتو
 ،الدراسةية لتكةوك أكثةر مالءمةة ملهةارات الةتفكري      و ة املناهجمراجع:امليزة الثاًية .الطلبة

 ،الفنةوك و وإعطاء املزيد من اخليارات لدمج املناهج كدمج مقررات االقتصاد والكمبيوتر
اهلدف هو تشجيع الطلبة عل  املعرفة والتعلم واالكتشاف مةن خةالل تطةوير قةدراتهم     و

وهةي: حتةول املعلةم     -بالدراسة احلالية وهي الهم وذات الصلة-وامليزة الثالثة  ،العقلية
مةوزع للمعرفةة   و فدور املعلةم مةن جمةرد خةبري     ،وإعطاؤه القدرة عل  القيادة يف التعليم

أصبح دوره مرجعيًّا لتسهيل تعلم الطلبة من الًشطة اليت تتمحور حنةو تعزيةز    ،واحملتوى
 ،علةيم أقةل  أي ت Teach Less, Learn More( TLLM)االبداع وهةو مةا عةرف مببةادرة     

 وتعلم أكثر. 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقةرتح لتحويةل   :م(2016 ،أمحدو دراسة )حممود

اجلامعات املصرية جامعات رياديةة يف ضةوء االسةتفادة مةن خةربات جامعةة كامربيةدج        
واسةتخدمت الدراسةة    ،باململكة املتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية جبمهوريةة سةنغافورة  

وتناولت الدراسة املقارًة عل  جواًةب   ،نهج براين هوملز املقاركمدخل حل املشكالت م
وتوصةلت   ،التمويةل  ،التةدويل  ،جهةود التحقيةق الرياديةة    ،منها فكرة اجلامعةة الرياديةة  

الدراسة إىل تشابه جامعيت كامربيدج وسةنغافورة يف بعة  احملةاور واختالفهةا يف حمةاور      
عتني أخذتا بفكرة اجلامعةة الرياديةة القائمةة    وأك اجلام ،أخرى أو آليات تنفيذ هذه احملاور

عل  تنمية ريادة العمال وتسويق البحوث وبراءات االخةرتاع، وأسةفرت النتةائج عةن     
وضع تصور مقرتح لتحويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء االستفادة من 

ة مبةا يتماشة  مةع    اخلربات الرائدة جلامعيت كامربدج وسنغافورة الوطنية كجامعات ريادي
ذلج من خالل عةدة حمةاور هةي املنطلقةات الفلسةفية للتصةور       و ،طبيعة امتمع املصري

وركةائز تنفيةذ وجنةاح     ،كما تضمنت الدراسة متطلبةات تنفيةذ التصةور املقةرتح     ،املقرتح
التصور املقرتح يف اجلامعات املصرية، والتحةديات والتهديةدات الةيت تقةف عائًقةا أمةام       

   التغلب عليها.تنفيذه وسبل 
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روح الفريةق مةع   و متداخلةة وتتميةز باملروًةة   و فاملناهج الدراسية مشةرتكة  ،الرياضياتو
 ،الدراسةية لتكةوك أكثةر مالءمةة ملهةارات الةتفكري      و ة املناهجمراجع:امليزة الثاًية .الطلبة

 ،الفنةوك و وإعطاء املزيد من اخليارات لدمج املناهج كدمج مقررات االقتصاد والكمبيوتر
اهلدف هو تشجيع الطلبة عل  املعرفة والتعلم واالكتشاف مةن خةالل تطةوير قةدراتهم     و

وهةي: حتةول املعلةم     -بالدراسة احلالية وهي الهم وذات الصلة-وامليزة الثالثة  ،العقلية
مةوزع للمعرفةة   و فدور املعلةم مةن جمةرد خةبري     ،وإعطاؤه القدرة عل  القيادة يف التعليم

أصبح دوره مرجعيًّا لتسهيل تعلم الطلبة من الًشطة اليت تتمحور حنةو تعزيةز    ،واحملتوى
 ،علةيم أقةل  أي ت Teach Less, Learn More( TLLM)االبداع وهةو مةا عةرف مببةادرة     

 وتعلم أكثر. 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقةرتح لتحويةل   :م(2016 ،أمحدو دراسة )حممود

اجلامعات املصرية جامعات رياديةة يف ضةوء االسةتفادة مةن خةربات جامعةة كامربيةدج        
واسةتخدمت الدراسةة    ،باململكة املتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية جبمهوريةة سةنغافورة  

وتناولت الدراسة املقارًة عل  جواًةب   ،نهج براين هوملز املقاركمدخل حل املشكالت م
وتوصةلت   ،التمويةل  ،التةدويل  ،جهةود التحقيةق الرياديةة    ،منها فكرة اجلامعةة الرياديةة  

الدراسة إىل تشابه جامعيت كامربيدج وسةنغافورة يف بعة  احملةاور واختالفهةا يف حمةاور      
عتني أخذتا بفكرة اجلامعةة الرياديةة القائمةة    وأك اجلام ،أخرى أو آليات تنفيذ هذه احملاور

عل  تنمية ريادة العمال وتسويق البحوث وبراءات االخةرتاع، وأسةفرت النتةائج عةن     
وضع تصور مقرتح لتحويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء االستفادة من 

ة مبةا يتماشة  مةع    اخلربات الرائدة جلامعيت كامربدج وسنغافورة الوطنية كجامعات ريادي
ذلج من خالل عةدة حمةاور هةي املنطلقةات الفلسةفية للتصةور       و ،طبيعة امتمع املصري

وركةائز تنفيةذ وجنةاح     ،كما تضمنت الدراسة متطلبةات تنفيةذ التصةور املقةرتح     ،املقرتح
التصور املقرتح يف اجلامعات املصرية، والتحةديات والتهديةدات الةيت تقةف عائًقةا أمةام       

   التغلب عليها.تنفيذه وسبل 
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هدفت الدراسة تطوير برامج االمناء املهين للمعلمني  :م(2017 ،دراسة )املسكري
مت استخدام املنهج املقارك من خالل وصةف  و ،بسلطنة عماك باإلفادة من خربة سنغافورة

وإجراء مقارًة تفسريية بني أوجه التشابه  ،سلطنة عماكو برامج اإلمناء املهين يف سنغافورة
والوصول إىل مقرتحات لتطوير برامج اإلمناء املهين للمعلمني بسلطنة  ،ختالف بينهماواال

قصةور هياكةل تةنام مشةاركة مجيةع      :عماك. وتوصلت الدراسة إىل عدة ًتائج مةن بينهةا  
واهتمةام سةنغافورة    ،وقلة أساليب االمناء املهين وتقويم املعلمةني  ،املعلمني بسلطنة عماك

هةم   ،م "لةدينا معلمةوك  2007حيث صرح وزير الرتبية والتعليم الواضح باملعلم وتأهيله 
هةو مةا    ،والتةزامهم بةالتميز وتعهةدهم بالرعايةة للمةتعلمني      ،ببساطة أهم ثروة منتلكهةا 

سيسمح لنا بتقديم أفضل تعليم ممكن لكل الشباب السنغافوري". وقد أطلقت سةنغافورة  
ذي يهدف لتشةجيع املعلمةني   م وال2014 (Teacher Growth Model)منوذج منو املعلم 

ضةمن إطةار تةوجيهي مةنام لإلمنةاء املهةين        ،لالستمرار يف االرتقاء مبعارفهم ومهاراتهم
للمعلم بهدف تسهيل حصول املعلمني عل  الرخصة املهنيةة لرعايةة املةتعلمني يف القةرك     

 والعشرين.  احلادي
اد معلةم  هدفت إىل إلقاء الضوء عل  واقع بةرامج إعةد   :م(2017 ،دراسة )شرف

 ،الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية ومدى ارتباطها مبهارات القةرك الواحةد والعشةرين   
وضع تصور مقرتح لربًامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف كليةة الرتبيةة بنوعيةة يف ضةوء     و

مهارات القرك الواحد والعشرين. وأشارت الدراسة إىل أك الدراسةات احلديثةة أظهةرت    
 عميقة بني املهارات اليت يتعلمها الطةالب وتلةج الةيت حيتاجوًهةا يف احليةاة     وجود فجوة 

وأك الربامج احلالية ليست كافية إلعداد املعلةم حيةث إك دراسةة واقةع بةرامج       ،امتمعو
إعداد معلم الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية وجد أًها مل تعد تواكب متطلبات القةرك  

ب تطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية مبا يتفق مةع املعةايري   وأًه جي ،العشرينو احلادي
وخلصت الدراسة إىل تقديم تصور عن  ،الرتتيبو اإلعدادو الدولية يف عمليات االختيار

العشرين ضمن أربع مهارات و برامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف مهارات القرك الواحد
ومهةارات االتصةال    ،ات الةتفكري اإلبةداعي  مهةار و ،رئيسة هي: مهارات العصر الرقمي

وبناًء  ،اليت تنقسم بدورها إىل مهارات فرعية أخرىو ،ومهارات اإلًتاجية العالية ،الفعال
عليه فقد اختذت الباحثة احملةاور السةابقة كمنطلقةات لوضةع التصةور املقةرتح للربًةامج        

  اخلاص بإعداد معلم الرتبية الفنية يف كليات الرتبية النوعية.
هةدفت إىل التعةرف علة  العوامةل املةؤثرة علة  ًاةام         :م(2017دراسة )داود، 

التعليم يف سنغافورة وبنية الناام التعليمةي وعملياتةه للوصةل إىل دروس مسةتفادة منةه      
اعتمدت الدراسة عل  منوذج موهلماك الناري والةيت  و لتطوير الناام التعليمي يف مصر،

الوقةوف علة  العوامةل    و ،م التعليمي كي يتم فهمةه ترتكز فكرته يف ضرورة حتليل الناا
طويلة املدى واليت ترتابط مع بعضها البع  وتؤثر يف حتليل الناام وفةق مكوًاتةه وهةي    

أهةداف الرتبيةة والسياسةة التعليميةة     و اليت تشمل الفلسةفة والقةيم الرتبويةة   و املوجهات
ائةق التةدريس واإلدارة   والعمليات وتشمل قبول الطلبة واملةنهج وطر  ،التنايمو واخلطط

تغةيري سياسةات   :منها،والتقويم وإعداد املعلمني. وتوصل الباحث إىل عدد من املقرتحات
وأك تنسةجم مةع    ،القبول يف اجلامعات املصرية ليكوك القبول لفضةل الطلبةة املتقةدمني   

والتخصصةات املختلفةة، العمةل علة       االحتياجات الفعلية لسوق العمل يف القطاعةات 
تهي ةة املنةاا املناسةب    و ،علم القادر عل  إكساب الطلبة مهارات الةتفكري الناقةد  إعداد امل

لتعلةةيم هةةذا النةةوع مةةن الةةتفكري وممارسةةته االهتمةةام بةةاملعلمني وتقةةديرهم ماديًّةةا        
وتةدريبهم املسةتمر أثنةاء     ،واالهتمام بدقة اختيار املعلمةني وفًقةا ملعةايري اجلةودة    ،ومعنويًّا

وإعداداهم للقيادية الرتبويةة للرقةي بةالتعليم،     ،القيادية مبكًرااخلدمة واكتشاف املواهب 
وإقرار معايري وإجراءات حمددة ودقيقة تنام عمليات القبول يف مؤسسات إعةداد املعلةم   

 حبيث تكوك اًتقائية تنافسية وختتار املتميز واملتفوق.
ح هدفت الدراسةة إىل التعةرف علة  املالمة     :م(2017 ،مندًيو دراسة )الرشيدي

 ،املميزة لناام التعليم يف سنغافورة وإمكاًية اإلفادة منها يف دول الكويت كدراسة حتليليةة 
من خالل التعرف عل  شكل الناام التعليمي يف سنغافورة وطبيعة املراحل التعليمية اليت 

وأظهةرت النتةائج أك التعلةيم     ،يلتحق بها الطالب من املرحلة االبتدائيةة وحتة  الثاًويةة   
وتشةرف عليةه    ،م الزامي وجماًي من املرحلة االبتدائية وحتة  املرحلةة الثاًويةة   بشكل عا
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وبناًء  ،اليت تنقسم بدورها إىل مهارات فرعية أخرىو ،ومهارات اإلًتاجية العالية ،الفعال
عليه فقد اختذت الباحثة احملةاور السةابقة كمنطلقةات لوضةع التصةور املقةرتح للربًةامج        

  اخلاص بإعداد معلم الرتبية الفنية يف كليات الرتبية النوعية.
هةدفت إىل التعةرف علة  العوامةل املةؤثرة علة  ًاةام         :م(2017دراسة )داود، 

التعليم يف سنغافورة وبنية الناام التعليمةي وعملياتةه للوصةل إىل دروس مسةتفادة منةه      
اعتمدت الدراسة عل  منوذج موهلماك الناري والةيت  و لتطوير الناام التعليمي يف مصر،

الوقةوف علة  العوامةل    و ،م التعليمي كي يتم فهمةه ترتكز فكرته يف ضرورة حتليل الناا
طويلة املدى واليت ترتابط مع بعضها البع  وتؤثر يف حتليل الناام وفةق مكوًاتةه وهةي    

أهةداف الرتبيةة والسياسةة التعليميةة     و اليت تشمل الفلسةفة والقةيم الرتبويةة   و املوجهات
ائةق التةدريس واإلدارة   والعمليات وتشمل قبول الطلبة واملةنهج وطر  ،التنايمو واخلطط

تغةيري سياسةات   :منها،والتقويم وإعداد املعلمني. وتوصل الباحث إىل عدد من املقرتحات
وأك تنسةجم مةع    ،القبول يف اجلامعات املصرية ليكوك القبول لفضةل الطلبةة املتقةدمني   

والتخصصةات املختلفةة، العمةل علة       االحتياجات الفعلية لسوق العمل يف القطاعةات 
تهي ةة املنةاا املناسةب    و ،علم القادر عل  إكساب الطلبة مهارات الةتفكري الناقةد  إعداد امل

لتعلةةيم هةةذا النةةوع مةةن الةةتفكري وممارسةةته االهتمةةام بةةاملعلمني وتقةةديرهم ماديًّةةا        
وتةدريبهم املسةتمر أثنةاء     ،واالهتمام بدقة اختيار املعلمةني وفًقةا ملعةايري اجلةودة    ،ومعنويًّا

وإعداداهم للقيادية الرتبويةة للرقةي بةالتعليم،     ،القيادية مبكًرااخلدمة واكتشاف املواهب 
وإقرار معايري وإجراءات حمددة ودقيقة تنام عمليات القبول يف مؤسسات إعةداد املعلةم   

 حبيث تكوك اًتقائية تنافسية وختتار املتميز واملتفوق.
ح هدفت الدراسةة إىل التعةرف علة  املالمة     :م(2017 ،مندًيو دراسة )الرشيدي

 ،املميزة لناام التعليم يف سنغافورة وإمكاًية اإلفادة منها يف دول الكويت كدراسة حتليليةة 
من خالل التعرف عل  شكل الناام التعليمي يف سنغافورة وطبيعة املراحل التعليمية اليت 

وأظهةرت النتةائج أك التعلةيم     ،يلتحق بها الطالب من املرحلة االبتدائيةة وحتة  الثاًويةة   
وتشةرف عليةه    ،م الزامي وجماًي من املرحلة االبتدائية وحتة  املرحلةة الثاًويةة   بشكل عا
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أما يف املرحلةة   ،ويركز يف املرحلة االبتدائية عل  اجلواًب املعرفية وغري املعرفية ،احلكومة
الثاًويةةة فتقةةدم فيهةةا أكثةةر مةةن سةةتة مسةةارات يلتحةةق بهةةا الطالةةب بنةةاًء علةة  قدراتةةه 

ىل أك الناام التعليمي يف سنغافورة يهةدف إىل إعةداد الطةالب    وأشارت النتائج إ.وميوله
وليس احمللي فقط. وقدمت الدراسة بع  املقرتحات اليت ميكن أك  ،لسوق العمل العاملي

   يفيد منها صناع السياسة التعليمية يف دولة الكويت يف تطوير ًاام التعليم.
ارًة بني احلرية الكادمييةة  تناول فيها إجراء دراسة مق:م(2017 ،دراسة )الشرباوي

حيث ركز عل  االستفادة مةن   ،مجهورية مصر العربيةو يف التعليم اجلامعي بني سنغافورة
 ،خربة مجهورية سنغافورة يف التغلب عل  مشكالت احلرية الكادميية للجامعات املصةرية 

 مةن بينهةا دور التعلةيم العةالي     ،خلصت الدراسة إىل عةدة دروس منتقةاة ومقرتحةات   و
 ربطةةه بةةالتطور الةةتقين و تطةةوير النمةةوذج الرتبةةوي و وتغةةيري ،اجلةةامعي يف سةةنغافورة

 ،واعتماد اجلدارة والكفاءة واملهارات العالية للرتقي إىل املناصب القياديةة  ،التكنولوجيو
هذا باإلضافة إىل عدد من املقرتحةات التوعيةة   ،وأك مصلحة امتمع فوق املصلحة الفردية

أعضاء هي ة التدريس واإلدارة التعليمية. وتأتي أهمية هذه الدراسة و اليت تتعلق بالطالب
معلةم الرتبيةة الفنيةة    و يف أك جودة أي ًاام تعليمي ومن بينها إعداد املعلم بشةكل عةام  

ومةن بينهةا احلريةة الكادمييةة      ،بشكل خاص يتطلب وجود مناا ثقةايف تعليمةي متطةور   
وهذا جاًب مهم استفادت  ،لتقليدية والنمطيةللتخلص من البريوقراطية وا ،واالستقاللية

أو  ،منه الدراسة احلالية حيث إك أي معيار لقبول الطالب للمعلم يف جمةال الرتبيةة الفنيةة   
  .تقييم أدائه ينبغي أك يكوك ضمن مناذج علمية حماسبية دقيقة

أك تتبع مسار تعليم الفنوك يف سنغافورة من خالل  :(chong,2017دراسة تشوًج )
وقد  ،والتقارير احلكومية قد احتل مكاًة عامة يف أولويات سنغافورة سياسات التعليميةال

قةد خصةص لتعلةيم الفنةوك دوًرا     و ،سياسيةو ةاستخدمتها احلكومة لغراض إيديولوجي
ولهميةة ذلةج يف دعةم    ،كمةا يعتمةد علة  الفنةوك لهميةة تزويةدهم باالبتكار       ،خاصًّا

شري الدراسة إىل اهتمام احلكومة يف الثماًينةات وتركيزهةا   االقتصاد القائم عل  املعرفة. ت
ويف أوائةةل  ،علةة  التميةةز الكةةادميي لتعلةةيم الفنةةوك كوًةةه وسةةيلة مةةن وسةةائل اإلبةةداع

بدأ  2000مع بداية عام و ،التسعينات كاًت هنالج رغبة يف أك تكوك مدينة عاملية للفنوك
ولتكوين جمتمع متحضر من  ،لفنيةاملدارس او الدعم احلكومي يكوك بشكل أكرب للكليات

ويصةل يف النهايةة إىل أك تعلةيم الفنةوك يسةتهدف تقةديم الفهةةم        .خةالل الرتبيةة الفنيةة   
العلةوم أو  و وهي ليست يف جمال اهتمام الرياضيات ،الساسي للفنوك بأًواعها وأساليبها
 ضمن الوقات املخصصة هلما. 

غة لتطةوير سياسةات القبةول    هدفت إىل اقرتاح صةي  :م(2018 ،دراسة )البازعي 
وإعداد املعلم يف اململكة العربية السةعودية للتحةول إىل جمتمةع املعرفةة يف ضةوء جتةربيت       

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي للتوصل إىل أهم جواًب التطور  ،سنغافورة وفنلندا
 قبةول وخلصت إىل احلاجة املاسة والضرورية إىل تطوير وحتديث سياسات ال ،يف الدولتني

وأك اجلهةود   ،الةوطن العربةي بشةكل عةام    و إعداد املعلمني يف السعودية بشكل خةاص و
إجةراءات أكثةر   و وأًنةا حباجةة إىل إرادة عليةا    ،املبذولة حالًيا مازالت دوك املأمول بكةثري 

طةرق  و واحملتةوى  وأك التطور جيب أك يشمل معايري القبول ،فاعلية ودعم مادي ومعنوي
 ييم أو التمهني أو التطوير املهين واملمارسات الرتبوية بشكل عام. أساليب التقو التدريس

 تناولت أثر جودة التعليم عل  تنافسةية الداء الصةناعي   :م(2018 ،دراسة )إمياك
اعتمةد التحليةل علةة    و ،سةةنغافورةو حتةديات الثةورة الصةناعية الرابعةةة حلةاليت مصةر     و

افسةية الداء الصةناعي وحتسةني    مؤشرات جودة التعليم الةذي أثبةت دوره يف حتسةني تن   
مبعنة  أك حتسةن أي ترتيةب أي دول ًاميةة يقةرتك بتحسةن        ،معدالت النمو االقتصادي
وأك االسةتفادة مةن    ،حتسني ترتيبها يف تنافسية الداء الصةناعي و ترتيبها يف جودة التعليم

سني جودة وأظهرت النتائج االرتباط الواضح بني أهمية حت جتربة سنغافورة متعدة البعاد.
التعليم بالتحسن االقتصادي. وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها علة   

بينما الدراسة احلالية تركز عل  اجلاًب السنغافوري يف إعداد  ،اجلاًب االقتصادي واملالي
وتلتقةةي هةةذه الدراسةةة مةةع الدراسةةة احلاليةةة يف أهميةةة التجربةةة   ،معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة

 ورية السيما يف جمال إعداد املعلم بشكل عام ومعلم الرتبية الفنية بشكل خاصة.السنغاف
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بدأ  2000مع بداية عام و ،التسعينات كاًت هنالج رغبة يف أك تكوك مدينة عاملية للفنوك
ولتكوين جمتمع متحضر من  ،لفنيةاملدارس او الدعم احلكومي يكوك بشكل أكرب للكليات

ويصةل يف النهايةة إىل أك تعلةيم الفنةوك يسةتهدف تقةديم الفهةةم        .خةالل الرتبيةة الفنيةة   
العلةوم أو  و وهي ليست يف جمال اهتمام الرياضيات ،الساسي للفنوك بأًواعها وأساليبها
 ضمن الوقات املخصصة هلما. 

غة لتطةوير سياسةات القبةول    هدفت إىل اقرتاح صةي  :م(2018 ،دراسة )البازعي 
وإعداد املعلم يف اململكة العربية السةعودية للتحةول إىل جمتمةع املعرفةة يف ضةوء جتةربيت       

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي للتوصل إىل أهم جواًب التطور  ،سنغافورة وفنلندا
 قبةول وخلصت إىل احلاجة املاسة والضرورية إىل تطوير وحتديث سياسات ال ،يف الدولتني

وأك اجلهةود   ،الةوطن العربةي بشةكل عةام    و إعداد املعلمني يف السعودية بشكل خةاص و
إجةراءات أكثةر   و وأًنةا حباجةة إىل إرادة عليةا    ،املبذولة حالًيا مازالت دوك املأمول بكةثري 

طةرق  و واحملتةوى  وأك التطور جيب أك يشمل معايري القبول ،فاعلية ودعم مادي ومعنوي
 ييم أو التمهني أو التطوير املهين واملمارسات الرتبوية بشكل عام. أساليب التقو التدريس

 تناولت أثر جودة التعليم عل  تنافسةية الداء الصةناعي   :م(2018 ،دراسة )إمياك
اعتمةد التحليةل علةة    و ،سةةنغافورةو حتةديات الثةورة الصةناعية الرابعةةة حلةاليت مصةر     و

افسةية الداء الصةناعي وحتسةني    مؤشرات جودة التعليم الةذي أثبةت دوره يف حتسةني تن   
مبعنة  أك حتسةن أي ترتيةب أي دول ًاميةة يقةرتك بتحسةن        ،معدالت النمو االقتصادي
وأك االسةتفادة مةن    ،حتسني ترتيبها يف تنافسية الداء الصةناعي و ترتيبها يف جودة التعليم

سني جودة وأظهرت النتائج االرتباط الواضح بني أهمية حت جتربة سنغافورة متعدة البعاد.
التعليم بالتحسن االقتصادي. وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها علة   

بينما الدراسة احلالية تركز عل  اجلاًب السنغافوري يف إعداد  ،اجلاًب االقتصادي واملالي
وتلتقةةي هةةذه الدراسةةة مةةع الدراسةةة احلاليةةة يف أهميةةة التجربةةة   ،معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة

 ورية السيما يف جمال إعداد املعلم بشكل عام ومعلم الرتبية الفنية بشكل خاصة.السنغاف
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من خالل الدراسات والحباث السابقة ميكن القول إك التعلةيم يف بشةكل عةام يف    
مجهورية سنغافورة كاك مقصدًا للعديد من الحباث والدراسات اليت تناولته إما للمقارًةة  

أو االستفادة من التجربة السةنغافورية يف تعليمنةا العربةي    مع أًامة تعليمية عربية قائمة 
 ،منةدًي و دراسة )الرشيديو م(2017م( ودراسة )داود، 2016 ،أمحدو كدراسة )حممود

 ،دراسةة )البةازعي  و م(2018 ،ودراسة )إميةاك  م(2017 ،م( ودراسة )الشرباوي2017
وتلج الدراسات استفاد الباحث احلةالي مةن كميةة املقرتحةات واآلراء الةيت       ،م(2018

وختتلف عن الدراسة احلالية يف كوًها تركز عل  إعداد  ،تناولتها إلعداد املعلم بشكل عام
بينما تلج الدراسةات السةابقة تناولةت معةايري إعةداد       ،معلم الرتبية الفنية ومعايري قبوله

رة بشكل عام، فيما تناولت دراسات أخةرى التميةز يف التعلةيم    املعلم يف مجهورية سنغافو
 ،م(2015 ،الفةايز و دراسةة )اجلةبري  السنغافوري ورصد لبرز التحوالت فيه ومن بينهةا  

م( 2016 ،)الةةدخيل ،م(2015 ،كتابةةا )الةةدخيل و ،(Tan & Choy,2016)ودراسةةة 
ل الكثةر تقةدًما   جداول ومؤشرات للتعليم يف بع  الدوو والخرياك تضمنا إحصائيات

مما ساعد الباحث احلالي يف الوصول إىل مراجع ومصادر ثريةة عةن    ،ومن بينها سنغافورة
وإك كاًا أيًضا مثلهما مثل الدراسات السابقة تناوال التعليم  ،التعليم يف مجهورية سنغافورة

ت بشكل عام وليس بشكل خاص يف جمال إعداد معلم الرتبية الفنية. فيما تناولت دراسةا 
التجةارب  و أخرى وضع تصور أو منوذج إلعداد معلم الرتبية الفنيةة مسةتعينًة بةاخلربات   

فيمةا تناولةت دراسةة     ،م(2017 ،دراسة )شرفو ،(McArdle, 2012الدولية كدراسة )
( Henry & Lazzari, 2013واحدة تطةور إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة عامليةًا كدراسةة )       

رؤى تقاطعت مع التجربة السنغافورية يف و مقرتحاتوالدراسات الثالث قدمتا للباحث 
 معايري القبول أو برامج اإلعداد أو املقررات واملساقات املقرتحة.

 سنغافورة:إعداد معلم 

تشةةري الدراسةةات والحبةةاث العلميةةة إىل أك اجلةةزء الهةةم مةةن إجنةةاح التجربةةة   
أشةارت إليةه )حناًيةا،    ومةن بينهةا مةا     ،السنغافورية وًهضتها هو االستثمار يف املعلمةني 

م( يف دراستها اليت تناولت التجربتني املاليزية والسنغافورية حيةث أشةارت إىل أك   2011

ماليزيةا هةو االلتةزام    و من أبرز عوامل النجاح يف الناام الرتبوي يف كةل مةن سةنغافورة   
حيث حتا  مهنة  ،حمرتمنيو الشعيب بتوفري وإعداد معلمني متميزين ومندفعني ومدعومني

بل إك املعلمةني يكافةأوا معنويًّةا وماليًّةا بشةكل مياثةل املهةن         ،التعليم بالتقدير واالحرتام
كمةا مت اسةتثمار كةل ذلةج السةتقطاب خةرية        ،املرموقة الخرى ويتفوق عليهةا أحياًًةا  

املعلمني واملربني وتوظيفهم واستبقائهم يف اخلدمة. ويشري مركز معةايري التعلةيم الةدولي    
(CIEB أًه ) املعهةد   ووهة  ،سنغافورة ال يوجد سوى مؤسسة واحدة إلعداد املعلمةني يف

وقد كاك ترتيب اجلامعة بشكل عام  ،( يف جامعة ًاًياًن التكنولوجيةNIEالوطين للتعليم )
(. QS World University Rankings 2019) ( ضمن تصنيف11املرتبة احلادية عشرة )

( 51اخلمسةني ) و ك ترتيب اجلامعة يف املرتبةة الواحةدة  والتصاميم والداء فكاأما يف جمال الفنوك 
ويف  ،(Times Higher Education World University Rankings 2019) معايري ضمن

( ضةمن ترتيةب   16والرتبية جاء ترتيب اجلامعة يف املركةز السةادس عشةر )    جمال التعليم
(QS World University Rankings 2019يف جمال الرتبية والتعلي ) مEducation.  

 فحالًيةا  ،مطلوبة بشكل اسةتثنائي يف مهنة التعليم فهي عايري التوظيف أما بالنسبة مل
يف املائة من جمموعة املدارس الثاًوية يف  30يتم النار فقط يف الطلبات املقدمة من أفضل 

 ،مبجرد التقدم للمرشحنيو. Aتم قياسها من خالل أداء اختبارات املستوى يكما  ،الكلية
جيب عليهم إكمال اختبار القبول وعملية املقابلة اليت تقيس شةغفهم بالتةدريس واملعرفةة    

NIE (National Institute of Education )بالرتبية واملهارة يف العمل مع الطفال. تقدم 
من  اكلًّ( املعهد الوطين للتعليم هو معهد مستقل جلامعة ًاًياًن التكنولوجية يف سنغافورة)

 18س اآلداب أو العلوم يف الرتبية ملدة أربةع سةنوات وشةهادة املاجسةتري ملةدة      بكالوريو
 ،يتضمن املةنهج مةواد أكادمييةة   وشهًرا لول ج الذين لديهم بالفعل درجة البكالوريوس. 

ودورات تركز عل  التواصل الشفهي  ،املناهجعن ودراسات  ،طالب التعليمالتعريف بو
حيةث يةتم    ،املرشحوك بربًامج تعريفي مدته سنتاك يلتحق التحضريذلج والكتابي. بعد 

ويقدما املتوقع أك يتعاوك كالهما ومن . يكوك مبثابة مشرف مرافق هلم إقراًهم مبعلم خبري
 .ويستخلصا النتائج ،الدروس تقاريًرا عن
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ماليزيةا هةو االلتةزام    و من أبرز عوامل النجاح يف الناام الرتبوي يف كةل مةن سةنغافورة   
حيث حتا  مهنة  ،حمرتمنيو الشعيب بتوفري وإعداد معلمني متميزين ومندفعني ومدعومني

بل إك املعلمةني يكافةأوا معنويًّةا وماليًّةا بشةكل مياثةل املهةن         ،التعليم بالتقدير واالحرتام
كمةا مت اسةتثمار كةل ذلةج السةتقطاب خةرية        ،املرموقة الخرى ويتفوق عليهةا أحياًًةا  

املعلمني واملربني وتوظيفهم واستبقائهم يف اخلدمة. ويشري مركز معةايري التعلةيم الةدولي    
(CIEB أًه ) املعهةد   ووهة  ،سنغافورة ال يوجد سوى مؤسسة واحدة إلعداد املعلمةني يف

وقد كاك ترتيب اجلامعة بشكل عام  ،( يف جامعة ًاًياًن التكنولوجيةNIEالوطين للتعليم )
(. QS World University Rankings 2019) ( ضمن تصنيف11املرتبة احلادية عشرة )

( 51اخلمسةني ) و ك ترتيب اجلامعة يف املرتبةة الواحةدة  والتصاميم والداء فكاأما يف جمال الفنوك 
ويف  ،(Times Higher Education World University Rankings 2019) معايري ضمن

( ضةمن ترتيةب   16والرتبية جاء ترتيب اجلامعة يف املركةز السةادس عشةر )    جمال التعليم
(QS World University Rankings 2019يف جمال الرتبية والتعلي ) مEducation.  

 فحالًيةا  ،مطلوبة بشكل اسةتثنائي يف مهنة التعليم فهي عايري التوظيف أما بالنسبة مل
يف املائة من جمموعة املدارس الثاًوية يف  30يتم النار فقط يف الطلبات املقدمة من أفضل 

 ،مبجرد التقدم للمرشحنيو. Aتم قياسها من خالل أداء اختبارات املستوى يكما  ،الكلية
جيب عليهم إكمال اختبار القبول وعملية املقابلة اليت تقيس شةغفهم بالتةدريس واملعرفةة    

NIE (National Institute of Education )بالرتبية واملهارة يف العمل مع الطفال. تقدم 
من  اكلًّ( املعهد الوطين للتعليم هو معهد مستقل جلامعة ًاًياًن التكنولوجية يف سنغافورة)

 18س اآلداب أو العلوم يف الرتبية ملدة أربةع سةنوات وشةهادة املاجسةتري ملةدة      بكالوريو
 ،يتضمن املةنهج مةواد أكادمييةة   وشهًرا لول ج الذين لديهم بالفعل درجة البكالوريوس. 

ودورات تركز عل  التواصل الشفهي  ،املناهجعن ودراسات  ،طالب التعليمالتعريف بو
حيةث يةتم    ،املرشحوك بربًامج تعريفي مدته سنتاك يلتحق التحضريذلج والكتابي. بعد 

ويقدما املتوقع أك يتعاوك كالهما ومن . يكوك مبثابة مشرف مرافق هلم إقراًهم مبعلم خبري
 .ويستخلصا النتائج ،الدروس تقاريًرا عن
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( إىل أك هنالةج القليةل مةن الوثةائق حةول بةدايات       chong,2017يشري تشةوًج ) 
عل  عكس  ،مل يبزل الباحثوك اجلهد الكايف حول استقصاء الفنوكو ،التعليم املبكر للفنوك

ختصةص   الحبةاث حولةه. وبشةكل عةام فةإك     و التعليم الذي وجد الكثري من الدراسات
قامت جامعة بافتتاح املعهد الوطين قد بدأ عندما  ( بكلية الرتبيةNIEجبامعة ) الفنيةالرتبية 

 Nanyang Technological University هو معهد مستقل مةن جامعةة  و( NIEللتعليم )
(NTU)  .لةديهم جمةال   و سنغافورة. يف املعهد الوحيد لتدريب املعلمني ويعديف سنغافورة

إىل بةرامج الدراسةات    ،ا مةن إعةداد املعلةم الولةي    بدًء ،جلميع مستويات تعليم املعلمني
لقسةام  خلدمةة املعلمةني ورؤسةاء ا   متخصصةة  ودورات  ،اخلدمةة كالتدريب أثنةاء  العليا 

 البطة  6005وًواب املديرين ومدراء املدارس. ويبلن عةدد املسةجلني فيهةا أكثةر مةن      
مكافئ بدوام كامل. وقد أًشئ املعهد لول مرة بوصةفه كليةة تةدريب املعلمةني يف عةام      

 .م1950
املدرج  الفنيةختصص الرتبية املختلفة ومن بينها املعهد الدرجات العلمية  امينح هذ
 :ةحتت كلية الرتبي

 )درجة البكالوريوس يف الفنوك )ليساًس اآلداب. Bachelor of Arts 
 درجة املاجستري يف الرتبية الفنية Master of Education (Art)  
        درجةة الةدبلوم يف التعلةيم االبتةدائي يف الرتبيةة الفنيةةDiploma in Primary Art 

Education 
 Master of Educationلكليةة ) برًامج املاجستري يف الرتبية الفنيةة بهةذه ا  ولكوك 

(Art  هةذا  فُيَعةدُّ   ،هو أحد الربامج الذي يعد من خالله معلم الرتبية الفنية بدرجة عاليةة
التخصص قاعدة ًارية وعملية لتطوير مناهج الفنوك البصرية والرتبية للمةدارس. وهةو   

لتعليم الفين من خالل يتيح ملعلمي الفن حتقيق التنمية الكادميية واملهنية املتقدمة يف جمال ا
علة   يؤكةد   كمةا أًةه  الرتكيز عل  القضايا املعاصرة والتنمية يف الفةن والفنةوك التعلةيم.    

يف بي ةة   هثراء املعرفة الفنية اخلاصة بة إل هدف باملتعلم حيث إًهستوديو اخلاص ممارسة ال
 متعددة الثقافات.

 :تالياللعليا كاملعلمني للدراسات ا إلعداد الكليةمعاير القبول يف هذه 
 درجة البكالوريوس جيدة من جامعة معرتف بها. 
         مؤهل تعليمي مثل دبلوم الدراسةات العليةا يف الرتبيةة مةن املعهةد الةوطين للتعلةيم

 .أو عل  القل سنة واحدة من اخلربة العملية ذات الصلة يف جمال التعليم سنغافورةب

دُّ الطالب املعلم وتؤهلةه ليكةوك   املساقات اليت ُتِعو يتم تقديم العديد من املقررات
 :املواد اليت تدرس يف هذا الربًامجمن بني تلج و ،معلًما للرتبية الفنية أو معلم فنوك

  اياقضة إحةدى  املشةاركني حتديةد   مةن  يتطلةب  : حبوث وقضايا يف جمال التعليم الفةين 
لكثةر  موقع وقراءة الدبيةات ا  حيدد من خالهلاشكل حمور االستفسار وت التعليم اليت

تاهر أدلةة علة    وتقديم احللول اليت صلة بةإًشاء حل حمتمل مقرتح ملعاجلة املشكلة. 
أًهم قادروك عل  أخذ املعلومات املتاحة وإعادة هيكلة ذلج بطريقة مناسبة للتعامةل  

 مع هذه القضية.
 يبحث هذا املقرر يف تاريخ االًضباط ويستكشف  :البحوث والقضايا يف الرتبية الفنية

احبةاث.  علة  هي ةة    واملواد املرجعية للرتبية الفنية ،النارية النقدية ،املنهجيات فتتل
 وهذا ينطوي عل  تقنيات الكتابة العلميةة والنقديةة وتقيةيم املصةادر الببليوغرافيةة.     

مناهجهم يف التعلةيم الفةين يف    تحديد موقعلوالقصد من ذلج هو مساعدة املرشحني 
 النارية والتطبيق.و التعليم الفين املعاصر ميةسياق الفكار وفهم التوجه وأه

 سوف يفهم املتعلموك أًةواع اإلدراك الةيت ينطةوي عليهةا      :الفنوك البصرية واإلبداع
دور الةةك جتربةةة واملتعلمةةخيةةوض سةةوف و ،صةةنع الفةةنمهمةةة يف عمليةةة ك اإلبةةداع

ف سةو و ،يف عملية صنع الفةن الفعال اليت تكوك مهمة ردود ل العاطفيوديناميكي ال
أهمية املعرفة متعددة التخصصات يف توليد الفكار  فهمقادرين عل  ك واملتعلميكوك 

 إعةداد  يكتسب املتعلمةوك أيًضةا املعرفةة التأسيسةية لتسةهيل اإلبةداع يف      و اإلبداعية.
 الفصول الدراسية.
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 :تالياللعليا كاملعلمني للدراسات ا إلعداد الكليةمعاير القبول يف هذه 
 درجة البكالوريوس جيدة من جامعة معرتف بها. 
         مؤهل تعليمي مثل دبلوم الدراسةات العليةا يف الرتبيةة مةن املعهةد الةوطين للتعلةيم

 .أو عل  القل سنة واحدة من اخلربة العملية ذات الصلة يف جمال التعليم سنغافورةب

دُّ الطالب املعلم وتؤهلةه ليكةوك   املساقات اليت ُتِعو يتم تقديم العديد من املقررات
 :املواد اليت تدرس يف هذا الربًامجمن بني تلج و ،معلًما للرتبية الفنية أو معلم فنوك

  اياقضة إحةدى  املشةاركني حتديةد   مةن  يتطلةب  : حبوث وقضايا يف جمال التعليم الفةين 
لكثةر  موقع وقراءة الدبيةات ا  حيدد من خالهلاشكل حمور االستفسار وت التعليم اليت

تاهر أدلةة علة    وتقديم احللول اليت صلة بةإًشاء حل حمتمل مقرتح ملعاجلة املشكلة. 
أًهم قادروك عل  أخذ املعلومات املتاحة وإعادة هيكلة ذلج بطريقة مناسبة للتعامةل  

 مع هذه القضية.
 يبحث هذا املقرر يف تاريخ االًضباط ويستكشف  :البحوث والقضايا يف الرتبية الفنية

احبةاث.  علة  هي ةة    واملواد املرجعية للرتبية الفنية ،النارية النقدية ،املنهجيات فتتل
 وهذا ينطوي عل  تقنيات الكتابة العلميةة والنقديةة وتقيةيم املصةادر الببليوغرافيةة.     

مناهجهم يف التعلةيم الفةين يف    تحديد موقعلوالقصد من ذلج هو مساعدة املرشحني 
 النارية والتطبيق.و التعليم الفين املعاصر ميةسياق الفكار وفهم التوجه وأه

 سوف يفهم املتعلموك أًةواع اإلدراك الةيت ينطةوي عليهةا      :الفنوك البصرية واإلبداع
دور الةةك جتربةةة واملتعلمةةخيةةوض سةةوف و ،صةةنع الفةةنمهمةةة يف عمليةةة ك اإلبةةداع

ف سةو و ،يف عملية صنع الفةن الفعال اليت تكوك مهمة ردود ل العاطفيوديناميكي ال
أهمية املعرفة متعددة التخصصات يف توليد الفكار  فهمقادرين عل  ك واملتعلميكوك 

 إعةداد  يكتسب املتعلمةوك أيًضةا املعرفةة التأسيسةية لتسةهيل اإلبةداع يف      و اإلبداعية.
 الفصول الدراسية.
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 لوصف ومتييز املمارسات املعاصرة للفةن   :الفن وتكنولوجيا وسائل اإلعالم اجلديدة
 لتطةوير ولتقييم العالقات اإللكرتوًية لتقنية اإلعالم اجلديد و ،عالم اجلديداإلتقنية و

 .وإًشاء أعمال فنية أو أدوات لتعلم الفن باستخدام تقنية الوسائط اجلديدة
 اكتشاف ومراقبة ممارسةات الفةن   يهدف املقرر  :االستعالمات اجلماليةو صناعة الفن

 ،تقييم وجتربة تلج املمارسة الفنية اخلاصةل ستوديو الفناكأاملعاصر من خالل زيارات 
 .ذاتية الفنية الشخصية الفنية اليت حتققل اعمإًتاج جمموعة من الو

 (:Bachelor of Artsيف الرتبية الفنية بهذه الكلية ) سالبكالوريوبرًامج 
اجلامعيةةة تةةوفر التنميةةة الكادمييةةة واملهنيةةة  سالبكةةالوريوملرحلةةة  (NIE)بةةرامج 
الربًةامج   ، وميةنح لمعلمني يف املةدارس الوىل لفعالة البداية الامعيني لتصبح للطالب اجل
 سالبكةالوريو تطلةب االلتحةاق بربًةامج     (ED)الفنةوك  و الفنيةة يف الرتبيةة   سبكالوريو

 .حصول الطالب عل  دبلوم يف الرتبية الفنية
 Diploma in Primaryبهذه الكلية ) الفنيةيف ختصص الرتبية  الدبلومعن برًامج  ةًبذ

Art Education:) 
ا كما يةوفر مناةورً  ،ا للمعرفة واملهارات يف الفن.يوفر هذا الربًامج للمعلمني إطاًر

حول تغيري وتطوير الناريات واالجتاهات يف الفن والفنةوك التعلةيم للمعلمةني لةتعكس     
ميكن املعلمني مةن تطةوير   و ،ستنتاجات حول ممارسات الفصول الدراسيةوتستخلص اال

 كفاءات يف تقييم وختطيط املناهج الفنية الفعالة والربامج يف مدارسهم.ال

 معايري القبول يف هذه الربنامج:

 يتم تقديم هذا الربًامج إىل:
    املرشحني الذين درسوا الفن باعتبارها واحدة من املواد الدراسية املقةررة يف تةدريس

( )العامةة( أو بةرامج   EDالفنوك خالل دبلومهم يف التعلةيم )العةام(، بكةالوريوس )   
PGDE )االبتدائية(. 

  املرشحني مع شهادة يف التعليم أو دبلوم يف التعليم أو ما يعادهلا ولكن من دوك الفن
سةيطلب مةن املرشةحني اجللةوس     وباعتبارها واحدة من املواضيع املناهج الدراسية. 

قةدرة املرشةحني    وسوف تقيم هذه املقابلة ،ملقابلة فنية تركز عل  التأكد من مالءمتها
 احملتملني من خالل العناصر التالية:

  (الفنية الرتبويةعل  التقنيات واملفاهيم  ملف شامل عن الفن )واليت تركز 
  ( وطةرق   تركز عل  علم الرتبية الفنيةة واملنةاهج   واليتملف شامل عن التدريس

 (التدريس الدراسية

 :لآلتي مت تصميم هذا الربنامج

ا يف أدوارهةم  ر من املعرفة واملهارات يف الفن الذي سيكوك مفيًدتزويد املعلمني بإطا  -1
 كمعلمني يف الفصول الدراسية وكذلج املمارسني للفن.

حول تغيري وتطوير الناريةات واالجتاهةات يف الفةن والفنةوك      النار تقديم وجهات  -2
 حول ممارسات الفصةول  معلمني، وإعادة النار واستخالص استنتاجاتكالتعليم و

 ة.الدراسي
متكني املعلمني من تطوير الكفاءات يف تقييم وختطيط املناهج والربامج الفنية الفعالة   -3

 يف مدارسهم.

 قسم تشمل:البعض املواد اليت تدرس ب

 .الرسم والتصوير التشكيلي والرسوم املتحركة والتصوير 
  رسةومات  و، ةالتوضيحيالتخصصات الفنية املرئية مثل اهلندسة املعمارية، الرسومات

 احلاسوب والصور الرقمية.
 .والناريات املعاصرة لتنمية الطفال يف الفنوك البصرية 
     سيتعرف الطالب عل  الناريات احمليطة بعلم الرتبية القائم علة  املفةاهيم وتصةميم

 (2D, 3D, New Media.) مثل متعددة من الفنوك البصرية أشكااًل الدروس اليت تتضمن
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  املرشحني مع شهادة يف التعليم أو دبلوم يف التعليم أو ما يعادهلا ولكن من دوك الفن
سةيطلب مةن املرشةحني اجللةوس     وباعتبارها واحدة من املواضيع املناهج الدراسية. 

قةدرة املرشةحني    وسوف تقيم هذه املقابلة ،ملقابلة فنية تركز عل  التأكد من مالءمتها
 احملتملني من خالل العناصر التالية:

  (الفنية الرتبويةعل  التقنيات واملفاهيم  ملف شامل عن الفن )واليت تركز 
  ( وطةرق   تركز عل  علم الرتبية الفنيةة واملنةاهج   واليتملف شامل عن التدريس

 (التدريس الدراسية

 :لآلتي مت تصميم هذا الربنامج

ا يف أدوارهةم  ر من املعرفة واملهارات يف الفن الذي سيكوك مفيًدتزويد املعلمني بإطا  -1
 كمعلمني يف الفصول الدراسية وكذلج املمارسني للفن.

حول تغيري وتطوير الناريةات واالجتاهةات يف الفةن والفنةوك      النار تقديم وجهات  -2
 حول ممارسات الفصةول  معلمني، وإعادة النار واستخالص استنتاجاتكالتعليم و

 ة.الدراسي
متكني املعلمني من تطوير الكفاءات يف تقييم وختطيط املناهج والربامج الفنية الفعالة   -3

 يف مدارسهم.

 قسم تشمل:البعض املواد اليت تدرس ب

 .الرسم والتصوير التشكيلي والرسوم املتحركة والتصوير 
  رسةومات  و، ةالتوضيحيالتخصصات الفنية املرئية مثل اهلندسة املعمارية، الرسومات

 احلاسوب والصور الرقمية.
 .والناريات املعاصرة لتنمية الطفال يف الفنوك البصرية 
     سيتعرف الطالب عل  الناريات احمليطة بعلم الرتبية القائم علة  املفةاهيم وتصةميم

 (2D, 3D, New Media.) مثل متعددة من الفنوك البصرية أشكااًل الدروس اليت تتضمن
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لف الناريات حول املنةاهج الدراسةية والتقيةيم يف    مواد لتعريف املعلمني عل  تت
 جمال الرتبية الفنية.

 :إعداد معلم الرتبية الفنية بدرجة الدبلوم يف سنغافورة

االلتحاق بربامج الدبلوم الرتبةوي   سنغافورةيف  الفنيةعداد معلم الرتبية إمن طرق 
الةوطين السةنغافوري    للفنوك هةو املةس   الداعمةؤسسات هم املأمن و ،الفنية الرتبيةيف 

(The National Arts Councilالذي مينح شهادة )  يهةدف هةذا   و دبلوم يف الرتبية الفنيةة
 املس الوطين لتطوير سنغافورة كمدينة عاملية مميزة للفنوك.

 SPECIALIST DIPLOMA IN برًامج الدبلوم الرتبيةة الفنيةة مبجلةس الةوطين    

ARTS EDUCATION: 
وبةدعم مةن املةس الةوطين      ،(NIEرين مةن ًيةا الدوليةة )   ل احملاضَبيدرس من ِق

تعزيز الكفاءة  تعليم الفنوكو الفنيةتخصص يف الرتبية املدبلوم ال(، ويهدف NIEIللفنوك )
 الفنوك. التعليم والتعلم يف بي ة ملفاهيم ةمنام بطرقاملهنية للمدربني الفنوك مع 

اتصال علة  مةدار السةنة     ساعة 240برًامج الدبلوم التخصصي عل  مدار وميتد 
عةن التقنيةات    يف اكتسةاب املعرفةة، فضةالً    والقواعةد  لألسسإىل حتسني فهم املشاركني 

يتم تدريس مهارات التواصل وإدارة الفصول الدراسية، كما التعليمية يف تدريس الفنوك. 
النقد، مع الرتكيز عل  و وأساليب الدرس والتخطيط للمناهج الدراسية، وكذلج التقييم

يتم مناقشة مهارات القةرك احلةادي والعشةرين مثةل حةل املشةكالت       كما . الفنيةالرتبية 
 والتفكري النقدي واإلبداع والتعاوك يف الفصول الدراسية اليوم.

وعند االًتهاء من الربًامج سوف يكوك املشاركوك قادرين عل  االخنةراط بشةكل   
فة والًشطة املخطط هلا لدعم فاق املعرآأفضل ورفع مستويات اهتمام الطالب من خالل 

ا للتعامةل مةع التحةديات الةيت تواجةه      جتهيًز حبال أفضل كسيكوًوكما أًها  ،إطار التعلم
 تقديم برامج الفنوك يف الفصول الدراسية احلديثة.

 معايري القبول يف برًامج الدبلوم الرتبوي لعداد معلمني الرتبية الفنية:
 و أدربني الذين حيملةوك دبلةوم يف ختصةص الفنةوك     يتم تقديم هذا الربًامج جلميع امل

 دبلوم يف أي ختصص اخر.
  املدارس و ك يف العمل مع جتربة الصناعة الفنيةوو املتدربأينبغي أك يشارك املشاركوك

سةنوات، يف   4ملدة سنة واحدة عل  القل أو كممارس يف أشةكال فنيةة معينةة ملةدة     
 وقت اختاذ الربًامج.

دبلوم املقررة ميكةن  درجة الاملرشح غري حاصل عل  كاك ذا إ يف حاالت استثنائية،
النار يف اخلربة العملية الواسعة يف امةاالت ذات الصةلة علة  أسةاس كةل حالةة علة         

 وقد تشمل التجربة ما يلي:.حدة
  احلصول عل  شهادة من مؤسسة الفنوك )عل  سبيل املثال املس املنتسب للمدارس

 Commonwealth، ومجعيةة ) Trinity Guildhallاو )( ABRSMامللكية للموسيق  
Society( ملعلمي الرقص )CSTD.وما إىل ذلج ) 

  ،إكمةةال أي دورات مسةةتقلة )كتابةةة السةةيناريو، توجيةةه الةةدراما، املوسةةيق  احلديثةةة
الفن واليت جيةب أك تكةوك قةد    شكل من أشكال  بأيالرقص املعاصر( ذات الصلة و

 ضية يف وقت تطبيق الربًامجاملا 5أجنزت خالل السنوات ال 
        ميتلج خربة يف التعليم يف املدارس / الصناعة الفنيةة مةع وجةود أدلةة علة  ملفةات

 الصناعة للفنوك مع دليل عل  ملف ( أو كممارستركز عل  الرتبية واملناهج) تعليمية
  و  اشارك يف ما ال يقل عن عرضني رمسيني أو غري رمسيني للفنوك / املعارض حمليًّة

 .ا عل  مدى السنوات الربع املاضيةدوليًّ/ أو 
 رسالة مرجعية من املدرسة أو املعهد أو املنامة اليت يعملةوك معهةا أو    هأك يكوك لدي

 عملت معهم.
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 ساعات الربنامج:

يف  سةاعةً  240 ة( وجمموعة modulesوحةدات )  8يطلب من املشاركني استكمال 
جيب عل  املشاركني تلبيةة  وبية الفنية إطار دبلوم متخصص يف برًامج تعليم الفنوك والرت

مجيع متطلبات احلصول عل  درجة النجاح للدورات يف إطار الربًامج للنار يف االًتهةاء  
ويشكل احلضةور   ،لكل دورة ٪80مطلوب احلد الدً  من احلضور من  ،ومن الربًامج

سةيتم  يرج  مالحاة أًةه  وا من متطلبات منح الدبلوم التخصصي. خالل الربًامج جزًء
سيتم منح املشاركني الةذين خترجةوا   و تضمني الغياب املعتمدة يف حساب ًسب احلضور.

بنجاح من الدورة دبلوم متخصةص يف الرتبيةة الفنيةة مةن قبةل املعهةد الةوطين للتعلةيم         
(NIE.) 

 :NAFAكلية 

( بكليةة  Diploma in Art Teaching) ًبةذه عةن برًةامج اعةداد املعلةم الفنةوك      
(NAFA Nanyang Academy of Fine Arts:) 

هةي مؤسسةة   و ،م1938( عام NAFAأكادميية ًاًياًن للفنوك اجلميلة )مت تأسيس 
 ،وتشتهر الكادميية مبناهجها الصارمة وعاليةة اجلةودة   ،سنغافورةبالفنوك الرائدة رائدة يف 

 واإلبةداعات الفنيةة املتنوعةة    ،التدريس املبتكرة اليت يقودها املمارسوكتطبيق إجراءات و
مدرسةة   :هي،تقدم الكادميية بةرامج الةدبلوم عةرب ثةالث مةدارس      والتواصل امتمعي.

الفنوك والتصميم اليت تضم التصميم ثالثي البعاد والتصميم واإلعالم ودراسات الزياء 
تتوافةق  ووكلية إدارة الفنةوك والةرقص واملسةرح.    ،ومدرسةة املوسةيق    ،والفنوك اجلميلة

الدراسية املقدمة بالشراكة مع اجلامعات ذات السمعة الطيبة  دورات الدبلوم مع الدورات
وتقدميها من قبل معلمي فنوك ذوي خةربة   NAFAمت تصميم دورات  يف اململكة املتحدة.

تقوم املةدارس الكادمييةة باًتاةام مبراجعةة وحتسةني مناهجهةا       و ،وكبار ممارسي الصناعة
 الدراسية لتعكس االحتياجات املتغرية للصناعة.

أول مؤسسة تعليمية شاملة للفنوك يف سنغافورة  NAFAأصبحت  2011يف عام و
ملدة أربع سنوات من جملس التعليم اخلاص )املعروف اآلك  EduTrustحتصل عل  شهادة 

حصلت عل  الشهادة الثالثة ملدة أربةع سةنوات يف عةام    كما  ،باسم جلنة التعليم اخلاص(
2019. 

جهودها لتطوير تقدير أكرب  NAFAتكرس  ،ياةللتعلم مدى احل كجزء من التزامها
 NAFA Artsسةابًقا )  NAFA Arts Preschoolتعترب مدرسةة  و ،للفنوك جلميع العمار

Kindergarten)،   .تقةةدم مدرسةةة وأول مدرسةةة متهيديةةة ذات طةةابع فةةين يف سةةنغافورة
لألطفةال  املواهب الشابة دورات ًهاية السبوع يف الفنوك والرقص والدراما واملوسةيق   

يقدم مركز التعليم مدى احلياة دورات ختصيب  بالنسبة للبالغنيوعاًما.  18إىل  4من سن 
سجلها الراسةخ والتفةاًي الثابةت     ،من خالل تراثها الغين وبرامج شهادات بدوام جزئي
إىل االرتقةاء إىل مسةتوى رسةالتها املتمثلةة يف      (ًافا)تسع  و ،لعل  معايري تعليم الفنوك

  امللهم والنمو من خالل الفنوك"."التعلم 

 الربًةامج  ومعلمي الرتبية الفنيةة والفنوًة   إلعدادمت تصميم دبلوم يف تعليم الفنوك 
لتدريس الفن يف اثنني مةن التخصصةات الساسةية: الفنةوك اجلميلةة       شاماًل اعتمد ًهًجي

م ا عةن تعلة  فضةلً  ،الفةن والتصةميم   يفسةتوديو  من خالل دمج ممارسات ال ،والتصميم
لتعلةيم  وشامل يتم توفري فهم متعدد كما  ،الفنية العمليات الرئيسة لتدريس الفن والرتبية

املعرفةة واملهةارات الفنيةة    الطالب املةتعلم  تطبق يقوم مبمارسة التدريس حيث وي وك،الفن
املستفادة يف أمناط تتلفة من التعلم. وتهدف هذه التجربة املتكاملة إىل تعزيز التنمية الفنية 

يف جمموعةة متنوعةة مةن    متنوعةة   اتأداءتطبيةق   هممةا يتةيح لة    ،باملتعلمالفكرية اخلاصة و
 السياقات كمعلم فعال.

للخةريج   ميكةن  (NAFAعند االًتهاء بنجاح من الةدبلوم يف تعلةيم الفنةوك يف )   و
 Nanyang technological( مةن جامعةة )  NIEالتقدم بطلب إىل املعهد الوطين للتعليم )

universityتطبق  حيثقضاء سنة إضافية للحصول عل  دبلوم يف الرتبية الفنية هناك، ( ل
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إذا كةاك   املعرفة واملهارات الفنية املكتسبة يف أمناط تتلفة من التعلم يف الفصول الدراسية
 هيجب عليف ،ا لدى وزارة الرتبية والتعليم يف سنغافورةأك يصبح معلًم يفاملتدرب يطمح 

 حيث يكوك ،التدريبو املعلمبقسم ختطيط ارة الرتبية والتعليم تقديم طلب مباشر إىل وز
. املرئية وكالفن واملوسيق  الصينية والفنللتخصص يف عدة جماالت من بينها جمال هنالج 

( ودورة سةنة  NAFAحيصل الطالب عل  متويل كامل لدورة مةدتها ثةالث سةنوات يف )   
 هاختيةار ال اجتيةاز املتةدرب و  هةذا يف حة   ،(، باإلضافة إىل بةدل شةهري  NIEواحدة يف )

سوف يةدرب  و(، NIEبنجاح من قبل وزارة الرتبية والتعليم. عند االًتهاء من التدريب )
وذلةج بهةدف   مخس سنوات يف املدارس االبتدائية  تهمد يامج تعليمًاملتدرب املرشح لرب

 :اكتساب اآلتي
 ساسيات التعلمأترجات و. 
 مارسات التصميماملعرفة العميقة من تتلف الفنوك وامل. 
  بالنفس. الثقةتعلم 
 بة.التواصل وتسهيل التعلم الفضل بني الطل 
 الرتبوية فارعامليكوك معلما فعاال وجمهزا بل. 

 ،م2015ما أشار إليةه الةدخيل )   ومن االجتاهات احلديثة أيًضا يف تعليم سنغافورة
 ،االبتكارو لميعن حبث علمي حول أثر تعليم الفنوك يف جمال البحث الع ( ًقاًل184ص

سةنة أًشة ت    18 -13ما ُعرف مبدارس الفنوك وهي مدارس ثاًويةة للطلبةة مةن سةن     
هةدفت  و ،م2008( عةام  MICAاالتصةاالت والفنةوك )  و بالتعاوك مع وزارة املعلومات

 يستهدف تطوير مهةارات الطلبةة والرفةع مةن مسةتواهم      ،لتطوير منوذج مدرسي إبداعي
ذلج عرب برامج تعليمية مدتها ست سنوات يف و حاًاتإحرازهم درجات عالية يف االمتو

حيةث يةدرس الطلبةة منةاذج فنيةة       ،تركز عل  تعليم العلوم الساسية مةن خةالل الفةن   
 ،باإلضافة إىل دراستهم مواد أكادميية اعتياديةة  ،خيتاروًها لكثر من عشر ساعات أسبوعيًّا

الطلبةة مبةادئ الفيزيةاء مةن     فعل  سبيل املثةال يةتعلم    ،جيري تدريسها من خالل الفنوك
كمةا يتعلمةوك مبةادئ الكيميةاء مةن خةالل ممارسةتهم         ،خالل دروس ومهارات النحت

 وطالئه. وأكدت املدارس عل  أك ممارسة الطلبة لساليب ،للتزجيج وصنع وبناء الفخار
تعزز لديهم التفكري و ،السمو التعبريي عن مشاعرهمو أعمال الفناًني تدفعهم للتجريبو

ولوحظ أك امموعة الوىل من الطلبة حققوا جناًحةا   .حب االكتشافو واالبتكاري دالناق
حيث كاًت ًتائجهم ضمن املراتب اخلمس الوىل بني الطلبةة   ،يف امتحاك الثاًوية العاملية

تغيريات يف و وهذا ُيَعدُّ ًتاًجا أكادمييًّا ملفًتا لالًتباه. وهذا ما حيتم إدخال تعديالت ،إمجاًلا
ومة إعداد معلم الرتبية الفنية لتكوك أكثر مشوًلا وتقارًبةا مةع التخصصةات العلميةة     منا

 الخرى. 

 :النتائج

طةرق إعةداد معلةم الرتبيةة     و ،من خالل االستعراض املوجز للتعليم يف سنغافورة
املقررات اليت ُيعد من خالهلةا معلةم الرتبيةة الفنيةة بةدرجات علميةة       و واملساقات ،الفنية
 ميكن الوصول إىل النتائج التالية:  ،وماجستري ،سبكالوريوو لومدب ،متعددة

        ُيعد التعليم يف مجهورية سنغافورة منوذجيًّا بةل مةن النمةاذج الفضةل علة  مسةتوى
ويرجةع ذلةج إىل عةدة     ،املؤسسات الدوليةة املختصةة  و وهذا ما أكدته املعايري ،العامل

 ،ماديةة عاليةة جةدًّا   و لةم قيمةة معنويةة   أمور من بينها الثقافة امتمعية اليت أعطت املع
 والتكامل بني املؤسسات. ،إعداد املعلمنيو والعدالة والصرامة يف االختيار

    أبرز البياًات اليت متيز بها التعليم يف سنغافورة كاك متيزها يف اختبار مةدى التقةدم يف
دراسةة  واختبةار االجتاهةات الدوليةة يف     ،PIRLS"بريلةز  "القراءة والكتابةة الةدولي   
واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبةة بيةز    ،TIMSSالرياضيات والعلوم تيمس 

PISA ترجات التقويم الدولي املهارات البةالغني  وPIAAC    يف مسةتويات املهةارات
املعرفية بني السكاك. فيما مل يكن هنالج مؤشر عةاملي مييةز تعلةيم الفنةوك أو الرتبيةة      

  ري.الفنية يف التعليم السنغافو

      يتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بةدرجات علميةة متباينةة بةني الةدبلوم 
الرتبية الفنيةة فرصةة   و وهو ما يتيح أك يعزز ملعلم الفنوك ،واملاجستري سالبكالوريوو
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 وطالئه. وأكدت املدارس عل  أك ممارسة الطلبة لساليب ،للتزجيج وصنع وبناء الفخار
تعزز لديهم التفكري و ،السمو التعبريي عن مشاعرهمو أعمال الفناًني تدفعهم للتجريبو

ولوحظ أك امموعة الوىل من الطلبة حققوا جناًحةا   .حب االكتشافو واالبتكاري دالناق
حيث كاًت ًتائجهم ضمن املراتب اخلمس الوىل بني الطلبةة   ،يف امتحاك الثاًوية العاملية

تغيريات يف و وهذا ُيَعدُّ ًتاًجا أكادمييًّا ملفًتا لالًتباه. وهذا ما حيتم إدخال تعديالت ،إمجاًلا
ومة إعداد معلم الرتبية الفنية لتكوك أكثر مشوًلا وتقارًبةا مةع التخصصةات العلميةة     منا

 الخرى. 

 :النتائج

طةرق إعةداد معلةم الرتبيةة     و ،من خالل االستعراض املوجز للتعليم يف سنغافورة
املقررات اليت ُيعد من خالهلةا معلةم الرتبيةة الفنيةة بةدرجات علميةة       و واملساقات ،الفنية
 ميكن الوصول إىل النتائج التالية:  ،وماجستري ،سبكالوريوو لومدب ،متعددة

        ُيعد التعليم يف مجهورية سنغافورة منوذجيًّا بةل مةن النمةاذج الفضةل علة  مسةتوى
ويرجةع ذلةج إىل عةدة     ،املؤسسات الدوليةة املختصةة  و وهذا ما أكدته املعايري ،العامل

 ،ماديةة عاليةة جةدًّا   و لةم قيمةة معنويةة   أمور من بينها الثقافة امتمعية اليت أعطت املع
 والتكامل بني املؤسسات. ،إعداد املعلمنيو والعدالة والصرامة يف االختيار

    أبرز البياًات اليت متيز بها التعليم يف سنغافورة كاك متيزها يف اختبار مةدى التقةدم يف
دراسةة  واختبةار االجتاهةات الدوليةة يف     ،PIRLS"بريلةز  "القراءة والكتابةة الةدولي   
واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبةة بيةز    ،TIMSSالرياضيات والعلوم تيمس 

PISA ترجات التقويم الدولي املهارات البةالغني  وPIAAC    يف مسةتويات املهةارات
املعرفية بني السكاك. فيما مل يكن هنالج مؤشر عةاملي مييةز تعلةيم الفنةوك أو الرتبيةة      

  ري.الفنية يف التعليم السنغافو

      يتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بةدرجات علميةة متباينةة بةني الةدبلوم 
الرتبية الفنيةة فرصةة   و وهو ما يتيح أك يعزز ملعلم الفنوك ،واملاجستري سالبكالوريوو
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االلتحاق لُيعد معلًمةا إمةا قبةل اخلدمةة يف البكةالوريوس أو أثنةاء اخلدمةة كةربامج         
صول عل  درجة متخصصةة يف الفنةوك ليتقةدم باحلصةول علة       أو بعد احل ،الدبلوم
 .املاجستري

     ويةتم إخضةاعهم    ،معايري قبول معلم الرتبية الفنيةة أو الفنةوك يف سةنغافورة صةارمة
الرتبية والقدرة عل  و واختبارات تقيس شغفهم بالتدريس واملعرفة ،الختبارات قبول

عةةن  Portfolioلفةةات اجنةةاز هةةذا باإلضةةافة إىل تقةةدميهم م ،التعامةةل مةةع الطفةةال
وهو ما يضمن اًتقةاء النخبةة مةن الطلبةة املتميةزين       ،منجزاتهم يف الفن أو التدريس

 للقبول يف برامج إعداد معلم الفنوك.

 الرتبية الفنية عن املقةررات و مل خيتلف مسم  مقررات ومساقات إعداد معلم الفنوك 
 الفنية يف العةامل العربةي بشةكل عةام    املساقات املتوفرة يف برامج إعداد معلم الرتبية و
 إال أًها قد تتميز بطريقة العةرض والطةرح   ،اململكة العربية السعودية بشكل خاصو
وبالتالي تتطلب مزيًدا من  ،واليت تنتقل من االعتماد عل  املعلم إىل املتعلم ،التقويمو

وقضايا يف جمال حبوث  عرضها ؛ فمثًلا يف مقرر "و اجلهد جلمع املادة العلمية وتنايمها
" يتطلب من املشارك اختيار إحدى القضايا التعليميةة أو التدريسةية الةيت    التعليم الفين

البحةث عةن   و متثل مشكلة أو حمورًا مهمًا من واقعه التعليمي ليبدأ بدراستها واقعيةاً 
 حلول هلا. 

 الفنةوك   أخذت الثقافة احمللية والتطور التكنولوجي جزًءا مهمًّا من برامج إعداد معلم
حيث يتطلب أك يقوم املتعلم بدور فعال يف ديناميكيةة الفنةوك    ،يف مجهورية سنغافورة

دجمهةا مةع   و وتطويرهةا بشةكل فعةال    بل إلحيائها ،احمللية ليس فقط للمحافاة عليها
 .إعالمية حديثةو الفنوك وباستخدام تقنيات رقمية

 أو ما  ،االبتكارو ث العلميبروز توجه جديد لتفعيل إعداد معلم الفنوك يف جمال البح
الفنوك و الرياضياتو اهلندسةو التقنيةو حيث يتم دمج العلوم STEAMيعرف باجتاه 

 ,Science, Technologyيف جمةةال التعلةةيم وهةةي الحةةرف الوىل املكوًةةة هلةةا    

Engineering, the Arts, and Math  حيث تربز الفنوك وممارساتها بدور فعال ومهم

ليمارس املتعلم أًشةطته   ،الرياضياتو اهلندسةو التكنولوجياو العلوميف تعليم وتعلم 
ويف ًفس الوقت يدرج متاًما املفاهيم الناريةة لتكةوك واقعةًا     ،التعليمية بشغف وإثارة

 تطبيقيًا.

 :التوصيات

 ومعلم الفنوك  ،إجياد ثقافة حملية تدعو إىل تقدير املعلم بشكل عام وإبراز دوره ومهامه
ث ينار إليه من ِقَبل اآلخرين بنارة أقةل مةن زمالئةه مةن خةالل      حي ،بشكل خاص

 التعليم.  وأًامة حديثة تستخدم املتميزين ملهنةولوائح  ،برامج إعالمية توعوية

  فيجةب أك ال يقبةل يف معلةم     ،االستفادة من جتربة سنغافورة يف صرامة قبول الطلبةة
وهذا حيتم أك يةتم إعةداد معلةم     ،وذوو القدرات العالية التعليم إال الطلبة املتميزوك

ممةا يضةمن وجةود     ،الفنوك بشكل ختصصي بعيًدا عن اإلعداد التكاملي أو التتةابعي 
 خرجيني ميتلكوك قدرات عالية يف جمال الفنوك.

      حبيةث   ،حتول التعليم والتعلم يف إعداد معلم الفنةوك مةن مركزيةة املعلةم إىل املةتعلم
 أك تكةوك املقةررات  و ،ا يف العمليةة التعليميةة  يكوك املتعلم هو العنصر الكثر حراًكة 

  .املساقات ذات صبغة واقعية ملا ميارس يف امليداك التعليميو

 الرتبية تستهدف تطوير معلمي الرتبية الفنية و إجياد برامج دبلوم متخصصة يف الفنوك
جاذبيةة احلصةول    رتب علميةة تسةهم يف  و ،مادية ومالية وخيصص هلا حوافز ،خدمتهمأثناء 

 اجلديد. و وإتاحة الفرصة هلم ملواكبة احلديثليها لتطوير معلمي الفنوك ع

 التكنولوجية احلديثة كوسيلة من وسائل التعبري الفين املعاصةرة و تبين الفنوك الرقمية، 
الرتاث ليكوًا جزًءا مةن الفنةوك الرقميةة بشةكل     و إجياد آفاق أرحب للفنوك احملليةو

 كثر مالءمة للتطبيقات اإللكرتوًية احلديثة. ومبا يضمن تطورهما بصين أ ،معاصر
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ليمارس املتعلم أًشةطته   ،الرياضياتو اهلندسةو التكنولوجياو العلوميف تعليم وتعلم 
ويف ًفس الوقت يدرج متاًما املفاهيم الناريةة لتكةوك واقعةًا     ،التعليمية بشغف وإثارة

 تطبيقيًا.

 :التوصيات

 ومعلم الفنوك  ،إجياد ثقافة حملية تدعو إىل تقدير املعلم بشكل عام وإبراز دوره ومهامه
ث ينار إليه من ِقَبل اآلخرين بنارة أقةل مةن زمالئةه مةن خةالل      حي ،بشكل خاص

 التعليم.  وأًامة حديثة تستخدم املتميزين ملهنةولوائح  ،برامج إعالمية توعوية

  فيجةب أك ال يقبةل يف معلةم     ،االستفادة من جتربة سنغافورة يف صرامة قبول الطلبةة
وهذا حيتم أك يةتم إعةداد معلةم     ،وذوو القدرات العالية التعليم إال الطلبة املتميزوك

ممةا يضةمن وجةود     ،الفنوك بشكل ختصصي بعيًدا عن اإلعداد التكاملي أو التتةابعي 
 خرجيني ميتلكوك قدرات عالية يف جمال الفنوك.

      حبيةث   ،حتول التعليم والتعلم يف إعداد معلم الفنةوك مةن مركزيةة املعلةم إىل املةتعلم
 أك تكةوك املقةررات  و ،ا يف العمليةة التعليميةة  يكوك املتعلم هو العنصر الكثر حراًكة 

  .املساقات ذات صبغة واقعية ملا ميارس يف امليداك التعليميو

 الرتبية تستهدف تطوير معلمي الرتبية الفنية و إجياد برامج دبلوم متخصصة يف الفنوك
جاذبيةة احلصةول    رتب علميةة تسةهم يف  و ،مادية ومالية وخيصص هلا حوافز ،خدمتهمأثناء 

 اجلديد. و وإتاحة الفرصة هلم ملواكبة احلديثليها لتطوير معلمي الفنوك ع

 التكنولوجية احلديثة كوسيلة من وسائل التعبري الفين املعاصةرة و تبين الفنوك الرقمية، 
الرتاث ليكوًا جزًءا مةن الفنةوك الرقميةة بشةكل     و إجياد آفاق أرحب للفنوك احملليةو

 كثر مالءمة للتطبيقات اإللكرتوًية احلديثة. ومبا يضمن تطورهما بصين أ ،معاصر



ة فـي جمهورية �سنغافورة ... اإعداد معلم الرتبية الفنيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 305المجلد )12(  العـدد )7(  304

 :عـــاملراج
صيغة  :. تطوير سياسات قبول وإعداد املعلم للتحول حنو جمتمع املعرفة2018حصة محود.  ،البازعي 

النفسةية. املركةز القةومي للبحةوث     و مقرتحة يف ضوء جتربيت سنغافورة وفنلندا. جملة العلوم الرتبوية
 .84-51. ص 25، ع 2غزة. مج

م. جتربة سةنغافورة يف التعلةيم. عةامل الرتبيةة. املؤسسةة العربيةة       2015وفاء.  ،تهاًي َو الفايز ،اجلبري 
 . القاهرة. مصر.53 -1. ص 52. ع16لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية. س 

ا. مركةز  م. السياسةة الرتبويةة والتعلةيم يف الداء التنمةوي لسةنغافورة وماليزية      2011مةي.   ،حناينة 
 . املستقبل العربي. لبناك.114 -99. ص 388، ع 34دراسات الوحدة العربية. مج 

م. حتليةل الناةام التعليمةي يف مجهوريةة سةنغافورة باسةتخدام منةوذج        2017 .عبدالعزيز أمحد ،داود 
. جملة الرتبية املقارًة الدولية. اجلمعية املصةرية للرتبيةة   109 -13. ص 7، ع3موهلماك الناري. س

 املقارًة واإلدارة التعليمية.
التعليميةة  و حملات يف أهمية دور املعلم يف العملية الرتبويةة  :م. مع املعلم2016عزام حممد.  ،الدخيل 

. الةدار العربيةة للعلةوم ًاشةروك.     3وعرب مسح تاليس يف عدد من أهةم دول العةامل يف التعلةيم. ط    
 لبناك. .بريوت

ًارة يف تعليم الدول العشر الوائل عامليًا يف جمةال التعلةيم    :م. علومهم2015عزام حممد.  ،الدخيل 
 لبناك. .. الدار العربية للعلوم ًاشروك. بريوت4عرب تعليمهم الساسي. ط 

وإمكاًيةة   ،م. املالمح املميةزة لناةام التعلةيم يف سةنغافورة    2017لطيفة.  ،غازي َو مندًي ،الرشيدي 
. جامعةة إسةكندرية.   1، ع 27يلية. جملة كلية الرتبيةة. مةج   دراسة حتل :اإلفادة منها يف دولة الكويت

 مصر
دراسةة مقارًةة بةني     :م. احلريةة الكادمييةة يف التعلةيم اجلةامعي    2017عبدالسالم عباس. ،الشرباوي 

 . 184 -138. ص 21. ع بورسعيد جامعة .سنغافورة ومجهورية مصر العربية. جملة كلية الرتبية
مقرتح لتطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية بكليةات الرتبيةة   م. تصور 2017ًوال مسري.  ،شرف 

مسةتقبل إعةداد املعلةم     :النوعية يف ضوء مهارات القرك الواحةد العشةرين. املةؤمتر الةدولي الثالةث     
 كلية الرتبية. بالتعاوك مع رابطة الرتبويني العرب. .أكتوبر 6. جامعة 6وتنميته بالوطن العربي. مج 

م. إصالح التعليم يف السعودية بني غياب الرؤيةة السياسةية وتةوجس الثقافةة     2009 .أمحد ،العيس  
 بريوت. لبناك. .الدينية وعجز اإلدارة الرتبوية. دار الساقي

م. تطوير برامج اإلمناء املهين للمعلمةني بسةلطنة عمةاك باإلفةادة     2017 .علياء بنت سعيد ،املسكري
ورة. كليةة الرتبيةة. جامعةة السةلطاك قةابوس. سةلطنة       من خربة سنغافورة. رسالة ماجستري غري منش

 عماك.  
م. إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعة  الةدول. امموعةة    2017توفيق، رضا. و عبدالعايم. ،صربي

 النشر. القاهرة.و العربية للتدريب
م. حتويةل اجلامعةات املصةرية إىل جامعةات رياديةة يف ضةوء       2016أشةرف َو أمحةد حممةد.     ،حممود
. جملةة الرتبيةة   501 -317. ص 6، ع2ادة من خةربات جةامعيت كامربيةدج وسةنغافورة. س    االستف

 املقارًة الدولية. اجلمعية املصرية للرتبية املقارًة واإلدارة التعليمية.
 م. تصور مقرتح حلوكمة اعداد املعلم. 2018ابتسام جواد.  ،مهدي

Kent, Daniel C.2017. A NEW EDUCATIONAL PERSPECTIVE: THE CASE OF 
SINGAPOR. Retrieved from :  
https://www.urbanedjournal.org/volume-14-issue-1-fall-2017-15-years-urban-
education-special-anniversary-edition-journal/new >
The Center on International Education Benchmarking (CIEB). Retrieved from: 
http://ncee.org/9buildingblocks/high-qualilty-teachers-and-principals/. 
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, S.  
(Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House.  
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, S.  
(Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House.  
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, 
S. (Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/profile/Charlene_Tan4/publication/311992398_The_educ
ation_system_in_Singapore/links/5867c0c708aebf17d3a190fd/The-education-system-
in-Singapore.pdf  
Carole Henry and Mary Lazzari. 2013. Changing Teacher Preparation in Art 
Education. Art Education, Vol. 60, No. 1 (Jan., 2007), pp. 47-51. Published by: 
National Art Education Association. 
https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-
i/summary/arabic_c9813405-ar  
CIEB. Center on International Education Benchmarking. Singapore Overview. 
Retrieved from: http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-
benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview-2/
QS world university ranking.2019. Retrieved from:  
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019  



مجلة العلوم التربوية والنفسية 305المجلد )12(  العـدد )7(  304

�سهيل بن �سامل احلربي

م. تطوير برامج اإلمناء املهين للمعلمةني بسةلطنة عمةاك باإلفةادة     2017 .علياء بنت سعيد ،املسكري
ورة. كليةة الرتبيةة. جامعةة السةلطاك قةابوس. سةلطنة       من خربة سنغافورة. رسالة ماجستري غري منش

 عماك.  
م. إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعة  الةدول. امموعةة    2017توفيق، رضا. و عبدالعايم. ،صربي

 النشر. القاهرة.و العربية للتدريب
م. حتويةل اجلامعةات املصةرية إىل جامعةات رياديةة يف ضةوء       2016أشةرف َو أمحةد حممةد.     ،حممود
. جملةة الرتبيةة   501 -317. ص 6، ع2ادة من خةربات جةامعيت كامربيةدج وسةنغافورة. س    االستف

 املقارًة الدولية. اجلمعية املصرية للرتبية املقارًة واإلدارة التعليمية.
 م. تصور مقرتح حلوكمة اعداد املعلم. 2018ابتسام جواد.  ،مهدي

Kent, Daniel C.2017. A NEW EDUCATIONAL PERSPECTIVE: THE CASE OF 
SINGAPOR. Retrieved from :  
https://www.urbanedjournal.org/volume-14-issue-1-fall-2017-15-years-urban-
education-special-anniversary-edition-journal/new >
The Center on International Education Benchmarking (CIEB). Retrieved from: 
http://ncee.org/9buildingblocks/high-qualilty-teachers-and-principals/. 
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, S.  
(Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House.  
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, S.  
(Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House.  
Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczyk, 
S. (Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruñ: Adam Marszalek Publishing 
House. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/profile/Charlene_Tan4/publication/311992398_The_educ
ation_system_in_Singapore/links/5867c0c708aebf17d3a190fd/The-education-system-
in-Singapore.pdf  
Carole Henry and Mary Lazzari. 2013. Changing Teacher Preparation in Art 
Education. Art Education, Vol. 60, No. 1 (Jan., 2007), pp. 47-51. Published by: 
National Art Education Association. 
https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-
i/summary/arabic_c9813405-ar  
CIEB. Center on International Education Benchmarking. Singapore Overview. 
Retrieved from: http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-
benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview-2/
QS world university ranking.2019. Retrieved from:  
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019  



ة فـي جمهورية �سنغافورة ... اإعداد معلم الرتبية الفنيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية PBالمجلد )12(  العـدد )7(  306

 The Times Higher Education World University Rankings 2019. Retrieved from: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  

 chong, Terence. 2017. Arts Education in Singapore: Between Rhetoric And Reality. 
Journal of social Issues in Southeast Asia Vol.32, No. 1 (2017). Pp. 107- 36.  



 

 

 

 

 

 

 

 كاد لعمي  اليياييات  ي يء  ددل  التَّمل االحتياجات التدريبيَّة

 STEM اتبني اللعمءم والتقنية واهلندسة واليياييَّ

 محمد بن عيسى شنان الصالحي



مجلة العلوم التربوية والنفسية 309المجلد )12(  العـدد )8(  308

 

 لعمي  اليياييات  ي يء مل االحتياجات التدريبيَّة

 STEM اتكاد  بني اللعمءم والتقنية واهلندسة واليياييَّددل  التَّ

 حممد بن عيسى شنان الصالحي

 :البحث ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضوء  مود     
وذلك من  الل استطالع وجهة نظر عينة ، STEMالتكام  بني العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيات 

، ( معلًما مت ا تيوارهم بصوءرع عشوءا ية   77هم )من معلمي الرياضيات مبحافظة الليث والذين بلغ عدد
( 3( فقورع  تءععوت علوى )   20ولتحقيق هدف الدراسة مت بنا  إستبانة تكءنت يف صءرتها النها يوة مون )  

وقد تءصلت الدراسة إىل قا موة باملمارسوات التدريسوية يف ضوء  مود   التكامو  بوني        ، جماالت ر يسة
كمووا تءصوولت إىل الن االحتيووار التوودري  ملعلمووي  ، STEMالعلووءم والتقنيووة واهلندسووة والرياضوويات 

وإىل عودم وجوءد فوروا ذات داللوة     ، كان بدرجوة عاليوة   STEMالرياضيات يف ضء  مد   التكام  
إحصا ية بني الفرد عينة الدراسة ُتعزى ملتغري سنءات اخلدمة وعدد الربامج التدريبية اليت التحق بها املعلم 

يف اجملتمعوات   STEM فيها. والوصت الدراسة بضرورع التعريف مبود   واملرحلة الدراسية اليت يدرس 
 التعليمية وتقديم برامج متخصصة باملمارسات التدريسية يف ضء ه.

 STEM، : االحتيار التدري الكلمات املفتاحية
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Mathematics teachers training needs in light of the integrative 
approach between science, technology, engineering and mathematics 

(STEM) 
Mohammed Esa Shnan Al-Salahi 

Abstract: 

This study aimed mainly at investigating the training needs of mathematics teachers 
in the light of the integrative approach between science, mathematics, technology and 
engineering (STEM). To achieve the aim of the study, the researcher applied the descriptive 
methodology, and a questionnaire was conducted as the instrument of the study which 
consisted of (20) items distributed among (3) domains. The sample was (77) teachers who 
were chosen randomly. The study revealed that teaching practices in the light of the 
Integrative Approach between science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
and the training needs of mathematics teachers in the light of the Integrative Approach 
(STEM) were very high. Also, the study revealed that there were no statistically significant 
differences between the samples of the study due to the variable of the educational 
qualification, years of service, number of training programs that the teacher attended and 
the level ( elementary, Intermediate or secondary) that the teacher teaches at. In the light of 
the results, the researcher recommended that it is necessary for the teachers to know this 
approach in educational society and provide specialized programs in teaching practices in 
the light of the Integrative Approach (STEM). 

 

Keywords: Training needs, STEM, teacher, integrative approach 

 

 ة:ــاملقدد

ُيَعدُّ املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية وعامل ا مؤثًرا وحيءيًّا يف رفع مسوتءى  
حتصي  الطالب من  الل ممارساته التدريسية اليت يتّبعها واليت متى ما كانت متناغمة مع 

رتبيوة  فالتطءر املتسارع يف جموال ال ، مستحدثات اجملال وتطءراته انعكست إجياًبا على الدا ه
والتعليم الذي كان نتاًجا للعديد من البحءث والتجوارب املتخصصوة الفورع العديود مون      
االجتاهات واملمارسات التدريسية احلديثة اليت الثبتت دورها يف رفع مسوتءيات التحصوي    
والتفكري لدى الطالب ما يفرض التخطيط لربامج تدريبية مسوتمرع يتعورف مون  الهلوا     

 اهات ويكتسبءن املمارسات اليت مل تستءعبها برامج التأهي .املعلمءن على تلك االجت
إن من التطءر يف جمال تعلويم وتعلوم الرياضويات التودريت املتكامو  بينهوا وبوني        

والذي يركوز علوى    STEMجماالت العلءم والتقنية واهلندسة ضمن ما الطلق عليه مد   
ويقوءم علوى دموج اىتوءى     ، ياخلربع املفاهيمية املتكاملة وح  املشكالت والتفكري العلم

والذي الكدت دراسوة سويفني وحممود    ، العلمي ومهارات التفكري يف التخصصات السابقة
( علووى Cotabish,2014ودراسووة كءتبووا  )، (Perry,2013ودراسووة بووريي )، (2010)

دعمووه لوو دا  التدريسووي للمعلمووني موون  ووالل تقوود هم دروس بصووءرع تكامليووة بووني 
فرض مجلة من املمارسوات التدريسوية الويت ينبغوي علوى معلوم       التخصصات األربعة ما ي

الرياضيات اكتسابها وممارستها يف ظ  تءصيات العديد من الدراسات كدراسوة القثوامي   
( الويت تءصولت إىل فاعليوة هوذا النموءذر يف عيوادع       2017ودراسة الزبيدي )، (2016)

يف حني الكدت دراسة ، التعلم التحصي  وتنمية مهارات التفكري العليا واالجتاه حنء عملية
مبوا فيهوا الوربامج     STEM( على ضرورع وجءد معايري  اصة مبد   2015الدوسري )

عالوع علوى تءصويات موؤار التميوز يف تعلويم وتعلوم       ، التطءير املهنية املقدمة للمعلمني
اليت الكودت مون  الهلوا علوى الهميوة هوذا        2015مايء 7-5العلءم والرياضيات األول 

 تدريت العلءم والرياضيات.  املد   يف
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ما سبق عزع األ ذ بهذا املد   والتءسع يف تطبيقه وحث وعارع التعليم إىل إنشا  
وافتتوا  العديود   ، تمركز متخصص يف تطءير تعليم العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيا

وتقووديم العديود موون الووربامج التدريبيووة  ، ( مركووًزا42بلووغ عوددها )  STEMمون مركووز  
 مني يف هذا اجملال.للمعل

فالتنمية املهنية واألكاد ية للمعلم من الساسيات حتسني العملية التعليميوة الرتبءيوة   
فاملعلم املتميز ُيِعودُّ نفسوه ليكوءن قا وًدا     ، ملا هلا من الهمية بالغة يف تطءير األدا  التدريسي

غالل قدراتوه  للمءقف التعليمي ويهيئ الظروف املادية والنفسية للتعلم ويعم  على اسوت 
وتطءير استعداداته وتنمية مءاهبه والتزود املستمر باملهارات والكفايات التعليمية الالعمة 

 (2005، ألدا  مهنته بكفا ع عالية. )اجلالد والعمري

 دشكمة الدراسة:

ُيَعدُّ التدريب على رالس العم  عنصًرا الساسيًّا يف إكساب املعلمني املعارف لتنميوة  
ونظوًرا حلداثوة   ، مهاراتهم وضمان مءاكبتهم ملستجدات الرتبية والتعليمقدراتهم وتطءير 

كان العًما تقديم العديد من الربامج التدريبية لتنميوة معوارف ومهوارات     STEMمد   
( من الن تقديم الربامج التدريبية المٌر غاية يف 2011املعلمني واليت تؤكد عليه تفيده غامن )

ا يتطلب التدريب على تصميم األنشطة اهلندسة والرياضية األهمية باعتباره مد ل ا جديًد
 وح  املشكالت والبحث والتحري والتفكري العلمي.

( الن موون الهووم 2011كمووا الوضوور تقريوور اجمللووت الووءطل األمريكووي للبحووءث )
بنوا  القودرات املتقدموة     STEMمتطلبات اليت ينبغوي تءفريهوا لتحقيوق الهوداف مود        

كموا   -رع الربعة عناصر ر يسة تؤثر يف تعليموه. وهوي ُتَعودُّ    واعتربها ضمن الب، للمعلمني
حتدًيا من حتوديات تطبيقوه يف امليودان     -(2016والمحد )، (2010عماد ومصطفى ) يؤكد

 الرتبءي.
إن بنا  الربامج التدريبية القا مة على احتيار تدري  فعلي حيقق ذلك اهلدف ويءفر 

 مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية: لذا حتددت، الكثري من اجلهد واملال والزمن

ما املمارسات التدريسية يف ضء  مود   التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة واهلندسوية         -1
 والرياضيات ختطيط ا وتنفيًذا وتقءً ا؟

ما االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضء  املمارسوات التدريسوية ملود        -2
 ة والرياضيات؟التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسي

ه  تءجد فروا ذات داللة إحصا ية بني اسوتجابات عينوة الدراسوة تبًعوا )املرحلوة        -3
 ؟الربامج التدريبية (، سنءات اخلدمة، التعليمية اليت يدرس بها املعلم

 أهداف الدراسة:

 حتددت الهداف الدراسة يف:
ة واهلندسوية  حتديد املمارسات التدريسية يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنيو   -1

 والرياضيات.
حتديد االحتياجوات التدريبيوة ملعلموي الرياضويات يف ضوء  املمارسوات التدريسوية          -2

 ملد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسية والرياضيات.
الكشف عن الفروا اإلحصا ية الن وجدت بني استجابات عينة الدراسة تبًعوا لعودد     -3

 من املتغريات.

 أهيية الدراسة:

 : الدراسة على النحء التاليالن تتحدد الهمية  كن 
يف حتديد االحتيار  -على حد علم الباحث –ُتَعدُّ هذه الدراسة هء األوىل من نءعها   -1

التدري  ملعلمي الرياضيات يف ضء  مد   التكام  بني العلوءم والتقنيوة واهلندسوة    
 . STEMوالرياضيات 

ف على املمارسوات التدريسوية يف ضوء     قد تساعد الدراسة احلالية املعلمني يف التعّر  -2
 مد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسية والرياضيات.
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ما املمارسات التدريسية يف ضء  مود   التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة واهلندسوية         -1
 والرياضيات ختطيط ا وتنفيًذا وتقءً ا؟

ما االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضء  املمارسوات التدريسوية ملود        -2
 ة والرياضيات؟التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسي

ه  تءجد فروا ذات داللة إحصا ية بني اسوتجابات عينوة الدراسوة تبًعوا )املرحلوة        -3
 ؟الربامج التدريبية (، سنءات اخلدمة، التعليمية اليت يدرس بها املعلم

 أهداف الدراسة:

 حتددت الهداف الدراسة يف:
ة واهلندسوية  حتديد املمارسات التدريسية يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنيو   -1

 والرياضيات.
حتديد االحتياجوات التدريبيوة ملعلموي الرياضويات يف ضوء  املمارسوات التدريسوية          -2

 ملد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسية والرياضيات.
الكشف عن الفروا اإلحصا ية الن وجدت بني استجابات عينة الدراسة تبًعوا لعودد     -3

 من املتغريات.

 أهيية الدراسة:

 : الدراسة على النحء التاليالن تتحدد الهمية  كن 
يف حتديد االحتيار  -على حد علم الباحث –ُتَعدُّ هذه الدراسة هء األوىل من نءعها   -1

التدري  ملعلمي الرياضيات يف ضء  مد   التكام  بني العلوءم والتقنيوة واهلندسوة    
 . STEMوالرياضيات 

ف على املمارسوات التدريسوية يف ضوء     قد تساعد الدراسة احلالية املعلمني يف التعّر  -2
 مد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسية والرياضيات.
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تساعد هذه الدراسة على تشخيص واقع الدا  معلموي الرياضويات يف ضوء  معوايري       -3
 علمية حديثة وحمددع.

تساعد الدراسة احلالية القا مني على بنا  الربامج التطءيريوة ملعلموي الرياضويات يف      -4
 ميم برامج تدريبية وفق االحتيار الفعلي هلم. تص

تسهم هذه الدراسة يف حتديث وتطءير الربامج التدريبية يف ضء  االحتيوار التودري      -5
 وتءفري الءقت واجلهد واملال املبذول فيها.

 حدود الدراسة:

حتديود االحتيوار التودري  ملعلموي      علوى  ةاحلاليو الدراسوة  اقتصرت  احلدود املءضءعية:
 STEMضيات يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسوة والرياضويات   الريا

 باعتباره الحد التءجهات احلديثة يف التدريت.

-1439من العام الدراسي  األول الل الفص  ُطبقت الدراسة احلالية  احلدود الزمانية:
 .هو1440

دارع التعلويم يف حمافظوة   إل ُطبقت الدراسة احلالية على املودارس التابعوة   احلدود املكانية:
 .كءنها مقر عم  الباحث الليث

ُطبقت الدراسة احلالية على معلمي الرياضيات باملدارس التابعوة إلدارع   احلدود البشرية:
 التعليم مبحافظة الليث مبراحلها الثالث االبتدا ية واملتءسطة والثانءية.

 دصطمحات الدراسة:  

 : STEMواهلندسة والرياضيات  مد   التكام  بني العلءم والتقنية
( بأنوه:  مود   تتكامو  فيوه ختصصوات العلوءم والتقنيوة        2016عرفه شوءاهني ) 

ويتم التعلم فيوه بطريقوة املشوروعات عون طريوق دموج املنواهج        ، واهلندسة والرياضيات

بتجارب علمية يقءم املتعلمءن من  الهلا بتطبيق العلءم والتقنية واهلندسوة والرياضويات   
 3ت تربط بني الدراسة والعم  واجملتمع  صيف سياقا

ويعرف إجرا يًّا بأنه: تءظيف التكام  بوني ختصصوات العلوءم والتقنيوة واهلندسوة      
والرياضوويات يف توودريت اىتووءى الرياضووي وتوودريب الطووالب علووى تقووديم حلووءل    
للمشكالت الرياضية من  الل تءظيف االستكشاف والبحوث عون العالقوات يف العوامل     

ودراسوة الكميوات واألحجوام    ، وإنتوار األفكوار  ، وتقوديم التفسوريات  ، لفضوا  اىيط وا
 واجملسمات والتحءيالت يف صءرع تصميمات وهياك  والدوات والجهزع رقمية. 

 االحتياجات التدريبية:

  جممءعوة الوتغريات املطلوءب إحوداثها يف     :( بأنهوا 2003عرفها اللقاني واجلمو  ) 
غي الن حيتءي عليها التدريب املقدم هلم لرفع مستءى معلءمات و ربات املعلمني اليت ينب

  115الدا هم ص
جممءعة املعارف واملهارات التدريسية اليت ينبغي تزويد معلم :وتعرف إجرا يًّا بأنها

الرياضيات بها يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنيوة واهلندسوة والرياضويات بهوا     
 ي. لزيادع كفا ته التدريسية للمحتءى الرياض

  STEM:التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيات مد  
إن العجز على املستءى العاملي يف تلبية احتياجات سءا العم  يف جماالت العلوءم  
والتقنية واهلندسة والرياضيات والوذي عوزعه التسوارع يف ظهوءر التخصصوات الدقيقوة       

ءلءجيا املعلءمات قواد إىل التحوءالت   كالتكنءلءجيا احليءية واالتصاالت الالسلكية وتكن
 يف العملية التعليمية وحماولة تطبيق العديد من الربامج بغية إجياد حلءل لتلك املشكلة.

يف -( Brine & Hill,2013كموا يشوري بوريل وهيو  )    -وتربع السباب هذا العجوز  
املعلوم  افتقار املدارس للمحتءى الدراسي الداعم لتلك اجملاالت عالوع على عودم كفايوة   

بشك  املطلءب لبنا  املفكرين واملتمرسني علوى حو  املشوكالت باسوتخدام ختصصوات      
  العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيات.
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بتجارب علمية يقءم املتعلمءن من  الهلا بتطبيق العلءم والتقنية واهلندسوة والرياضويات   
 3ت تربط بني الدراسة والعم  واجملتمع  صيف سياقا

ويعرف إجرا يًّا بأنه: تءظيف التكام  بوني ختصصوات العلوءم والتقنيوة واهلندسوة      
والرياضوويات يف توودريت اىتووءى الرياضووي وتوودريب الطووالب علووى تقووديم حلووءل    
للمشكالت الرياضية من  الل تءظيف االستكشاف والبحوث عون العالقوات يف العوامل     

ودراسوة الكميوات واألحجوام    ، وإنتوار األفكوار  ، وتقوديم التفسوريات  ، لفضوا  اىيط وا
 واجملسمات والتحءيالت يف صءرع تصميمات وهياك  والدوات والجهزع رقمية. 

 االحتياجات التدريبية:

  جممءعوة الوتغريات املطلوءب إحوداثها يف     :( بأنهوا 2003عرفها اللقاني واجلمو  ) 
غي الن حيتءي عليها التدريب املقدم هلم لرفع مستءى معلءمات و ربات املعلمني اليت ينب

  115الدا هم ص
جممءعة املعارف واملهارات التدريسية اليت ينبغي تزويد معلم :وتعرف إجرا يًّا بأنها

الرياضيات بها يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنيوة واهلندسوة والرياضويات بهوا     
 ي. لزيادع كفا ته التدريسية للمحتءى الرياض

  STEM:التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيات مد  
إن العجز على املستءى العاملي يف تلبية احتياجات سءا العم  يف جماالت العلوءم  
والتقنية واهلندسة والرياضيات والوذي عوزعه التسوارع يف ظهوءر التخصصوات الدقيقوة       

ءلءجيا املعلءمات قواد إىل التحوءالت   كالتكنءلءجيا احليءية واالتصاالت الالسلكية وتكن
 يف العملية التعليمية وحماولة تطبيق العديد من الربامج بغية إجياد حلءل لتلك املشكلة.

يف -( Brine & Hill,2013كموا يشوري بوريل وهيو  )    -وتربع السباب هذا العجوز  
املعلوم  افتقار املدارس للمحتءى الدراسي الداعم لتلك اجملاالت عالوع على عودم كفايوة   

بشك  املطلءب لبنا  املفكرين واملتمرسني علوى حو  املشوكالت باسوتخدام ختصصوات      
  العلءم والتقنية واهلندسة والرياضيات.
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من الهم االجتاهات واملودا   العلميوة يف تصوميم املنواهج الويت       STEM إن تعليم
دسوة والرياضويات   الثبتت فاعليتها يف بنا  املناهج بصءرع تكاملية بني العلءم والتقنية واهلن

والذي يؤكد على التعلم من  الل األنشطة العلمية املتمركزع حوءل اخلوربع عون طريوق     
، االستكشاف والتقصي والعم  اليدوي والنشطة التفكري العلمي واملنطقي واختواذ القورار  

ويعتمد هذا التءجه على التمركوز حوءل اخلوربع املفاهيميوة وحو  املشوكالت والتطبيوق        
والتجريوب املعملوي والسواليب التقوءيم الءاقعيوة املسوتند علوى األدا         املكثف والبحوث  

 (.2011، والرتكيز على قدرات التفكري العلمي واإلبداعي الناقد. )تفيده غامن
ولع  املطلع على األدب الرتبءي الذي تناول هوذا املود   جيود كمًّوا ها ل وا مون       

اجمللوت األمريكوي بأنوه مود  :      فقد عرفوه  ؛إال النها تشرتك يف جءهر املفهءم، التعريفات
العلوءم والتقنيوة واهلندسوة     الربوع موءاد دراسوية هوي    تدريسي قوا م علوى التكامو  بوني     

من  الل تءفري بيئة تعلم ترتكوز علوى االستكشواف واال ورتاع وتشوجيع       والرياضيات
 (Council on Competitiveness, 2005)االبتكار ملشكالت ترتبط باملءاقف احلياتية . 

( بأنه:  طريقة للجمع بني العديد مون املوءاد   2015المبء سعيدي وآ رون ) وعرفه
وتطبيقاتهوا يف  ، ذات الصلة يف برنامج متكام  يؤكد علوى تورابط التخصصوات األربعوة    

 .396احلياع اليءمية  ص 
بأنه: اكتسواب املعوارف املقدموة يف العلوءم والتقنيوة       (Bybee,2010) وعرفه باي 

واستخدامها يف حتديد املشوكالت والقضوايا املتصولة حيوث يقودم      واهلندسة والرياضيات 
 للمتعلمني الفرص لفهم العامل بشك  كلي بدجمها يف منءذر تعليمي واحد ومرتابط.

ا تصواًرا للحوروف األول مون ال وا  اجملواالت األربعوة        STEMو ث  مصطلر 
 لرياضووياتوا، Engineering  واهلندسووة، Technologyوالتقنيووة ، Scienceالعلووءم 

Mathematic. 
 ( مضامني ك  جمال من اجملاالت األربعة على النحء التالي:2011وحتدد تفيده غامن )

: يتضمن دراسة العامل الطبيعي من حءلنا واملهارات وطورا الوتفكري العلموي    العلءم  -1
 واإلبداعي واختاذ القرار.

 : وتتضمن التطبيقات العلمية واهلندسية وعلم الكمبيءتر.التقنية  -2
 : وتتضمن التصميم اهلندسي والقدرع على بنا  وتصميم النماذر.اهلندسة  -3
 : وتتضمن األساسيات الالعمة حل  املشكالت الرياضية.الرياضيات  -4

( علوى  2015يف موؤار التميوز )   STEMكما حددت  صا ص مود   التكامو    
 النحء التالي: 

 ءاجهة املتعلمنيمن  الل م، على القضايا واملشكالت احلقيقية STEMتركز دروس   -1
 ملشكالت اجتماعية واقتصادية وبيئية واقعية وحماولة البحث عن حلءل هلا.

حيث تءفر مرونة تأ ذ املتعلمني ، بعملية التصميم اهلندسي STEMتسرتشد دروس   -2
 إىل حدود البعد من حتديد املشكلة ليصلءا إىل إجياد حلءل هلا.

واالستكشواف  ، ى االستقصا على التدريب العملي القا م عل STEMتؤكد دروس   -3
وحلءل ما مت التءص  ، واختاذ القرارات، مفتء  النهاية والتجريب والعم  التعاوني

فاملتعلمءن هوم املسوؤولءن عون تنظويم الفكوارهم وتصوميم       .وتصميم النماذر، إليه
 استقصا هم.

العم  ضمن فريق واحود منوتج والويت ينبغوي الن يؤكود عليوه        STEMتعزع دروس   -4
 ممارساتهم التدريسية. املعلمءن يف

على دمج حمتءى العلءم والرياضيات وذلك بالتعواون   STEMيتم الربط يف دروس   -5
وليسوت  ، بني مدرسي تلك اجملاالت والءصءل إىل دمج معايريهما يف نسويج واحود  

مءضءعات منفصلة للعم  مًعا على ح  املشكالت واستخدام التقنية بطرا مناسبة 
 ليصممءا منتجات  اصة بهم. 

بصوءرع تتوير للمجمءعوات تكورار ذات      STEMمن الضروري الن تصومم دروس    -6
 وينبغي الن تصمم بصءرع تسمر لقبءل، النتا ج الو التحقق من فرضية معينة الو نفيها

 إجابات متعدع الصحة وتصحير الفش  باعتباره جزً ا ضروريًّا من عملية التعلم.
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: يتضمن دراسة العامل الطبيعي من حءلنا واملهارات وطورا الوتفكري العلموي    العلءم  -1
 واإلبداعي واختاذ القرار.

 : وتتضمن التطبيقات العلمية واهلندسية وعلم الكمبيءتر.التقنية  -2
 : وتتضمن التصميم اهلندسي والقدرع على بنا  وتصميم النماذر.اهلندسة  -3
 : وتتضمن األساسيات الالعمة حل  املشكالت الرياضية.الرياضيات  -4

( علوى  2015يف موؤار التميوز )   STEMكما حددت  صا ص مود   التكامو    
 النحء التالي: 

 ءاجهة املتعلمنيمن  الل م، على القضايا واملشكالت احلقيقية STEMتركز دروس   -1
 ملشكالت اجتماعية واقتصادية وبيئية واقعية وحماولة البحث عن حلءل هلا.

حيث تءفر مرونة تأ ذ املتعلمني ، بعملية التصميم اهلندسي STEMتسرتشد دروس   -2
 إىل حدود البعد من حتديد املشكلة ليصلءا إىل إجياد حلءل هلا.

واالستكشواف  ، ى االستقصا على التدريب العملي القا م عل STEMتؤكد دروس   -3
وحلءل ما مت التءص  ، واختاذ القرارات، مفتء  النهاية والتجريب والعم  التعاوني

فاملتعلمءن هوم املسوؤولءن عون تنظويم الفكوارهم وتصوميم       .وتصميم النماذر، إليه
 استقصا هم.

العم  ضمن فريق واحود منوتج والويت ينبغوي الن يؤكود عليوه        STEMتعزع دروس   -4
 ممارساتهم التدريسية. املعلمءن يف

على دمج حمتءى العلءم والرياضيات وذلك بالتعواون   STEMيتم الربط يف دروس   -5
وليسوت  ، بني مدرسي تلك اجملاالت والءصءل إىل دمج معايريهما يف نسويج واحود  

مءضءعات منفصلة للعم  مًعا على ح  املشكالت واستخدام التقنية بطرا مناسبة 
 ليصممءا منتجات  اصة بهم. 

بصوءرع تتوير للمجمءعوات تكورار ذات      STEMمن الضروري الن تصومم دروس    -6
 وينبغي الن تصمم بصءرع تسمر لقبءل، النتا ج الو التحقق من فرضية معينة الو نفيها

 إجابات متعدع الصحة وتصحير الفش  باعتباره جزً ا ضروريًّا من عملية التعلم.
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والن معتقودات  ، تحوة يؤكود علوى الن الوتعلم عمليوة بنوا ع منف      STEMإن مود    
كما الن تنمية املعوارف جيوب الن توتم مون  والل      ، املتعلمني جز  الساسي يف عملية التعلم

 والن التعّلم ينطلق من املعارف واإلسورتاتيجيات واخلوربات السوياقية.   ، تفاعٍ  اجتماعي
(Bruning, Schraw, Norby, & Ronning,2004) 

ة البنا ية ويؤكد على منطلقاتها ويتناغم يستند إىل النظري لذا  كن القءل إنه مد ال 
مع الفلسفة اليت بنيت يف ضء ها مناهج الرياضيات املدرسية ويتفق مع الهوداف تدريسوها   

 اليت تؤكد على إكساب املتعلم القدرع على التعام  مع املشكالت احلياتية اليت تءاجهه.
ءفري فورص  يفرض دعًما للمعلمني من  الل تو  STEMإن التطبيق الفعال ملد   

حقيقية لتعميق معارفهم حءل هذا املد   وموا يتضومنه مون ممارسوات تدريبيوة بطريقوة       
وتعودي  بيئوات الوتعلم بصوءرع تتحقوق فيهوا       ، تضمن إحداث التكامو  بوني ختصصواته   

تتير اسوتخدام العديود   ، وتشجع على تنمية مستءيات التفكري العليا، استقاللية املتعلمني
شجع على احلءار والنقا  العلمي؛ لذا يقرت  إجورا  عودد مون    تء، من املصادر املتعددع

 لضمان جنا  تطبيق هذا املد   منه: التغريات على البيئة التعليمية
عيادع عدد احلصص الدراسية لتمكني املوتعلمني مون إجورا  التجوارب وإعادتهوا الو        -1

 تطءيرها وإعادع تصميمها.
 التءسع يف ختطيط الدراس.  -2
ستءى الصف الدراسوي الو التجوارب املعمليوة الو األنشوطة     التدريت بالفرا على م  -3

 اخلارجية كالزيارات.

تصميم التدريت عن طريق االستعانة مبجمءعة من املبادئ اإلرشادية اليت يتم فيها 
وتنمية املعارف واملهارات يف  STEMالرتكيز على املعرفة من ك  ختصص من ختصصات 

املعارف والتأكيد على التكام  بينها واليت غالًبا ك  منها والتأكد من إقامة روبط بني تلك 
تنميوة  ، ما تكءن صعبة على املتعلمني لذا ينبغي على املعلمني تءضير ذلك التكام  هلوم 

والرتكيوز علوى النوءاحي االجتماعيوة ودعوم وتنميوة       ، مهارات القرن احلادي والعشرين
تراعووي الطبيعووة واسووتخدام اسوورتاتيجيات ، STEMاهتمووام املووتعلمني حنووء ختصصووات 

ودعوم وتنميوة اهتموام    ، التعاونية للتعلم وتؤكد على تفاع  املتعلم مع القرانه ومع معلمه
، وربط ما يقدم مون حمتوءى بالعوامل احلقيقوي الوءاقعي     ، STEMاملتعلمني حنء ختصصات 

واستخدام بيئات تعلم مفتءحه تءفر  ربات متنءعوة كوالتعلم املوبل علوى املشوكالت الو      
لتعلم املبل على التصميم اهلندسي واليت ختلق فرًصا للتقصي املستمر ما يزيود  املشاريع وا

ويتحدى تفكريهم ويضمن عدم انسوحابهم وشوعءرهم بامللو     ، من دافعيتهم واهتمامهم
وتقديم التغذية الراجعة حءل الدا هم ومنحهم الءقوت الكوايف إلاوام األنشوطة.     ، واليأس

Honey et al,2014) )Johnson et al., 2016) )(Barron et al.,2009) 

حيوث تضومن    STEMوالشك  التالي يءضور طبيعوة االرتبواني بوني ختصصوات      
مستءى التخصصات املتعددع والتخصصات املتدا لوة وعورب التخصصوات والوذي ُيَعودُّ      

 األكثر عمق ا وتعقيًدا فيها. 

مس
 (STEM et al,2013) Vasquesويات التكام  ملد   ت

 National Research National) (2012،لت الءطل للبحوءث وقد حدد تقرير اجمل
استقطاب املعلمني املوؤهلني الوذين يؤمنوءن     STEMالن من بني العءام  اىققة ألهداف 

 بأهمية التغيري والتطءير املستمر والعم  برو  الفريق.
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ودعوم وتنميوة اهتموام    ، التعاونية للتعلم وتؤكد على تفاع  املتعلم مع القرانه ومع معلمه
، وربط ما يقدم مون حمتوءى بالعوامل احلقيقوي الوءاقعي     ، STEMاملتعلمني حنء ختصصات 

واستخدام بيئات تعلم مفتءحه تءفر  ربات متنءعوة كوالتعلم املوبل علوى املشوكالت الو      
لتعلم املبل على التصميم اهلندسي واليت ختلق فرًصا للتقصي املستمر ما يزيود  املشاريع وا

ويتحدى تفكريهم ويضمن عدم انسوحابهم وشوعءرهم بامللو     ، من دافعيتهم واهتمامهم
وتقديم التغذية الراجعة حءل الدا هم ومنحهم الءقوت الكوايف إلاوام األنشوطة.     ، واليأس

Honey et al,2014) )Johnson et al., 2016) )(Barron et al.,2009) 

حيوث تضومن    STEMوالشك  التالي يءضور طبيعوة االرتبواني بوني ختصصوات      
مستءى التخصصات املتعددع والتخصصات املتدا لوة وعورب التخصصوات والوذي ُيَعودُّ      

 األكثر عمق ا وتعقيًدا فيها. 

مس
 (STEM et al,2013) Vasquesويات التكام  ملد   ت

 National Research National) (2012،لت الءطل للبحوءث وقد حدد تقرير اجمل
استقطاب املعلمني املوؤهلني الوذين يؤمنوءن     STEMالن من بني العءام  اىققة ألهداف 

 بأهمية التغيري والتطءير املستمر والعم  برو  الفريق.
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 & Menchacaاليت الوردها  STEMكما الن من الست التعلم وفق مد   التكام  

Cowan,2014) :) 
 املشوكالت اكتساب املعارف األساسية يف فروع املد   األربعوة وتءظيفهوا يف حتديود      -1

 وصياغتها يف صءرع  كن من فهمها وإجياد احللءل هلا.
 إ ضاع املعارف فروع املد   األربعة لعمليات التفسري والتحلي  والتصميم.  -2
 ادي.التعرف على الطريقة اليت تتحكم فيه تلك الفروع يف عاملنا امل  -3
 بقضايا ومشكالت ذات الهمية وقيمة جمتمعية. STEMدمج قضايا مد     -4

بءصفه مد ل ا حوديًثا   STEMإن التنمية املهنية للمعلمني يف ضء  مد   التكام  
والهدافه تقديم برامج تدريبيوة نءعية؛لوذا فقود حودد اجمللوت      ،  كنهم من حتقيق فلسلفته
الربعة عناصر ر يسة  (National Research National,2012)  الءطل األمريكي للبحءث

 هي: STEMتؤثر يف تعليم 
 املناهج الدراسية.  -1
 التدريت.  -2
 تطءير املعلمني.  -3
 التقءيم.  -4

( للتطوءير املهول ملعلموي    (Willson,2013كما الن من بني التءصيات اليت حددها 
ت. وقد قدم العلءم والرياضيات عيادع الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي العلءم والرياضيا

  ( معايري لتطءير برامج التنمية املهنية للمعلمني يف ضء  متطلبات2015اىيسن و جا )
STEM هي:، استند على الربعة البعاد 

ويتضمن وضع السياسات واخلطط على مستءى الدولة اليت : التطءير املهل كنظام: الوال 
 :STEMتدعم تطبيق مد   

 قيق متطلبات هذا املد  .ختصيص امليزانيات الكافية لدعم وحت  -1

   بنا  اخلطط طءيلة املدى.  -2
 صياغة احلءافز واملكافئات ونظام الرتقيات.  -3

ويتضمن حتديد االحتياجات التدريبيوة والتطءيريوة    ثانًيا: التطءير املهل يف اجملال املعريف:
 اليت سيتم بنا  الربامج التدريبية يف ضء ها:

 .STEMداف مد   حتديد اجملاالت التخصصية يف إطار اله  -1
 .STEMحتديد اخلربات التدريسية ملد     -2
 .STEMتطءير احلقا ب والنشاطات املرتبطة   -3
تطءير الكتب واملؤلفات واألحباث العلمية والنشرات التعريفية وإتاحتها وتسهي    -4

 وصءل املعلمني إليها لدعم النمء املهل الذاتي.

اجلانوب إسورتاتيجيات ومالمور تنفيوذ     ويءضر هذا ثالًثا: إسرتاتيجيات التطءير املهل: 
 :STEMبرامج التطءير املهل لتعليم 

التنءع يف تطبيق الربامج لتمكني املعلموني مون بنوا  معوارفهم وفق وا ألمنواني تعلمهوم          -1
والوتعلم  ، وحو  املشوكالت  ، واالستقصوا  ، كالعصوف الوذهل  ، و رباتهم السوابقة 

 التفاعلي.
، اتي مون  والل ممارسوات التأمو  املهول     تءفر الفرص للمعلمني للتعلم والنمء الوذ   -2

 وبنا  ملفات اإلجناع.، وتدريب األقران، والقيام بالبحءث اإلجرا ية
تءسيع ودمج التقنية واستخدامها يف التءاص  بني اجملتمعات املهنية لتبوادل اخلوربات     -3

 واألفكار.
ني األ ورى لتسوهي  التكامو  بو     STEMاالستفادع من املعلمني املميزين يف جمواالت    -4

 جماالته.
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   بنا  اخلطط طءيلة املدى.  -2
 صياغة احلءافز واملكافئات ونظام الرتقيات.  -3

ويتضمن حتديد االحتياجات التدريبيوة والتطءيريوة    ثانًيا: التطءير املهل يف اجملال املعريف:
 اليت سيتم بنا  الربامج التدريبية يف ضء ها:

 .STEMداف مد   حتديد اجملاالت التخصصية يف إطار اله  -1
 .STEMحتديد اخلربات التدريسية ملد     -2
 .STEMتطءير احلقا ب والنشاطات املرتبطة   -3
تطءير الكتب واملؤلفات واألحباث العلمية والنشرات التعريفية وإتاحتها وتسهي    -4

 وصءل املعلمني إليها لدعم النمء املهل الذاتي.

اجلانوب إسورتاتيجيات ومالمور تنفيوذ     ويءضر هذا ثالًثا: إسرتاتيجيات التطءير املهل: 
 :STEMبرامج التطءير املهل لتعليم 

التنءع يف تطبيق الربامج لتمكني املعلموني مون بنوا  معوارفهم وفق وا ألمنواني تعلمهوم          -1
والوتعلم  ، وحو  املشوكالت  ، واالستقصوا  ، كالعصوف الوذهل  ، و رباتهم السوابقة 

 التفاعلي.
، اتي مون  والل ممارسوات التأمو  املهول     تءفر الفرص للمعلمني للتعلم والنمء الوذ   -2

 وبنا  ملفات اإلجناع.، وتدريب األقران، والقيام بالبحءث اإلجرا ية
تءسيع ودمج التقنية واستخدامها يف التءاص  بني اجملتمعات املهنية لتبوادل اخلوربات     -3

 واألفكار.
ني األ ورى لتسوهي  التكامو  بو     STEMاالستفادع من املعلمني املميزين يف جمواالت    -4

 جماالته.
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ويتضمن جءانب للدعم واملساندع لضمان حتقيوق   رابًعا: الدعم واملساندع للتطءير املهل:
 :STEMالهداف مد   

 تءفري الدعم املادي واملعنءي الكايف.  -1
 دعم القيادع املدرسية.  -2
 تءفري فرص التنمية املهنية ملعلمي املدرسة.  -3
اركتها يف تطءير املعلمني وفوق  دعم مؤسسات اجملتمع اىلي والدولي وإسهامها ومش  -4

 .STEMمد   
الن  (Vasquez & Comer & sneider, 2013)ويؤكد فاسوكءيز وسواندر وكوءمر    

جيب الن يكءن قادًرا على تطءير فهم املتعلمني من  الل مساعدتهم علوى   STEMمعلم 
والرتكيوز علوى   ، املختلفوة  STEMتكءين صالت وارتباطات بني اىتءى املعريف جملاالت 

لتكام  بينها وتضمني مهارات القرن احلادي والعشرين مون  والل مهوام متنءعوة توثري      ا
 حتدي واهتمام املتعلمني وقدراتهم.

( عدًدا من (National Research Council,2001وقد قدم مركز البحءث القءمي 
 النشوطة : ضرورع دموج املوءاد التعليميوة موع     الهمهاالتءصيات لتطءير املءاد التعليمية من 

وتطبيق ، إسرتاتيجيات تدعم املعلمني ملساعدع املتعلمني ليصبحءا بارعني يف الرياضياتو
 التعلم القا م على االستقصا  والتعلم القا م على املشروعات.

 الدراسات السابقة:

من  الل استقرا  الباحث للدراسات السابقة املرتبطة مبءضءع الدراسة تءص  إىل 
ض مكءناتها وترتيبها من األقدم ل حدث على النحء وحرص على اتساا عر، عدد منها
 التالي:

( إىل التعورف علوى االحتياجوات التدريبيوة ملعلموي      2013هدفت دراسة الثقفي )
اسوتخدم الباحوث فيهوا املونهج     ، الرياضيات باملرحلة املتءسطة لتنفيوذ املقوررات املطوءرع   

وقود  ، مت إىل جمالني ر يسني( احتياًجا تدريبيًّا قس72الءصفي من  الل استبانة تضمن )
وقود تءصولت   ، ( مشرف ا تربءيًّا يف مدينة مكة املكرمة17( معلًما و)70مت تءعيعها على )

، إىل وجوءد حاجوة تدريبيوة ملعلموي الرياضويات يف اجملوال التخصصوي واجملوال الرتبووءي        
 والوصت ببنا  برامج تدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتءسطة.

( إىل حتديد االحتياجات التدريبيوة املعرفيوة ملعلموي    2014لثبييت )وهدفت دراسة ا
وقود اسوتخدم   ، الرياضيات يف املرحلة الثانءية لتنفيذ املقررات احلديثة من وجهة نظورهم 

، ( عبوارع  138الباحث املنهج الءصفي واإلستبانة كأداع جلمع البيانات حيوث تضومنت )  
وتءصلت الدراسة إىل وجوءد  ، مبدينة الطا ف( معلًما للعلءم 114وقد مت تءعيعها على )

والوصوت بضورورع   ، باملرحلوة الثانءيوة   حاجة تدريبية معرفيوة لودى معلموي الرياضويات    
 االهتمام بالربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الرياضيات واحلاقهم بربامج تدريبية.

 ( دراسة هدفت من  الهلا إىل تقديم تصءر مقرت 2014وقد الجرت سهام مراد )
لربنامج تدري  لتنمية مهارات التدريت لدى معلمات الفيزيا  باملرحلة الثانءية يف ضوء   

وقود  ، STEMمبادئ ومتطلبات التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة واهلندسوة والرياضويات       
استخدمت الباحثة املنهج الءصفي املسحي لتحديد تلك املتطلبات مون  والل األدبيوات    

األول التطوءير املهول   ؛مقرت  يتكوءن مون الربعوة جمواالت     ذات الصلة وتءصلت إىل بنا 
، الثالث إسرتاتيجيات التطءير املهل كنظام، الثاني التطءير املهل من حيث اىتءى، كنظام

( معلموة فيزيوا    30كموا طبقوت إسوتبانة علوى )    ، والرابع الدعم واملساندع للتطءير املهل
، تياجات التدريبية هلون  يف ضوء  تلوك املبوادئ    باملرحلة الثانءية مبدينة حا   لتحديد االح

والوصت الدراسة بضرورع تنفيوذ بورامج تدريبيوة للمعلموني واملعلموات القوا مني علوى        
التدريت باملنهج القا م على التخصصات البينية وتدريبهم على كيفيوة ختطيطوه وا تيوار    

 حمتءاه وتنفيذه وتقء ه. 
هودفت إىل حتديود االحتياجوات     ( دراسوة 2017كما الجرى كيالنوي و الصوماد )  

التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدا ية يف ضء  متطلبات حتقيوق الهوداف منواهج    
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وقود  ، مت إىل جمالني ر يسني( احتياًجا تدريبيًّا قس72الءصفي من  الل استبانة تضمن )
وقود تءصولت   ، ( مشرف ا تربءيًّا يف مدينة مكة املكرمة17( معلًما و)70مت تءعيعها على )

، إىل وجوءد حاجوة تدريبيوة ملعلموي الرياضويات يف اجملوال التخصصوي واجملوال الرتبووءي        
 والوصت ببنا  برامج تدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتءسطة.

( إىل حتديد االحتياجات التدريبيوة املعرفيوة ملعلموي    2014لثبييت )وهدفت دراسة ا
وقود اسوتخدم   ، الرياضيات يف املرحلة الثانءية لتنفيذ املقررات احلديثة من وجهة نظورهم 

، ( عبوارع  138الباحث املنهج الءصفي واإلستبانة كأداع جلمع البيانات حيوث تضومنت )  
وتءصلت الدراسة إىل وجوءد  ، مبدينة الطا ف( معلًما للعلءم 114وقد مت تءعيعها على )

والوصوت بضورورع   ، باملرحلوة الثانءيوة   حاجة تدريبية معرفيوة لودى معلموي الرياضويات    
 االهتمام بالربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الرياضيات واحلاقهم بربامج تدريبية.

 ( دراسة هدفت من  الهلا إىل تقديم تصءر مقرت 2014وقد الجرت سهام مراد )
لربنامج تدري  لتنمية مهارات التدريت لدى معلمات الفيزيا  باملرحلة الثانءية يف ضوء   

وقود  ، STEMمبادئ ومتطلبات التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة واهلندسوة والرياضويات       
استخدمت الباحثة املنهج الءصفي املسحي لتحديد تلك املتطلبات مون  والل األدبيوات    

األول التطوءير املهول   ؛مقرت  يتكوءن مون الربعوة جمواالت     ذات الصلة وتءصلت إىل بنا 
، الثالث إسرتاتيجيات التطءير املهل كنظام، الثاني التطءير املهل من حيث اىتءى، كنظام

( معلموة فيزيوا    30كموا طبقوت إسوتبانة علوى )    ، والرابع الدعم واملساندع للتطءير املهل
، تياجات التدريبية هلون  يف ضوء  تلوك املبوادئ    باملرحلة الثانءية مبدينة حا   لتحديد االح

والوصت الدراسة بضرورع تنفيوذ بورامج تدريبيوة للمعلموني واملعلموات القوا مني علوى        
التدريت باملنهج القا م على التخصصات البينية وتدريبهم على كيفيوة ختطيطوه وا تيوار    

 حمتءاه وتنفيذه وتقء ه. 
هودفت إىل حتديود االحتياجوات     ( دراسوة 2017كما الجرى كيالنوي و الصوماد )  

التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدا ية يف ضء  متطلبات حتقيوق الهوداف منواهج    
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وقود اسوتخدم   ، الرياضيات املطءرع من ساللس  ماجروه  التعليمية باملرحلوة االبتدا يوة  
ا قسومت  ( احتياًجا تودريبيًّ 30الباحثان املنهج الءصفي من  الل تطبيق إستبانة تضمن )

( معلًموا للرياضويات مبودارس املرحلوة     287مت تءعيعها علوى ) ، إىل الربعة جماالت ر يسة
وتءصوولت الدراسوة إىل الن درجووة االحتيوار التوودري  ملعلمووي   ، االبتدا يوة مبنطقووة تبوءك  

الرياضيات باملرحلة االبتدا ية بشك  عام جا  بدرجة متءسطة احتلت احلاجة إىل الساليب 
والوصوت  ، تطءير األساليب التدريسية العلى االحتياجات بدرجة كوبريع و، تقءيم الطالب

 الدراسة بعقد برامج تدريبية ملعلمي الرياضيات.
( دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبيوة  2017يف حني الجرى الزهراني )

بني ملعلمي العلءم باملرحلة االبتدا ية مبدينة مكة املكرمة يف ضء  متطلبات مد   التكام  
وقود اسوتخدم الباحوث املونهج الءصوفي      ، STEMالعءم والتقنية واهلندسة والرياضيات 

وقود مت  ، ( عبوارع  قسومت إىل جموالني   33واإلستبانة كأداع جلمع البيانات حيث تضمنت )
( 10وتءصولت إىل وجوءد )  ، ( معلوم للعلوءم مبدينوة مكوة املكرموة     200تءعيعها على )

( احتياًجوا تودريبيًّا بدرجوة    21و)، ى معلموي العلوءم  احتياجات تدريبية بدرجة كبريع لد
والوصت بتءفري الربامج التدريبية للمعلموني يف ضوء  تكامو  العلوءم والتقنيوة      ، متءسطة

 واهلندسة والرياضيات. 
وجند الن الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف اهلدف من إجرا هوا حيوث   

وختتلوف  ،  واملنهج املستخدم والداع مجوع البيانوات  تتفق مجيعها يف حتديد االحتيار التدري 
( الويت اسوتهدفت معلموي    2014ودراسوة سوهام موراد )   ، (2017مع دراسة الزهراني )

ودراسوة  ، (2013ودراسة الثقفوي ) ، (2014ومعلمات العلءم وتتفق مع دراسة الثبييت )
لمووي ( والوويت اسووتهدفت حتديوود االحتياجووات التدريبيووة ملع 2017كيالنووي والصووماد )

الرياضيات. ختتلوف الدراسوة احلاليوة عون الدراسوات السوابقة يف النهوا تناولوت حتديود          
االحتياجات التدريبية يف ضء  متطلبات معرفية الو متطلبوات املقوررات احلديثوة يف حوني     
سعت الدراسة إىل حتديود االحتياجوات التدريبيوة ملعلموي الرياضويات يف ضوء  مود          

 .STEMالتكام  

 ة ودنهجها:إجيا ات الدراس

 دنهج الدراسة:

لتحقيق الهداف الدراسة املتمث  يف حتديد املمارسوات التدريسوية يف ضوء  مود       
وحتديوود االحتياجووات ، STEMالتكاموو  بووني العلووءم والتقنيووة واهلندسووة والرياضوويات 

اسوتخدم الباحوث املونهج الءصوفي     ، التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضء  ذات املود   
 السوولءب يعتموود علووى مجووع  :( بأنووه2005رفووه عبيوودات وآ وورون )والووذي ع، املسووحي

الو واقع معني بقصد التعرف علوى  ، الو حدث معني، معلءمات وبيانات عن ظاهرع معينه
، الظاهرع املدروسة وحتديد الءضع احلالي هلا والتعرف على جءانب القءع والضعف فيهوا 

اث تغويريات جز يوة الو   من الج  معرفة مدى صالحية هذا الءضع الو مدى احلاجة إلحد
  191الساسية فيه  ص 

 جمتيع الدراسة وعينتها:

تكءن جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمي الرياضيات يف املدارس التابعة إلدارع 
والثانءية( والبالغ ، املتءسطة، التعليم مبحافظة الليث يف مجيع املراح  التعليمية )االبتدا ية

وقد مت استهداف مجيع الفراد ، ية شؤون قسم املعلمني( معلم حبسب إحصا 300عددهم )
 واجلدول التالي يءضر تءعيع عينة الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة.، اجملتمع بالدراسة

 (77)ن= (: وصف عينة الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة 1جدول )
 النسبة املئءية العدد الفئة املتغري

 املرحلة التعليمية
 % 50.6 39  يةاملرحلة االبتدا

 % 29.9 23 املرحلة املتءسطة
 % 19.5 15 املرحلة الثانءية

 سنءات اخلدمة
 % 13.0 10 سنءات 4 -1من 
 % 54.5 42 سنءات 9 -5من 

 % 32.5 25 عشر سنءات فأكثر
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 ة ودنهجها:إجيا ات الدراس

 دنهج الدراسة:

لتحقيق الهداف الدراسة املتمث  يف حتديد املمارسوات التدريسوية يف ضوء  مود       
وحتديوود االحتياجووات ، STEMالتكاموو  بووني العلووءم والتقنيووة واهلندسووة والرياضوويات 

اسوتخدم الباحوث املونهج الءصوفي     ، التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضء  ذات املود   
 السوولءب يعتموود علووى مجووع  :( بأنووه2005رفووه عبيوودات وآ وورون )والووذي ع، املسووحي

الو واقع معني بقصد التعرف علوى  ، الو حدث معني، معلءمات وبيانات عن ظاهرع معينه
، الظاهرع املدروسة وحتديد الءضع احلالي هلا والتعرف على جءانب القءع والضعف فيهوا 

اث تغويريات جز يوة الو   من الج  معرفة مدى صالحية هذا الءضع الو مدى احلاجة إلحد
  191الساسية فيه  ص 

 جمتيع الدراسة وعينتها:

تكءن جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمي الرياضيات يف املدارس التابعة إلدارع 
والثانءية( والبالغ ، املتءسطة، التعليم مبحافظة الليث يف مجيع املراح  التعليمية )االبتدا ية

وقد مت استهداف مجيع الفراد ، ية شؤون قسم املعلمني( معلم حبسب إحصا 300عددهم )
 واجلدول التالي يءضر تءعيع عينة الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة.، اجملتمع بالدراسة

 (77)ن= (: وصف عينة الدراسة تبًعا ملتغريات الدراسة 1جدول )
 النسبة املئءية العدد الفئة املتغري

 املرحلة التعليمية
 % 50.6 39  يةاملرحلة االبتدا

 % 29.9 23 املرحلة املتءسطة
 % 19.5 15 املرحلة الثانءية

 سنءات اخلدمة
 % 13.0 10 سنءات 4 -1من 
 % 54.5 42 سنءات 9 -5من 

 % 32.5 25 عشر سنءات فأكثر
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 النسبة املئءية العدد الفئة املتغري

 الدورات التدريبية
 % 45.5 35 دورات 5الق  من 

 % 54.5 42 مخسة دورات فأكثر

 ياملؤه  العلم
 % 94.8 73 ءريءسبكال

 % 5.2 4 دراسات عليا

 دءاد الدراسة وأداتها:

  قا مة باملمارسات التدريسية ملعلم الرياضيات يف ضء  مد   التكام  بني العلءم
 :STEMوالتقنية واهلندسة والرياضيات 

العد الباحوث قا موة باملمارسوات التدريسوية ملعلوم الرياضويات يف ضوء  مود           
ها األولية وذلك بالرجءع إىل األدبيوات املرتبطوة والدراسوات    يف صءرت STEMالتكام  

( حمواور ر يسوة التخطويط    3( ممارسوة  تءععوت علوى )   25السابقة حيث اشتملت على )
ثم حتقق من صدقها بعرضها على جممءعة من اىكمني وبعود األ وذ   ، والتنفيذ والتقءيم

نها ية للقا مة والويت اشوتملت   مبالحظاتهم )تعديل ا وحذف ا وإضافة( تءص  إىل الصءرع ال
( ممارسوة  15( ممارسوات و حموءر التنفيوذ )   5تضمن حمءر التخطيط )، ( ممارسة 20على )

 ( ممارسات.5وحمءر التقءيم )
  إستبانة حتديد االحتياجات التدريبية يف ضء  مد   التكام  بني العلءم والتقنية

 :STEMواهلندسة والرياضيات 
اعتمود يف  ، االحتياجات التدريبيوة ملعلوم الرياضويات   العد الباحث إستبانة تتضمن 

تصميمها على قا مة املمارسات التدريسية املعدع يف ضوء  مود   التكامو  بوني العلوءم      
( عبوارع  تءععوت علوى    25حيث اشتملت على ) STEMوالتقنية واهلندسة والرياضيات 

 ( حماور ر يسة.3)
يانة عرضوها الباحوث علوى    الصدا الظاهري لإلستبانة: للتأكد من صودا اإلسوتب  

جممءعة من اىكمني املتخصصني يف مناهج وطرا تدريت الرياضيات بهدف إبدا  الرالي 

مودى مناسوبة العبوارات املضومنة     ، STEMحءل مدى مناسبة العبارات ملد   التكامو   
مودى  ، مدى وضء  العبارات وسالمة الصيغة العلميوة واللغءيوة هلوا   ، للمحاور الر يسة

وبعود مجوع مالحظوات وآرا     ، ياس املستخدم لتحديد درجة االحتيار التدري مناسبة املق
( 20حيث احتءى على )، اىكمني واآل ذ بها تءص  الباحث للصءرع النها ية لإلستبانة

( ممارسوة   15( ممارسوات وحموءر التنفيوذ علوى )    5تضمن حمءر التخطيط علوى ) ، ممارسة 
 ( ممارسات.5وحمءر التقءيم على )

على عينوة اسوتطالعية    اإلستبانة طبق الباحث: ي لإلستبانةالدا ل تساااالصدا 
ومت اسوتخدام  ، العينوة األساسوية للبحوث    من غوري املشواركني يف   ا( معلًم20) مكءنة من

بوني كو     االرتبواني حساب معامالت  ( يفPerson Correlationمعام  ارتباني  بريسءن  )
ثوم بوني درجوة كو  جموال والدرجوة الكليوة        ، عبارع والدرجة الكلية للمجال الذى اثلوه 

 :يوجا ت النتا ج كما يل، لإلستبانة
 (20)ن=  اإلستبانةلعبارات  يالدا ل االتساانتا ج صدا : (2جدول )
 اجملال الثالث: التقءيم : التنفيذياجملال الثان اجملال األول: التخطيط

 م
معام  
 االرتباني

 م الداللة
معام  
 االرتباني

 م الداللة
  معام

 االرتباني
 م الداللة

معام  
 االرتباني

 الداللة

1 0.727 0.01 6 0.732 0.01 11 0.569 0.01 16 0.829 0.01 
2 0.853 0.01 7 0.628 0.01 12 0.823 0.01 17 0.602 0.01 
3 0.642 0.01 8 0.752 0.01 13 0.636 0.01 18 0.741 0.01 
4 0.618 0.01 9 0.694 0.01 14 0.589 0.01 19 0.872 0.01 
5 0.689 0.01 10 0.657 0.01 15 0.748 0.01 20 0.838 0.01 

بني درجة ك  عبارع والدرجوة   االرتبانيالن مجيع معامالت  (2يتضر من اجلدول )
موا  ، (0.01عند مستءى الداللوة )  االكلية للمجال الذى تنتمى إليه جا ت دالة إحصا يًّ

 .يتتمتع بدرجة كبريع من الصدا الدا ل اإلستبانةيؤكد على الن مجيع عبارات 
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مودى مناسوبة العبوارات املضومنة     ، STEMحءل مدى مناسبة العبارات ملد   التكامو   
مودى  ، مدى وضء  العبارات وسالمة الصيغة العلميوة واللغءيوة هلوا   ، للمحاور الر يسة

وبعود مجوع مالحظوات وآرا     ، ياس املستخدم لتحديد درجة االحتيار التدري مناسبة املق
( 20حيث احتءى على )، اىكمني واآل ذ بها تءص  الباحث للصءرع النها ية لإلستبانة

( ممارسوة   15( ممارسوات وحموءر التنفيوذ علوى )    5تضمن حمءر التخطيط علوى ) ، ممارسة 
 ( ممارسات.5وحمءر التقءيم على )

على عينوة اسوتطالعية    اإلستبانة طبق الباحث: ي لإلستبانةالدا ل تساااالصدا 
ومت اسوتخدام  ، العينوة األساسوية للبحوث    من غوري املشواركني يف   ا( معلًم20) مكءنة من

بوني كو     االرتبواني حساب معامالت  ( يفPerson Correlationمعام  ارتباني  بريسءن  )
ثوم بوني درجوة كو  جموال والدرجوة الكليوة        ، عبارع والدرجة الكلية للمجال الذى اثلوه 

 :يوجا ت النتا ج كما يل، لإلستبانة
 (20)ن=  اإلستبانةلعبارات  يالدا ل االتساانتا ج صدا : (2جدول )
 اجملال الثالث: التقءيم : التنفيذياجملال الثان اجملال األول: التخطيط

 م
معام  
 االرتباني

 م الداللة
معام  
 االرتباني

 م الداللة
  معام

 االرتباني
 م الداللة

معام  
 االرتباني

 الداللة

1 0.727 0.01 6 0.732 0.01 11 0.569 0.01 16 0.829 0.01 
2 0.853 0.01 7 0.628 0.01 12 0.823 0.01 17 0.602 0.01 
3 0.642 0.01 8 0.752 0.01 13 0.636 0.01 18 0.741 0.01 
4 0.618 0.01 9 0.694 0.01 14 0.589 0.01 19 0.872 0.01 
5 0.689 0.01 10 0.657 0.01 15 0.748 0.01 20 0.838 0.01 

بني درجة ك  عبارع والدرجوة   االرتبانيالن مجيع معامالت  (2يتضر من اجلدول )
موا  ، (0.01عند مستءى الداللوة )  االكلية للمجال الذى تنتمى إليه جا ت دالة إحصا يًّ

 .يتتمتع بدرجة كبريع من الصدا الدا ل اإلستبانةيؤكد على الن مجيع عبارات 
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 (20)ن=  اإلستبانةجملاالت  يالدا ل االتساانتا ج صدا : (3جدول )
 الداللة اإلحصا ية معام  االرتباني اجملال 

 0.01دال عند  0.764 اجملال األول: التخطيط
 0.01دال عند  0.912 : التنفيذياجملال الثان

 0.01دال عند  0.851 اجملال الثالث: التقءيم

بني درجة ك  جمال والدرجوة الكليوة    االرتباني( الن معامالت 3يتبني من اجلدول )
قوويم دالووة  تعوودو، (0.851)، (0.912)، (0.764بلغووت علووى الرتتيووب ) لإلسووتبانة

تتمتوع   اإلسوتبانة ما يؤكد على الن مجيع جمواالت  ، (0.01عند مستءى الداللة ) اإحصا يًّ
 .يدا لبدجة كبريع من الصدا ال

 معام  الثباتاإلستبانة: تأكد الباحث من ثبات اإلستبانة من  الل حساب ثبات 
(Alpha Cronbach's اللفا كرونباخ  ) ، التاليوجا ت النتا ج يءضر اجلدول: 

 (20بطريقة اللفا كرونباخ )ن=  اإلستبانةنتا ج ثبات : (4جدول )
 معام  الثبات عدد العبارات االستبانةجماالت 

 0.817 5 ل األول: التخطيطاجملا
 0.854 10 : التنفيذياجملال الثان

 0.826 5 اجملال الثالث: التقءيم
 0.883 20 لالستبانةالدرجة الكلية 

 -بطريقوة  اللفوا   اإلسوتبانة ( الن معوامالت الثبوات جملواالت    4يتضر مون اجلودول )  
ؤكد على الن وهى قيم ت، (0.826)، (0.85) ، (0.817كرونباخ  بلغت على الرتتيب )

كموا بلوغ معامو  الثبوات العوام      ، تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات اإلستبانةمجيع جماالت 
كك  تتمتع بدرجوة مرتفعوة مون     االستبانة( وهى قيمة تؤكد على الن 0.883) لإلستبانة

 الثبات.

مقياس ليكرت اخلماسى لتحديد  استخدام مت :التدري  االحتيارمعيار احلكم على درجة 
الدرجة ، ابدرجة عالية جدًّ لالستجابة( 4حبيث تعطى الدرجة ) التدري  االحتياردرجة 

( 1الدرجة )، بدرجة متءسطة لالستجابة( 2الدرجة )، بدرجة عالية لالستجابة( 3)
 ذلك حتياًجا. وبناً  علىاال اث   لالستجابة( 0والدرجة )، بدرجة منخفضة لالستجابة

 النتا ج: على قيم املتءسطات يف مللحك ياآلت املعيار فقد استخدم
 بدرجة منعدمة.التدري  يكءن االحتيار  (0.80( إىل )0إذا كان املتءسط من ) -
 منخفضة. بدرجةالتدري  يكءن االحتيار ( 1.60( إىل )0.81إذا كان املتءسط من ) -
 بدرجة متءسطة.التدري  ( يكءن االحتيار 2.40( إىل )1.61إذا كان املتءسط من ) -
 بدرجة عالية.التدري  ( يكءن االحتيار 3.20( إىل )2.41ان املتءسط من )إذا ك -
 بدرجة عالية جًدا.التدري  ( يكءن االحتيار 4( إىل )3.21إذا كان املتءسط من ) -
 االجتماعيةبربنامج احلزمة اإلحصا ية للعلءم  االستعانةات  :يساليب التحلي  اإلحصا ال

(SPSSv24) التاليةحصا ية تنفيذ األساليب اإل يف: 
املعياريوة لءصوف    واالحنرافوات التكرارات والنسوب املئءيوة واملتءسوطات احلسوابية      -

 .االستبانةاستجابات الفراد العينة على عبارات 
للتعرف على داللة الفوروا  ، (One Way ANOVA) يا تبار حتلي  التباين األحاد -

 وسنءات اخلدمة(.، )املرحلة التعليمية يبني استجابات العينة تبًعا ملتغري
للتعورف  ، (Independent Samples T.Testا تبار  ت  للمجمءعات غوري املرتبطوة )   -

 على داللة الفروا بني استجابات العينة تبًعا ملتغري)الدروات التدريبية(.
بطريقة  االستبانةللتأكد من صدا ، (Pearson's coefficientمعام  ارتباني  بريسءن  ) -

  .يالدا ل االتساا
 .االستبانة( حلساب ثبات Alpha Cronbach'sم  اللفا كرونباخ )معا -

 النتائج املتحصمة:
ملوا كشوفت عنوه املعاجلوات      اللنتا ج اليت مت التءص  إليها وفق و  اعرًض الباحث قدم
والدراسوات   يضوء  اإلطوار النظور    ذه النتوا ج وتفسوريها يف  هلو مع مناقشة ، اإلحصا ية

 .السابقة ذات الصلة مبءضءع الدراسة
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( 1الدرجة )، بدرجة متءسطة لالستجابة( 2الدرجة )، بدرجة عالية لالستجابة( 3)
 ذلك حتياًجا. وبناً  علىاال اث   لالستجابة( 0والدرجة )، بدرجة منخفضة لالستجابة

 النتا ج: على قيم املتءسطات يف مللحك ياآلت املعيار فقد استخدم
 بدرجة منعدمة.التدري  يكءن االحتيار  (0.80( إىل )0إذا كان املتءسط من ) -
 منخفضة. بدرجةالتدري  يكءن االحتيار ( 1.60( إىل )0.81إذا كان املتءسط من ) -
 بدرجة متءسطة.التدري  ( يكءن االحتيار 2.40( إىل )1.61إذا كان املتءسط من ) -
 بدرجة عالية.التدري  ( يكءن االحتيار 3.20( إىل )2.41ان املتءسط من )إذا ك -
 بدرجة عالية جًدا.التدري  ( يكءن االحتيار 4( إىل )3.21إذا كان املتءسط من ) -
 االجتماعيةبربنامج احلزمة اإلحصا ية للعلءم  االستعانةات  :يساليب التحلي  اإلحصا ال

(SPSSv24) التاليةحصا ية تنفيذ األساليب اإل يف: 
املعياريوة لءصوف    واالحنرافوات التكرارات والنسوب املئءيوة واملتءسوطات احلسوابية      -

 .االستبانةاستجابات الفراد العينة على عبارات 
للتعرف على داللة الفوروا  ، (One Way ANOVA) يا تبار حتلي  التباين األحاد -

 وسنءات اخلدمة(.، )املرحلة التعليمية يبني استجابات العينة تبًعا ملتغري
للتعورف  ، (Independent Samples T.Testا تبار  ت  للمجمءعات غوري املرتبطوة )   -

 على داللة الفروا بني استجابات العينة تبًعا ملتغري)الدروات التدريبية(.
بطريقة  االستبانةللتأكد من صدا ، (Pearson's coefficientمعام  ارتباني  بريسءن  ) -

  .يالدا ل االتساا
 .االستبانة( حلساب ثبات Alpha Cronbach'sم  اللفا كرونباخ )معا -

 النتائج املتحصمة:
ملوا كشوفت عنوه املعاجلوات      اللنتا ج اليت مت التءص  إليها وفق و  اعرًض الباحث قدم
والدراسوات   يضوء  اإلطوار النظور    ذه النتوا ج وتفسوريها يف  هلو مع مناقشة ، اإلحصا ية

 .السابقة ذات الصلة مبءضءع الدراسة
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لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على: ما املمارسوات التدريسوية يف ضوء     
 مد   التكام  بني العلءم والتقنية واهلندسية والرياضيات ختطيط ا وتنفيًذا وتقءً ا؟

( 20تءص  الباحث بعد الرجءع إىل األدب ذي العالقة والدراسات السوابقة إىل ) 
 التالي: ( على النحء5سة مءضحة يف اجلدول )حماور ر ي( 3ممارسة  تدريسية ضمن )

 STEM(: املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات يف ضء  مد   5جدول )

جملال
ا

 

 STEMاملمارسة التدريسية يف ضء  مد    م

يط
خط

الت
 

 .STEM وإقامة الروابط من  الل حمتءاها ضمن جماالتحتديد املءضءعات اليت تدعم التكام    .1
 قف التعليمية مفتءحة النهاية اليت تستءعب العديد من اإلجابات الصحيحة.تصميم املءا  .2
 بنا  النشاطات اليت تتطلب البحث واالستقصا .   .3
 صياغة األسئلة اليت تتسم بالتحدي مثل ا ) ملاذا ال  كن القسمة على صفر(.  .4
 جتهيز بيئات التعلم يف سياا العامل احلقيقي.  .5

فيذ
التن

 

 الت الرياضية اليت تتسم بالتحدي واإلثارع العلمية.صياغة املشك  .6
 استخدام املنحنى القا م على املشكالت.  .7
 تدريب املتعلمني على صياغة الفروض.  .8
 استخدام بيئات تعلم مفتءحة اليت تءفر  ربات متنءعة.  .9

املبل ، ت الو املشاريعاستخدام إسرتاتيجيات تدعم بيئات التعلم املفتءحة كالتعلم )املبل على املشكال  .10
 على التصميم اهلندسي(.

 تءظيف النشطة اىاكاع باستخدام التقنية.  .11
  لق فرص للتقصي املستمر يف سياا مثري الهتمام املتعلمني.  .12
 التدريب على فرع وتبءيب ومعاجلة البيانات اليت مت مجعها.  .13
 ني املتعلمني.دعم العم  اجلماعي والتعلم التعاوني وتبادل األفكار ب  .14
 التصميم اهلندسي الذي يقءد إلجياد حلءل املشكالت املطروحة.  .15

ءيم
التق

 

 بنا  الدوات تقءيم تتسق مع التنءع يف املخرجات التعليمية.  .16
 استخدام التقءيم من  الل املشاريع والتقارير والتجارب.  .17
التقءيم ، ملفات االجناع، ءيم األقراناستخدام الساليب تقء ية الصيلة للحكم على الدا  املتعلمني ) تق  .18

 الروبركت(.، الذاتي
 استخدام األدوات اليت تقيت التعلم املتكام  لدى املتعلمني.  .19
، وحو  املشوكالت  ، استخدام الدوات تقءيم للجءانوب املهاريوة يف الدا  املوتعلمني كمهوارات االتصوال       .20

 .21ومهارات القرن 

والذي ينص على: ما االحتياجات التدريبيوة   ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة
ملعلمي الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملود   التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة      

 واهلندسية والرياضيات؟

 واالحنرافات املئءية واملتءسطات احلسابيةحبساب التكرارات والنسب  الباحثقام 
كما قاما حبسواب  ، على عبارات ك  جمالالرياضيات  يالفراد العينة من معلم الستجابات

موع ترتيوب   ، تضومنتها  على متءسطات اجملاالت الويت  باالعتماد لالستبانةاملتءسط الكلى 
 هاضء  قيم متءسطاتها. وجوا ت النتوا ج اإلمجاليوة كموا يءضوح      هذه اجملاالت تناعلًيا يف

 :تالياجلدول ال
 ضء  املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات يف ضء  (: االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف6جدول )

 STEMمد   
 الرتتيب درجة االحتيار االحنراف املعياري املتءسط احلسابي ستبانةجماالت اإل

 1 عالية 0.89 3.20 اجملال األول: التخطيط
 2 عالية 0.93 3.15 اجملال الثاني: التنفيذ

 3 عالية 0.97 3.02 اجملال الثالث: التقءيم
 بدرجة احتيار تدري  عالية 3.12 الدرجة الكلية لالستبانة

وهوى قيموة   ، (3.12بلوغ )  لإلسوتبانة ( الن املتءسط الكلوى  6يتضر من اجلدول )
الرياضيات يف ضء   يتؤكد على الن االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات لدى معلم

كوان   واهلندسوية والرياضويات   املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلوءم والتقنيوة  
يف  وحداثتوه  STEM وتتسق هذه النتيجة مع ندرع املتخصصوني يف مود     بدرجة عالية.

 النظام التعليمي وضعف نشر ثقافته بني املعلمني.
 االحتياجاتجمال التخطيط املرتبة األوىل بني  التدريبية يف االحتياجاتوقد احتلت 

 االحتياجوات حوني جوا ت    يف، احتيوار عاليوة   ( وبدرجوة 3.20التدريبية مبتءسط عام )
، ( وبدرجوة احتيوار عاليوة   3.15املرتبة الثانية مبتءسط عام ) جمال التنفيذ يف التدريبية يف
جموال التقوءيم علوى املرتبوة الثالثوة واأل وريع بووني        التدريبيوة يف  االحتياجوات وحصولت  
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والذي ينص على: ما االحتياجات التدريبيوة   ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة
ملعلمي الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملود   التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة      

 واهلندسية والرياضيات؟

 واالحنرافات املئءية واملتءسطات احلسابيةحبساب التكرارات والنسب  الباحثقام 
كما قاما حبسواب  ، على عبارات ك  جمالالرياضيات  يالفراد العينة من معلم الستجابات

موع ترتيوب   ، تضومنتها  على متءسطات اجملاالت الويت  باالعتماد لالستبانةاملتءسط الكلى 
 هاضء  قيم متءسطاتها. وجوا ت النتوا ج اإلمجاليوة كموا يءضوح      هذه اجملاالت تناعلًيا يف

 :تالياجلدول ال
 ضء  املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات يف ضء  (: االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف6جدول )

 STEMمد   
 الرتتيب درجة االحتيار االحنراف املعياري املتءسط احلسابي ستبانةجماالت اإل

 1 عالية 0.89 3.20 اجملال األول: التخطيط
 2 عالية 0.93 3.15 اجملال الثاني: التنفيذ

 3 عالية 0.97 3.02 اجملال الثالث: التقءيم
 بدرجة احتيار تدري  عالية 3.12 الدرجة الكلية لالستبانة

وهوى قيموة   ، (3.12بلوغ )  لإلسوتبانة ( الن املتءسط الكلوى  6يتضر من اجلدول )
الرياضيات يف ضء   يتؤكد على الن االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات لدى معلم

كوان   واهلندسوية والرياضويات   املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلوءم والتقنيوة  
يف  وحداثتوه  STEM وتتسق هذه النتيجة مع ندرع املتخصصوني يف مود     بدرجة عالية.

 النظام التعليمي وضعف نشر ثقافته بني املعلمني.
 االحتياجاتجمال التخطيط املرتبة األوىل بني  التدريبية يف االحتياجاتوقد احتلت 

 االحتياجوات حوني جوا ت    يف، احتيوار عاليوة   ( وبدرجوة 3.20التدريبية مبتءسط عام )
، ( وبدرجوة احتيوار عاليوة   3.15املرتبة الثانية مبتءسط عام ) جمال التنفيذ يف التدريبية يف
جموال التقوءيم علوى املرتبوة الثالثوة واأل وريع بووني        التدريبيوة يف  االحتياجوات وحصولت  
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 الباحوث عرض ستوي .( وبدرجة احتيار عالية3.02التدريبية مبتءسط عام ) االحتياجات
 :التاليالنتا ج التفصيلية املرتبطة بك  جمال على النحء 

 :جمال التخطيط التدريبية يف االحتياجاتاجملال األول: ب املرتبطة نتا جال
حءل  العينة الستجاباتاملعيارية  واالحنرافاتالتكرارات والنسب املئءية واملتءسطات احلسابية  :(7جدول )

 (77جمال التخطيط )ن=  التدريبية يف االحتياجاتحتديد 
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بدرجة 
عالية 
 جًدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متءسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال اث  
 احتياًجا

1 

حتديد املءضءعات اليت 
تدعم التكام  وإقامة 

لروابط من  الل حمتءاها ا
 .STEMضمن جماالت 

 0 0 17 25 35 ت
3.23 0.79 

عالية 
 جًدا

2 
% 45.4 32.5 22.1 0.0 0.0 

2 

تصميم املءاقف التعليمية 
مفتءحة النهاية اليت 
تستءعب العديد من 
 اإلجابات الصحيحة.

 0 1 21 21 34 ت
 3 عالية 0.87 3.14

% 44.1 27.3 27.3 1.3 0.0 

3 
بنا  النشاطات اليت تتطلب 

 البحث واالستقصا .
 4 عالية 1.01 3.12 2 2 17 20 36 ت
% 46.7 26.0 22.1 2.6 2.6 

4 
صياغة األسئلة اليت تتسم 

ملاذا ال  كن  بالتحدي مثل ا
 القسمة على صفر.

 3 2 14 28 30 ت
 5 عالية 1.02 3.04

% 38.9 36.4 18.2 2.6 3.9 

5 
بيئات التعلم يف  جتهيز

 سياا العامل احلقيقي.
 0.75 3.48 0 1 9 19 48 ت

عالية 
 جًدا

1 
% 62.3 24.7 11.7 1.3 0.0 

 بدرجة عالية 0.89 3.20 املتءسط احلسابي العام

وهوى قيموة تؤكود    ، (3.20جملال بلوغ ) ذا ا( الن املتءسط العام هل7يظهر اجلدول )
بدرجة عاليوة لودى    حتياًجا تدريبًيّااال التخطيط اث  جم التدريبية يف االحتياجاتعلى الن 

الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملود   التكامو  بوني العلوءم والتقنيوة       يمعلم
يتطلوب إعوداًدا    STEMوتأتي هذه النتيجوة باعتبوار الن مود       واهلندسية والرياضيات.

فتحديود  ، يات املدرسوية وختطيط ا مسبق ا خيتلوف عون إعوداد الودروس يف مقورر الرياضو      
املءضءعات املتناسبة مع املد   وإمكانية ربطها مع اجملاالت األ رى وتصوميم املءاقوف   
التعليمية يف سياا املد   وصياغة األسئلة اليت تتسوم بالتحودي والتشوءيق والنشواطات     
اليت تفرض مزيًدا من البحث والتقصي يفرض تودريب معلموي الرياضويات علوى تلوك      

 املمارسات.

(   جتهيز بيئات التعلم يف سياا العوامل احلقيقوي  املرتبوة    5وقد احتلت العبارع رقم )
( وبدرجوة  3.48) يجمال التخطويط مبتءسوط حسواب    التدريبية يف االحتياجاتاألوىل بني 

(   حتديود املءضوءعات الويت تودعم التكامو       1حني شغلت العبارع رقوم )  يف، اعالية جدًّ
( 3.23  املرتبة الثانية مبتءسط ) STEMتءاها ضمن جماالت وإقامة الروابط من  الل حم

(   تصميم املءاقف التعليمية مفتءحة النهاية 2وحصلت العبارع رقم )، اوبدرجة عالية جدًّ
( 3.14اليت تستءعب العديد مون اإلجابوات الصوحيحة  علوى املرتبوة الثالثوة مبتءسوط )       

نوا  النشواطات الويت تتطلوب البحوث        ب (3بينموا حواعت العبوارع رقوم )    ، وبدرجة عالية
وجوا ت العبوارع رقوم    ، ( وبدرجة عالية3.12واالستقصا   على املرتبة الرابعة مبتءسط )

املرتبوة   (   صياغة األسئلة اليت تتسم بالتحدي مثل ا ملاذا ال  كن القسمة علوى صوفر  يف  4)
 .( وبدرجة عالية3.04اخلامسة واأل ريع مبتءسط )
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فتحديود  ، يات املدرسوية وختطيط ا مسبق ا خيتلوف عون إعوداد الودروس يف مقورر الرياضو      
املءضءعات املتناسبة مع املد   وإمكانية ربطها مع اجملاالت األ رى وتصوميم املءاقوف   
التعليمية يف سياا املد   وصياغة األسئلة اليت تتسوم بالتحودي والتشوءيق والنشواطات     
اليت تفرض مزيًدا من البحث والتقصي يفرض تودريب معلموي الرياضويات علوى تلوك      

 املمارسات.

(   جتهيز بيئات التعلم يف سياا العوامل احلقيقوي  املرتبوة    5وقد احتلت العبارع رقم )
( وبدرجوة  3.48) يجمال التخطويط مبتءسوط حسواب    التدريبية يف االحتياجاتاألوىل بني 

(   حتديود املءضوءعات الويت تودعم التكامو       1حني شغلت العبارع رقوم )  يف، اعالية جدًّ
( 3.23  املرتبة الثانية مبتءسط ) STEMتءاها ضمن جماالت وإقامة الروابط من  الل حم

(   تصميم املءاقف التعليمية مفتءحة النهاية 2وحصلت العبارع رقم )، اوبدرجة عالية جدًّ
( 3.14اليت تستءعب العديد مون اإلجابوات الصوحيحة  علوى املرتبوة الثالثوة مبتءسوط )       

نوا  النشواطات الويت تتطلوب البحوث        ب (3بينموا حواعت العبوارع رقوم )    ، وبدرجة عالية
وجوا ت العبوارع رقوم    ، ( وبدرجة عالية3.12واالستقصا   على املرتبة الرابعة مبتءسط )

املرتبوة   (   صياغة األسئلة اليت تتسم بالتحدي مثل ا ملاذا ال  كن القسمة علوى صوفر  يف  4)
 .( وبدرجة عالية3.04اخلامسة واأل ريع مبتءسط )
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 جمال التنفيذ التدريبية يف االحتياجات: ياجملال الثانباملرتبطة  نتا جال
حءل  العينة الستجاباتاملعيارية  واالحنرافاتالتكرارات والنسب املئءية واملتءسطات احلسابية  :(8جدول )

 (77)ن=  التنفيذجمال  التدريبية يف االحتياجاتحتديد 
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 جًدا

بدرجة 
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بدرجة 
 متءسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال اث  
 احتياًجا

6 
صووووياغة املشووووكالت   

الووويت تتسوووم   الرياضوووية
 بالتحدي واإلثارع العلمية.

 0 0 13 28 36 ت
3.30 0.74 

عالية 
 جًدا

2 
% 46.7 36.4 16.9 0.0 0.0 

7 
استخدام املنحنى القوا م  

 على املشكالت.
 10 عالية 1.14 2.96 3 6 15 20 33 ت
% 42.8 26.0 19.5 7.8 3.9 

8 
توودريب املووتعلمني علووى 

 صياغة الفروض.
 7 عالية 0.98 3.10 2 1 18 22 34 ت
% 44.1 28.6 23.4 1.3 2.6 

9 
اسووتخدام بيئووات تعلووم  
مفتءحوووة الووويت توووءفر   

 ءعة. ربات متن

 1 1 15 27 33 ت
 4 عالية 0.88 3.17

% 42.8 35.1 19.5 1.3 1.3 

10 

اسووتخدام اسوورتاتيجيات 
تووودعم بيئوووات الوووتعلم 
املفتءحووة كووالتعلم املووبل 
علووووى املشووووكالت الو  
املشاريع الو التعلم املوبل  

 على التصميم اهلندسي.

 2 2 20 17 36 ت

 8 عالية 1.04 3.08

% 46.7 22.1 26.0 2.6 2.6 

11 
تءظيووف النشووطة اىاكوواع 

 باستخدام التقنية.
 0.91 3.29 1 2 12 21 41 ت

عالية 
 جًدا

3 
% 53.2 27.3 15.6 2.6 1.3 

12 
 لووق فوورص للتقصووي   
املسووتمر يف سووياا مووثري  

 الهتمام املتعلمني.

 0 1 22 19 35 ت
 5 عالية 0.88 3.14

% 45.4 24.7 28.6 1.3 0.0 

13 
ملووتعلمني علووى توودريب ا

فوورع وتبءيووب ومعاجلووة  
 البيانات اليت مت مجعها.

 1 2 16 26 32 ت
 6 عالية 0.92 3.12

% 41.5 33.8 20.8 2.6 1.3 
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 عالية
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14 
دعووم العموو  اجلموواعي  
والتعلم التعاوني وتبادل 

 األفكار بني املتعلمني.

 1 2 10 22 42 ت
3.32 0.89 

عالية 
 جًدا

1 
% 54.5 28.6 13.0 2.6 1.3 

15 
التصميم اهلندسي الوذي  
يقوووءد إلجيووواد حلوووءل  

 املشكالت املطروحة.

 0 4 17 27 29 ت
 9 عالية 0.90 3.05

% 37.6 35.1 22.1 5.2 0.0 

 بدرجة عالية 0.93 3.15 العام ياملتءسط احلساب

وهوى قيموة   ، (3.15بلغ ) ي( الن املتءسط العام للمجال الثان8يتبني من اجلدول )
ا بدرجوة عاليوة   حتياًجوا تودريبيًّ  اجمال التنفيذ اث   التدريبية يف االحتياجاتالن  تؤكد على
الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلءم والتقنية  يلدى معلم

يتطلوب ممارسوات    STEMوتوأتي هوذه النتيجوة كوءن مود         واهلندسية والرياضويات. 
تنفيذها ومل يتلقءا تأهيل ا يف بورامج اإلعوداد الو التطوءير    تدريسية  اصة مل يعتد املعلمءن 

 الثنا  اخلدمة عليها.
(   دعم العم  اجلماعي والتعلم التعاوني وتبادل األفكار 14وقد حصلت العبارع )

 يجمال التنفيذ مبتءسط حساب التدريبية يف االحتياجاتبني املتعلمني  على املرتبة األوىل بني 
(  صياغة املشوكالت  6حني جا ت العبارع رقم ) يف، ر عالية جًدا( وبدرجة احتيا3.32)

( وبدرجوة  3.30املرتبة الثانية مبتءسط ) الرياضية اليت تتسم بالتحدي واإلثارع العلمية  يف
(  تءظيف النشطة اىاكاع باستخدام التقنية  علوى املرتبوة   11وحصلت العبارع )، عالية جًدا

(  اسووتخدام 10جووا ت العبووارع )، حتيووار عاليووة( وبدرجووة ا3.29الثالثووة مبتءسووط )
سرتاتيجيات تدعم بيئات التعلم املفتءحة كالتعلم املبل علوى املشوكالت الو املشواريع الو    إ

( وبدرجوة  3.08) بياملرتبة الثامنة مبتءسط حسا التعلم املبل على التصميم اهلندسي   يف
ذي يقءد إلجياد حلءل املشكالت   التصميم اهلندسي ال (15حني كانت العبارع ) يف، عالية
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14 
دعووم العموو  اجلموواعي  
والتعلم التعاوني وتبادل 

 األفكار بني املتعلمني.

 1 2 10 22 42 ت
3.32 0.89 

عالية 
 جًدا

1 
% 54.5 28.6 13.0 2.6 1.3 

15 
التصميم اهلندسي الوذي  
يقوووءد إلجيووواد حلوووءل  

 املشكالت املطروحة.

 0 4 17 27 29 ت
 9 عالية 0.90 3.05

% 37.6 35.1 22.1 5.2 0.0 

 بدرجة عالية 0.93 3.15 العام ياملتءسط احلساب

وهوى قيموة   ، (3.15بلغ ) ي( الن املتءسط العام للمجال الثان8يتبني من اجلدول )
ا بدرجوة عاليوة   حتياًجوا تودريبيًّ  اجمال التنفيذ اث   التدريبية يف االحتياجاتالن  تؤكد على
الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلءم والتقنية  يلدى معلم

يتطلوب ممارسوات    STEMوتوأتي هوذه النتيجوة كوءن مود         واهلندسية والرياضويات. 
تنفيذها ومل يتلقءا تأهيل ا يف بورامج اإلعوداد الو التطوءير    تدريسية  اصة مل يعتد املعلمءن 

 الثنا  اخلدمة عليها.
(   دعم العم  اجلماعي والتعلم التعاوني وتبادل األفكار 14وقد حصلت العبارع )

 يجمال التنفيذ مبتءسط حساب التدريبية يف االحتياجاتبني املتعلمني  على املرتبة األوىل بني 
(  صياغة املشوكالت  6حني جا ت العبارع رقم ) يف، ر عالية جًدا( وبدرجة احتيا3.32)

( وبدرجوة  3.30املرتبة الثانية مبتءسط ) الرياضية اليت تتسم بالتحدي واإلثارع العلمية  يف
(  تءظيف النشطة اىاكاع باستخدام التقنية  علوى املرتبوة   11وحصلت العبارع )، عالية جًدا

(  اسووتخدام 10جووا ت العبووارع )، حتيووار عاليووة( وبدرجووة ا3.29الثالثووة مبتءسووط )
سرتاتيجيات تدعم بيئات التعلم املفتءحة كالتعلم املبل علوى املشوكالت الو املشواريع الو    إ

( وبدرجوة  3.08) بياملرتبة الثامنة مبتءسط حسا التعلم املبل على التصميم اهلندسي   يف
ذي يقءد إلجياد حلءل املشكالت   التصميم اهلندسي ال (15حني كانت العبارع ) يف، عالية
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(   7وحصلت العبارع رقوم ) ، ( وبدجة عالية3.05املرتبة التاسعة مبتءسط ) املطروحة  يف
 االحتياجوات استخدام املنحنى القا م على املشكالت  على املرتبة العاشرع واأل ريع بوني  

 .( وبدرجة عالية2.96جمال التنفيذ مبتءسط ) التدريبية يف

 جمال التقءيم التدريبية يف االحتياجاتاجملال الثالث: تبطة باملرنتا ج ال
حءل  العينة الستجاباتاملعيارية  واالحنرافاتالتكرارات والنسب املئءية واملتءسطات احلسابية  :(9جدول )

 (77)ن=  التقءيمجمال  التدريبية يف االحتياجاتحتديد 
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16 
بنووا  الدوات تقووءيم تتسووق مووع  

 التنءع يف املخرجات التعليمية.
 0 2 16 28 31 ت

 1 عالية 0.84 3.14
% 40.2 36.4 20.8 2.6 0.0 

17 
اسووتخدام التقووءيم موون  ووالل  

 املشاريع والتقارير والتجارب.
 1 4 22 20 30 ت

 4 عالية 1.01 2.96
% 38.9 26.0 28.6 5.2 1.3 

18 

استخدام الساليب تقء ية الصيلة 
للحكوووم علوووى الدا  املوووتعلمني 

، ملفات االجناع، )تقءيم األقران
 الروبركت(.، التقءيم الذاتي

 2 7 17 24 27 ت
 5 عالية 1.08 2.87

% 35.0 31.2 22.1 9.1 2.6 

19 
اسووتخدام األدوات الوويت تقوويت 

 التعلم املتكام  لدى املتعلمني.
 0 5 17 22 33 ت

 2 عالية 0.96 3.08
% 42.8 28.6 22.1 6.5 0.0 

20 

 اسووتخدام الدوات تقووءيم للجءانووب 
املهاريوووووة يف الدا  املوووووتعلمني 

 وحووو ، كمهوووارات االتصوووال
 .21ومهارات القرن ، تاملشكال

 1 2 21 23 30 ت
 3 عالية 0.94 3.03

% 38.9 29.9 27.3 2.6 1.3 

 بدرجة عالية 0.97 3.02 العام ياملتءسط احلساب

وهى قيمة ، (3.02( الن املتءسط العام للمجال الثالث بلغ )9يتضر من اجلدول )
ا بدرجوة عاليوة   احتياًجا تودريبيًّ  تؤكد على الن االحتياجات التدريبية يف جمال التقءيم اث 

لدى معلمي الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلءم والتقنية 
وتأتي هذه النتيجة كءن املمارسات التقء ية اليت تطبق مون ِقَبو    ، واهلندسية والرياضيات

 تركز يف جمملها على معلمي الرياضيات تقتصر على اال تبارات التحصيلية يف غالبها اليت
اجلءانب املعرفية وال تقيت اجلءانب املهاريوة لودى املوتعلمني والويت تتحقوق مون  والل        
مءاجهتهم مبشكالت حقيقية تتطلب البحث واالستقصوا  والتجريوب والتعواون ضومن     

 STEsMما يؤكد على الن املمارسوات التقء يوة الويت يتطلبهوا مود        ، جممءعات العم 
 من حزمة الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الرياضيات.ينبغي الن تقدم ض

 بنوا  الدوات تقوءيم تتسوق موع التنوءع يف املخرجوات        (16وقد حواعت العبوارع )  
 يجمال التقوءيم مبتءسوط حسواب    التدريبية يف االحتياجاتالتعليمية  على املرتبة األوىل بني 

اسوتخدام األدوات الويت   (:   19حني حصلت العبارع رقوم )  يف، ( وبدرجة عالية3.14)
، ( وبدرجة عاليوة 3.08تقيت التعلم املتكام  لدى املتعلمني  على املرتبة الثانية مبتءسط )

(  اسوتخدام الدوات تقوءيم للجءانوب املهاريوة يف الدا  املوتعلمني      20بينما جا ت العبارع )
ءسوط  املرتبوة الثالثوة مبت     يف21ومهوارات القورن   ، وح  املشوكالت ، كمهارات االتصال

  استخدام التقءيم مون  والل املشواريع     (17وشغلت العبارع )، ( وبدرجة عالية3.03)
وجوا ت العبوارع   ، ( وبدرجوة عاليوة  2.96والتقارير والتجارب  املرتبة الرابعة مبتءسوط ) 

، (   استخدام الساليب تقء ية الصويلة للحكوم علوى الدا  املوتعلمني )تقوءيم األقوران      18)
 االحتياجاتاملرتبة اخلامسة واأل ريع بني  الروبركت(  يف، الذاتي التقءيم، ملفات االجناع

 .( وبدرجة عالية2.87جمال التقءيم مبتءسط ) التدريبية يف
هو  تءجود فوروا ذات     ولإلجابة عم السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على:

ات الرياضوي  ي( بني استجابات العينة من معلم0.05داللة إحصا ية عند مستءى داللة )
، سونءات اخلدموة  ، التدريبية تبًعوا ملوتغريات )املرحلوة التعليميوة     االحتياجاتحءل حتديد 

 (؟ يواملؤه  العلم، الدورات التدريبية
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لدى معلمي الرياضيات يف ضء  املمارسات التدريسية ملد   التكام  بني العلءم والتقنية 
وتأتي هذه النتيجة كءن املمارسات التقء ية اليت تطبق مون ِقَبو    ، واهلندسية والرياضيات

 تركز يف جمملها على معلمي الرياضيات تقتصر على اال تبارات التحصيلية يف غالبها اليت
اجلءانب املعرفية وال تقيت اجلءانب املهاريوة لودى املوتعلمني والويت تتحقوق مون  والل        
مءاجهتهم مبشكالت حقيقية تتطلب البحث واالستقصوا  والتجريوب والتعواون ضومن     

 STEsMما يؤكد على الن املمارسوات التقء يوة الويت يتطلبهوا مود        ، جممءعات العم 
 من حزمة الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الرياضيات.ينبغي الن تقدم ض

 بنوا  الدوات تقوءيم تتسوق موع التنوءع يف املخرجوات        (16وقد حواعت العبوارع )  
 يجمال التقوءيم مبتءسوط حسواب    التدريبية يف االحتياجاتالتعليمية  على املرتبة األوىل بني 

اسوتخدام األدوات الويت   (:   19حني حصلت العبارع رقوم )  يف، ( وبدرجة عالية3.14)
، ( وبدرجة عاليوة 3.08تقيت التعلم املتكام  لدى املتعلمني  على املرتبة الثانية مبتءسط )

(  اسوتخدام الدوات تقوءيم للجءانوب املهاريوة يف الدا  املوتعلمني      20بينما جا ت العبارع )
ءسوط  املرتبوة الثالثوة مبت     يف21ومهوارات القورن   ، وح  املشوكالت ، كمهارات االتصال

  استخدام التقءيم مون  والل املشواريع     (17وشغلت العبارع )، ( وبدرجة عالية3.03)
وجوا ت العبوارع   ، ( وبدرجوة عاليوة  2.96والتقارير والتجارب  املرتبة الرابعة مبتءسوط ) 

، (   استخدام الساليب تقء ية الصويلة للحكوم علوى الدا  املوتعلمني )تقوءيم األقوران      18)
 االحتياجاتاملرتبة اخلامسة واأل ريع بني  الروبركت(  يف، الذاتي التقءيم، ملفات االجناع

 .( وبدرجة عالية2.87جمال التقءيم مبتءسط ) التدريبية يف
هو  تءجود فوروا ذات     ولإلجابة عم السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على:

ات الرياضوي  ي( بني استجابات العينة من معلم0.05داللة إحصا ية عند مستءى داللة )
، سونءات اخلدموة  ، التدريبية تبًعوا ملوتغريات )املرحلوة التعليميوة     االحتياجاتحءل حتديد 

 (؟ يواملؤه  العلم، الدورات التدريبية
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، (One Way ANOVA) االجتواه  الحوادي ا تبار حتليو  التبواين    الباحث استخدم
، لتعليميوة )املرحلوة ا  ْيللتعرف على داللوة الفوروا بوني اسوتجابات العينوة تبًعوا ملوتغريَ       

 Independentوسنءات اخلدمة( كما استخدما ا تبار  ت  للمجمءعوات غوري املرتبطوة )   
Samples T.Test) ، للتعوورف علووى داللووة الفووروا بووني اسووتجابات العينووة تبًعووا ملووتغري

 :التاليتءص  إليها على النحء  النتا ج اليت الباحثويعرض ، )الدروات التدريبية(
 ًعا ملتغري املرحلة التعليمية: نتا ج الفروا تبالوال 

 تبًعا ملتغري املرحلة التعليمية   لداللة الفروا بني استجابات العينةينتا ج ا تبار  حتلي  التباين األحاد (10جدول )

 مصدر التباين ستبانةجماالت اإل
جممءع 

 املربعات 
درجات 

 احلرية
متءسط 
 املربعات

 قيمة  ف 
مستءى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصا ية

: اجملال األول
 التخطيط

 10.430 2 20.860 بني اجملمءعات
0.955 0.389 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 10.921 74 808.127 دا   اجملمءعات
  76 828.987 التباين الكلى

 التنفيذ: اجملال الثاني
 38.886 2 77.772 بني اجملمءعات

0.803 0.452 
غري دالة 

 اإحصا يًّ
 48.424 74 3583.397 دا   اجملمءعات

  76 3661.169 التباين الكلى

اجملال الثالث: 
 التقءيم

 47.470 2 95.480 بني اجملمءعات
2.891 0.062 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 16.514 74 1222.052 دا   اجملمءعات
  76 1317.532 التباين الكلى

الدرجة الكلية 
 لالحتياجات

 244.935 2 489.869 بني اجملمءعات
1.403 0.252 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 174.543 74 12916.209 دا   اجملمءعات
  76 13406.078 التباين الكلى

( عدم وجءد فروا ذات داللة إحصوا ية بوني اسوتجابات    10يتضر من اجلدول )
 -التقوءيم  -التنفيوذ  -جمواالت )التخطويط   التدريبيوة يف  االحتياجوات العينة حءل حتديود  

وتأتي هذه النتيجة كءن التأهي  ، ( تبًعا ملتغري املرحلة التعليميةلالحتياجاتالدرجة الكلية 
فاخلطة التدريبية اليت تصدر عن القسام التودريب  ، الذي يتلقاه معلمي الرياضيات هء ذاته

الرتبءي والقسام الرياضيات يف اإلدارات التعليمية هي ذاته جلميع معلمي الرياضويات يف  

اب لفرص النمء الذاتي الو الساليب التطءير القا مة على اجملتمعات املهنية كبحوث  ظ  غي
الدرس الو البحءث اإلجرا ية وبالتالي ظهورت احلاجوة التدريبيوة جلميوع املعلموني علوى       

 ا تالف املراح  التعليمية اليت يدرسءن فيها.
 ثانًيا: نتا ج الفروا تبًعا ملتغري سنءات اخلدمة

 سنءات اخلدمة  لداللة الفروا بني استجابات العينة تبًعا ملتغري يا تبار  حتلي  التباين األحادنتا ج  (11جدول )

 مصدر التباين ستبانةجماالت اإل
جممءع 

 املربعات 
 درجات
 احلرية

متءسط 
 املربعات

 قيمة  ف 
مستءى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصا ية

اجملال األول: 
 التخطيط

 5.088 2 10.176 بني اجملمءعات
0.460 0.633 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 11.065 74 818.811 دا   اجملمءعات
  76 828.987 التباين الكلى

: ياجملال الثان
 التنفيذ

 29.016 2 58.033 بني اجملمءعات
0.596 0.554 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 48.691 74 3603.136 دا   اجملمءعات
  76 3661.169 التباين الكلى

اجملال الثالث: 
 التقءيم

 8.434 2 16.868 بني اجملمءعات
0.480 0.621 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 17.577 74 1300.664 دا   اجملمءعات
  76 1317.532 التباين الكلى

الدرجة الكلية 
 لالحتياجات

 107.717 2 215.433 بني اجملمءعات
0.604 0.549 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 178.252 74 13190.645 مءعاتدا   اجمل
  76 13406.078 التباين الكلى

( عدم وجءد فوروا ذات داللوة إحصوا ية بوني اسوتجابات      11يتبني من اجلدول )
 -التقوءيم  -التنفيوذ  -جمواالت )التخطويط   التدريبيوة يف  االحتياجوات العينة حءل حتديود  

وتأتي هذه النتيجة كوءن بورامج   ، مة( تبًعا ملتغري سنءات اخلدلالحتياجاتالدرجة الكلية 
إعداد املعلمني يف كليات املعلمني الو كليات الرتبية التابعة للجامعوات هوي ذاتهوا  والل     

 العشر سنءات األ ريع. 
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اب لفرص النمء الذاتي الو الساليب التطءير القا مة على اجملتمعات املهنية كبحوث  ظ  غي
الدرس الو البحءث اإلجرا ية وبالتالي ظهورت احلاجوة التدريبيوة جلميوع املعلموني علوى       

 ا تالف املراح  التعليمية اليت يدرسءن فيها.
 ثانًيا: نتا ج الفروا تبًعا ملتغري سنءات اخلدمة

 سنءات اخلدمة  لداللة الفروا بني استجابات العينة تبًعا ملتغري يا تبار  حتلي  التباين األحادنتا ج  (11جدول )

 مصدر التباين ستبانةجماالت اإل
جممءع 

 املربعات 
 درجات
 احلرية

متءسط 
 املربعات

 قيمة  ف 
مستءى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصا ية

اجملال األول: 
 التخطيط

 5.088 2 10.176 بني اجملمءعات
0.460 0.633 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 11.065 74 818.811 دا   اجملمءعات
  76 828.987 التباين الكلى

: ياجملال الثان
 التنفيذ

 29.016 2 58.033 بني اجملمءعات
0.596 0.554 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 48.691 74 3603.136 دا   اجملمءعات
  76 3661.169 التباين الكلى

اجملال الثالث: 
 التقءيم

 8.434 2 16.868 بني اجملمءعات
0.480 0.621 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 17.577 74 1300.664 دا   اجملمءعات
  76 1317.532 التباين الكلى

الدرجة الكلية 
 لالحتياجات

 107.717 2 215.433 بني اجملمءعات
0.604 0.549 

غري دالة 
 اإحصا يًّ

 178.252 74 13190.645 مءعاتدا   اجمل
  76 13406.078 التباين الكلى

( عدم وجءد فوروا ذات داللوة إحصوا ية بوني اسوتجابات      11يتبني من اجلدول )
 -التقوءيم  -التنفيوذ  -جمواالت )التخطويط   التدريبيوة يف  االحتياجوات العينة حءل حتديود  

وتأتي هذه النتيجة كوءن بورامج   ، مة( تبًعا ملتغري سنءات اخلدلالحتياجاتالدرجة الكلية 
إعداد املعلمني يف كليات املعلمني الو كليات الرتبية التابعة للجامعوات هوي ذاتهوا  والل     

 العشر سنءات األ ريع. 
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 ثالًثا: نتا ج الفروا تبًع ملتغري الدورات التدريبية:
التدريبية تبًعا ملتغري  االحتياجاتيد نتا ج ا تبار  ت  لداللة الفروا بني استجابات العينة حءل حتد (12جدول )

 الدورات التدريبية

 ستبانةجماالت اإل
الدورات 
 التدريبية

 العدد
املتءسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة  ت 
مستءى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصا ية

اجملال األول: 
 التخطيط

 3.05 16.83 35 دورات 5الق  من 
75 2.018 0.047 

عند  دالة
 3.38 15.33 42 دورات فأكثر 5 0.05

 : التنفيذياجملال الثان
 7.20 32.43 35 دورات 5الق  من 

75 1.035 0.878 
غري دالة 

 6.71 30.79 42 دورات فأكثر 5 اإحصا يًّ

 اجملال الثالث: التقءيم
 3.98 15.69 35 دورات 5الق  من 

75 1.172 0.456 
غري دالة 

 4.29 14.57 42 دورات فأكثر 5 اإحصا يًّ
الدرجة الكلية 
 لالحتجاجات

 13.06 64.94 35 دورات 5الق  من 
75 1.408 0.672 

غري دالة 
 13.31 60.69 42 دورات فأكثر 5 اإحصا يًّ

( وجءد فروا ذات داللة إحصوا ية عنود مسوتءى الداللوة     12يظهر من اجلدول )
جمال التخطيط تبًعوا   التدريبية يف االحتياجاتيد ( بني استجابات العينة حءل حتد0.05)

 5وكانت الفروا لصاحل املعلمني احلاصولني علوى )القو  مون     ، ملتغري الدروات التدريبية
عدم وجءد فروا ذات داللة إحصا ية بوني اسوتجابات العينوة مون     كما يتضر ، دورات(

 -التقوءيم  -نفيوذ جمواالت )الت  التدريبيوة يف  االحتياجوات الرياضيات حءل حتديد  يمعلم
فرتكيز الربامج التدريبية على ، ( تبًعا ملتغري الدروات التدريبيةلالحتياجاتالدرجة الكلية 
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STEM .للدروس الفرع هذا الفرا 

 التءصيات:

 يف ضء  النتا ج السابقة تءصي الدراسة:
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 أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( 

طالبات كلية وأداء  مداخل القاعات الدراسية على تعليم وتعلُّ

  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن الرتبية
 

 

 

 

 عدادإ
 سهام بنت سلمان محمد الجريوي .د

 ستاذ تقنيات التعليم المشارك أ
 حمن بالرياضميرة نورة بنت عبد الربكلية التربية جامعة األ

 لكتروني الجامعيالحاصلة على جائزة التميز في التعليم اإل
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وأداء  مأثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية على تعليم وتعلُّ

  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن طالبات كلية الرتبية

 سهام بنت سلمان حممد اجلريوي .د

 مستخلص الدراسة:
هذه الدراسة باقرتاح بيئة تعليمية مدعومة بأشهر تطبيقات الشبكة املعروفةة  وللةل لةدع     تقوم 

أنشطة التعلي  والتعل  داخل القاعات الدراسية  كما أنها تساعد املعلمني على تسهيل مشاركة املةتعلمني  
طالبةة مةن    40 مكونة من الدراسة وكانت عينة ه .ئيف عملية التعل  وحتسني الدوافع لديه  وحتسني أدا

املفتوحة   ة  فيما كانت أدوات الدراسة عبارة عن مقابالت ومنولج استقصاء باألسئلطالبات كلية الرتبية
هة  أفلةل عنةد    ؤأكثةر علةى الةتعل  ويكةون أدا     َنقةبل  أظهةرت النتةائا التيريبيةة أن الطالبةات ي      وقد

كمةا أن تلةل التطبيقةات تتةي   ة        استخدامه  للتطبيقات املقرتحة داخل القاعة وأثناء الدرس وبعده 
للمعلمةني واملةتعلمني يف ادارة    ااحلصول على دع  تعليمي مناسب. والطريقة املقرتحة تقدم دعًمةا فعال ة  

  األنشطة التعليمية وتوجيهها داخل القاعة وخارجها.
 الدراسية  واألداء اجلامعي : تطبيقات الشبكة )الويب(  القاعات الكلمات املفتاحية
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The effect of using online applications inside classroom on the 
education, learning and performance of university students of the 

Faculty of Education, Princess University Norah  Bint Abdulrahman 
 

Dr. Seham Salman Mohammed aljraiwi  
 

Abstract: 
This study is a proposal backed by most well-known online 

applications learning environment, and to support teaching and 
learning activities in the classroom. It also helps teachers to facilitate 
the participation of learners in learning and improving their 
motivation, and improve their performance process. The sample of the 
study consisted of 40 female students of the Faculty of Education, The 
study tools were interviews and an open question survey model. The 
experimental results showed that fellow students learn more and 
become the best at performance when they use the proposed 
applications inside the classroom and during and after the class, as 
those applications allow them to gain an appropriate educational 
support. The proposed method offers effective support for teachers 
and learners in the management of educational activities and direct 
them inside and outside the classroom. 

 

Keywords Online application, classroom performance, education, 
learning 

 

 

 
 
 

 : اإلطار العام للدراسةأواًل

 املقدمة:

ات اجلوهريةة بسةبب التقةدم الكةبري الةذي حةد  يف       مر التعلي  بكثري من الةتيري 
 فكان حتةول املنوومةة التعليميةة     تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات خالل الِعقد املاضي

ىل أسةاليب جديةدة معتمةدة علةى بةراما التعلةي        امن األسةاليب التقليديةة يف التعلةي     
 الطالةب    املعلة  )تقليديةة  بتيري حقيقي يف مفهوم ثالثيةة التعلةي  ال   الكرتوني  مقروًناإل
 :ىل عملية تعليمية أكثر حداثة وعصرية وتشمل عناصرهاا  وحتويلها (املؤسسة التعليميةو

املناها و  تكنولوجيا التعلي  املتقدمة  اجلامعة العصرية  الطالب اإلجيابي  املعل  العصري
 .(2009  )الزهريي التعليمية املتطورة والتعلي  غري املنهيي

 واملعلومةات  تكنولوجيا االتصةاالت املنطلق أصب  على املعل  استخدام  ومن هذا
يف ادارة العديد من األنشةطة التعليميةة الةع  عةل املةتعلمني ينخرطةون يف العديةد مةن         

على للل فإن ا دف الرئيس من اسةتخدام تكنولوجيةا    موضوعات التعل  املفيدة. وبناًء
ني أداء املعلمني واملتعلمني يف عمليةة التعلةي    االتصاالت واملعلومات ميكن أن يكون حتس

حيث مس  التقةدم ا ائةل يف االتصةاالت وتكنولوجيةا       (Law & Lee 2010والتعل  )
املعلومات بوجود العديد من األدوات وأنومة احلواسب الع حتسةن اربةتات التعليميةة    

األدوات جديةدة  داخل الفصل بالنسبة لكل من املعل  والطالب. وال تةزال غالبيةة تلةل    
متاًما وحتتاج من مستخدميها اىل ختصيص مزيد من الوقت للتعرف عليهةا والتعةود علةى    

 طريقة تشييلها. 
وقد يؤثر للل املطلب امله  سلبًيا على اقبةال املسةتخدمني علةى اسةتخدام تلةل      

لذلل فإن العمل على حتسني اقبال املتعل  ومشاركته يف استخدام تلل الةتاما   ؛التاما
واألنومة أمر شديد األهمية بالنسبة لتعلي  وتعل  املعارف واملهارات. وقد ع رضت عةدة  

 ,Jou, Chuang, & Wu,2010( )Lin) أدوات وأنومة لدع  العديد من األنشطة الفصلية
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 : اإلطار العام للدراسةأواًل

 املقدمة:

ات اجلوهريةة بسةبب التقةدم الكةبري الةذي حةد  يف       مر التعلي  بكثري من الةتيري 
 فكان حتةول املنوومةة التعليميةة     تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات خالل الِعقد املاضي

ىل أسةاليب جديةدة معتمةدة علةى بةراما التعلةي        امن األسةاليب التقليديةة يف التعلةي     
 الطالةب    املعلة  )تقليديةة  بتيري حقيقي يف مفهوم ثالثيةة التعلةي  ال   الكرتوني  مقروًناإل
 :ىل عملية تعليمية أكثر حداثة وعصرية وتشمل عناصرهاا  وحتويلها (املؤسسة التعليميةو

املناها و  تكنولوجيا التعلي  املتقدمة  اجلامعة العصرية  الطالب اإلجيابي  املعل  العصري
 .(2009  )الزهريي التعليمية املتطورة والتعلي  غري املنهيي

 واملعلومةات  تكنولوجيا االتصةاالت املنطلق أصب  على املعل  استخدام  ومن هذا
يف ادارة العديد من األنشةطة التعليميةة الةع  عةل املةتعلمني ينخرطةون يف العديةد مةن         

على للل فإن ا دف الرئيس من اسةتخدام تكنولوجيةا    موضوعات التعل  املفيدة. وبناًء
ني أداء املعلمني واملتعلمني يف عمليةة التعلةي    االتصاالت واملعلومات ميكن أن يكون حتس

حيث مس  التقةدم ا ائةل يف االتصةاالت وتكنولوجيةا       (Law & Lee 2010والتعل  )
املعلومات بوجود العديد من األدوات وأنومة احلواسب الع حتسةن اربةتات التعليميةة    

األدوات جديةدة  داخل الفصل بالنسبة لكل من املعل  والطالب. وال تةزال غالبيةة تلةل    
متاًما وحتتاج من مستخدميها اىل ختصيص مزيد من الوقت للتعرف عليهةا والتعةود علةى    

 طريقة تشييلها. 
وقد يؤثر للل املطلب امله  سلبًيا على اقبةال املسةتخدمني علةى اسةتخدام تلةل      

لذلل فإن العمل على حتسني اقبال املتعل  ومشاركته يف استخدام تلل الةتاما   ؛التاما
واألنومة أمر شديد األهمية بالنسبة لتعلي  وتعل  املعارف واملهارات. وقد ع رضت عةدة  

 ,Jou, Chuang, & Wu,2010( )Lin) أدوات وأنومة لدع  العديد من األنشطة الفصلية
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Kinshuk, & Huang 2010, )   اال أن الكثري من تلل األدوات واألنومة كانةت ال تةزال
وهذا يعين أن مسةتخدميها )مةن املعلمةني واملةتعلمني(       بذاتهاجديدة متاًما وبراما قائمة 

عليه  أن يبذلوا جهًدا ملمارسة استخدام هذه التاما أو األنومة. باإلضافة اىل أن عليه  
تنزيل املزيد من التاما على أجهزته  أو فةت  مزيةد مةن حسةابات املسةتخدمني علةى       

ا علةى تشةييعه    لبات قد تنعكس سةلبيً  وهذه املتط الشبكة وتصمي  بيئات تعل  تفاعلية
 Lee, Lu. )على استخدام تلل التاما الةع وضةعت مةن أجةل حمتةوي تعليمةي حمةدد       

Yang, & Hou 2011) . 

 مشكلة الدراسة:

حيةث    اقرتحت هذه الدراسة تطبيقات جوجل املتكاملة للويب لدع  بيئة الةتعل  
يديةة يف التعلةي  باألهةداف العامةة     لكرتوني مع األسةاليب التقل تشرتك براما التعلي  اإل

عداد جيل متعل  ميتلل من املهارة واربتة املعرفيةة مةا يؤهلةه ملواجهةة     اوالع تركز على 
ن األسةاليب والوسةائل الالةمةة لتققيةق هةذا ا ةدف قةد        أمتطلبات احلياة العملية  اال 

يف القةرن  ختتلف من مةدة ةمنيةة اىل أخةري. فاملهةارات واملعةارف الةع كانةت مطلوبةة         
 ا عن املهارات املطلوبة يف القرن الواحد والعشرين. و نسبيًّأا العشرين ختتلف كليًّ

ا يف تعلةي  وتعلة  مهةارات    ن حتسني اقبةال املةتعل  علةى الةتعل  مهة  جةدً       كما أ
ومعارف جديدة  وللل ألن اقبال املتعل  قد يؤثر على طريقة تفاعل املعلمني واملتعلمني 

فمةن وجهةة نوةر املعلمةني      (. (Hung, Chao, Lee & Chen, 2012ميةة  مع املواد التعلي
يؤثر اقبال املتعلمني عادة علةى جهةوده  التعليميةة وعلةى كيفيةة ختطةيطه  ووضةعه         

أما مةن وجهةة     (Keller,1983)سرتاتيييات للمواد اجلديدة الع يقدموها للمتعلمني لإل
املخةاطرة ببنةاء املعةارف اجلديةدة علةى      نور املتعل  فإن نقص دوافع التعل  قد يؤدي اىل 

(. كما أن دوافةع الةتعل    Murphy & Alexander, 2000أساس من املعلومات ارباطئة )
القوية قد تشيع املتعلمني أيًلةا علةى االسةتمرار يف الةتعل  حتةى بعةد انتهةاء العمليةة         

 التعليمية

تطبيقةات الةع   وقد قدمت الفرتة الع وجدت فيها الشةبكة العامليةة العديةد مةن ال    
أعدت من أجل االستخدام املفتوح واجملاني. ومن هذه التطبيقات علةى سةبيل املثةال مةا     

 Sky drive Drop Box Google Apps Google drive يلي:
وهذه  .Google Sitesومواقع جوجل  google docsملفات جوجل باإلضافة اىل 

وظائف قوية. وقد أشةارت   التطبيقات تقدم واجهات مستخدم سهلة وبسيطة  كما تقدم
العديد من الدراسات السابقة الع تناولت هذا املوضوع اىل أن تطبيقات الويب املعروفةة  

 ,Hughes)وتعلةي  مفيةدة.   ميكن االستفادة منها بشدة وبطرق جديةدة يف أنشةطة تعلة     
2009) (Alexander, 2006 )(Thompson,2007) 

& Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010)  Lin, Tan )(Wang, Woo, 

Quek, Yang, & Liu, 2012)      وللةل باإلضةافة اىل أن املعلمةني واملةتعلمني سةيكون .
لديه  املهارات التقنية الالةمة الستخدام تلل التطبيقات  وهذا يزيد من دوافعه  علةى  

. كما سيكون علةيه  أن يفكةروا يف طةرق    (Dohn. 2009)استخدامها يف حمتوي تعليمي 
 Pretlow)دة من هذه التطبيقات يف التعامل مع األنشطة التعليمية داخل الفصةل  االستفا

& Jayroe, 2010 .) 

 أظهرت أيًلا أن املشةاركني يف اسةتخدام تطبيقةات الويةب     ان الدراسات السابقة
احملسنة من أجل االستخدام يف الفصول فللوها بشدة عةن الفصةل التعليمةي التقليةدي     

(Hamann & Wilson,2003) (Crook & Harrison, 2008).   كمةةا أن االسةةتخدام
الفعال لتطبيقات الويب ميكن أن خيفف الفواصل ما بني التعلي  الرمسةي والتعلةي  غةري    

. ويشةةري (Bennett  Bishop, Dalgarno, Waycott & Kennedy,2012)الرمسةةي 
حتليلةها  أن عملية نقل العلوم والتكنولوجيةا مةن خةالل تنويمهةا و    اىل ( 2008  )عزمي

وعرضها بطريقة منهيية مرتبة  تهدف اىل خدمة الطلبة والباحثني على حد سواء  وتوفر 
املعلمني على تسهيل  ةساعدمل ولللعليه اجلهد والوقت أثناء حبثه عن احتياجاته العلمية. 

هة  ودعة  أنشةطة    ئمشاركة املتعلمني يف التعل   وةيادة دوافعه  على التعل  وحتسني أدا
 .والتعل  داخل القاعة الدراسية أيًلاالتعلي  
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تطبيقةات الةع   وقد قدمت الفرتة الع وجدت فيها الشةبكة العامليةة العديةد مةن ال    
أعدت من أجل االستخدام املفتوح واجملاني. ومن هذه التطبيقات علةى سةبيل املثةال مةا     

 Sky drive Drop Box Google Apps Google drive يلي:
وهذه  .Google Sitesومواقع جوجل  google docsملفات جوجل باإلضافة اىل 

وظائف قوية. وقد أشةارت   التطبيقات تقدم واجهات مستخدم سهلة وبسيطة  كما تقدم
العديد من الدراسات السابقة الع تناولت هذا املوضوع اىل أن تطبيقات الويب املعروفةة  

 ,Hughes)وتعلةي  مفيةدة.   ميكن االستفادة منها بشدة وبطرق جديةدة يف أنشةطة تعلة     
2009) (Alexander, 2006 )(Thompson,2007) 

& Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010)  Lin, Tan )(Wang, Woo, 

Quek, Yang, & Liu, 2012)      وللةل باإلضةافة اىل أن املعلمةني واملةتعلمني سةيكون .
لديه  املهارات التقنية الالةمة الستخدام تلل التطبيقات  وهذا يزيد من دوافعه  علةى  

. كما سيكون علةيه  أن يفكةروا يف طةرق    (Dohn. 2009)استخدامها يف حمتوي تعليمي 
 Pretlow)دة من هذه التطبيقات يف التعامل مع األنشطة التعليمية داخل الفصةل  االستفا

& Jayroe, 2010 .) 

 أظهرت أيًلا أن املشةاركني يف اسةتخدام تطبيقةات الويةب     ان الدراسات السابقة
احملسنة من أجل االستخدام يف الفصول فللوها بشدة عةن الفصةل التعليمةي التقليةدي     

(Hamann & Wilson,2003) (Crook & Harrison, 2008).   كمةةا أن االسةةتخدام
الفعال لتطبيقات الويب ميكن أن خيفف الفواصل ما بني التعلي  الرمسةي والتعلةي  غةري    

. ويشةةري (Bennett  Bishop, Dalgarno, Waycott & Kennedy,2012)الرمسةةي 
حتليلةها  أن عملية نقل العلوم والتكنولوجيةا مةن خةالل تنويمهةا و    اىل ( 2008  )عزمي

وعرضها بطريقة منهيية مرتبة  تهدف اىل خدمة الطلبة والباحثني على حد سواء  وتوفر 
املعلمني على تسهيل  ةساعدمل ولللعليه اجلهد والوقت أثناء حبثه عن احتياجاته العلمية. 

هة  ودعة  أنشةطة    ئمشاركة املتعلمني يف التعل   وةيادة دوافعه  على التعل  وحتسني أدا
 .والتعل  داخل القاعة الدراسية أيًلاالتعلي  
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وارتبط للل جبهود فردية لةبع  األسةاتذة الةذين اسةتثمروا تقنيةات احلاسةو        
نرتنت من خالل مةواقعه   وشبكات املعلومات يف نشر مقرراته  الدراسية على شبكة اإل

 وتوجيةه طلبةته     و باإلفادة من بع  املواقع الع تقدم خدمات نشر جمانيةة أالشخصية  
ا ما كانت األهداف التعليمية يف هذه املرحلةة مرتبطةة بةاالطالع علةى     ىل ةياراتها  وغالًبا

ىل امصادر املعلومات الع تقدم معلومات تكميلية للمقررات الدراسية. ث  تطورت احلال 
نرتنت لتصب  البيئة التعليميةة فيمةا خيةص    حتميل املقررات الدراسية لاتها على شبكة اإل

ا  بوجةود املقةررات مةع مصةادر املعلومةات التكميليةة.       سي متكاملةة تقريًبة  املنها الدرا
 ( 2009)الزهريي  

كمةا جةاء يف كتةا  مةدخل اىل تكنولوجيةا      -ن توظيف التقنية يف خدمة التعلي  ا
يساعد على مراعاة الفروق الفرديةة  وتقةدي  التيذيةة الراجعةة      -(1992التعلي  )حممد 

تسا  مهارات التعل  ومهارات استخدام احلاسب اآللةي  للمتعل   وةيادة التقصيل  واك
خل  وتقليةل  ا...املستخدمة يف العملية التعليمية  واكتسا  امليةول واال اهةات اإلجيابيةة   

ةمن التعل   وتنمية مهارات حةل املشةكالت  وتنفيةذ العديةد مةن التيةار  الصةعبة         
 الواقع على املعل . ءيل العْبوتثبيت املفاهي  وتقريبها  وحفظ احلقائق التارخيية  وتقل

ة املعلومات العاملية يلةزم  ةعند التدريس عت شبك أنه اىل (2009  اليريب) ويشري
تطوير كفاءات أعلاء هيئة التةدريس ملةا لةذلل مةن دور فاعةل يف       خذ بعني االعتباراأل

خةري الةع   ساسةية األ ومن املشةاكل األ   استخدام شبكة املعلومات يف التدريس اجلامعي
تواجه توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التدريس اجلامعي )القلايا الفنية( الةع يقصةد   
بها تلل املشاكل املرتبطة باستخدام وسائل التعل  اإللكرتونةي يف طةرح املةواد التعليميةة     

وقلةية اسةتعراو وتةوفري املةواد      جهزة حاسو  كافيةأهناك قلية توافر  افمثل  ؛للطلبة
على شبكة املعلومات عند انقطاع االتصال  أو قد يكون االتصال عن التعليمية املطروحة 

عةن للةل هنةاك قلةية التكةاليف املبدئيةة املاليةة املطلوبةة            فلال انرتنت بطيًئطريق اإل
 .لكرتونيةلتقويل املواد التعليمية اىل مواد مطروحة عت الوسائل اإل

بتوظيف مستقدثات التقنية  فإن فكرة هذه الدراسة نابعة من اهتمام الباحثة هوعلي
همية موضةوع الةتعل  عةت الويةب يف نوةام      أىل اضافة ايف التعلي  اجلامعي بشكل فعال  

 التعلي  العالي.
ا لطبيعة الدراسة احلالية  فإن هذه الدراسة ترتكز على ا على ما سبق وتبًعوتةأسيًس

على تعلي  وتعلة    معرفة أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية
 مرية نورة بنت عبدالرمحن. طالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء

 :أهداف الدراسة
 سعت هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية:

ة معرفة دوافع التعل  الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعات الدراسية لدي الطالبة 1
 .اجلامعية

 م تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.ة معرفة ميول الطالبات الستخدا2

 :أسئلة الدراسة

 التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة التالي: عنسعت هذه الدراسة اىل االجابة 
ما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسةية علةى تعلةي       
ويتفةرع مةن هةذا    ؟ نمرية نورة بنت عبدالرمحطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء وتعل 

 أسئلة الدراسة التالية:التساؤل 
 ة ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟ 1
 ة ما ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟2
ى تعلي  وتعل  ما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية عل -3

 ؟اجلامعي وأداء الطالبات
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بتوظيف مستقدثات التقنية  فإن فكرة هذه الدراسة نابعة من اهتمام الباحثة هوعلي
همية موضةوع الةتعل  عةت الويةب يف نوةام      أىل اضافة ايف التعلي  اجلامعي بشكل فعال  

 التعلي  العالي.
ا لطبيعة الدراسة احلالية  فإن هذه الدراسة ترتكز على ا على ما سبق وتبًعوتةأسيًس

على تعلي  وتعلة    معرفة أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية
 مرية نورة بنت عبدالرمحن. طالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء

 :أهداف الدراسة
 سعت هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية:

ة معرفة دوافع التعل  الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعات الدراسية لدي الطالبة 1
 .اجلامعية

 م تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.ة معرفة ميول الطالبات الستخدا2

 :أسئلة الدراسة

 التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة التالي: عنسعت هذه الدراسة اىل االجابة 
ما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسةية علةى تعلةي       
ويتفةرع مةن هةذا    ؟ نمرية نورة بنت عبدالرمحطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء وتعل 

 أسئلة الدراسة التالية:التساؤل 
 ة ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟ 1
 ة ما ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟2
ى تعلي  وتعل  ما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية عل -3

 ؟اجلامعي وأداء الطالبات
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  اةداد االهتمام العاملي يف السنوات األخرية بتكنولوجيا تطوير التعلةي   :أهمية الدراسةة 
ا منه  بالدور احليوي ا بني املربني يف املؤسسات الرتبوية ادراك وبدا هذا املفهوم يرتدد كثرًي

التعليميةة. وقةد صةاحب للةل اهتمةام       والفعال لتكنولوجيا التعلي  يف الرقي باملنوومةة 
متزايد باستخدام كافة التقنيةات التعليميةة املتاحةة  واإلفةادة قةا حققةه التقةدم العلمةي         

اىل  اوالتكنولوجي الذي أغنى العملية الرتبوية والتعليمية بأساليب حديثة متطورة  وصول 
اسة من بيان أثر استخدام هذه الدر ها على ما تسعى اليتعلي  أكثر فاعلية وكفاية. وتأسيًس

تطبيقات الشبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية لدي طالبات كلية الرتبية على تعلةي   
 ه  اجلامعي  فإن الباحثة تأمل أن تفيد نتائا هذه الدراسة يف:ئوتعل  الطالبات وأدا

تطوير التعلي  والتعل  داخل الفصل وتقدي  أفكار جديدة تليف اىل ما هو موجةود   -1
 واملزيد من االستخدام لتطبيقات الويب يف املستقبل يدع  بيئة التعل .  ن دراساتم

تقدم هذه الدراسة اجلديد من التقسينات ارباصة بتطوير استخدام تطبيقةات شةبكة     -2
 الويب يف التعلي  داخل القاعات الدراسية.

 روفة.تساه  هذه الدراسة يف دع  بيئة التعل  يف الفصول بتطبيقات الشبكة املع -3

  حدود الدراسة:
 تلتزم الدراسة احلالية باحلدود التالية:

احلدود املوضوعية: استخدام تطبيقات شبكة )الويةب( داخةل القاعةات الدراسةية يف      .1
ملفات جوجةل  اىل وهي  ه  اجلامعيئالتعلي  العالي على تعلي  وتعل  الطالبات وأدا

google docs  ومواقع جوجلGoogle Sites. 
 انية: كلية الرتبية جبامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن.احلدود املك .2
 هة.1438/ 1439احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول  .3

  منهج الدراسة:
م( عنةد  2000التيرييب )العساف   الوصفي و شبة تستخدم الباحثة قواعد املنها

ات الشةبكة  دراستها للتوجيهات والدراسات والتيةار  املتعلقةة بةأثر اسةتخدام تطبيقة     
 )الويب( داخل الفصول يف التعلي  العالي على تعلي  وتعل  الطالبات وأداءه  اجلامعي

  عينه الدراسة:
 طالبة من طالبات كلية الرتبية. 40عينة عشوائية مقصودة مكونة من 

 أدوات الدراسة:

 استخدام استقصاء ملعرفة دوافع وميول التعل  احلقيقية.  -1
 املقابالت.  -2

 ليية النررية )اإلطار النرر  والدراسات الاابقة(: اخلاثانًي

 : تدع  بيئة التعل ( الع Web Applicationتطبيقات الشبكة الويب )
تطبيق الويب هو تطبيق يت  تطويره ليعمل يف املتصفقات ويت  الوصول اليه عةن  

 برجمةة ويت  كتابة هذه التطبيقات بعدة ليات   ال وهو املتصف أنرتنت والوسيط طريق اإل
طةارت  اويت  تطوير تطبيقات الويب عن طريق   Python,Php,Perl,Ruby..etcمن بينها 

استخدام تطبيقات كما ميكن   Web Application Frameworkتصمي  تطبيقات الويب 
 .تعل التعلي  وو ا دور حيوي على عملية ال  شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية

 ئعة:من قيزات هذه التقنية الرا
 تقليل من نسبة اصابة بالفريوسات -1
 .تسهيل أعمال املستخدم من تصف  وتعامل مع املوقع -2
 .نرتنتامكانية الوصول اىل التطبيق من أي جهاة يتوفر على خط اإل -3
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التخلص من معاونات حتديث التطبيقات  ألنه هنا يف تقنياتنا التطبيق يت  تطويره عن  -4
 Microsoft Officeثلةةة علةةى تطبيقةةات الويةةب هةةي  بةةرة األمأو طريةةق املوقةةع

Live,Google Reader,Google Apps…etc. 
املوقع العةادي هةو عبةارة     .Web Siteوالفرق بني التطبيق الويب واملوقع العادي 

هةو عبةارة عةن     و مواضيع وصور أما تطبيق الويبأعن موقع حيتوي على عدة مقاالت 
 ع املوقع بشكل أفلل من املوقع العادي.تطبيق يسهل على املستخدم التفاعل م

 Webوحيث أن التطبيق الويةب يةت  تطةويره عةن طريةق اطةارات عمةل وهةي         

Application Framework مكتوبةة بليةة برجمةة معينةة      فهذه األخرية ليست اال مكتبات
أن يقوم املتما  ا منتسهل على املتما عناء برجمة األمور األساسية لتطبيق الويب  فبدل 

فإن هةذه اإلطةارات تةوفر لةه      بكتابة السكربتات االساسية للتطبيق من كالسات وغريها
للل فتعوو الوقت املهدور يف برجمةة هةذه األمةور الةع جةاءت بهةا تطبيقةات الويةب         

ولكل لية برجمة اطار تصمي  تطبيقات الويب ارباص بهةا بالتملةل العديةد مةن      جاهزة
  http://www.isecur1ty.org وقع:( بواسطة امل2013  )الشابي اإلطارات.

  كان ميثِ ةل  1969وجند أنه عندما أنشأت وةارة الدفاع األمريكي اإلنرتنت يف عام 
ببساطة وسيلة لتسهيل تبادل املعلومات بني اجلامعاٍت ومؤسسات البقث األمريكيَ ة وبني 

أي نصوًصا  Plain Textلبيانات حينها تنتقل على شكل اجليش األمريكي. حيث كانت ا
جمرَ دة من التنسيقات واملؤثرات والوسائط املتعدِ دة  ث َ  ظهر التيد اإللكرتوني ليساه  يف 

 األمريكيَ ة. اجلامعاتتطور اإلنرتنت على يد طال  
وتسارع التطو ر املةذهل للويةب حتَ ةى أصةب  موجةوًدا يف كةل  مؤسسةة ومنةزل          

رت املتصفقات النصيَ ة والصوري ة  وأصبقت الشركات تتنافس يف تقةدي  األفلةل   وظه
ملستخدم الويب  وُطو رت الليات التجميَ ة الع ساعدت علةى بنةاء مواقةع ديناميكيةة يف     
الشبكة تسم  للمستخدم العادي  بتعديل حمتويات املوقةع باسةتمرار دون احلاجةة ملعرفةة     

 أشكال متباينة: 3ي صنَ ف اىل  برجميَ ة. وأصب  الويب اليوم

 :Web Applicationتطبيقات الويب  -1
التاما الع متنقل القدرة على انشةاء مسةتنداتل أو تعةديل صةورك أو ترتيةب      

  ولكةن عةت   Desktopيومياتل أو غريها مةن الوظةائف الةع تقةوم بهةا تطبيقةات الةة        
  PHProjektملشةاريع    برنةاما ادارة ا Google Documentمثةال:   متصفقات الويةب. 

 .WordPressتطبيقات ادارة حمتوي املستندات أو الويب مثل 
 :Web Servicesخدمات الويب  -2

ت صنَ ف كة خدمات ويةب  وهةي نةوع مةن التطبيقةات       2.0أغلب مواقع الويب 
  الصيرية ال  ع تركِ ز على وظيفٍة معيَ نة ختدم متصفقي الويب.

 :Web Sitesمواقع الويب  -3
ل النسبة العومى من الويب  بل ان  تطبيقات وخدمات الويب هي يف النهاية تشّك

أن تصةب    التوجَ ه احلالي  ملواقةع الويةب   مواقع ويب متيَ زت خبصائص وامكانيَ ات عاليَ ة.
  ومل املسةتخدم شبكة من الشبكات االجتماعيَ ة الينيَ ة باملعلومات واألخبار التِ ةي حيةد دها   

املوقع اال   تقدي  التسهيالت الع متّكن املستخدم من للل  الا استثنينا  تعد مهمَ ُة صاحب
 مواقع التيارة اإللكرتوني ة والتعلي  اإللكرتوني .

  2.0علةى ظهةور مصةطل  الويةب      –عملًيةا –سةاعدت   ةهذه التصنيفات الثالث
يقةات الةة   وبإمكان اجلميع اآلن أن ينشئوا مواقع الكرتونيَ ة  اال أن هناك مةن يفل ةل تطب  

Desktop Application    عن تطبيقات الويب  تطويًرا أو استخداًما. ومبقارنٍة حمايةدة بةني
 حماور: 6تطبيقات الويب وبني تطبيقات سط  املكتب وللل يف 

تعتمد تطبيقات الويب على سرعة اتصال اإلنرتنت لدي املستخدم  بعكس  السرعة: -1
تمةد علةى مواصةفات اجلهةاة املسةتخدم      تطبيقات سط  املكتب ال  ع وان كانةت تع 
 ونوام التشييل ااّل أن  سرعتها ثابتة نسبًيا.
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ما ميي ز تطبيقات الويب حبق  هو القدرة على العمل عليها عةت أي  نوةام    بيئة العمل: -2
تشةةييل  بةةل وقةةد تتةةوّفر نسةةصف منهةةا ملتصةةفقي الويةةب عةةت اجلةةوال واألجهةةزة   

ال  ةذي  ال  ع يلزم فيها حتديد نوع نوام التشييل بعكس تطبيقات سط  املكتب  الكفي ة.
 للمستخدمني. سوف تعمل عليه  وهذا أمر غري مرن اطالق ا سواًء للمطورين أم

أن  أمنية تطبيقات سط  املكتب أعلةى مةن أمني ةة تطبيقةات الويةب       ال شّل األمنية: -3
ت ال  ةع تةربط   بدرجٍة كبرية  ألن  الويب يف النهاية هو احدي خدمات شبكة اإلنرتنة 
 بني خمتلف أجهزة احلاسب يف العامل  ق  ا يس هل اخرتاقها والعبث بها.

حتديث تطبيقات الويب أعلى مرونة  بكثري من حتةديث تطبيقةات    :تحتديث التطبيقا -4
سط  املكتب  ألن  مطو ر التطبيق أو الشركة املالكة سةوف تقةوم بتقةديث تطبيقهةا     

  ليسةةتخدمه بعةةد للةةل حالف وأحياًنةةا ماليةةني   علةةى الويةةب مةةرَ ة  واحةةدة  فقةةط  
أمَ ا تطبيقات سط  املكتب فسوف يتكّلف كل  مسةتخدم  عنةاء حتةديث     املستخدمني.

  التناما بنفسه.

 3يف تطبيقات سط  املكتةب تسةتهلل الةذاكرة يف اجلهةاة علةى       استهالك الذاكرة: -5
 أشكال:

 هاةالذاكرة الع سوف تستخدم لتخزين التناما على اجل. 
 الذاكرة الع سوف تستخدم لتخزين ملفاتل الع عملَت عليها عت التناما. 
  لاكرةRAM ختتلف من تطبيق  آلخر. 

 RAMلاكرة  سوف حنتاج اىل نوع  واحٍد من الذاكرة فقط:فأمَ ا يف تطبيقات الويب 
إلضةافة  باالنوام أمَ ا ملف  ات   لتشييل املتصف  اّلذي سوف نعمل من خالله على التطبيق

 الويب. سوف ختز ن يف قاعدة البيانات التابعة ملوقع اىل املستندات فإنَ ها
ا أن تكةون  اإلنرتنت هو وسيلة ات صال غةري حمةدودة  ومةن البةديهي  جةدً       املشاركة: -6

هي احدي أه  مسات تطبيقات الويب  ولربَ ما كانت السبب الرئيس وراء  "املشاركة"
 استخدام الكثريين  ا.

تقدي  حةل   متوس ةط جيمةع بةني قيةزات تطبيقةات سةط          Adobeت شركة حاول
 Desktop-basedاملكتب  وبني قيزات تطبيقات الويب  فأنشأت مةا يعرفةه الةبع  بةة     

Web Application.  وتتمثَ ل هذه التطبيقات بتقنيَ ةAdobe Air      ال  ةع يعرفهةا الكةثريون
ويب تعمل علةى سةط  املكتةب ولةيس علةى      وال  ع مّكنت املطورين من انشاء تطبيقات 

 ( بواسطة املوقع:2009 املتصفقات. )احسان
http://www.tech-wd.com/wd/2009/07/21/web-application-vs-desktop- application/ ˘

 لتطبيقات الويب الكثري من االستخدامات  منها ما يلي: :طبيقات الويباحلاجة لت
  :يتي  البقث عن املعلومات على حنو سريع وسهل يف املواقع الينية باحملتوي 

مين  هذا النوع من تطبيقةات الويةب للزائةرين القةدرة علةى البقةث يف احملتةوي        
من أمثلة للل  شةبكات اإلنرتانةت   وتنويمه والتنقل خالله بالطريقة الع يرونها مالئمة. 

 Amazon.comو Microsoft MSDNللشركات و
  :تتي  مجع البيانات الع يوفرها ةائرو املوقع وحفوها وحتليلها 

ميكن لتطبيق الويب حفةظ بيانةات النمةولج مباشةرة يف قاعةدة بيانةات  وكةذلل        
ومةن أمثلةة للةل     استخراج البيانات وانشاء تقةارير مسةتندة اىل الويةب ليةت  حتليلةها.      

صفقات اربدمات املصرفية عت اإلنرتنت وصفقات امتام البيع للمتةاجر واسةتطالعات   
 الرأي ومنالج مالحوات املستخدمني.

  :تتي  حتديث مواقع الويب الع حتتوي على حمتوي دائ  التيري 
 HTMLتوفر تطبيقات الويب على مصم  الويب عناء التقديث املسةتمر حملتةوي   

حيث يزود موفرو احملتوي  مثل حمررو األخبار  تطبيق الويب باحملتوي  ث  يقةوم  باملوقع. 
 Microsoftتطبيق الويب بتقديث املوقع تلقائًيا. وأبرة األمثلة على تطبيقات الويب هي 

Office Live,Google Reader,Google Apps…etc. 

  http://www.art4muslim.comبواسطة املوقع: 
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تقدي  حةل   متوس ةط جيمةع بةني قيةزات تطبيقةات سةط          Adobeت شركة حاول
 Desktop-basedاملكتب  وبني قيزات تطبيقات الويب  فأنشأت مةا يعرفةه الةبع  بةة     

Web Application.  وتتمثَ ل هذه التطبيقات بتقنيَ ةAdobe Air      ال  ةع يعرفهةا الكةثريون
ويب تعمل علةى سةط  املكتةب ولةيس علةى      وال  ع مّكنت املطورين من انشاء تطبيقات 

 ( بواسطة املوقع:2009 املتصفقات. )احسان
http://www.tech-wd.com/wd/2009/07/21/web-application-vs-desktop- application/ ˘

 لتطبيقات الويب الكثري من االستخدامات  منها ما يلي: :طبيقات الويباحلاجة لت
  :يتي  البقث عن املعلومات على حنو سريع وسهل يف املواقع الينية باحملتوي 

مين  هذا النوع من تطبيقةات الويةب للزائةرين القةدرة علةى البقةث يف احملتةوي        
من أمثلة للل  شةبكات اإلنرتانةت   وتنويمه والتنقل خالله بالطريقة الع يرونها مالئمة. 

 Amazon.comو Microsoft MSDNللشركات و
  :تتي  مجع البيانات الع يوفرها ةائرو املوقع وحفوها وحتليلها 

ميكن لتطبيق الويب حفةظ بيانةات النمةولج مباشةرة يف قاعةدة بيانةات  وكةذلل        
ومةن أمثلةة للةل     استخراج البيانات وانشاء تقةارير مسةتندة اىل الويةب ليةت  حتليلةها.      

صفقات اربدمات املصرفية عت اإلنرتنت وصفقات امتام البيع للمتةاجر واسةتطالعات   
 الرأي ومنالج مالحوات املستخدمني.

  :تتي  حتديث مواقع الويب الع حتتوي على حمتوي دائ  التيري 
 HTMLتوفر تطبيقات الويب على مصم  الويب عناء التقديث املسةتمر حملتةوي   

حيث يزود موفرو احملتوي  مثل حمررو األخبار  تطبيق الويب باحملتوي  ث  يقةوم  باملوقع. 
 Microsoftتطبيق الويب بتقديث املوقع تلقائًيا. وأبرة األمثلة على تطبيقات الويب هي 

Office Live,Google Reader,Google Apps…etc. 

  http://www.art4muslim.comبواسطة املوقع: 
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تهدف اىل قياس أثر استخدام املواد العلميةة االكادمييةة املعةدة     :دراسة حممد حيدر
على شبكة املعلومات العاملية يف التعلةي   مةن خةالل حتلةري املةادة التعليميةة وعرضةها        

 (  بهدف تقيةي  اسةتخدام املةواد التعليميةة    NOURI- NETباستخدام برناما ) االكرتونيًّ
املعدة على شبكة املعلومات العامليةة مةن حيةث اسةتخدامها  وتقبلةها مةن قبةل الطلبةة         

يف كافة االختصاصةات يف اجلامعةة    ا( طالًب70ومستوي االستفادة. لقد مشلت الدراسة )
م(. اسةتخدم اسةلو  االسةتمارات    2011-م2010املستنصرية خالل السنة الدراسةية ) 

ظهرت وأمع املعلومات املرتبطة مبتيريات الدراسة  البقثية املعدة وفق مقياس)ليكرت( جل
من قبل الطلبة الستخدام املواد التعليمية االلكرتونية.  امرتفًع انتائا الدراسة أن هناك تقبل 

على مسةتوي املهةارات واالسةتفادة التعليميةة الةع يكتسةبها        اجيابيًّا اكان االستخدام أثًر
الفنية الع ظهةرت نتييةة التعامةل مةع البيئةة      الطالب  وتبني أن هناك بع  الصعوبات 

 االلكرتونية
نرتنت على مهارات الكتابة لطلبة اللية أثر استخدام اإل :(2010  دراسة )البطاينة

االجنليزية  وقد تكون جمتمع الدراسة من كافة طلبة اللية االجنليزية يف جامعةة اإلسةراء.   
( يف الفصل الدراسةي  1 مساق كتابة )وأخذت عينه الدراسة من كافة الطلبة املسيلني يف

مةةوةعني علةةى  ا( طالًبةة62وكةةان عةةدده  ) 2006/2007األول مةةن العةةام الدراسةةي 
وطالبة مت اختيةاره  كميموعةه ضةابطة  يف     ا( طالًب33( تكونت من )1شعبتني  شعبة )
وطالبة مت اختياره  كميموعةة  ريبيةة. وقةد     ا( طالًب29( تتكون من )2حني أن شعبة )

لكرتوني ملتابعة وتقوي  أداء طلبة اجملموعة التيريبية اال أن اجملموعة اللابطة اموقع  صم 
كانت تقوم بتقدي  واجباتها بصورة تقليدية )القل  والورقة(  كما أن الباحث قام بتوةيةع  

لكرتوني. كمةا اسةتخدم الباحةث املعةادالت اإلحصةائية لتقليةل البيانةات يف        عنوانه اإل
السؤال التالي: هل هناك أثر الستخدام  نلي والبعدي من أجل اإلجابة عاالمتقانني القب

االنرتنت على تطوير مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة باملقارنة بالطرق التقليدية لتدريس هةذه  
بةني أداء اجملموعةة اللةابطة واجملموعةة      ان هناك فرق أاملهارة؟ حيث بينت نتائا الدراسة 

بعدي لصاحل اجملموعة التيريبية. ويف ضوء نتائا الدراسة يوصي التيريبية يف االمتقان ال
 نرتنت يف تدريس مهارة الكتابة واملهارات الليوية األخري.الباحث باستخدام اإل
أثةر انتشةار اسةتخدام شةبكة اإلنرتنةت علةى اسةتخدام         :(2001 دراسة )شاهني

عية األوىل )البكةالوريوس(  املكتبة اجلامعية: دراسة ميدانية لطال  وطالبات املرحلة اجلام
بكليات جامعة امللل عبد العزيز حيث مت تطبيق لدراسة ألثةر اسةتخدام اإلنرتنةت علةى     
اإلفادة من املكتبات جبامعة امللل عبد العزيز جبدة  وتطبق هذه الدراسة املةنها الوصةفي   

ًدا  فةر  3020ستبيان وةع على عينة قوامهةا  االتقليلي. واعتمدت يف  ميع مادتها على 
سةتبيانات  . وقةد مت اسةتبعاد اإل  %71.19فرًدا أي بنسبة حةوالي   2150استيا  منه  

 1500غري املكتملة غري الصاحلة للتقليةل حبيةث أصةب  عةدد الصةاحل منهةا للتقليةل        
من امجالي حي  جمتمةع الدراسةة. وانتهةت الدراسةة اىل      %50.8ستمارة  أي حوالي ا

( يف جمتمع الدراسة  كذلل تفةاوت التةأثري   %77.84ارتفاع مستوي الوعي املعلوماتي )
النسيب ملترات استخدام اإلنرتنت  وعدم وجود عالقة لات داللة بني استخدام اإلنرتنت 

مةن   %64مةن الطةال  و   %60من هةذه الدراسةة أن حةوالي     ونوع املستفيد. كما تبني
 ا للمكتبة اجلامعية. مناسًب االطالبات يرون أنه من املمكن لشبكة اإلنرتنت أن تكون بديل 

( دراسة حةول مةدي افةادة طةال  جامعةة القةاهرة مةن        2002 ودراسة )رفعت
ا خدمات اإلنرتنت  اعتماًدا على املنها الوصفي التقليلي. واستخدمت يف مجع البيانات 

طالًبا متثل الكليةات النوريةة والكليةات العمليةة      467ستبياًنا وةع على عينة مكونة من 
الي اجملتمع. ومن بني ما انتهةت اليةه هةذه الدراسةة اإفةاو اقبةال       من امج %1وتشكل 

( مةن الطلبةة    %53.1الطلبة على اإلفادة من اإلنرتنت  حيث بليت نسبة املسةتفيدين ) 
كما أن الطلبة يف السنتني الدراسيتني األخريتني يقبلون أكثر من غريه  على اإلفةادة مةن   

ر اإلنرتنت يف االتصال العلمةي مةن جانةب    ( عن دو2002  اإلنرتنت ودراسة )اربليفي
الباحثني العر  يف جمال املكتبات واملعلومات  حيث اعتمدت هذه الدراسة علةى حتليةل   
االستشهادات املرجعية الواردة يف سبع دوريةات عربيةة يف جمةال املكتبةات واملعلومةات       

هةةد م. وهةةذه الةةدوريات هةةي "جملةةة مكتبةةة امللةةل ف2000م و 1990نشةةرت يف عةةامي 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 361المجلد )12(  العـدد )9(  360

 �سهام بنت �سلمان حممد اجلريوي

بعدي لصاحل اجملموعة التيريبية. ويف ضوء نتائا الدراسة يوصي التيريبية يف االمتقان ال
 نرتنت يف تدريس مهارة الكتابة واملهارات الليوية األخري.الباحث باستخدام اإل
أثةر انتشةار اسةتخدام شةبكة اإلنرتنةت علةى اسةتخدام         :(2001 دراسة )شاهني

عية األوىل )البكةالوريوس(  املكتبة اجلامعية: دراسة ميدانية لطال  وطالبات املرحلة اجلام
بكليات جامعة امللل عبد العزيز حيث مت تطبيق لدراسة ألثةر اسةتخدام اإلنرتنةت علةى     
اإلفادة من املكتبات جبامعة امللل عبد العزيز جبدة  وتطبق هذه الدراسة املةنها الوصةفي   

ًدا  فةر  3020ستبيان وةع على عينة قوامهةا  االتقليلي. واعتمدت يف  ميع مادتها على 
سةتبيانات  . وقةد مت اسةتبعاد اإل  %71.19فرًدا أي بنسبة حةوالي   2150استيا  منه  

 1500غري املكتملة غري الصاحلة للتقليةل حبيةث أصةب  عةدد الصةاحل منهةا للتقليةل        
من امجالي حي  جمتمةع الدراسةة. وانتهةت الدراسةة اىل      %50.8ستمارة  أي حوالي ا

( يف جمتمع الدراسة  كذلل تفةاوت التةأثري   %77.84ارتفاع مستوي الوعي املعلوماتي )
النسيب ملترات استخدام اإلنرتنت  وعدم وجود عالقة لات داللة بني استخدام اإلنرتنت 

مةن   %64مةن الطةال  و   %60من هةذه الدراسةة أن حةوالي     ونوع املستفيد. كما تبني
 ا للمكتبة اجلامعية. مناسًب االطالبات يرون أنه من املمكن لشبكة اإلنرتنت أن تكون بديل 

( دراسة حةول مةدي افةادة طةال  جامعةة القةاهرة مةن        2002 ودراسة )رفعت
ا خدمات اإلنرتنت  اعتماًدا على املنها الوصفي التقليلي. واستخدمت يف مجع البيانات 

طالًبا متثل الكليةات النوريةة والكليةات العمليةة      467ستبياًنا وةع على عينة مكونة من 
الي اجملتمع. ومن بني ما انتهةت اليةه هةذه الدراسةة اإفةاو اقبةال       من امج %1وتشكل 

( مةن الطلبةة    %53.1الطلبة على اإلفادة من اإلنرتنت  حيث بليت نسبة املسةتفيدين ) 
كما أن الطلبة يف السنتني الدراسيتني األخريتني يقبلون أكثر من غريه  على اإلفةادة مةن   

ر اإلنرتنت يف االتصال العلمةي مةن جانةب    ( عن دو2002  اإلنرتنت ودراسة )اربليفي
الباحثني العر  يف جمال املكتبات واملعلومات  حيث اعتمدت هذه الدراسة علةى حتليةل   
االستشهادات املرجعية الواردة يف سبع دوريةات عربيةة يف جمةال املكتبةات واملعلومةات       

هةةد م. وهةةذه الةةدوريات هةةي "جملةةة مكتبةةة امللةةل ف2000م و 1990نشةةرت يف عةةامي 
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و"اجمللة العربية للمعلومات". ومن بني ما انتهت اليةه هةذه الدراسةة     و "عامل الكتب" الوطنية"
( 2013ودراسة )محدان    من نتائا تزايد نسب االستشهاد باملواد الع تنشر يف اإلنرتنت

وكانت نتائيها تأثري كةبري   نرتنت على البقث العلمي يف العلوم االجتماعيةحول أثر اإل
 نتاج البقث العلمي.انت يف لإلنرت

 لكرتوني: مزايا توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التعلي  اإل
حتديد مزايا توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التعلي  اجلامعي ومشاكل ومعوقات 

ميكن تلخيص مزايا توظيف شبكة املعلومات يف و  توظيف التدريس عت شبكة معلومات
 (2011  : )الساملخدمة التدريس اجلامعي باآلتي

ن الطلبةةة الةذين يشةعرون    احيةث  ( (Flexible learningتوفري بيئةة تعليميةة مرنةة     -1
رة يف الصةف  ةده  أكثةر مسةاهمة يف املناقشةة عةت       ةباربيل عنةد املشاركة املباشة 

 .(discussion) Forums لكرتونيةاملنتديات النقاشية اإل
العاملية خيلةق جمةاالت    بكة املعلوماتًن التدريس عت شأ( (Koohang يشري كوهانل -2

جديةدة للتعل   وطرح التاما التعليمية عت الشةبكة ووجةود العديةد مةن مصةادر      
ىل تطوير التفكري اربةالق لةدي   اة حي  املعلومات املطروحة يؤدي ةاملعلومات وكثاف

ويكسبه مهارات حل املشكالت عندما يواجه قلايا مطروحةة   ااملستفيد كالطالب مثل 
 ن ةمالء له أو من قبل التدريسي.م

اجملال التصال نقاشي بةني جمموعةة    التدريس باستخدام شبكة املعلومات العاملية يفت  -3
قد ينتمي افرادها لعدة دول أو عدة ثقافات  وهذا يوسةع مةداركه  ويفةت  أمةامه      

 جديدة للتعل  واحلوار ومعرفة الثقافات املختلفة عت العامل. احفاق 
القول ان انتشار براما التعل  عن بعد جاء ليوفر لليامعات الع تطرح مثل ميكن  -4

هذه التاما أداة منافسة يف األسواق اربارجية ويساه  يف توفري مصادر مالية لدع  
العملية التدريسية يف هذه اجلامعات ودع  اقتصاد بلدانها ليزود مستخدمي هذه 

 .لوجية عاليةالتاما من طال  وتدريسيني مبهارات تكنو

 : إجراءات الدراسة اثالًث

لتققيق هدف الدراسة أثر اسةتخدام تطبيقةات شةبكة )الويةب( داخةل القاعةات       
 مرية نورة بنت عبدالرمحنطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء الدراسية على تعلي  وتعل 

ات وفةق  قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات لتققيق أهداف الدراسة ومتت هذه اإلجةراء 
 الرتتيب التالي:

 اقرتاح تطبيق للويب لتقسني ختات التعلي  والتعل  داخل القاعة الدراسية. -1
( يوض  اطار عمةل للبيئةة املقرتحةة  والةع تتكةون مةن ثالثةة        1والشكل رق  ) 

 ستال املقرر والطالبة:أعناصر رئيسة  هي: تطبيق الويب و
 يئة التعل .: اطار عمل تطبيق الويب املدعوم بب1شكل رق  

 أستاذ املقرر)الباحثة(  تطبيق الويب  ةالطالب
 راء ومقرتحاتآ  ملف  سجل التعلم والذاكرة

     
 حالة التعلم
  تغذية مرجتعة

 

 الصيغة
 دراسة حالة التعلم 

     
 تقييم املشروع  مواقع جوجل  إدارة املشروع

     

  الطالب
التعليم والتعلم داخل القاعة 

 أستاذ املقرر  لدراسيةا

 :وهو مكون من تطبيقني جلوجل ويب وهما ملفات جوجةل   تطبيق الويبgoogle 

docs  ومواقع جوجلGoogle Sites     . وقد مت تعديلها طبق ا ملةا يناسةب بيئةة الةتعل .
وهناك نوعان من مستندات جوجل وهما املستندات واالستمارات  وهما يستخدمان 
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 : إجراءات الدراسة اثالًث

لتققيق هدف الدراسة أثر اسةتخدام تطبيقةات شةبكة )الويةب( داخةل القاعةات       
 مرية نورة بنت عبدالرمحنطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء الدراسية على تعلي  وتعل 

ات وفةق  قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات لتققيق أهداف الدراسة ومتت هذه اإلجةراء 
 الرتتيب التالي:

 اقرتاح تطبيق للويب لتقسني ختات التعلي  والتعل  داخل القاعة الدراسية. -1
( يوض  اطار عمةل للبيئةة املقرتحةة  والةع تتكةون مةن ثالثةة        1والشكل رق  ) 

 ستال املقرر والطالبة:أعناصر رئيسة  هي: تطبيق الويب و
 يئة التعل .: اطار عمل تطبيق الويب املدعوم بب1شكل رق  

 أستاذ املقرر)الباحثة(  تطبيق الويب  ةالطالب
 راء ومقرتحاتآ  ملف  سجل التعلم والذاكرة

     
 حالة التعلم
  تغذية مرجتعة

 

 الصيغة
 دراسة حالة التعلم 

     
 تقييم املشروع  مواقع جوجل  إدارة املشروع

     

  الطالب
التعليم والتعلم داخل القاعة 

 أستاذ املقرر  لدراسيةا

 :وهو مكون من تطبيقني جلوجل ويب وهما ملفات جوجةل   تطبيق الويبgoogle 

docs  ومواقع جوجلGoogle Sites     . وقد مت تعديلها طبق ا ملةا يناسةب بيئةة الةتعل .
وهناك نوعان من مستندات جوجل وهما املستندات واالستمارات  وهما يستخدمان 
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خدمة علةى   Google documents. وتقدم ملفات جوجل فاعلالت املشاركة يفلتسهيل 
الشبكة تسم  للمستخدمني بإجياد وحترير امللفات على الشةبكة مةن خةالل برنةاما     

باإلضةافة اىل أن    ارسال امللفات اىل بعله  تصف  الشبكة. كما ميكن للمستخدمني
كخدمةةة تةةت  عةةت الشةةبكة. ويسةةم    سةةتمارات جوجةةل تقةةدم استقصةةاًءاخدمةةة 

لمستخدمني بإجياد وادارة االستقصاءات على الشبكة بكفةاءة وفاعليةة. كمةا تقةدم     ل
مواقع جوجل طريقة سهلة متكن الطالبات من عمل صةفقات فعالةة علةى الشةبكة     

وهةذا يعةين أن     تستخدم للمشروعات اجلماعية وتعمل بنفس سهولة كتابة أي ملف
صفقات على الويةب دون   ميكنه  عمل -وبدون أي مهارات يف التجمة-الطالبات 

 مواجهة أي عوائق.
   أستال املقرر )الباحثة(: ميكن ألستالة املقرر أن تطلب من الطالبات استخدام ملفةات

وتكون الطالبات قةادرات    جوجل لتقدي  التيذية الراجعة حول نشاط تعليمي حمدد
  لخصةات علية من خالل اعداد التيذيةة الراجعةة وامل   َنملا حصل  على حتسني فهمهنَّ
ن املعلمةةني ميكةةنه  ا سةةابقةال( يف دراسةةته Jou & Shiau,2012ويقةةول يف للةةل )

استخدام ملفات جوجل أيًلا يف فقص ما ُقدم من ملفةات وتعليقةات واقرتاحةات    
ستمارات جوجل تسةم  للمعلمةني بةاإلدارة    افوًرا ومناقشتها مع املتعلمني. كما أن 

تعلة  املةتعلمني وأداءهة  أثنةاء عمليةة      الفورية على الشبكة لالستقصةاءات وتقيةي    
وميكن أن تقدم املعلومات الع حيصل عليها املعل  أساًسا مفيًدا ميكن املعلمني   التعل 

من فه  شةعور املةتعلمني  ةاه الةتعل  وتعةديل خطةوات التةدريس ان لةزم األمةر          
(Hwang & Chang,2011      كما أن مواقع جوجةل تسةم  ألسةتالة املقةرر بقيةادة .)

 عية للطالبات يف مشروعات العمل اجلماعي. مجا
 :ميكن للطالبات عمل ملفات جوجل لتسييل حالته  التعليمية ومالحواته   الطالبة

ه  ئالتعبري عن حرا بنفس سهولة استخدامه  لتناما مايكروسوفت "ورد". كما ميكنه 

خدام وأفكاره  من خالل االستيابة اىل االستقصةاءات الةع أعةدتها الباحثةة باسةت     
عرو نتائا تعلمهة  علةى بعلةهن الةبع  مةن خةالل        كما أنه ميكن  نَّ  جوجل

 مواقع جوجل. 
من أجل تقيي  حثار الطريقة املقرتحة على أداء التعلي  والتعل  مت استخدام مصةدرين   -2

و أعدت االستقصاءات لقياس دوافةع    للمعلومات وهما االستقصاءات واملقابالت
نما استخدمت املقابالت لقياس اال اه العام للمتلقي لعمليةة  تعل  الطالبة وميو ا  بي

التعلي  والتعل . ومن أجل تقيي  دوافع التعل  عند الطالبات مت اسةتخدام استقصةاء   
لقياس قي  دوافع التعل  احلقيقية. وقد مت استخدام مقياس القي  هذا من أجل تقيةي   

العمل داخل القاعة الدراسةية   أهداف الدراسة معرفة ومعتقدات الطالبة حول أهمية
نقةاط باالعتمةاد    9يشتمل علةى   واالستقصاء الذي استخدمناهواهتمامها بهذا العمل. 

(. وقةد متةت   Pintrich & Groot, 1990على مقياس ليكر  املكون من سبع نقاط )
نقاط من  5نقاط تيطي  6باستخدام استقصاء حيتوي على  الباتدراسة ا اهات الط

جنبيةة سةابقة   أوهذا االستقصةاء قةد سةبق اسةتخدامه يف دراسةات       مقياس ليكرت.
 & ,Lin, Lin)(  Lai & Wu,2006)لقيةةاس امليةةول التعليميةةة للمةةتعلمني    

Huang,2011 .) 

من أجل دراسة فاعلية األسلو  املقرتح مت اجراء حبةث شةبه  ةرييب حةول تصةمي        -3
ومن أجةل تةدريس     بةطال 40مشاريع مقرر تقنيات التعلي . وقد شارك يف الدراسة 

تةدريس  الاملادة أعد موقع حيتوي على كل ما له عالقةة بةاحملتوي التعليمةي. وقةد مت     
. 1هو مةبني يف اجلةدول رقة      اخالل ستة أسابيع ومت تقسيمها اىل ست وحدات كم

التةدريس واملناقشةة   وامجالي وقت املادة ثال  ساعات من أنشطة التعل  الع تشةمل  
 تعليمي.  خصص وقت حمدد لكل نشاط وقد  والتفكري واملشاركة
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خدام وأفكاره  من خالل االستيابة اىل االستقصةاءات الةع أعةدتها الباحثةة باسةت     
عرو نتائا تعلمهة  علةى بعلةهن الةبع  مةن خةالل        كما أنه ميكن  نَّ  جوجل

 مواقع جوجل. 
من أجل تقيي  حثار الطريقة املقرتحة على أداء التعلي  والتعل  مت استخدام مصةدرين   -2

و أعدت االستقصاءات لقياس دوافةع    للمعلومات وهما االستقصاءات واملقابالت
نما استخدمت املقابالت لقياس اال اه العام للمتلقي لعمليةة  تعل  الطالبة وميو ا  بي

التعلي  والتعل . ومن أجل تقيي  دوافع التعل  عند الطالبات مت اسةتخدام استقصةاء   
لقياس قي  دوافع التعل  احلقيقية. وقد مت استخدام مقياس القي  هذا من أجل تقيةي   

العمل داخل القاعة الدراسةية   أهداف الدراسة معرفة ومعتقدات الطالبة حول أهمية
نقةاط باالعتمةاد    9يشتمل علةى   واالستقصاء الذي استخدمناهواهتمامها بهذا العمل. 

(. وقةد متةت   Pintrich & Groot, 1990على مقياس ليكر  املكون من سبع نقاط )
نقاط من  5نقاط تيطي  6باستخدام استقصاء حيتوي على  الباتدراسة ا اهات الط

جنبيةة سةابقة   أوهذا االستقصةاء قةد سةبق اسةتخدامه يف دراسةات       مقياس ليكرت.
 & ,Lin, Lin)(  Lai & Wu,2006)لقيةةاس امليةةول التعليميةةة للمةةتعلمني    

Huang,2011 .) 

من أجل دراسة فاعلية األسلو  املقرتح مت اجراء حبةث شةبه  ةرييب حةول تصةمي        -3
ومن أجةل تةدريس     بةطال 40مشاريع مقرر تقنيات التعلي . وقد شارك يف الدراسة 

تةدريس  الاملادة أعد موقع حيتوي على كل ما له عالقةة بةاحملتوي التعليمةي. وقةد مت     
. 1هو مةبني يف اجلةدول رقة      اخالل ستة أسابيع ومت تقسيمها اىل ست وحدات كم

التةدريس واملناقشةة   وامجالي وقت املادة ثال  ساعات من أنشطة التعل  الع تشةمل  
 تعليمي.  خصص وقت حمدد لكل نشاط وقد  والتفكري واملشاركة
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 أه  أنشطة التعلي  والتعل . 1جدول رق  

 املادة: تصمي  املشاريع للمقرر
 الوقت بالدقيقة أنشطة التعلي  الوحدة

 ولاملوضوع األ

 (60عرو تقدميي ألستالة املقرر )الباحثة( ) -1
 (15تدريس التعامل مع ملفات جوجل ) -2
 (25مناقشة ) -3
 (60ارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب )ق -4
 (20مراجعة ) -5

180 

 املوضوع الثاني

 (  5مراجعة ما سبق ) -1
 (60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
 (25مناقشة ) -3
 (60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
 (20مراجعة ) -5

180 

 املوضوع الثالث

 (  5مراجعة ما سبق ) -1
 (60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
 (25مناقشة ) -3
 (60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
 (20مراجعة ) -5

180 

 املوضوع الرابع

 (  5)تقدمية يف احملاضرة  مراجعة ما سبق -1
 (60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
 (25مناقشة ) -3
 (60الويب ) قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت -4
 (20مراجعة ) -5

180 

 املوضوع اربامس

 (  5)تقدمية يف احملاضرة مراجعة ما سبق  -1
 (60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
 (25مناقشة ) -3
 (60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
 (20مراجعة ) -5

180 

 املوضوع السادس

 (30عرو التعامل مع مواقع جوجل ) -1
 (60اعداد املشروع اجلماعي ) -2
 (40عرو املشروع ) -3
 (60مناقشة تقيي  املشاريع ) -4

180 

حيث طلب مةن مجيةع الطالبةات      التالي يوض  خطوات التيربة 2والشكل رق  
كمةا مت توةيةع استقصةاء      ملء االستقصاء التعليمي قبل وبعد املشاركة يف أنشطة التعل 

وقد أجريت مقابلتةان بعةد    .لتعل  بعد أنشطة التعل منفصل على كل طالبة حول ميول ا
 االستقصاءين لتوثيق رأي الطالبة يف عملية التعلي  والتعل  بالكامل. 

 خطوات التيربة 2شكل رق  
 تعلم تصميم مشاريع املقرر 

 
 عينة الدراسة

 
 االستقصاء القبلي حول دافع تعلم املقرر

 
 تعلم مع تغذية راجعة

 
 ء بعدي لدوافع تعلم استقصا

 
 استقصاء امليول التعليمية 

 
 مقابلة 
 
 خامتة
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حيث طلب مةن مجيةع الطالبةات      التالي يوض  خطوات التيربة 2والشكل رق  
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وقد أجريت مقابلتةان بعةد    .لتعل  بعد أنشطة التعل منفصل على كل طالبة حول ميول ا
 االستقصاءين لتوثيق رأي الطالبة يف عملية التعلي  والتعل  بالكامل. 

 خطوات التيربة 2شكل رق  
 تعلم تصميم مشاريع املقرر 

 
 عينة الدراسة

 
 االستقصاء القبلي حول دافع تعلم املقرر

 
 تعلم مع تغذية راجعة

 
 ء بعدي لدوافع تعلم استقصا

 
 استقصاء امليول التعليمية 

 
 مقابلة 
 
 خامتة
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 : نتائج الدراسةارابًع

بعد املعاجلة التيريبية لألدوات الدراسة وتطبيقهةا لتققيةق هةدف الدراسةة وهةو      
معرفة تأثري تطبيقات الشبكة الداعمة لبيئة التعلي  والتعل  داخل لقاعات الدراسية لةدي  

ه  اجلامعي متت املعاجلة اإلحصائية ئكلية الرتبية على تعلي  وتعل  الطالبات وأدا طالبات
 :للدراسة وهو ألولالتساؤل ا إلجابة عنول  لتساؤالت الدراسة اوفق 

 ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟   -1

بيئة التعل  اجلامعية. حيةث ُطلةب    يف هذه الدراسة مت استخدام تطبيق ويب يدع 
من مجيع الطالبات ملء استقصاء قبل وبعد املشاركة يف أنشةطة الةتعل  )دراسةة املقةرر(.     

وقد مت التوصةل اىل    على التوالي 828و 776وكانت قي  كرونباخ ألفا لالستقصاء هي 
ويتلة  مةن   أن لدي الطالبات ميول واضقة  اه الطريقة املستخدمة بعد انتهاء الةتعل .  

لي الدراسةة مةن نتةائا باسةتخدام منةولج استقصةاء األسةئلة        ا( ما توصلت 2اجلدول )
 املفتوحة حول دوافع الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.

 ح اإلجابات املطروح على الطالبات( منولج االستقصاء املفتو2جدول )
الطالبات حول دوافع الطالبات الستخدامه  االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على 

 تطبيقات الويب داخل القاعة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 0.408 2.15 بشكل عام. مدي معرفتل وكفاءتل يف استخدام شبكة الويب .1
 web. 2.33 0.652  البقث عن املعلومات من خالل الويب .2
 0.399 1.29 .ونيرتلكاانشاء وتطوير موقع  .3
 0.653 2.31 نرتنت يف دراسة املقرر عت الويب.الستخدام اإل احلصول على التدريب الكايف مت .4
 0.617 3.24 مدي توفر معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة. .5
مدي تواجد مساعدة فنيةة مالئمةة تسةهل اسةتخدام الوسةائل التكنولوجيةة داخةل         .6

 القاعة الدراسية.
2.29 0.679 

ومات الع مت احلصول عليها يف الدراسة عت الويب تفوق املعلومات الةع ميكةن   املعل .7
 احلصول عليها بطرق التعلي  التقليدية.

3.2 1.187 

رسال واستالم املواد التعليمية عةت الويةب باسةتخدام تطبيقةات     امدي الرضا حول  .8
 قوقل املتكاملة

4.21 0.883 

الطالبات حول دوافع الطالبات الستخدامه  االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على 
 تطبيقات الويب داخل القاعة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

لكرتونيةة لوظةائف   املراسةالت اإل  جةراء بعة   اشعورك باإلجيابيةة والرضةا حةول     .9
 ومشاريع املادة العلمية مقارنة مع املواد األخري.

2.66 1.128 

اسةتخدام   بينهةا وبةني واجهةة    هالشةب  ه. كانت واجهة االستخدام ثناء الدراسةة و وجهة  10
 ؟ Microsoft Word برناما معاجلة الكلمات الشهري

3.5 1.401 

ستالة املقرر املادة حةول النقةاط املطروحةة    ألبة وبني . كان هناك تنسيق مستمر بني الطا11
 للدراسة عت الويب.

3.16 1.326 

نالحظ من خالل اجابات عينة الدراسة حول دوافع التعل  والتعلةي  عةت شةبكة    
الويةةب داخةةل القاعةةة الدراسةةية أن مةةدي معرفةةة وكفةةاءة الطالبةةة يف اسةةتخدام شةةبكة  

قةع  او تطةوير مو أوانشةاء   (web) الويةب  املعلومات  والبقةث عةن املعلومةات خةالل    
( فقةد بلةا املتوسةط العةام إلجابةات      2جيدة. حيث نالحظ من اجلدول رق  ) ةلكرتونيا

مةا  أ .(2.15افراد العينة حول معرفة وكفةاءة الطالبةة يف اسةتخدام شةبكة املعلومةات )     
اري ( و كةان املتوسةط احلسةابي واالحنةراف املعية     0.408االحنراف املعياري فقد بلةا ) 

( على التوالي  وهذا يدل علةى عةدم وجةود    0.652( )2.33) للبقث عن املعلومات
ن لدي الطالبة دوافع وكفةاءة مالئمةة   أفراد العينة  لذا يستنتا أتشتت كبري يف استيابات 

الستخدام شبكة املعلومات يف التعل  داخل القاعة الدراسية والبقث عن املعلومات عت 
لكرتوني فقد كانت متدنيةة  او تطوير موقع أنشاء اع الطالبات يف ما معرفة ودوافأالويب. 

على ضعف الطالبات يف جمةال بنةاء    اوهذا يعطي مؤشًر  (1.29حيث بلا املتوسط  ا )
ن املتوسط العةام إلجابةات افةراد    اىل ألكرتونية. يف حني تشري النتائا اوتطوير صفقات 

 السةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل     العينة البقثية حول احلصول على التدريب الكةايف 
(  وتوض  النتائا مدي تةوفر  0.653( وباحنراف معياري)2.31القاعة الدراسية كان )

معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة والع بليت يف املتوسط احلسةابي  
( وهو احنراف منخف  ويةدل علةى   0.617(  اما االحنراف املعياري فقد بلا )3.24)
دم وجود تشتت كبري يف استيابات افراد عينة البقث. ويتل  مستوي الرضا والقناعة ع
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الطالبات حول دوافع الطالبات الستخدامه  االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على 
 تطبيقات الويب داخل القاعة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

لكرتونيةة لوظةائف   املراسةالت اإل  جةراء بعة   اشعورك باإلجيابيةة والرضةا حةول     .9
 ومشاريع املادة العلمية مقارنة مع املواد األخري.

2.66 1.128 

اسةتخدام   بينهةا وبةني واجهةة    هالشةب  ه. كانت واجهة االستخدام ثناء الدراسةة و وجهة  10
 ؟ Microsoft Word برناما معاجلة الكلمات الشهري

3.5 1.401 

ستالة املقرر املادة حةول النقةاط املطروحةة    ألبة وبني . كان هناك تنسيق مستمر بني الطا11
 للدراسة عت الويب.

3.16 1.326 

نالحظ من خالل اجابات عينة الدراسة حول دوافع التعل  والتعلةي  عةت شةبكة    
الويةةب داخةةل القاعةةة الدراسةةية أن مةةدي معرفةةة وكفةةاءة الطالبةةة يف اسةةتخدام شةةبكة  

قةع  او تطةوير مو أوانشةاء   (web) الويةب  املعلومات  والبقةث عةن املعلومةات خةالل    
( فقةد بلةا املتوسةط العةام إلجابةات      2جيدة. حيث نالحظ من اجلدول رق  ) ةلكرتونيا

مةا  أ .(2.15افراد العينة حول معرفة وكفةاءة الطالبةة يف اسةتخدام شةبكة املعلومةات )     
اري ( و كةان املتوسةط احلسةابي واالحنةراف املعية     0.408االحنراف املعياري فقد بلةا ) 

( على التوالي  وهذا يدل علةى عةدم وجةود    0.652( )2.33) للبقث عن املعلومات
ن لدي الطالبة دوافع وكفةاءة مالئمةة   أفراد العينة  لذا يستنتا أتشتت كبري يف استيابات 

الستخدام شبكة املعلومات يف التعل  داخل القاعة الدراسية والبقث عن املعلومات عت 
لكرتوني فقد كانت متدنيةة  او تطوير موقع أنشاء اع الطالبات يف ما معرفة ودوافأالويب. 

على ضعف الطالبات يف جمةال بنةاء    اوهذا يعطي مؤشًر  (1.29حيث بلا املتوسط  ا )
ن املتوسط العةام إلجابةات افةراد    اىل ألكرتونية. يف حني تشري النتائا اوتطوير صفقات 

 السةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل     العينة البقثية حول احلصول على التدريب الكةايف 
(  وتوض  النتائا مدي تةوفر  0.653( وباحنراف معياري)2.31القاعة الدراسية كان )

معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة والع بليت يف املتوسط احلسةابي  
( وهو احنراف منخف  ويةدل علةى   0.617(  اما االحنراف املعياري فقد بلا )3.24)
دم وجود تشتت كبري يف استيابات افراد عينة البقث. ويتل  مستوي الرضا والقناعة ع
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عن تقدي  املشاريع للمقرر والدراسة عةت الويةب باسةتخدام تطبيقةات قوقةل املتكاملةة       
(. وكةةان الشةةعور 0.883( واحنةةراف معيةةاري )4.21وللةةل مبتوسةةط حسةةابي عةةام )

لكرتونيةة لوظةائف ومشةاريع املةادة     ت اإلجراء بعة  املراسةال  اباإلجيابية والرضا حول 
( وبةاحنراف  2.66ا حيث بلا املتوسةط احلسةابي )  العلمية مقارنة مع املواد األخري جيًد

( كما توض  النتائا ارتفةاع املتوسةط احلسةابي يف اجابةات الطالبةات      1.128معياري )
طروحةة للدراسةة   ستالة املقرر املادة حول النقاط املأحول تنسيق مستمر بني الطالبة وبني 

 (.3.4عت الويب. حيث بلا املتوسط )
ةادت دوافةع   ٪87.5وقد أوضقت النتائا اإلحصائية بشكل عام أن أكثةر مةن   

 كما أن دوافع التعل  عند بقية الطالبات  التعل  عنده  بعد استخدامه  لبيئة التعل  املقرتحة
للتسةييل املسةقي    ةابلومت اإلعداد إلجراء مق  (٪12.5تناقصت بنسبة بسيطة حوالي )

 ملالحوات الطالبات  مع تركيز خاص على دوافع التعل  أثناء استخدام الطريقة املقرتحة. 

ما ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقةات   التساؤل الثاني للدراسة وهو: إلجابة عنول
 ؟الويب داخل القاعة الدراسية

يةول الةتعل  بعةد    يف هذه التيربة ُطلب مةن الطالبةات مةلء استقصةاء خةاص مب     
املشاركة يف أنشطة التعل  مةن أجةل تقةدي  تيذيةة راجعةة حةول عمليةة تعلة  تصةمي           

. وقد أوضقت نتييةة  786وكانت قيمة ألفا كرونباخ لعناصر االستقصاء هي   املشاريع
االستقصاء أن أغلب الطالبات سيلوا ا اهات اجيابية حنو التعل  من خالل تطبيق علةى  

هةذا النةوع    َن( فقط ال يفلل ٪7.5(  كما أن )٪82.5يئة التعليمية )الشبكة الداع  للب
باإلضافة اىل أن أغلب الطالبات أشاروا اىل أن ما أسند اليهن من أنشطة تعل    من التعل 
وكانت ردود أغلب الطالبات أنه  أحبوا استخدام تطبيقات الويةب يف تعلة      كان مفيًدا

الطالبات يةرون أن اسةتخدام تطبيقةات الويةب كةان       واليالبية من  مقرر تقنيات التعلي 
ومةع   من الطالبات على أنهة  تواصةلوا جيةًدا فيمةا بيةنهنَّ      ٪80واتفق   شديد السهولة

 (3أستالة املقرر )الباحثة(. ويتل  للل من خالل اجلدول رق  )
 

 ( منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات3جدول )
توح اإلجابات املطروح على الطالبات حول ميول الطالبات الستخدامه  االستقصاء املف

 تطبيقات الويب داخل القاعة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقةات الويةب يف حتقيةق مزايةا      -11
 سلو  التقليدي يف التعلي .اضافية مقارنة مع األ

3.19 1.011 

 1.254 3.14 يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض . اساعد هذا االسلو  كثرًي -12
مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسةة عةت الويةب مهاراتةل يف اسةتخدام       -13

 تكنولوجيا املعلومات.
3.4 1.109 

 ةودت الطريقة املقرتحة لعةرو ودراسةة هةذا املقةرر عةت الويةب داخةل القاعةة         -14
 الدراسية بتدريب ومهارات معينة.

3.25 0.644 

 1.258 3.56 ن استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت الويب يؤهل للعمل امليداني.ا -15
 1.100 3.33 ستمارات جوجل عند التعبري عن اآلراء الشخصية.اأفللية استخدم  -16

حيةث   خةل القاعةة الدراسةية   بارتياح عام نتيية دراسة املقرر عت الويةب دا  أشعر -17 
 ا.استخدام تطبيقات الويب بشكل عام سهل كان 

3.53 0.896 

 1.215 3.17   سهولة التواصل مع أستالة املقرر. -18 
 1.290 2.96 سلو  املستخدم.لديل الرغبة يف دراسة مواد علمية بنفس األ -19

املةادة العلميةة    ن هناك قناعة بني الطالبات الذين درسواأ( 3يتل  اجلدول رق  )
وحتقيةق للةل ملزايةا اضةافية مقارنةة باألسةلو          عت الويب داخل القاعةات الدراسةية  

  (1.011) ( واالحنةراف املعيةاري  3.19) التقليدي حيث بلا املتوسط العام لإلجابات
ويوهر من النتائا ارتفاع املتوسط احلسابي حول مساعدة أسلو  الدراسة عت الويب يف 

وكةان    (3.14حيث بلا املتوسةط احلسةابي )    علمية بشكل سلس وواض فه  املادة ال
ومن خالل حتليل اجابات الطالبات عينة الدراسةة حةول    (.1.254االحنراف املعياري )

 ن اإلجابات كانت متفقة يف اليالبية فيما يلي:أباستقصاء األسئلة املفتوحة  تبني  ميو نَّ
 ادة بشكل سلس وواض  بلا املتوسط العام على فه  امل اسلو  كثرًيساعدني هذا األ

 (.3.14) لإلجابات
  ةودني بتدريب ومهارات معينة بلا املتوسةط العةام    الكرتونيًّاان عرو املادة العلمية

 (.3.25) لإلجابات
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 ( منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات3جدول )
توح اإلجابات املطروح على الطالبات حول ميول الطالبات الستخدامه  االستقصاء املف

 تطبيقات الويب داخل القاعة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقةات الويةب يف حتقيةق مزايةا      -11
 سلو  التقليدي يف التعلي .اضافية مقارنة مع األ

3.19 1.011 

 1.254 3.14 يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض . اساعد هذا االسلو  كثرًي -12
مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسةة عةت الويةب مهاراتةل يف اسةتخدام       -13

 تكنولوجيا املعلومات.
3.4 1.109 

 ةودت الطريقة املقرتحة لعةرو ودراسةة هةذا املقةرر عةت الويةب داخةل القاعةة         -14
 الدراسية بتدريب ومهارات معينة.

3.25 0.644 

 1.258 3.56 ن استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت الويب يؤهل للعمل امليداني.ا -15
 1.100 3.33 ستمارات جوجل عند التعبري عن اآلراء الشخصية.اأفللية استخدم  -16

حيةث   خةل القاعةة الدراسةية   بارتياح عام نتيية دراسة املقرر عت الويةب دا  أشعر -17 
 ا.استخدام تطبيقات الويب بشكل عام سهل كان 

3.53 0.896 

 1.215 3.17   سهولة التواصل مع أستالة املقرر. -18 
 1.290 2.96 سلو  املستخدم.لديل الرغبة يف دراسة مواد علمية بنفس األ -19

املةادة العلميةة    ن هناك قناعة بني الطالبات الذين درسواأ( 3يتل  اجلدول رق  )
وحتقيةق للةل ملزايةا اضةافية مقارنةة باألسةلو          عت الويب داخل القاعةات الدراسةية  

  (1.011) ( واالحنةراف املعيةاري  3.19) التقليدي حيث بلا املتوسط العام لإلجابات
ويوهر من النتائا ارتفاع املتوسط احلسابي حول مساعدة أسلو  الدراسة عت الويب يف 

وكةان    (3.14حيث بلا املتوسةط احلسةابي )    علمية بشكل سلس وواض فه  املادة ال
ومن خالل حتليل اجابات الطالبات عينة الدراسةة حةول    (.1.254االحنراف املعياري )

 ن اإلجابات كانت متفقة يف اليالبية فيما يلي:أباستقصاء األسئلة املفتوحة  تبني  ميو نَّ
 ادة بشكل سلس وواض  بلا املتوسط العام على فه  امل اسلو  كثرًيساعدني هذا األ

 (.3.14) لإلجابات
  ةودني بتدريب ومهارات معينة بلا املتوسةط العةام    الكرتونيًّاان عرو املادة العلمية

 (.3.25) لإلجابات
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  شعر بارتياح عام نتيية دراسة املقرر عت الويب داخل القاعةة الدراسةية   أبشكل عام
 (.3.53) بلا املتوسط العام

 ستمارات جوجل عند التعبري عن اآلراء الشخصية. بلا املتوسط الية استخدم أفل
 (.3.33) العام لإلجابات

نستنتا أن التعل  عت شبكة الويب من خالل تطبيقات قوقل املتكاملةة قةد حقةق    
مزايا اضافية للطلبة مقارنة باألسلو  التقليدي  وهذا أيلا  يعطي مؤشةرا  حةول أهميةة    

ي  والتعل  عت شبكة الويةب مبةا يسةاعد الطلبةة يف فهة  املةادة العلميةة        التوجه اىل التعل
بأسلو  سلس وواض  ويزيد من مهارات الطلبة يف التفاعل مع الوسةائل التكنولوجيةة   

 احلديثة يف التعلي .

 استخدام املقابلة الشخصية: 
وبعد للل قامت الباحثة والطالبات بعمل مقةابالت لبقةث مةا شةعروا بةه  ةاه       

علي  والتعل  املدعوم باستخدام تطبيقات الويب. وقد قامةت الباحثةة بتةدريس نفةس     الت
املقرر وتوظيف نفس األنشطة التعليمية دون أن يسةتخدم الشةبكة يف شةعبة أخةري. ومت     
حتليل الفروق يف دوافع الطالبات أداءه  يف كل من الدراسة التقليدية وطريقةة الدراسةة   

ُطلب من الطالبات تقيي  نتائا تعلمهة  وللةل ألنهة  مل     كما  املقرتحة باستخدام الويب
 و ومن أجل تقدي  أوض  ملا ورد مةن حراء يف   ميروا من قبل مبثل تلل التيربة التعليمية

التكنولوجيةا كمةا هةو    -التفاعل -مت تقسي  االستيابات اىل ثالثة فئات وهي: التدريس 
 (:4واض  يف اجلدول رق )

 لتعليقات يف الفئات الثال ( عينات من ا4جدول رق  )
 أمثلة للتعليقات الفئة

 )الباحثة( أن الطريقة املقرتحة سوف تساعدها يف ادارة القاعة. تعتقد أستالة املقرر التدريس
دوافع تعلة  عاليةة خاصةة باألنشةطة الةع       الحوت أستالة املقرر )الباحثة( أن الطالبات لديهنَّ

نشطة األخري الع ال تستخدم تطبيقات الويب الةع كةان   تستخدم تطبيقات الويب أكثر من األ
 يستخدمها من قبل.  

ركزت أغلب الطالبات على أن املشاركة يف بيئة التعل  دفعته  اىل تسييل ما تعلموه ومكنةته   
 من تكوين انطباع قوي حول تعلمه . 

ول مفةاهي  تصةمي    الحوت الباحثة أن الطالبات يعطون تيذيةة راجعةة ويوجهةون أسةئلة حة      التفاعل
 املشاريع يف بيئة التعل .  

الحوت الباحثة أن الطالبات    أفكار ونقاشات تدور حول كل نشاط من أنشطة التعل  أثنةاء  
 الدراسة وبعدها.  

أكدت كثري من الطالبات أن الطريقة املقرتحة للدراسة ميكنها أن تسةهل التفاعةل والتعةاون مةا     
 صص الدراسية.  بني الطالبات خاصة بعد احل

الحوت الباحثة أن مجيع الطالبات يف عينة الدراسةة قبلةوا باسةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل        التكنولوجيا
 القاعة.  

حيث مسقةت  ةا التطبيقةات مبراجعةة       أشارت الباحثة اىل أن تطبيقات الشبكة كانت مناسبة
 ملفات الطالبات ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان.

 بالنسبة   .  اارت أغلب الطالبات اىل أن استخدام تطبيقات الشبكة كان سهل أش

ن هناك عالقة لات داللة احصائيةةة بةني الدراسةة عةت     أومن خالل املقابلة تبني  
مسةتوي تعلة  الطالبةات وأدائهةن اجلةامعي       و شبكة الويب داخةل القاعةات الدراسةية   

العامةل املسةتقل وبةني املةتيري التةابع       ( درجةةة االرتبةاط بةني   5) ويوض  اجلدول رقة  
 (Level significanceواألهمية النسبية  ذا االرتباط )

 ( يبني االرتباط بني العوامل املستقلة واملتيري التابع5) جدول
 الدراسة عت شبكة الويب داخل القاعة الدراسية واملستوي العلمي وأداء الطالبات اجلامعي العالقة

 28.9 معامل االرتباط
 0.05عند مستوي  p" 0.014مستوي ألهمية"
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 لتعليقات يف الفئات الثال ( عينات من ا4جدول رق  )
 أمثلة للتعليقات الفئة

 )الباحثة( أن الطريقة املقرتحة سوف تساعدها يف ادارة القاعة. تعتقد أستالة املقرر التدريس
دوافع تعلة  عاليةة خاصةة باألنشةطة الةع       الحوت أستالة املقرر )الباحثة( أن الطالبات لديهنَّ

نشطة األخري الع ال تستخدم تطبيقات الويب الةع كةان   تستخدم تطبيقات الويب أكثر من األ
 يستخدمها من قبل.  

ركزت أغلب الطالبات على أن املشاركة يف بيئة التعل  دفعته  اىل تسييل ما تعلموه ومكنةته   
 من تكوين انطباع قوي حول تعلمه . 

ول مفةاهي  تصةمي    الحوت الباحثة أن الطالبات يعطون تيذيةة راجعةة ويوجهةون أسةئلة حة      التفاعل
 املشاريع يف بيئة التعل .  

الحوت الباحثة أن الطالبات    أفكار ونقاشات تدور حول كل نشاط من أنشطة التعل  أثنةاء  
 الدراسة وبعدها.  

أكدت كثري من الطالبات أن الطريقة املقرتحة للدراسة ميكنها أن تسةهل التفاعةل والتعةاون مةا     
 صص الدراسية.  بني الطالبات خاصة بعد احل

الحوت الباحثة أن مجيع الطالبات يف عينة الدراسةة قبلةوا باسةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل        التكنولوجيا
 القاعة.  

حيث مسقةت  ةا التطبيقةات مبراجعةة       أشارت الباحثة اىل أن تطبيقات الشبكة كانت مناسبة
 ملفات الطالبات ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان.

 بالنسبة   .  اارت أغلب الطالبات اىل أن استخدام تطبيقات الشبكة كان سهل أش

ن هناك عالقة لات داللة احصائيةةة بةني الدراسةة عةت     أومن خالل املقابلة تبني  
مسةتوي تعلة  الطالبةات وأدائهةن اجلةامعي       و شبكة الويب داخةل القاعةات الدراسةية   

العامةل املسةتقل وبةني املةتيري التةابع       ( درجةةة االرتبةاط بةني   5) ويوض  اجلدول رقة  
 (Level significanceواألهمية النسبية  ذا االرتباط )

 ( يبني االرتباط بني العوامل املستقلة واملتيري التابع5) جدول
 الدراسة عت شبكة الويب داخل القاعة الدراسية واملستوي العلمي وأداء الطالبات اجلامعي العالقة

 28.9 معامل االرتباط
 0.05عند مستوي  p" 0.014مستوي ألهمية"
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واستخدمت احملاور الفرعية اآلتية لقياس مستوي استفادة الطالبةات مةن الدراسةة    
 عت شبكة الويب داخل القاعة الدراسية:

 يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض . اساعدني هذا األسلو  كثرًي -1
 تكنولوجيا املعلومات يف املادة العلمية. طور هذا األسلو  مهاراتي يف استخدام -2
 عرو املادة العلمية عت الويب جعلين أمتلل التدريب واملهارات الالةمة للتعل . -3
 يؤهلين للعمل امليداني. الكرتونيًّاعرو املادة العلمية  -4
 تمع.اجمل تعليمية عادلة ومتساوية ألفراد االويب يوفر فرًصاستخدام الدراسة عت تطبيقات  -5
 استخدام تكنولوجيا املعلومات طور مهارات التفكري الذاتي لدي الطلبة. -6
 استخدام هذا األسلو  طور وحسن من حتصيلي العلمي. -7
 أشعر بارتياح نتيية دراسة املادة العلمية عت شبكة الويب. -8

( ان هناك عالقة لات داللة احصةائية بةني الدراسةة    5ونالحظ من اجلدول رق  )
تطبيقات شبكة الويب وبني مستوي تعل  وتعلي  الطالبات وأدائهن اجلامعي  حيةث   عت

( 0.05( وهي لات داللة احصائية عند مستوي معنويةة ) 0.014بلا مستوي االهمية )
(  وهةذا يعةت عةن    28.9%اما معامل االرتباط بني هذا املتيري واملتيري التابع فقد بلةا ) 

البة اجلةامعي للمقةرر وبةني مسةتوي االسةتفادة مةن       مستوي عالقة مرتفع بني معدل الط
 الدراسة عت شبكة الويب داخل القاعات الدراسية.

للدراسةة وهو:مةا أثةر اسةتخدام تطبيقةات شةبكة        الةث الث عن التساؤلولإلجابة 
وكانةت   ؟اجلةامعي وأداء الطالبةات  )الويب( داخل القاعات الدراسية على تعلي  وتعل  

 على النقو التالي: -لباحثة يف الدراسةحسب تقسيمات ا -االجابة 
 وجهة نور الباحثة:

عند مقارنة مشاريع نفس املقرر الع مت تدريسها دون استخدام الطريقةة املقرتحةة    
رأت الباحثة أن الطريقة املقرتحة وهي استخدام تطبيقات الويب يف القاعات قد ساعدتها 

ذية الراجعة من الطالبات ومستوياته  على ادارة القاعة الدراسية خاصة عند مراجعة التي

مهتمةات باسةتخدام تطبيقةات     نهةا الحوةت أن الطالبةات كةنَّ    أباإلضافة اىل   التعليمية
دوافع تعلة  أفلةل    أن الطالبات لديهنَّ الشبكة أثناء عملية التعل . كما الحوت الباحثة

بةدون اسةتخدام   مبن أدوا نفةس املهةارات    بسبب استخدام تطبيقات الشبكة الا ما قورنَّ
تطبيقات الشبكة. أما فيما خيص األداء التعليمي للطالبات فتشري الباحثة اىل أن الطالبات 

البيئة التعليمية املقرتحة كانوا أكثر اشرتاك ا يف أنشطة وأحةدا  الةتعل .    َنالالتي استخدْم
فه  قادرات على التواصل ونقةل أفكةاره  الفرديةة ومعةار     وبعد اربروج من القاعة كنَّ

تأكيد على أن الطالبات قةادرات علةى األداء املمتةاة    الباإلضافة اىل   املتماسكة لآلخرين
تؤكد الباحثة أن مواقةع جوجةل كةان    وخالل كل مناقشة وكل أنشطة البقث والتفكري. 

 وسيلة مناسبة ومفيدة للطالبات عند تقدي  مشروعات فردية أو مجاعية. 
كةثري مةنه  يعتقةدون أن أداءهة  التعليمةي      وخالل املقابالت مع الطالبةات كةان   

وقد أكدوا على أن اسةتخدام تلةل     ودوافعه  أفلل عندما استخدموا الطريقة املقرتحة
من احلصول علةى انطبةاع جيةد     على قارسة ما تعلمنه ومكنهنَّ البيئة التعليمية شيعهنَّ

 متكةنَّ  -  التجمةوبدون أي مهارات يف -باإلضافة اىل أن الطالبات   عن مستوي تعلمهنَّ
من التقصيل باسةتخدام مواقةع جوجةل واعةداد مواقةع منفصةلة ختصةص ملشةروعات         

 اجملموعة. 
 تفاعل الطالبات مع الطريقة املقرتحة:

 َنطريقة التعل  املقرتحةة قةد قةدمْ    َنالحوت الباحثة أن الطالبات الالتي استخدْم
 فاهي  تصمي  املنتا الا ما قةورنَّ مزيًدا من األسئلة حول م َنتيذية راجعة اضافية ووجْه

 تلل البيئة املقرتحة َنالطريقة املقرتحة. كما أن الطالبات الالتي استخدْم َنمبن مل يستخدْم
نقاشات وأفكار يف كل أنشطة التعل  وأثناء احملاضرات الدراسية أفلةل قةن مل    نَّكانت  

ت جوجةل ميكةن أن حيسةن مةن     بها. كما أن أستالة املقرر رأت أن استخدام ملفةا  ْرَنمير
تفاعل الطالبات خالل كل نشةاط تعليمةي. وتشةري الباحثةة اىل أن اسةتخدام مسةتندات       
جوجل مس   ا بقياس مستويات الطالبات بكفةاءة وفاعليةة خاصةة بالنسةبة للطالبةات      
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مهتمةات باسةتخدام تطبيقةات     نهةا الحوةت أن الطالبةات كةنَّ    أباإلضافة اىل   التعليمية
دوافع تعلة  أفلةل    أن الطالبات لديهنَّ الشبكة أثناء عملية التعل . كما الحوت الباحثة

بةدون اسةتخدام   مبن أدوا نفةس املهةارات    بسبب استخدام تطبيقات الشبكة الا ما قورنَّ
تطبيقات الشبكة. أما فيما خيص األداء التعليمي للطالبات فتشري الباحثة اىل أن الطالبات 

البيئة التعليمية املقرتحة كانوا أكثر اشرتاك ا يف أنشطة وأحةدا  الةتعل .    َنالالتي استخدْم
فه  قادرات على التواصل ونقةل أفكةاره  الفرديةة ومعةار     وبعد اربروج من القاعة كنَّ

تأكيد على أن الطالبات قةادرات علةى األداء املمتةاة    الباإلضافة اىل   املتماسكة لآلخرين
تؤكد الباحثة أن مواقةع جوجةل كةان    وخالل كل مناقشة وكل أنشطة البقث والتفكري. 

 وسيلة مناسبة ومفيدة للطالبات عند تقدي  مشروعات فردية أو مجاعية. 
كةثري مةنه  يعتقةدون أن أداءهة  التعليمةي      وخالل املقابالت مع الطالبةات كةان   

وقد أكدوا على أن اسةتخدام تلةل     ودوافعه  أفلل عندما استخدموا الطريقة املقرتحة
من احلصول علةى انطبةاع جيةد     على قارسة ما تعلمنه ومكنهنَّ البيئة التعليمية شيعهنَّ

 متكةنَّ  -  التجمةوبدون أي مهارات يف -باإلضافة اىل أن الطالبات   عن مستوي تعلمهنَّ
من التقصيل باسةتخدام مواقةع جوجةل واعةداد مواقةع منفصةلة ختصةص ملشةروعات         

 اجملموعة. 
 تفاعل الطالبات مع الطريقة املقرتحة:

 َنطريقة التعل  املقرتحةة قةد قةدمْ    َنالحوت الباحثة أن الطالبات الالتي استخدْم
 فاهي  تصمي  املنتا الا ما قةورنَّ مزيًدا من األسئلة حول م َنتيذية راجعة اضافية ووجْه

 تلل البيئة املقرتحة َنالطريقة املقرتحة. كما أن الطالبات الالتي استخدْم َنمبن مل يستخدْم
نقاشات وأفكار يف كل أنشطة التعل  وأثناء احملاضرات الدراسية أفلةل قةن مل    نَّكانت  

ت جوجةل ميكةن أن حيسةن مةن     بها. كما أن أستالة املقرر رأت أن استخدام ملفةا  ْرَنمير
تفاعل الطالبات خالل كل نشةاط تعليمةي. وتشةري الباحثةة اىل أن اسةتخدام مسةتندات       
جوجل مس   ا بقياس مستويات الطالبات بكفةاءة وفاعليةة خاصةة بالنسةبة للطالبةات      
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كما أن الباحثة الحوت من خالل نشر مالحوات الطالبات عةت ملفةات     األكثر انطواًء
 . ا بتقدي  مقرتحات التعل  واملالحوات  نَّجوجل مس   

قادرات على التعبري عةن   كنَّ أنهنَّ أما من وجهة نور الطالبات  فقد رأت أغلبهنَّ
سةتمارات جوجةل لدراسةة    االباحثةة   تالشخصية بطريقة أفلل عندما استخدم نَّحرائه

ملفات جوجل كانت  أن َنباإلضافة اىل أن عدًدا من الطالبات وجْد  مستوياته  التعليمية
  وللةل ألنهةا تلةمن مراجعةات     وسيلة مفيدة إلدارة أعما   اجلماعيةة مةع ةمةيالتهنَّ   

متزامنة وتصويبات يقوم بها العديةد مةن الطالبةات. باإلضةافة اىل أن أكثةر مةن نصةف        
اىل أن استخدام مواقع جوجل ميكن أن يدع  التفاعل مع الةزميالت قةا    َنالطالبات أشْر

سني انتاجية املشاريع. وأكدت الطالبات على أن الطريقة املقرتحة للدارسة يساعد على حت
  خاصة خارج القاعة الدراسةية ألن  التفاعل والتعاون فيما بينهنَّ ميكنها أن تسهل عليهنَّ

الدراسة بالطريقة املقرتحة تشتمل على طرق مفيدة للنشةر واملشةاركة والعمةل اجلمةاعي     
 صال بشكل يومي. بالبقاء على ات مسقت  نَّ

 من ناحية توظيف التقنية يف التعلي  بشكل فعال: 
يقوم النوام التعليمي من خالل التقنية مبتابعة ختات ومشاركات الطالبات عندما 

الباحثة أن أكثر الطالبات  توقد الحو  تطبيقات الشبكة الع تدع  بيئة التعل  َنيستخدْم
أن التطبيقةات    وتشري الباحثة اىل  ب داخل القاعةاستخدام تطبيقات الوي َنميكن أن يقبل 

ميكن استخدامها من أجهزة لات أنومة خمتلفة مثل احلواسب الشخصية وا واتف الذكية 
واحلواسب اللوحية  لذلل ميكنه أن يدير القاعة الدراسةية يف أي وقةت وأي مكةان مةن     

ملفةات   َنات اسةتخدم أن العديد من الطالب خالل شبكة اإلنرتنت. كما الحوت الباحثة
وهةذا يعةين كفةاءة      على فةيس بةوك بعةد اليةوم املدرسةي      نَّجوجل يف حترير مالحواته

الطالبةات باسةتخدامها بطريقةة فعالةة      يةة وموثوقيةة تطبيقةات الويةب الةع تسةم  ليالب     
 بعد الدرس. نَّومذكراته نَّعلى مراجعة حماضراته نَّوتشيعه

ت جوجل كانت سهلة االستخدام بالنسبة وقد أشارت أغلب الطالبات اىل أن ملفا
ألن واجهة االستخدام فيها تشبه واجهة استخدام برناما معاجلةة الكلمةات الشةهري     نَّ 

Microsoft Word      كما رأت الطالبات أن ملفات جوجل كانت مفيةدة ملراجعةة أنشةطة
ان أو أي حباجة اىل اربوف مةن فقةدان امللفةات ألنهةا متاحةة يف أي مكة       التعل  ومل يكنَّ

اسةتخدام ملفةات جوجةل     وقت. وبسبب هذه املميزات  وجدت الطالبات أنه بإمكانهنَّ
كمةا أن العديةد مةن      كأداة للتسييل املالحوات املفيدة لدورات أخري أثناء احملاضرات

أن مواقع جوجل كانةت أداة مفيةدة يف ادارة أنشةطة اجملموعةات واجنةاة       َنالطالبات أكْد
  مشروعات اجملموعات.

 خالصة النتائج:

افرتضت هذه الدراسة أن اسةتخدام تطبيقةات الويةب يةدع  بيئةة الةتعل  داخةل        
القاعات الدراسية  كما تدع  أنشطة التعل  الع متكن املتعلمني واملعلمني وأعلةاء هيئةة   

بني تطبيقات الشبكة مةع نوةام ادارة    ألن التكامل ؛ا بنياحالتدريس من استخدامها يوميً 
يساعد املعلمني واملتعلمني على احلصول علةى خةدمات تعليميةة متكاملةة      LMSالتعل  

وعلى استخدام تطبيقات الويب لدع  التعلي  والتعل . ويعتت حتسني دوافع التعل  عنةد  
ا لتقسةني التعلةي  والةتعل  داخةل     الطالبات أثناء احملاضرات الدراسية وبعدها أمًرا مهمً ة 

به هذه الدراسة هو دعة  بيئةة الةتعل  يف الفصةول      القاعات الدراسية. وأه  ما ساهمت
وقد قدمت بيئةة الةتعل  املقرتحةة أدوات تعلة  تسةهل علةى         بتطبيقات الشبكة املعروفة

أو مبعنى حخر كان ا ةدف مةن هةذا البقةث أن حيسةن دوافةع         الطالبة التعل  واملشاركة
ل من خالل حتسني بيئةة  ولل  التعل  واملشاركة عند الطالبة أثناء وبعد احلصص الدراسية

التعل  من خالل استخدام تطبيقات الشبكة الشهرية. وقد أصب  التعلي  أكثر جناًحا نتيية 
وجاءت النتةائا متفقةة مةع بعة  الدراسةات منهةا         الستخدام دع  الدوافع واملشاركة

والعديةد مةن الدراسةات      (2010ودراسة )أمحد البطاينة   (2013دراسة )حممد حيدر 
 ,Wang) (Thompson,2007) (Alexander, 2006( )Hughes, 2009)ة مثةل  األجنبية 
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Tan.) وأخةرًيا  .وتتل  أهمية نتائا هذه الدراسة يف حتقيق التفاعل بني املعل  واملتعلمني 
 عت شبكة الويب لتقيةي  األداء بعةد الةتعل     ميكن للرتبويني أن يستخدموا البيئة التعليمية

 ملعرفة ما حصله املتعل  من معارف مت تقدميها له أثناء الدراسة. 

 توصيات الدراسة:

 يف ضوء نتائا الدراسة احلالية مت اقرتاح التوصيات التالية:
لتدريس مناها تعليمية كثرية لتققيق استخدام الطريقة املقرتحة يف هذه الدراسة  -1

 .تعليمية متعددة أهداف
ه  من أجل حتسني ختات ئراحواستطالع أهمية االهتمام بدوافع وميول املتعلمني  -2

 والتعل . التعلي 
أثناء التدريس يف اجراء تقيي  ملستوي الطالبة وحتديةد   استخدام البيئة التعليميةأهمية  -3

 .قلايا التعل  املهمة

 مقرتحات الدراسة:

مةن   امت اقرتاح بع  املوضوعات الع تتطلب مزيًديف ضوء نتائا الدراسة احلالية 
 الدراسة املستقبلية كما يلي:

تصمي  مقرتحات حبثية باستخدام تطبيقات الويب الشهرية الةع اسةتخدمت يف هةذه     -1
الدراسة لتتكامل مع غريها من أدوات التعل  األخري أو األنومة األخري مثل نوام 

 . LMSادارة التعل  
نةاظ  ادارة   استخدام املزيد من تطبيقات الشبكة املناسبة مةع تشيع  عمل أحبا  مستقبلية -2

 وتستخدمها يف تدريس مواد أخري وأغراو تعليمية خمتلفة. LMSالتعل  
جراء دراسات املستقبلية تعمل على حتليل جهود املتعلمني للتعل  باستخدام التقنيةة  ا -3

 راجمية مألوفة. مناسبة تدع  هذا اال اه باستخدام واجهات ب اوتلع حلول 
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 35-13م. ص2002  يناير 24  ع3واملعلومات. جملة عامل املعلومات واملكتبات والنشر  ما
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 مالحق الدراسة

 ملقق الدراسة: منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات.
  ما مدي معرفتل وكفاءتل يف استخدام شبكة املعلومات من حيث: -

 ارسال واستقبال التيد اإللكرتوني E-mail.  
 البقث عن املعلومات من خالل الويب  web. 
 قع الكرتوني.انشاء وتطوير مو   

 ؟هل مت احلصول على التدريب الكاف الستخدام االنرتنت يف دراسة املقرر عت الويب -
  ما مدي توفر معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة؟ -
 ؟ما مدي تواجد مساعدة فنية مالئمة تسهل استخدام الوسائل التكنولوجية داخل القاعة الدراسية -
ع مت احلصول عليها يف الدراسة عةت الويةب تفةوق املعلومةات الةع ميكةن       هل املعلومات ال -

 احلصول عليها بطرق التعلي  التقليدية؟
 املتكاملة؟ التعليمية عت الويب باستخدام تطبيقات قوقلما رأيل حول أرسال واستالم املواد  -
لعلمية مقارنةة  ما شعورك حول أجراء بع  املراسالت االلكرتونية لوظائف ومشاريع املادة ا -

 مع املواد االخري؟  
كيف كانت واجهة االستخدام اثناء الدراسة وما وجهة الشبة بينهةا وبةني واجهةة اسةتخدام      -

 ؟  Microsoft Wordبرناما معاجلة الكلمات الشهري 
هلل كان هناك تنسيق مستمر بني الطالبة وبني اسةتالة املقةرر املةادة حةول النقةاط املطروحةة        -

 يب؟للدراسة عت الو

 ماهي ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟
ما مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقات الويب يف حتقيةق مزايةا اضةافية     -

 مقارنة مع االسلو  التقليدي يف التعلي ؟
  هل ساعد هذا االسلو  كثريا  يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض ؟ -
ما مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسة عت الويب مهاراتل يف استخدام تكنولوجيةا   -

 املعلومات؟
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 مالحق الدراسة

 ملقق الدراسة: منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات.
  ما مدي معرفتل وكفاءتل يف استخدام شبكة املعلومات من حيث: -

 ارسال واستقبال التيد اإللكرتوني E-mail.  
 البقث عن املعلومات من خالل الويب  web. 
 قع الكرتوني.انشاء وتطوير مو   

 ؟هل مت احلصول على التدريب الكاف الستخدام االنرتنت يف دراسة املقرر عت الويب -
  ما مدي توفر معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة؟ -
 ؟ما مدي تواجد مساعدة فنية مالئمة تسهل استخدام الوسائل التكنولوجية داخل القاعة الدراسية -
ع مت احلصول عليها يف الدراسة عةت الويةب تفةوق املعلومةات الةع ميكةن       هل املعلومات ال -

 احلصول عليها بطرق التعلي  التقليدية؟
 املتكاملة؟ التعليمية عت الويب باستخدام تطبيقات قوقلما رأيل حول أرسال واستالم املواد  -
لعلمية مقارنةة  ما شعورك حول أجراء بع  املراسالت االلكرتونية لوظائف ومشاريع املادة ا -

 مع املواد االخري؟  
كيف كانت واجهة االستخدام اثناء الدراسة وما وجهة الشبة بينهةا وبةني واجهةة اسةتخدام      -

 ؟  Microsoft Wordبرناما معاجلة الكلمات الشهري 
هلل كان هناك تنسيق مستمر بني الطالبة وبني اسةتالة املقةرر املةادة حةول النقةاط املطروحةة        -

 يب؟للدراسة عت الو

 ماهي ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟
ما مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقات الويب يف حتقيةق مزايةا اضةافية     -

 مقارنة مع االسلو  التقليدي يف التعلي ؟
  هل ساعد هذا االسلو  كثريا  يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض ؟ -
ما مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسة عت الويب مهاراتل يف استخدام تكنولوجيةا   -

 املعلومات؟



اأثر ا�ستخدام تطبيقات �سبكة )الويب( ...
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هل ةودت الطريقة املقرتحة لعرو ودراسة هذا املقرر عت الويةب داخةل القاعةة الدراسةية      -
  بتدريب ومهارات معينة؟

 ل للعمل امليداني؟هل ترين ان استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت الويب يؤهل -
 ا رأيل يف بأفللية طريقة التعبري عن اآلراء الشخصية عند استخدم استمارات جوجل؟م -
 هل كان استخدام تطبيقات الويب كان سهال؟ -
 ما رأيل يف سهولة التواصل مع أستالة املقرر؟ -
 هل لديل الرغبة يف أخذ مواد علمية بنفس االسلو  املستخدم؟ -

 لبات:حول املقابلة مع الطا** 
 ما رأيل حول الدراسة عت تطبيقات الويب باستخدام التصمي  املقرتح من حيث: 

 التدريس 
 أنشطة التعل  الع تستخدمني تطبيقات الويب فيها. -
 استخدام التكنولوجيا يف هذا املقرر يوفر فرصا  تعليمية عادلة ومتساوية لكل الطالبات   -
لطالبات بكفاءة وفاعلية خاصةة بالنسةبة   استخدام مستندات جوجل مس  بقياس مستويات ا -

 للطالبات األكثر انطواء.
ملفات جوجل مفيدة ملراجعة أنشطة التعل  ومل يكن حباجةة اىل اربةوف مةن فقةدان امللفةات       -

 ألنها متاحة يف أي مكان أو أي وقت
 استخدام التكنولوجيا يف هذا املقرر طور مهارات التفكري الذاتي للطالبة. -
 سلو  حسن وطور املستوي العلمي.استخدام هذا اال -
 بشكل عام شعورك نتيية دراسة هذه املادة عت الويب. -

 التفاعل 
 تعدد األفكار حول أنشطة التعل  وكثرة النقاش حو ا. -
الطريقة املقرتحة للدراسة ميكنها أن تسهل التفاعل والتعاون مةا بةني الطالبةات خاصةة بعةد       -

 احملاضرات الدراسية.

 ى استخدام تطبيقات الويب داخل القاعة.اقبال الطالبة عل -
 فائدة التطبيقات يف مراجعة الطالبات مللفاته  ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان. -

 من ناحية التكنولوجيا 
  املشاكل واملعوقات الع تواجهها الطالبة عند دراسته للمادة املطروح عت تطبيقات الويب -
 عند الدخول ملوقع الويب من داخل اجلامعة. هناك صعوبة متكررة تواجه الطالبة -
  االجهزة احلاسوبية املتوفرة يف اجلامعة غري مالئمة الستخدام االنرتنت. -
  سرعة االتصال باألنرتنت داخل اجلامعة غري مالئمة. -
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 ى استخدام تطبيقات الويب داخل القاعة.اقبال الطالبة عل -
 فائدة التطبيقات يف مراجعة الطالبات مللفاته  ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان. -

 من ناحية التكنولوجيا 
  املشاكل واملعوقات الع تواجهها الطالبة عند دراسته للمادة املطروح عت تطبيقات الويب -
 عند الدخول ملوقع الويب من داخل اجلامعة. هناك صعوبة متكررة تواجه الطالبة -
  االجهزة احلاسوبية املتوفرة يف اجلامعة غري مالئمة الستخدام االنرتنت. -
  سرعة االتصال باألنرتنت داخل اجلامعة غري مالئمة. -
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 ةه واحلركيَّيَّحِّات الصِّلوكّيوالسُّ ةالعادات الغذائيَّ

 لو طالبات جامعه امللك فيص لطالب 
 
 

 عبد الحكيم بن جواد المطر* .د .أ
 محمود عبد الحافظ النجار* .د .أ
 إيمان أحمد ماهـر أنـور* .د .أ

 

 تربيةكلية ال -أستـــاذ بقسم التربية البدنية * 
 المملكة العربية السعودية -ساء باإلحجامعة الملك فيصل 

 
 شكر وتقدير

 يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل 
 (150082على دعمها المادي والمعنوي في تمويل هذا المشروع رقم )
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 ه يَّحِّات الصِّلوكّيوالسُّ ةالعادات الغذائيَّ

 له امللك فيصو طالبات جامع لطالبة واحلركيَّ

 وآخرون عبد احلكيم بن جواد املطر .د .أ

 :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على  العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة لطى          
سىتعار   إ 1100وطالباا جامعة امللك في ل. وقد مت استخدام اإلسىتبيان معىا البياتىاا  يىع و       

، وقىد رراو ىت   566وللطالبىاا   439مكتعلىة، للطى   منهىا     ااعاراست 1005ستبيان، أعيد منها إ
 .سنة مو عني عل  سبا  لياا 25 – 18أععارهم من 

 و اتت أهم تتاةج الدراسة:
 رناول الط   والطالباا عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم. -1
 .اومي ًّّعدم  رص الط   والطالباا عل  رناول اخلضرواا ي -2
 عدم وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   والطالباا يف حمور العاداا الائاةية. -3
 رفضيل الط   والطالباا رناول الطعام أثناء مشاهد  التلفزيون. -4
 عدم إجراء الط   والطالباا لفاوصاا فقر الدم والككر. -5
" حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية "  وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف -6

 .0.01 يع مكتوى الداللة أقل من  ،ل احل آراء الط  
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالبىاا  ليىة اليبيىة وآراء طالبىاا  ىل مىن        -7

 لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية     
 احلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية.و

وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىة العلىوم وآراء طالبىاا  ىل مىن       -8
يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية      األععال لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  

 علوم.واحلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية ال
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اآلدا  وآراء طالباا  لية  -9

الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر ية" ل احل آراء 
 ط   وطالباا  لية اآلدا .
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عبد �حلكيم بن جو�د �ملطر؛ و�آخرون

 ه يَّحِّات الصِّلوكّيوالسُّ ةالعادات الغذائيَّ

 له امللك فيصو طالبات جامع لطالبة واحلركيَّ

 وآخرون عبد احلكيم بن جواد املطر .د .أ

 :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على  العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة لطى          
سىتعار   إ 1100وطالباا جامعة امللك في ل. وقد مت استخدام اإلسىتبيان معىا البياتىاا  يىع و       

، وقىد رراو ىت   566وللطالبىاا   439مكتعلىة، للطى   منهىا     ااعاراست 1005ستبيان، أعيد منها إ
 .سنة مو عني عل  سبا  لياا 25 – 18أععارهم من 

 و اتت أهم تتاةج الدراسة:
 رناول الط   والطالباا عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم. -1
 .اومي ًّّعدم  رص الط   والطالباا عل  رناول اخلضرواا ي -2
 عدم وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   والطالباا يف حمور العاداا الائاةية. -3
 رفضيل الط   والطالباا رناول الطعام أثناء مشاهد  التلفزيون. -4
 عدم إجراء الط   والطالباا لفاوصاا فقر الدم والككر. -5
" حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية "  وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف -6

 .0.01 يع مكتوى الداللة أقل من  ،ل احل آراء الط  
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالبىاا  ليىة اليبيىة وآراء طالبىاا  ىل مىن        -7

 لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية     
 احلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية.و

وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىة العلىوم وآراء طالبىاا  ىل مىن       -8
يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية      األععال لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  

 علوم.واحلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية ال
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اآلدا  وآراء طالباا  لية  -9

الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر ية" ل احل آراء 
 ط   وطالباا  لية اآلدا .



ة ... ه و�حلركيَّ يَّ حِّ لوكّيات �ل�صِّ ة و�ل�صُّ �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ
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التطبيقية وخدمة اجملتعا وآراء  وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا -10
ط    لية الطب البيطري يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر ية" ل احل آراء ط   

  لية الطب البيطري.
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشري وآراء طالباا إدار  االععال  -11

  ية" ل احل آراء ط    لية الطب البشري.يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر
عدم وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى يف  -12

 عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية".

لئلك فإن الدراسة روصي بتبين برتامج مو د لتوعية بالعاداا الائاةية الكليعة لطلبىة امامعىة،   
 ج إىل برامج خمتلفة للتوعية بالكلو ياا ال اية واحلر ية لطلبة  لياا امامعة املختلفة.بينعا حتتا

 الكلو ياا ال ايه واحلر يه، اللياقة البدتية ،العاداا الائاةيه :الكلعاا املفتا ية

 
Introduction:The study aimed to identify the dietary habits, health, and 
physical activity behavior of students at King Faisal University (KFU), 

Alahsa, Saudi Arabia. 
 

Method: A questionnaire was used to collect data from 1005 students, aged from 18-
25 years. 439 males and 566 females from 5 colleges completed the questionnaire. 

Results:The findings of the study could be summarized as follows: 
1- Students eat a number of food snacks between meals every day 
2- Students do not eat vegetable every day. 
3- There was no significant difference between male and female students ' dietary habits. 
4- Students prefer to eat while watching TV. 
5- KFU students do not check for Anemia or diabetes. 
6- There was significant difference between male and female students ' health and physical 

activity behavior. 
7- There was significant difference between college of Education students and College of 

Applied studies and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

8- There was significant difference between college science students, College of Applied 
studies, and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

9- There was significant difference between college of Art students, College of Applied 
studies, and community service female students in health and physical activity 
behavior.  

10- There was significant difference between college of Applied studies, community 
service female students, and college of Veterinary Medicine male students in health 
and physical activity behavior. 

11- There was significant difference between College of Business Administration female 
students, and college of Medicine Medicine male students in health and physical 
activity behavior 

12- There was no significant differences between other colleges students in health and 
physical activity behavior 

Implications:It is strongly recommended that a general nutritional and dietary 
awareness program should be implemented for all KFU students. However, different health 
and physical activity awareness programs must be conducted for students from different 
KFU colleges. 

Dietary habits, Health, and physical activity behavior of King Faisal University's Students. 
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عبد �حلكيم بن جو�د �ملطر؛ و�آخرون

 
Introduction:The study aimed to identify the dietary habits, health, and 
physical activity behavior of students at King Faisal University (KFU), 

Alahsa, Saudi Arabia. 
 

Method: A questionnaire was used to collect data from 1005 students, aged from 18-
25 years. 439 males and 566 females from 5 colleges completed the questionnaire. 

Results:The findings of the study could be summarized as follows: 
1- Students eat a number of food snacks between meals every day 
2- Students do not eat vegetable every day. 
3- There was no significant difference between male and female students ' dietary habits. 
4- Students prefer to eat while watching TV. 
5- KFU students do not check for Anemia or diabetes. 
6- There was significant difference between male and female students ' health and physical 

activity behavior. 
7- There was significant difference between college of Education students and College of 

Applied studies and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

8- There was significant difference between college science students, College of Applied 
studies, and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

9- There was significant difference between college of Art students, College of Applied 
studies, and community service female students in health and physical activity 
behavior.  

10- There was significant difference between college of Applied studies, community 
service female students, and college of Veterinary Medicine male students in health 
and physical activity behavior. 

11- There was significant difference between College of Business Administration female 
students, and college of Medicine Medicine male students in health and physical 
activity behavior 

12- There was no significant differences between other colleges students in health and 
physical activity behavior 

Implications:It is strongly recommended that a general nutritional and dietary 
awareness program should be implemented for all KFU students. However, different health 
and physical activity awareness programs must be conducted for students from different 
KFU colleges. 

Dietary habits, Health, and physical activity behavior of King Faisal University's Students. 
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 -:املقدمة ومشكلة البحث
رض يباىع عنىه وهاهىد يف    إهتم اإلتكان بالائاء منئ أن وجىد على  سىطل األ   

وهو ينظر إليه من قديم الزمن عل  أتىه وسىيلة إىل ال ىاة والقىو  دون      ،احل ول عليه
العاداا الائاةية واملعتقداا الدينية جتاه الطعام ف ،التعرف عل  رر يبه أو دراسة عناصره

طبيعىة  ملقتضىياا الظىروف و   ارتوارثها األجيال امديد  ويتجدد ويبتكر منها الكىري  ربع ى  
 .البيئة ومتطلباا احلضار  املتا  

والعاداا ما هي إال سلو ياا مت رعلعها وممارستها طويً   تى  صىارا  طبيعىة    
اإلتكان أتها جزء منه ألته مارسها على  املىدى الطويىل وركيىى على         ت  يشعر ،ثاتية

نعىو  ىالك م   والعاد  مريل  ري  من املهاراا اليت مت رعلعها أثناء مرا ىل ال  ،وجودها معه
واأل ل واملشي، فالعاد  ما هىي إال سىلو ياا يىتم رعلعهىا عىن طريىب مراقبىة ورقليىد         

)املراسىىي  يظهىىرون بشىىكل جيىىد ورشىىعرهم بالر ىىا.     اآلخىىرين و  يىىى جتعلىىهم  
 (.2010،وعبداجمليد

الكىلو  أو الطىرق املتبعىة يف إعىداد ورنىاول       :أما العاداا الائاةية فتعرف بأتهىا 
ورعتعىد على  مىزيج مىن     ،ن في  إتتىاج أو   ىاد الاىئاء و تى  رناوله    ربدأ مو ،الائاء

يف    ىب   ةهعيى ألكل فرد  وللعاداا الائاةيه .العوامل النفكية واالجتعاعية واالقت ادية
 ،مجيا مرا ل  ياره ألتها رىررب  ققاومىة األمىراض والقىدر  على  حتعىل أعبىاء احليىا         

ية واحلالة االقت ادية لألسر  ومكتوى الريقافىة  احلالة الائاة ورقييعها يتطلب التعرف عل 
والعاداا والتقاليىد   ،living conditionالائاةية واملكتوى الريقايف العام أو احلالة املعيشية 

الائاةية الكاةد  يف األسر  واألغئية املفضلة وغ  املفضىلة وأسىعار األغئيىة املتىوفر  يف     
و ئلك معرفىة النعىو    ،داد الطعام وحتض هاألسواق والتكهي ا والوساةل املتوفر  إلع

 .                           (2008،)امل ري .والتطور و عية العناصر اليت يتناوهلا الفرد وتوعيتها

وقد أدى التا  االقت ادي واالجتعاعي الكريا يف العقدين املا يني إىل راى اا  
وره اتعكس عل  احلالة ال ىاية  وهئا بد ، ب   يف العاداا الائاةية للعجتعا الكعودي

والتائوية. وقد ساعد اررفا  مكتوى الفرد إىل الرفاهيىة واالعتعىاد على  سىبل الرا ىه      
.. واليت قد يؤدي بعضها .مراضوما رررب عليها من اتتشار لأل ،املختلفه يف رقليل احلر ة

 .(2006)املزاهره، .إىل الوفا 

و ياا ال ايه اليت هلا ع قة مباشىر   وارربطت بالعاداا الائاةيه العديد من الكل
ب اة اإلتكان وسلو ه  عاد  شر   أس مىن املىاء الفىارر عنىد االسىتيقاا مىن النىوم        

ورنظيى األسىنان بعىد رنىاول الطعىام أو      ،يف الفم قبل بلعه ا، ومضغ الطعام جيد اصبا  
ن يعشرالساعاا خ ل األربا و 8-7ا، والنوم من ورناول طعام اإلفطار صبا   ،الشرا 

ورنىاول   ،وعدم رناول األ ل بني الوجباا ،والرا ة عندما حيتاج امكم ،ساعة من اليوم
 اوأن ركىون جىزء    ،الكلطة املكوتة من بعض أتوا  اخلضرواا الطا جىة مىا  ىل طعىام    

ورناول املشروباا املعتدلة احلىرار ، وااافظىة على  الىو ن      ،من حمتوياا الطعام اأساسيًّّ
وعدم  ،النقية وااافظة عل  اعتدال امكم، واإل ريار من شر  املياه ،من الطبيعي اب الطبيعي أو قري

 (.2006)القباتي،  املوس لفياا طويلة أمام شاشة التلفزيون أو غ ه من األجهز 

فقىد قىاد الفهىم املتزايىد      ، متزايىد  ةوحتتل مكأله الكلو  ال اي ورنعيتىه أهعيى  
  األخ  ةإىل  دوث حتوالا  ب ه يف العقود الري ث ةل اللع قه الكامنه بني الكلو  وا

ومن أجل ذلك رعد دراسه وفهم املعارساا  ،يف القرن العشرين يف فهم ال اه ورنعيتها
جتاهاا حنو ال اة والكلو  ال اي اخلطوه واال ،الكلو يه املضر  بال اه أواملنعيه هلا

األمر الئي ينعكس يف النهايه  ،رطويرها والععل عل  ةلل ا ةإلهاد املوارد املنعي األوىل
وهئا  ،ةوالنوعي ةورطوير برامج الوقايه املناسب ةال ا ةعل  النعو ال اي وختطي  ورنعي

 ةمن ا تشاف عوامل اخلطر على  ال ىا   ةالعاملي ةال ا ةما يتوافب ما ما رنادي به منظع
يم ذلك قعارسىه أتشىطه   للعرض للوقاية منها، وردع ةاملكبب ةالبنيوي ةواألسبا  الكلو ي

 ،صابة بالككري ر يه من شأتها احلفاا عل  الو ن والوقاية من الكعنة والوقاية من اإل
والتخفيىى مىن مشىا ل     ،ورقوية عض ا امكىم  ،واررفا   ا  الدم وأمراض القلب

تها إ يع ،وحتكني احلالة النفكية واملعنوية ،أمراض املفاصل والروماريزم وهشاشة العظام
 (2005د عل  التخفيى من القلب واال تئا  واملشا ل النفكي )املوس ، ركاع
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والتائوية. وقد ساعد اررفا  مكتوى الفرد إىل الرفاهيىة واالعتعىاد على  سىبل الرا ىه      
.. واليت قد يؤدي بعضها .مراضوما رررب عليها من اتتشار لأل ،املختلفه يف رقليل احلر ة

 .(2006)املزاهره، .إىل الوفا 

و ياا ال ايه اليت هلا ع قة مباشىر   وارربطت بالعاداا الائاةيه العديد من الكل
ب اة اإلتكان وسلو ه  عاد  شر   أس مىن املىاء الفىارر عنىد االسىتيقاا مىن النىوم        

ورنظيى األسىنان بعىد رنىاول الطعىام أو      ،يف الفم قبل بلعه ا، ومضغ الطعام جيد اصبا  
ن يعشرالساعاا خ ل األربا و 8-7ا، والنوم من ورناول طعام اإلفطار صبا   ،الشرا 

ورنىاول   ،وعدم رناول األ ل بني الوجباا ،والرا ة عندما حيتاج امكم ،ساعة من اليوم
 اوأن ركىون جىزء    ،الكلطة املكوتة من بعض أتوا  اخلضرواا الطا جىة مىا  ىل طعىام    

ورناول املشروباا املعتدلة احلىرار ، وااافظىة على  الىو ن      ،من حمتوياا الطعام اأساسيًّّ
وعدم  ،النقية وااافظة عل  اعتدال امكم، واإل ريار من شر  املياه ،من الطبيعي اب الطبيعي أو قري

 (.2006)القباتي،  املوس لفياا طويلة أمام شاشة التلفزيون أو غ ه من األجهز 

فقىد قىاد الفهىم املتزايىد      ، متزايىد  ةوحتتل مكأله الكلو  ال اي ورنعيتىه أهعيى  
  األخ  ةإىل  دوث حتوالا  ب ه يف العقود الري ث ةل اللع قه الكامنه بني الكلو  وا

ومن أجل ذلك رعد دراسه وفهم املعارساا  ،يف القرن العشرين يف فهم ال اه ورنعيتها
جتاهاا حنو ال اة والكلو  ال اي اخلطوه واال ،الكلو يه املضر  بال اه أواملنعيه هلا

األمر الئي ينعكس يف النهايه  ،رطويرها والععل عل  ةلل ا ةإلهاد املوارد املنعي األوىل
وهئا  ،ةوالنوعي ةورطوير برامج الوقايه املناسب ةال ا ةعل  النعو ال اي وختطي  ورنعي

 ةمن ا تشاف عوامل اخلطر على  ال ىا   ةالعاملي ةال ا ةما يتوافب ما ما رنادي به منظع
يم ذلك قعارسىه أتشىطه   للعرض للوقاية منها، وردع ةاملكبب ةالبنيوي ةواألسبا  الكلو ي

 ،صابة بالككري ر يه من شأتها احلفاا عل  الو ن والوقاية من الكعنة والوقاية من اإل
والتخفيىى مىن مشىا ل     ،ورقوية عض ا امكىم  ،واررفا   ا  الدم وأمراض القلب

تها إ يع ،وحتكني احلالة النفكية واملعنوية ،أمراض املفاصل والروماريزم وهشاشة العظام
 (2005د عل  التخفيى من القلب واال تئا  واملشا ل النفكي )املوس ، ركاع
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وقد ال ظ البا ريون أن التا  امئري يف أمناط األمراض واتتشارها من األمراض 
وبشىىكل خىىاص أمىىراض القلىىب والشىىرايني والكىىكري  ،إىل األمىىراض املزمنىىة ةاملعديىى

 ةأدى إىل برو   اجى   األخ  ةتيف اآلو  مبكر ةواتتشار ذلك يف مرا ل ععري ،والكرطان
 رور  دراسة أسبا  ذلك وع قتها بالعىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية     و ةملا

للتعرف من خ هلىا على     ةواعي ةعتبارها مر لالدى الشبا  امامعي ب خاصةواحلر ية 
 .وسلو يامت ال اية واحلر ية ةعادارهم الائاةي

الكعي خللب ثقافة صىاية رقىوم على  ممارسىة     وألن أتظار العامل اليوم موجهة حنو 
للايا ... لئا  اوأسلوب  االعاداا الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية حبيع رشّكل منًط

ربن  البا ريون فكر  هئا الباع  نوا  ثقافية صىاية رنطلىب خللىب ورىبين أفكىار ركىع        
دون أن يبىئلوا امهىد    ملكاعد  األفراد عل  األخئ بفكر  أن حيَيوا  يا  صاية آمنىة مىن  

 ت  إذا متكنت الفكر  من عقىوهلم أصىبات سىلو يارهم رتعاشى  مىا الفكىر         ،لئلك
غئاةية وصاية و ر ية مهعة رنتقل عرب األجيىال   وبالتالي يؤسس لريقافة ،بطريقة رلقاةية

 ورنعكس إهابيارها بالضرور  عل  اجملتعا.

 :هدف البحث 2/0

داا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة   يهدف الباع إىل التعرف عل  العا
 طالباا جامعه امللك في ل.و لط  

 :تساؤالت البحث  3/0

 :ا لطبيعه هئا الباع فقد صيات فرو ه عل  هيئه ركاؤالا  عا يليتظر 
 ؟لط   وطالباا جامعه امللك في ل ةالعاداا الائاةي ما -3/1
 ؟في ل سها ط   وطالباا جامعه امللكال اية واحلر ية اليت ميارما الكلو ياا  -3/2
هل روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني ط   وطالباا جامعة امللك في ل يف  -3/3

 ؟العاداا الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية

هل روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني بعض  لياا جامعة امللك في ل يف  -3/4
  ؟ة واحلر يةالعاداا الائاةية والكلو ياا ال اي

ما املقي اا لتعديل العاداا الائاةيه والكلو ياا ال اية واحلر ية الا   -3/5
  ؟امللك في ل ةمرغو  فيها لط   وطالباا جامع

 :مصطلحات البحث 4/0
 :العاداا الائاةية 4/1

 (2005)املوس ، غئيهسلو  متبا يف اختيار ورناول واستععال األ
  ر ية:الكلو ياا ال اية واحل 4/2

 يارىه   ورىؤثر على    أمناط إجراةيه يعتادها الفرد وميارسىها يف  يارىه اليوميىه    :هي
 )رعريى اجراةي( .ال اية واحلر ية

 :الدراسات السابقة -5/0

دراسة بعنىوان " العىاداا    (Max Barken,2015أجرى " ما س بار ني " ) -5/1
 الة  300000عينة مكوتة من احليارية اخلاطئة من أهم أسبا  اإلصابة بالكرطان " عل  

أي  ،سىرطاتاا  10مىن  ىل    4أن أ ريىر مىن    :و اتت أهم النتاةج ،من اجملتعا الربيطاتي
ألى  الة إصابة بالكرطان يف املعلكة املتاد  و دها ميكن جتنبها بتعديل من  احليا   600

قليىل  أ ىرب عامىل خطىر ميكىن جتنبىه لت       عا أن التدخني ،واربا  العاداا ال اية اميد 
 ،ألى  الة إصابة بالكرطان بعاد  التىدخني  300بني   يع مت الرب  ،اإلصابة بالكرطان

ألى  الة إصابة بالكرطان رررب  بىالنظم الائاةيىة غى  ال ىاية وبكىبب       145 عا أن 
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا املختلفىة بكىبب الكىعنة       88و  ،املواد الائاةية ال ناعية

 62.2ول الكاولياا والتعرض للشعس واخلعىول وقلىة احلر ىة    أما رنا ،و ياد  الو ن
ولكنىه   بالكىرطان  ا عا أن راي  العاداا احليارية ال يضعن منا اإلصابة متام ى  ،ألى  الة

 وأوصىت الدراسىة   ،يقلل ا تعال اإلصابة ويؤخر اإلصابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء    
 . نظيم الائاءضرور  ممارسة الريا ة والتخلي عن العاداا الكيئة وري
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هل روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني بعض  لياا جامعة امللك في ل يف  -3/4
  ؟ة واحلر يةالعاداا الائاةية والكلو ياا ال اي

ما املقي اا لتعديل العاداا الائاةيه والكلو ياا ال اية واحلر ية الا   -3/5
  ؟امللك في ل ةمرغو  فيها لط   وطالباا جامع

 :مصطلحات البحث 4/0
 :العاداا الائاةية 4/1

 (2005)املوس ، غئيهسلو  متبا يف اختيار ورناول واستععال األ
  ر ية:الكلو ياا ال اية واحل 4/2

 يارىه   ورىؤثر على    أمناط إجراةيه يعتادها الفرد وميارسىها يف  يارىه اليوميىه    :هي
 )رعريى اجراةي( .ال اية واحلر ية

 :الدراسات السابقة -5/0

دراسة بعنىوان " العىاداا    (Max Barken,2015أجرى " ما س بار ني " ) -5/1
 الة  300000عينة مكوتة من احليارية اخلاطئة من أهم أسبا  اإلصابة بالكرطان " عل  

أي  ،سىرطاتاا  10مىن  ىل    4أن أ ريىر مىن    :و اتت أهم النتاةج ،من اجملتعا الربيطاتي
ألى  الة إصابة بالكرطان يف املعلكة املتاد  و دها ميكن جتنبها بتعديل من  احليا   600

قليىل  أ ىرب عامىل خطىر ميكىن جتنبىه لت       عا أن التدخني ،واربا  العاداا ال اية اميد 
 ،ألى  الة إصابة بالكرطان بعاد  التىدخني  300بني   يع مت الرب  ،اإلصابة بالكرطان

ألى  الة إصابة بالكرطان رررب  بىالنظم الائاةيىة غى  ال ىاية وبكىبب       145 عا أن 
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا املختلفىة بكىبب الكىعنة       88و  ،املواد الائاةية ال ناعية

 62.2ول الكاولياا والتعرض للشعس واخلعىول وقلىة احلر ىة    أما رنا ،و ياد  الو ن
ولكنىه   بالكىرطان  ا عا أن راي  العاداا احليارية ال يضعن منا اإلصابة متام ى  ،ألى  الة

 وأوصىت الدراسىة   ،يقلل ا تعال اإلصابة ويؤخر اإلصابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء    
 . نظيم الائاءضرور  ممارسة الريا ة والتخلي عن العاداا الكيئة وري



ة ... ه و�حلركيَّ يَّ حِّ لوكّيات �ل�صِّ ة و�ل�صُّ �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 397المجلد )12(  العـدد )10(  396

" العاداا الائاةية عند  دراسة عن (2015 عا أجرى م يقر و  قزوق " ) – 5/2
مىن رلعيىئاا املىدارس اخلاصىة      (512)على    ،التلعيئاا املراهقاا يف مدارس جىد  " 

رىياو    ،واملدارس احلكومية من املر لتني املتوسطة والرياتوي مىن خمتلىى منىاطب جىد     
إىل أن هنا  العديد من العىاداا الائاةيىة    :وأشارا النتاةج ،سنة 19-12بني  أععارهنَّ

 ،ال اية والائاةية اخلاطئة عند املراهقاا يف مدينة جد  واليت ميكن أن رؤثر عل   التهنَّ
وقلىة رنىاول   ،ومن أهم هئه العاداا الائاةيىة الكىيئة قلىة رنىاول اخلضىراواا والفوا ه     

من املراهقاا ال  %50 عا أن  ،وباا الاا يةاحلليب واألمسا  واإل ريار من رناول املشر
من املراهقىاا يف املىدارس    %33وان  .عل  اإلط ق أي تو  من أتوا  الريا ة َنميارْس

 %33بينعىا   ،فق  من املدارس احلكومية %19مقابل  ااخلضراواا يوميًّّ اخلاصة يتناولَن
 عىا أن تكىبة    .كوميىة من املدارس احل %12من املدارس اخلاصة يتناولن الفا هة مقابل 

ورعترب أعل  النكب مقارتة قعظم دول اخلليج اليت يكرير فيهىا   ،الكعك َنال يتناوْل 65%
األطععىة   َنمن التلعيئاا يف املدارس اخلاصة يتنىاولْ  %33باإل افة إىل  ،رناول الكعك

 %22وأن  ،مىن املىدارس احلكوميىة    %26الكريعة خارج املنزل مر  يف األسبو  مقابىل  
 َنما يتنىاولْ  امن التلعيئاا غالب  %38و عل  التوالي يتناولنها مررني يف األسبو . %16و

ا أثناء مشىاهد   يتناولنها أ يات  %47و والي  ،األطععة الكريعة أثناء مشاهد  التليفزيون
 .ومل يكن هنا  اخت ف  ب  يف ذلك بني املدارس اخلاصة واحلكومية ،التليفزيون

ال  %15و  امىن التلعيىئاا يتناولنىه يوميًّّى     % 50فىإن   ليىب وبالنكبة لتنىاول احل 
 .مراا يف األسبو  6احلليب مر  إىل  َنوالباقي يتناوْل ايتناولنه إال تادر 

 ةللشىىيكوالر اوأشىىارا الدراسىىة إىل أن رلعيىىئاا املىىدارس اخلاصىىة أقىىل رناوًلىى 
 %39نكىبة  واحللوياا بشكل يومي مقارتة بتلعيئاا املدارس احلكومية  يىع  اتىت ال  

 .عل  التوالي %55مقابل 

يتناولنىه يف   %38و  ،مىن التلعيىئاا فقى     %35ويتناول وجبة اإلفطار باتتظىام  
من التلعيىئاا يف املىدارس    %60ومتارس  ،ال يتناولنه عل  اإلط ق %27األجا اا و

 .يف املدارس احلكومية %40أ د أتوا  الريا ة مقابل   اخلاصة
" التعرف :دراسة بهدف .Debora et al.(2012) رون "وقد أجرى" ديبورا وآخ 5/3

لط   وطالباا  ةوالتعارين الريا ي ،ةالائاةي ةتظعوع قتها باأل ةعل  العاداا ال اي
جبامعه شيكاغو من خت  ىاا   ةوطالب ا( طالب 1078عل  عينة قوامها ) ،جامعه شيكاغو"

ي الائاةي  يع اتتشىار بعىض   يف الوع اأن هنا  ق ور  إىل وأشارا أهم النتاةج، خمتلفه
مىن الطى      % 35.6 فعكتوى النشاط احلر ي لى،ةاخلاطئ ةوالائاةي ةالعاداا ال اي

 ةم ىابني بالكىعن  %22.6بينعا ،ةوالطالباا منخفض ويعىاتون مىن ا ىطراباا غئاةيى    
وميارسىون   ،واررفا   ا  الىدم  ،مريل اال طراباا اهلضعيه ةويعاتون من مشا ل صاي

ق ل من رناول اخلضىر  واإل ،الدمسه ةطعع ريار من رناول األئه مريل اإلسي ةعاداا غئاةي
 .ةوالفا ه

"التعىرف علىى    :دراسىة بهىىدف  (2012وأجىرى " عبىداحلب وآخىىرون " )   - 5/4
 ،وجامعىه القىدس"   ةالنجا  الوطنيى  ةمكتوى الوعي ال اي لدى ط   وطالباا جامع

ملىتا اا امامعىة وامىنس     اىل حتديد الفىروق يف مكىتوى الىوعي ال ىاي ربع ى     إإ افة 
 ،مىن جامعىه النجىا     ةطالىب وطالبى   500عل  عينه قوامها  ،والكلية واملعدل اليا عي

وأشارا أهىم النتىاةج اىل أن مكىتوى الىوعي      ،القدس ةمن جامع ةطالب وطالب 300و
 ،%64.80 يىع وصىلت النكىبة املئويىة اىل      اال اي لدى أفراد العينىة  ىان متوسىطً   

ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى الىوعي ال ىاي لىدى      ةجود فروق فرديباإل افة اىل و
 ةوأوص  البا ريون بضرور  عقىد ور  ععىل  ىول رنعيى     ،ا ملتا اا امامعةربع  ةالطلب

الىىوعي ال ىىاي للطىى   والطالبىىاا يف املكىىاقاا ذاا الع قىىة مريىىل )الريا ىىة       
  /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة(.
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يتناولنىه يف   %38و  ،مىن التلعيىئاا فقى     %35ويتناول وجبة اإلفطار باتتظىام  
من التلعيىئاا يف املىدارس    %60ومتارس  ،ال يتناولنه عل  اإلط ق %27األجا اا و

 .يف املدارس احلكومية %40أ د أتوا  الريا ة مقابل   اخلاصة
" التعرف :دراسة بهدف .Debora et al.(2012) رون "وقد أجرى" ديبورا وآخ 5/3

لط   وطالباا  ةوالتعارين الريا ي ،ةالائاةي ةتظعوع قتها باأل ةعل  العاداا ال اي
جبامعه شيكاغو من خت  ىاا   ةوطالب ا( طالب 1078عل  عينة قوامها ) ،جامعه شيكاغو"

ي الائاةي  يع اتتشىار بعىض   يف الوع اأن هنا  ق ور  إىل وأشارا أهم النتاةج، خمتلفه
مىن الطى      % 35.6 فعكتوى النشاط احلر ي لى،ةاخلاطئ ةوالائاةي ةالعاداا ال اي

 ةم ىابني بالكىعن  %22.6بينعا ،ةوالطالباا منخفض ويعىاتون مىن ا ىطراباا غئاةيى    
وميارسىون   ،واررفا   ا  الىدم  ،مريل اال طراباا اهلضعيه ةويعاتون من مشا ل صاي

ق ل من رناول اخلضىر  واإل ،الدمسه ةطعع ريار من رناول األئه مريل اإلسي ةعاداا غئاةي
 .ةوالفا ه

"التعىرف علىى    :دراسىة بهىىدف  (2012وأجىرى " عبىداحلب وآخىىرون " )   - 5/4
 ،وجامعىه القىدس"   ةالنجا  الوطنيى  ةمكتوى الوعي ال اي لدى ط   وطالباا جامع

ملىتا اا امامعىة وامىنس     اىل حتديد الفىروق يف مكىتوى الىوعي ال ىاي ربع ى     إإ افة 
 ،مىن جامعىه النجىا     ةطالىب وطالبى   500عل  عينه قوامها  ،والكلية واملعدل اليا عي

وأشارا أهىم النتىاةج اىل أن مكىتوى الىوعي      ،القدس ةمن جامع ةطالب وطالب 300و
 ،%64.80 يىع وصىلت النكىبة املئويىة اىل      اال اي لدى أفراد العينىة  ىان متوسىطً   

ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى الىوعي ال ىاي لىدى      ةجود فروق فرديباإل افة اىل و
 ةوأوص  البا ريون بضرور  عقىد ور  ععىل  ىول رنعيى     ،ا ملتا اا امامعةربع  ةالطلب

الىىوعي ال ىىاي للطىى   والطالبىىاا يف املكىىاقاا ذاا الع قىىة مريىىل )الريا ىىة       
  /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة(.
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إسياريجية مقي ة  و ا :دراسة بهدف (2011وآخرون )أجرى املطر و – 5/5
 كاء امللك في ل باأل ةلتنعية الوعي الريقايف ال اي اللياقي لدى ط   وطالباا جامع

لقياس مكتوى الوعي ال اي والريقايف والليىاقي   ةطالب وطالب 1200قوامها  ةعل  عين
 :وأشارا أهم النتاةج إىل ،لط   وطالباا امامعة

 ق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالباا يف " حمىور الىوعي   د فروووج
 عا ال روجد فروق ذاا داللة  ،ال اي البيئي " وجمعو  اااور ل احل آراء الط  

الىوعي   –الوعي الوقىاةي  )إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالباا يف باقي اااور 
ق ذاا داللىة إ  ىاةية بىني آراء طى       ، و روجىد فىرو  (الىوعي الليىاقي   –البيئي 

يف حمىور " الىوعي    (عينىة الباىع  ) كىاء  وطالباا  لياا جامعة امللىك في ىل باأل  
ال اي البيئي " خاصة بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم وآراء ط   وطالبىاا  

وال روجد فروق ذاا  ، لية إدار  األععال ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 .إ  اةية بني باقي الكلياا يف هئا ااور واااور األخرىداللة 

" رأث  العاداا الائاةيىة   دراسة بعنوان (2009شبيب " )  يف  ني أجرا " – 5/6
 (بنني 90 –بناا  100)    وطالبة اطالب  190عل   ،عل  احلالة التائوية لدى املراهقني "

دية وثاتوية من مناطب م ر امديد  سنة من مدارس إعدا 18-13بني  يياو  أععارهنَّ
مىن طى   املىدارس اإلعداديىة     %44.2أن :وأاهىرا النتىاةج   ،واملنيل و لوان ق ىر 
 ،من هؤالء األطفال يتنىاولون اإلفطىار يف املنىزل    % 31.2وأن  ،يتناولون وجبة اإلفطار

 %26.2 ،%40بينعا تكبة ط   املدارس الرياتوية الئين يتناولون وجبة اإلفطار  اتىت  
 عىا  ىان هنىا  ع قىة إهابيىة بىني رعلىيم األم         ،منهم يتناولون هئه الوجباا يف املنزل

وبالنكبة ملؤشر  تلة امكم أشارا النتاةج أن الطلبة ذوي الو ن األقل  ،واإلفطار باملنزل
الو ن األ رير من الطبيعي  وبينعا الطلبة ذو،من إمجالي العينة %10.5من الطبيعي مريلوا 

وعند دراسة العاداا الائاةية للط   وع قتهىا قؤشىر  تلىة امكىم      ،% 13.7مريلوا 
من الط   ذوي الو ن األ رير من الطبيعي ال يتناولون وجبة اإلفطار  %8.4لو ظ أن 

مىىنهم يتنىىاولون  %12.6مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة الكىىريعة و  %9.5بينعىىا ،يف املنزل

بني الطلبة ذوي الو ن األ رير  االفا هة أسبوعيًّّاألغئية اخلفيفة، أما ركرار رناول اخلضار و
وبالنكبة إىل النشاط البدتي املعتاد  ،من الطبيعي  ان أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية

أ ريىر بىني الطى   ذوي األو ان الطبيعيىة مقارتىة بهىؤالء الطى   ذوي         ا ان ملاوًا
بىني اإلتىاث    انتجارها أ رير ركىرار  و ان استه   األلبان وم ،األو ان األ رير من الطبيعي

لأللبىان   ا عا ارضىل أن طى   املىدارس اإلعداديىة  ىاتوا أ ريىر اسىته  ً        ،عن الئ ور
بينعىا لىو ظ العكىس يف اسىته   اخلضىار       ،ومشتقارها عىن طى   املىدارس الرياتويىة    
أللبىان  ع قة إهابية بني اسىته   ا   عا وجد ،والفا هة بالنكبة للنو  واملر لة التعليعية

 .واخلضار والفا هة واحل ول عل  اال تياج اليومي من الفيتاميناا واملعادن
التعىرف   :دراسة بهدف (2008وقد أجرا جنا  العباد و شاديه  كني ) – 5/7

عل  املتناول الائاةي وع قته بالتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي لطالبىاا جامعىه     
وأشارا أهىم النتىاةج إىل    ،ةطالب 340قوامها  عل  عينه ، كاءقاافظه األ امللك في ل

يف بعض املائياا لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا الىنقص سىيؤثر    اأن هنا  تق  
( بىني املتنىاول   0.05ومل ركن هنا  ع قىه معنويىه )   ،الدراسي جنا هنَّإو عل  صاتهنَّ

أوصىت البا ريتىان   و ،الائاةي ألغلب املائياا والتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي  
 عىا   ،باملشىا ل الائاةيىة   بضرور  االهتعام بالتائية ال اياة للطالباا لت يف إصابتهنَّ

ُيقي  عل  إدار  امامعة و ا برامج رريقيى غئاةي بهدف  ياد  وعي الطالباا بأهعيىة  
 الائاةية.  التائية اميد  وحتكني عادرهىنَّ

التعرف عل  مكىتوى الىوعي    :هدفدراسة ب (2008العربي " )  أجرى "و - 5/8
وأسبا  التائيىة واملشىك ا املتولىد  عىن      ،ال اي لدى الشبا  عن البداتة وخماطرها

وأساسياا الريا ة الكليعة واملخاطر املتولد  من اخلعىول   ،عاداا التائية غ  ال اية
مىن الشىبا  امىامعي مىن جىامعيت امللىك سىعود         (516)عل  عينة عشىواةية   ،احلر ي

و اتىت أهىم النتىاةج أن تكىبة      ،مام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتىاث واإل
 ب   من الشبا  لديهم وعي متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسىس النشىاط   

وأن وعي الشىبا  يف اجملىال الريا ىي أفضىل مىن وعىيهم يف جمىالي البداتىة          ،الريا ي
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بني الطلبة ذوي الو ن األ رير  االفا هة أسبوعيًّّاألغئية اخلفيفة، أما ركرار رناول اخلضار و
وبالنكبة إىل النشاط البدتي املعتاد  ،من الطبيعي  ان أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية

أ ريىر بىني الطى   ذوي األو ان الطبيعيىة مقارتىة بهىؤالء الطى   ذوي         ا ان ملاوًا
بىني اإلتىاث    انتجارها أ رير ركىرار  و ان استه   األلبان وم ،األو ان األ رير من الطبيعي

لأللبىان   ا عا ارضىل أن طى   املىدارس اإلعداديىة  ىاتوا أ ريىر اسىته  ً        ،عن الئ ور
بينعىا لىو ظ العكىس يف اسىته   اخلضىار       ،ومشتقارها عىن طى   املىدارس الرياتويىة    
أللبىان  ع قة إهابية بني اسىته   ا   عا وجد ،والفا هة بالنكبة للنو  واملر لة التعليعية

 .واخلضار والفا هة واحل ول عل  اال تياج اليومي من الفيتاميناا واملعادن
التعىرف   :دراسة بهدف (2008وقد أجرا جنا  العباد و شاديه  كني ) – 5/7

عل  املتناول الائاةي وع قته بالتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي لطالبىاا جامعىه     
وأشارا أهىم النتىاةج إىل    ،ةطالب 340قوامها  عل  عينه ، كاءقاافظه األ امللك في ل

يف بعض املائياا لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا الىنقص سىيؤثر    اأن هنا  تق  
( بىني املتنىاول   0.05ومل ركن هنا  ع قىه معنويىه )   ،الدراسي جنا هنَّإو عل  صاتهنَّ

أوصىت البا ريتىان   و ،الائاةي ألغلب املائياا والتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي  
 عىا   ،باملشىا ل الائاةيىة   بضرور  االهتعام بالتائية ال اياة للطالباا لت يف إصابتهنَّ

ُيقي  عل  إدار  امامعة و ا برامج رريقيى غئاةي بهدف  ياد  وعي الطالباا بأهعيىة  
 الائاةية.  التائية اميد  وحتكني عادرهىنَّ

التعرف عل  مكىتوى الىوعي    :هدفدراسة ب (2008العربي " )  أجرى "و - 5/8
وأسبا  التائيىة واملشىك ا املتولىد  عىن      ،ال اي لدى الشبا  عن البداتة وخماطرها

وأساسياا الريا ة الكليعة واملخاطر املتولد  من اخلعىول   ،عاداا التائية غ  ال اية
مىن الشىبا  امىامعي مىن جىامعيت امللىك سىعود         (516)عل  عينة عشىواةية   ،احلر ي

و اتىت أهىم النتىاةج أن تكىبة      ،مام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتىاث واإل
 ب   من الشبا  لديهم وعي متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسىس النشىاط   

وأن وعي الشىبا  يف اجملىال الريا ىي أفضىل مىن وعىيهم يف جمىالي البداتىة          ،الريا ي
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مىن الىئ ور يف    ا عا أن اإلتاث أ ريىر وعي ى   ،يةوأن أسوأ وعي لديهم عن التائ ،والتائية
مىن غ هىم يف جمىال     اأما الئين لدى أسرهم إصابة قرض فهم أ ريىر وعي ى   ،جمال التائية

 النشاط الريا ي
دراسة بعنوان " رأث  الوجباا الكريعة  (2007بلعيدي " )  يف  ني أجرى " – 5/9

على    " (مقارتة سوسيو أتريروبولوجية)عل  العاداا الائاةية عند الشبا  قدينة قكنطينية 
من أصاا  حم ا الوجباا  3و (،ذ ور 5إتاث و 5)شبا   10منهم  امباوث  16عدد 

وأشارا تتاةج الدراسىة إىل أن   ،سنة 40-14بني  نَّأمهاا رياو  أععاره 3و ،الكريعة
هم رناول الوجباا الكريعة يؤدي إىل تقص اهتعام الشبا  بىاملوس مىا أفىراد عىاة ر    

إ ىافة إىل اتتشىار    ، ياد  اتتشار ااهر  الكىعنة بىني الشىبا  بكريىر      ، ول ماةد  الطعام
أمراض خمتلفة خاصة منها التكعم الائاةي وفقدان املوروث الريقايف وا ىت ل الوجبىاا   

 .من دخل األسر  امهعًّّ االكريعة جاتب 
وعي التعرف عل  مكتوى ال :دراسة بهدف (2005القدومي )  وأجرى - 5/10

إ افة إىل  ،ال اي وم ادر احل ول عل  املعلوماا ال اية لدى العيب األتدية العربية
ا ملتا ي اخلرب  يف اللعب واملؤهىل العلعىي   حتديد الفروق يف مكتوى الوعي ال اي ربع 

ا من املشار ني يف بطولة األتدية العربية الرياتية ( العب 90لدى ال عبني عل  عينة قوامها )
أن مكتوى الىوعي ال ىاي العىام لىدى      إىل يف األردن، وأشارا أهم النتاةج والعشرين

(، بينعىا مل ركىن   %81ا،  يع وصلت النكبة املئوية ل ستجابة إىل )أفراد العينة  ان عالي 
  ا ملتا ي اخلرب  يف اللعب واملؤهل العلعي والتفاعل بينهعا.ا ربع الفروق دالة إ  اةيًّّ

 :بهىدف  دراسىة . Kathyan et al.(2004)" وآخىرون  أجرى "  اثيىان  و – 5/11
التعرف عل  العاداا الائاةيه والريا ىيه ورأث هىا على  أمنىاط احليىاه الكىلو يه لىدى        

 ،جبامعىه شىيكاجو   ةوطالبى  ا( طالب ى 471على  عينىة قوامهىا )    ،طالباا وط   امامعة "
 %22.7،ةلكعنمن الط   والطالباا م ابني با %28.6أن إىل وأشارا أهم النتاةج 

ثىر على    أممىا   قل مىن املوصى  بهىا   أ ةغئاةي ارناولوا      % 43.3 ،م ابني بالناافه
   هلم. ةالعديد من الكلو ياا ال اي

دراسة بعنوان " الكلو  ال اي  (2002ر وان وآخرون " )  و أجرى " - 5/12
ليل الكلو  حت :دراسة مقارتة بني ط   سوريني وأملان " بهدف ،واالجتاهاا حنو ال اة

 300على  عينىة مكوتىة مىن      ،ال اي واالجتاهاا ال اية للط   من منظىور ثقىايف  
( من طى    الكىنواا األربىا    %33)ذ ر 99و (%67)أتري  201مفاوص من بينهم 

وأاهرا النتاةج وجود بعض  ،لكلية اليبية وط   دبلوم التأهيل اليبوي جبامعة دمشب
من  ي ا اف ابعضها صاية مريل رناول الفا هة والنوم عدد اخل اةص املعيز  للعينة الكورية 

وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  ،الكاعاا ورنظيى األسنان
   وفاص ال در.

دراسة بارض  (Allgower et al., 2001بينعا أجرى " ألاوير وآخرون ) – 5/13
عل   ،والكلو  ال اي الشخ ي التعرف عل  األعراض اال تئابية والدعم االجتعاعي

مىن   ابلىد   16طالبة أتري  من ط   امامعىة يف   3438و  اذ ر  اطالب  2091عينة قوامها 
أن األعىراض اال تئابيىة رىررب  بشىكل دال مىا تقىص        :وأاهرا النتىاةج  ،بلدان العامل

األتشطة البدتية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النوم وعىدم اسىتخدام  ىزام    
وارربطت أعراض اال تئا  بشكل دال عند النكىاء   ،األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

أمىا   ،ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشعس والتدخني وعدم رناول طعام الفطىور 
الدعم االجتعاعي املىنخفض فقىد اررىب  مىا االسىته   املىنخفض للكاىول وتقىص         

وم وعىىدم اسىىتععال أ زمىىة األمىىان يف  األتشىىطة البدتيىىة وعىىدم اتتظىىام سىىاعاا النىى  
 .وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكلو  ال اي واملزاج واال تئا ،الكيار 
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ثىر على    أممىا   قل مىن املوصى  بهىا   أ ةغئاةي ارناولوا      % 43.3 ،م ابني بالناافه
   هلم. ةالعديد من الكلو ياا ال اي

دراسة بعنوان " الكلو  ال اي  (2002ر وان وآخرون " )  و أجرى " - 5/12
ليل الكلو  حت :دراسة مقارتة بني ط   سوريني وأملان " بهدف ،واالجتاهاا حنو ال اة

 300على  عينىة مكوتىة مىن      ،ال اي واالجتاهاا ال اية للط   من منظىور ثقىايف  
( من طى    الكىنواا األربىا    %33)ذ ر 99و (%67)أتري  201مفاوص من بينهم 

وأاهرا النتاةج وجود بعض  ،لكلية اليبية وط   دبلوم التأهيل اليبوي جبامعة دمشب
من  ي ا اف ابعضها صاية مريل رناول الفا هة والنوم عدد اخل اةص املعيز  للعينة الكورية 

وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  ،الكاعاا ورنظيى األسنان
   وفاص ال در.

دراسة بارض  (Allgower et al., 2001بينعا أجرى " ألاوير وآخرون ) – 5/13
عل   ،والكلو  ال اي الشخ ي التعرف عل  األعراض اال تئابية والدعم االجتعاعي

مىن   ابلىد   16طالبة أتري  من ط   امامعىة يف   3438و  اذ ر  اطالب  2091عينة قوامها 
أن األعىراض اال تئابيىة رىررب  بشىكل دال مىا تقىص        :وأاهرا النتىاةج  ،بلدان العامل

األتشطة البدتية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النوم وعىدم اسىتخدام  ىزام    
وارربطت أعراض اال تئا  بشكل دال عند النكىاء   ،األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

أمىا   ،ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشعس والتدخني وعدم رناول طعام الفطىور 
الدعم االجتعاعي املىنخفض فقىد اررىب  مىا االسىته   املىنخفض للكاىول وتقىص         

وم وعىىدم اسىىتععال أ زمىىة األمىىان يف  األتشىىطة البدتيىىة وعىىدم اتتظىىام سىىاعاا النىى  
 .وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكلو  ال اي واملزاج واال تئا ،الكيار 



ة ... ه و�حلركيَّ يَّ حِّ لوكّيات �ل�صِّ ة و�ل�صُّ �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 403المجلد )12(  العـدد )10(  402

 :إجراءات البحث- 6/0

 :منهج الباع  – 6/1
ن مىن طبيعتىه التعىرف    إإذ  ،ستخدم البا ريون املنهج الوصفي خبطواره وإجراءارها

وقىد اسىتخدم    ،الىئي ركىتعد منىه املعلومىاا    عل  الطبيعة احلقيقية للعجتعا األصىلي  
 اجتعيع ىى دَُّعى البىا ريون الدراسىاا املكىاية  إ ىدى ر ىىنيفاا املىنهج الوصىفي ألتهىا رُ       

 .لألوصاف املف لة عن الظاهر  املوجود  بق د استخدام البياتاا لتاكني األو ا 
 :اجملال املكاتي والزمين للباع  – 6/2

عل    كاء شرق املعلكة العربية الكعوديةباأل مت إجراء الباع جبامعة امللك في ل
هىى.  1435/1436 وذلك خ ل العام الدراسي ،ط   وطالباا بعض  لياا امامعة

 م(2014/2015)
 :جمتعا وعينة الباع  – 6/3
 :جمتعا الباع – 6/3/1

 ليىة   – لية اليبية ) كاء ط   وطالباا بعض  لياا جامعة امللك في ل باأل
 لية الطب البشري  – لية الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا  –العلوم  لية  –اآلدا  

 (. لية إدار  األععال – لية الطب البيطري
 :عينة الباع – 6/3/2

مت اختيار عينة الباع بالطريقة الععدية معيا الطى   والطالبىاا الىئين  ىاتوا     
الدراسىي األول للعىام    اليبية البدتيىة خى ل الف ىل    ال اة واللياقة أو يدرسون مقرر

واملشرف عل  ردريكهم قكم اليبية البدتيىة بقاعىاا  ليىة     ،هى1435/1436الدراسي 
مت رطبيىب   ،طالب وطالبة (1200)وعددهم الكلي  ،اليبية جامعة امللك في ل باإل كاء

 ،وطالبة من خارج أفىراد عينىة الباىع الرةيكىية     اطالب  (30)الدراسة االستط عية عل  
كتعلىة وغى    املستعاراا غ  وبعد استبعاد اإل ،ستبيانإإستعار   (1100)رو يا وقد مت 

مىنهم   ااوطالبى    طى  (1005)أصبل العىدد الكلىي لعينىة الباىع      ،جاد  اإلجاباا
وامىدول التىالي    .سىنة  25 -18رياو  أععارهم مىابني   ،طالبة (566)و اطالب  (439)

 -:يلي يو ل روصيى عينة الباع  عا
 (1)جدول 

 روصيى عيناا الباع من  يع العدد والنكبة املئوية
 لط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء

 م

 الطالباا الط   (ط   وطالباا)العينة الكلية 

النكبة  العدد الكلية
 املئوية

 العدد

النكبة 
 املئوية

بالنكبة 
جملعو  
 الط  

 النكبة املئوية
بالنكبة للعينة 

  كل
 العدد

 ملئويةالنكبة ا
بالنكبة جملعو  

 الطالباا

النكبة 
 املئوية

بالنكبة 
للعينة 
  كل

 %15.42 %27.39 155 % 13.43 % 30.75 135 % 28.86 290 اليبية 1

 % 13.13 %23.32 132 % 7.56 % 17.31 76 % 20.70 208 العلوم 2

 % 10.58 %19.26 109 % 9.05 % 20.73 91 % 19.90 200 اآلدا  3

 % 12.34 %21.91 124 - - - % 12.34 124 تعاخدمة اجمل 4

 - - - % 8.96 % 20.50 90 % 8.96 90 الطب البيطري 5

 - - - % 4.68 % 10.71 47 % 4.68 47 الطب البشري 6

 % 4.58 %8.13 46 - - - % 4.58 46 إدار  األععال 7

 % 56.32 %100 566 %43.68 %100 439 %100 1005 اجملعو  الكلي 8

العىدد والنكىبة املئويىة لعينىاا الباىع مىن الطى           (1)مىدول رقىم   يو ل ا
 -:يلي والطالباا،  يع يتضل من امدول ما

  اليبية يليها  لية العلىوم يليهىا  ليىة    )جاءا أعل  تكبة لعينة الباع الكلية يف  لية
اآلدا  يليها  لية خدمة اجملتعا يليها  لية الطب البيطري ثىم  ليىة الطىب البشىري     

 .( ًا  لية إدار  األععالوأخ



مجلة العلوم التربوية والنفسية 403المجلد )12(  العـدد )10(  402

عبد �حلكيم بن جو�د �ملطر؛ و�آخرون

مىنهم   ااوطالبى    طى  (1005)أصبل العىدد الكلىي لعينىة الباىع      ،جاد  اإلجاباا
وامىدول التىالي    .سىنة  25 -18رياو  أععارهم مىابني   ،طالبة (566)و اطالب  (439)

 -:يلي يو ل روصيى عينة الباع  عا
 (1)جدول 

 روصيى عيناا الباع من  يع العدد والنكبة املئوية
 لط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء

 م

 الطالباا الط   (ط   وطالباا)العينة الكلية 

النكبة  العدد الكلية
 املئوية

 العدد

النكبة 
 املئوية

بالنكبة 
جملعو  
 الط  

 النكبة املئوية
بالنكبة للعينة 

  كل
 العدد

 ملئويةالنكبة ا
بالنكبة جملعو  

 الطالباا

النكبة 
 املئوية

بالنكبة 
للعينة 
  كل

 %15.42 %27.39 155 % 13.43 % 30.75 135 % 28.86 290 اليبية 1

 % 13.13 %23.32 132 % 7.56 % 17.31 76 % 20.70 208 العلوم 2

 % 10.58 %19.26 109 % 9.05 % 20.73 91 % 19.90 200 اآلدا  3

 % 12.34 %21.91 124 - - - % 12.34 124 تعاخدمة اجمل 4

 - - - % 8.96 % 20.50 90 % 8.96 90 الطب البيطري 5

 - - - % 4.68 % 10.71 47 % 4.68 47 الطب البشري 6

 % 4.58 %8.13 46 - - - % 4.58 46 إدار  األععال 7

 % 56.32 %100 566 %43.68 %100 439 %100 1005 اجملعو  الكلي 8

العىدد والنكىبة املئويىة لعينىاا الباىع مىن الطى           (1)مىدول رقىم   يو ل ا
 -:يلي والطالباا،  يع يتضل من امدول ما

  اليبية يليها  لية العلىوم يليهىا  ليىة    )جاءا أعل  تكبة لعينة الباع الكلية يف  لية
اآلدا  يليها  لية خدمة اجملتعا يليها  لية الطب البيطري ثىم  ليىة الطىب البشىري     

 .( ًا  لية إدار  األععالوأخ
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  اليبية يليها الكلية اآلدا  يليها  ليىة  )بينعا جاءا أعل  تكبة لعينة الط   يف  لية
 .(الطب البيطري يليها الكلية العلوم و أخ ًا  لية الطب البشري

     يف  ني جاءا أعل  تكبة لعينة الطالباا يف  لية )اليبية يليها الكليىة العلىوم يليهىا
 (.مة اجملتعا ثم الكلية اآلدا  وأخ ًا  لية إدار  األععال لية خد

 :أدواا الباع – 6/4
 .فاص الوثاةب والكج ا -5/4/1
 .املقابلة الشخ ية -5/4/2
 (ستبياناإل)إستعار  استط   الرأي  -5/4/3

 :إجراءاا الباع التنفيئية – 6/5
 :ستعار  االستبيانإإعداد  – 6/5/1

ملكتوى الوعي الائاةي وال اي واحلر ي لىدى طى      مت دراسة الو ا الراهن
سىتبيان مىن إعىداد    إسىتعار   إمىن خى ل    (عينة الباىع )وطالباا جامعة امللك في ل 

 -:البا ريني واليت رشتعل حماورها عل 
 عبار  (40)                  العاداا الائاةيه. 
 عبار  (40)  الكلو ياا ال اية واحلر ية . 

 / 9/ 7ستبيان يف صوررها املبدةيىة خى ل الفىي  مىن    ر  اإلستعاإ يع مت إعداد 
خرباء يف جمال اليبيىة البدتيىة    (7)وقد مت عر ها عل   ،م 2014/ 9/ 15م إىل 2014

بارض التعرف عل  مدى م ةعىة ومناسىبة العبىاراا لكىل      ،وال اة واليبية ال اية
يىزان التقىدير املناسىب    مىا التعىرف على  م    ،و ئا مناسبة اااور ملو و  الباع ،حمور
سىتعار  عبىار  بعنىوان )مقي ىاا رىرون      وقد أ اف البا ريون يف تهايىة اإل  ،ستعار لإل

للخىرباء بإبىداء آراةهىم ووجهىة تظىرهم بإ ىافة أي        ةإلعطاء فرصى  (سعادركم إ افتها
 ستعار .عباراا يرون أهعية إل افتها لتاقيب هدف اإل

 -:ستعار  فيعا يليل اإلوقد مت األخئ بنتاةج استط   آراةهم  و
 ( عباراا يف ااور األول3مت  ئف ). 
 ( 4مت رعديل صياغة )( وا د  يف ااور  وعبار ،األول يف ااور 3عباراا )الرياتي.  
 مت إ افة عباررني للعاور األول. 

 (ثم قام البا ريون بإجراء  افه التعدي ا املطلوبة مىن ) ىئف ورعىديل وإ ىافة    
 ستبيان.ستعار  اإل ت  مت التوصل إىل الشكل النهاةي إل ،ستعار لعباراا اإل

 :الدراسة االستط عية – 6/5/2
وطالبىة مىن خىارج     اطالب ى  (30)مت إجراء الدراسة االستط عية عل  عينة قوامها 

وقد أاهرا تتاةج الدراسىة   ،أفراد العينة الرةيكة للباع ولكن من تفس جمتعا الدراسة
 عىا أ ىدا    ،سىتبيان ال ياغة للعباراا ومعيا حمىاور اإل االستط عية س مة وو و  

 .عل  رفهم أفراد العينة لعباراا اااور وألهداف الباع
 :ستبيانستعار  اإلاملعام ا العلعية إل – 6/5/3

 -:ستعار  مت  كا  مايليللتأ د من املعام ا العلعية لإل
 :صدق ااتوى – 6/5/3/1

 ،سىتعار  ملىا رقيكىه   ل دق للتأ د مىن صىدق اإل  مت االعتعاد عل  هئا النو  من ا
خرباء متخ  ىني يف جمىال اليبيىة البدتيىة وال ىاة واليبيىة        (7)وذلك بعر ها عل  

 ،ومناسىبتها لكىل حمىور    ،للتاقب من صدق حمتواها  ىول مضىعون العبىاراا    ،ال اية
وقىد   ،عرريد الوصول إليه من تتاةج هئا البا ومدى س مة اااور وحتقيقها ألهداف ما

 .رقيكة وأتها حمققة ألهداف الباع ستعار  ملاعل  صدق اإل اأ دوا مجيع 
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 -:ستعار  فيعا يليل اإلوقد مت األخئ بنتاةج استط   آراةهم  و
 ( عباراا يف ااور األول3مت  ئف ). 
 ( 4مت رعديل صياغة )( وا د  يف ااور  وعبار ،األول يف ااور 3عباراا )الرياتي.  
 مت إ افة عباررني للعاور األول. 

 (ثم قام البا ريون بإجراء  افه التعدي ا املطلوبة مىن ) ىئف ورعىديل وإ ىافة    
 ستبيان.ستعار  اإل ت  مت التوصل إىل الشكل النهاةي إل ،ستعار لعباراا اإل

 :الدراسة االستط عية – 6/5/2
وطالبىة مىن خىارج     اطالب ى  (30)مت إجراء الدراسة االستط عية عل  عينة قوامها 

وقد أاهرا تتاةج الدراسىة   ،أفراد العينة الرةيكة للباع ولكن من تفس جمتعا الدراسة
 عىا أ ىدا    ،سىتبيان ال ياغة للعباراا ومعيا حمىاور اإل االستط عية س مة وو و  

 .عل  رفهم أفراد العينة لعباراا اااور وألهداف الباع
 :ستبيانستعار  اإلاملعام ا العلعية إل – 6/5/3

 -:ستعار  مت  كا  مايليللتأ د من املعام ا العلعية لإل
 :صدق ااتوى – 6/5/3/1

 ،سىتعار  ملىا رقيكىه   ل دق للتأ د مىن صىدق اإل  مت االعتعاد عل  هئا النو  من ا
خرباء متخ  ىني يف جمىال اليبيىة البدتيىة وال ىاة واليبيىة        (7)وذلك بعر ها عل  

 ،ومناسىبتها لكىل حمىور    ،للتاقب من صدق حمتواها  ىول مضىعون العبىاراا    ،ال اية
وقىد   ،عرريد الوصول إليه من تتاةج هئا البا ومدى س مة اااور وحتقيقها ألهداف ما

 .رقيكة وأتها حمققة ألهداف الباع ستعار  ملاعل  صدق اإل اأ دوا مجيع 
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 :ستعار ثباا اإل – 6/5/3/2
طالىب   (30)عل  ( Test Retest) ختبار وإعاد  االختبارمت استخدام طريقة اال

ومت إعىاد  االختبىار بعىد     ،خت وا بطريقة عشواةيةُا (،عينة الدراسة االستط عية)وطالبة 
وقىد مت  كىا  معامىل     ،أيام من التطبيب األول عل  تفس العينة وبنفس الظىروف  (7)

بىىني االختبىىارين األول والريىىاتي  عىىا يف امىىدول    (Pearson Correlation) الريبىىاا
  -:التالي

 (2)جدول 
 معامل االررباط بني التطبيب األول والرياتي الستجاباا العينة االستط عية

 يانستبستعار  اإلإعل  حماور 
 معامل االررباط ستبيانحماور اإل م
 0.839 .حمورالعاداا الائاةيه 1
 0.823 .حمور الكلو ياا ال اية واحلر يه 2

 ،مما يؤ د عل  أن معامىل الريبىاا عىال     % 80وقد  ان معامل االررباط أ رير من 
 .وعل  ذلك رعد معام ا االررباط عاليه مما رفي بأغراض الباع

 :ستبيانعار  اإلرطبيب إست – 6/5/4
ي األول للعام ستبيان عل  عينة الباع خ ل الف ل الدراسستعار  اإلإمت رطبيب 

هىىى. وبعىىد االتتهىىاء مىىن رو يعهىىا علىى  الطىى   والطالبىىاا 1435/1436الدراسىىي 
  . املعامتها إ  اةيًّّ استعار  معد  لئلك متهيد إمت مجعها ورفرياها يف  ،ورطبيقها

 :اإل  اةيةخطة املعامة   – 6/6
   اةيه بني الكلياا. اختبار "شيفيه" حلكا  دالله الفروق اإل -6/6/6

 :عرض ومناقشة وتفسري النتائج - 7/0

 - :عرض النتاةج -7/1

 (3)جدول 
 (العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 

 (1005)ن الكلية =  "من الط   والطالباا عل  " حمور العاداا الائاةية 
مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

1 2.48 0.663 562 55.92% 347 34.53% 96 9.55% 

2 2.51 0.687 612 60.90% 281 27.96% 112 11.24% 

3 2.85 0.415 878 87.36% 105 10.45% 22 20.19% 

4 2.48 0.663 562 55.92% 347 34.53% 96 9.55% 

5 2.91 0.397 926 92.14% 49 4.88% 30 2.99% 

6 1.42 0.656 97 9.65% 221 21.99% 687 68.36% 

7 2.7 0.534 730 72.64% 239 23.78% 36 3.58% 

8 1.41 0.697 126 12.54% 149 14.83% 730 72.64% 

9 2.52 0.691 619 61.59% 271 27.97% 115 11.44% 

10 2.72 0.524 736 73.23% 237 23.58% 32 3.18% 

11 2.44 0.649 519 51.64% 397 39.50% 89 9.86% 

12 2.27 0.753 451 44.88% 366 36.42% 188 18.71% 

13 2.87 0.423 880 87.56% 75 7.46% 50 4.98% 

14 2.51 0.687 612 60.90% 281 27.96% 112 11.24% 

15 2.99 0.265 989 98.41% 14 1.39% 2 0.20% 

16 2.81 0.473 876 87.16% 88 8.76% 41 4.08% 

17 2.66 0.598 722 71.84% 217 21.59% 66 6.57% 

18 2.88 0.389 881 87.46% 109 10.85% 15 1.19% 

19 2.98 0.269 983 98.30% 20 1.99% 2 0.20% 

20 2.84 0.446 870 86.57% 104 10.35% 31 3.08% 
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 (3)جدول 
 (العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 

 (1005)ن الكلية =  "من الط   والطالباا عل  " حمور العاداا الائاةية 
مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

1 2.48 0.663 562 55.92% 347 34.53% 96 9.55% 

2 2.51 0.687 612 60.90% 281 27.96% 112 11.24% 

3 2.85 0.415 878 87.36% 105 10.45% 22 20.19% 

4 2.48 0.663 562 55.92% 347 34.53% 96 9.55% 

5 2.91 0.397 926 92.14% 49 4.88% 30 2.99% 

6 1.42 0.656 97 9.65% 221 21.99% 687 68.36% 

7 2.7 0.534 730 72.64% 239 23.78% 36 3.58% 

8 1.41 0.697 126 12.54% 149 14.83% 730 72.64% 

9 2.52 0.691 619 61.59% 271 27.97% 115 11.44% 

10 2.72 0.524 736 73.23% 237 23.58% 32 3.18% 

11 2.44 0.649 519 51.64% 397 39.50% 89 9.86% 

12 2.27 0.753 451 44.88% 366 36.42% 188 18.71% 

13 2.87 0.423 880 87.56% 75 7.46% 50 4.98% 

14 2.51 0.687 612 60.90% 281 27.96% 112 11.24% 

15 2.99 0.265 989 98.41% 14 1.39% 2 0.20% 

16 2.81 0.473 876 87.16% 88 8.76% 41 4.08% 

17 2.66 0.598 722 71.84% 217 21.59% 66 6.57% 

18 2.88 0.389 881 87.46% 109 10.85% 15 1.19% 

19 2.98 0.269 983 98.30% 20 1.99% 2 0.20% 

20 2.84 0.446 870 86.57% 104 10.35% 31 3.08% 
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مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

21 2.98 0.269 981 97.61% 20 1.99% 4 0.40% 

22 2.90 0.399 925 92.04% 49 4.88% 31 3.08% 

23 2.79 0.464 806 80.20% 177 17.61% 22 2.19% 

24 2.76 0.520 781 77.51% 186 18.51% 38 3.78% 
25 2.96 0.282 961 95.62% 32 3.18% 12 1.19% 
26 2.42 0.763 585 58.21% 249 24.78% 171 17.01% 
27 2.66 0.613 730 72.64% 201 20.00% 74 7.36% 
28 2.48 0.66 571 56.82% 340 33.83% 94 9.35% 
29 1.44 0.705 131 13.03% 170 16.92% 704 70.25% 
30 2.67 0.585 726 72.24% 219 21.79% 60 5.97% 
31 2.74 0.55 785 78.11% 167 16.62% 53 5.27% 
32 2.85 0.414 878 87.36% 105 10.45% 22 2.19% 
33 2.97 0.274 977 97.21% 25 2.49% 3 0.30% 
34 1.59 0.702 127 12.64% 327 32.54% 551 54.83% 
35 2.68 0.584 727 72.34% 219 21.79% 59 5.87% 
36 2.53 0.661 607 60.20% 304 30.25% 94 9.35% 
37 2.04 0.804 343 34.13% 352 35.02% 310 30.85% 
38 255 0.612 608 60.50% 333 33.13% 64 6.37% 
39 2.76 0.520 782 77.81% 186 18.51% 37 3.68% 
40 2.76 0.522 796 79.20% 167 16.62% 42 4.18% 

  التوصيى اإل  اةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا     (3)يو ل امدول 
 يع يتضل من امدول  ،" ائاةيةمن الط   والطالباا عل  " العاداا ال (العينة الكلية)
 -:يلي ما

     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  
" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا    (15)بالعبار   (بنعم)

 .اليوم "" هل رتناول وجبة وا د  فق  خ ل  (6)وأقلها بالعبار   ،" الرةيكة يف اليوم
 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضىل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك"     (11)بالعبار   ( د ما
 " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم "  (15)
 (ب ) كاء لإلجابة راء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باألأن أعل  استجابة آل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الكريعة املعد (19)
 (4)جدول 

من الط   والطالباا عل  " حمور  (العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 
 (1005)ن الكلية =  الكلو ياا ال اية واحلر ية "

مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

1 2.71 0.525 735 73.13% 237 23.58% 33 3.28% 

2 2.71 0.525 735 73.13% 237 23.58% 33 3.28% 

3 2.84 0.416 877 87.26% 105 10.45% 23 2.29% 

4 2.84 0.416 877 87.26% 105 10.45% 23 2.29% 

5 2.80 0.474 875 87.06% 88 8.76% 42 4.18% 

6 2.47 0.664 561 55.82% 347 34.53% 97 9.65% 

7 2.67 0.585 726 72.24% 219 21.79% 60 5.97% 

8 2.44 0.666 535 53.23% 370 36.82% 100 9.95% 

9 2.97 0.274 976 97.11% 25 2.49% 4 0.40% 
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     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  
" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا    (15)بالعبار   (بنعم)

 .اليوم "" هل رتناول وجبة وا د  فق  خ ل  (6)وأقلها بالعبار   ،" الرةيكة يف اليوم
 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضىل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك"     (11)بالعبار   ( د ما
 " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم "  (15)
 (ب ) كاء لإلجابة راء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باألأن أعل  استجابة آل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الكريعة املعد (19)
 (4)جدول 

من الط   والطالباا عل  " حمور  (العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 
 (1005)ن الكلية =  الكلو ياا ال اية واحلر ية "

مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

1 2.71 0.525 735 73.13% 237 23.58% 33 3.28% 

2 2.71 0.525 735 73.13% 237 23.58% 33 3.28% 

3 2.84 0.416 877 87.26% 105 10.45% 23 2.29% 

4 2.84 0.416 877 87.26% 105 10.45% 23 2.29% 

5 2.80 0.474 875 87.06% 88 8.76% 42 4.18% 

6 2.47 0.664 561 55.82% 347 34.53% 97 9.65% 

7 2.67 0.585 726 72.24% 219 21.79% 60 5.97% 

8 2.44 0.666 535 53.23% 370 36.82% 100 9.95% 

9 2.97 0.274 976 97.11% 25 2.49% 4 0.40% 
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مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

10 2.97 0.274 976 97.11% 25 2.49% 4 0.40% 

11 2.98 0.269 980 97.51% 20 1.99% 5 0.50% 

12 2.67 0.585 726 72.24% 219 21.79% 60 5.97% 

13 2.95 0.283 960 95.52% 32 3.18% 13 1.29% 

14 2.84 0.474 875 87.06% 88 8.76% 42 4.18% 

15 1.70 0.724 159 15.82% 383 38.11% 463 46.07% 

16 2.44 0.666 535 53.23% 370 36.82% 100 9.95 % 

17 2.4 0.67 530 52.74% 368 36.62% 107 10.65% 

18 2.51 0.693 618 61.49% 271 27.97% 116 11.54% 

19 2.95 0.283 960 95.52% 32 3.18% 13 1.29 % 

20 1.70 0.724 159 15.82% 383 38.11% 463 46.07% 

21 2.43 0.650 518 51.54% 397 39.50% 90 9.96 % 

22 1.43 0.706 130 12.94% 170 16.92% 705 70.15% 

23 2.27 0.684 399 39.79% 467 46.47% 139 13.83% 

24 2.90 0.399 925 92.04% 49 4.88% 31 3.08% 

25 1.42 0.576 47 4.68% 324 32.24% 634 63.08% 
26 2.27 0.684 399 39.79% 467 46.47% 139 13.83% 
27 2.51 0.693 618 61.49% 271 27.97% 116 11.54% 
28 2.98 0.269 983 98.30% 20 1.99% 2 0.20% 
29 2.78 0.504 819 81.49% 146 14.53% 40 3.98% 
30 2.90 0.399 925 92.04% 49 4.88% 31 3.08% 
31 2.84 0.416 877 87.26% 105 10.45% 23 2.29% 
32 2.78 0.504 819 81.49% 146 14.53% 40 3.98% 
33 2.75 0.521 780 77.61% 186 18.51% 39 3.88% 
34 2.87 0.39 880 87.56% 109 10.85% 16 1.59% 

مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

35 2.87 0.39 880 87.56% 109 10.85% 16 1.59% 
36 2.52 0.662 606 60.30% 304 30.25% 95 9.45% 
37 2.75 0.521 780 77.61% 186 18.51% 39 3.88% 
38 2.52 0.662 606 60.30% 304 30.25% 95 9.45% 
39 2.47 0.664 561 55.82% 347 34.53% 97 9.65% 
40 2.43 0.650 518 51.54% 397 39.50% 90 9.96% 

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا        (4)يبني امىدول  
 يىع   ،من الط   والطالباا عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية " )العينة الكلية(

 -:يلي يتبني من امدول ما
     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  

 ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)  بالعبار (بنعم)
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)وأقلها بالعبار  

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
اا واملطوياا ال اية يف املرا ز " هل حترص عل  قراء  النشر (23)بالعبار   ( د ما

" هل حترص عل  االط   عل   تيباا  (26)واملكتشفياا اليت ريدد عليها " والعبار  
" هل رراعي عند اختيىار   (11) رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

ول " هىل رفضىل رنىا    (28)م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " والعبىار    
 الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)وأقلىها بالعبىار     ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

 هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".
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مكلكل 
 العباراا

املتوس  
 احلكابي

االحنراف 
 املعياري

 ال إىل  د ما تعم
  %   %   % 

35 2.87 0.39 880 87.56% 109 10.85% 16 1.59% 
36 2.52 0.662 606 60.30% 304 30.25% 95 9.45% 
37 2.75 0.521 780 77.61% 186 18.51% 39 3.88% 
38 2.52 0.662 606 60.30% 304 30.25% 95 9.45% 
39 2.47 0.664 561 55.82% 347 34.53% 97 9.65% 
40 2.43 0.650 518 51.54% 397 39.50% 90 9.96% 

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا        (4)يبني امىدول  
 يىع   ،من الط   والطالباا عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية " )العينة الكلية(

 -:يلي يتبني من امدول ما
     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  

 ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)  بالعبار (بنعم)
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)وأقلها بالعبار  

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
اا واملطوياا ال اية يف املرا ز " هل حترص عل  قراء  النشر (23)بالعبار   ( د ما

" هل حترص عل  االط   عل   تيباا  (26)واملكتشفياا اليت ريدد عليها " والعبار  
" هل رراعي عند اختيىار   (11) رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

ول " هىل رفضىل رنىا    (28)م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " والعبىار    
 الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)وأقلىها بالعبىار     ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

 هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".
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 (5)جدول 
 ستبيانبني آراء الط   والطالباا يف حماور اإل t-test (ا)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار 

 مكتوى الداللة قيعة )ا(   س/ العدد امنس حماور االستبيان م

 العاداا الائاةية 1
 3.283 49.52 439 ط  

0.169 0.052 
 3.107 49.34 566 طالباا

2 
الكلو ياا ال اية 

 احلر يةو
 3.894 45.67 439 ط  

0.957 0.000 
 3.580 45.09 566 طالباا

بني  t-test (ا)عل  داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار  (5)يدل امدول 
 يع يكتدل من  ،ستبيان كاء يف حماور اإلآراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

  -:يلي امدول عل  ما
 اللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور   روجىىد فىىروق ذاا د

 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية
0.01. 

 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال
 .العاداا الائاةية

 (6)جدول 
 ستبيانبني بعض الكلياا يف حماور اإل (ANOVA)  خدام اختبار حتليل التباينداللة الفروق اإل  اةية باست

 م در التباين حماور االستبيان م
درجاا 
 احلرية

 جمعو 
 املربعاا

متوس  م 
مكتوى  قيعة )ف( املربعاا

 الداللة

 11.541 11518.053 998 داخل اجملعوعاا 0.427 1.707 9.834 59.006 6 بني اجملعوعاا العاداا الائاةية 1

2 
الكلو ياا ال اية 

 واحلر ية
 8.874 8856.680 998 داخل اجملعوعاا 0.001 5.858 3.016 18.095 6 بني اجملعوعاا

( ف)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار حتليل التباين  (6)يو ل امدول 
  -:يلي  يع يتضل من امدول ما ،ستبيانبني الكلياا يف مجيا حماور اإل

        روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك
 . كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"في ل باأل

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .ةية كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائافي ل باأل

 (7)جدول 
 بني بعض الكلياا Scheffe"داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه 

 يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "
 إدار  الطب البيطر  اجملتعا األدبية العلعية اليبية س/ الكلية
 0.6250* 0.2961 0.3369 0.5375* 0.3764 0.2787 ى 35.17 اليبية
 0.6315* 0.117 0.3721 0.5971* 0.4164 ى   35.69 العلعية
 0.4101 0.4213 0.1179 0.5092* ى     34.95 األدبية
 0.1237 0.3217 0.5132* ى       32.74 اجملتعا
 0.3114 0.3217 ى         34.64 البيطر 
 0.6287* ى           35.56 الطب
 ى             34.05 إدار 

 داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه بني بعىض  إىل (7)يش  امدول 
 -:يلي  يع أشار امدول إىل ما ،حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية " يف الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
حمىور " الكىلو ياا ال ىاية      ل من  لييت خدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عباراا
 .واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية

 وآراء طالباا  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 ل من  لييت خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية   

 .اا  لية العلومواحلر ية " ل احل آراء ط   وطالب
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية خدمة اجملتعا يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر يىة " ل ىاحل   
 .آراء ط   وطالباا  لية اآلدا 
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        روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك
 . كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"في ل باأل

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .ةية كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائافي ل باأل

 (7)جدول 
 بني بعض الكلياا Scheffe"داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه 

 يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "
 إدار  الطب البيطر  اجملتعا األدبية العلعية اليبية س/ الكلية
 0.6250* 0.2961 0.3369 0.5375* 0.3764 0.2787 ى 35.17 اليبية
 0.6315* 0.117 0.3721 0.5971* 0.4164 ى   35.69 العلعية
 0.4101 0.4213 0.1179 0.5092* ى     34.95 األدبية
 0.1237 0.3217 0.5132* ى       32.74 اجملتعا
 0.3114 0.3217 ى         34.64 البيطر 
 0.6287* ى           35.56 الطب
 ى             34.05 إدار 

 داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه بني بعىض  إىل (7)يش  امدول 
 -:يلي  يع أشار امدول إىل ما ،حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية " يف الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
حمىور " الكىلو ياا ال ىاية      ل من  لييت خدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عباراا
 .واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية

 وآراء طالباا  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 ل من  لييت خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية   

 .اا  لية العلومواحلر ية " ل احل آراء ط   وطالب
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية خدمة اجملتعا يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر يىة " ل ىاحل   
 .آراء ط   وطالباا  لية اآلدا 
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   اء طى    روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية خدمىة اجملتعىا وآر
 لية الطب البيطري يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء     

 .ط    لية الطب البيطري
  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشري وآراء وطالباا

 لية إدار  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء      
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .ور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "يف عباراا حم

 -:مناقشة ورفك  النتاةج -7/2
بالنكبة لإلجابة عل  التكاؤل األول للباع " ما العاداا الائاةيه لط    -7/2/1

 " ؟وطالباا جامعه امللك في ل
التوصيى اإل  اةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا      (3)يو ل امدول 

 يع يتضل من امىدول   "    والطالباا عل  " العاداا الائاةيةمن الط (العينة الكلية)
 -:يلي ما
       أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل كىاء لإلجابىة 

" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا    (15)بالعبار   (بنعم)
 .ل رتناول وجبة وا د  فق  خ ل اليوم "" ه (6)وأقلها بالعبار   ،" الرةيكة يف اليوم

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "    (11)بالعبار   ( د ما

 يف اليوم " " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة (15)
 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .رتناول الوجباا الكريعة املعد  خارج املنزل " " هل (19)

 ،Barken(2015)  بار ني  ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من "
املطىىر   " ،" .Debora et al.(2012)ديبىىورا وآخىىرون  " ،(2015م ىىيقر و قىىزوق " )  "

"  اثيان  ،(2007ي " )بلعيد " ،(2008العربي " ) " ،(2009شبيب " )  " ،(2011) "وآخرون
 Davy"ديفي وآخرون " ،Driskell(2005)" دريككل "  ،Kathyan,et.al ( "2004) وآخرون

et al.(2006).، " القايز ". Alqauhiz(2012)     يع ارفقت هئه الدراسىاا يف أتىه يوجىد 
بعض العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني طى   وطالبىاا امامعىاا واملىدارس ممىا      

ب  ياد  الععل عل  ر ايل مفاهيم األفراد جتاه رعديل عادارهم الائاةية من خ ل يتطل
ور  الععىىل وااا ىىراا العامىىة ووسىىاةل اإلعىى م املكىىعوعة واملرةيىىة واملنشىىوراا   

 يع أشارا تتاةج دراسة م ىيقر   ،واملطوياا ومجيا ما يلزم من وساةل التوعية الريقافية
يد من العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني رلعيئاا إىل أن هنا  العد (2015و قزوق )

 واليت ميكىن أن رىؤثر على   ىالتهنَّ     ،املدارس اخلاصة واملدارس احلكومية يف مدينة جد 
ومن أهم هئه العاداا الائاةية الكيئة قلة رناول اخلضراواا والفوا ه ،ال اية والائاةية

مىن   %33ل املشىروباا الاا يىة وأن   وقلة رناول احلليب واألمسا  واإل ريىار مىن رنىاو   
فق  مىن املىدارس    %19مقابل  ااخلضراواا يوميًّّ َناملراهقاا يف املدارس اخلاصة يتناوْل

فقى  مىن    %12الفا هىة مقابىل    َنمىن املىدارس اخلاصىة يتنىاولْ     %33بينعا  ،احلكومية
مقارتىة  الكعك ورعتىرب أعلى  النكىب     َنال يتناوْل %65 عا أن تكبة  ،املدارس احلكومية

 .قعظم دول اخلليج اليت يكرير فيها رناول الكعك
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا مىن     145إىل أن  بينعا أشارا تتاةج دراسة أخرى

 ،اجملتعا الربيطاتي رررب  بالنظم الائاةية غ  ال اية وبكىبب املىواد الائاةيىة ال ىناعية    
 (.Barken,2015)  ياد  الو نألى  الة إصابة بالكرطاتاا املختلفة بكبب الكعنة و 88و

من ط   املىدارس  %44.2إىل أن  (2009)يف  ني أشارا تتاةج دراسة شبيب 
مىن هىؤالء    % 31.2وأن  ،يف بعض منىاطب م ىر يتنىاولون وجبىة اإلفطىار      اإلعدادية

بينعا تكبة ط   املدارس الرياتويىة الىئين يتنىاولون     ،األطفال يتناولون اإلفطار يف املنزل
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 ،Barken(2015)  بار ني  ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من "
املطىىر   " ،" .Debora et al.(2012)ديبىىورا وآخىىرون  " ،(2015م ىىيقر و قىىزوق " )  "

"  اثيان  ،(2007ي " )بلعيد " ،(2008العربي " ) " ،(2009شبيب " )  " ،(2011) "وآخرون
 Davy"ديفي وآخرون " ،Driskell(2005)" دريككل "  ،Kathyan,et.al ( "2004) وآخرون

et al.(2006).، " القايز ". Alqauhiz(2012)     يع ارفقت هئه الدراسىاا يف أتىه يوجىد 
بعض العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني طى   وطالبىاا امامعىاا واملىدارس ممىا      

ب  ياد  الععل عل  ر ايل مفاهيم األفراد جتاه رعديل عادارهم الائاةية من خ ل يتطل
ور  الععىىل وااا ىىراا العامىىة ووسىىاةل اإلعىى م املكىىعوعة واملرةيىىة واملنشىىوراا   

 يع أشارا تتاةج دراسة م ىيقر   ،واملطوياا ومجيا ما يلزم من وساةل التوعية الريقافية
يد من العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني رلعيئاا إىل أن هنا  العد (2015و قزوق )

 واليت ميكىن أن رىؤثر على   ىالتهنَّ     ،املدارس اخلاصة واملدارس احلكومية يف مدينة جد 
ومن أهم هئه العاداا الائاةية الكيئة قلة رناول اخلضراواا والفوا ه ،ال اية والائاةية

مىن   %33ل املشىروباا الاا يىة وأن   وقلة رناول احلليب واألمسا  واإل ريىار مىن رنىاو   
فق  مىن املىدارس    %19مقابل  ااخلضراواا يوميًّّ َناملراهقاا يف املدارس اخلاصة يتناوْل

فقى  مىن    %12الفا هىة مقابىل    َنمىن املىدارس اخلاصىة يتنىاولْ     %33بينعا  ،احلكومية
مقارتىة  الكعك ورعتىرب أعلى  النكىب     َنال يتناوْل %65 عا أن تكبة  ،املدارس احلكومية

 .قعظم دول اخلليج اليت يكرير فيها رناول الكعك
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا مىن     145إىل أن  بينعا أشارا تتاةج دراسة أخرى

 ،اجملتعا الربيطاتي رررب  بالنظم الائاةية غ  ال اية وبكىبب املىواد الائاةيىة ال ىناعية    
 (.Barken,2015)  ياد  الو نألى  الة إصابة بالكرطاتاا املختلفة بكبب الكعنة و 88و

من ط   املىدارس  %44.2إىل أن  (2009)يف  ني أشارا تتاةج دراسة شبيب 
مىن هىؤالء    % 31.2وأن  ،يف بعض منىاطب م ىر يتنىاولون وجبىة اإلفطىار      اإلعدادية

بينعا تكبة ط   املدارس الرياتويىة الىئين يتنىاولون     ،األطفال يتناولون اإلفطار يف املنزل
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 عىا  ىان    ،منهم يتناولون هئه الوجباا يف املنىزل  %26.2 ،%40ار  اتت وجبة اإلفط
 .هنا  ع قة إهابية بني رعليم األم وإفطار أوالدهم باملنزل

وعند دراسة العاداا الائاةية للط   وع قتهىا قؤشىر  تلىة امكىم لىو ظ أن      
ار يف املنىزل  من الط   ذوي الو ن األ رير من الطبيعي ال يتناولون وجبة اإلفط 8.4%

مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة  %12.6مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة الكىىريعة و  %9.5بينعىىا 
بىني الطلبىة ذوي الىو ن األ ريىر مىن       اأما ركرار رناول اخلضار والفا هة أسىبوعيًّّ ،اخلفيفة

 .الطبيعي  ان أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية
وجبىاا الكىريعة يىؤدي إىل    وقد أ دا تتاةج بعض الدراساا على  أن رنىاول ال  

 يىاد  اتتشىار    –تقص اهتعام الشبا  باملوس ما أفراد عاة رهم  ىول ماةىد  الطعىام    
إ افة إىل اتتشار أمراض خمتلفة خاصىة منهىا التكىعم     ،ااهر  الكعنة بني الشبا  بكرير 

الائاةي و فقدان املوروث الريقايف وا ىت ل الوجبىاا الكىريعة جاتىب مهىم مىن دخىل        
 (.Alqauhiz, 2012) (2007 ،)بلعيدياألسر  

عل  استنتاجاا الباع احلالي وتتاةج الدراساا الكابقة  اويري البا ريون أته بناء 
يف املعلوماا الائاةية الكىليعة وال ىاية ممىا اتعكىس على  الكىلو ياا        اأن هنا  تق  

ت ف ختتلىى بىاخ   وعينىاا الدراسىاا الكىابقة    ،والعاداا الائاةية لألفراد عينة الباع
يكىتدع    اوإن  اتت رتشابه يف العديد من املفاهيم والكلو ياا والعىاداا ممى   جمتععارهم

التدخل الكريا من املهتعني بهئا اماتب للععل عل  رريقيى أفراد اجملتعا وبالتالي رعديل 
 .  عادارهم الائاةية قا يعود عليهم بال اة والعافية

 تي للباع " ما الكلو ياا ال اية واحلر يةالتكاؤل الريا نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/2
 " ؟لط   وطالباا جامعه امللك في ل

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا        (4)يبني امىدول  
 يىع   ،من الط   والطالباا عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية " )العينة الكلية(

 -:يلي يتبني من امدول ما

 (بنعم)ستجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء لإلجابةأن أعل  ا 
وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  

  إىل ) كاء لإلجابىة  في ل باألأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك
" هل حترص عل  قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز  (23)بالعبار   ( د ما

" هىل حتىرص على  االطى   على        (26)والعبىار    ،واملكتشفياا اليت ريدد عليها "
" هل رراعي عند  (11)  تيباا رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

" هىل رفضىل    (28)والعبىار   ،ختيار م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " ا
 رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)بىار   وأقلىها بالع  ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

  هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

وقد ُرعزى هئه النتاةج إىل اخنفاض وعي ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل     
وا د   يع إن دراسة مقرر تظري ،بأهعية رعديل الكلو ياا اليت رررب  بال اة ععوم ا

الوعي بأهعيىة الكىلو ياا ال ىاية     عن ال اة واللياقة قد ال يكون  افي ا لرفا مكتوى
 واحلر ية.

"  ،Barken(2015)ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من " بار ني 
 " املطر وآخرون ، " .Debora et al.(2012)" ديبورا وآخرون،  (2015م يقر و  قزوق " )

" بلعيدي "  ،(2008ي " )" العرب ،(2008" العباد و  كني " ) ،  (2009" شبيب " ) ،(2011)
ر ىوان و    " ،" Kathyan,et.al(2004) "  اثيان وآخىرون  ،(2005" القدومي " ) ،(2007)

" عبىد احلىب وآخىرون      ،ALgwer et al.(2001)" ألاىوير وآخىرون "    ،(2002آخىرون " ) 
 Deshpandea et  " ديشىباتدياوآخرون "  ،Middleman(2007)." ميىدل مىان "   ،(2012")

al.(2009)، " ش يكي وآخرون " Shiriki, et al.(2006)،   يع ارفقت هئه الدراسىاا يف 
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 (بنعم)ستجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء لإلجابةأن أعل  ا 
وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  

  إىل ) كاء لإلجابىة  في ل باألأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك
" هل حترص عل  قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز  (23)بالعبار   ( د ما

" هىل حتىرص على  االطى   على        (26)والعبىار    ،واملكتشفياا اليت ريدد عليها "
" هل رراعي عند  (11)  تيباا رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

" هىل رفضىل    (28)والعبىار   ،ختيار م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " ا
 رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)بىار   وأقلىها بالع  ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

  هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

وقد ُرعزى هئه النتاةج إىل اخنفاض وعي ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل     
وا د   يع إن دراسة مقرر تظري ،بأهعية رعديل الكلو ياا اليت رررب  بال اة ععوم ا

الوعي بأهعيىة الكىلو ياا ال ىاية     عن ال اة واللياقة قد ال يكون  افي ا لرفا مكتوى
 واحلر ية.

"  ،Barken(2015)ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من " بار ني 
 " املطر وآخرون ، " .Debora et al.(2012)" ديبورا وآخرون،  (2015م يقر و  قزوق " )

" بلعيدي "  ،(2008ي " )" العرب ،(2008" العباد و  كني " ) ،  (2009" شبيب " ) ،(2011)
ر ىوان و    " ،" Kathyan,et.al(2004) "  اثيان وآخىرون  ،(2005" القدومي " ) ،(2007)

" عبىد احلىب وآخىرون      ،ALgwer et al.(2001)" ألاىوير وآخىرون "    ،(2002آخىرون " ) 
 Deshpandea et  " ديشىباتدياوآخرون "  ،Middleman(2007)." ميىدل مىان "   ،(2012")

al.(2009)، " ش يكي وآخرون " Shiriki, et al.(2006)،   يع ارفقت هئه الدراسىاا يف 
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أته روجد بعىض الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة الىيت رتطلىب ممارسىتها بشىكل أفضىل          
إىل أن  ىوالي   (Barken, 2015)  يع أشارا تتاةج دراسىة بىار ني   ،وب ور  صاياة

  و دها ميكن جتنبها بتعديل من  احليا  ألى  الة إصابة بالكرطان يف املعلكة املتاد 600
 ا عا أن راي  العاداا احليارية ال يضعن منا اإلصابة متام  ،واربا  العاداا ال اية اميد 

 ،بالكرطان ولكنه يقلل ا تعىال اإلصىابة ويىؤخر اإلصىابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء        
 . يئة ورنظيم الائاءضرور  ممارسة الريا ة والتخلي عن العاداا الكب وأوصت الدراسة

مىن التلعيىئاا يف    %33أن  (2015 قىزوق )  عا أ دا تتاةج دراسة م ىيقر و 
 %26األطععة الكريعة خارج املنزل مر  يف األسبو  مقابل  َناملدارس اخلاصة جبد  يتناوْل

عل  التوالي يتناولنها مررني يف األسىبو ، وأن   %16و %22وأن  من املدارس احلكومية
و والي  ،األطععة الكريعة أثناء مشاهد  التليفزيون َنما يتناوْل ايئاا غالب من التلع 38%
ومل يكن هنا  اخت ف  ب  يف ذلىك بىني   ،ا أثناء مشاهد  التليفزيونيتناولنها أ يات  47%

الفطىور باتتظىام و    َنمن التلعيئاا فقى  يتنىاولْ   %35وأن  ،املدارس اخلاصة واحلكومية
 %60و  ،الفطور على  اإلطى ق   َنال يتناوْل %27جا اا واإل الفطور يف َنيتناوْل 38%

يف املىدارس   %40أ د أتوا  الريا ة مقابىل   َنمن التلعيئاا يف املدارس اخلاصة ميارْس
 .احلكومية

 اإىل أن هنىا  ق ىور    (Huang, et al.,2003)دراسة أخىرى  يف  ني أشارا تتاةج 
من  % 35.6 ،ةوالائاةيه اخلاطئ ةاييف الوعي الائاةي  يع اتتشار بعض العاداا ال 

 %22.6،ةالط   والطالباا تشاطهم احلر ي منخفض ويعاتون من ا طراباا غئاةيى 
واررفا   ىا   ،ةم ابني بالكعنه ويعاتون من مشا ل صايه مريل اال ىطراباا اهلضىعي  

واالقى ل   ،طععه الدمسىه  ريار من رناول األوميارسون عاداا غئاةيه سيئه مريل اإل ،الدم
بالنكىبة للطى      بينعا أشارا إىل أن النشاط البدتي املعتىاد  ،رناول اخلضر والفا هه من

أ ريىر بىني    ااملراهقني من املدارس اإلعدادي والرياتوي ببعض مناطب م ىر  ىان ملاوًاى   
  .الط   ذوي األو ان الطبيعية مقارتة بهؤالء الط   األ رير من الو ن الطبيعي

أن تكبة  ب   من الشبا  امامعي من  ( إىل2008وأشارا تتاةج دراسة العربي )
جامعيت امللك سعود واإلمام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتاث لديهم وعىي  

وأن وعي الشبا  يف  ،متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا ي
أسوأ وعىي لىديهم عىن     وأن ،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية

أمىا الىئين لىدى أسىرهم      ،من الئ ور يف جمال التائية ا عا أن اإلتاث أ رير وعي  ،التائية
بينعىا  ىان مكىتوى     ،من غ هم يف جمال النشىاط الريا ىي   اإصابة قرض فهم أ رير وعي 

 يع وصلت النكىبة املئويىة    ،الوعي ال اي العام لدى العيب األتدية العربية  ان عاليًا
81%. 

مىن الطى      %28.6أن  إىل (2002ن )يبينعا أشىارا دراسىة ر ىوان وآخىر    
 ان     وتناولي% 43.3 و ،م ابني بالناافه %22.7 و ن بالكعنهووالطالباا م اب

 متيىزا  وقىد  ،ثر عل  العديد من الكلو ياا ال ايه هلمأمما  قل من املوص  بهاأ ةغئاةي
مىن   رنىاول الفا هىة والنىوم عىدد  ىاف      العينة الكورية ببعض اخل اةص ال ىاية مريىل   

الكاعاا ورنظيى األسنان وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  
 .  وفاص ال در

 Allgower et) نيوقد أشارا تتىاةج بعىض الدراسىاا  دراسىة ألقىوير وآخىر      

al.,2001) ررب  بلىد مىن دول العىامل رى     16أن األعراض اال تئابية لشبا  وشىاباا   إىل
بشكل دال ما تقص النشاطان امكدية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النىوم  

وارربطت أعىراض اال تئىا     ،وعدم استخدام  زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث
بشكل دال عند النكاء ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشىعس والتىدخني وعىدم    

االجتعاعي املنخفض فقد اررب  ما االسته   املنخفض أما الدعم  ،رناول طعام الفطور
للكاول وتقص النشاطاا امكدية وعدم اتتظام ساعاا النوم وعدم اسىتععال أ زمىة   
األمان يف الكيار  وحيتعل أن ركون هنىا  ع قىة سىببية بىني الكىلو  ال ىاي واملىزاج        

لدى أفىراد العينىة   بينعا أشارا بعض النتاةج إىل أن مكتوى الوعي ال اي  ،واال تئا 
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أن تكبة  ب   من الشبا  امامعي من  ( إىل2008وأشارا تتاةج دراسة العربي )
جامعيت امللك سعود واإلمام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتاث لديهم وعىي  

وأن وعي الشبا  يف  ،متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا ي
أسوأ وعىي لىديهم عىن     وأن ،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية

أمىا الىئين لىدى أسىرهم      ،من الئ ور يف جمال التائية ا عا أن اإلتاث أ رير وعي  ،التائية
بينعىا  ىان مكىتوى     ،من غ هم يف جمال النشىاط الريا ىي   اإصابة قرض فهم أ رير وعي 

 يع وصلت النكىبة املئويىة    ،الوعي ال اي العام لدى العيب األتدية العربية  ان عاليًا
81%. 

مىن الطى      %28.6أن  إىل (2002ن )يبينعا أشىارا دراسىة ر ىوان وآخىر    
 ان     وتناولي% 43.3 و ،م ابني بالناافه %22.7 و ن بالكعنهووالطالباا م اب

 متيىزا  وقىد  ،ثر عل  العديد من الكلو ياا ال ايه هلمأمما  قل من املوص  بهاأ ةغئاةي
مىن   رنىاول الفا هىة والنىوم عىدد  ىاف      العينة الكورية ببعض اخل اةص ال ىاية مريىل   

الكاعاا ورنظيى األسنان وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  
 .  وفاص ال در

 Allgower et) نيوقد أشارا تتىاةج بعىض الدراسىاا  دراسىة ألقىوير وآخىر      

al.,2001) ررب  بلىد مىن دول العىامل رى     16أن األعراض اال تئابية لشبا  وشىاباا   إىل
بشكل دال ما تقص النشاطان امكدية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النىوم  

وارربطت أعىراض اال تئىا     ،وعدم استخدام  زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث
بشكل دال عند النكاء ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشىعس والتىدخني وعىدم    

االجتعاعي املنخفض فقد اررب  ما االسته   املنخفض أما الدعم  ،رناول طعام الفطور
للكاول وتقص النشاطاا امكدية وعدم اتتظام ساعاا النوم وعدم اسىتععال أ زمىة   
األمان يف الكيار  وحيتعل أن ركون هنىا  ع قىة سىببية بىني الكىلو  ال ىاي واملىزاج        

لدى أفىراد العينىة   بينعا أشارا بعض النتاةج إىل أن مكتوى الوعي ال اي  ،واال تئا 
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ىل وجود فروق فرديىه  إ،باإل افة %64.80 يع وصلت النكبة املئوية اىل  ا ان متوسًط
 .ا ملتا اا امامعةذاا دالله إ  اةية يف مكتوى الوعي ال اي لدى الطلبه ربع 

وقد أشارا تتاةج دراسة عل  املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية 
أي تو  من أتوا  الريا ة على  اإلطى ق    َنمنهن ال ميارْس %50ىل أن يف مدارس جد  إ

 (.2015)م يقر و  قزوق، 
جتعىاعي والنشىراا الدوريىة والشىوار  واملطويىاا      العامة ومواقا التواصىل اال 

مت عر ه من تتاةج للدراساا الكابقة وتتيجىة   واألما ن العامة. ويرى البا ريون تتيجة ملا
هب االهتعام بالتوعية بأهعية الكلو  ال ىاي واحلر ىي واتعكىاس    الدراسة احلالية أته 

مدى أهعيته عل  صاة ولياقة ط   وطالباا امامعة ومجيا أفراد اجملتعىا مىن خى ل    
عقد ور  ععل  ول رنعية الوعي ال اي واللياقي واحلر ىي للطى   والطالبىاا يف    

بيىة ال ىاية وال ىاة العامىة     املقرراا ذاا الع قة مريل اليبية البدتيىة وال ىاة والي  
وتشر ثقافة رعديل الكلو  ال اي واحلر ي بشكل سليم ومفيد عىن   ،وال اة واللياقة

 .طريب وساةل اإلع م املختلفة وااا راا
بالنكبة لإلجابة عل  التكاؤل الريالع للباع " هل روجد فروق ذاا داللىة   -7/2/3 

يف العىاداا الائاةيىة   إ  اةية بني ط   وطالباا جامعىة امللىك في ىل    
 والكلو ياا ال اية واحلر ية؟ " 

بىني   t- test (ا)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار  (5)يو ل امدول 
 يع يكتدل من  ، كاء يف حماور االستبيانآراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

  -:يلي امدول عل  ما

  الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور   روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء
 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية

0.01. 

 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال
 .العاداا الائاةية

و  قىزوق "   " م ىيقر  ورتفب تتاةج الدراسىة احلاليىة مىا تتىاةج دراسىاا  ىل مىن       
( " 2008) " العربىي "  ،(2008" العبىاد و  كىني " )   ،(2011) " املطر وآخىرون  ،(2015)

"  ،" Allgwer et al.(2001) " ألاىوير وآخىرون   ،" Kathyan,et.al.(2004)  اثيان وآخىرون 
" القىىدومي  ،David, et al.(2008) "ديفيىىد وآخىىرون "  ،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ") 

 ,Akarlslan "أ ارلك ن و آخرون " ،" Wardle, et al.(1997)آخرون "واردل و ،(2005")

et al.(2008)، " بدرو وآخرون Pedro, et al.(2008)   يع ارفقت هئه الدراساا يف أته 
روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف  ىل مىن العىاداا الائاةيىة     

إىل أن  (2015اسىة م ىيقر وفىايز )    يىع أشىارا در   ،والكلو ياا ال اية واحلر يىة 
من املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية يف مدارس جد  ال ميارسن  50%

 .أي تو  من أتوا  الريا ة عل  اإلط ق
يف  ني أشارا تتاةج بعض الدراساا إىل أته روجد فىروق ذاا داللىة إ  ىاةية    

لوعي ال اي البيئي " وجمعو  اااور ل ىاحل  بني آراء الط   وآراء الطالباا يف " حمور ا
وال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالبىاا يف   ،آراء الط  
، 2008 ،العربىي ) (الىوعي الليىاقي   –الىوعي البيئىي    –الىوعي الوقىاةي   )باقي ااىاور  

 .(2012 ،عبداحلب وآخرون
يف بعىض املاىئياا    اأن هنا  تق   عل  (2009بينعا أ دا تتاةج دراسة شبيب )

 ،الدراسي جنا هنَّإو لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا النقص سيؤثر عل  صاتهنَّ
( من املتناول الائاةي ألغلب املاىئياا والتا ىيل   0.05ومل ركن هنا  ع قه معنويه )

ياة وأوصت الدراسىة بضىرور  االهتعىام بالتائيىة ال ىا      ،الدراسي والئ اء الوجداتي
 عا ُيقي  عل  إدار  امامعة و ىا بىرامج    ،باملشا ل الائاةية للطالباا لت يف إصابتهنَّ
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 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال
 .العاداا الائاةية

و  قىزوق "   " م ىيقر  ورتفب تتاةج الدراسىة احلاليىة مىا تتىاةج دراسىاا  ىل مىن       
( " 2008) " العربىي "  ،(2008" العبىاد و  كىني " )   ،(2011) " املطر وآخىرون  ،(2015)

"  ،" Allgwer et al.(2001) " ألاىوير وآخىرون   ،" Kathyan,et.al.(2004)  اثيان وآخىرون 
" القىىدومي  ،David, et al.(2008) "ديفيىىد وآخىىرون "  ،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ") 

 ,Akarlslan "أ ارلك ن و آخرون " ،" Wardle, et al.(1997)آخرون "واردل و ،(2005")

et al.(2008)، " بدرو وآخرون Pedro, et al.(2008)   يع ارفقت هئه الدراساا يف أته 
روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف  ىل مىن العىاداا الائاةيىة     

إىل أن  (2015اسىة م ىيقر وفىايز )    يىع أشىارا در   ،والكلو ياا ال اية واحلر يىة 
من املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية يف مدارس جد  ال ميارسن  50%

 .أي تو  من أتوا  الريا ة عل  اإلط ق
يف  ني أشارا تتاةج بعض الدراساا إىل أته روجد فىروق ذاا داللىة إ  ىاةية    

لوعي ال اي البيئي " وجمعو  اااور ل ىاحل  بني آراء الط   وآراء الطالباا يف " حمور ا
وال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالبىاا يف   ،آراء الط  
، 2008 ،العربىي ) (الىوعي الليىاقي   –الىوعي البيئىي    –الىوعي الوقىاةي   )باقي ااىاور  

 .(2012 ،عبداحلب وآخرون
يف بعىض املاىئياا    اأن هنا  تق   عل  (2009بينعا أ دا تتاةج دراسة شبيب )

 ،الدراسي جنا هنَّإو لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا النقص سيؤثر عل  صاتهنَّ
( من املتناول الائاةي ألغلب املاىئياا والتا ىيل   0.05ومل ركن هنا  ع قه معنويه )

ياة وأوصت الدراسىة بضىرور  االهتعىام بالتائيىة ال ىا      ،الدراسي والئ اء الوجداتي
 عا ُيقي  عل  إدار  امامعة و ىا بىرامج    ،باملشا ل الائاةية للطالباا لت يف إصابتهنَّ
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رريقيى غئاةي بهدف  يىاد  وعىي الطالبىاا بأهعيىة التائيىة اميىد  وحتكىني عادرهىىن         
  .الائاةية

تكبة  ب   مىن الشىبا  لىديهم وعىي      وقد أشارا تتاةج بعض الدراساا إىل أن
وأن وعي الشبا  يف  ،بداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا يمتوس  عن خماطر ال

وأن أسوأ وعىي لىديهم عىن     ،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية
أمىا الىئين لىدى أسىرهم      ،من الئ ور يف جمال التائية ا عا أن اإلتاث أ رير وعي  ،التائية

 et، 2005)القىدومي،  ال النشاط الريا يمن غ هم يف جم اإصابة قرض فهم أ رير وعي 

al. Kathyan, 2004)،. 

مىن الطى   والطالبىاا     %28.6بينعا أشارا تتىاةج بعىض الدراسىاا إىل أن    
رناولن   ص غئاةيه اقىل مىن    % 43.3 ،م ابني بالناافه %22.7،م ابني بالكعنه

  (.Davy et al.,2006هلم ) الكلو ياا ال ايه العديد منمما اثر عل   املوص  بها
وأشارا بعض النتاةج إىل أن األعراض اال تئابيىة رىررب  بشىكل دال مىا تقىص      

وعىدم اسىتخدام   ،وعىدم اتتظىام سىاعاا النوم   ،وعدم رناول الفطور ،امكدية االنشاطا
وارربطت أعراض اال تئا  بشىكل دال عنىد    ، زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

وقايىة مىن الشىعس والتىدخني وعىدم رنىاول طعىام        النكاء ما عدم استخدام  رميىاا ال 
أما الدعم االجتعاعي املنخفض فقد اررب  ما االسىته   املىنخفض للكاىول     ،الفطور

وعدم اتتظام ساعاا النوم وعدم استععال أ زمة األمىان يف   ،وتقص النشاطاا امكدية
 واال تئىا  وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكىلو  ال ىاي واملىزاج     ،الكيار 

(17 .) 
ويرى البا ريون أن تتاةج الباع احلالي قد أاهرا أته ال روجد فروق ذاا داللة 

 يىع   اهئا قد يكون منطقيًّّى  ،إ  اةية بني الط   والطالباا يف حمور العاداا الائاةية
وقىد يتلقىون روعيىة     ،تهم من جمتعا وا د وبالتالي العاداا الائاةية قد ركىون وا ىد   إ

وقا أن عينة الباع احلالي ينتعون إىل جمتعا وا د  ،د ركون وا د  أو متشابهةغئاةية ركا

وجامعة وا د  فطبيعي أتهم يدرسون تفس املقرراا الىيت رهىتم بالتوعيىة الائاةيىة مريىل      
 .مقرر ال اة واللياقة وغ ه من املقرراا األخرى

ية بىني  تتاةج الباىع احلىالي أتىه روجىد فىروق ذاا داللىة إ  ىاة        بينعا أاهرا
قد يكون هئا  ،الط   والطالباا يف حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية ل احل الط  

ألن الط   الئ ور عندهم فرصة أ رب ملزاولة األتشطة البدتية و رير   اومنطقيًّّ اطبيعيًّّ اأمر 
 عا أن الط   الئ ور لديهم اهتعاماا  ب   بىالتكوين امكىعاتي    ،احلر ة عن اإلتاث

 عا أن العاداا والتقاليد اجملتععية رتيل للط   الئ ور فرصىة   ،ه املر لة الععريةيف هئ
رأث  يف هئه النتيجىة أن بعىض    اوقد يكون ذ ،أ رب ملعارسة الريا ة واحلر ة عن اإلتاث

  األفراد الئ ور عينة الباع من ط   قكم اليبية البدتية.
لباع " هىل روجىد فىروق ذاا داللىة     التكاؤل الرابا ل نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/4

إ  ىىاةية بىىني بعىىض  ليىىاا جامعىىة امللىىك في ىىل يف العىىاداا الائاةيىىة  
 والكلو ياا ال اية واحلر ية؟ " 

داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار حتليل التبىاين بىني    (6)يو ل امدول 
  -: يع يتضل من امدول مايلي ،الكلياا يف مجيا حماور االستبيان

 جد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك       رو
  .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةية

داللة الفروق اإل  ىاةية باسىتخدام اختبىار "شىيفيه بىني       (7)يو ل امدول  عا 
 -:يلي يف حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية "  يع أشار امدول إىل ما بعض الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمىور "    ل من  لييت الدراساا التطبيقية وخدمة

 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية
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وجامعة وا د  فطبيعي أتهم يدرسون تفس املقرراا الىيت رهىتم بالتوعيىة الائاةيىة مريىل      
 .مقرر ال اة واللياقة وغ ه من املقرراا األخرى

ية بىني  تتاةج الباىع احلىالي أتىه روجىد فىروق ذاا داللىة إ  ىاة        بينعا أاهرا
قد يكون هئا  ،الط   والطالباا يف حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية ل احل الط  

ألن الط   الئ ور عندهم فرصة أ رب ملزاولة األتشطة البدتية و رير   اومنطقيًّّ اطبيعيًّّ اأمر 
 عا أن الط   الئ ور لديهم اهتعاماا  ب   بىالتكوين امكىعاتي    ،احلر ة عن اإلتاث

 عا أن العاداا والتقاليد اجملتععية رتيل للط   الئ ور فرصىة   ،ه املر لة الععريةيف هئ
رأث  يف هئه النتيجىة أن بعىض    اوقد يكون ذ ،أ رب ملعارسة الريا ة واحلر ة عن اإلتاث

  األفراد الئ ور عينة الباع من ط   قكم اليبية البدتية.
لباع " هىل روجىد فىروق ذاا داللىة     التكاؤل الرابا ل نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/4

إ  ىىاةية بىىني بعىىض  ليىىاا جامعىىة امللىىك في ىىل يف العىىاداا الائاةيىىة  
 والكلو ياا ال اية واحلر ية؟ " 

داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار حتليل التبىاين بىني    (6)يو ل امدول 
  -: يع يتضل من امدول مايلي ،الكلياا يف مجيا حماور االستبيان

 جد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك       رو
  .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةية

داللة الفروق اإل  ىاةية باسىتخدام اختبىار "شىيفيه بىني       (7)يو ل امدول  عا 
 -:يلي يف حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية "  يع أشار امدول إىل ما بعض الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمىور "    ل من  لييت الدراساا التطبيقية وخدمة

 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية
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  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم وآراء طالباا
ور "  ل من  لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمى 

 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية الدراسىاا التطبيقيىة وخدمىة اجملتعىا يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا        
 اآلدا . ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية

   روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىة
اجملتعا وآراء ط    لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية       

 .واحلر ية " ل احل آراء ط    لية الطب البيطري
 شىري وآراء طالبىاا   روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب الب

 لية إدار  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء      
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

"  ،(2011" املطىر وآخىرون " )   الية ما تتاةج دراساا  ىل ورتفب تتاةج الدراسة احل
" الشىىريى "  ،Huang, et al.(2003)" هىىواتج و آخىىرون " ،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ")

"جيوفاتىىا و آخىىرون "   ،" Sakamaki et al.(2005)" سىىا ا مىىا ي و آخىىرون   (،2007)
Giovanna, et al. (2008)  فروق ذاا داللىة    يع ارفقت هئه الدراساا يف أته روجد

إ  اةية بني الكلياا يف حمور العاداا الائاةيىة وحمىور الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة      
ن إىل أته روجد فىروق  ي يع أشارا تتاةج دراسة املطر وآخر ،ختتلى من  لية إىل أخرى

عينة )ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لياا جامعة امللك في ل باإل كاء 
 حمور " الوعي ال اي البيئي " خاصة بني آراء ط   وطالبىاا  ليىة العلىوم    يف (الباع

وال  ،وآراء ط   وطالباا  لية إدار  األععال ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 .روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني باقي الكلياا يف هئا ااور واااور األخرى

وق فرديه ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى  وقد أشارا دراسة أخرى إىل وجود فر
وأوصت الدراسة بضرور  عقد ور   ،ا ملتا اا امامعةالوعي ال اي لدى الطلبه ربع 

ععل  ول رنعيه الوعي ال ىاي للطى   والطالبىاا يف املكىاقاا ذاا الع قىة مريىل       
  (.2012،)الريا ة /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة( )عبداحلب وآخرون

يف حمىور الكىلو ياا ال ىاية     ادالىة إ  ىاةيًّّ   الفروق يف الدراسىة احلاليىة   ت ات
واحلر ية ل احل  ل من  لياا اليبية والعلوم والطب البيطىري والطىب البشىري عىن     

ويىرى   ،الكلياا األخرى )الدراساا التطبيقيةو خدمة اجملتعا وإدار  األععال واآلدا (
تلفت الفروق باخت ف طبيعة الدراسة بكل  لية  يع اخ ،منطقية هئه النتيجة  البا ريون

فعن املنطقي أن يكون لدى ط    لياا الطب البشري والطب البيطري والعلوم وعي 
صاي و ر ىي أ ريىر مىن الكليىاا األخىرى لطبيعىة املقىرراا العلعيىة والطبيىة الىيت           

جىود  ورقا جاءا  لية اليبية  عن هىئه الكليىاا لو   ،يدرسوتها عن الكلياا األخرى
ط   قكم اليبية البدتية  عن عينة الباع  يع طبيعة املقىرراا احلر يىة وال ىاية    

 .هلؤالء الط   ب فة خاصة
املقي اا لتعديل العاداا  التكاؤل اخلامس للباع " ما نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/5

الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية الا  مرغو  فيها لط   وطالباا 
 "  ؟لك في لجامعة امل

العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة       (7 :3)رو ل امداول من 
واليت ميكن من خى ل تتاةجهىا    ،للط   والطالباا يف بعض  لياا جامعة امللك في ل

التوصل إىل املقي اا التالية اليت ميكىن أن رعىدل مىن العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا       
 -:طالباا جامعة امللك في ل واليت ميكن إها ها فيعا يليال اية واحلر ية لط   و

تشر التوعية الائاةية وأهعية اربا  الكلو ياا والعاداا ال اية واحلر ية من خ ل   -1
مرا ل التعلم املختلفة من التعليم النظامي ووساةل اإلع م الرمسية ومرا ز اخلدمة 

 . ال اية
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وق فرديه ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى  وقد أشارا دراسة أخرى إىل وجود فر
وأوصت الدراسة بضرور  عقد ور   ،ا ملتا اا امامعةالوعي ال اي لدى الطلبه ربع 

ععل  ول رنعيه الوعي ال ىاي للطى   والطالبىاا يف املكىاقاا ذاا الع قىة مريىل       
  (.2012،)الريا ة /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة( )عبداحلب وآخرون

يف حمىور الكىلو ياا ال ىاية     ادالىة إ  ىاةيًّّ   الفروق يف الدراسىة احلاليىة   ت ات
واحلر ية ل احل  ل من  لياا اليبية والعلوم والطب البيطىري والطىب البشىري عىن     

ويىرى   ،الكلياا األخرى )الدراساا التطبيقيةو خدمة اجملتعا وإدار  األععال واآلدا (
تلفت الفروق باخت ف طبيعة الدراسة بكل  لية  يع اخ ،منطقية هئه النتيجة  البا ريون

فعن املنطقي أن يكون لدى ط    لياا الطب البشري والطب البيطري والعلوم وعي 
صاي و ر ىي أ ريىر مىن الكليىاا األخىرى لطبيعىة املقىرراا العلعيىة والطبيىة الىيت           

جىود  ورقا جاءا  لية اليبية  عن هىئه الكليىاا لو   ،يدرسوتها عن الكلياا األخرى
ط   قكم اليبية البدتية  عن عينة الباع  يع طبيعة املقىرراا احلر يىة وال ىاية    

 .هلؤالء الط   ب فة خاصة
املقي اا لتعديل العاداا  التكاؤل اخلامس للباع " ما نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/5

الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية الا  مرغو  فيها لط   وطالباا 
 "  ؟لك في لجامعة امل

العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة       (7 :3)رو ل امداول من 
واليت ميكن من خى ل تتاةجهىا    ،للط   والطالباا يف بعض  لياا جامعة امللك في ل

التوصل إىل املقي اا التالية اليت ميكىن أن رعىدل مىن العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا       
 -:طالباا جامعة امللك في ل واليت ميكن إها ها فيعا يليال اية واحلر ية لط   و

تشر التوعية الائاةية وأهعية اربا  الكلو ياا والعاداا ال اية واحلر ية من خ ل   -1
مرا ل التعلم املختلفة من التعليم النظامي ووساةل اإلع م الرمسية ومرا ز اخلدمة 

 . ال اية
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 .ربامج الائاةية والريا يةفرض الرقابة الرمسية باإلشراف العلعي لل  -2
وجو  االستفاد  من التقنياا احلديريىة يف علىوم ال ىناعاا الائاةيىة يف اسىتكعال        -3

 .توا ي النقص الائاةي
ععىىل بىىرامج رريقيفيىىة لألطفىىال ليعتىىادوا العىىاداا الائاةيىىة والكىىلو ياا ال ىىاية   -4

 .واحلر ية الكليعة فت بل جزء أصيل من عادارهم املكتقبلية
 –فىوارل الشىهية وأخطارهىا     –األغئية ال ىاية البديلىة   )رريقيفية عن إعداد قوافل   -5

التىأث    –اللياقة البدتية وع قتهىا باللياقىة ال ىاية     –أهعية ممارسة األتشطة البدتية 
التعرينىاا   –برامج احلعيىة الائاةيىة ماهلىا ومىا عليهىا       –الكليب للوجباا الكريعة 

 .( ها من املو وعاا ذاا الع قةوغ –الع جية للع ج التشوهاا القوامية 
 رور  اهتعىام وسىاةل اإلعى م املرةيىة واملكىعوعة واملقىروء  بامواتىب الائاةيىة           -6

وذلىك لنشىر الىوعي الريقىايف الاىئاةي و ال ىاي        ،والكلو ياا ال اية واحلر يىة 
 .احلر ي بني باقي أفراد اجملتعا

سىرطان  )   اوص الطبيىة إقامة برامج رعزيزيه خاصة للطالباا عن أهعيه إجراء الف  -7
 جواتبهم ال اية. ...( ومدى اتعكاس ذلك عل .الريدي

 .ربا  األساليب الواعية للتعديل والتوجيهارعزيز مظاهر الكلو  ال اي اإلهابي و  -8
 رور  إقامة تدواا ودوراا رريقيفيىة ولقىاءاا علعيىة وحما ىراا وور  ععىل        -9

ال ىاية واحلر يىة ومىدى    ومؤمتراا رو ل أهعية العاداا الائاةيىة والكىلو ياا   
 رأث هم عل  املعارساا ال اية احليارية.

غرس العاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة بىني طى   وطالبىاا          -10
امامعاا و ئا مجيا أفراد اجملتعا من خ ل رقديم النعاذج ال اياة للكلو ياا 

 واملعارساا ال اية واحلر ية باستخدام وساةل الواصل املختلفة.
و ا خط  داخلية بالتنكيب ما املدارس ورياض األطفال إلعداد مح ا روعيىة    -11

  كاء.باملدارس ورياض األطفال يف حمافظة األ

 -:ستنتاجات البحثا – 8/0

ومن خ ل املعاماا  ،ويف  دود عينة الباع ،يف  وء أهداف الباع وركاؤالره
  -:تاجاا التاليةاإل  اةية للبياتاا أمكن للبا ريني التوصل إىل االستن

 : بالنكبة للعاداا الائاةية -8/1
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجبىاا الرةيكىة    (15)بالعبار  
 .فق  خ ل اليوم " " هل رتناول وجبة وا د  (6)وأقلها بالعبار   ،" يف اليوم

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "    (11)بالعبار   ( د ما

 " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم " (15)
  (ب ) كاء لإلجابة استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل أن أعل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .ريعة املعد  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الك (19)
 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال

 .العاداا الائاةية
 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال

 . كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةيةفي ل باأل
 : ياا ال اية واحلر يةبالنكبة للكلو – 8/2
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  
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 -:ستنتاجات البحثا – 8/0

ومن خ ل املعاماا  ،ويف  دود عينة الباع ،يف  وء أهداف الباع وركاؤالره
  -:تاجاا التاليةاإل  اةية للبياتاا أمكن للبا ريني التوصل إىل االستن

 : بالنكبة للعاداا الائاةية -8/1
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجبىاا الرةيكىة    (15)بالعبار  
 .فق  خ ل اليوم " " هل رتناول وجبة وا د  (6)وأقلها بالعبار   ،" يف اليوم

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "    (11)بالعبار   ( د ما

 " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم " (15)
  (ب ) كاء لإلجابة استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل أن أعل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .ريعة املعد  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الك (19)
 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال

 .العاداا الائاةية
 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال

 . كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةيةفي ل باأل
 : ياا ال اية واحلر يةبالنكبة للكلو – 8/2
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  
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  إىل ) كاء لإلجابىة  آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باألأن أعل  استجابة
" هل حترص عل  قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز  (23)بالعبار   ( د ما

" هل حترص عل  االط   عل   تيباا  (26)واملكتشفياا اليت ريدد عليها " والعبار  
" هل رراعي عند اختيىار   (11) بالعبار رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها 

" هىل رفضىل رنىاول     (28)م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " والعبىار    
 الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)وأقلىها بالعبىار     ،ر الدم أو الككر "" هل أجريت فاوصاا لفق (22)بالعبار  

 هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".
    روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور

 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية
0.01. 

  داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك       روجد فروق ذاا
 في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
عباراا حمور "   ل من  لييت الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف
 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية

 وآراء طالباا  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 ل من  لييت الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " 

 .ر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلومالكلو ياا ال اية واحل
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية الدراساا التطبيقيىة و خدمىة اجملتعىا يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا       
 ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اآلدا .

 لة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىة  روجد فروق ذاا دال
اجملتعا وآراء ط    لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية       

 .واحلر ية " ل احل آراء ط    لية الطب البيطري
    روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشىري وآراء طالبىاا

ر  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء       لية إدا
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

 -:توصيات البحث - 9/0
ومن خ ل النتاةج الىيت أمكىن    ،الا املنبريقة منهايف  وء أهداف الباع والتكاؤ

أمكىن   ،التوصل إليها باستخدام املعاماا اإل  اةية للبياتاا ويف  ىدود عينىة الباىع   
 -:للبا ريني صياغة التوصياا اخلاصة بهئا الباع فيعا يلي

       إدراج العاداا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة  ىعن املنىاهج واملقىرراا
باملرا ل التعليعية املختلفة باملعلكة لتنعية الوعي الائاةي والكلو  ال اي  الدراسية
 .ال اي اللياقي معيا أفراد اجملتعا احلر ي

        االهتعام بإجراء الباوث العلعية عل  فىياا  منيىه خمتلفىة ملعرفىه مىدى الىتا  يف
 .األمناط االسته  ية والععل عل  معامه تقاط  عفها

 لتخ  اا األ ادميية املهتعة بشىؤون التائيىة ال ىاية والعىاداا     إهاد جكور بني ا
 الكلو ية واحلر ية و التخ  اا الطبية و التخ  اا النفكية.

     االهتعام بإدراج برامج رروحيية  عن الربامج اليبوية رهىدف إىل إ كىا  العىاداا
   الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية معيا املرا ل الدراسية.
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 لة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىة  روجد فروق ذاا دال
اجملتعا وآراء ط    لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية       

 .واحلر ية " ل احل آراء ط    لية الطب البيطري
    روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشىري وآراء طالبىاا

ر  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء       لية إدا
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

 -:توصيات البحث - 9/0
ومن خ ل النتاةج الىيت أمكىن    ،الا املنبريقة منهايف  وء أهداف الباع والتكاؤ

أمكىن   ،التوصل إليها باستخدام املعاماا اإل  اةية للبياتاا ويف  ىدود عينىة الباىع   
 -:للبا ريني صياغة التوصياا اخلاصة بهئا الباع فيعا يلي

       إدراج العاداا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة  ىعن املنىاهج واملقىرراا
باملرا ل التعليعية املختلفة باملعلكة لتنعية الوعي الائاةي والكلو  ال اي  الدراسية
 .ال اي اللياقي معيا أفراد اجملتعا احلر ي

        االهتعام بإجراء الباوث العلعية عل  فىياا  منيىه خمتلفىة ملعرفىه مىدى الىتا  يف
 .األمناط االسته  ية والععل عل  معامه تقاط  عفها

 لتخ  اا األ ادميية املهتعة بشىؤون التائيىة ال ىاية والعىاداا     إهاد جكور بني ا
 الكلو ية واحلر ية و التخ  اا الطبية و التخ  اا النفكية.

     االهتعام بإدراج برامج رروحيية  عن الربامج اليبوية رهىدف إىل إ كىا  العىاداا
   الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية معيا املرا ل الدراسية.
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 م باملكتباا العلعية بامامعاا واملىدارس و ىئا املكتبىاا العامىة ورزويىدها      االهتعا
واجمل ا والدورياا والوسىاةل العلعيىة املناسىبة لتنعيىة العىاداا       ،باملراجا احلديرية

  .الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية بني أفراد اجملتعا
 ا شىطة البدتيىة خ وص ى   ختاذ الوساةل املعكنة الىيت رشىجا على   يىاد  ممارسىة األت     ا

 للطالباا.

 :قائمة املراجع  – 10/0

 :املراجا باللاة العربية -10/1
  برتامج مقي  يف اليبيىة الائاةيىة لتنعيىة الىوعي الاىئاةي لىدى        (:2007)الشريى، بيضاء حمعد "

بيىة قكىة    ليىة الي  ،رسالة د توراه غ  منشىور  ،طالباا املر لة الرياتوية باملعلكة العربية الكعودية "
 املعلكة العربية الكعودية. ،املكرمة

 (: "املتناول الائاةي وع قتىه بالتا ىيل الدراسىي    2008شاديه حمعود ) ،جنا  علي و  كني ،العباد
مر ز حبوث  ،والئ اء الوجداتي لطالباا جامعة امللك في ل قاافظة اإل كاء "،حبع علعي منشور

املعلكىة العربيىة    ،جامعة امللىك سىعود   ،نشر العلعي واملطاباال  إدار  ، لية علوم األغئية والزراعة
 الكعودية. 

 (: " التعىىرف علىى  مكىىتوى الىىوعي ال ىىاي لىىدى الشىىبا  عىىن البداتىىة 2008عريعىىان ) ،العربىىي
أسبا  التائية واملشك ا املتولد  عن عاداا التائية غ  ال اية"، مر ز حبىوث  ليىة    ،وخماطرها

 املعلكة العربية الكعودية. ،امللك سعود،الرياض جامعه،علوم األغئية والزراعة
 دار العلم للع يني للنشر والتو يا. (: "الائاء ال الدواء"2006أمحد صربي ) ،القباتي 
 مكىتوى الىوعي ال ىاي و م ىادر احل ىول على        :(2005عبد الناصر عبد الىر يم )  ،القدومي"

لوم اليبوية والنفكية، ) لية اليبية( جامعىة  املعلوماا ال اية لدى العيب األتدية العربية". جملة الع
 . 263-223(، 1العدد )،(6اجمللد ) ،البارين

 ععان، األردن. دار النشر،،1ط،التريقيى الائاةي :(2010عبد اجمليد أشرف ) ،سوتيا ،ملراسيا 
 دار اخلليج للنشر والتو يا.،للفرد و اجملتعا " –(: "رائية اإلتكان 2006) أمين ،املزاهره 
 (: "الريا ة والائاء قبل الطبيىب والىدواء" دار الفكىر املعاصىر للطباعىة      2008تديم أمحد )  ري،امل

 .والنشر والتو يا
 إسياريجية مقي ة لتنعيىة الىوعي الريقىايف ال ىاي الليىاقي      (:2011عبد احلكيم وآخرون ) ،املطر "

عىة امللىك في ىل، اجمللىد     اجمللىة العلعيىة مام   ،لدى ط   وطالباا جامعه امللك في ل باأل كاء "
  ،78-47 ،22الريالع، العدد 

 دليل الطعام ال اي والكليم من األلىى إىل اليىاء   –" الائاء داء ودواء  (2005) :املوس ، رهاتي- 
 .دار الكتب العربية
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 :قائمة املراجع  – 10/0

 :املراجا باللاة العربية -10/1
  برتامج مقي  يف اليبيىة الائاةيىة لتنعيىة الىوعي الاىئاةي لىدى        (:2007)الشريى، بيضاء حمعد "

بيىة قكىة    ليىة الي  ،رسالة د توراه غ  منشىور  ،طالباا املر لة الرياتوية باملعلكة العربية الكعودية "
 املعلكة العربية الكعودية. ،املكرمة

 (: "املتناول الائاةي وع قتىه بالتا ىيل الدراسىي    2008شاديه حمعود ) ،جنا  علي و  كني ،العباد
مر ز حبوث  ،والئ اء الوجداتي لطالباا جامعة امللك في ل قاافظة اإل كاء "،حبع علعي منشور

املعلكىة العربيىة    ،جامعة امللىك سىعود   ،نشر العلعي واملطاباال  إدار  ، لية علوم األغئية والزراعة
 الكعودية. 

 (: " التعىىرف علىى  مكىىتوى الىىوعي ال ىىاي لىىدى الشىىبا  عىىن البداتىىة 2008عريعىىان ) ،العربىىي
أسبا  التائية واملشك ا املتولد  عن عاداا التائية غ  ال اية"، مر ز حبىوث  ليىة    ،وخماطرها

 املعلكة العربية الكعودية. ،امللك سعود،الرياض جامعه،علوم األغئية والزراعة
 دار العلم للع يني للنشر والتو يا. (: "الائاء ال الدواء"2006أمحد صربي ) ،القباتي 
 مكىتوى الىوعي ال ىاي و م ىادر احل ىول على        :(2005عبد الناصر عبد الىر يم )  ،القدومي"

لوم اليبوية والنفكية، ) لية اليبية( جامعىة  املعلوماا ال اية لدى العيب األتدية العربية". جملة الع
 . 263-223(، 1العدد )،(6اجمللد ) ،البارين

 ععان، األردن. دار النشر،،1ط،التريقيى الائاةي :(2010عبد اجمليد أشرف ) ،سوتيا ،ملراسيا 
 دار اخلليج للنشر والتو يا.،للفرد و اجملتعا " –(: "رائية اإلتكان 2006) أمين ،املزاهره 
 (: "الريا ة والائاء قبل الطبيىب والىدواء" دار الفكىر املعاصىر للطباعىة      2008تديم أمحد )  ري،امل

 .والنشر والتو يا
 إسياريجية مقي ة لتنعيىة الىوعي الريقىايف ال ىاي الليىاقي      (:2011عبد احلكيم وآخرون ) ،املطر "

عىة امللىك في ىل، اجمللىد     اجمللىة العلعيىة مام   ،لدى ط   وطالباا جامعه امللك في ل باأل كاء "
  ،78-47 ،22الريالع، العدد 

 دليل الطعام ال اي والكليم من األلىى إىل اليىاء   –" الائاء داء ودواء  (2005) :املوس ، رهاتي- 
 .دار الكتب العربية
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 رأث  الوجباا الكريعة عل  العاداا الائاةية عند الشبا  قدينة قكىنطينة   :(2007مراد ) ،بلعيدي"
 ليىة العلىوم اإلتكىاتية والعلىوم      ،رسىالة ماجكىت  غى  منشىور      ،" (وسيو أتريروبولوجيةمقارتة س)

 .امزاةر ،قكنطينة ،جامعة منتوري ،قكم علم االجتعا  الدميارافيا ،االجتعاعية
 دراسة  ،" الكلو  ال اي واالجتاهاا حنو ال اة (:2002) وتراد  ،سامر مجيل و ريشكة ،ر وان

 .أملاتيا ،جامعة ليبزج ،ني وأملان " معهد علم النفس التطبيقيمقارتة بني ط   سوري
 لىدى املىراهقني "     رأث  العاداا الائاةية عل  احلالة التائوية (:2009) ينب عبد الكريم  ،شبيب، 

  16- 4 ،3جملة الكيعياء البيولوجية والعلوم البيئية 
 مكتوى الوعي  :(2012سليعان ) ،قيس تع اا و الععد ،مؤيد ،ععاد صاحل و شناعة ،عبد احلب "

 حبع علعي منشور.،ال اي لدى طلبة جامعة النجا  الوطنية وجامعة القدس"
 العاداا الائاةيىة للتلعيىئاا املراهقىاا يف     (:2105)تكرين فايز  ،عبد الرمحن و  قزوق ،م يقر "

 .املر ز العربي للتائية ،مدارس جد  "
 

 :املراجا باللاة اإلجنليزية -10/2
 Akarlslan.Z,Burak S, Huly E(2008): "Dietary habits and health related 

behaviors of group of young adult-Gaze University-Ankara, Turkey" 
Journal of Adolescent Health, Vol 22,Issu 34, 210-213 

 Allgower, A.,Warde, J,, Steptoe, A.(2001):"Depressive 
Symptoms,Social Support, And personal health behavioars in Young 
men and women Health Psychology, Journal of Adolescent Health 
20(3),223-227.              

 Amy B. Middleman,(2007): Eating patterns, physical activity, and 
attempts to change weight among adolescents. Journal of Adolescent 
Health Volume 22, Issue 1,  37–42. 

 David A. Popplewell, Michael J. Burton Robert Alan Boakes(2008): 
Food Physiology, and Learned Behaviour,, Journal of the American 
College of Nutrition, Volume 27, Issue 1 

 Debora A, Cobb C,Sonja(2012):" The connection between diet, 
exercises And locus of control" California Journal of Health 
Promotion.Vol18, Issue 8,12 -22 

 Giovanna T, Marianna G,Lura M(2008):Eating Habites and Italian 
behaviors,physical Activity,Nutritional and food safety knowledge and 
beliefs in an adolescent Population, Journal of the American College of 
Nutrition,Volume 27, Issue 1, 34-45 

 Judy A. Driskell,(2005): Few Differences Found in the Typical Eating 
and Physical Activity Habits of Lower-Level and Upper-Level 
University Students. Journal of the American Dietetic Association, 
Volume 105, Issue 5, 798–801.  

 Kathyan S., Micherl N, Kathleen R(2004): "A survey of dietary and 
exercise habits and perceived berried to following a health life style " 
California Journal of Health Promotion, 2) 2),10-199  

 Maria P.Pedro, M.Luisa, S.A, (2008):Differences in School –Day 
Patterns of Daily Physical Activity in Girls According to level of 
Physical Activity.Journal of Physical Activity& Health,3(2),11-19 

 Max Barken (2015): the wrong habits of life of the most important 
causes of cancer,cancer research institute, Mary queen 
university,London, Britain 

 Norah M. Al Qauhiz(2012):" Obesity among Saudi Female University 
Students:Dietary Habits and Health Behaviors" Egypt public Health 
Assoc.Vol.85,27-41. 

 Sakamaki R, toyama K. A mamoto R, Liu CJ, Shinfuku 
N(2005):Nutritional knowledge e,food habits and health attitude of 
Chinese University students-A cross – sectionl study. Nutritional 
Journal,1391),36-42 

 Sameer Deshpandea, Michael D. Basila B& Debra Z (2009):Factors 
Influencing Healthy Eating Habits Among College Students: An 
Application of the Health Belief Model, Health Marketing Quarterly, 
Volume 26, Issue 2,89-99 

 Sarah R. Davy A, Vitae,Beverly A. Benes's (2006):Sex Differences in 
Dieting Trends, Eating Habits, and Nutrition Beliefs of a Group of 
Midwestern College Students. Journal of the American Dietetic 
Association,Volume 106, Issue 10,  1673–1677 

 Susan, B, Shiriki.k, Alfredo. M, P Elizabeth,(2006). A comparison of 
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 ةربية الفنيَّإلثراء تدريس التصميم لطالب التَّ متعددة األسطح كمصدر

 حسان صبحي علي أمحد حسان .م. د

 البحث ملخص

إلسالالمية االصمالميماا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدر       العالقة الرتابطية بني الزخارف ا
 إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية

يشكل هذا البحث امصدادا الجتاه الباحالث والت تيالديم مالدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا        
الزخيهية لطالب الرتبيالة الفنيالةح حيالث يصعاليب الباحالث لرتابطيالت العالقالة بالني الزخالارف اإلسالالمية           

 الصمميماا مصعددس ا سطد.ا
حيث تعد الزخارف اإلسالمية أحد العناصي اهلامت اليت تسصلهم داخل الصمالميمح االا يسالاهم بالت     

 الرتاث يف تعزيز الياابط ما بني اااضي ااحلاضي اااسصيبلح احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي.
سالية بيسالم الرتبيالة الفنيالة هامعالت أم       أحد مييراا اخلطالة الدرا  (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

ح هت إمصداد لليؤي الفنية اليت تؤسس علي إسصلهام عناصي الرتاث بمالتره حداثيالتح ا مالي الالذي     ىاليي
يسالالصدعي اليالالاعمني علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت ت الاليي 

اثيت تيتم علي العالقة الصبادلية بني )الزخارف الصمميماا الزخيهية احتفز الطالب وت صياغت رؤي حد
ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف ااممصة اانفالذس بالالدرهاا اللتنيالة االفي الاس    

)الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا ااالخنفاضااح االذي حيالتل مسالطد ا رضالية لفالياي حيييالي      
ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطدمصنتع امصعددح اما تسيط عليت من 
 ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل: 

     مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثت االسياطاا الضتعيةح اتشكل الظالل ال ييلالة الدا نالة ااامصالدسح
 االظالل ااصدرهة الناعمة هتق الزخارف اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا.

 ي احليييي الذي ينشأ داخالل الصمالميم بالني االسالطد مصعالددس ااسالصتيااح انصي الة للزخالارف         الفيا
 اإلسالمية الترقية اافيغة.

 .تنتيعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 437المجلد )12(  العـدد )11(  436

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

 ة خرفيَّة والتصميمات الزُّة بني الزخارف اإلسالميَّالعالقة الرتابطيَّ

 ةربية الفنيَّإلثراء تدريس التصميم لطالب التَّ متعددة األسطح كمصدر

 حسان صبحي علي أمحد حسان .م. د

 البحث ملخص

إلسالالمية االصمالميماا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدر       العالقة الرتابطية بني الزخارف ا
 إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية

يشكل هذا البحث امصدادا الجتاه الباحالث والت تيالديم مالدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا        
الزخيهية لطالب الرتبيالة الفنيالةح حيالث يصعاليب الباحالث لرتابطيالت العالقالة بالني الزخالارف اإلسالالمية           

 الصمميماا مصعددس ا سطد.ا
حيث تعد الزخارف اإلسالمية أحد العناصي اهلامت اليت تسصلهم داخل الصمالميمح االا يسالاهم بالت     

 الرتاث يف تعزيز الياابط ما بني اااضي ااحلاضي اااسصيبلح احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي.
سالية بيسالم الرتبيالة الفنيالة هامعالت أم       أحد مييراا اخلطالة الدرا  (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

ح هت إمصداد لليؤي الفنية اليت تؤسس علي إسصلهام عناصي الرتاث بمالتره حداثيالتح ا مالي الالذي     ىاليي
يسالالصدعي اليالالاعمني علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت ت الاليي 

اثيت تيتم علي العالقة الصبادلية بني )الزخارف الصمميماا الزخيهية احتفز الطالب وت صياغت رؤي حد
ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف ااممصة اانفالذس بالالدرهاا اللتنيالة االفي الاس    

)الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا ااالخنفاضااح االذي حيالتل مسالطد ا رضالية لفالياي حيييالي      
ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطدمصنتع امصعددح اما تسيط عليت من 
 ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل: 

     مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثت االسياطاا الضتعيةح اتشكل الظالل ال ييلالة الدا نالة ااامصالدسح
 االظالل ااصدرهة الناعمة هتق الزخارف اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا.

 ي احليييي الذي ينشأ داخالل الصمالميم بالني االسالطد مصعالددس ااسالصتيااح انصي الة للزخالارف         الفيا
 اإلسالمية الترقية اافيغة.

 .تنتيعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية 



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 439المجلد )12(  العـدد )11(  438

 .الصنتع يف اطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي 
 راا بعض ااناطق الصمالميمية   علي الرت يزالصأ يد على البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح ا

 ا همية.
 ازياده احليتية. صمميمتعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء ال 
 .تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعا احيتيةح احتييق الصفاعل بني اجملمتعاا اللتنية 
 .دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينيت التنيت املمسيت 

مالدخالا امعاجلالاا ت اليي  الال تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة         إجيالاد ا مي الذي يسهم يف 
 .لطالب الرتبية الفنية

Associative Relationship Between Islamic Patterns And Multi-Surface 
Decorative Designs As A Source To Enrichment Teaching Design For 

Art Education Students    
 
ABSTRACT 

Associative relationship between islamic patterns and multi- surface decorative 
designs as a source of enrichment teaching design for art education students 

This research is an extension of the researcher's direction towards providing inputs 
to enrich the teaching of decorative designs for students of art education. The researcher is 
exposed to the interdependence of the relationship  between Islamic ornaments and multi-
surface designs. 

Islamic decoration is one of the important elements inspired by the design as 
heritage contributes to strengthening the links between past, present and future, and to 
achieve the self-identity of contemporary creativity. The Islamic patterns course (2) as one 
of the decisions of the study plan in the Department of Art Education of Umm al-Qura 
University is an extension of the artistic vision that is based on the inspiration elements of 
the heritage in modern time design, which requires those who teach the course to provide 
modern experimental inputs that enrich decorative designs, A and motivate students to 
formulate modern visions based on the associative relationship between the added and 
emptied Islamic patterns by colored papers and implementing color tones and brush, the 
multiplicity of surfaces through highs and lows, which transforms the surface of the 
background to a real space that is varied and multiple and the fall of the shadows cast dark 
and short and long-term on those surfaces.The results of plastic variables are: 

 -  Shadow and light variables caused by light projections, and form dark and extended 
shadows, and soft shadows over Islamic patterns and multi- surfaces. 

 - The real space created within the design between the multi-level surfaces, and as a result 
of Islamic patterns emptied from paper 

 Variety of light and dark colors- 

 - Variety in the lengths of the shadows cast on the backgrounds and elements. 

-  Emphasizing the prominent and the deep and giving a sense of depth, and focus on some 
areas design. 

- Increasing the appeal of the design idea, and supporting the atmosphere of design and 
increasing the vitality 

- Islamic patterns become more rhythmic and vibrant with an interaction between color 
groups. 

- Supporting interior spaces by design in shades, processors, technical color and textures, 
which contributes to the creation of inputs and treatments that enrich the field of 
teaching decorative designs for students of art education. 
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 مقدمة:

ا الجتالاه الباحالث والت الصعاليب بالدراسالة االصحليالل       يشكل هالذا البحالث امصالداد    
اتيديم مدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة     ح للصمميماا مصعددس ا سطد

بالني الزخالارف اإلسالالمية     العالقة ةحيث يصعيب الباحث لرتابطيح لطالب الرتبية الفنية
 .االصمميماا مصعددس ا سطد

االا   داخالل الصمالميم   الاليت تسالصلهم   ةهمالزخارف اإلسالمية أحد العناصي اا ُدَعُتا
احتييالق اهلتيالة   ح يسهم بت الرتاث يف تعزيز الياابط ما بالني اااضالي ااحلاضالي اااسالصيبل    

هالفن نشاط إنساني ينب ق من اجملصمع   الزء منالت امعالن عنالت يف     ح الذاتية لإلبداع ااعاصي
اهت ما أ د عليت راعد ح داا االصياليد ااجلغياهيا االعياعديةعالقت تيابطيت مع النظم االعا

ظاهيه اهصماعيالت انصالان نسال      الفن"أن  (Dur heim علم االهصماع الفيلستف )دار ايم
االصأثي بالدين مبا يشملت من عياعد تؤثي بشكل هاعالل يف  ح خاضع لظياف الزمان اااكان

  .رل  الفن
ايأتي ح بني  متعت من الصياليد لبلدان خمصلفةاظهي الفن اإلسالمي  نصان لصالحم 

ح الفن اإلسالمي ليدلل علي رل  ا سلتب الفين من خالل اانظتر اإلسالالمي لش الياء  
الفكالي   ةاالكتن مصأثي يف رل  بياح اإلسالم اتعاليمت الدينية. هالالفن اإلسالالمي لمالل   

اليت تيهع الي مبدأ الصتحيالد  ا ةثابص ةاال ياهة اإلسالمية اليت تسصند  صتل عياعدية اديني
 هلل سبحانت اتعالي.

حفل الفن اإلسالمي بسماا امميزاا خاصت ااختار تينياا خاصة تفيد بها عن   
لصصعدد النمارن ح عن متاريث ا مم ا خيى اأطياحاتها الفنية اخمصلًفح عمتره ااصالحية

انطيالة اامصالدس مالن    احيظالى باهصمالام  البري خاصالة يف ا    ح اا  كال االزخارف االصينياا
إسبانيا إىل اهلند االيت تسصعيب ثياهالاا إسالالمية مصعددس.ليسالطي الفنالان ااساللم أ ديالة       

اطاليح تمالتراا   ح خاصت انطلق هيها خيالت إىل الالنهاعية االصكيار االص ديد االصشالاب  
ة هنية  يدس الترس عن العامل اانظتر لصنز قدراا الفنالان ااساللم والت حتييالق قاليم  اليال      

ااوالاز الفنالان   ح الص ييد اااتسالييية  :متيز الفن االسالمي خبماعص عده منها لذا ة؛مضاه
من خالل تنالاال   ارل ح دراك اجلتهيإلي رل  لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصت إااسلم 

عالنا   سعاده تي يبها من هديد يف صياغة مبصكالي إعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا
 الية امضمتن هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام ل  ةل   ييمارح عن متقفت منها
  طابعها اخلاص.

ا مالن أساللتب   هاسصعاب رل  الفنان بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ    
ا لصحييق رل . ايصميز الفن مدخًل (الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعة  الزخيهة

تت بزخالارف نابضالة دقييالة الصنظاليم مالن خالالل عالقالاا        االسالمي ب ياء سطتح  سالما 
  الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل. سعديد ةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل  الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالاا   ح علي اابالاني ح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالة   اح الزهالان االالتن  اح اجللالتد ح االفخالار ح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الي اح اجلالبس اح النساليج اح ا ساللحة اح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
 ادخلت يف صناعة ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما

ايالت اإاالا   لي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غ إاحينما يصطيق ااممم ادارسي الفن 
إلعادس تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها علي وت مغايي يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة 

 ااعاصيس.
يف   أحد مييراا اخلطة الدراسية (204252-2) (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

الفنية الاليت تؤسالس    ىمصداد لليؤاهت  ىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم اليي ىااسصت
ا مي ح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصت ةحداثي سسصلهام عناصي الرتاث بمترالي ع

جيالاد مالدخالا امعاجلالاا ت اليي     إالذي يسصدعي الياعمني علي تدريس رل  اايير وت 
مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية    )تيتم علي  ةحداثي ىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ
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ااوالاز الفنالان   ح الص ييد اااتسالييية  :متيز الفن االسالمي خبماعص عده منها لذا ة؛مضاه
من خالل تنالاال   ارل ح دراك اجلتهيإلي رل  لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصت إااسلم 

عالنا   سعاده تي يبها من هديد يف صياغة مبصكالي إعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا
 الية امضمتن هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام ل  ةل   ييمارح عن متقفت منها
  طابعها اخلاص.

ا مالن أساللتب   هاسصعاب رل  الفنان بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ    
ا لصحييق رل . ايصميز الفن مدخًل (الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعة  الزخيهة

تت بزخالارف نابضالة دقييالة الصنظاليم مالن خالالل عالقالاا        االسالمي ب ياء سطتح  سالما 
  الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل. سعديد ةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل  الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالاا   ح علي اابالاني ح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالة   اح الزهالان االالتن  اح اجللالتد ح االفخالار ح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الي اح اجلالبس اح النساليج اح ا ساللحة اح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
 ادخلت يف صناعة ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما

ايالت اإاالا   لي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غ إاحينما يصطيق ااممم ادارسي الفن 
إلعادس تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها علي وت مغايي يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة 

 ااعاصيس.
يف   أحد مييراا اخلطة الدراسية (204252-2) (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

الفنية الاليت تؤسالس    ىمصداد لليؤاهت  ىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم اليي ىااسصت
ا مي ح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصت ةحداثي سسصلهام عناصي الرتاث بمترالي ع

جيالاد مالدخالا امعاجلالاا ت اليي     إالذي يسصدعي الياعمني علي تدريس رل  اايير وت 
مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية    )تيتم علي  ةحداثي ىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ
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 سسالصخدام ا اراق االتنالة مالع الصينيالاا الصيليديالة اهي الا      اح ااصنتعة ا ااصباينة يف احل م
 .(مع الصأ يد علي االرتفاعاا ااالخنفاضاا صمميماتعديد مسصتياا الح الصلتين

إجيالاد احللالتل    ةالاالال ح البحالث  سا مي الذي دهع الباحث الالي الالصفكري يف هكالي   
مصعالالددس  اااالالدخالا الالاليت ت الاليي تالالدريس الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مسالالصتياا

 االعالقاا الرتابطية بينهما.

 مشكلة البحث:  

اأثنالاء تالدريس   ح من خالل اامارسة العمليالة االص الارب الصطبيييالة مالع الطالالب     
بيسالم الرتبيالة    اليابالع  ى( يف ااسصت204252-2) (2)الباحث ايير الزخيهة اإلسالمية 

عاليف علالى الالنظم    ميدمة نظييالة للص )االذي يصضمن يف تتصيفت ح الفنية هامعت أم الييي
دراسة الييم اجلمالية للزخيهة اإلسالمية مالن خالالل   ح البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالمية

دراسة ا ساليب الصطبييية ااصنتعة للزخيهالة اإلسالالمية علالى    ح معاجلاا تشكيلية مصنتعة
ا الالذل  الصالالدريب علالالى نظالالم الرت يالالب مصعالالددس ا سالالطد للزخالالارف ح خامالالاا خمصلفالالة

الصأ يالد علالى   ح حمتل على تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعياإلسالمية لل
اافاهيم ااعاصيس لصتظيف الزخارف اإلسالمية لمالياغة تمالميماا زخيهيالت باسالصخدام     

لتان السالصحداث تالأثرياا  اليالة هديالدس اتتظيالف أبعالاد       الترق االكيتتن االتن اا 
 .(الضتء االلتن يف الصمميم الزخييف

ت أن هنالالاك مشالالكلة تصعلالالق بمالالياغت الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مت مالحظالال
غالري مرتابطالة يف    ةا مفككال اتيديم عناصي الزخيهالة اإلسالالمية أحيان ال   ح ةمسصتياا مصنتع

تيالديم مالدخالا مسالصحدثت ت اليي  الال       ةلي هانالب لاالال  إهذا ح قتالب هامده معصادس
 الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.

جتيبت عمليت تيتم علي تدريب الطالب علي ا عمال مصعالددس   قام الباحث بإهياء
لزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمالميم التاحالد مالن خالالل     اااجلمع بني ح ا سطد

اتنتيالع طاليق تطبيالق ااخططالاا     ح االسصعانة باخلاماا ااصنتعة مع اساعط ا داء الصينيالة 

اهالت ا مالي الالذي ي اليي تالدريس      ح ةالعناصي اامالاغ  ةالعمل اهيئ ساللتنية مبا يؤ د هكي
حيث ح سمبصكي يةاصياغاا تمميم ىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنية الصمميم الزخييف

 الطالب.  ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لد ااسصتياا ااصنتعة تشكل

 سئلة الصالية: ا تصلخص مشكلة البحث يف ا 
 ةإلسالمية من خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإ ىما مد 

 يف  ال تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟
  إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم

 التاحد 
 يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم للطالب؟

 فرض البحث:

 قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالة  يفرتب البحث أن العال
 مصعددس ا سطد ت يي تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.

 أهدف البحث:
  إثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف

 اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
 الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخالل    ةاا الطالب من خالل صياغتنمية خن

 الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.
 .تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد 
  لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل 

 أهمية البحث:
 ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماا    يسهم هذا البحث يف لاالة تغي

 الزخيهية.
  .إلياء الضتء علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم 
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اهالت ا مالي الالذي ي اليي تالدريس      ح ةالعناصي اامالاغ  ةالعمل اهيئ ساللتنية مبا يؤ د هكي
حيث ح سمبصكي يةاصياغاا تمميم ىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنية الصمميم الزخييف

 الطالب.  ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لد ااسصتياا ااصنتعة تشكل

 سئلة الصالية: ا تصلخص مشكلة البحث يف ا 
 ةإلسالمية من خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإ ىما مد 

 يف  ال تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟
  إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم

 التاحد 
 يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم للطالب؟

 فرض البحث:

 قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالة  يفرتب البحث أن العال
 مصعددس ا سطد ت يي تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.

 أهدف البحث:
  إثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف

 اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
 الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخالل    ةاا الطالب من خالل صياغتنمية خن

 الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.
 .تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد 
  لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل 

 أهمية البحث:
 ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماا    يسهم هذا البحث يف لاالة تغي

 الزخيهية.
  .إلياء الضتء علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم 
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 .الصعييف بأهمية صياغت الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم التاحد 
 خيهيالة  بيان تأثري ادار المياغاا الصمميمية للزخارف اإلسالمية يف الصمميماا الز

 مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.
  اسصحداث صياغاا تمميميت هديدس تعصمد علي تتظيف الزخارف اإلسالمية داخل

 الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.

 حدود البحث:
 اليابع بيسم الرتبية الفنية  ىييصمي تنفيذ جتيبة البحث الصطبييية على طالب ااسصت– 

 م.2017 - 2016للعام الدراسي  ىهامعة أم اليي –لية الرتبية  
   تيصمي الص يبة الصطبييية للبحث علي اسصخدام الزخارف اإلسالمية داخل الصمالميم

 من خالل مسصتياا مصعددس.

 مصطلحات البحث:  

 العالقة الرتابطية:
ندسالية  بني عناصي امفيداا الصمميم العضالتية ااهل  دراك العالقاا ااصبادلةإ :هي

 ةالصينيالاا االمسالي  م التاحد اعالقالت رلال  خبلفياتهالا ا   عن بعضها البعض داخل الصممي
مفاليداا اعناصالي الصمالميم    )العالقالاا الاليت تصكالتن بالني      ا:اييمد بها أيض ال ح االلتنية

الزخالارف اإلسالالمية اانفالذس    )بالني  ا(ح اا سالطد مصعالددس ااسالصتياا   ح ابعضها البعض
االالذي حيالتل مسالطد    ح االصعالدد السالطحي  ح ااافيغة البارزسبالفي اس ابا اراق االتنة 

اما تسيط عليت من ظالل مليالاس دا نالة امصدرهالة    ح ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعدد
ا التحدس الكلية يف تمالميماا تنحالت   االيت تنسج مع  (قمريس اطتيلة علي تل  االسطد

 عن الساعد.

 الزخيهة اإلسالمية:
ن ااحالد  ’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يف   َنأيذ ي" راهيت هارادي " 

ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي يؤسسان عناصي أاح بني الص ييد االتزن
 رل  الفن".

هصأمل الفنان ااساللم انظالي   ح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين االسالمي
ح ليسالتم ا  الخاص   ةقدم مداخل هديدس بديلاح اابصعد بإبداعت عن تيليدهاح يف الطبيعة

ااسصعاب ح ساد هيت مبدأ الص ييد اهندسيًّ اه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعة ساهكي
اغلالب  ح عن الصشخيص بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس ا  كال

اايبعاا االالدااعي  على الصماميم اهلندسية يف الفن اإلسالمي تكيار اسصخدام  متعاا 
 اليت ميكن أن تصداخل اتصشاب   فن ا رابيس .

ح «أرابيس »سم ااقد أطلق مؤرخت الفن ا اربيتن على الفن الزخييف اإلسالمي 
خاصة على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياع ح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية 

بعد جتييدها من ح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
 ارتباطها الطبيعي. 

حيث ينطلق هيت خيالال الفنالان   ح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص متيزه عن غريه
ليشالكال  ح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالق    ح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد  

يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاب     االعناصالي اليع ح اايتماا ا ساسية يف بناء هذا الفن
 االيمتر.

اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت نظي "  يث  ييصشلت" بأنهالا قالد صالممت    
ا  ما أ ار " اهي أيض ح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

ي الطبيعالة  الصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية مب ابت الص ييد لعناص ":هنيي هتسيتن
حيث تالدلل تلال  الصشالكيالا علالى  اليس      ح ا شف مضمتنها الدهنيح من ثتبها الظاهي

هي نتع مالن الطاليح الفالين    اح الصفكري ااؤسس على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية
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 الزخيهة اإلسالمية:
ن ااحالد  ’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يف   َنأيذ ي" راهيت هارادي " 

ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي يؤسسان عناصي أاح بني الص ييد االتزن
 رل  الفن".

هصأمل الفنان ااساللم انظالي   ح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين االسالمي
ح ليسالتم ا  الخاص   ةقدم مداخل هديدس بديلاح اابصعد بإبداعت عن تيليدهاح يف الطبيعة

ااسصعاب ح ساد هيت مبدأ الص ييد اهندسيًّ اه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعة ساهكي
اغلالب  ح عن الصشخيص بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس ا  كال

اايبعاا االالدااعي  على الصماميم اهلندسية يف الفن اإلسالمي تكيار اسصخدام  متعاا 
 اليت ميكن أن تصداخل اتصشاب   فن ا رابيس .

ح «أرابيس »سم ااقد أطلق مؤرخت الفن ا اربيتن على الفن الزخييف اإلسالمي 
خاصة على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياع ح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية 

بعد جتييدها من ح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
 ارتباطها الطبيعي. 

حيث ينطلق هيت خيالال الفنالان   ح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص متيزه عن غريه
ليشالكال  ح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالق    ح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد  

يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاب     االعناصالي اليع ح اايتماا ا ساسية يف بناء هذا الفن
 االيمتر.

اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت نظي "  يث  ييصشلت" بأنهالا قالد صالممت    
ا  ما أ ار " اهي أيض ح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

ي الطبيعالة  الصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية مب ابت الص ييد لعناص ":هنيي هتسيتن
حيث تالدلل تلال  الصشالكيالا علالى  اليس      ح ا شف مضمتنها الدهنيح من ثتبها الظاهي

هي نتع مالن الطاليح الفالين    اح الصفكري ااؤسس على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 447المجلد )12(  العـدد )11(  446

لصصالألف تكتينالاا   ح مالن اخلطالتط   ةاإطار جتييدي عن  لح  هكار هلسفية امعاٍن راحية
 .ة صمعمصفيقة اح تصكاثي اتصزايد

 : عناصي الزخيهة اإلسالمية:أااًل
-3 الزخيهة النباتية-2 الزخيهة اهلندسية-1تصضمن عناصي الزخيهة اإلسالمية: )

 .(الزخيهة الكصابية
 الزخيهة اهلندسية:  -1

ا من عناصي الزخيهة اإلسالالمية الاليت أبالدعها    همًّما مت ل الزخارف اهلندسية عنمي 
عيهها الناقد الفينسي هناليي   -ندسية للزخارف اإلسالمية هالصشكيالا اهلح الفنان ااسلم

 ةاتي ال ح )جتييالد للطبيعالة مالن خالالل ههالم عميالق ااعٍ       :( بأنهاH. Faucillonهتسيتن )
اجتييد للحياس مالن اليشاليس اخلارهيالة االغطالاء اخلالارهي      ح  هكار هلسفية امعاٍن راحية

 . ( الذي يلخص عناصيهااالصفسريح منطيت مضمتنها الداخلي إىللالنصيال ح اهلامشي
 ىقدمت الفنان ااسلم مؤسس علال  اهكييًّ اهاعصنا تل  الصشكيالا الزخيهية طيح 

ح (ةالنسب االيتانني اليياضية الدقيية لصصألف تكتينالاا تنمالت اتصكالاثي )مصفاليدس ا صمعال     
الالداعيس(  ح اا لالث ح اااسالصطيل ح ا علي ا  كال اهلندسية ا ساسية م ل )اايبالع زرتكاا
ليت م لت ا ساس يف تكتين الزخيهة اإلسالمية. اقالد اسالصطاع الفنالان ااساللم تتليالد      اا

م الل اا لالث ااايبالع اااخمالس االشالكل      ح أ كال هندسية مصنِتعالة مالن خالالل الالداعيس    
لالي عالدد مالن ا  الكال ا خاليى مالن تالداخل هالذه         إضاهت إح السداسي االشكل اا من

 ا  كال مع بعضها البعض.
زخارف اهلندسية اليت امصازا بها الفنالتن اإلسالالمية: ا  الكال    امن أبيز أنتاع ال

االالاليت تكالالتن ا طبالالاق الن ميالالة الالاليت اظفالالت يف زخالالارف   الن ميالالة مصعالالددس ا ضالالالع
ايف ااخطتطالاا اصالفحاا الكصالب.    ح اتالزيني ا ساليف  ح ااشغتالا اخلشبية اااعدنية

ي هالتق أسالطد هالدران    لي عدد من الزخارف الاليت مت تنفيالذها بالبالارز االغالاع    إباإلضاهة 

لصحيق احلي ة الناجتة عن تغري ح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس
 الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف تتقيصاا مصنتعة. 

 الزخيهة اهلندسية االشبكياا ااسطحة:
ا الفنان ااساللم  اليت اعصمد عليه ةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اا دَُّعُت

احملاار العضتية االداعيية بشالكل  ح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من خالل احملاار اليأسية
ح ا الغل الفالياي الصمالميمي   ح اأساس لبناء الزخارف اهلندسالية  ساعده يف بناء تمميماتت

 امن أنتاع تل  الشبكياا:
ح من خالل مساهاا مصساايةهيية ااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا  ()الشبكية اايبعة

تيسيم ليط الداعيس إلي أربالع   أا من خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة
مصعامدين للداعيس هينيسالم   اعن طييقح ثم تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصسااية

 هزاء مصسااية اتتصيل هذه النياط ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة 
ة اا ل ة(:يصحيق نظامها الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل قالدره      ا)الشبكي

ثالم تتصاليل هالذه    ح أا عن طييق تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط مصسالااية  ح (60°)
 النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

ثالم  ح ا)الشبكية السداسية(: تنشأ عند تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط مصسااية
أا عن طييق رسم ح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

(حهذه ا قطار تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة   °60أقطار مصياطعة ميدار الزاايا بينها) ةثالث
أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا بصكاليار الشالكل السداسالي       

 السداسية. تصحيق هذه الشبكية
 :(ا رابيس )الزخارف النباتية  -2

من الزخالارف   احيث اسصعيب الفنان ااسلم عدد ح تعيف بالصتريق أا ا رابيس 
ح همن خالل نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليها  ح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة
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لصحيق احلي ة الناجتة عن تغري ح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس
 الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف تتقيصاا مصنتعة. 

 الزخيهة اهلندسية االشبكياا ااسطحة:
ا الفنان ااساللم  اليت اعصمد عليه ةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اا دَُّعُت

احملاار العضتية االداعيية بشالكل  ح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من خالل احملاار اليأسية
ح ا الغل الفالياي الصمالميمي   ح اأساس لبناء الزخارف اهلندسالية  ساعده يف بناء تمميماتت

 امن أنتاع تل  الشبكياا:
ح من خالل مساهاا مصساايةهيية ااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا  ()الشبكية اايبعة

تيسيم ليط الداعيس إلي أربالع   أا من خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة
مصعامدين للداعيس هينيسالم   اعن طييقح ثم تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصسااية

 هزاء مصسااية اتتصيل هذه النياط ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة 
ة اا ل ة(:يصحيق نظامها الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل قالدره      ا)الشبكي

ثالم تتصاليل هالذه    ح أا عن طييق تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط مصسالااية  ح (60°)
 النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

ثالم  ح ا)الشبكية السداسية(: تنشأ عند تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط مصسااية
أا عن طييق رسم ح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

(حهذه ا قطار تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة   °60أقطار مصياطعة ميدار الزاايا بينها) ةثالث
أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا بصكاليار الشالكل السداسالي       

 السداسية. تصحيق هذه الشبكية
 :(ا رابيس )الزخارف النباتية  -2

من الزخالارف   احيث اسصعيب الفنان ااسلم عدد ح تعيف بالصتريق أا ا رابيس 
ح همن خالل نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليها  ح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة
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الصتريالق للعناصالي   هكان الص ييالد االصحالتيي ا  ح طيحت قيحيت الفنان صياغاا ال حتا يها
بعالد   (عنالاب ا اح النخيالل ح ا  ال ار ح الزهالتر ح ا غمالان ح  الا اراق )النباتية ااخصلفة 

لسالتبة تصتاهالق مالع     ةدقييال  ةاهق هندسال  س يد سحتتييها اتسطيحها اتلخيمها يف صتر
لصكتين زخالارف متصالاز بالالصنتع اتؤسالس      (االتظيفةح اااساحةح )الفكيس العامة للصمميم

االرتا ب االشفاهية االصداخل من  عالقاا الصشكيلية  الص اار االصماسعلي عدد من ال
 خالل مسحة هندسية تدل علي سيادس مبدأ الص ييدية يف الفنتن االسالمية.

ح ايصم ل ا رابيس  يف  متعالة مالن ا اراق ااصمتهالة أا اانبسالطة أا ااسالصدييس     
صصحتل من رسم لا ي للطبيعة لح ااماغة يف  ل االجتاهاا من خالل التحدس مع الصنتع

هالصسطيد االبعد عالن لا الاس الطبيعالة مالن اخلمالاعص      ح إىل  كل قييب مالالن اهلنالالدسي
 البارزس لفن الزخيهة اإلسالمية. 

ح  كال النباتيالة را بعدين اظف هيها اخلط اا  سرابيس  ليس  يد اارن  يداا 
تتظيف تل  الزخارف علي العديد نت بناء  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.ا اع إبل 

اعلي ح اتزيني اجلدران االيباب اااآرنح من االسطد اعلي ا دااا اصفحاا الكصب
  الصحف اا دااا ااصنتعة واسية ازهاهية اخزهية.

 الزخارف الكصابية: -3
ثالم تطالتر   ح ابصكي اخلط العيبي بداية اند الالنص الييآنالي اجلالالل الالذي يليالق بالت      

تتضالع الكصابالة    ةاهندسالي  ةامع زخيهيالاا نباتيال  ح امنفيد  سبطيق مبصكي اسصخدامت اصيغ
االزهالتر االسالييان النباتيالة    ح هتق أرضية هندسية مزينة بصتريياا تصشاب  هيهالا ا اراق 

ح اساعد يف رل  ليتنة احلاليف اسالهتلة تشالكيلت   ح لصمديي تشكيالا اتنتيعاا حياهية
 ليت متحتر حتهلا الفن اإلسالمي.ليمبد اخلط العيبي أحد أهم العناصي اليعيسة ا

ااعصمالد  الل منهالا علالى قتانينالت ابناعيصالت اقتاعالده        ح هصنتعت طيز اخلط العيبالي 
ااخلالط الكالتيف   ح االذي تنتع ما بني اخلط الكتيف البساليط  (م ل )اخلط الكتيفح المارمة

ممصالدس   ةااترق االذي ينب ق من أطالياف حياهالت سالييان نباتيالة دقييالة راا أاراق ملصتيال      

االكتيف اازهي االذي تنمت يف نهاياا حياهت الزهتر اا غمالان  ح ةتين ميااح خنيليلصك
البنالاء   ةتصسق مع حياف الكلمة يف  الل مرتابالط يعالادل صاليام     ةلصكتين احداا زخيهي

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
 .ةهندسي ااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

 :خي ا صيت منت م ل:ال لث اجللي أمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاع  خط ال لث
 اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

 :انصشي يف بلدان مشال أهيييياح خاصت بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءا       اخلط ااغيبي
 تسميصتح امن خماعمت اسصدارس حياهت بشكل  بري.

  اهت  متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م حيرا  الصتقيع:خط اإلهازس أا
 بت حياف ااكاتباا السلطانية االمكتك.

 :مسي بذل  االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص بالطتاعية  اخلط الديتاني
 ااحليتيةح ا صابصت على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها.

   :االنيالاط الزخيهيالة الاليت تالزين      ةعيابيال ي الاا اإل يصمالايز باحل  اخلط اجللالي الالديتاني
 الفياغاا بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا.

 :من خماعمت: اضتح احلياف مبا يضمن اليياءس المحيحة.  خط النسخ 
 :اح يكصب تنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط يسصخدم يتميًّ خط اليقعة

ياهت الطمس م ل العنيح الغالني يف اسالط   اسييعةح يغلب علي بعض ح ةبطييية سهل
 الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل متاضع الكلمة. 

 :من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح يكصب يف  اخلط الفارسي
 ا بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد 

 :ايعصن خصم ال لديتاني(ح ااإلهازس )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمع  خط الطغياء 
للسالطني االتالسح احتمل اسالم الساللطانح أا تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يف       اأساسيًّ

 أعلى اليياراا.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 449المجلد )12(  العـدد )11(  448

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

االكتيف اازهي االذي تنمت يف نهاياا حياهت الزهتر اا غمالان  ح ةتين ميااح خنيليلصك
البنالاء   ةتصسق مع حياف الكلمة يف  الل مرتابالط يعالادل صاليام     ةلصكتين احداا زخيهي

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
 .ةهندسي ااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

 :خي ا صيت منت م ل:ال لث اجللي أمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاع  خط ال لث
 اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

 :انصشي يف بلدان مشال أهيييياح خاصت بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءا       اخلط ااغيبي
 تسميصتح امن خماعمت اسصدارس حياهت بشكل  بري.

  اهت  متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م حيرا  الصتقيع:خط اإلهازس أا
 بت حياف ااكاتباا السلطانية االمكتك.

 :مسي بذل  االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص بالطتاعية  اخلط الديتاني
 ااحليتيةح ا صابصت على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها.

   :االنيالاط الزخيهيالة الاليت تالزين      ةعيابيال ي الاا اإل يصمالايز باحل  اخلط اجللالي الالديتاني
 الفياغاا بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا.

 :من خماعمت: اضتح احلياف مبا يضمن اليياءس المحيحة.  خط النسخ 
 :اح يكصب تنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط يسصخدم يتميًّ خط اليقعة

ياهت الطمس م ل العنيح الغالني يف اسالط   اسييعةح يغلب علي بعض ح ةبطييية سهل
 الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل متاضع الكلمة. 

 :من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح يكصب يف  اخلط الفارسي
 ا بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد 

 :ايعصن خصم ال لديتاني(ح ااإلهازس )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمع  خط الطغياء 
للسالطني االتالسح احتمل اسالم الساللطانح أا تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يف       اأساسيًّ

 أعلى اليياراا.



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 451المجلد )12(  العـدد )11(  450

 مساا الزخارف االسالمية
  غل الفياي: -

ا الغل هياغهالا بنيالاط    ح لالي صالياغت عناصاليه هالتق ا سالطد     إعمد الفنان ااسلم 
 مصملة لصشغل العناصي ازخارهها اليت تصسق معها ااساحة  لها. ةاعالماا ازخيه

 الزخارف ااسطحة:  -
اعدم الرت يالز  ح اانميف عن الص سيمح ةاسصعاب الفنان ااسلم بزخارف مسطح

ارلال  لمالا    ح ظهار البعد ال الث  بعض احالداا ازخالارف الفنالتن ا خاليى    إعلي 
ااالعصمالاد علالى الصلالتين    ح ا العمالق التهالداني  أمفاهيم أخيي م الل البعالد    الرت يز علي

امل يكن الصالذهيب مبالاء الالذهب الكنالت بالالييق      ح االصذهيب لصخفيض حدس هذا الصسطيد
ا دفء ابالياده  أح ااعدني حيث اسالصخدمت ا  اساليد اخلطهالا لصعطالي بييالق الالذهب      

 الفضة.
 الص ييد االصحتيي لعناصي الطبيعة:  -

بالل هالاءا   ح الفنان ااسلم علي لا اه الطبيعة االمدق يف مت يلها  ماهي زمل ييتك
صياغاتت لصحصفي بالص ييد االصحتيي لصل  العناصي من خالل تعاليم دينت امفهتمالت عالن   

لي حتييي الفن من قيالتد  إهالفن اإلسالمي عمد (ح الطبيعة )أي البحث عن طبيعة ا  ياء
 سبت اسصيالليصت أي ما اراعها اتمديي هتهيهاح اهت ما لإالطبيعة  سا لا االتاقع مص ااز 

 اهيادتت امتايزه من حيث اجلتهي.
ااعصمد الفنان ااسلم علي الصنتع االصعدد لصخين ا  كال عن اجلمتد من خالالل  

" بالأن الفالن    Landouاهالت مالا أ الده " النالدا " "      سالطبيعة اتأ يد مدلتل الالال لا الا   ةخمالف
امفهتم خاص. هاسالصخدم   ةارل  لفلسفح ي منذ بداياتت امازالاإلسالمي هت هن جتييد

اا رابيسال  ليسالت   ح لفظ أرابيس  لتصف تل  النمارن اجمليدس اليت بدأها الفنان ااسلم
اارن  يده راا بعدين هيط اظفت هيها اخلطتط ااال كال اهلندسية االنباتية بالل إنهالا   

 بناء احس  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.

 س الزخيهة اإلسالمية:أس
 اإليياع:

اهت ح تيديد احلي ة( امعن عنها داخل الصمميم) ال لصحييق احلي ة  :االيياع هت
ابالذل  يعصمالد اإلييالاع    ح رل  الصنظيم احملستب للفتاصل ااتهتدس بني احداا العمالل 

 ما يصحيق اإليياع عن طييق تكاليار  ح ااساهاا الفاصلة(ح علي عنميين هما )التحداا
 اباسصخدام العناصي الفنية. سلية لددآ  كال من خالل ا

يياع اليتيب الذي تصشابت هيت التحالداا االفتاصالل   اإل) :نتاع عده منهاأالإليياع 
يتيب الذي يصسم بصشابت التحداا االفتاصالل مالع اخالصالف    اليياع غري ااإلح اا تامًّتشابه 

حلالي الالذي ختصلالف هيالت  الكل      ييالاع ا ااإلح اا التن ال ا اح م ال  كًل التحداا عن الفرتاا
 يياع ااصزايد اااصناقص.ااإلح ا الفتاصل عن بعضهاح االتحداا عن بعضها متام 

 الصكيار: 
دراك حي صها لنسالج  إايتضد اجتاه العناصي اح يياع معنيإيتظف لصتضيد اتأ يد 

لذا هالصكيار يدلل علي مظالاهي االمصالداد ااالسالصميارية اايتبطالة بصعضاليد       ؛احدس بميية
 بعاد.حلي ة علي ااسطد ثناعي اثالثي ا ا

 اميكن تمنيف الصكيار اىل الصكيار من خالل الصدرن:
اااسالاهاا  ح ييتم االييالاع علالى الصنظاليم االعالقالة بالني )التحالداا أا ا  الكال       

 ما يف اإليياع ااصناقص الذي تصناقص ح االصدرن احملستب االدقيق بينهماح الفاصلة بينها(
أا تصنالاقص هيالت ااسالاهاا    ح ه تدرجييت مالع ثبالاا الفتاصالل بينهالا    ح م التحداا بمتر

.ااالييالاع  ااثباا ح م التحداا أا تنالاقص االثالنني مع    االفاصلة بني التحداا تدرجييًّ
ح اثباا الفتاصل بينهالا ح الذي تصزايد هيت ح م التحداا بمتره تدرجييت لستبة ااصزايد

أا تزايالد االثالنني   ح اثباا ح م التحدااح اأا تصزايد هيت الفتاصل بني التحداا تدرجييًّ
 .امع 
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هالصالدرن  ح ايصتقف رل  على حي ة العني بالني العناصالي علالى مسالطد الصمالميم     
حساس بالياحة ااهلداء ارل  بعكس الصباين أا الصالدرن السالييع   التاسع عادس يبعث اإل
 مضاهة هلا. أخيى إىلا من حالة الذى ينيل العني سييع 

 نتع:الصكيار من خالل الص
ا يف تيابط ااحد بني  ل يعصمد الصمميم على تيابط أ كال العمل ا جتميعها بمييًّ

االصنظيم مع الصأ يد علي الصنالتع الالذي يالالزم الصكاليار اتكصسالي الصمالميماا       ح ا هزاء
 ااحليتية. الفاعلية

 الصكيار من خالل االسصميارية:
يت يالصم تكيارهالا يف   االسالصميار الرتابالط االتحالدس لش الكال الال      حييق الصتاصل أا

 الصمميم لصكصسب تل  ا  كال التحدس.
 التحدس:

ا تشصمل علي احدس الشكل: من خالالل تاليابط أ الكال العمالل ا جتميعهالا بمالييًّ      
داخل الصمميم م ل الصيارب االصشابت ااالسصميار ااالغالق حصى تسطيع العني ااشالاهد  

  كال يف تيابط ااحد.من جتميع تل  ا 
 سااحالد  ساحدس اهلدف ا الغيب من الصمميم: مالن خالالل هكالي   احدس الفكيس أا 

 تندرن خالهلا عناصي العمل يف  ل مرتابط ا هزاء. ةرعيس
اتصحيق ح احدس ا سلتب يف العمل: يصمايز بها  ل هنان اتكتن ا سلتبية اخلاصة

مالن  اح بني عناصي الصمميم ةالتحدس الفنية يف الصمميماا من خالل إجياد عالقاا رابط
اعالقالت الكالل بالاخلط    ح اعالقالة اجلالزء بالكالل   ح ل عالقة ا هالزاء ببعضالها الالبعض   خال

ح الرتا الب ح احتكم تلال  العالقالاا  لالت عمليالاا تمالميميت م الل )الص الاار       ح اخلارهي
 يف  ل ااحد. اتيتم التحدس علي اهتد: (الصداخلاح الصماس االصشاب 

  ا خاليى   عت مالن العناصالي  الصمميم جيذب النظي اليتح ا متعنمي رعيس  بري مي ل مي ز
 الفيعية اجملاارس اليت تساعد اتدعم العنمي اليعيسي داخل نسيج مرتابط مصسق.

  .ااتضتع التاحد داخل ااساحة الصمميمية 
 .تيابط ااعاجلاا الصينية ااامارساا ا داعية داخل ااساحة 
 .تيابط ااساحاا اللتنية اتتزيعها 

 االتزان: 
ح س ام اتتازننيف ا ةبيعة مبا بها من  صل ادرهاا لتنيهت قانتن مسصتحى من الط

احلالة اليت تصعادل هيهالا   :هاالتزان هتح اقاعدس أساسية تؤسس عليها الصكتيناا الزخيهية
االتزان احملالتري  )من االتزان م ل: ساهناك أنتاع عدح ااصضادس ا يع أهزاء العمل ىاليت

 عاعي من خالل الداران االتزان اإلح عن طييق لتر مي زي رأسي أا أهيي أا  الهما
بل هالت نصالان  العتر     االتزان التهمي: ا الذي ال حتكمت قتانني ثابصةح ةمي زي ةحتل نيط

 .(ااشاهد عند رؤيت الصمميم ىحسي يصكتن لد
 النسبة االصناسب:

ا لتانح ح ايعين الصتاهق ا الصتازن يف تنظيم عناصي العمل الفين من حيث اخلطتط
هت اسصخدام النظم اهلندسالية يف اصالف طبيعالة    . ااساحااح مالمس السطداح  كالا 

العالقاا م ل الكمياا العددية لشهزاء االزاايا اأبعاد احل التم امتاقعهالا الصمالميمية    
من خالل عالقالاا احسالاباا هندساليت    ح اعالقة ا هزاء ببعضها البعض ابالكل احمليط

 تكالتن النسالبة بالني ا هالزاء المالغريس      خاصت هيما يعيف بالنسالبة الذهبيالة االاليت   ح دقييت
االصناسالب يف نسالب   ح امسااية للنسالبة بالني ا  الن االكالل    ح ضمن الكل االكبريس لدده

أي تناسالب بالني عناصالي    ح ح م اافيداا البميية اتفاصاليلها داخالل الفضالاء الالداخلي    
 الصمميم.
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 صتياا:سطد مصعددس ااسا: العالقة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية اا ثاني 
 سلالدد  ساطيح رهين ييدمت ااممم  رت ة لفكيح الصمميم هت ختطيط لشيء معني

يف  ل مرتابط يصكتن من أهزاء تنظمهالا اتيبطهالا عالقالاا     ا الية ةتل  أغياب اظيفي
اقتانني (ح الصمغري االصكبرياح الصداخلح الشفاهيةح الرتا بح الصماسح  الص اار)تشكيليت 

ح اامالري ااشالرتك  ح االسالصميار ح الصشالابت ح الصيالارب )ااصفيقالة م الل    جتمع العناصي البميية
 .(الصماثلاح غالقاإل

االشبكياا ح هالصمميم هت رياضت الشكل الفينح اارتبط الصمميم بالنظام اهلندسي
لالي العديالد مالن الماليغ     إأدااا اليياس امظهي من مظاهي اليياس للتصتل  ىهي أحد

 علي الصناسب اهلندسي اجلمالي. الصمميمية الياعم احدتها ااتزانها 
يهالام  للبعالد ال الالث ااإل   ساقدم رل  ااممم خالل الصمالميماا ااسالطحة لا الا   

اتياتيب اال الكال يف  ح االصمغري االصكبريح مبعاجلاا اتينياا  اسصخدام اانظتر بالعمق
اظ ااالحصفال ح االظالل االنالتر  ح أماميت اخلفيت الصمميم عن الرتا باا اجلزعية ا بت الكلية

  كال ال انتية. العمل يف ميابل ا  سبالتضتح ااحل م الكبري االصفميلياا لبؤر
علي سطحها ح تم حييييالت راا أبعالاد مالن     تضيفألي هانب تمميماا إهذا 

ح هبالتط( )ارتفالاع  ح بالياز )اتمميماا أخيي حتتلت أسطحها الالي  ح معنيخالل تيتيب 
امفيداا الصمالميم مبعاجلالاا    اخنفاب( ينيل عني ااشاهد خالل تضاريس حتمل عناصي

تينيت لتنيت املمسيت يلعب الظل االنتر هيها دار هاعل يف تأ يالد تلال  العناصالي اإبالياز     
حتفالز تفاعالل ااشالاهد مالع      ةحالداث مالصغرياا تشالكيلي   أااممم اربالط ا هالزاءح ا   سهكي

 حاسيس.ا  سثارإالصمميم ا
خارف اإلسالمية ااالسطد بني الز تل  العالقة ااصبادلة :اييمد بالعالقة الرتابطية

االسالطد  )ابالني  ح العالقة الاليت تنشالأ بالني )الزخالارف اإلسالالمية(      اح مصعددس ااسصتياا
تنحالت   سا التحدس الكلية يف تمميماا زخيهيالت مبصكالي  االيت تنسج مع  (مصعددس ااسصتياا

 عن الساعد.

 همنيح هما:مأي أن هذه العالقة تصحيق عن عاملني 
فيغة اااضاهة بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذس      الزخارف اإلسالمية اا -1

 بالدرهاا اللتنية االفي اس.
الصعدد السطحيح االذي حيتل مسطد ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعددح اما  -2

 تسيط عليت من ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطد.

 غاييه داخل الصمميم م ل: اما حيدث خالهلما من مصغرياا تشكيليت م
        مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة

الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد       
 مصعددس ااسصتياا.

   صي الة  الفياي احليييي الذي ينشأ داخل الصمميم بني االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان
 للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.

امع تعدد ااسصتياا حتالتل السالطد الالي منالاطق بالارزه راا تضالاريس اأخاليي        
 ح منخفضت تصأثي  الهما باإلسياطاا الضتعية اليت يصعيب هلا الصمميم

ممصدس تنصشي هتق أسطد العناصالي يف   ااحداث مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت
 يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم منس م مع تنت

ح يف أطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي  ما حيدث الصنتع يف ااسصتياا
 .من عناصي الصمميم ا مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمي  اتمبد تل 

حيث تصناثي الظالل ال ييلة علي بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع     
اعامًلا مساعد ا علي ربط ا هزاء بعضها بالبعض  ح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز

تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينية ح من ناحيتح اربطها باخللفية مصعددس ااسصتياا
 االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من ناحيت أخيى.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 455المجلد )12(  العـدد )11(  454

ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

 همنيح هما:مأي أن هذه العالقة تصحيق عن عاملني 
فيغة اااضاهة بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذس      الزخارف اإلسالمية اا -1

 بالدرهاا اللتنية االفي اس.
الصعدد السطحيح االذي حيتل مسطد ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعددح اما  -2

 تسيط عليت من ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطد.

 غاييه داخل الصمميم م ل: اما حيدث خالهلما من مصغرياا تشكيليت م
        مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة

الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد       
 مصعددس ااسصتياا.

   صي الة  الفياي احليييي الذي ينشأ داخل الصمميم بني االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان
 للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.

امع تعدد ااسصتياا حتالتل السالطد الالي منالاطق بالارزه راا تضالاريس اأخاليي        
 ح منخفضت تصأثي  الهما باإلسياطاا الضتعية اليت يصعيب هلا الصمميم

ممصدس تنصشي هتق أسطد العناصالي يف   ااحداث مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت
 يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم منس م مع تنت

ح يف أطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي  ما حيدث الصنتع يف ااسصتياا
 .من عناصي الصمميم ا مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمي  اتمبد تل 

حيث تصناثي الظالل ال ييلة علي بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع     
اعامًلا مساعد ا علي ربط ا هزاء بعضها بالبعض  ح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز

تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينية ح من ناحيتح اربطها باخللفية مصعددس ااسصتياا
 االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من ناحيت أخيى.
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 يالت ليمالطبغ بدرهالت لتن   الصمالميمي لتن السالطد   يفالظالل تغرياا احتدث هذه 
يعمالق مالن قيمالة     الصمالميم  يفهصحديد منالاطق الضالتء االظالل    ح ا صليأغمق من لتنت 

 ايكسب اال كال نتعا من الص سيم اتمبد أ  ي حيتية. الصمميم
ح هي ظالل حييييت تندمج مع الظالل ال ييلة اليت تمدرها الفي اس إلبياز العناصي

 ا مي الذي يدعم عده مصغرياا اينز ما يلي:
  اانالاطق  بعالض   الرت يز علالي ى البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح اعلالصأ يد

بشكل يؤ د علالى مي الز الساليادس للعمالل اإعالالء      ا همية اا لتية راا  الصمميمية
 اجلانب اجلمالي االصعبريي للصمميم.

 اطيييت دخالتل العالني   ح صمميمللاإدراك ااشاهد رؤية  عندالبميية  تعزيز الصأثرياا
 اإلي قلب الصمميم.احي صها من 

 تعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء الصمميم ازياده احليتية 
        تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعالا احيتيالةح احتييالق الصفاعالل بالني اجملمتعالاا

 اللتنية 
     دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينية التنيالة املمسالية جلالذب

 صفاعل مع هذه النصتءاا االصأمل مبكنتناتها.انصباه ااشاهد اال
 الفياي احليييي االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد:

 ة مالا يالؤثي يف  يفيال   ح ا  الكال  ةاليت تؤثي يف بناعيال  ةهمالفياي من العناصي اا دَُّعُي 
 Naumاهت ما دلالل عليالت الفنالان " نالاعتم هالابت " "      ح انصظام العناصي اا  ياء اعالقاتها

Gabo  "(بل لت اليدرس علي ربالط احل التم   ح بأن الفياي ليس  يد حيز من الفياي هحسب
 ببعضها البعض  يتس رابطت بني  ل ما هت داخلي اخارهي.
ح الفالياي احملاليط  )لالي  إسالطد  ايصنتع الفياي احليييي داخل الصمميماا مصعددس ا 

 (الفياي ااصداخلاح الفياي الصبادليح الفياي البيئي

يط: الفياي الذي حييط بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من  يالع  الفياي احمل
 .ليساعد علي تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماس ح اجلتانب

 ما يف هنتن التاقالع االهرتاضالي الاليت    ح ميكن السري ااحلي ة بداخلت :الفياي البيئي
سالاحاا اح التم   يص تل ااشاهد هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من تفميلياا ام

ايف بعالض  ح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم
تل  االعمال امب اليد حي الة اجلمهالتر داخالل تلال  الفياغالاا تالصغري أح الام األالتان          
امساراا تل  اإلسياطاا الضتعية اهق لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا     

 يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلال        حداخل العمل ااهاعًل ارعيس  اهزء 
 .عالقة تفاعلية مبصكيه
هصالاره حتالل تلال     ح تصنااب هيالت ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة      :الفياي الصبادلي

حتار داعم  إىل اتاره حتل اخللفياا الفياغية مع ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية
 .لفكيه الصمميم

   .هيت تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل

 النشاط التجرييب للبحث:  

من خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت      
االلتنية للتصتل حللتل حداثيت امدخالا ت اليي خالناا الطالالب مالن ناحيالت ااثالياء       

 .ة من ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني
ايعيب البحالث احلالالي االداخل امنطليالاا الص ييالب الاليت تناالالت صالياغاا         
الزخارف اإلسالمية من خالل تنتع ااسصتياا بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة 
العمل الفين تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس  

اقد أهيى النشاط علالى طالالب ااسالصتي    ح لطالب الرتبية الفنيةت يي تدريس الصمميم 
 لية  –( بيسم الرتبية الفنية 204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني 
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يط: الفياي الذي حييط بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من  يالع  الفياي احمل
 .ليساعد علي تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماس ح اجلتانب

 ما يف هنتن التاقالع االهرتاضالي الاليت    ح ميكن السري ااحلي ة بداخلت :الفياي البيئي
سالاحاا اح التم   يص تل ااشاهد هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من تفميلياا ام

ايف بعالض  ح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم
تل  االعمال امب اليد حي الة اجلمهالتر داخالل تلال  الفياغالاا تالصغري أح الام األالتان          
امساراا تل  اإلسياطاا الضتعية اهق لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا     

 يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلال        حداخل العمل ااهاعًل ارعيس  اهزء 
 .عالقة تفاعلية مبصكيه
هصالاره حتالل تلال     ح تصنااب هيالت ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة      :الفياي الصبادلي

حتار داعم  إىل اتاره حتل اخللفياا الفياغية مع ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية
 .لفكيه الصمميم

   .هيت تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل

 النشاط التجرييب للبحث:  

من خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت      
االلتنية للتصتل حللتل حداثيت امدخالا ت اليي خالناا الطالالب مالن ناحيالت ااثالياء       

 .ة من ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني
ايعيب البحالث احلالالي االداخل امنطليالاا الص ييالب الاليت تناالالت صالياغاا         
الزخارف اإلسالمية من خالل تنتع ااسصتياا بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة 
العمل الفين تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس  

اقد أهيى النشاط علالى طالالب ااسالصتي    ح لطالب الرتبية الفنيةت يي تدريس الصمميم 
 لية  –( بيسم الرتبية الفنية 204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني 
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خالالالل دراسالالصهم ح م 2017 -2016يف العالالام الدراسالالي ح ىهامعالالة أم اليالالي –الرتبيالالة 
  .ا  ادميية باليسم

 خطتاا النشاط الص يي : 
 على ا سالس الاليت    نيف الطالب باإلطار العام اا سييتمتن بصنفيذه حبيث يصعيهتتعي

ح اهي تتظيف الزخارف اإلسالمية من خالل مسصتياا مصعددسح تيتم عليها الص يبة
 اما جيب مياعاتت عند اامارساا العملية. 

 ح مساا اأسس الزخيهة اإلسالميةح تعييف الطالب بالزخيهة اإلسالمية اعناصيها
ح االلالالتن اهلسالالفصت يف الفالالن اإلسالالالميح لزخالالارف اهلندسالالية االشالالبكياا اهلندسالاليةا

 .االصعييف بالصمميماا مصعددس االسطد
  دراسالة الياليم اجلماليالة    ح تعييف الطالب بالنظم البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالالمية

 .للزخيهة اإلسالمية من خالل معاجلاا تشكيلية مصنتعة
 ا الذل   ح ااصنتعة للزخيهة اإلسالمية على خاماا خمصلفالة  دراسة ا ساليب الصطبييية

الصدريب على نظم الرت يب مصعددس ا سطد للزخالارف اإلسالالمية للحمالتل علالى     
 تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعي.

 االصعييف بالص ييب ح تعييف الطالب بالصتليف االص ييب ااالجتاهاا الفنية احلدي ة
 .(ا سلتباح الصينية االتساعطح طيييت الصفكري)
 االلالتن اهلسالفصت يف   ح خمالاعص اللالتن  ح تعييف الطالب بالصأثري السيكتلتهي للتن

 .الفن اإلسالمي
 االصينياا اللتنية الصيليديالة السالصحداث   ح اسصخدام الترق االكيتتن االتن اااللتان

 تأثرياا  الية هديدس.
 صينية داخل الصمميمتعييف الطالب بطيق تطبيق اللتن اااعاجلاا ال. 
 تعييف الطالب بطيق ا يفيت جتسيم أ كال العمل من خالل بيان عملي. 

  تعييف الطالب علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تنفيذه احتديد اخلاماا
 .ااسصخدمة ا ذل  الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

 ع مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م 
 خيان العمل اجتهيزه للعيبإ. 

 ثتابت الص يبة: 
 تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

 ااصغرياا: 
 تنتع الزخارف اإلسالمية. 
 ااعاجلاا الصينية االلتنية. 
 (ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.  

 عينة الص يبة: 
 – ليالة الرتبيالة    –النشاط على طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالة    يأهي

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة     (م 2017 -2016)يف العالام الدراسالي    – ىهامعة أم اليي
خصيار طالب ااسصتي اا راعي يف  .(204252-2) (2) باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا ال       مبا لديهم من ا
  .ال اني ى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

 نتائج البحث:

  :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت متت خالل هذا البحث

 إثالياء تالدريس الصمالميم    هالم يف  مإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخل ا
 لطالب الرتبية الفنية.

 ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد من خالل مزااهة الزخارف اإلسالالمية  إ
 ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.
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  تعييف الطالب علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تنفيذه احتديد اخلاماا
 .ااسصخدمة ا ذل  الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

 ع مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م 
 خيان العمل اجتهيزه للعيبإ. 

 ثتابت الص يبة: 
 تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

 ااصغرياا: 
 تنتع الزخارف اإلسالمية. 
 ااعاجلاا الصينية االلتنية. 
 (ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.  

 عينة الص يبة: 
 – ليالة الرتبيالة    –النشاط على طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالة    يأهي

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة     (م 2017 -2016)يف العالام الدراسالي    – ىهامعة أم اليي
خصيار طالب ااسصتي اا راعي يف  .(204252-2) (2) باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا ال       مبا لديهم من ا
  .ال اني ى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

 نتائج البحث:

  :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت متت خالل هذا البحث

 إثالياء تالدريس الصمالميم    هالم يف  مإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخل ا
 لطالب الرتبية الفنية.

 ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد من خالل مزااهة الزخارف اإلسالالمية  إ
 ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 461المجلد )12(  العـدد )11(  460

       صياغت الزخارف اإلسالمية من خالل مسالصتياا مصعالددس سالاعد الطالالب يف إنصالان
 .تنحت عن ااعصاد ةتمميماا حداثي

 اا بالعديد من أساليب ا داء االصينياا. ثياء الصمميم 
 اا دااا الص ييبيالالة يف تالالدريس  ةهمالالمت الالل ااسالالصتياا ااصنتعالالة أحالالد ااالالدخالا اا

  .الصمميم اإنصان أعمال مبصكيه
    تسهم الصمميماا مصعددس ا سطد يف تغيري اتبديل هيئت اعناصي الشالكل الصيليالدي

  .للصمميماا
 يناا هنية تعبريية امعاجلاا راا صياغاا تشكيلية بصنفيذ ا عمال بصكت باحثقام ال

 مصنتعة. 

 التوصيات:  

  :يف ضتء ما تتصل إليت الباحث من نصاعج هإنت يتصى بالصالي
 اتيديم اادخالا الص ييبية احلداثية اليت ت يي الصمميماا ح الصمميمية ىطيح اليؤ

 .الزخيهية
 الصمالميماا مصعالددس    سهكالي ثياء تدريس ااييراا الدراسالية الصطبيييالة مالن خالالل     إ

 .ا سطد
 ح ةعام ةاإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية يف  ال الصمميماا الزخيهية بمف

 .االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد بمفت خاصت
 تعة داخل الصمميم التاحدناازااهة بني الزخارف اإلسالمية ااص. 
 ا اأساسها البنالاعي يف اسالصحداث   مكانياتهإاح اإلهادس من عناصي الزخارف اإلسالمية

 .تنحت عن الساعد ااصعارف عليت سصياغاا تمميميت مبصكي
 الص ييب االصتليف  مداخل ت يي  ال الصمميم سإعالء هكي. 

 من تصميمات الطالب اوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

 .ىجامعة أم القر  –كلية الرتبية   –بقسم الرتبية الفنية 

 

 (طبيقيةأعمال التجربة الت)

  
 

    
 عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (1)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

 من تصميمات الطالب اوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

 .ىجامعة أم القر  –كلية الرتبية   –بقسم الرتبية الفنية 

 

 (طبيقيةأعمال التجربة الت)

  
 

    
 عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (1)العمل رقم 
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 لمد مفلد الزهياني :الطالب  (2)العمل رقم 

 
 

    
 أمحد سامل الزهياني :الطالب (3)العمل رقم 

  

       
 عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (4)العمل رقم 

 

 

     
 محد علي السهيمي أ :الطالب (5)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

  

       
 عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (4)العمل رقم 

 

 

     
 محد علي السهيمي أ :الطالب (5)العمل رقم 
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  :الطالب (6)العمل رقم 

 

   

    
 اليد الياقي :الطالب (7)العمل رقم 

  

   
 عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (8)العمل رقم 

 

 

   
 أمحد علي السهيمي :الطالب (9)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

  

   
 عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (8)العمل رقم 

 

 

   
 أمحد علي السهيمي :الطالب (9)العمل رقم 
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 عبد العزيز علي عتده احليبي  :الطالب (10)العمل رقم 

 

  

      
 محد غالي اهلذلي :الطالب (11)العمل رقم 

  

      
 لمد مفلد الزهياني :الطالب (12)العمل رقم 

 

   

    
 أمحد عبداهلل احليبي :الطالب (13)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

  

      
 لمد مفلد الزهياني :الطالب (12)العمل رقم 

 

   

    
 أمحد عبداهلل احليبي :الطالب (13)العمل رقم 
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 أمحد مساعد الغامدي  :الطالب (14)العمل رقم  

 

  

     
 غازي المبحي عبد اليمحن :الطالب (15)العمل رقم 

  

    
 عبد اليمحن غازي المبحي :الطالب (16)العمل رقم 

 

  

    
 عبد اليمحن  عان ااالكي  :الطالب (17)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

  

    
 عبد اليمحن غازي المبحي :الطالب (16)العمل رقم 

 

  

    
 عبد اليمحن  عان ااالكي  :الطالب (17)العمل رقم 
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 سعيد مسصتر :الطالب (18)العمل رقم 

 

    

    
 لمد مفلد الزهياني :الطالب (19)العمل رقم 

 

     
 عبداهلل  ا ي الشييف :الطالب (20)العمل رقم 

 

 

    
 أمحد سامل الزهياني :الطالب (21)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

 

     
 عبداهلل  ا ي الشييف :الطالب (20)العمل رقم 

 

 

    
 أمحد سامل الزهياني :الطالب (21)العمل رقم 
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 عبداهلل عيسي الشمياني :الطالب (22)العمل رقم 

 

 

    
 أمحد مساعد الغامدي :الطالب (23)العمل رقم 

 

     
 عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (24)العمل رقم 

 

 

    
 ت عبداهلل اللحيانيلعبد اال :بالطال (25)العمل رقم 
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

 

     
 عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (24)العمل رقم 

 

 

    
 ت عبداهلل اللحيانيلعبد اال :بالطال (25)العمل رقم 
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 :املراجـــــــــع

 :ااياهع العيبية
 ح اليالاهيس ح مطبعالت العميانيالة لشاهسالت   ح الطبعالة ال انيالة  ح الفن االصمالميم  :إمساعيل  تقي خليفت

 .م1997
 الييم البناعية للخط الكتيف اامكانيت تتظيفها يف اللتحاا الزخيهية لطالب  :حامت عبد احلميد خليل

 م.  1987ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح لرتبية الفنية ليت ا
 ااعهد العالي للفكي ح (دراسة حتليليت نيديت)تمنيف الفنتن العيبية اإلسالمية  :سيد امحد خبيت علي

 .م1981ح برياا لبنانح مكصب الصتزيع يف العامل العيبيح اإلسالمي
 ساليب تتظيف الضتء االظل يف صياغاا تمميميت معاصيه ا :صالح مهدي صا  مهدي العادلي

 م.2012ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح اخصاراا من الزخارف اإلسالمية
 ح اااقعت بالني الفنالتن ااعاصاليس    ا خماعمت هلسفة الفن اإلسالمي :لمد عبد اليمحن صا  النملة

 .م2004ديسمن ح اجمللد ال الث عشيح هامعة حلتانح تنالفنية ا الفن  لت حبتث يف الرتبية
 ح دار ااعيهالة اجلامعيالة  ح اإلسالكندرية ح هلسالفت اجلمالال انشالأه الفنالتن اجلميلالة      :لمد علي أبت ريان

 م.1991
 لت ح دار الفياي يف الفنتن الصشكيلية ااعاصيس  مدخل لصدريس اال غال الفنية :هبت اهلل امحد لمد 

 م.2013يتنيت ح العدد اليابع عشيح هامعت بترسعيدح ية ليت الرتبية الفن
 :مياهع االنرتنت

 https://islamstory.com/ar/artical/23435/%D8%A7%D9%84%D8%B
2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D
8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8
5%D9%8A%D8%A9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

 لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

 

 

 
 الزهراني بن أحمد سالم عبداللهد. 

 األستاذ المشارك بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط
 جامعة أم القرى -كلية التربية  
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 إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

 لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

 الزهراني بن أمحد سامل عبداهللد. 

 ملخص الدراسة: 
سرتاتيجية مقرتحةة للطوةر ر اين ةق لقةادد اينةدارو   لةرا القيةادد        إطرح إىل هدفت الدراسة 

سةطبانة تورنةت فقرات ةا مةن     إا حيث مت بنا، ولطحقيق ذلك اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي .االسطشرافية
احطياتةات  ، دار ةة بعةاد هةي الاالحطياتةات ا    أأهم مسات القيادد االسطشةرافية ووععةت علةال ة ةةة     

ا للطعةر  علةال أهةم    ( قائةد  127االحطياتات الطقنية(. ومت توبيق ا علال عينة بلغةت ال و، الطور ر الذاتي
ا ينةطغاات الدراسةة   ة بة  اسةطجابات م تبع ة   احطياتات الطور ر اين ق لد  م وحتد ةد الفةروا االحئةائي   

سرتاتيجية اينقرتحة للطوةر ر اين ةق   ومن ةم بناا ا ، اينرحلة الدراسية(و، سنرات اخلربد، الاينؤهل العلمي
ا وكان من أبرع النطائج أن الدرتة الوليةة الحطياتةات الطوةر ر اين ةق للقةادد كانةت كةباد تةد         ، للقادد

تلط ةا االحطياتةات   ، (4,33ا مبطرسةط ال تةاا بعةد االحطياتةات الطقنيةة أول ة     و، (29، 4مبطرسط قدره ال
(.كمةا أولةحت النطةائج    4,26عد احطياتات الطور ر الذاتي مبطرسط الةم ُب، (4,30مبطرسط ال دار ةا 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   سةت    ومن ةم مت بناا ا ، ا ينطغاات الدراسةا( تبع حئائي إعدم وترد فروا دالة 
إتةرااات  ، منةرذ  الطنفيةذ حتد ةد احطياتةات الطوةر ر     ، األهةدا  ، الاألسس وايننولقات هي:خورات 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   وأوصت الدراسة بطوبيةق ا   اينطولبات الداعمة للطور ر(.و، الطحقق واليات الطنفيذ
نيةة الداعمةة   وتةرفا ا موانةات الطق  ،   خوة عمنية تسط د  الطور ر اين ق للقادد مبا  ناسة  اينسةطقبل  

بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علةال اارسةة القيةادد    وتور ر قدرات االبطوار وا ، للقيادد االسطشرافية
 االسطشرافية.

 القيادد االسطشرافية. -الطور ر اين ق -سرتاتيجيةإ: الولمات اينفطاحية
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عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين

 إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

 لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

 الزهراني بن أمحد سامل عبداهللد. 

 ملخص الدراسة: 
سرتاتيجية مقرتحةة للطوةر ر اين ةق لقةادد اينةدارو   لةرا القيةادد        إطرح إىل هدفت الدراسة 

سةطبانة تورنةت فقرات ةا مةن     إا حيث مت بنا، ولطحقيق ذلك اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي .االسطشرافية
احطياتةات  ، دار ةة بعةاد هةي الاالحطياتةات ا    أأهم مسات القيادد االسطشةرافية ووععةت علةال ة ةةة     

ا للطعةر  علةال أهةم    ( قائةد  127االحطياتات الطقنية(. ومت توبيق ا علال عينة بلغةت ال و، الطور ر الذاتي
ا ينةطغاات الدراسةة   ة بة  اسةطجابات م تبع ة   احطياتات الطور ر اين ق لد  م وحتد ةد الفةروا االحئةائي   

سرتاتيجية اينقرتحة للطوةر ر اين ةق   ومن ةم بناا ا ، اينرحلة الدراسية(و، سنرات اخلربد، الاينؤهل العلمي
ا وكان من أبرع النطائج أن الدرتة الوليةة الحطياتةات الطوةر ر اين ةق للقةادد كانةت كةباد تةد         ، للقادد

تلط ةا االحطياتةات   ، (4,33ا مبطرسةط ال تةاا بعةد االحطياتةات الطقنيةة أول ة     و، (29، 4مبطرسط قدره ال
(.كمةا أولةحت النطةائج    4,26عد احطياتات الطور ر الذاتي مبطرسط الةم ُب، (4,30مبطرسط ال دار ةا 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   سةت    ومن ةم مت بناا ا ، ا ينطغاات الدراسةا( تبع حئائي إعدم وترد فروا دالة 
إتةرااات  ، منةرذ  الطنفيةذ حتد ةد احطياتةات الطوةر ر     ، األهةدا  ، الاألسس وايننولقات هي:خورات 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   وأوصت الدراسة بطوبيةق ا   اينطولبات الداعمة للطور ر(.و، الطحقق واليات الطنفيذ
نيةة الداعمةة   وتةرفا ا موانةات الطق  ،   خوة عمنية تسط د  الطور ر اين ق للقادد مبا  ناسة  اينسةطقبل  

بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علةال اارسةة القيةادد    وتور ر قدرات االبطوار وا ، للقيادد االسطشرافية
 االسطشرافية.

 القيادد االسطشرافية. -الطور ر اين ق -سرتاتيجيةإ: الولمات اينفطاحية
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A proposed strategy for professional development of school leaders in 
the light of forward-looking leadership 

Abstract: 
The study aimed at proposing a strategy for professional development of school 

leaders in the light of forward-looking leadership. Descriptive approach was used. The tool 
of the study was a questionnaire that included three dimensions of forward-looking 
leadership: Administrative needs, self-development needs and technical needs. It was 
applied to a sample of (127) leaders to identify the most important needs of professional 
development and to determine the statistical differences among their responses according to 
the variables of the study (The academic qualification, the years of experience, the school 
stage) and then build the proposed strategy for the professional development of the leaders. 
The most important results were that the overall degree of the professional development 
needs of the leaders was very large with an average of (4.29)), Followed by administrative 
requirements at an average of 4.30 and after self-development needs at an average of (4,26). 
The results also showed that there were no statistically significant differences according to 
the study variables. The proposed strategy was then constructed in six steps: (principles, 
objectives, implementation model identification of development needs, verification 
procedures and implementation mechanisms, supporting requirements for development). 
The study recommended the implementation of the proposed strategy in a time plan aimed 
at the professional development of leaders to suit the future, providing the technical 
capabilities supporting the forward-thinking leadership and developing the innovation and 
creativity of leaders to be able to exercise forward-looking leadership. 

Keywords: Strategy, Career Development, Forward-looking Leadership. 

 املقدمة:

حيةث  ، ُتعطرب القيادد حمرر ا م م ا   نشاطات اينؤسسة ا دار ة ومرت  ةا لعمليات ةا  
نشاط اتطماعي هاد  لئةا  امماعةة    اىل القيادد بأن ا: (173 :2015العجمي ال أشار

 قرم به ، فراد وامماعات وشحذ همم م لبلرغ غا ات منشرددعن طر ق الطعاون ب  األ
و طسم هذا الدور بأن مةن  قةرم بةه توةرن لةه القةرد       ، مع أفراد امماعة فرد أةناا تفاعله

. وقةد  والقدرد علال الطأةا   اآلخر ن وترتيه سلرك م   سبيل بلرغ أهةدا  امماعةة  
تعددت اينداخل القياد ة تبع ا للطوررات اينعاصرد اليت  ش دها العئر وخباصةة   ميةدان   

الذي  ركز كما ، أبرعها مدخل القيادد االسطشرافيةوكان من ، االسطشرا  ورؤ ة اينسطقبل
حيث  نئة  اهطمةام القةادد    ، ( علال الدائرد الوبادChynoweth,2008ذكر تا نر لث ال

في ا علال إدراك إطار الرؤ ة ةم بعد ذلك  رمسرن الئررد. و  جمال الطعليم تزداد أهمية 
بل ايننشرد   لرا الرؤ ةة الرطنيةة   القيادد االسطشرافية ينراكبة تولعات اجملطمع حنر اينسطق

حيةةث  عطةةرب االسطشةةرا  اينسةةطقبلي مؤشةةر ا علةةال تةةردد الطعلةةيم واسةةطيعابه ، (2030ال
وبذلك  ورن الطور ر اين ق للقةادد مةن أولر ةات بةرامج الطوةر ر        ، للطغاات اينطرقعة

ولة    ط الرتبر ةة ن تور ر القيادات ال أعل (73 :2010ال بركات وعرضإذ أكد ، الطعليم
وترد رؤ ة تد دد تطسم باالسطشرا  للمسطقبل  جياد قيادات ذات م ةارات وكفةااات   

سةرتاتيجيات ادد ةةة وتعمةل علةال إحةداري تغةيا   القةرن ادةادي         عالية تسطخدم ا 
وبذلك حيطل الطور ر اين ق للقادد أهمية بالغة لطحقيق طمرحةات وتولعةات    والعشر ن.

خاصة مع الطقدم الوبا   أسالي  القيةادد  ، طظرها من الطعليماجملطمع وترمجة آماله اليت  ن
الطوةر ر اين ةق للقةادد     أهميةة  علةال  الدراسة تأكيد اهذه  تأتيسبق  ما   لراوالرتبر ة. 

دفةع عجلةة      وحتقيق أهدافه، البشر ةمرارده  واسطةمار، طعليممسطقبل ال دعمودوره   
 اينسطقبلية للمجطمع. الطنمية

دراسة: ميةل الطور ر اين ق للقادد أهمية كةربى لةمن ترانة  الطوةر ر     مشولة ال
ن توةةر ر القيةةادات أ (36: 2015ال ادنطرشةةيو  هةةذا الئةةدد أكةةد ، العامةةة للطعلةةيم
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  و، قيمةة مضةافة   اليت تطضمن ا سرتاتيجية سيةمن أوىل العمليات األسا ام ني  طعليميةال
مب مةح تد ةدد غةا     لقةادد بح اديةاد اين نيةة ل  طرقع أن تئاين من ينسطقبللرا مطولبات ا

 عطةرب مةن األسةالي     اين ق للقادد   جمال الطعليم ن الطور ر إميون القرل  حيث، ةمألرف
القرارات. وقد أةبطت بعة  الدراسةات    اليت ميون أن تسطخدم   حل اينشو ت واختاذ

 ا اين ةارات االسطشةرافية   ومن، ادد ةة لعف القيادات الرتبر ة   بع  اين ارات اين مة
ومةن  ، وحاتط م للطور ر اين ق اينسطمر لدعم رؤ ة اينسطقبل واسطيعاب تورراته وتغااته

والرو لةةي ، (2017الةةذهي) ال، (2016الغامةةدي ال، (2014ذلةةك دراسةةة الشةةر ف ال 
(. كما أكدت ترصيات مؤمترات اينعلم كمؤمتر "اينعلم وتولعات اينسةطقبل" الةذي   2018ال

ومؤمتر "اينعلم وعئر اينعرفة" الذي ُعقد جبامعة اينلةك  ، (2016معة اينلك سعرد الُعقد جبا
هة( علال لرورد تدر   القيادات الرتبر ة علال اين ارات القياد ةة ادد ةةة   1438خالد ال

وبناا ةقافة داعمة تطناس  مع طبيعة عمل م وتطنةاغم مةع اينرحلةة    ، والطخويط للمسطقبل
عارد الطعليم وفق ا لألهدا  الطنمر ة الرطنية الةيت تسةعال الي ةا    امد دد اليت تئبر إلي ا و

لطحد د احطياتةات الطوةر ر اين ةق    هذه الدراسة  تسعالومن هذا ايننولق ، الرؤ ة الرطنية
لقادد مدارو الطعلةيم العةام   لةرا مةدخل القيةادد االسطشةرافية وطةرح إسةرتاتيجية         

 مقرتحة للطور ر اين ق. 
  تساؤالت الدراسة:

 ؟أهم احطياتات الطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشرافيةما  .1
بة  مطرسةوات   ( α ≤ 0.05الهل ترتد فروا دالةة إحئةائي ا عنةد مسةطرى الداللةة       .2

اتابات أفراد عينة الدراسة بشأن تقد ر مطولبات الطور ر اين ق للقادد تبع ةا ينةطغاات   
 اينرحلة الدراسية(؟ -سنرات اخلربد –يالدراسة الاينؤهل العلم

  ما ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر اين ق لقادد ايندارو   لرا القيادد االسطشرافية؟ .3

 أهداف الدراسة: 

 .اين ق لقادد ايندارو   لرا القيادد االسطشرافية احطياتات الطور رالطعر  علال أهم   -1

اسطجابات أفراد عينة الدراسة عنةد  الطعر  علال الفروا االحئائية ب  مطرسوات   -2
بشأن تقد ر مطولبات الطور ر اين ق للقادد تبع ا ينطغاات ( α ≤ 0.05المسطرى الداللة 

 اينرحلة الدراسية(. -سنرات اخلربد –الدراسة الاينؤهل العلمي
  .االسطشرافية ايندارو   لرا القياددطرح إسرتاتيجية مقرتحة للطور ر اين ق لقادد   -3

  الدراسة: أهمية 

تسطمد الدراسة أهميط ا من أهمية الطوةر ر اين ةق ودوره   تعز ةز دور القةادد       
تأتي هذه الدراسة بةالطزامن مةع الطرت ةات    حيث ، حتقيق مسطقبل الطعليم ورسم م حمه

وتطمةةل  ، (2030الطعليم باينملوة ليورن قادرا  علال الطحرل حنر رؤ ة ال اينسطقبلية لطور ر
 هضمنطت مااالسطشرافية و تركيزها علال تنمية م ارات القياددلمية للدراسة   ا لافة الع

م ةطم   واينسةاهمة   اينعرفةة الرتاكميةة لل   من مفةاهيم وأفوةار تطعلةق بةالطور ر اين ةق      
 عةن  اينسةورل   نظةر  لفةت    الدراسةة  تس م أن اينأمرل منو، مبجاالت القيادد الرتبر ة

واينسطمر للقيةادات   ال عم لطحقيق الطور ر ترمي علمية خوط طبقالطعليم ل تور ربرنامج 
أما االهمية الطوبيقية فططمةل   ما تقدمة الدراسة   ا سرتاتيجية اينقرتحةة مةن    .رتبر ةال

تفيد كما قد ، الطعليم يآليات توبيقية للطور ر اين ق للقادد قد  سطفيد من ا القادد ومسؤول
ئةر االحطياتةات   حب دلقادلبرامج الطدر   والطنمية اين نية علال تئميم القائم   الدراسة

 كمسط دفات للطور ر. 
  حدود الدراسة:

ةةم طةرح   ، مرلرعي ا تقطئر الدراسة علال حتد د احطياتات الطور ر اين ق للقةادد 
إسرتاتيجية للطور ر   لرا مفاهيم القيةادد االسطشةرافية. أمةا مواني ةا وعماني ةا فوبقةت       

القادد اينلطحق  بربامج الطدر   الئيفي الذي ُعقد جبامعة أم القرى خ ل  الدراسة علال
  هة.1439صيف العام 
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  مصطلحات الدراسة:

"جممرعة من ( الطور ر بأنه: 21: 2014دود ن ال عر  :(Developmentال الطور ر
سةةرتاتيجيات والطقنيةةات اينسةةطخدمة واين ةةارات والنشةةاطات واألدوات واألسةةالي   ا 

و عةر  إترائيةا  بأنةه:     .دد العنئر البشري واينؤسسة لطورن أكةةر كفةااد وفاعليةة"   ينساع
مسةطرى القيةادات الرتبر ةة   لةرا مؤشةرات القيةادد        عملية منظمة ت د  اىل حتسة  

 .االسطشرافية
( بأنه: تنميةة شخئةية الفةرد وإكسةابه     13: 2009عر ِّفه الئيفي الالطور ر اين ق: 
وتزو ةده  ، وحتقيةق تويفةه الشخئةي واالتطمةاعي    ، طمع وةقافطةه اجتاهات إجيابية حنر اجمل

و عةر  إترائي ةا بأنةه: جممرعةة     .باين ارات واخلربات اليت متونه مةن أداا دوره الةرفيفي  
االحطياتات الطور ر ة اليت عرب عن ا قةادد اينةدارو با تابةة عةن ا سةطبانة   أبعادهةا       

 االحطياتات الطقنية(. -لذاتياحطياتات الطور ر ا -الاالحطياتات الطنظيمية
( بقرلةه: إن االسطشةرا      16: 1436القيادد االسطشرافية: عرف ةا القحوةاني ال  

مف رمه البسيط هر ترقع النطائج وأحداري اينسةطقبل قبةل وقرع ةا عةن طر ةق الةطخم        
جممرعة  ودراسة اينالي بالطحليل العلمي ا حئائي لرقائع معروفة. وُ قئد ب ا اترائي ا:

ئفات واين ارات االسطشرافية اليت جي  أن  طئف ب ا القائد الرتبري ليورن قادر ا علال ال
 مرات ة أحداري وتولعات اينسطقبل. 

  أدبيات الدراسة:

وبةاألخص توةر ر    االدار ةة  إن اهلد  الرئيس ألي عمليةة توةر ر   اينؤسسةات   
 لةي بعة  اينفةاهيم    كول وع ةادد فعاليط ةا. وفيمةا    هر رفع مسطرى أداا اينؤسسة القادد 

  اينطئلة بالدراسة.
ُتعد عملية الطور ر أحد األهةدا  األساسةية الةيت    مف رم الطور ر اين ق ومربراته: 

إذ تسط د  إحداري تغياات مرغربة تنعوس إجيابا علةال حتسةن   ، تسعال إلي ا اينؤسسات

أنه: الفرص ( مف رم الطور ر اين ق بLoveder,2005:5وقد أورد لرفيدر ال، األداا وتردته
اينقدمة إىل الرتبر   لطنمية م ةارات م اينعرفيةة وميةرهلم ب ةد  حتسة  فةاعليط م داخةل        

ف ر نشاط من شأنه أن  نمي م ارات الفرد ومعارفه وخرباته. أمةا كر سةطرفر   ، منظمات م
تعةبا  سةطعمل لرصةف أنشةوة     :( فنظر للطور ر اين ق علةال أنةه  Christopher,2006:3ال

وغا الرمسية اليت  طلقاها شخص م ق مطخئص واليت تس م   الطور ر  الطعلم الرمسية
 :2014رلةران ال  هوعرِّف، اينسطمر لقدرد ذلك الشخص علال الرفاا مبطولبات دوره اين ق

 ةفعالية  لز ةادد العليةا   ددار ت د خموط علال مسطرى الطنظةيم كوةل تدعمةه ا    :( بأنه38
ت اليت جتري   الطنظيم مسطخدم    ذلك الطنظيم من خ ل تدخ ت خمووه   العمليا

علةال أن   (37 :2013فر  ال و  ذات االطار أكد، السلركيةاينعار  اليت تقدم ا العلرم 
درتة اسطجابة األفراد العامل    ايننظمة ينا ُ سطجد من تغةاات   النظةام    الطور ر ميةل

 .اجملطمةع الةذي هةر فيةه     وتعله أكةةر اسةطجابة داتةات   ، ع ادد فاعليطه   دبالطعليمي 
خيطلةف عةن    -(526هةة: 1438ال  كما أكد مطرلي وعبدالغق -وبذلك فان الطور ر اين ق

، فا عةداد اين ةق والطنميةة تسةبق عمليةة الطوةر ر اين ةق       ؛الطنمية اين نيةة واالعةداد اين ق  
 رلحة  البةاحة   بة   ااخط ف ة  هناك أن سبق اا و  حظوك هما  ؤدي اىل تنمية م نية. 

اآلراا  اتفقتأما   جمال القيادد فقد ، الخط   اجملال اينسطخدم فيه اين ق ور رالط مف رم
 والسةلركيات  األسةالي  مةن اين ةارات و   جممرعة عن عبارد أن الطور ر اين ق للقادد علال

ومن ةا القيةادد    وأسةالي   نظر ةات  مةن  علمال إليه رصلت ماري بأحد ا ينام عناليت تعرب 
كمةا ذكةر أبةر شةيخة     -عملية تور ر أداا القادد   ايننظمات ا دار ةوُتعد  ة.االسطشرافي

 وكذلك حتسة  م ةارات م   مة لطنمية قيم م الشخئية، اينالسبل  ىحدإ -(72: 2010ال
وتزو دهم باينعار  واينعلرمات اليت تعزع من مقدرت م   الطأةا علال العامل  ، ا دار ة
مةع اينرفةف ألغةراض     سةطمر   د البشر ة إىل أن الطةدر   كما تشا أدبيات اينرار مع م.
طاينةا أن  و، مبةا ُ عةر  بالطةدر   قبةل اخلدمةة      أو ا عةداد للم نةة   أةناا اخلدمةة  الطأهيل

اينعر  اينطمةل    الطورِّر الرفائف القياد ة تنمر وتطنرِّع   جماالت ا وتطغا نطيجةمطولبات 
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أنه: الفرص ( مف رم الطور ر اين ق بLoveder,2005:5وقد أورد لرفيدر ال، األداا وتردته
اينقدمة إىل الرتبر   لطنمية م ةارات م اينعرفيةة وميةرهلم ب ةد  حتسة  فةاعليط م داخةل        

ف ر نشاط من شأنه أن  نمي م ارات الفرد ومعارفه وخرباته. أمةا كر سةطرفر   ، منظمات م
تعةبا  سةطعمل لرصةف أنشةوة     :( فنظر للطور ر اين ق علةال أنةه  Christopher,2006:3ال

وغا الرمسية اليت  طلقاها شخص م ق مطخئص واليت تس م   الطور ر  الطعلم الرمسية
 :2014رلةران ال  هوعرِّف، اينسطمر لقدرد ذلك الشخص علال الرفاا مبطولبات دوره اين ق

 ةفعالية  لز ةادد العليةا   ددار ت د خموط علال مسطرى الطنظةيم كوةل تدعمةه ا    :( بأنه38
ت اليت جتري   الطنظيم مسطخدم    ذلك الطنظيم من خ ل تدخ ت خمووه   العمليا

علةال أن   (37 :2013فر  ال و  ذات االطار أكد، السلركيةاينعار  اليت تقدم ا العلرم 
درتة اسطجابة األفراد العامل    ايننظمة ينا ُ سطجد من تغةاات   النظةام    الطور ر ميةل

 .اجملطمةع الةذي هةر فيةه     وتعله أكةةر اسةطجابة داتةات   ، ع ادد فاعليطه   دبالطعليمي 
خيطلةف عةن    -(526هةة: 1438ال  كما أكد مطرلي وعبدالغق -وبذلك فان الطور ر اين ق

، فا عةداد اين ةق والطنميةة تسةبق عمليةة الطوةر ر اين ةق       ؛الطنمية اين نيةة واالعةداد اين ق  
 رلحة  البةاحة   بة   ااخط ف ة  هناك أن سبق اا و  حظوك هما  ؤدي اىل تنمية م نية. 

اآلراا  اتفقتأما   جمال القيادد فقد ، الخط   اجملال اينسطخدم فيه اين ق ور رالط مف رم
 والسةلركيات  األسةالي  مةن اين ةارات و   جممرعة عن عبارد أن الطور ر اين ق للقادد علال

ومن ةا القيةادد    وأسةالي   نظر ةات  مةن  علمال إليه رصلت ماري بأحد ا ينام عناليت تعرب 
كمةا ذكةر أبةر شةيخة     -عملية تور ر أداا القادد   ايننظمات ا دار ةوُتعد  ة.االسطشرافي

 وكذلك حتسة  م ةارات م   مة لطنمية قيم م الشخئية، اينالسبل  ىحدإ -(72: 2010ال
وتزو دهم باينعار  واينعلرمات اليت تعزع من مقدرت م   الطأةا علال العامل  ، ا دار ة
مةع اينرفةف ألغةراض     سةطمر   د البشر ة إىل أن الطةدر   كما تشا أدبيات اينرار مع م.
طاينةا أن  و، مبةا ُ عةر  بالطةدر   قبةل اخلدمةة      أو ا عةداد للم نةة   أةناا اخلدمةة  الطأهيل

اينعر  اينطمةل    الطورِّر الرفائف القياد ة تنمر وتطنرِّع   جماالت ا وتطغا نطيجةمطولبات 
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فةنن ذلةك  طولة  الطةدر   اينسةطمر       ة والقياد ةة واينعر  بةالعلرم ا دار ة   الطقدم الطقق
  .ينراكبط ا

( أن اداتة للطور ر اين ةق للمنسةرب    28: 2014و  اجملال الرتبري أكد دوانيال
ف رت نطيجة لعدم دمج برامج الطور ر اين ق خبوة مشرلية وأهدا  ايندرسة ايننشردد من 

لال الطجد دات الرتبر ةة. و  ةد    خ ل توبيق برامج النمر اين ق وبرامج أخرى تركز ع
الطور ر اين ق للقادد إىل صناعة مرارد بشر ة ذات قدرات اسطشرافية عالية تةدفع بعجلةة   

من خ ل إتاحةة اينعلرمةات هلةم وتبئةاهم بةأهم      ، الطغيا وتدعمه وتسا به إىل ا مام
برع مربرات ( ا527هة: 1438و  هذا الئدد أورد مطرلي وعبدالغق ال، اين ارات ادد ةة

ومن ا الةررد اينعرفيةة والطقةدم الةطقق   جمةاالت العلةم      ، الطور ر اين ق للقادد الرتبر رن
، وتعةدد مسةؤوليات القةادد الرتبر ةرن    ، واينعرفة وجمال تقنيات اينعلرمات واالتئةاالت 

وف رر ترت ات ومداخل ونظر ات تد دد   القيادد الرتبر ة ومراكبة كل ما هر تد ةد  
اىل مداخل الطور ر  (Campbell et al 2003:p29الوأشار كامبل وآخرون دولي ا.  ومطورر

 :اين ق
سةاعدد القائةد ا داري علةال ولةع منةرذ       ينتور ر اخلئائص الشخئةية العامةة:     -1

اارسةة أدواره االتطماعيةة   و، عن طر ق رفع مسطرى الرعي  طئف بالدقة والئحة
 واقطدار.بفاعلية 

حمددد  تور ر م ارات القائد   جماالتوهذا ايندخل  عمل علال تور ر م ارات مسطقلة:   -2
 وحل مشو ته. النزاعات، وإدارد االتطماعاتكالع قات ا نسانية، وحل 

 الةيت  ركز هذا ايندخل علال حتس  قدرات القائد اينعرفيةة  وتور ر اين ارات اينعرفية:   -3
 .علي ا وما  رتت  القراراتوحتليله، واسطبئار آةر اينسطقبل  طعلق باسطشرا ت

 إىل ع ادد مقدرد القائد   الطأةا علال العامل  معه  د  تور ر م ارات االتئال: و  -4
من خ ل امط كه لرؤ ة مل مه عن مسةطقبل اينؤسسةة، وترسةيي قةيم وأخ قيةات      

 مل. الع

لطوةر ر اين ةق وا داري للقائةد    أخةرى ل ( مةداخل  44 :2015ال ادربيوألا  
 : من ا، الرتبري

 االطة ع للقائةد عةن طر ةق     ذاتيةة لال ت رد عاينسطند هر الطور ر لطورر الذاتي: وا  -1
وإتةراا الدراسةات   ، لمحالرات وحضرر اينؤمترات وحلقات النقةا  واالسطماع ل

 .واألحباري
الطوةر ر اينؤسسةي: وهةر الطوةر ر الةذي ختوةةط لةه وتشةر  علةال تنفيةذه وحةةدد            -2

، ترفف الدورات الطدر بية اينسطمردواليت ميون أن ، مطخئئة   اينؤسسة الطعليمية
واسطضافة أساتذد عائر ن وتبادل الز ارات و عةد  ، وحلقات النقا ، وور  العمل

    الطدر   أهم وسائل الطور ر اين ق.
ومن ذلك  طضح تنرع طرا ومداخل الطور ر اين ةق للقةادد تبع ةا لطنةرع ترانة       

ولوةي  ةطم حتقيةق هةذه     ، عمليةة الطور ر ف ر  شمل م ارات ذاتيةة وم ةارات معرفيةة و   
اين ارات  نبغي تنرع مداخل وطرا الطور ر اين ق وبراجمه الطدر بية حبس  احطيا  القةادد  

وقد ركزت الدراسةة علةال توةر ر الطنظيميةة والقةدرات      ، ومطولبات القيادد االسطشرافية
 هةذه  الذاتية وتور ر اين ارات اسطخدام الطقنية وذلةك حبئةر أهةم احطياتةات القةادد       

 امران  نظر ا ألهميط ا   الطور ر اين ق كول.
مجلة من   2030م ارات الطور ر اين ق لقادد الطعليم العام: فرلت الرؤ ة السعرد ة

، الطحد ات علال النظام الطعليمي ب د  إحداري حترالت عميقة ينراكبة طمرحات الرؤ ة
 ئةيفي طةدر   ال بةرامج ال مشةروع   هة1439أطلقت وعارد الطعليم عام  و  هذا الئدد

مراكبةة لطحقيةق االسةطةمار األمةةل ألوقةات       ةالطعليمية للورادر البشةر ة  لطور ر اين ق ل
فضل اينمارسةات العاينيةة الةيت    أل اشاغلي الرفائف الطعليمية خ ل ا تاعد الئيفية وفق 

لي تقةد م بةرامج تور ر ةة نرعيةة لشةاغ     و، يةة الطعليم للورادر تطيح فرصة الطور ر اين ق
 :هةة 1439، الوعارد الطعلةيم  الرفائف الطعليمية مبا  طرافق مع احطياتةات م وختئئةات م  

 ومن ا ما  لي:، . و طضمن الطور ر اين ق للقائد جممرعة من اين ارات اين مة)3
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لطوةر ر اين ةق وا داري للقائةد    أخةرى ل ( مةداخل  44 :2015ال ادربيوألا  
 : من ا، الرتبري

 االطة ع للقائةد عةن طر ةق     ذاتيةة لال ت رد عاينسطند هر الطور ر لطورر الذاتي: وا  -1
وإتةراا الدراسةات   ، لمحالرات وحضرر اينؤمترات وحلقات النقةا  واالسطماع ل

 .واألحباري
الطوةر ر اينؤسسةي: وهةر الطوةر ر الةذي ختوةةط لةه وتشةر  علةال تنفيةذه وحةةدد            -2

، ترفف الدورات الطدر بية اينسطمردواليت ميون أن ، مطخئئة   اينؤسسة الطعليمية
واسطضافة أساتذد عائر ن وتبادل الز ارات و عةد  ، وحلقات النقا ، وور  العمل

    الطدر   أهم وسائل الطور ر اين ق.
ومن ذلك  طضح تنرع طرا ومداخل الطور ر اين ةق للقةادد تبع ةا لطنةرع ترانة       

ولوةي  ةطم حتقيةق هةذه     ، عمليةة الطور ر ف ر  شمل م ارات ذاتيةة وم ةارات معرفيةة و   
اين ارات  نبغي تنرع مداخل وطرا الطور ر اين ق وبراجمه الطدر بية حبس  احطيا  القةادد  

وقد ركزت الدراسةة علةال توةر ر الطنظيميةة والقةدرات      ، ومطولبات القيادد االسطشرافية
 هةذه  الذاتية وتور ر اين ارات اسطخدام الطقنية وذلةك حبئةر أهةم احطياتةات القةادد       

 امران  نظر ا ألهميط ا   الطور ر اين ق كول.
مجلة من   2030م ارات الطور ر اين ق لقادد الطعليم العام: فرلت الرؤ ة السعرد ة

، الطحد ات علال النظام الطعليمي ب د  إحداري حترالت عميقة ينراكبة طمرحات الرؤ ة
 ئةيفي طةدر   ال بةرامج ال مشةروع   هة1439أطلقت وعارد الطعليم عام  و  هذا الئدد

مراكبةة لطحقيةق االسةطةمار األمةةل ألوقةات       ةالطعليمية للورادر البشةر ة  لطور ر اين ق ل
فضل اينمارسةات العاينيةة الةيت    أل اشاغلي الرفائف الطعليمية خ ل ا تاعد الئيفية وفق 

لي تقةد م بةرامج تور ر ةة نرعيةة لشةاغ     و، يةة الطعليم للورادر تطيح فرصة الطور ر اين ق
 :هةة 1439، الوعارد الطعلةيم  الرفائف الطعليمية مبا  طرافق مع احطياتةات م وختئئةات م  

 ومن ا ما  لي:، . و طضمن الطور ر اين ق للقائد جممرعة من اين ارات اين مة)3
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( أن اينؤسسةات  88: 2013حيةث أكةد العميةان ال   : وا بداعيةا دراكية  اين ارات  -أ
وحةل   روتسطخدم ا كأداد للطغيا والطوةر  ، ر ا بداعيةاألفواادد ةة تطجه إىل تبق 

و طحقةق ذلةك   ، عاني من ا لطحس  أدائ ا وحتقيق أهداف ا بفعِّاليةة تاينشاكل اليت قد 
األفةراد للقيةام   الذي حيققُه القائد جتةاه  ادماو وهلام قرد ا وبفن الطأةا احملركة له 

  .وة الرمسيةبعمل م حبماو وطراعية دون حاتة إىل اسطخدام السل
( أن األدبيات ادد ةةة  91: 2005ال اين ارات الطقنية وا لورتونية: أكد أبر حشيش -ب

اليت تناولت م ارات القيادد ركزت علال اين ارات اينطعلقة بالقةدرد علةال اسةطخدام    
 كما، الطخويط والطنظيم واينطابعة والرقابةو، وترفيف الطقنية   جمال القيادد الرتبر ة

بيةق الوةفا والفعِّةال للقيةادد ا لورتونيةة علةال اسةطخدام شةبوات         طوتطضمن ال
إجناع وتنفيةذ كةل عمليةات     حيث  ؤدي ذلك اىل، ةاالتئاالت ا لورتونية اينطقدم

  بور قة تناس  الطقنيات اينسطخدمة وتطسم بالدقة والسرعة واالجناع.القيادد 
أن  (234: 2010ال سةان وعلةي  حوأورد ، اين اراتتعطرب من أهم اين ارات ا نسانية:  - 

هناك جممرعة م ارات إنسانية جي  أن  طئف ب ا القائد الرتبري؛ من ا قدرته علةال  
ع ةةادد ا حسةةاو باينسةةورلية لةةدى العةةامل  بأشةةواهلا و القيةةادد امماعيةةةتوبيةةق 

ا خاصِّة  ااهطمام ة وإعوةاا  ، هم واحطياتات ممراعاد مشاعرو  ماالهطمام الئادا بو
 .جيابية لعملية الطور را رافز اد واسطخدام،  ميقة معنقامة ع قة وةب

إىل بع  اينمارسةات الفنيةة   ( 85: 2008الأشار الغال) والعامري  اين ارات الفنية: -د
، الطخوةيط حسةن  و، جماعيةة القيةادد مةع ترشةيد العمةل     اليت البةد للقةادد من ةا ك   

اينطعلقة بسياسة العمل   اختاذ القرارات و ةم اينطابعة والطقر م، والطنسيق، والطنظيم
والنظةر   تباع األسالي  ا جيابية   حل مشو ت العملوا، سليم بأسلرٍب درسةاين

  .وف م أهداف ا وأنظمط ا وخوو ا، أساو أن ا نظام مطواملإىل بيوة العمل علال 

ومن خ ل ما سبق تطضةح أهميةة اين ةارات القياد ةة ادد ةةة جبرانب ةا الا دار ةة        
نظر ا ينا تقدمه له من دعم ومتو  لطحقيق الطولعات ، طقنية( للقائد االسطشرا والذاتية وال

اينسطقبلية األمر الذي  عزع اخطيارهةا كمحةاور اهطمةام الدراسةة اداليةة و ةربر أهميط ةا        
 وتدوى دراسط ا وحتليل ا.

 القيادد االسطشرافية: ُتعطرب القيادد بوبيعط ا عمل ةا مجاعي ةا  سةعال لطحقيةق أهةدا      
 نشةاط ":إىل القيادد بأن ا( 173 :2015ال اينسطقبل وتولعاته و  هذا الئدد أشار العجمي

هاد  لئا  امماعة عن طر ق الطعاون ب  األفةراد وشةحذ همم ةم لبلةرغ     اتطماعي 
و طسم هةذا الةدور بةأن مةن     ،  قرم به فرد أةناا تفاعله مع أفراد امماعة، غا ات منشردد

لطحقيق األهدا  اليت تسعال الي ا  القدرد علال الطأةا   اآلخر نالقرد و قرم به تورن له 
 ايننظمة". 

فيورن القائةد   اينقدمةة   ؛الطرته حنر األمام و شا مئولح القيادد بشول عام إىل
أمةا اينف ةرم االسطشةرا  للقيةادد فيعةرب عةن رؤ ةة        ، مسطشرف ا آلفاا اينسطقبل وتولعاتةه 
وقةةد أورد القحوةةاني ، ينعويةةات ادالةةر ومؤشةةراته اينسةةطقبل والطنبةةؤ بأحداةةةه وفق ةةا 

( تعةق: القةدرد   Vision( أن كلمةة ال Longman,2005( تعر ف معجةم ال 14هة: 1436ال
وهي الفورد حرل طبيعةة شةيا معة  واخليةال اينةرتبط بويفيةة حدوةةه          ، علال الرؤ ة

اينسةةطقبل واينعلرمةةات والطئةةرر اينسةةاعدد علةةال ختوةةيط للمسةةطقبل. أمةةا مئةةولح      
( فطعق الشخص الذي ميطلك فوةره والةحة وإحساس ةا قر  ةا حةرل كيفيةة       Visionaryال

رسم خارطة طر ق مسطقبلية  إذ تسط د  القيادد االسطشرافية، حدوري أمر ما   اينسطقبل
، كما أن ةا   ذات الرقةت تطولة  مراصةفات خاصةة للقائةد االسطشةرا        ، بعيدد ايندى

سطشرافية بأن ا تعبا عن امطزا  القيم امرهر ةة  ( القيادد االkahan,2008وعر  كاهان ال
ورأو اينةال اينعةر    ، اليت تشمل اينيل اددسي والعقلي احملاط بنحساو الةقة واألفضلية

والذي ميون من خ هلما إحداري تأةا إهلامي   اآلخر ن بنقةل األفوةار عةرب الولمةات     
القيادد االسطشرافية ذكر مسيمرن  اليت حتمل الةقة واألمل والرابط الروحي. وينعرفة تورر
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( أنه البد من معرفة كيف ميون وصف الرؤ ة عند ربو ا بشخص Mccrimmon,2011ال
 فالقائد االسطشرا  هر الذي ميطلك حلم ا مسطقبلي ا رائع ا و وطبه بأسلرب ايز ومل م. ، ما

كمةةا ذكةةر كةةر ج  -و  اجملةةال الرتبةةري  نبغةةي أن  طسةةم القائةةد االسطشةةرا      
ومن ةا القةدود الةيت تقةرد لطحقيةق      ، بسمات متيزه عن غاه من القةادد  -(Craig,2011ال

وبناا الئررد ا جيابية عةن  ، والطمو  الذي  ةق القائد من خ له بقدرات أتباعه، الرؤ ة
والدعم والطحفيز اينسطمر للطابع . و  ، الرؤ ة واينخاطرد بسلركيات وأفعال غا تقليد ه

تطسم القيادد االسطشرافية بالد ناميوية العاليةة والقةدرد علةال االسةطمرار      ا طار ايننظمي
( أهةم  Collins&jerry,2005ال تايوكرلينز بفعالية برغم تغاات األحداري؛ فقد أورد 

األسس الفور ة اليت تطضمن السمات اليت جتعل ايننظمات ذات ُبعد اسطشرا  وتساعدها 
من ا القدرد علال صناعة ادةدري مةن خة ل ايننظمةة     ، علال البقاا والطورر واالسطمرار ة

واسط دا  ما وراا الرحبية مبا حيرر ايننظمة مةن  ، والبعد عن الطسلط واالسطبداد   العمل
وولةع غا ةات   ، وادفاف علال امرهر مةع حتفيةز الطحسة    ، قيرد الرحبية قئاد األتل

ة ايننظمةة والنظةر اينسةطمر    عظيمة وتر وة متيز ايننظمة عةن غاهةا وتةبق الطميةز   ةقافة     
 للخورات اينسطقبلية. 

وباينقارنة بالقيادد الطقليد ة تطميز القيادد االسطشرافية بطأةاات م مةة علةال العمةل    
 ( كما  لي:Chynoweth,2008ال ايننظمي أوردها شنرري

 القرار. ا دار ة باينشاركة   صناعةاهليول الطنظيمي:  طم السماح لوافة اينسطر ات   -1
األخ قةي وتقلةيص    والطرته ةلر ات الطنظيمية: بالرتكيز علال الشعرر باينسؤولياألو  -2

 نواا ا شرا . 
تفر   صناعة القرار: تطبنال القيادد االسطشرافية متو  اينسطر ات ا دار ة اينخطلفةة    -3

  من القرار.
تساعد القيادد االسطشرافية علال رفع م ارات العةامل    الطبئر   اسطغ ل الفرص:  -4

    اينشاكلوع

 إجناعا. االسطشرافية طاقات الطابع  بشول اكرب وأكةرالرغبة   ا جناع: حتفز القيادد   -5
 .: توطشف القيادد االسطشرافية اينراه  عرب الطمو  وإجياد ةقافة اينشاركةاينرهبة الفور ة  -6
 . اراتاين ارات: تؤةر القدرد والرغبة   تبادل اينعلرمات علال ارتفاع مسطرى اين مسطرى  -7
الطقنية ادد ةة: تدعم القيادد االسطشرافية اسطخدام الطقنيات ادد ةة وتؤمن بأهميط ا   -8

   جناع اين ام.
وخ صة القرل فنن القائد االسطشرا  مؤهل بوبيعطه لقيادد الطغيا حنةر تولعةات   

رحاته اينسطقبل لورنه ميطلك القدرد الفائقة   الطأةا علال االخر ن وحفزهم ينشاركطه طم
ع ود علال مرونطه   مرات ة اينسطجدات وقدرته علال اسطغ ل كةل  ، وأهدافه اينسطقبلية

و عجةل  ، الفرص اينطاحة للطور ر اةا  ةنعوس علةال مرقةف ايننظمةات الطعليمةي إجياب ةا       
وفيمةا  لةي   ، حالةر ا ومسةطقبل ا   بطحقيق ا ألهداف ا   أوقات قياسية سعي ا لطعز ز قدرت ا

 روا امرهر ة ب  القائد الطقليدي والقائد االسطشرا .ترليح ألبرع الف
 ( مقارنة القائد الطقليدي والقائد االسطشرا 1تدول ال

 االسطشرا القائد  القائد الطقليدي جمال اينقارنة  
 واسعة وتركز علال تولعات اينسطقبل. - حمدودد وتركز علال تسيا العمل. - الرؤ ة
 .جتاهالمطغاات وفيفية مطعددد ا - .ذو اجتاه واحد خط سا وفيفي ةابت - اين ام

 . عطمد علال علمه وترأته - . عطمد علال عمره وموانطه الرفيفية - اينقرمات
 الطحرالت لطمو  و قبل الطغيا و سطرع لمييل  - والسلوة اهلرمي لمركز ة والطسلسللمييل  - النمط القيادي 
 . رتبط بالع قات واألفوار والشبوات - .ألفراد رتبط باينؤسسة وا - جمال االهطمام 

 .  طم بالنطائج والئررد العامة والرتكيز -   .  طم بالطفاصيل و غرا في ا - الطئررات 
 ئاتوجييد ا ن باالبطوار  د ر العمل - . د ر العمل بئرته وجييد الو م - الوار زما

 .تد ددوأفوار خياطر مبشروعات  - نا طجن  اينخاطر و سعال هلامش األم - درتة اينخاطرد 
 ذو نواا واسع. حملي، ييناع - حمدود النواا.حملي  - الطرت ات

 تئميم الباحث **

ورغم تلك اينزا ا اليت تطسم ب ا القيادد االسطشةرافية إال أن ةا قةد تراتةه حتةد اٍت      
لقةادد  لذا طرح بع  الوطاب إسرتاتيجيات م مة ينرات ة الطحد ات ومسةاعدد ا ، شد دد
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( مخةةس Martinelli,2011ال مةةارتينيليحيةةث ذكةةر ، علةةال اينضةةي بةبةةات حنةةر اينسةةطقبل
 إسرتاتيجيات تساعد علال تبق أسلرب قيادد اسطشرافية فعِّال:

علال الغا ات امرهر ة للمنظمة واليت تضةم ا اخلوةة ا سةرتاتيجية كالرؤ ةة      الرتكيز  -1
 والرسالة واألهدا  االسرتاتيجية واينبادرات.

و شمل ذلك تور ر اينراه  ، خوة طر لة ايندى لطور ر مسطقبل ايننظمة القيادي إجياد  -2
 القياد ة وإجياد فر ق تور ر تنظيمي مسطمر وفق اخلوة ا سرتاتيجية اينرلرعة مسبقا.

، رؤ ة مشرتكة ينسطقبل ايننظمةة ونشةرها   كافةة اينسةطر ات وخاصةة صةنع القةرارات        تور ر  -3
 رارات   القضا ا الوارئة وقضا ا الطحد ات.وولع الرؤ ة كمحرر رئيس للح

االسطمرار ة   مطابعة الطغاات امزئية ادادد من قبل ا دارد العليا اليت تساعد علال   -4
 تنشوة القيادد االسطشرافية كاجتاهات الطغاات اخلارتية اينؤةرد علال ايننظمة. 

 ت م واحطياتات م. علال ورغبا مطولبات اينسطفيد ن بالطعر  الطغياات   مراكبة  -5
ومن خ ل مةا سةبق  طضةح تلي ةا أن القيةادد االسطشةرافية ُتعةد مةدخل ا مناسةب ا          

( من خ ل اسطشةراف ا لةطغاات اينسةطقبل    2030لطرت ات الطعليم حنر الرؤ ة الرطنية ال
 وأن الطور ر اين ق للقادد   اجملال الرتبري ُ عد أمر ٌا   غا ة األهميةة ، وا عداد لطحد اته

السطيعاب هذا النمط القيادي ادد ث الذي  طول  م ارات ومعار  وأفوار خمطلفة عن 
 تلك اليت تطئف ب ا القيادد الطقليد ة.

 الدراسات السابقة: 

تناولةةت بعةة  الدراسةةات العلميةةة ترانةة  مةةن خئةةائص ومفةةاهيم القيةةادد   
 :ومن ذلك، االسطشرافية وأهمية الطور ر اين ق للقيادات الرتبر ة

(: أةةر برنةامج توةر ري لرفةع مسةطرى م ةارات القيةادد        2009ال، اسة ش ابدر
حيث هدفت ، ا دار ة والرتبر ة يند ري ايندارو االبطدائية   مركز حمافظة نينري بالعراا

ومعرفة ، الدراسة للوشف عن لعف م ارات القيادد ا دار ة والرتبر ة يند ري ايندارو
واسةطخدمت  ، رى م ارات القيادد ا دار ةة والرتبر ةة  أةر الربنامج الطور ري   رفع مسط

الدراسة أداد ا سطبانة لطشخيص ايندراا الذ ن  عانرن لعف ا   م ارات القيةادد ا دار ةة   
( معلم ومعلمة لطقييم مد ري 800ومت توبيق ا علال عينة عشرائية مورنة من ال، والرتبر ة

( درس ةا. وترصةلت   24ح اينورن من الومن ةم توبيق الربنامج اينقرت، ومد رات ايندارو
الدراسة إىل نطائج من أبرعها: تبا ن مسطرى أداا ايند ر ن وايند رات   اين ارات ا دار ةة  

من ةا م ةارات   ، والرتبية ووترد فروا دالة إحئائي ا   بع  اين ارات ا دار ة والرتبر ة
 والذاتية. واين ارات ا نسانية ، الطعاون مع اجملطمع احمليط بايندرسة

لةرا   تور ر أداا مد ري اينةدارو الةانر ةة     :(2011ال السعيدوتناولت دراسة 
 ا سرتاتيجيةحتد د مف رم القيادد حيث هدفت الدراسة إىل ، االسرتاتيجيةمدخل القيادد 

والطعةر  علةال واقةع اارسةة مةد ري       إدارد اينؤسسات الطعليميةة  وأهميط ا وأبعادها  
، وولع تئرر مقةرتح ينطولبةات   االسرتاتيجيةد نة تدد ألبعاد القيادد ايندارو الةانر ة مب

وقد اسطخدمت ، االسرتاتيجيةرا مدخل القيادد ل تور ر أداا مد ري ايندارو الةانر ة  
باسطخدام االسطبانة كأداد ممع اينعلرمات اينن ج الرصفي وأسلرب حتليل النظم الدراسة 

الطعليم الةانري ادورمي البةن ( مةن    معلمين ( م194ال عددهاعلال عينة حيث طبقت 
إىل أنِّ مةد ري اينةدارو الةانر ةة    ت الدراسة ترصلو، موات  الرتبية والطعليم مبد نة تدد

وأنِّ أبعةاد القيةادد األربعةة    ، دائم هلةم  اا وليس ترت  أحيان  ا سرتاتيجيةميارسرن القيادد 
 اا داري وأخةا  ، السياسةي ، قةي تاات من حيث اارسات ا علال الرتتي  الطالي: األخ 

ب  اسطجابات اينعلم  حرل اارسة  إىل وترد فروا دالة إحئائيةت الطحر لي. وترصل
لئةا  الةذ ن حضةروا دورات تدر بيةة      ا سةرتاتيجية مد ري ايندارو الةانر ة للقيةادد  

وأخةرى  عزى للمؤهل لئا  اينؤهل األعلال ووترد فروا ُت، هذا امان   مطخئئة 
 .عزى للخربد لئا  اخلربد األعلالت

بعنران: تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام    (2012دراسة عيد ال
إىل الوشف عن الورا واألسالي  حيث هدفت الدراسة ،   لرا خربات بع  الدول

ا لةر  تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام     وا ترااات اينسطخدمة  
وقد اسطخدمت الدراسةة اينةن ج الرصةفي الطحليلةي وباسةطخدام      خربات بع  الدول. 
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الدراسة أداد ا سطبانة لطشخيص ايندراا الذ ن  عانرن لعف ا   م ارات القيةادد ا دار ةة   
( معلم ومعلمة لطقييم مد ري 800ومت توبيق ا علال عينة عشرائية مورنة من ال، والرتبر ة

( درس ةا. وترصةلت   24ح اينورن من الومن ةم توبيق الربنامج اينقرت، ومد رات ايندارو
الدراسة إىل نطائج من أبرعها: تبا ن مسطرى أداا ايند ر ن وايند رات   اين ارات ا دار ةة  

من ةا م ةارات   ، والرتبية ووترد فروا دالة إحئائي ا   بع  اين ارات ا دار ة والرتبر ة
 والذاتية. واين ارات ا نسانية ، الطعاون مع اجملطمع احمليط بايندرسة

لةرا   تور ر أداا مد ري اينةدارو الةانر ةة     :(2011ال السعيدوتناولت دراسة 
 ا سرتاتيجيةحتد د مف رم القيادد حيث هدفت الدراسة إىل ، االسرتاتيجيةمدخل القيادد 

والطعةر  علةال واقةع اارسةة مةد ري       إدارد اينؤسسات الطعليميةة  وأهميط ا وأبعادها  
، وولع تئرر مقةرتح ينطولبةات   االسرتاتيجيةد نة تدد ألبعاد القيادد ايندارو الةانر ة مب

وقد اسطخدمت ، االسرتاتيجيةرا مدخل القيادد ل تور ر أداا مد ري ايندارو الةانر ة  
باسطخدام االسطبانة كأداد ممع اينعلرمات اينن ج الرصفي وأسلرب حتليل النظم الدراسة 

الطعليم الةانري ادورمي البةن ( مةن    معلمين ( م194ال عددهاعلال عينة حيث طبقت 
إىل أنِّ مةد ري اينةدارو الةانر ةة    ت الدراسة ترصلو، موات  الرتبية والطعليم مبد نة تدد

وأنِّ أبعةاد القيةادد األربعةة    ، دائم هلةم  اا وليس ترت  أحيان  ا سرتاتيجيةميارسرن القيادد 
 اا داري وأخةا  ، السياسةي ، قةي تاات من حيث اارسات ا علال الرتتي  الطالي: األخ 

ب  اسطجابات اينعلم  حرل اارسة  إىل وترد فروا دالة إحئائيةت الطحر لي. وترصل
لئةا  الةذ ن حضةروا دورات تدر بيةة      ا سةرتاتيجية مد ري ايندارو الةانر ة للقيةادد  

وأخةرى  عزى للمؤهل لئا  اينؤهل األعلال ووترد فروا ُت، هذا امان   مطخئئة 
 .عزى للخربد لئا  اخلربد األعلالت

بعنران: تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام    (2012دراسة عيد ال
إىل الوشف عن الورا واألسالي  حيث هدفت الدراسة ،   لرا خربات بع  الدول

ا لةر  تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام     وا ترااات اينسطخدمة  
وقد اسطخدمت الدراسةة اينةن ج الرصةفي الطحليلةي وباسةطخدام      خربات بع  الدول. 
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القيةادات الرتبر ةة باينرحلةة     تورنت عينة البحث مةن و، ا سطبانة كأداد ممع اينعلرمات
عن حاتةة القيةادات الرتبر ةة     الدراسةوأسفرت نطائج ، ا( فرد 684ال همعددو ا عداد ة

 وا سةرتاتيجيات تفعل الع قة ب  ايندرسة واجملطمع  ا اليتاينلحة إىل الطدر   علال الور
الةة  وولع برامج حتقةق القيةادد الفع   ، حتقق الطنمية اين نية اينسطمرد للقيادات الرتبر ة اليت

والعمل علال تنمية اين ارات الشخئية مميع القيادات ، ايندرسيةجمال القيادد  للعامل   
وتعل ، جمال ا دارد ايندرسية سطمر علال امد د واينفيد  الرتبر ة عن طر ق الطدر   اين

تعمةل علةال حتسة       طسم با جيابية عن طر ةق الطةدر بات العمليةة الةيت     ياينناخ ايندرس
هةة(  1436. وأترى القحوةاني ال الع قات ب  مجيع العامل  فال جمال القيادات الرتبر ة

ومشلةت الدراسةة   ، دار ةة وحتةد ات ا  دراسة كانت حرل االجتاهات ادد ةة   القيادد ا 
حتليل مفاهيم ومبادئ القيادد االسطشرافية واسطخدمت الدراسة اينن ج النةرعي حيةث مت   

وقدمت الدراسة مقارنات نظر ة ب  هذه ، اسطعراض النظر ات ادد ةة   القيادد ا دار ة
ترصةلت الدراسةة    االجتاهات من حيث الطشابه والرتابط والعناصر اينورنة هلا اجتاه حيث

اىل جممرعة من الطحد ات والعقبات اليت تراته القيادد االسطشرافية واليت قةد حتةرل دون   
توبيق ا وجناح ا وولعت جممرعة مةن ا سةرتاتيجيات والةربامج الةيت تسةاعد القيةادد       

 االسطشرافية علال الطغل  علال تلك العقبات والطقدم حنر األهدا  اينسطقبلية بنجاح. 
دور مشر  ا دارد ايندرسية   هدفت إىل: الطعر  علال  (ةه1436ولق الدراسة اين

فيمةا  طعلةق باجملةاالت    ، مدارو الطعليم العام مبد نةة حائةل   قاددالطنمية اين نية اينسطدامة ل
وبنةاا  ، الطدر   والطور ر، اختاذ القرارات، الطالية: الالقيادد الطشاركية االتئال والطراصل

ومت تور ر إسطبانة مورنة من ، الدراسة اينن ج الرصفي اينسحي فرا العمل( واسطخدمت
( 198ال ( جماالت وطبقت علال جمطمةع الدراسةة اينوةرن مةن    5( فقرد مرععة علال ال43ال

مشةر  ا دارد ايندرسةية     وترصلت الدراسة إىل نطائج من ا أن درتة تقد ر دور ، قائد ا
وحئل اجملةال الاختةاذ   ، رسوة( لألداد كولللقادد قد تاا بدرتة تقد ر المطالطنمية اين نية 

ةم جمال ، ةم تاا جمال الاالتئال والطراصل( باينرتبة الةانية، القرارات( علال اينرتبة األوىل
، و  أخاا جمةال الالقيةادد الطشةاركية(   ، ةم جمال البناا فرا العمل(، الالطدر   والطور ر(

سةنرات  ، الاينؤهةل العلمةي   واتضح عدم وترد فروا ذات داللة إحئائية تعةزى ينةطغا  
علةال جمةال   ، الاينرحلةة الطعليميةة(   علال مجيع اجملاالت ووترد فروا ُتعزى ينطغا، اخلربد(

واتضح أن اينعرقات ، حيث كانت لئا  مسطرى الاينرحلة الةانر ة(، الالقيادد الطشاركية(
   تاات بدرتة تقد ر العالية( للمجال كول. شرفاين اليت تراته الطنظيمية

 قةادد النمط القيةادي اينمةارو لةدى    هة(:هدفت إىل حتد د 1437ال الئقيه دراسة
 جمطمةع  توةرن . ومدارو مد نة بر دد وع قطه بالطنمية اين نية للمعلم  من وت ة نظرهم

 اعطمةدت و، قائةد ا  66مد ري مدارو مد نةة بر ةدد والبةالد عةددهم      مجيع منالدراسة 
سطبانة كأداد هلةا ممةع اينعلرمةات    ا  سطخدمتاو اينسحيالدراسة علال اينن ج الرصفي 

مةد ري مةدارو مد نةة     دىالقيادي اينمارو لة  النمطواتضح من النطائج أن ، والبيانات
هذا النمط له ع قة اجيابيةة بالطنميةة اين نيةة     أنحيث ، هر النمط القيادي الطحر لي بر دد

وشةورن   وأهةداف ا اين نيةة   للطنميةة العةام   ا طةار للمعلم  من وت ة نظرهم فيما خيص 
   إحئةائية فةروا ذات داللةة    ترتدو، وجتاه م ام اينعلم ، واينعلم  عامل الولبة وال

سةنرات  ل ُتعةزى دارو اينة الع قة ب  النمط القيادي اينمارو الالطحر لي( لدى مةد ري  
هةة( اىل  1438وهةدفت دراسةة الشة ري ال    .اسةية اينرحلةة الدر ، مةي اينؤهل العل، اخلربد

مدى اارسة قادد ايندارو الةانر ة ين ارات القيةادد وع قط ةا بةالنمر اين ةق     الطعر  علال 
للمعلم  واسطخدم الباحث اينن ج الرصفي اينسحي ومت تور ر اسطبانة طبقت علال عينةة  

( معلم ةةا مت اخطيةةارهم بالور قةةة 632مةةن اينعلمةة  مبد نةةة موةةة اينورمةةة تورنةةت مةةن ال
ئج من أهم ا أن مسطرى النمر اين ق لدى القادد تاا العشرائية. وترصلت الدراسة اىل نطا

ةم جمال نظةم  ، وتاا جمال القيادد الطشاركية أوال مبمارسة عالية، بدرتة عالية لألداد كول
وأخا ا جمال بناا فرا العمةل وجمةال الطةدر      ، اينعلرماتية ت ه جمال االتئال والطراصل

تةرد فةروا إحئةائية حةرل مسةطرى      واتضح عدم و، والطور ر بدرتة اارسة مطرسوة
وسةنرات اخلةربد   ، اارسة النمةر اين ةق لةدى القةادد حسة  مةطغاات اينؤهةل العلمةي        

 والطخئص.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 493المجلد )12(  العـدد )12(  492

عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين

سةنرات  ، الاينؤهةل العلمةي   واتضح عدم وترد فروا ذات داللة إحئائية تعةزى ينةطغا  
علةال جمةال   ، الاينرحلةة الطعليميةة(   علال مجيع اجملاالت ووترد فروا ُتعزى ينطغا، اخلربد(

واتضح أن اينعرقات ، حيث كانت لئا  مسطرى الاينرحلة الةانر ة(، الالقيادد الطشاركية(
   تاات بدرتة تقد ر العالية( للمجال كول. شرفاين اليت تراته الطنظيمية

 قةادد النمط القيةادي اينمةارو لةدى    هة(:هدفت إىل حتد د 1437ال الئقيه دراسة
 جمطمةع  توةرن . ومدارو مد نة بر دد وع قطه بالطنمية اين نية للمعلم  من وت ة نظرهم

 اعطمةدت و، قائةد ا  66مد ري مدارو مد نةة بر ةدد والبةالد عةددهم      مجيع منالدراسة 
سطبانة كأداد هلةا ممةع اينعلرمةات    ا  سطخدمتاو اينسحيالدراسة علال اينن ج الرصفي 

مةد ري مةدارو مد نةة     دىالقيادي اينمارو لة  النمطواتضح من النطائج أن ، والبيانات
هذا النمط له ع قة اجيابيةة بالطنميةة اين نيةة     أنحيث ، هر النمط القيادي الطحر لي بر دد

وشةورن   وأهةداف ا اين نيةة   للطنميةة العةام   ا طةار للمعلم  من وت ة نظرهم فيما خيص 
   إحئةائية فةروا ذات داللةة    ترتدو، وجتاه م ام اينعلم ، واينعلم  عامل الولبة وال

سةنرات  ل ُتعةزى دارو اينة الع قة ب  النمط القيادي اينمارو الالطحر لي( لدى مةد ري  
هةة( اىل  1438وهةدفت دراسةة الشة ري ال    .اسةية اينرحلةة الدر ، مةي اينؤهل العل، اخلربد

مدى اارسة قادد ايندارو الةانر ة ين ارات القيةادد وع قط ةا بةالنمر اين ةق     الطعر  علال 
للمعلم  واسطخدم الباحث اينن ج الرصفي اينسحي ومت تور ر اسطبانة طبقت علال عينةة  

( معلم ةةا مت اخطيةةارهم بالور قةةة 632مةةن اينعلمةة  مبد نةةة موةةة اينورمةةة تورنةةت مةةن ال
ئج من أهم ا أن مسطرى النمر اين ق لدى القادد تاا العشرائية. وترصلت الدراسة اىل نطا

ةم جمال نظةم  ، وتاا جمال القيادد الطشاركية أوال مبمارسة عالية، بدرتة عالية لألداد كول
وأخا ا جمال بناا فرا العمةل وجمةال الطةدر      ، اينعلرماتية ت ه جمال االتئال والطراصل

تةرد فةروا إحئةائية حةرل مسةطرى      واتضح عدم و، والطور ر بدرتة اارسة مطرسوة
وسةنرات اخلةربد   ، اارسة النمةر اين ةق لةدى القةادد حسة  مةطغاات اينؤهةل العلمةي        

 والطخئص.
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 التعليق على الدراسات السابقة: 

من خ ل اسطعراض الدراسات السابقة ميون القرل إن دراسةة حاتةات الطوةر ر    
وذلةك  ، اينشةرتك للدراسةات السةابقة    اين ق للقيادات الرتبر ة بالطعليم العام هةي احملةرر  

ب د  تور ر اين ارات القياد ة واسطشرا  اينسطقبل، واتفقت الدراسات علال أن القيةادد  
مبفاهيم ا واجتاهات ا ادد ةة ومن ا القيادد االسطشةرافية تسةاهم   توةر ر بنةاا االتسةاا      

لةقة و ز ةد مةن انفطةاح    داخل النظام الطعليمي وحتقق فعالية اينشاركة والطمو  مبا  عزع ا
قنرات االتئال مع اجملطمع احمليط. وقد ركزت بع  تلةك الدراسةات علةال توةر ر أداا     

واسطعرلت دراسة ، (2012ودراسة عيد ال، (2011ال السعيدالقيادات الرتبر ة كدراسة 
هة( أهم اجتاهات القيادد ادد ةة ومن ا القيادد االسطشرافية وأولحت 1436القحواني ال
 فيمةةا ركةةزت دراسةةات أخةةرى كدراسةةة الئةةقيه ، ات القائةةد االسطشةةرا مزا ةةا ومسةة

وقةد  ، علال دور القةادد   الطوةر ر اين ةق للمعلمة     ، هة(1438ال الش ري، هة(1437ال
اسطفادت الدراسة ادالية من الدراسات السابقة   بناا االسطبانة وتدعيم اخللفية النظر ة 

لعلمية هلذه الدراسة   كرن ا ت د  إىل الطعر    ح  تطجلال ا لافة ا، وحتليل النطائج
علال حاتات الطور ر اين ق لقادد الطعليم العام وتقد م إسةرتاتيجية مقرتحةة للطوةر ر      

 لرا مدخل القيادد االسطشرافية.

  منهجية الدراسة وإجراءاتها:

م حيث مت تئةمي ، اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي ينناسبطه ألهداف ا وما تسعال اليه
إسطبانة تورنت فقرات ا من أهةم احطياتةات الطوةر ر اين ةق الةيت مت الطعةر  علي ةا مةن         

ب ةد  الطعةر  علةال    ، ومبراتعةة الدراسةات السةابقة   ، اسطعرالة ا   االطةار النظةري   
حاتات الطوةر ر ا داري للقيةادات الرتبر ةة بةالطعليم العةام   لةرا أسةلرب القيةادد         

قرتحة لطنمية م ارات القيادد االسطشرافية. وقد مت الطأكةد  االسطشرافية وبناا إسرتاتيجية م
من صحة تئميم االسطبانة وقدرت ا علال حتقيق اهدا  الدراسة عن طر ق عرل ا علةال  
جممرعة من احملومة    ختئةص القيةادد الرتبر ةة مةن أسةاتذد أقسةام ا دارد الرتبر ةة         

سةطبانة ومةدى سة مة    وذلةك للطأكةد مةن الئةدا الظةاهري ل      ، بامامعات السعرد ة
ةةم  ، ومت إعةادد صةياغط ا حبسة  مقرتحةات وآراا احملومة      ، العبارات وصحة صياغط ا

 إتراا االخطيارات ا حئائية اينطعلقة بالئدا الداخلي والةبات كالطالي:
: صدا االتساا الداخلي ل سطبانة. مت اسطخدام معةام ت ارتبةاط باسةرن    أوال 

 علال النحر الطالي:
 معام ت االرتباط العبارات بأبعاد ا سطبانة (2تدول ال

 الُبعد الةالث الُبعد الةاني الُبعد األول
 االرتباط الفقرد االرتباط الفقرد االرتباط الفقرد

1 0,791** 1 0,794** 1  0,828** 
2 0,783** 2 0,893** 2  0,840** 
3 0,849** 3 0,864** 3  0,919** 
4 0,861** 4 0,754** 4  0,909** 
5 0,807** 5 0,902** 5  0,918** 
6 0,869** 6 0,902** 6  0,806** 
7 0,827** 7 0,813**  

  8 0,883**  
 ** مجيع االرتباطات دالة إحئائي ا.  

 ةاني ا: معام ت ةبات االتساا الداخلي لول ُبعد ولألداد كول بور قة ألفا كرونباخ
 داخلي( معام ت ةبات االتساا ال3تدول ال

 ألفا كرونباخ الةةةُبةةعةةةةةد
 0,937 دار ةا  االحطياتات

 0,938 احطياتات الطور ر الذاتي
 0,946 االحطياتات الطقنية

 0,969 األداد كول

و طضح من امدول  السابق  متطع األداد خبئائص الئدا والةبات وصة حيط ا  
 للطوبيق.
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سةطبانة ومةدى سة مة    وذلةك للطأكةد مةن الئةدا الظةاهري ل      ، بامامعات السعرد ة
ةةم  ، ومت إعةادد صةياغط ا حبسة  مقرتحةات وآراا احملومة      ، العبارات وصحة صياغط ا

 إتراا االخطيارات ا حئائية اينطعلقة بالئدا الداخلي والةبات كالطالي:
: صدا االتساا الداخلي ل سطبانة. مت اسطخدام معةام ت ارتبةاط باسةرن    أوال 

 علال النحر الطالي:
 معام ت االرتباط العبارات بأبعاد ا سطبانة (2تدول ال

 الُبعد الةالث الُبعد الةاني الُبعد األول
 االرتباط الفقرد االرتباط الفقرد االرتباط الفقرد

1 0,791** 1 0,794** 1  0,828** 
2 0,783** 2 0,893** 2  0,840** 
3 0,849** 3 0,864** 3  0,919** 
4 0,861** 4 0,754** 4  0,909** 
5 0,807** 5 0,902** 5  0,918** 
6 0,869** 6 0,902** 6  0,806** 
7 0,827** 7 0,813**  

  8 0,883**  
 ** مجيع االرتباطات دالة إحئائي ا.  

 ةاني ا: معام ت ةبات االتساا الداخلي لول ُبعد ولألداد كول بور قة ألفا كرونباخ
 داخلي( معام ت ةبات االتساا ال3تدول ال

 ألفا كرونباخ الةةةُبةةعةةةةةد
 0,937 دار ةا  االحطياتات

 0,938 احطياتات الطور ر الذاتي
 0,946 االحطياتات الطقنية

 0,969 األداد كول

و طضح من امدول  السابق  متطع األداد خبئائص الئدا والةبات وصة حيط ا  
 للطوبيق.
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  جمتمع وعينة الدراسة:
، راسة   قادد ايندارو   الطعليم العام باينملوة العربية السةعرد ة  طمةل جمطمع الد

رلةية مةن قةادد اينةدارو مبخطلةف ايننةاطق       عوقد شارك   ا تابة عن ا سطبانة عينةة  
اينلطحق  بربنامج الطةدر   الئةيفي الةذي نظمطةه وعارد الطعلةيم   رحةاب تامعةة أم        

احطياتات الطور ر اين ق هلةم   فةل    همأوذك ب د  الطعر  علال آرائ م حرل ، القرى
( قائد ا اسطجابرا مجيع م ومت 127وبلد عددهم ال، م ارات القيادد االسطشرافية ومطولبات ا

وفيمةا  لةي الرصةف ا حئةائي     ، ادئرل علال اتابات م علال االسطبانة بور قة مباشرد
 للعينة:

 علمي( ترع ع أفراد عينة الدراسة وفق ا ينطغا اينؤهل ال4تدول ال
 النسبة العدد اينؤهل العلمي

 %56,7 72 بوالرر رو فأقل
 %43,3 55 دراسات عليا

 %100 127 اجملمرع

( مةن اينسةطجيب  مةن محلةة البوةالرر رو      %56,7( أن ال4 طضح من امةدول ال 
 ( من محلة مؤه ت الدراسات العليا وهي نسبة مطقاربة نسبي ا.%43,3وأنال، فأقل

 عينة الدراسة وفقا  ينطغا سنرات اخلربد ترع ع أفراد (5تدول ال
 النسبة العدد سنرات اخلربد

 %75,6 96 عشر سنرات فأقل
 %24,4 31 سنرات 10أكةر من 

 %100 127 اجملمرع

، ( من اينسطجيب  ان خربت م عشر سنرات فأقل%75,6 طضح من امدول أن ال
 سنرات. 10( ان خربت م أكةر من %24,4وأن ال

 ع ع أفراد عينة الدراسة وفق ا ينطغا اينرحلة الدراسيةتر (6تدول ال
 النسبة العدد اينرحلة الدراسية

 %36,2 46 ابطدائي
 %26,0 33 مطرسط

 النسبة العدد اينرحلة الدراسية
 %37,8 48 ةانري
 %100 127 اجملمرع

وأن ، (، من اينسطجيب  من قادد اينرحلة االبطدائية%36,2 طضح من امدول أن ال
 ( من قادد اينرحلة الةانر ة.%37,8وأن ال، ( من قادد اينرحلة اينطرسوة% 26ال

  نتائج الدراسة:
حيةث مت اسةطخدام   ، فيما  لي عرض لنطةائج الدراسةة وا تابةة علةال تسةاؤالت ا     

 (T-Testال اينطرسوات ادسابية لطحد د احطياتةات الطوةر ر. كمةا مت اسةطخدام اخطبةار     
، غا اينؤهةل العلمةي  لطحد د الفروا ا حئائية  تابات أفراد عينة الدراسة حبسة  مةط  

حبس  مةطغاي السةنرات   ( لطحد د الفروا ANOVAاألحادي ال واخطبار حتليل الطبا ن
-5واينرحلة الدراسية(. وقد مت اعطماد احملةك اينعيةاري اينعةرو  مبعيةار اينةدى ال     ، اخلربد

 وإلافة هذه القيمة لرت  اينقياو كما  لي: 0,8= (5÷ 4ال، 4(=1
 سطجاباتمعيار ادوم علال اال (7تدول ال

 تدا كباد كباد مطرسوة قليلة تد ا قليلة
 فاكةر 4,21 4,21-3,41 3,41- 2,61 2,61 - 1,81 1,81أقل من 

تضمن الطساؤل حتد د أهم احطياتات الطور ر اين ق لقةادد   األول: طساؤلنطائج ال
مة هلةذا  وفيما  لي عرض النطيجة العا، مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشرافية

حيث مت احطساب اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ةة ألبعةاد االسةطبانة    ، الطساؤل
، االحطياتةات الطقنيةة(   -احطياتةات الطوةر ر الةذاتي    -دار ةة  ا االحطياتةات  الالة ةة 

 وتاات النطائج علال النحر الطالي:
 لقاددألهم احطياتات الطور ر اين ق لاينطرسوات ادسابية  (8تدول ال

 الطقد ر الرتبة اينعياري االحنرا  اينطرسط ادسابي بعاد الدراسةا
 كباد تد ا 2 0,784 4,30 دار ةا  االحطياتات

 كباد تد ا 3 0,850 4,26 احطياتات الطور ر الذاتي الذاتي
 كباد تد ا 1 0,885 4,33 االحطياتات الطقنية
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 النسبة العدد اينرحلة الدراسية
 %37,8 48 ةانري
 %100 127 اجملمرع

وأن ، (، من اينسطجيب  من قادد اينرحلة االبطدائية%36,2 طضح من امدول أن ال
 ( من قادد اينرحلة الةانر ة.%37,8وأن ال، ( من قادد اينرحلة اينطرسوة% 26ال

  نتائج الدراسة:
حيةث مت اسةطخدام   ، فيما  لي عرض لنطةائج الدراسةة وا تابةة علةال تسةاؤالت ا     

 (T-Testال اينطرسوات ادسابية لطحد د احطياتةات الطوةر ر. كمةا مت اسةطخدام اخطبةار     
، غا اينؤهةل العلمةي  لطحد د الفروا ا حئائية  تابات أفراد عينة الدراسة حبسة  مةط  

حبس  مةطغاي السةنرات   ( لطحد د الفروا ANOVAاألحادي ال واخطبار حتليل الطبا ن
-5واينرحلة الدراسية(. وقد مت اعطماد احملةك اينعيةاري اينعةرو  مبعيةار اينةدى ال     ، اخلربد

 وإلافة هذه القيمة لرت  اينقياو كما  لي: 0,8= (5÷ 4ال، 4(=1
 سطجاباتمعيار ادوم علال اال (7تدول ال

 تدا كباد كباد مطرسوة قليلة تد ا قليلة
 فاكةر 4,21 4,21-3,41 3,41- 2,61 2,61 - 1,81 1,81أقل من 

تضمن الطساؤل حتد د أهم احطياتات الطور ر اين ق لقةادد   األول: طساؤلنطائج ال
مة هلةذا  وفيما  لي عرض النطيجة العا، مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشرافية

حيث مت احطساب اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ةة ألبعةاد االسةطبانة    ، الطساؤل
، االحطياتةات الطقنيةة(   -احطياتةات الطوةر ر الةذاتي    -دار ةة  ا االحطياتةات  الالة ةة 

 وتاات النطائج علال النحر الطالي:
 لقاددألهم احطياتات الطور ر اين ق لاينطرسوات ادسابية  (8تدول ال

 الطقد ر الرتبة اينعياري االحنرا  اينطرسط ادسابي بعاد الدراسةا
 كباد تد ا 2 0,784 4,30 دار ةا  االحطياتات

 كباد تد ا 3 0,850 4,26 احطياتات الطور ر الذاتي الذاتي
 كباد تد ا 1 0,885 4,33 االحطياتات الطقنية
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 الطقد ر الرتبة اينعياري االحنرا  اينطرسط ادسابي بعاد الدراسةا
 د تد اكبا 0,746 296، 4 لألبعاد الدرتة الولية

، 4اينطرسط الولي الحطياتات الطور ر اين ةق للقةادد بلةد ال   أن  دولاممن  ضح ط
(  ؤكةةد جتةةانس 0,746واحنةةرا  معيةةاري قةةدره ال، ( و قابةةل تقةةد ر كةةباد تةةدا296

وتشا هذه النطيجة اىل حاتة القادد ايناسة ، ا تابات حرل حاتات الطور ر اين ق للقادد
ات اليت ترفع من مسطرى كفاات م وتؤهلة م ينراكبةة الطوةررات     تقان وتعلم هذه اين ار

وُتعزى هذه النطيجة اىل أن الربامج الطدر بية اليت تلقاها القادد فيما ، واالسطعداد للمسطقبل
سبق مل تطضمن هذه اين ارات وذلك دداةةة م ةارات القيةادد االسطشةرافية وكرن ةا مةن       

وتؤ د هذه النطيجة تأكيةدات دراسةة القحوةاني     ،توررات مناذ  ومفاهيم القيادد ادد ةة
هة( اليت دعةت اىل تةبق أسةلرب القيةادد االسطشةرافية وولةعت جممرعةة مةن         1436ال

ا سرتاتيجيات والربامج اليت تساعد القيادد االسطشةرافية علةال الطغلة  علةال العقبةات      
، (2012ال كما اتفقت النطيجةة مةع دراسةة عيةد    ، والطقدم حنر األهدا  اينسطقبلية بنجاح

ومن تان  اخةر كشةفت   ، ه(1436واخطلفت مع دراسة اينولق ال، هة(1438والش ريال
حيث تطفق   ذلك مةع دراسةة شة اب    ، هذه النطيجة لعف اين ارات الطقنية لدى القادد

( وبذلك تورن هذه النطيجة داعما أساسيا لبنةاا االسةرتاتيجية اينقرتحةة   هةذه     2009ال
( واحنةةرا  4,33اتةةات الطقنيةةة( أول ةةا مبطرسةةط قةةدرهال الدراسةةة. وتةةاا ُبعةةد الاالحطي

وميون تفسا ذلك باألهمية القئرى للطقنية   تسيا العمل وتس يل ، (0,885معياريال
وافطقار القادد لوةا من م ارات الطعامةل مةع الطقنيةة    ، وتنفيذ اخلوط اينرلرعة هإترااات

 ركما تطفق مع مةا أشةا  ، والربامج االلورتونية اينطوررد اليت تس م بفعالية   إجناح العمل
 توةر ر م ةارات االتئةال   مةن لةرورد    (Campbell et al 2003:p29الكامبل وآخةرون  
أبةر  ال وتطفةق مةع مةا أكةد     ل ،  الطةأةا علةال العةام    ت ملز ادد مقةدر  الطقق لدى القادد

( أن األدبيات ادد ةة اليت تناولت م ارات القيادد ركزت علال اين ةارات  2005، حشيش
اينطعلقة بالقدرد علال اسطخدام وترفيف الطقنية مبجال القيادد. وبةالنظر ألهةدا  الرؤ ةة    

تعطرب أهةم  اينطعلقة بالطعليم فنن هناك مجلة من األهدا  الومرحة اليت  (20 30الرطنية ال
 ومن أهم ا ما  لي:، مربرات تور ر اين ارات الطقنية للقادد

 الطعليم. واالبداع   مؤسسات بطوارالطور ر واالتان  ارتواع الرؤ ة علال تور ر  -1
 الطرته حنر العلرم والطقنية وتفعيل دورهما   العملية الطعليمية. -2
 م   إجناح العمل.ما تقدمه الطقنية ادد ةة من خدمات مطوررد ميون أن تس  -3
 .الطقنية لطس يل االشرا  واينطابعة والضبط علال فر ق ايندرسةاحطيا  القائد للمنظرمة  -4
 االنطقال باجملطمع الطعليمي اىل جمطمع اينعرفة وترط  الطقنية اينطوررد. -5

و طب  اا سبق أهمية تلبية احطياتات القادد من اين ارات الطقنيةة وتةرفا الةربامج    
اليت تساعدهم علال اتقان ا وترفيف ةا   العمةل. ومةن تانة  آخةر تةاا ُبعةد         الطدر بية

و قابل تقد ر كةباد تةدا واحنةرا      (4,30دار ة( ةانيا مبطرسط قدره الا الاالحطياتات 
(  دل علال جتانس االسطجابات وتعوةس هةذه النطيجةة احطياتةا     0,784معياري قدره ال

دار ةة اينمنرحةة للقةادد بالقةدر     ا الئة حيات  كباا  عادد النظر   اهليولة واللرائح و
 تو ؤ د ذلك ما أشار، من اارسات ا الذي  سمح بطوبيق القيادد االسطشرافية وميون هلم

الةيت أكةدت لةرورد مسةاح اهليوةل الطنظيمةي لوافةة        ( Chynoweth,2008الاليه دراسة 
رى تعرب النطيجة عةن  اينسطر ات ا دار ة باينشاركة بعوس القيادد الطقليد ة. ومن ت ة أخ

دار ة والطنظيمية اليت تراته القادد   فل تعقد ا ترااات الطنظيمية ادالية ا الئعربات 
وهذا ما  ؤ ده كةا من الدراسات العلميةة الةيت تناولةت اينعرقةات     ، ومركز ط ا الشد دد

هي) الةذ و، (2016الغامةدي ال و، (2015ال ادنطرشي دار ة والطنظيمية للقادد كدراسةا 
و  تان  االحطيا  اىل ةقافة تنظيمية تطرافق النطيجة مةع   (.2018والرو لي ال، (2017ال

واتفقت   ذلك مع تأكيةدات  ، طبيعة القيادد االسطشرافية اليت حتطا  لةقافة تنظيمية عالية
كمةا اتفقةت مةع دراسةة     ، ( اليت أشارت اىل أهمية بنةاا ةقافةة تنظيميةة   2014العساي ال

علال لرورد الطوةر ر الطنظيمةي وتوةر ر    ، (2008الوالغال) والعامري  (2015ال دربيا
  حةة  اخطلفةةت مةةع دراسةةة اينولةةق ، الطنظيميةةةة بسياسةةة العمةةل اينمارسةةات اينطعلقةة

وتةاا ُبعةد الاحطياتةات     هة( اليت تاات بدرتة مطرسوة.1437ال والئقيه، (ةه1436ال
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تعطرب أهةم  اينطعلقة بالطعليم فنن هناك مجلة من األهدا  الومرحة اليت  (20 30الرطنية ال
 ومن أهم ا ما  لي:، مربرات تور ر اين ارات الطقنية للقادد

 الطعليم. واالبداع   مؤسسات بطوارالطور ر واالتان  ارتواع الرؤ ة علال تور ر  -1
 الطرته حنر العلرم والطقنية وتفعيل دورهما   العملية الطعليمية. -2
 م   إجناح العمل.ما تقدمه الطقنية ادد ةة من خدمات مطوررد ميون أن تس  -3
 .الطقنية لطس يل االشرا  واينطابعة والضبط علال فر ق ايندرسةاحطيا  القائد للمنظرمة  -4
 االنطقال باجملطمع الطعليمي اىل جمطمع اينعرفة وترط  الطقنية اينطوررد. -5

و طب  اا سبق أهمية تلبية احطياتات القادد من اين ارات الطقنيةة وتةرفا الةربامج    
اليت تساعدهم علال اتقان ا وترفيف ةا   العمةل. ومةن تانة  آخةر تةاا ُبعةد         الطدر بية

و قابل تقد ر كةباد تةدا واحنةرا      (4,30دار ة( ةانيا مبطرسط قدره الا الاالحطياتات 
(  دل علال جتانس االسطجابات وتعوةس هةذه النطيجةة احطياتةا     0,784معياري قدره ال

دار ةة اينمنرحةة للقةادد بالقةدر     ا الئة حيات  كباا  عادد النظر   اهليولة واللرائح و
 تو ؤ د ذلك ما أشار، من اارسات ا الذي  سمح بطوبيق القيادد االسطشرافية وميون هلم

الةيت أكةدت لةرورد مسةاح اهليوةل الطنظيمةي لوافةة        ( Chynoweth,2008الاليه دراسة 
رى تعرب النطيجة عةن  اينسطر ات ا دار ة باينشاركة بعوس القيادد الطقليد ة. ومن ت ة أخ

دار ة والطنظيمية اليت تراته القادد   فل تعقد ا ترااات الطنظيمية ادالية ا الئعربات 
وهذا ما  ؤ ده كةا من الدراسات العلميةة الةيت تناولةت اينعرقةات     ، ومركز ط ا الشد دد

هي) الةذ و، (2016الغامةدي ال و، (2015ال ادنطرشي دار ة والطنظيمية للقادد كدراسةا 
و  تان  االحطيا  اىل ةقافة تنظيمية تطرافق النطيجة مةع   (.2018والرو لي ال، (2017ال

واتفقت   ذلك مع تأكيةدات  ، طبيعة القيادد االسطشرافية اليت حتطا  لةقافة تنظيمية عالية
كمةا اتفقةت مةع دراسةة     ، ( اليت أشارت اىل أهمية بنةاا ةقافةة تنظيميةة   2014العساي ال

علال لرورد الطوةر ر الطنظيمةي وتوةر ر    ، (2008الوالغال) والعامري  (2015ال دربيا
  حةة  اخطلفةةت مةةع دراسةةة اينولةةق ، الطنظيميةةةة بسياسةةة العمةةل اينمارسةةات اينطعلقةة

وتةاا ُبعةد الاحطياتةات     هة( اليت تاات بدرتة مطرسوة.1437ال والئقيه، (ةه1436ال
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د ر كباد تدا واحنةرا  معيةاري   ( و قابل تق4,26الطور ر الذاتي( ةالط ا مبطرسط قدره ال
(  دل علال جتانس االسطجابات وتؤكد هذه النطيجة احطيا  القادد لطوةر ر  0,850قدره ال

اين ارات الذاتية نظر ا ألهميط ا البالغة   العمل القيادي ودور القدرات الذاتية   حتقيةق  
ع  اين ةارات  كما تدل   ذات الرقت علةال افطقةاد القةادد لةب    ، تولعات ورؤى اينسطقبل

بضةرورد  ( Campbell et al 2003الكامبةل وآخةرون   الذاتية وتدعم هذه النطيجة ما أكده 
بالذات عن طر ق رفع مسطرى الرعي ، لقائد ا داريل تور ر اخلئائص الشخئية العامة

عيةد   وتور ر القدرات الذاتية. و  تان  اخر تعزع هذه النطيجة مةا دعةت اليةه دراسةة    
 ور رحتقق الط القيادات الرتبر ة اينلحة إىل الطدر   علال الورا اليتعن حاتة م( 2012ال

 وتنمي اين ارات الذاتية.  اين ق
ومةةن خةة ل مةةا سةةبق ميوةةن القةةرل إنةةه بةةالنظر ينطولبةةات القيةةادد االسطشةةرافية  

وإن من أهم ترانة  الطوةر ر الةذاتي للقةادد       ، وخئائص العمل الطعليمي ومطولباته
وتوةر ر م ةارات الطرقةع    ، ور ر القدرات االسطشرافية وقرااد اينسةطقبل اجملال الطعليمي ت

واددو والطويف مع اينطغاات والطدر   علال اينرونة   تغيا األمنةاط السةلركية وفق ةا    
وتور ر خاصية الطةأةا الوةار زمي وم ةارات ادةرار واالقنةاع      ، لألحداري واينسطجدات

، ك حلم مسطقبلي سةامي  قةرد جممرعطةه اليةه    وتعز ز قدرد القائد علال امط ، والطفاوض
حيث تضا  هذه السةمات  ، وامط ك امرأد الوافية  حداري الطغيا وقيادته بر قة مةالية

اىل السمات األساسية الةيت جية  أن تطحلةال ب ةا شخئةية القائةد والةيت ركةزت علي ةا          
 النظر ات ادد ةة   القيادد وتعلط ا معا ا الطميز القيادي. 

د من الطفئيل لنطائج الدراسة حبس  فقرات االبعةاد  ةطم فيمةا  لةي عةرض      وينز 
 النطائج الطفئيلية حبس  ترتي  أبعاد الدراسة   االسطبانة:

 :دار ةا  ُبعد االحطياتات -أوال 
 ترتي  اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ة (9تدول ال

 دار ةا لفقرات ُبعد االحطياتات 
الرقم   

 طبانةاالس
 الفقرات

اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تدا  0,871 4,37 هدا نشر ةقافة القيادد االسطشرافية اينطعلقة بالرؤ ة والرسالة واأل 8
 كباد تدا  0,958 4,37 للقاددترفا بيوة عمل مناسبة لرفع الروح اينعنر ة  4
 كباد تدا  0,912 4,35  طناس  مع عملية تور ر القادداللرائح واألنظمة مبا  مرونة 6
 كباد تدا  0,935 4,29 إعداد دليل إرشادي لطوبيق مضام  القيادد االسطشرافية 1
 كباد تدا  0,942 4,28 عليا داعمة لطوبيق القيادد االسطشرافية إدار ة وترد قيادد 5
 كباد تدا  0,971 4,27 بداع االداري للقادد.تفر   ص حيات ا  7
 كباد تدا  0,961 4,26 سرتاتيجيات اخلاصة لطدر   القادد علال م ارات االتئالولع ا  2
 كباد تدا  0,978 4,26 اليت تعيق القيادد االسطشرافية طقليد ةدارد الالطخلص من أسالي  ا  3

 كباد تدا  0,784 4,30 اينطرسط الولي للبعد

كةباد  و قابل درتة تقةد ر  ، (4,30قد بلد ال لُبعدا  طضح من امدول أن مطرسط
 اا  عق ارتفاع اداتةة لطوةر ر  ، وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة احطيا  كباد تد ا، اتد 

دار ة وتؤكد هذه النطيجة أهمية هذه اين ارات للقائد كةي بةطمون مةن    ا اين ارات اين نية 
وفيمةا  طعلةق بةالفقرات فسةيطم     ، بل باقطةدار اارسة االبداع واالبطوار و رته معامل اينسطق

( ومةا فةرا وكةان اع هةا ُبعةد      4,30مناقشة الفقرات اليت حئلت علال مطرسط مةنال 
 دار ة حبس  درتة اينطرسط ما  لي:ا االحطياتات 

 ."هةدا  نشر ةقافة القيةادد االسطشةرافية اينطعلقةة بالرؤ ةة والرسةالة واأل     ( "8الفقرد ال  -1
وهذه النطيجة تؤكد حاتة القادد لطسة يل م مةط م   ، (4,37مبطرسط حسابي قدره ال

وبئةررد أخةرى    بالرؤ ة والرسالة واالهدا القياد ة عن طر ق نشر الةقافة اينطعلقة 
و طفةق هةذا الوةرح مةع     ، فنن نشر هذه الةقافة سيدعم جناح اخلوط اينسطقبلية للقادد

ات ومقاومةة  للطغلة  علةال حتةد     (Martinelli,2011ال اسرتاتيجيات مقرتحة طرح ا
علال نشر الغا ات امرهر ة للمنظمة واليت تضةم ا   القيادد االسطشرافية ومن ا الرتكيز
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 :دار ةا  ُبعد االحطياتات -أوال 
 ترتي  اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ة (9تدول ال

 دار ةا لفقرات ُبعد االحطياتات 
الرقم   

 طبانةاالس
 الفقرات

اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تدا  0,871 4,37 هدا نشر ةقافة القيادد االسطشرافية اينطعلقة بالرؤ ة والرسالة واأل 8
 كباد تدا  0,958 4,37 للقاددترفا بيوة عمل مناسبة لرفع الروح اينعنر ة  4
 كباد تدا  0,912 4,35  طناس  مع عملية تور ر القادداللرائح واألنظمة مبا  مرونة 6
 كباد تدا  0,935 4,29 إعداد دليل إرشادي لطوبيق مضام  القيادد االسطشرافية 1
 كباد تدا  0,942 4,28 عليا داعمة لطوبيق القيادد االسطشرافية إدار ة وترد قيادد 5
 كباد تدا  0,971 4,27 بداع االداري للقادد.تفر   ص حيات ا  7
 كباد تدا  0,961 4,26 سرتاتيجيات اخلاصة لطدر   القادد علال م ارات االتئالولع ا  2
 كباد تدا  0,978 4,26 اليت تعيق القيادد االسطشرافية طقليد ةدارد الالطخلص من أسالي  ا  3

 كباد تدا  0,784 4,30 اينطرسط الولي للبعد

كةباد  و قابل درتة تقةد ر  ، (4,30قد بلد ال لُبعدا  طضح من امدول أن مطرسط
 اا  عق ارتفاع اداتةة لطوةر ر  ، وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة احطيا  كباد تد ا، اتد 

دار ة وتؤكد هذه النطيجة أهمية هذه اين ارات للقائد كةي بةطمون مةن    ا اين ارات اين نية 
وفيمةا  طعلةق بةالفقرات فسةيطم     ، بل باقطةدار اارسة االبداع واالبطوار و رته معامل اينسطق

( ومةا فةرا وكةان اع هةا ُبعةد      4,30مناقشة الفقرات اليت حئلت علال مطرسط مةنال 
 دار ة حبس  درتة اينطرسط ما  لي:ا االحطياتات 

 ."هةدا  نشر ةقافة القيةادد االسطشةرافية اينطعلقةة بالرؤ ةة والرسةالة واأل     ( "8الفقرد ال  -1
وهذه النطيجة تؤكد حاتة القادد لطسة يل م مةط م   ، (4,37مبطرسط حسابي قدره ال

وبئةررد أخةرى    بالرؤ ة والرسالة واالهدا القياد ة عن طر ق نشر الةقافة اينطعلقة 
و طفةق هةذا الوةرح مةع     ، فنن نشر هذه الةقافة سيدعم جناح اخلوط اينسطقبلية للقادد

ات ومقاومةة  للطغلة  علةال حتةد     (Martinelli,2011ال اسرتاتيجيات مقرتحة طرح ا
علال نشر الغا ات امرهر ة للمنظمة واليت تضةم ا   القيادد االسطشرافية ومن ا الرتكيز
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 اخلوة االسرتاتيجية كالرؤ ة والرسالة واألهدا  ا سةرتاتيجية واينبةادرات وتوةر ر   

 رؤ ة مشرتكة ينسطقبل ايننظمة ونشرها   كافة اينسطر ات ا دار ة. 
للقةادد" مبطرسةط قةدره    مناسةبة لرفةع الةروح اينعنر ةة      تةرفا بيوةة عمةل   ( "4الفقرد ال  -2

وميون تفسا ذلك بأن البيوة احملفزد للقائد تعطرب من أهم عناصةر النجةاح    .(4,37ال
لذلك عرب القةادد عةن درتةة احطيةا         العمل القيادي ومن أهم مقرمات االبداع

ا من الوطاب واين ةطم   و  هذا ا طار أكد كة، عالية تد ا لطرفا البيوة اين ئمة هلم
، علال أهمية حتس  بيوة العمل وتور رها مبا  طفق مع مطولبات القيةادد االسطشةرافية  

 (2013فةر  ال  ودراسةة ، (2006ال معا عةة اخلوي  ووتطفق هذه النطيجة مع دراسة 
   الطغةياات مةن  جممرعة وغاهما من الدراسات اليت أكدت علال لرورد إحداري 

  ناخ اين ئم لطوبيق القيادد االسطشرافية.البيوة مبا  رفر اين
" مبطرسط قدره اللرائح واألنظمة مبا  طناس  مع عملية تور ر القادد ( "مرونة6الفقرد ال  -3

وميون تفسا هذه النطيجة بةأن القةادد  ةرون أن اللةرائح واالنظمةة ُتع ةد         .(4,35ال
وهذا ال  طفق مةع  ، بلمعرق ا كبا ا للطور ر والطحد ث مبا  طناس  مع تولعات اينسطق

لطحقيةق  ، طبيعة العمل   فةل القيةادد االسطشةرافية الةيت تطولة  اينرونةة والةدعم       
عةن مسةات    (Chynoweth,2008المةع مةا أورده    النطيجةة  وتطفةق ، وا بداع االبطوار

 ومزا ا القيادد االسطشرافية.

 ُبعد احطياتات الطور ر الذاتي:  -ةاني ا
 لفقرات ُبعد احطياتات الطور ر الذاتي دسابية واالحنرافاتينطرسوات اترتي  ا (10تدول ال

الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تد ا 0,810 4,41 تور ر قدرات االبطوار واالبداع لدى القائد 14
 د تد اكبا 1,010 4,34 اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ه 12
 كباد تدا 1,030 4,32 تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا 9

 كباد تد ا 1,017 4,26 تبق القادد للطميز كةقافة للعمل ايننظمي 10

الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تد ا 1,003 4,20 اارسة الطمو  لطور ر قدرات العامل  13
 كباد 0,990 4,19 القدرد علال صناعة واسطشرا  االحداري. 15
 كباد 1,086 4,13 الطحلي بالقدود اليت تقرد لطحقيق الرؤ ة. 11

 كباد تد ا 0,850 4,26 اينطرسط الولي للبعد

احطياتةات الطوةر ر الةذاتي قةد بلةد       لُبعةد  طضح من امدول ان اينطرسةط العةام   
، باد تةد اا وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة كة ، اكباد تد و قابل درتة تقد ر   (4,26ال

وتؤكد النطيجة أهمية هذه اين ارات ، اا  عق ارتفاع اداتة لطور ر اين ارات الذاتية للقادد
للقائد كي  طمون من القيام بدوره كقائد اسطشرا   طمطةع مبراصةفات وكار زمةا خاصةة     

وفيمةا  طعلةق بةالفقرات كةان أع هةا مةن حيةث درتةة         ، تطناس  وطمرحات اينسطقبل
  لي: اينطرسط ما

 (.4,41( "تور ر قدرات االبطوار وا بداع لدى القائد" مبطرسةط قةدره ال  14الفقرد ال  -1
وميون تفسا هذه النطيجة بأن القةادد  سطشةعرون أهميةة    ، وبدرتة تقد ر كباد تد ا

الكطشةا    ا  لورن ا ُتعةد مولب ةا أساسةي ا   قدرات االبطوار واالبداع للقائد االسطشر
ن م   ذات الرقت مل  طلقرا دورات تدر بية مطخئئة   تنمية كما أ، معامل اينسطقبل

وتطفق هذه النطيجة مع دراسةة  ، فظ ر االحطيا  كبا تد ا، م ارات االبطوار واالبداع
األفوةةار ( الةةذي أشةةار إىل أن اينؤسسةةات ادد ةةةة تطجةةه إىل تةةبق 2013العميةةان ال

 Campbellالن  كامبل وآخريدات كما تؤ د هذه النطيجة تأك، لطور رلا بداعية كأداد 

et al 2003:p29)  تور ر اخلئائص الشخئية العامة عن طر ق رفع مسطرى علال أن
كما تطرافق هذه النطيجةة مةع   ، وإدارد الطفرا والطميزلطحقيق االبداع  بالذاتالرعي 

مسط دفات اخلوة الطنمر ةة العاشةرد   دعةم االبطوةار واالبةداع ودفةع اينؤسسةات        
 حنره وترفا اينطولبات األساسية لطحقيقه.الطعليمية 
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الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تد ا 1,003 4,20 اارسة الطمو  لطور ر قدرات العامل  13
 كباد 0,990 4,19 القدرد علال صناعة واسطشرا  االحداري. 15
 كباد 1,086 4,13 الطحلي بالقدود اليت تقرد لطحقيق الرؤ ة. 11

 كباد تد ا 0,850 4,26 اينطرسط الولي للبعد

احطياتةات الطوةر ر الةذاتي قةد بلةد       لُبعةد  طضح من امدول ان اينطرسةط العةام   
، باد تةد اا وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة كة ، اكباد تد و قابل درتة تقد ر   (4,26ال

وتؤكد النطيجة أهمية هذه اين ارات ، اا  عق ارتفاع اداتة لطور ر اين ارات الذاتية للقادد
للقائد كي  طمون من القيام بدوره كقائد اسطشرا   طمطةع مبراصةفات وكار زمةا خاصةة     

وفيمةا  طعلةق بةالفقرات كةان أع هةا مةن حيةث درتةة         ، تطناس  وطمرحات اينسطقبل
  لي: اينطرسط ما

 (.4,41( "تور ر قدرات االبطوار وا بداع لدى القائد" مبطرسةط قةدره ال  14الفقرد ال  -1
وميون تفسا هذه النطيجة بأن القةادد  سطشةعرون أهميةة    ، وبدرتة تقد ر كباد تد ا

الكطشةا    ا  لورن ا ُتعةد مولب ةا أساسةي ا   قدرات االبطوار واالبداع للقائد االسطشر
ن م   ذات الرقت مل  طلقرا دورات تدر بية مطخئئة   تنمية كما أ، معامل اينسطقبل

وتطفق هذه النطيجة مع دراسةة  ، فظ ر االحطيا  كبا تد ا، م ارات االبطوار واالبداع
األفوةةار ( الةةذي أشةةار إىل أن اينؤسسةةات ادد ةةةة تطجةةه إىل تةةبق 2013العميةةان ال

 Campbellالن  كامبل وآخريدات كما تؤ د هذه النطيجة تأك، لطور رلا بداعية كأداد 

et al 2003:p29)  تور ر اخلئائص الشخئية العامة عن طر ق رفع مسطرى علال أن
كما تطرافق هذه النطيجةة مةع   ، وإدارد الطفرا والطميزلطحقيق االبداع  بالذاتالرعي 

مسط دفات اخلوة الطنمر ةة العاشةرد   دعةم االبطوةار واالبةداع ودفةع اينؤسسةات        
 حنره وترفا اينطولبات األساسية لطحقيقه.الطعليمية 
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(. 4,34( "اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ةه" مبطرسةط قةدره ال   12الفقرد ال  -2
وتشةةا هةةذه النطيجةةة إىل أحةةد أهةةم مسةةات القائةةد  ، وبدرتةةة تقةةد ر كةةباد تةةد ا

ومرات ةة االحةداري وامةرأد   اختةاذ     ، وهةي القةدرد علةال اينخةاطرد    ، االسطشرا 
رات وخباصة قرارات الطغيا والطور ر اليت ُتعد أهم ما حيطاته القائد   مرات ة القرا

اينسطقبل فالقائد االسطشرا   بطور أسالي  تد دد وطرق ا غا مألرفة ختطئةر الةزمن   
وتطفق هذه النطيجة مةع السةمات   ، فلذلك عرب القادد عن ا بدرتة احطيا  كباد تد ا

 من أهم ا اينخاطرد بسةلركيات وأفعةال غةا تقليد ةه    و، (Craig,2011ال اليت أوردها
 ولعل هذه الئفة هي أكةر ما مييز القائد االسطشرا  عن غاه. 

( "تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا" مبطرسةط قةدره   9الفقرد رقم ال  -3
عةداد  حيث تعطرب هذه اين ارد م مة تةد ا   ا  ، ( وبدرتة تقد ر كباد تد ا4,32ال

وترتبط هذه اين ارد بالقدرات االدراكية للقائد واليت ، لألحداري والطغاات اينسطقبلية
لرسم آفاا اينسطقبل وترقع أحداةه وا عداد اميد له  تعطرب من أهم ما حيطاته القائد

ولورن أهمية هذه اين ارد تربع بشول ، مبا  وفل ةبات ايننظمة وتعز ز قدرات ا الذاتية
حيةث  ، ال الطعليم فقد تاا تعبا القادد عن ا بدرتةة احطيةا  كةباد تةدا    أكرب   جم

 (Learning Curve, 2014الترافقت هذه النطيجة مع ترصيات تقر ر منحنةال الةطعلم   
الذي أكد علةال اسةطق لية اينؤسسةة الطعليميةة مةع تفعيةل دور االخطيةار واينسةاالة         

 .اينسطقبل ورؤ ة كخورط م مة ُترسم من خ هلا جماالت الطور ر

لفقرات ُبعد  ينطرسوات ادسابيةترتي  ا (11ُبعد االحطياتات الطقنية: تدول ال -ةالةا
 اينطولبات الطقنية

الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 تد اكباد  0,863 4,49 ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيادد االسطشرافية 17
 كباد تد ا 1,006 4,37 ادد ةة الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  21

الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تد ا 0,968 4,33 دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية 16
 كباد تد ا 1,049 4,30 رفا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددت 19
 كباد تد ا 1,031 4,25  حئائية للطعامل مع اينشو تترفا الطقنيات ا 18
 كباد تد ا 1,059 4,24 عقد شراكات تقنية لطقد م الطس ي ت والدعم الفق للقادد 20

 كباد تد ا 0,885 4,33 اينطرسط الولي للبعد

و قابل درتةة تقةد ر   ، (4,33قد بلد ال لُبعد طضح من امدول ان اينطرسط العام ل
اةةا  عةةق ارتفةةاع اداتةةة لةةدعم ، وتةةاات الفقةةرات مجيع ةةا كةةباد تةةد ا، اتةةد كةةباد 

وتشا هذه النطيجة إىل أهمية هذه اين ارات للقائد ليطمون من القيام ، االحطياتات الطقنية
وفيما  طعلق بالفقرات تاا أع هةا  ، بدوره كقائد اسطشرا   طناس  وطمرحات اينسطقبل

 من حيث اينطرسط ما  لي:
" مبطرسةط قةدره   ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيةادد االسطشةرافية  " :(17لفقرد الا  -1

وتفسةر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا هي األعلال ب  مجيع فقرات ا سطبانة4,49ال
هذه النطيجة بطزا د أهمية الطقنيةة للقيةادد االسطشةرافية ومةا تؤد ةه مةن دور حيةري        

وخباصةةة مةةع القفةةزات اهلائلةةة   الطقنيةةة ، د سةةاعد علةةال اخطئةةار الرقةةت وام ةة
وباألخص الةربامج الطشةغيلية وا دار ةة الةيت حيطات ةا القةادد لطحقيةق طمرحةات         

هة( علةال  1438وتدعم هذه النطيجة تأكيدات اينطرلي وعبدالغق ال، اينسطقبل وأهدافه
الت   أهمية ا فادد من الطقدم الطقق والةررد   جمال تقنيةات اينعلرمةات واالتئةا   

 كل االعمال.
ادد ةةة" مبطرسةط قةدره     الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر (: "21الفقرد ال  -2

وتدل هذه النطيجة علال احطيا  القادد لطوةر ر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا4,37ال
د العمليات االدار ة ألن األسالي  ا دار ة الطقليد ة مل ت ُعد مناسبة لطرت ةات القيةاد  

االسطشرافية ورؤ ط ا للمسطقبل وذلةك ل خةط   امةذري بة  اخةط   اهةدا        
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الرقم   
 االسطبانة

 الفقرات
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 االحطيا 

 كباد تد ا 0,968 4,33 دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية 16
 كباد تد ا 1,049 4,30 رفا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددت 19
 كباد تد ا 1,031 4,25  حئائية للطعامل مع اينشو تترفا الطقنيات ا 18
 كباد تد ا 1,059 4,24 عقد شراكات تقنية لطقد م الطس ي ت والدعم الفق للقادد 20

 كباد تد ا 0,885 4,33 اينطرسط الولي للبعد

و قابل درتةة تقةد ر   ، (4,33قد بلد ال لُبعد طضح من امدول ان اينطرسط العام ل
اةةا  عةةق ارتفةةاع اداتةةة لةةدعم ، وتةةاات الفقةةرات مجيع ةةا كةةباد تةةد ا، اتةةد كةةباد 

وتشا هذه النطيجة إىل أهمية هذه اين ارات للقائد ليطمون من القيام ، االحطياتات الطقنية
وفيما  طعلق بالفقرات تاا أع هةا  ، بدوره كقائد اسطشرا   طناس  وطمرحات اينسطقبل

 من حيث اينطرسط ما  لي:
" مبطرسةط قةدره   ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيةادد االسطشةرافية  " :(17لفقرد الا  -1

وتفسةر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا هي األعلال ب  مجيع فقرات ا سطبانة4,49ال
هذه النطيجة بطزا د أهمية الطقنيةة للقيةادد االسطشةرافية ومةا تؤد ةه مةن دور حيةري        

وخباصةةة مةةع القفةةزات اهلائلةةة   الطقنيةةة ، د سةةاعد علةةال اخطئةةار الرقةةت وام ةة
وباألخص الةربامج الطشةغيلية وا دار ةة الةيت حيطات ةا القةادد لطحقيةق طمرحةات         

هة( علةال  1438وتدعم هذه النطيجة تأكيدات اينطرلي وعبدالغق ال، اينسطقبل وأهدافه
الت   أهمية ا فادد من الطقدم الطقق والةررد   جمال تقنيةات اينعلرمةات واالتئةا   

 كل االعمال.
ادد ةةة" مبطرسةط قةدره     الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر (: "21الفقرد ال  -2

وتدل هذه النطيجة علال احطيا  القادد لطوةر ر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا4,37ال
د العمليات االدار ة ألن األسالي  ا دار ة الطقليد ة مل ت ُعد مناسبة لطرت ةات القيةاد  

االسطشرافية ورؤ ط ا للمسطقبل وذلةك ل خةط   امةذري بة  اخةط   اهةدا        
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وقد ركزت األحبةاري العلميةة علةال لةرورد     ، ورؤ ة القيادد الطقليد ة واالسطشرافية
تور ر العمليات ا دار ة مبا  طناس  مع الةررد الطقنية ودخرهلا جمال العمةل ا داري  

أن األدبيةات ادد ةةة      (2005ال حشةيش ذلك مع ما ذكةره أبةر    و ؤ د، بول قرد
 القيادد ركزت علال اين ارات اينطعلقة بالقدرد علال اسطخدام وترفيف الطقنية.

(. 4,33(: "دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية" مبطرسط قدره ال16الفقرد ال  -3
ج الطقنية وبدرتة تقد ر كباد تد ا. وتب  هذه النطيجة احطيا  القادد لألت زد والربام

اينطقدمة اليت ترفر هلم الدعم الوا  لطسيا العمل واجناح اخلوط اينرلرعة واخطئار 
الرقت وام د   السعي لطحقيق برامج ومسط دفات اخلوط اينسطقبلية خاصة   فل 

وتولعات ا اينسطقبلية اليت ترتوةز علةال    2030ما أكدت علي ا أهدا  الرؤ ة الرطنية 
ا ذكةره  وتطفق هذه النطيجة مةع مة  ، دد مورناته وكفااد خمرتاتهمنجزات الطعليم وتر

اسةةطخدام الطقنيةةات ادد ةةةة تةةدعم القيةةادد االسطشةةرافية  أن (Chynoweth,2008ال
السةياا  و  ذات  وتؤمن بأهميط ا ألن ا تس م   تقليل الرقت وتقرد  جنةاع اين ةام.  

باحطياتةات م الطقنيةة   لرورد دعةم القةادد    (Martinelli,2011ال تضمنت إسرتاتيجيات
 ادد ةة والقدرد علال اجناع األهدا  وحتقيق الطولعات.  راكبة الطغيااتين

"ترفا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقادد" مبطرسةط قةدره    :(19الفقرد ال  -4
(. وبدرتة تقد ر كباد تد ا. وميون تفسا ذلك حباتة القادد لنظم وبةرامج  4,30ال

 توفل خئرصية االسطخدام والئ حية وتنظم عملية الطفر   بور قة ادما ة اليت
ومن اينؤكد أن ترفا أنظمة ادما ة سيؤدي إىل اطمونان القائد علال كل ما ، صحيحة

واتفقت ، خيص العمل من ملفات وبرامج واسطخدامات إلورتونية وتوبيقات إدار ة
   .(2005ال هذه النطيجة مع دراسة أبر حشيش

تضمن الطسةاؤل حتد ةد الفةروا االحئةائية عنةد مسةطرى        :ةانيل الطساؤنطائج ال
سةنرات  ، السطجابات القادد تبع ا ينطغاات الدراسة الاينؤهةل العلمةي   (α ≤ 0.05الالداللة 

 حيث مت إتراا االخطبارات ا حئائية الطالية:، واينرحلة الدراسية(، اخلربد
 العلمي ينطغا اينؤهل (T-Testطائج اخطبار الن (12تدول ال اينؤهل العلمي:الفروا حبس   -أوال

 العدد الطخئص الُبعد
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 ادر ة

 قيمة
 (Tال

مسطرى 
 الداللة

االحطياتات 
 دار ةا 

 0,804 4,309 72 بوالرر رو فأقل
125 0,048 

0,962 
 0,763 4,302 55 دراسات عليا غا دالة

احطياتات 
 الذاتي الطور ر

 0,708 4,37 72 بوالرر رو فأقل
125 1,642 

0,103 
 0,995 4,12 55 دراسات عليا غا دالة

االحطياتات 
 الطقنية

 0,820 4,37 72 بوالرر رو فأقل
125 0,711 

0,478 
 0,967 4,26 55 دراسات عليا غا دالة

 األبعاد كول
 0,722 4,35 72 بوالرر رو فأقل

125 0,855 
0,394 
 0,824 4,23 55 دراسات عليا غا دالة

( عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  اسةطجابات    12 طضح من امدول ال
اا  دل علال ، حبس  مطغا اينؤهل العلمي (α ≤ 0.05العينة الدراسة عند مسطرى الداللة 

تةات الةيت   أن اخط   اينؤهل العلمي ألفراد العينة ال أةر لةه علةال الطعةبا عةن االحطيا    
 (8تةدول ال ف رت بطقد ر احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسةة حبسة  مةا ف ةر       

 واتفقت هذه النطيجةة مةع دراسةة الشة ري    ، الذي ميةل النطيجة العامة ينطرسوات االبعاد
حيث مل  ظ ر في ما فروا ذات داللةة إحئةائية بة     ، (ةه1436واينولق ال، هة(1438ال

، (2011ال السةعيد بينمةا اخطلفةت مةع دراسةة     ،   اينؤهل العلمياسطجابات العينة حبس
 حيث ف ر في ما أةر للمؤهل العلمي علال االسطجابات.، هة(1437ال والئقيه

 الفروا حبس  اخلربد: -ةاني ا
اينقارنة الة ةية لرت  مطغا اخلربد مت إتراا اخطبةار  لطحد د الفروا ب  جممرعات 

 النطائج علال النحر الطالي: حيث تاات (ANOVAالحتليل الطبا ن 
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تضمن الطسةاؤل حتد ةد الفةروا االحئةائية عنةد مسةطرى        :ةانيل الطساؤنطائج ال
سةنرات  ، السطجابات القادد تبع ا ينطغاات الدراسة الاينؤهةل العلمةي   (α ≤ 0.05الالداللة 

 حيث مت إتراا االخطبارات ا حئائية الطالية:، واينرحلة الدراسية(، اخلربد
 العلمي ينطغا اينؤهل (T-Testطائج اخطبار الن (12تدول ال اينؤهل العلمي:الفروا حبس   -أوال

 العدد الطخئص الُبعد
اينطرسط 
 ادسابي

االحنرا  
 اينعياري

درتة 
 ادر ة

 قيمة
 (Tال

مسطرى 
 الداللة

االحطياتات 
 دار ةا 

 0,804 4,309 72 بوالرر رو فأقل
125 0,048 

0,962 
 0,763 4,302 55 دراسات عليا غا دالة

احطياتات 
 الذاتي الطور ر

 0,708 4,37 72 بوالرر رو فأقل
125 1,642 

0,103 
 0,995 4,12 55 دراسات عليا غا دالة

االحطياتات 
 الطقنية

 0,820 4,37 72 بوالرر رو فأقل
125 0,711 

0,478 
 0,967 4,26 55 دراسات عليا غا دالة

 األبعاد كول
 0,722 4,35 72 بوالرر رو فأقل

125 0,855 
0,394 
 0,824 4,23 55 دراسات عليا غا دالة

( عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  اسةطجابات    12 طضح من امدول ال
اا  دل علال ، حبس  مطغا اينؤهل العلمي (α ≤ 0.05العينة الدراسة عند مسطرى الداللة 

تةات الةيت   أن اخط   اينؤهل العلمي ألفراد العينة ال أةر لةه علةال الطعةبا عةن االحطيا    
 (8تةدول ال ف رت بطقد ر احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسةة حبسة  مةا ف ةر       

 واتفقت هذه النطيجةة مةع دراسةة الشة ري    ، الذي ميةل النطيجة العامة ينطرسوات االبعاد
حيث مل  ظ ر في ما فروا ذات داللةة إحئةائية بة     ، (ةه1436واينولق ال، هة(1438ال

، (2011ال السةعيد بينمةا اخطلفةت مةع دراسةة     ،   اينؤهل العلمياسطجابات العينة حبس
 حيث ف ر في ما أةر للمؤهل العلمي علال االسطجابات.، هة(1437ال والئقيه

 الفروا حبس  اخلربد: -ةاني ا
اينقارنة الة ةية لرت  مطغا اخلربد مت إتراا اخطبةار  لطحد د الفروا ب  جممرعات 

 النطائج علال النحر الطالي: حيث تاات (ANOVAالحتليل الطبا ن 
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 ينطغا سنرات اخلربد (ANOVAنطائج اخطبار ال (13تدول ال
 الداللةمسطرى  (Fالقيمة  مطرسط اينربعات درتة ادر ة جممرع اينربعات مئدر الطبا ن الُبعد

االحطياتات 
 دار ةا 

 0,066 1 0,66 ب  اجملمرعات

0,106 
0,745 
 غا دالة

 0,619 125 77,394 داخل اجملمرعات

  126 77,460 اجملمرع الولي

احطياتات 
 الطور ر الذاتي

 

 0,25 1 0,25 ب  اجملمرعات

0,035 
0,852 
 غا دالة

 0,728 125 91,025 داخل اجملمرعات

  126 91,050 اجملمرع الولي

االحطياتات 
 الطقنية

 0,186 1 0,186 ب  اجملمرعات

0,235 
0,628 
 غا دالة

 0,789 125 98,591 اجملمرعات داخل
  126 98,777 اجملمرع الولي

 األبعاد كول

 0,028 1 0,028 ب  اجملمرعات

0,047 
0,828 
 غا دالة

 0,594 125 74,231 داخل اجملمرعات

  126 74,259 اجملمرع الولي

عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  اسةطجابات     (13ال  طضح من امدول
اةا  ةدل علةال أن    ، ( حبس  مطغا سنرات اخلربدα ≤ 0.05عينة عند مسطرى الداللة الال

ال أةر له علال الطعبا عن االحطياتات اليت ف ةرت بطقةد ر     اخط   اخلربد ألفراد العينة
 احطيا  "كباد تدا" مميع أبعاد الدراسة حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة اينولةق       

حيةث مل  ظ ةر في مةا فةروا ذات داللةة      ، هةة( 1438ال ودراسةة الشة ري  ، (ةه1436ال
   ح  اخطلفت النطيجة عةن ، إحئائية ب  اسطجابات العينة حبس  مطغا سنرات اخلربد

هة( الةيت  1437ال م(ة ودراسة الئقيه2011ال السعيدودراسة ، م(2009ال، دراسة ش اب
  ف ر من خ هلا أةٌر ينطغا اخلربد الرفيفية علال اسطجابات العينة.

  الفروا حبس  اينرحلة الدراسية: -ةالةا
 ينطغا اينرحلة الدراسية (ANOVAنطائج اخطبار ال (14تدول ال

 مئدر الطبا ن الُبعد
جممرع 
 اينربعات

 الداللةمسطرى  (Fالقيمة  مطرسط اينربعات درتة ادر ة

االحطياتات 
 دار ةا 

 0,471 2 0,942 ب  اجملمرعات

0,764 
0,468  
 غا دالة

 0,617 124 76,517 خل اجملمرعاتدا

  126 77,460 اجملمرع الولي

احطياتات الطور ر 
 الذاتي

 0,369 2 0,739 ب  اجملمرعات

0,507 
0,604  
 غا دالة

 0,728 124 90,311 داخل اجملمرعات

  126 91,050 اجملمرع الولي

االحطياتات 
 الطقنية

 0,559 2 1,119 ب  اجملمرعات

0,710 
0,493  
 غا دالة

 0,788 124 97,658 داخل اجملمرعات
  126 98,777 اجملمرع الولي

 األبعاد كول

 0,341 2 0,682 ب  اجملمرعات

0,575 
0,564  
 غا دالة

 0,593 124 73,577 داخل اجملمرعات

  126 74,259 اجملمرع الولي

إحئةائية بة  اسةطجابات     عدم وترد فروا ذات داللة (14ال  طضح من امدول
اا  ةدل علةال أن   ، ( حبس  مطغا اينرحلة الدراسيةα ≤ 0.05العينة عند مسطرى الداللة ال

اخط   اينرحلة ألفراد العينة ال أةر له علال الطعبا عن االحطياتات اليت ف ةرت بطقةد ر   
 اينولةق احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسة حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة       

، دراسةةة شةة اب   حةة  اخطلفةةت عةةن، هةةة(1438ودراسةةة الشةة ري ال، (أهةة1436ال
 هة(. 1437ال و دراسة الئقيه، م(2011ال السعيدودراسة ، م(2009ال

طساؤل الةالةث: تضةمن هةذا الطسةاؤل طةرح إسةرتاتيجية مقرتحةة        الا تابة عن 
ومن أتل ذلك مت ، رافيةللطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطش

القيادد االسطشرافية لقادد   لرا مطولبات ل احطياتات الطور ر اين قلقياو  إسطبانةبناا 
االحطياتةات  -احطياتات الطوةر ر الةذاتي   -من خ ل ة ةة أبعاد الاالحطياتات ا دار ة
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  الفروا حبس  اينرحلة الدراسية: -ةالةا
 ينطغا اينرحلة الدراسية (ANOVAنطائج اخطبار ال (14تدول ال

 مئدر الطبا ن الُبعد
جممرع 
 اينربعات

 الداللةمسطرى  (Fالقيمة  مطرسط اينربعات درتة ادر ة

االحطياتات 
 دار ةا 

 0,471 2 0,942 ب  اجملمرعات

0,764 
0,468  
 غا دالة

 0,617 124 76,517 خل اجملمرعاتدا

  126 77,460 اجملمرع الولي

احطياتات الطور ر 
 الذاتي

 0,369 2 0,739 ب  اجملمرعات

0,507 
0,604  
 غا دالة

 0,728 124 90,311 داخل اجملمرعات

  126 91,050 اجملمرع الولي

االحطياتات 
 الطقنية

 0,559 2 1,119 ب  اجملمرعات

0,710 
0,493  
 غا دالة

 0,788 124 97,658 داخل اجملمرعات
  126 98,777 اجملمرع الولي

 األبعاد كول

 0,341 2 0,682 ب  اجملمرعات

0,575 
0,564  
 غا دالة

 0,593 124 73,577 داخل اجملمرعات

  126 74,259 اجملمرع الولي

إحئةائية بة  اسةطجابات     عدم وترد فروا ذات داللة (14ال  طضح من امدول
اا  ةدل علةال أن   ، ( حبس  مطغا اينرحلة الدراسيةα ≤ 0.05العينة عند مسطرى الداللة ال

اخط   اينرحلة ألفراد العينة ال أةر له علال الطعبا عن االحطياتات اليت ف ةرت بطقةد ر   
 اينولةق احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسة حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة       

، دراسةةة شةة اب   حةة  اخطلفةةت عةةن، هةةة(1438ودراسةةة الشةة ري ال، (أهةة1436ال
 هة(. 1437ال و دراسة الئقيه، م(2011ال السعيدودراسة ، م(2009ال

طساؤل الةالةث: تضةمن هةذا الطسةاؤل طةرح إسةرتاتيجية مقرتحةة        الا تابة عن 
ومن أتل ذلك مت ، رافيةللطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطش

القيادد االسطشرافية لقادد   لرا مطولبات ل احطياتات الطور ر اين قلقياو  إسطبانةبناا 
االحطياتةات  -احطياتات الطوةر ر الةذاتي   -من خ ل ة ةة أبعاد الاالحطياتات ا دار ة
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اتيجية الطقنية(. حيث مت توبيق ا علال عينة القادد كأسس علمي  رتوز عليةه بنةاا ا سةرت   
وأولحت مسات القيةادد   إلافة ألدبيات الدراسة اليت مشلت بع  الدراسات العلمية

  وتطضمن عملية بناا ا سرتاتيجية اينقرتحة ست خورات هي:، االسطشرافية
 اليت بنيت علي ا ا سرتاتيجية. نولقاتاألسس واين  -1
 ة.قرتحينا سرتاتيجيةا  أهدا   -2
 قرتحة.اين ةمنرذ  خورات بناا ا سرتاتيجي  -3
 حئر االحطياتات األساسية للطور ر.  -4

 إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ.  -5
 اينطولبات الداعمة للطور ر.  -6

وفيما  لي ترليح لطلك اخلورات اليت تورنت من ا ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر 
 اين ق للقادد:

 سرتاتيجية:منولقات ا أسس و -أوال 
  انولقات ُ مون ترليحواين سسمرعة من األعلال جم ةقرتحينا سرتاتيجيةا تقرم 

 ما  لي: ك
مدخل القيادد االسطشرافية ادد ةة وما تضمنه من مسات ومراصفات قياد ة تناس    -1

 أدوار وواتبات القادد الرتبر     مرات ة اينسطقبل وتغااته.
سةرتاتيجية تطضةمن الطوةر ر    إأهةدا    عددحيث تضمنت  (2030الالرؤ ة الرطنية   -2

 لقيادد االسطشرافية.ع واالبطوار والطحرل حنر مضام  اواالبدا
اليت عرب في ا القادد عن مجلة من احطياتات الطور ر اين ق اليت  نطائج الدراسة اينيدانية  -3

علال تور ر األداا وبذل أقئال ام ةرد للطةأةا علةال فر ةق العمةل لطحقيةق        تساعد
  هدا  اينسطقبل.أ

 . الطور ر تؤكد علال تبق اينداخل ا دار ة ادد ةة   اليت االجتاهات العاينية اينعاصرد  -4

 ة:قرتحينا سرتاتيجيةا أهدا   -ةاني ا
 ة علال حتقيق األهدا  اآلتية:قرتحينا سرتاتيجيةا تركز 

 تور ر األداا ا داري لقادد ايندارو وفق ا ينطولبات القيادد االسطشرافية.  -1
 السطشرا  اينسطقبلي.تور ر اينمارسات القياد ة للطحرِّل إىل ولع ا  -2
 والطقنية. ،والطور ر الذاتي، الطنظيمية، اين ق للقادد   جماالتهالسعي لطحقيق الطور ر   -3
 حتد د آليات وإترااات حتقيق الطور ر اين ق للقادد.  -4

 اينقرتحة: ةمنرذ  خورات بناا االسرتاتيجي -ةالة ا
واألهةدا  العامةة   اليت تضمنت ايننولقات واألسةس  ، علال لرا اينراحل السابقة

 طم فيمةا  لةي عةرض منةرذ  ا سةرتاتيجية      ، وتشخيص االحطياتات األساسية للطور ر
اينقرتحةةة للطوةةر ر اين ةةق للقةةادد حيةةث  رلةةح الشةةول الطةةالي خوةةرات بنةةاا وتنفيةةذ  

 ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر اين ق:

 
 : تئميم الباحثوآليات تنفيذ الطئرِّر اينقرتح ( مراحل1شولال
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 ة:قرتحينا سرتاتيجيةا أهدا   -ةاني ا
 ة علال حتقيق األهدا  اآلتية:قرتحينا سرتاتيجيةا تركز 

 تور ر األداا ا داري لقادد ايندارو وفق ا ينطولبات القيادد االسطشرافية.  -1
 السطشرا  اينسطقبلي.تور ر اينمارسات القياد ة للطحرِّل إىل ولع ا  -2
 والطقنية. ،والطور ر الذاتي، الطنظيمية، اين ق للقادد   جماالتهالسعي لطحقيق الطور ر   -3
 حتد د آليات وإترااات حتقيق الطور ر اين ق للقادد.  -4

 اينقرتحة: ةمنرذ  خورات بناا االسرتاتيجي -ةالة ا
واألهةدا  العامةة   اليت تضمنت ايننولقات واألسةس  ، علال لرا اينراحل السابقة

 طم فيمةا  لةي عةرض منةرذ  ا سةرتاتيجية      ، وتشخيص االحطياتات األساسية للطور ر
اينقرتحةةة للطوةةر ر اين ةةق للقةةادد حيةةث  رلةةح الشةةول الطةةالي خوةةرات بنةةاا وتنفيةةذ  

 ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر اين ق:

 
 : تئميم الباحثوآليات تنفيذ الطئرِّر اينقرتح ( مراحل1شولال
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حيةث  بةدأ   ، رلح الشول السابق أهم اخلورات العلمية ل سرتاتيجية اينقرتحةة  
ودراسة االحطياتات الفعلية للطور ر ، مسط دفات الطور ر اين ق للقادد وولع بالطخويط

ومن ةم حتد د اخلوة الزمنيةة الةيت حيطةا  الي ةا تنفيةذ      ، اين ق وحتد د األهدا  ا ترائية
    طم وا عداد إذ الط يوة بوبيعة ادال  طضمن الطخويط مرحلةو، ا سرتاتيجية اينقرتحة

ل سةطعداد لطوبيةق مطولبةات القيةادد      الطعليمية ت يوة اجملطمع ايندرسي والبيوة اينرحلة هذه
 نشر خ ل وتطم عملية الط يوة من، االسطشرافية وأهم ا الطدر   علال م ارات ا االساسية

لوي  ورن امميع علال علم مبا تطولبه وبالطالي  طم ، لبات االقيادد االسطشرافية ومطو ةقافة
 كما تطضمن اخلوة بيان لور قة الطوبيق.، الطعاون   توبيق ا

  هذه اخلورد مت حئر االحطياتات األساسية  حئر احطياتات الطور ر: -رابع ا
الدراسة كانت  وذلك وفق ا ينا أف رته نطائج الدراسة اليت ف ر من ا أن مجيع أبعاد، للطور ر

بدرتة احطيا  كباد تد ا وحبس  درتة اينطرسط ادسابي لفقرات األبعاد فقةد مت حئةر   
وولع ا   مئفرفة جماالت ، أهم مخسة احطياتات أساسية   كل بعد من ابعاد الدراسة

وحزم احطياتات الطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشةرافية  
ا لورح الربامج الطدر بية واليات الطنفيذ ال عمة لطحقيق ا و رلةح امةدول الطةالي    مت يد 

 مئفرفة جماالت واحطياتات الطور ر اين ق للقادد:
 مئفرفة جماالت واحطياتات الطور ر اين ق للقادد  (15ال تدول

 القيادد االسطشرافية  لرا احطياتات الطور ر اهلق للقادد  العبارد اجملال م

1 

ر ة
 دا

ت ا
اتا

حطي
اال

 

 نشر ةقافة القيادد االسطشرافية اينطعلقة بالرؤ ة والرسالة واالهدا  1
 للقاددترفا بيوة عمل مناسبة لرفع الروح اينعنر ة  2
 اللرائح واألنظمة مبا  طناس  مع عملية تور ر القادد مرونة 3
 رافيةإعداد دليل إرشادي لطوبيق مضام  القيادد االسطش 4
 عليا داعمة لطوبيق القيادد االسطشرافية ادار ة وترد قيادد 5
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 تور ر قدرات االبطوار واالبداع لدى القائد 1
 اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ه 2
 تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا 3
 ميز كةقافة للعمل ايننظميتبق القادد للط 4
 اارسة الطمو  لطور ر قدرات العامل  5

 القيادد االسطشرافية  لرا احطياتات الطور ر اهلق للقادد  العبارد اجملال م
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 ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيادد االسطشرافية 1
 ادد ةة الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  2
 دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية 3
 فا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددرت 4
 ترفا الطقنيات ا حئائية للطعامل مع اينشو ت 5

ومن خ ل تدول اينئفرفة  طب  أهةم االحطياتةات الطور ر ةة للقةادد   لةرا      
القيادد االسطشرافية حيث  طم ولع ا كأساو للمرحلة الطالية   بناا ا سرتاتيجية وهةي  

ولع إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ اليت حترل مورنات ا سرتاتيجية اينقرتحةة   مرحلة
للرصرل بالقادد اىل اينسطرى اين ئم  اىل اليات تنفيذ مقرتحة وحزمة برامج تدر بية مولربة

 لوبيعة القيادد االسطشرافية ومضامين ا. 
أهم ا ترااات  طضح من هذه اخلورد  إترااات الطحقق واليات الطنفيذ: -خامس ا

ةم اقرتاح حزمة الربامج الطدر بيةة  ، ةالطنفيذ ة اينولربة لول جمال من جماالت االسرتاتيجي
وفيمةا  لةي   ، مع اقرتاح اخلوة الزمنيةة ال عمةة للطنفيةذ   ، اليت تل) االحطياتات الطور ر ة

يةذ  تدول  رلح أهم ا ترااات اليت حتقق حاتات الطور ر اين ق للقةادد وآليةات الطنف  
 اينقرتح وحزمة الربامج والدورات الطدر بية اليت سطغوي االحطيا  ومدد الطنفيذ. 

 ( إترااات حتقق احطياتات الطور ر وآليات الطنفيذ16تدول ال

 مدد الطنفيذ بالساعة حزمة الربامج الطدر بية ا ترااات الطنفيذ ة اينولربة اجملال
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اينسةةةورليات  مةةةنا مز ةةةد القةةةادد إعوةةةاا  -1
والئ حيات ومنح الةقة   القةدرد علةال أداا   

 اين ام وحتفيزهم لطحقيق الرؤ ة اينشرتكة.
لطضةمين ا  ة دار ة حتد ث األنظمة والطعليمات ا  -2

 .القيادد االسطشرافية مورنات ومبادئ
إنشةةاا قنةةرات اتئةةال قر ةةة ومفطرحةةة بةة      -3

 .واجملطمع احمللي دارواين
د االسطشةرافية عةن   درسي بالقيادنشر الرعي اين -4

 طر ق إعداد دليل إرشادي لطوبيق ا.

برنامج تدر ) ل ترااات ا دار ة 
 ساعة تدر بية 15 اليت تطولب ا القيادد االسطشرافية.

 ساعة تدر بية 15 لنظم االتئال الفعال برنامج تدر )

ورشة عمل لطحليل اينشو ت 
 ساعات تدر بية 5 الطنظيمية ومعامط ا.

نامج تدر ) ل ترااات اليت بر
 ساعة تدر بية 15 تطولب ا القيادد االسطشرافية.

ورشة عمل علال مسطرى ايندرسة 
 ساعات 3 لدراسة طرا حتس  ا ترااات

ورشة عمل علال مسطرى إدارد 
 ساعة تدر بية 15 الطعليم لطبسيط ا ترااات الطنظيمية
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 القيادد االسطشرافية  لرا احطياتات الطور ر اهلق للقادد  العبارد اجملال م
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 ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيادد االسطشرافية 1
 ادد ةة الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  2
 دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية 3
 فا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددرت 4
 ترفا الطقنيات ا حئائية للطعامل مع اينشو ت 5

ومن خ ل تدول اينئفرفة  طب  أهةم االحطياتةات الطور ر ةة للقةادد   لةرا      
القيادد االسطشرافية حيث  طم ولع ا كأساو للمرحلة الطالية   بناا ا سرتاتيجية وهةي  

ولع إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ اليت حترل مورنات ا سرتاتيجية اينقرتحةة   مرحلة
للرصرل بالقادد اىل اينسطرى اين ئم  اىل اليات تنفيذ مقرتحة وحزمة برامج تدر بية مولربة

 لوبيعة القيادد االسطشرافية ومضامين ا. 
أهم ا ترااات  طضح من هذه اخلورد  إترااات الطحقق واليات الطنفيذ: -خامس ا

ةم اقرتاح حزمة الربامج الطدر بيةة  ، ةالطنفيذ ة اينولربة لول جمال من جماالت االسرتاتيجي
وفيمةا  لةي   ، مع اقرتاح اخلوة الزمنيةة ال عمةة للطنفيةذ   ، اليت تل) االحطياتات الطور ر ة

يةذ  تدول  رلح أهم ا ترااات اليت حتقق حاتات الطور ر اين ق للقةادد وآليةات الطنف  
 اينقرتح وحزمة الربامج والدورات الطدر بية اليت سطغوي االحطيا  ومدد الطنفيذ. 

 ( إترااات حتقق احطياتات الطور ر وآليات الطنفيذ16تدول ال

 مدد الطنفيذ بالساعة حزمة الربامج الطدر بية ا ترااات الطنفيذ ة اينولربة اجملال
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اينسةةةورليات  مةةةنا مز ةةةد القةةةادد إعوةةةاا  -1
والئ حيات ومنح الةقة   القةدرد علةال أداا   

 اين ام وحتفيزهم لطحقيق الرؤ ة اينشرتكة.
لطضةمين ا  ة دار ة حتد ث األنظمة والطعليمات ا  -2

 .القيادد االسطشرافية مورنات ومبادئ
إنشةةاا قنةةرات اتئةةال قر ةةة ومفطرحةةة بةة      -3

 .واجملطمع احمللي دارواين
د االسطشةرافية عةن   درسي بالقيادنشر الرعي اين -4

 طر ق إعداد دليل إرشادي لطوبيق ا.

برنامج تدر ) ل ترااات ا دار ة 
 ساعة تدر بية 15 اليت تطولب ا القيادد االسطشرافية.

 ساعة تدر بية 15 لنظم االتئال الفعال برنامج تدر )

ورشة عمل لطحليل اينشو ت 
 ساعات تدر بية 5 الطنظيمية ومعامط ا.

نامج تدر ) ل ترااات اليت بر
 ساعة تدر بية 15 تطولب ا القيادد االسطشرافية.

ورشة عمل علال مسطرى ايندرسة 
 ساعات 3 لدراسة طرا حتس  ا ترااات

ورشة عمل علال مسطرى إدارد 
 ساعة تدر بية 15 الطعليم لطبسيط ا ترااات الطنظيمية
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 مدد الطنفيذ بالساعة حزمة الربامج الطدر بية ا ترااات الطنفيذ ة اينولربة اجملال
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 الطةدر   الةذاتي  وم اينسةطمر  نشر ةقافةة الةطعل   -1
 تد ده. ب م ارات ومعار  وخرباتاسطكال

تقةةد م اشةةرتاكات خمفضةةة حتفةةز القةةادد علةةال   -2
مبراكةةز الطةةدر    حضةةرر الةةدورات الطدر بيةةة
 اينطخئئة   الطور ر الذاتي

ادئرل علال مئةادر الةطعلم    ادد منمتو  الق -3
اتئةال   صررها من إنرتنةت وكطة  وأت ةزد   بشطال 

 م نيا وعلميا لقادددعم منر احد ةة واليت ت
تس يل ا تةرااات ا دار ةة اينطعلقةة برغبةات      -4

القةةادد   الطوةةةر ر الةةةذاتي سةةةراا  كمةةةال  
 .الدراسات العليا او االلطحاا بالربامج الطدر بية

تقةةد م حةةرافز ماد ةةة ومعنر ةةة للقةةادد الةةذ ن   -5
 حيققرن إجناعات ذاتية ايزه.

 ساعه 20 دورد تدر بية   تور ر الذات

 ساعه 15 برنامج تدر ) للطفوا ا بداعي

ورشة عمل  د رها اينعلمرن 
 اداصلرن علال اتاعات تدر بية.

 ساعات 5

تنشيط برنامج الطدر   واالبطعاري 
 وتس يل اتراااته

طرال العام 
 الدراسي
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تأسيس نظام معلرماتي الورتونةي فعةال علةال     -1
 رتي للمدرسة.اينسطرى الداخلي واخلا

 حبضةرر دورات  الطقنيةة للقةادد  تور ر اين ارات  -2
 وا نرتنت.الطقنية ادد ةة   

قواعةةات الطقنيةةة بةةاجملطمع  دعةةم الشةةراكة مةةع -3
 ب د  ادئرل علال فرص اكرب للطور ر.

شركات مطخئئة لطقةد م الةدعم الفةق    الطعاقد مع  -4
 .االلورتونية الطعليمية وتور ر نظم محا ة ايننظرمة

ادد من معلمي اداس  اآللةي بايندرسةة   االسطف -5
 وتشجيع ابطوارات م الطقنية ودعم ا.

 ساعه 15 برنامج تدر ) السطخدامات الطقنية
 ساعات 10 دورد   أسالي  ادما ة االلورتونية

 ساعه 15 دوره   الربجمة
ور  عمل داخليه السطخدامات 

 ا نرتنت ادار ا
طرال العام 

 الدراسي

مل خارتيه بالطعاون مع ور  ع
القواعات اينخطلفة السطخدامات 

 ا نرتنت إدار  ا

طرال العام 
 الدراسي

 أهم ا:  طول  جناح ا سرتاتيجية جممرعة من اينقرمات مناينطولبات الداعمة للطنفيذ:  -سادس ا
ومن أهةم هةذه اينطولبةات الطحةرر مةن اللةرائح        :إدار ة وتنظيميةمطولبات  أوال 

اليت تعيةق القيةادد االسطشةرافية واسةطبداهلا بةأخرى تطميةز باالسةطق لية الطامةة          دار ةا 
مةن اسةطيعاب الةطغاات ومقابلةة      االةيت متون ة  وتطسةم باينرونةة   ، والئ حيات الراسعة

للقادد لوي جيدوا الفرصة ل بطوار وا بداع واحةداري   الطمو  ا داريوع ادد الظرو  
للقيةادد   اينشةاركة بئةناعة    منح الةقة الواملةة  من اين م  كما ان، نق ت مسطقبلية كباد

ولرورد احداري تنظيمات خاصةة تةدعم نشةر    ، القرارات الطعليمية اليت تطخذها الرعارد
 ةقافة االسطشرا  اينسطقبلي. 

واألت ةزد   اينورنات ايناد ة ترفا وتطمةل   وجت يزات تقنية: مطولبات ماد ة اةاني 
ينطقدمة والربامج ا دار ة اليت تس ل ا ترااات وتةرفر كافةة اينعلرمةات    اينطعلقة بالطقنية ا

وتةرفا ادةرافز   ، والبيانات الةيت تسة م   جنةاح الةربامج واخلوةط الةيت  طبناهةا القةادد        
وع ةادد اينخئئةات ايناليةة      ، واينوافآت اجملز ة لطحفيز القادد حنةر العمةل االسطشةرا    

واالبطوار وفطح اجملال للطعاون مع بيرت اخلربد الطدر بية   ميزانية ايندارو لدعم االبداع 
 القواع اخلاص واسطةمار تلك اخلربات   الطور ر اين ق للقادد. 

القادرد علةال االبطوةار   وأهم ا ترفا الوفااات البشر ة  مطولبات فنية بشر ة: اةالة 
 تدر   الورادر البشر ةكما  نبغي ، وتشغيل احدري الربامج الطقنية   االدارد والطحد ث

ومن اينؤمل ان  طم ، والطقنية طونرلرتياالعلال صيانة وتشغيل أنظمة  من القيادات الراعدد
مةةع اينؤسسةةات اينطخئئةةة   الةةربامج  بنةةاا شةةراكةعلةةال الطقنيةةة و تةةرط  الطةةدر  

بوةل مةا   الوامةل   ينام لسورلية عمام اين ددالقاولرورد إعواا ، االلورتونية والطئميمات
 والربامج االلورتونية ا دار ة والطعليمية.هر تد د   جمال الطقنيات 

 التوصيات واملقرتحات:

اينقرتحة وما تضمنطه من برامج تدر بية وذلك وفق ا خلوةة عمنيةة    ةتوبيق ا سرتاتيجي -1
 تسط د  الطور ر اين ق لقادد ايندارو مبا حيقق تولعات اينسطقبل. 

 .ألهميط ا ودورها   تقد م الطس ي تنظر ا  لداعمة للقيادد االسطشرافيةترفا ا موانات الطقنية ا " -2
  .االبطوار وا بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علال اارسة القيادد االسطشرافية تور ر قدرات  -3
 ادد ةة.  الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  -4
    القادد   مشروع تور ر.دراسة علمية تطعلق بطقر م بربامج تدر إتراا -5
 .لطحد د احطياتات الطور ر اين ق للقائدات   لرا القيادد االسطشرافية دراسة علميةإتراا  -6
الطعليم العام وحتد ة ا مبا  طناس   تور ر لرائح وأنظمةاا دراسة علمية تسط د  إتر -7

 مع مطولبات القيادد االسطشرافية.
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واألت ةزد   اينورنات ايناد ة ترفا وتطمةل   وجت يزات تقنية: مطولبات ماد ة اةاني 
ينطقدمة والربامج ا دار ة اليت تس ل ا ترااات وتةرفر كافةة اينعلرمةات    اينطعلقة بالطقنية ا

وتةرفا ادةرافز   ، والبيانات الةيت تسة م   جنةاح الةربامج واخلوةط الةيت  طبناهةا القةادد        
وع ةادد اينخئئةات ايناليةة      ، واينوافآت اجملز ة لطحفيز القادد حنةر العمةل االسطشةرا    

واالبطوار وفطح اجملال للطعاون مع بيرت اخلربد الطدر بية   ميزانية ايندارو لدعم االبداع 
 القواع اخلاص واسطةمار تلك اخلربات   الطور ر اين ق للقادد. 

القادرد علةال االبطوةار   وأهم ا ترفا الوفااات البشر ة  مطولبات فنية بشر ة: اةالة 
 تدر   الورادر البشر ةكما  نبغي ، وتشغيل احدري الربامج الطقنية   االدارد والطحد ث

ومن اينؤمل ان  طم ، والطقنية طونرلرتياالعلال صيانة وتشغيل أنظمة  من القيادات الراعدد
مةةع اينؤسسةةات اينطخئئةةة   الةةربامج  بنةةاا شةةراكةعلةةال الطقنيةةة و تةةرط  الطةةدر  

بوةل مةا   الوامةل   ينام لسورلية عمام اين ددالقاولرورد إعواا ، االلورتونية والطئميمات
 والربامج االلورتونية ا دار ة والطعليمية.هر تد د   جمال الطقنيات 

 التوصيات واملقرتحات:

اينقرتحة وما تضمنطه من برامج تدر بية وذلك وفق ا خلوةة عمنيةة    ةتوبيق ا سرتاتيجي -1
 تسط د  الطور ر اين ق لقادد ايندارو مبا حيقق تولعات اينسطقبل. 

 .ألهميط ا ودورها   تقد م الطس ي تنظر ا  لداعمة للقيادد االسطشرافيةترفا ا موانات الطقنية ا " -2
  .االبطوار وا بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علال اارسة القيادد االسطشرافية تور ر قدرات  -3
 ادد ةة.  الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  -4
    القادد   مشروع تور ر.دراسة علمية تطعلق بطقر م بربامج تدر إتراا -5
 .لطحد د احطياتات الطور ر اين ق للقائدات   لرا القيادد االسطشرافية دراسة علميةإتراا  -6
الطعليم العام وحتد ة ا مبا  طناس   تور ر لرائح وأنظمةاا دراسة علمية تسط د  إتر -7

 مع مطولبات القيادد االسطشرافية.
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   ع:ـــاملراج
 واقع دور امامعات العربية   تنمية جمطمع اينعرفة من وت ةة  2010محد الأ، ع اد وعرض، بركات )

 ( 56جملة احتاد امامعات العربية ال، نظر عينة من أعضاا هيوة الطدر س في ا
 مطولبات حتس  أسةالي  القيةادد امامعيةة   لةرا من جيةة تيمبةا        .(2015ال.حممد أمحد، ادربي

رؤ ةة   :توةر ر األداا األكةادميي لوليةات الرتبيةة     رتبةري األول" دراسةة مقدمةة إىل اينةؤمتر ال   ، كا زن
 تامعة امر .، اسطشرافية

 هنةدرد العمليةات ا دار ةة األكادمييةة   امامعةات      2015عبةاو بةن غةاعي بنةدر ال    ، ادنطرشي )
كليةة العلةرم   ، أطروحةة دكطةرراه غةا منشةررد    ، السعرد ة ادورمية بناا علال أسةس إدارد الطغةيا  

 عمان.، امامعة االردنية، الدراسات العليا، الرتبر ة
 تقنيات االتئال اينسةطخدمة   دوائةر الع قةات العامةة بامامعةات      2005حسن ال، أبر حشيش .)

 غزد. ، امامعة ا س مية، كلية الرتبية، رسالة ماتسطا الغامنشررد(، الفلسوينية

 امامعيةة لةدى عمةداا كليةات      ( أبعةاد القيةادد  2010ال علي عبدربه حسة  و، حسن حممد، حسان
 .1 عدد مئر–جملة كلية الرتبية بايننئررد  ".الرتبية وع قط ا بالطور ر اينؤسسي

 دار صةفاا   عمةان: ، ( إدارد اينرارد البشر ة: إطةار نظةري وحةاالت عمليةة    2010نادر ال، أبر شيخة
 للنشر والطرع ع. 

  الرا ة للنشر والطرع ع  دار نعما  االشرا  الرتبري مفاهيم وآفاا (2014كمال ال، دواني 

 دار اليةاعوري العلميةة    األردن، .إدارد الطغيا والطوةر ر الطنظيمةي   .(2014ال .أمحد  رسف، دود ن
 للنشر والطرع ع

 ( تور ر اين ةارات القياد ةة لألكةادميي    امامعةات السةعرد ة        2018الذهي)  اسر بن حسن ال
، رذ  مقرتح ل حطياتات الطدر بية دراسة دكطرراه منشةررد لرا مشروع آفاا لبناا جمطمع اينعرفة "من

 موة اينورمة.، تامعة ام القرى
 القاهرد: اجملمرعة العربيةة  ، ( مد ر اينطميز و تور ر األداا ا داري2014ال حممرد عبدالفطاح، رلران

 للطدر   والنشر 
 امامعات السعرد ة الناشوة ( تئرر مقرتح لطور ر األداا ا داري لقادد 2018ال الرو لي هبه فرحان

موةة  ، كلية الرتبية تامعة ام القرى، رسالة دكطرراه غا منشررد،   لرا مطولبات االقطئاد اينعرفة
 اينورمة.

 تور ر أداا مد ري ايندارو الةانر ة   لرا مةدخل القيةادد   2011، أشر  أمحد. ال نا ر، السعيد .)
 (.2ال 75نئررد. العدد االسرتاتيجية. جملة كلية الرتبية جبامعة اين

 تئةرر مقةرتح لطوةر ر الوفا ةات ا دار ةة والقياد ةة       2014ط ل بن عبد اهلل حسة ال ، الشر ف )
جملةة العلةرم    .ألعضاا هيوة الطدر س   امامعات السعرد ة   لرا االجتاهةات ا دار ةة ادد ةةة   

 ، 22(4الرتبر ة: ال
 لرفةع مسةطرى م ةارات القيةادد ا دار ةة      (. أةر برنةامج توةر ري   2009ش ر عاد حممد. ال، ش اب

 (8حمافظة نينري. جملة الدراسات الرتبر ة. العدد ال والرتبر ة يند ري ايندارو االبطدائية  

 وع قط ةا بةالنمر    هة( اارسة قادد ايندارو الةانر ة للقيادد الطحر ليةة 1438ناصر غامن ال، الش راني
 تامعة أم القرى   كلية الرتبية ماتسطارسالة ، موة اينورمة اين ق لدى اينعلم   

 هة(. النمط القيادي اينمةارو لةدى مةد ري مةدارو مد نةة بر ةدد       1437ال الئقيه عبداهلل بن ف د
كليةة الرتبيةة      رسةالة ماتسةطا غةا منشةررد    ، وع قطه بالطنمية اين نية للمعلم  من وت ة نظرهم

 موة اينورمة. ، تامعة ام القرى

 دار اسامه للنشر، عمان، ( اينعلم وإسرتاتيجيات الطعلم ادد ث2009عاطف ال، الئيفي 

 عمةان: دار  ، ( االجتاهات ادد ةة   القيادد ا دار ة والطنمية البشر ة2015حممد حسن ال، العجمي
 اينساد للنشر والطرع ع. 

 دار وائل للنشر عمان، (السلرك الطنظيمي   منظمات األعمال2013حممرد سلمان ال، العميان   

 م(. تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعليم العام   لرا خةربات  2012دالل فطحي. ال، عيد
مسةطخلص دراسةات اينركةز القةرمي للبحةرري الرتبر ةة والطنميةة. القةاهرد: مركةز          ، بع  الةدول 

 اينعلرمات ودعم اختاذ القرار مبجلس الرعراا
  (ا دارد2008صا  ال، العامري، طاهر، الغال .) عمِّان: دار وائل للوباعة.2واألعمال. ط . 

 واقع مقرمات جناح توبيق سةطة سةيجما لطوةر ر األداا ا داري    2016مرلي مجعان ال، الغامدي .)
، رسةالة دكطةرراه غةا منشةررد    ،   امامعات السعرد ة من وت ة نظر القيادات ا دار ة األكادميية

 موة اينورمة، كلية الرتبية تامعة ام القرى

 القيةادد ا دار ةة وحتةد ات ا    االجتاهةات ادد ةةة  :هة(1436بن سعيد ال ناصر ال سامل، حوانيالق    
 مع د ا دارد العامة ، الر اض ادورمية مؤمتر القيادات ا دار ة

  الر ةاض: دار الوةائف للنشةر   ، ( األداا ا داري اينطميز   اينؤسسات الرتبر ة2013حافظ ال، فر ،
 والطرع ع.
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عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين
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 دار وائل للنشر عمان، (السلرك الطنظيمي   منظمات األعمال2013حممرد سلمان ال، العميان   
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 مع د ا دارد العامة ، الر اض ادورمية مؤمتر القيادات ا دار ة
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اين ةق     تئةرر مقةرتح  عةداد اينعلةم وتوةر ره      هة(1438د سيد وهبة طه عبدالغق الامح، مطرلي
تامعة  وعئر اينعرفة اينعلم ينؤمتر حبث مقدمSTEAVM لرا اينطولبات الرتبر ة اينطجددد وترته

اب ا   اينلك خالد
سةطدامة ينةد ري   ( دور مشر  ا دارد ايندرسية   الطنمية اين نيةة اين ةه1436اينولق نا ف بن سعرد ال

، كليةة الرتبيةة تامعةة ام القةرى    ، رسالة ماتسطا غا منشةررد ، ايندارو بالطعليم العام مبد نة حائل
.موة اينورمة

الفئةل   2030رؤ ةة  ( برنةامج الطحةرِّل الةرطق   2016ال 2030الةرطق  الطحرلبرنامج"وةيقة /
مطةاح علةال اينرقةع     64-62ص، وعارد الطعلةيم ، الةاني: األهدا  واينسط دفات للج ات اينشةاركة 

  http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf، ا لورتوني
مرقع الرعارد علال الشبوة.، هة( وةيقة برنامج الطدر   الئيفي1439، الوعارد الطعليم
1الوطاب العلمي    تامعة اينلك خالدأب ا هة(1438وعئر اينعرفة ال مؤمتر اينعلم
الر اض، هة( تامعة اينلك سعرد1436مؤمتر اينعلم وتولعات اينسطقبل ال 

 Chynoweth, C (2008) A new take on the big picture The Times Retrieved in 20  march 
2011,  
wwhttp;//business  timesonline.co.uk/tol/business/career 

 Campbell, D. Dardis, G. and Campbell, K. (2003). Enhancing Incremental Influence: A 
Focused Approach to Leadership Development. Journal of Leadership and 
Organizational Studies, 10 (1),  


 Kahan. S.(2008).Visionary Leadership. Retrieved in 20 march 2011 . 

http://www.fastcompany.com/blog/seth-kahan/leading change/visionarleadership 
Wwhttp://business.timesonline.co.uk/tol/business/career

 Collins.J& Jerry.I.(2005). Built To Last: Successful habits visionary companies .(10th 
Edition). London: Random House Business Books  

 Mccrimmon ,mitch(2011).the ideal leadership ,ivey business journal,feb2001. 
 Craig. N(N.D).(2011). Visionary Leadership. Retrieved in 20 march 2011 . 

www.http://executiveeducation.warton .upenn.edu/Wharton-at-work/0906/visionary-
leadership 

 Christopher  Roper, (2006) A.  National Standard for Professional Development for 
Australian Judicial Officers Australian Institute of Judicial Administration. 

 Martinelli ,F. (2011) .Encouraging Visionary Board Leadership . Retrieved in 23 
March . http://www.createthefuture.com/Visionary

 Loveder, phil (2005) World Trends in Staff Development Implications on the 
performance of Technical Education Instituions Paper Presented to National Seminar 
The Development of Technology and Technical Vocational Education and Training in 
an era of Globalization 23 August.




