
مجلة جامعة أم القرى 
للعلوم التربوية والنفسية

    يناير - مار�س  2021م

المجلد )13(  العـدد )1( 





المحتويات 

العنوان

اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية الفرتا�سية يف تنمية مهارات الكتابة النقدية الإبداعية لال�ستجابة للفن
فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي  ..................................................................................................... 4

اجتاه��ات ط��الب جامع��ة ال�سرقي��ة نحو التعليم ع��ن ُبعد امل�ساح��ب لنت�س��ار فريو�س كورون��ا با�ستخدام طريق��ة امل�سافات 
املت�ساوية ظاهرياً

�سريف عبدالرحمن ال�سعودي َو د. اأجمد عزات جمعة ............................................................................... 43

فاعلي��ة تن��وع اأمن��اط الإر�ساد عرب الن�سو���س امل�ساحبة للر�سوم��ات الرقمية املتحرك��ة يف تنمية مه��ارات البحث الإلكرتوين 
والتفكري التخيلي لدى طالب الدرا�سات العليا بكلية الرتبية 

با�سم بن نايف حممد ال�سريف  .......................................................................................................... 74

دور الإدارة العام��ة للتعلي��م يف منطقة ع�سري يف حت�سني البيئة التعليمية املحفزة لالإب��داع والبتكار يف �سوء برنامج التحول 
الوطني 2020 من وجهة نظر قادة املدار�س الثانوية

مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي ..................................................................................................... 114

فاعلية التدري�س با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التفكري املت�سعب يف تنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميذ ال�سف اخلام�س البتدائي
علي بن عي�سى بن علي ال�سمري ....................................................................................................... 154

الأخطاء الإمالئية ال�سائعة يف املكاتبات الر�سمية لدى املوظفني الإداريني بكلية الرتبية جامعة ال�سلطان قابو�س
فاطمة حممد الكاف ....................................................................................................................... 196

فاعلية ا�ستخدام اأ�سلوب تقييم الأقران يف حتقيق نواجت التعلم
اد ........................................................................................................................ 233 ديانا فهمي ح�مَّ

توظيف عادات العقل الرقمية يف البحث على النرتنت لدى طالبات جامعة اأم القرى 
�سفية اأحمد �سامل الدقيل  .............................................................................................................. 270

درجة امتالك طلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية يف جامعة بي�سة ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر اأ�ساتذتهم
نورة عو�سة اآل م�سفر الأ�سمري و فاطمة ح�سن حممد ال�سهري ........................................................................ 300

مناذج الًتعُلم ال�سلوكي كمدخل لتعزيز الإ�ستجابة اجلمالية لدى طالب كلية الت�ساميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف
في�سل بن عبد الوهاب الزهراين ....................................................................................................... 340

...

برنامج قائم على مدخل الطرائف الأدبية لتنمية مهارات حتليل الن�س الأدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخ�س�سني يف اللغة العربية
عبد اهلل بن حممد بن عاي�س اآل متيم ..................................................................................................... 368

E-Learning 3.0 – An Intelligent Learning System to enhance Students Engagement
Abdullah M. Alammari ................................................................................................... 402  



مجلة العلوم التربوية والنفسية 5المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م4

 
 
 
 
 
 

 أثر التدريس القائم على الرتبية املتحفية االفرتاضية 

 يف تنمية مهارات الكتابة النقدية اإلبداعية 

 لالستجابة للفن

 
 

 فاطمة بنت علي بن عبدالله الغامدي
 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية املشارك

 جامعة أم القرى -قسم املناهج  -كلية الرتبية 

 
 

 س القائم على الرتبية املتحفية االفرتاضيةأثر التدري

 يف تنمية مهارات الكتابة النقدية اإلبداعية لالستجابة للفن

 فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

 املخلص
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر التدريس القاام  علاا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة        

اع ة لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة. ولتةق ق تنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبد
هدف الدراسة؛ اسُتخدم املنهج شبه التجرييب ذو اجملموعتني: الضابطة والتجريب ة. وُطبِّقت الدراسة علا 

( طالبة من طالباات الصاف األول الثاانوين بن اام املقاررات. وأعادات البا ثاة        60ع نة تكونت من )
ة تدريس قاممة علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة مرات خبمس مرا لن هي: التةل لن التصم  ن اسيات ج 

( مهاارات  8اإلنتاجن التقوي ن اضستخدام؛ ومق اس مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة الذي تكوان مان ) 
الكتاباة. وُ لللات   رم سة هي: الوصفن التةل لن الت سرين احلك ن الطالقاةن املروناةن األصاالةن تن ا       

(. وأظهارت نتاامج الدراساة:    SPSSالب انات باستخدام برنامج احلزمة اإل صام ة للعلوم اضجتماع ة )
 طالباات  درجاات  متوساطي  باني ( α ≤0.05وجود فروق ذات دضلة إ صام ة عند مستوى أقل مان ) 

لصاحل اجملموعة التجريب ة؛ مما  جلم ع املهاراتن البعدي الق اس   التجريب ة واجملموعة الضابطة اجملموعة
يشري إىل فاعل ة التدريس القاام  علاا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة   تنم اة مهاارات الكتاباة النقدياة          
اإلبداع ة لالستجابة لل ن. وأوصت الدراسة بتوظ ف اليب ة املتة  ة اضفيايف ة   تدريس مقرر اليب ة 

ة مهارات الت كري العل ان وتأه ل معل  اليب ة ال ن ة علا دمج مهاارات  ال ن ة مبرا ل التعل   العام لتنم 
 الكتابة النقدية اإلبداع ة   أنشطة تعل  اضستجابة لل ن.

: اليب ة املتة  ة اضفيايفا ةن الكتاباة النقدياة اإلبداع اةن اضساتجابة لل انن املر لاة        الكلمات امل تا  ة
 الثانوية.
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The impact of teaching -based on -virtual museum education on the 

development of creative critical writing skills responding to art   
Fattmah A. Alghamdi 

Department of Curricula and Instruction 

Faculty of Education – Umm Al-Qura University 

Abstract 
This study aimed to reveal the impact of teaching based on virtual museum 

education in the development of creative critical writing skills among high school female 
students in Makkah City. In order to accomplish this aim, the study used quasi-
experimental approach with two groups: control and experimental. The study was applied 
to a sample of (60) female students from the first year of high school with the curriculum 
system. The researcher developed a teaching strategy based on virtual museum education 
that comprised five stages: analysis, design, production, evaluation, and use. And the 
measure of creative critical writing skills, which consisted of (8) main skills: description, 
analysis, interpretation, judgment, fluency, flexibility, originality, and organization of 
writing. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
program. The results of the study showed statistically significant differences at a level less 
than (α 0.05≥) between the mean scores of the control group and the experimental group in 
the post-measurement of all skills, in favor of the experimental group, which indicates the 
effectiveness of teaching based on virtual museum education in developing skills of 
creative critical writing for response to art.  The study recommended implantation of virtual 
museum education in teaching art education course in general education stages to develop 
higher thinking skills; and offer training program for qualifying art education teacher to 
integrate creative critical writing skills into activities of learning response to art. 

Key words: virtual museum education, creative critical writing, responding to art, high 
school 

 املقدمة: 

لقد َأْوَلت وزارة التعل   باململكة العرب ة تطوير مناهج التعل   العام اهتماًما بالًغاان  
ايري العامل ةن ونالت مناهج اليب ة ال ن ة نص ًبا من   يفوء أ دث اضجتاهات اليبوية واملع

ها؛ ونادت بأهم ة توظ ف 1440ها  تا عام 1434ذلك اضهتمامن وخاصًة ما بني عام 
اسيات ج ات تدريس وأدوات تق    مناسبة للعمل ة اإلنتاج ة اإلبداع ة واضساتجابة ااا.   

عاادن أصاابم األماار ُملة ااا وتوظ ااف أدوات التعلاا   عاان ب 19و  ظاالج جامةااة دوف ااد 
ضستخدام ب ئات تعل   واسيات ج ات تادريس رقم اة متوامماة ماع ااال اليب اة ال ن اة        
وأهدافها. وُتَعدج املتا ف اضفيايف ة وتطب قاتها إ دى الثورات التكنولوج ة جملال ال ناون  

حملل اة  (؛ إذ يساتط ع املاتعل  زياارة املتاا ف اضفيايفا ة ا     Vankin, 2016والتصام   )
 والعامل ة من خالل أجهزة الكمب وتر احملمولة أو ااواتف الذد ة.  

ومنذ ظهور عل  املتا ف   التسع ن اتن وهو ُيطوِّر وسامل وطرق التواصال ماع   
اجلمهورن فأغلب املتا ف أنشأت أقساًما خمتصة بتعل   التااري  وال ان وتنم اة مهاارات     

ف التطب قاات الرقم اة املبتكارة واضفيايفا ة؛     الت كري البصري والتأملين من خالل توظ 
لزيارة املتةفن والتعرف علا املقتن ات واملعرويفاات ال ن اة: دمتةاف اللاوفر الشاهرين      

 ,.Dengbo Yu et alواملتةف الربيطانين ومتةف ميوبول تاان   مديناة ن وياور  )   
ب اة املتة  اة   (. وأددت دراسة جلامعة وضية دانسس أن التدريس القام  علاا الي 2016

ال ن ة أسه    تعزيز جتربة الاتعل  لتخصصاات متعاددةن منهاا: الريايفا اتن وال  زيااءن       
تسه  املتاا ف اضفيايفا ة     عل ه (. وRamirez, 2015والك م اءن واألنثروبولوج ا )

ياة  توفري فرص التعل  اليت ُتعزِّز اهتمام ال رد باملعرفة امليادمةن والت اعل مع الِقَطاع األثر 
 افيايف  ان وتعزيز التعل  النشط.

وقد ارتبط تعل  النقد والكتابة ال ن ة باليب ة املتة  ة منذ بداياة ظهورهاا؛ إذ ُتَعادج    
الكتابة بأنواعها من األنشطة التعل م ة املرتبطة مبجال اضستجابة للمعرفة أو املهارات الايت  

ال ة. ويؤداد دالم مان وات   ات     ادتسبها الطالب خالل مروره باخلربة التعل م ة واجلم
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( أن املهام والتق  مات اليت تعتمد علاا  Wyatt-Smith & Kimber, 2009ود مرب )
الكتابة تعطي الطالب فرصة للتةدُّث عن عملهن والتعبري عماا يقرؤه بصري ا من صور؛ مّما 

عن د ف ي ه  ُينمِّي قدرته علا التأمل والتق    الذاتي؛ دما يوفر ذلك للمعل  معلومات 
الطالب وُي سِّر الرموز والس اقاتن ود ف ميكن تطوير معرفته ومهاراته ال ن اة. والكتاباة   
  األساس مشروع أدادميي تتشارده دل اجملاضت األدادمي اةن وإ ادى وساامل اضتصاال     
اللغوين وأداة لتعل  العلوم املختل ة. وعلا الرغ  من أهم ة توظ اف أنشاطة الكتاباة      

ت اليب ة ال ن ة بالتعل   العام فإنهاا ُتمااَرس بشاكل أوساع   اصُّصاات ال ناون       مقررا
 والتصام   باملر لة اجلامع ة.  

( إن Alekseeva, 2018; Staff & Farmer, 2019للمنهج )ويشري دل من 
عمل ات تدريس وتق    اضستجابة لألعمال ال ن ة تعتمد بشكل دبري علا املناقشاة  اول   

لاذلك هنالاك    ؛ض يك ي لتقدي  ن ام ق اس ُيةقلق أغارا  التقاوي  العاماة   ال نن وهذا 
 اجة ماسجة إىل ت ع ل اسيات ج ات تادريس وأدوات تق ا   لعمل اات القاراءة البصارية      

لألعمال ال ن ة والتصام   من خالل الكتابة التأمل اةن أو الكتاباة النقدياةن أو اإلبداع اة.       
ة اليت ميرج بها الطالب أثناء إنتاج ال ن تتطّلاب القاراءة الناقادة    والعمل ة اإلنتاج ة اإلبداع 

العم قةن والتعبري عنها من خالل أنشاطة الكتاباة الايت تعكاس اخلاربة املعرف اة واملهارياة        
املكتسبة لدى املتعل  ملدة طويلة. و  يفوء ذلكن فإنه من الضاروري توظ اف اساتخدام    

يف ة علا نطاق واسع   الب ئة التعل م ة؛ لتعزياز  خصامص ومم زات املتا ف ال ن ة اضفيا
 مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

ُتَعدج الكتابة املقال ة أ د األنشطة املصا بة للتدريس باستخدام املتا ف ال ن ة واليت 
اجلمال اة وتق  مهاا   اااضت    تهدف إىل اضستجابة لل ن واملمارسة للتعابري عان اخلاربة    

(. Borg, 2012, P.6ال نون البصريةن إض أن استخدامها نادر   مدارس التعل   العام )
 .Lockheart et al( وض  هارت وآخرون )Wilson 2012, P. 41وب جَن ويلسون )

( إىل أنه غالًبا ما يرجع عدم توظ ف اضساتجابة لألعماال ال ن اة مان خاالل      94 ,2004
كتابة   مقررات التطب قات العمل اة إىل أنج معلماي ال ناون ك يكوناوا ُماؤهاِلني بشاكل       ال

مناسب لتدريس ن رياات ال ناون وتااري  ال ان؛ مماا أوجاد تباعاًدا باني اإلنتااج ال ا            
 واضستجابة له.  

ومن خالل خربة البا ثة   اإلشراف امل داني علا معلمات اليب ة ال ن ةن ُيالَ ا   
 ف الكتابة النقدية أو اإلبداع ة للتعبري عن اخلربة العلم ة واجلمال ة اليت مترج بهاا  عدم توظ

الطالبةن وقلة است ادة املعلمة منها   تق    النماو املعار  وال ا  لادى الطالباةن وتقاوي        
خمرجات التعل  املرتبطة بأهداف تدريس اضساتجابة لل ان. وقاد أدادت دراساة دان ا ال       

(Daniela, 2020  علااا أن لاادى املعلمااني قصااوًرا   ت ع اال التعلاا   اإللكيونااي )
واضفيا ن وناادى بأهم اة دور املعلماني   اساتخدام اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة          
العمل ة التعل م ة. وقد أوصت اموعة من الدراسات باساتخدام التادريس القاام  علاا     

(ن 2017(ن والغامادي ) 2014امادي ) التطب قات اإللكيون ة واضفيايف ة؛ ددراساة الغ 
 ,Maithreyi(   تدريس ااضت اليب ة ال ن ة. دما نادت دراسات )2020والقرشي )

Jaffri & Abu Talib, 2016؛ Lau & Tam, 2017    بأهم اة ت ع ال املمارساات )
الصاا  ة التطب ق ااة لالسااتجابة اجلمال ااةن واحلاجااة إىل تطااوير لاااذج تق اا   النقااد ال اا   

جابة لل ن باستخدام اللغة املكتوبة؛ إذ إن أنشطة الكتابة النقدياة اإلبداع اة ُتةقلاق    واضست
أهدًفا وظ   ة ومجال ة تتجسق مع طب عة ااال ال ناون. و  يفاوء ذلاكن جااءت الدراساة       

 احلال ة لإلجابة عن السؤال الرم س التالي:
نم اة مهاارات الكتاباة    ما أثر التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايفا ة   ت 

النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة؟ 
 ويت رع من السؤال الرم س األسئلة التال ة:

ما مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة الالزمة تنم تها لالستجابة لل ن لدى طالبات  -1
 ل ن ة؟الصف األول الثانوي مبقرر اليب ة ا
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( إىل أنه غالًبا ما يرجع عدم توظ ف اضساتجابة لألعماال ال ن اة مان خاالل      94 ,2004
كتابة   مقررات التطب قات العمل اة إىل أنج معلماي ال ناون ك يكوناوا ُماؤهاِلني بشاكل       ال

مناسب لتدريس ن رياات ال ناون وتااري  ال ان؛ مماا أوجاد تباعاًدا باني اإلنتااج ال ا            
 واضستجابة له.  

ومن خالل خربة البا ثة   اإلشراف امل داني علا معلمات اليب ة ال ن ةن ُيالَ ا   
 ف الكتابة النقدية أو اإلبداع ة للتعبري عن اخلربة العلم ة واجلمال ة اليت مترج بهاا  عدم توظ

الطالبةن وقلة است ادة املعلمة منها   تق    النماو املعار  وال ا  لادى الطالباةن وتقاوي        
خمرجات التعل  املرتبطة بأهداف تدريس اضساتجابة لل ان. وقاد أدادت دراساة دان ا ال       

(Daniela, 2020  علااا أن لاادى املعلمااني قصااوًرا   ت ع اال التعلاا   اإللكيونااي )
واضفيا ن وناادى بأهم اة دور املعلماني   اساتخدام اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة          
العمل ة التعل م ة. وقد أوصت اموعة من الدراسات باساتخدام التادريس القاام  علاا     

(ن 2017(ن والغامادي ) 2014امادي ) التطب قات اإللكيون ة واضفيايف ة؛ ددراساة الغ 
 ,Maithreyi(   تدريس ااضت اليب ة ال ن ة. دما نادت دراسات )2020والقرشي )

Jaffri & Abu Talib, 2016؛ Lau & Tam, 2017    بأهم اة ت ع ال املمارساات )
الصاا  ة التطب ق ااة لالسااتجابة اجلمال ااةن واحلاجااة إىل تطااوير لاااذج تق اا   النقااد ال اا   

جابة لل ن باستخدام اللغة املكتوبة؛ إذ إن أنشطة الكتابة النقدياة اإلبداع اة ُتةقلاق    واضست
أهدًفا وظ   ة ومجال ة تتجسق مع طب عة ااال ال ناون. و  يفاوء ذلاكن جااءت الدراساة       

 احلال ة لإلجابة عن السؤال الرم س التالي:
نم اة مهاارات الكتاباة    ما أثر التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايفا ة   ت 

النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة؟ 
 ويت رع من السؤال الرم س األسئلة التال ة:

ما مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة الالزمة تنم تها لالستجابة لل ن لدى طالبات  -1
 ل ن ة؟الصف األول الثانوي مبقرر اليب ة ا
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ما اسيات ج ة التدريس القاممة علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة لتنم ة مهارات الكتابة  -2
 ال ن ة؟ لالستجابة لل ن لدى طالبات الصف األول الثانوي مبقرر اليب ةالنقدية اإلبداع ة 

( باني متوساطي   0.05هل توجد فروق ذات دضلة إ صاام ة عناد مساتوى دضلاة )     -3
التجريب ة واجملموعة الضابطة   التطب ق البعادي ضختباار مهاارات    درجات اجملموعة 

الكتابة النقدية اإلبداع ة لالساتجابة لل ان تعازى إىل التادريس القاام  علاا اليب اة        
 ويت رع من هذا السؤال ال ريف ة التال ة:املتة  ة اضفيايف ة؟ 

متوساطي  ( باني  0.05ض توجد فروق ذات دضلة إ صام ة عند مساتوى دضلاة )    .أ
رتب درجات اجملموعة التجريب ة واجملموعة الضابطة   التطب اق البعادي ضختباار    
مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن تعزى إىل التدريس القاام  علاا   

 .اليب ة املتة  ة اضفيايف ة

 هدفت الدراسة احلال ة إىل حتق ق ما يلي:أهداف الدراسة: 

ابة النقدية اإلبداع ة الالزمة لالستجابة لل ن مبقرر اليب ة ال ن ة حتديد مهارات الكت -1
 لدى طالبات الصف األول الثانوي.

تصم   اسيات ج ة تدريس قاممة علا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة لتنم اة مهاارات       -2
 الكتابة النقدية اإلبداع ة.

 ة   تنم اة مهاارات   الكشف عن أثر التدريس القام  علا اليب ة املتة  اة اضفيايفا   -3
الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن مبقرر اليب اة ال ن اة لادى طالباات الصاف      

 األول الثانوي.

 متثلت أهم ة الدراسة ف ما يلي:أهمية الدراسة: 

توظ ف تقن ات التعل   وتطب قات املتا ف اضفيايف ة للتغلب علا حتديات تدريس  -1
 افه املرجوجة.اليب ة ال ن ةن وحتق ق أهد

اضست ادة من قاممة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لتدريس وتق    اخلربة اجلمال اة   -2
 وعمل ات اضستجابة لل ن.

إفادة املعلمني بدل ل تدريسي يساعده  علا تصم   وتوظ اف املتاا ف اضفيايفا ة     -3
   حتسني العمل ة التدريس ة وحتق ق أهداف التعل .

  اليبااوي لتطااوير اااال اليب ااة ال ن ااة بااالتعل   العااام وتقاادي   اإلسااهام   احلاارا -4
اسيات ج ات ناجعة تساعد املعلمني علا تدريس وتق    املعارف واملهارات املرتبطاة  

 مبجال اضستجابة لل ن.

 اقتصرت هذه الدراسة علا ما يلي:حدود الدراسة: 

اقاع وتطب قاات وبارامج    تناولت هذه الدراسة التعل  بواسطة مو احلدود املويفوع ة: -1
املتا ف اضفيايفا ةن دماا تناولات مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة وتضاماَنت:         
الوصفن والتةل لن والت سارين واحلكا ن والطالقاةن واملروناةن واألصاالةن وتن ا         

 الكتابة.
 طالبات الصف األول الثانوي.  احلدود البشرية: -2
طالبات املدرسة الثانوياة األوىل باإدارة التعلا      ُطبجقت الدراسة علا  احلدود املكان ة: -3

(ن schools.madrasati.saمبكااة املكرمااةن وَعْبااَر منصجااتها التعل م ااة اضفيايفاا ة ) 
 املعتَمدة من وزارة التعل  . 

 ها.1442ُطبجقت الدراسة   ال صل الدراسي األول لعام  احلدود الزمان ة: -4

 مصطلحات الدراسة:
: هي اال تعل مي يهادف إىل تقادي    (Museum Educationاليب ة املتة  ة ) -1

التعل   والتثق ف للعامة من اجملتمعن من خالل حمتوياات املتاا ف التارة اة وال ن اة     
 Americanوالعلم ة اليت ُتنمِّي اضدتشااف واملال  اة والنقاد والتأمال واحلاوار )     

Association of Museum, 2008أنها: اسايات ج ة  (. وُتعرِّفها الدراسة احلال ة ب
 الدراسة. وحمتوى املتا ف ال ن ة واملصممة لتةق ق أهداف هذهتعل م ة تعتمد علا أنشطة 

عراَفااه دينج ااو يااو وآخاارون     (:Virtual Museumاملتةااف اضفيايفااي )  -2
(Dengbo Yu et al., 2016        بأنه: "متةاف خ االي مان دون جادران وموقاع )
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إفادة املعلمني بدل ل تدريسي يساعده  علا تصم   وتوظ اف املتاا ف اضفيايفا ة     -3
   حتسني العمل ة التدريس ة وحتق ق أهداف التعل .

  اليبااوي لتطااوير اااال اليب ااة ال ن ااة بااالتعل   العااام وتقاادي   اإلسااهام   احلاارا -4
اسيات ج ات ناجعة تساعد املعلمني علا تدريس وتق    املعارف واملهارات املرتبطاة  

 مبجال اضستجابة لل ن.

 اقتصرت هذه الدراسة علا ما يلي:حدود الدراسة: 

اقاع وتطب قاات وبارامج    تناولت هذه الدراسة التعل  بواسطة مو احلدود املويفوع ة: -1
املتا ف اضفيايفا ةن دماا تناولات مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة وتضاماَنت:         
الوصفن والتةل لن والت سارين واحلكا ن والطالقاةن واملروناةن واألصاالةن وتن ا         

 الكتابة.
 طالبات الصف األول الثانوي.  احلدود البشرية: -2
طالبات املدرسة الثانوياة األوىل باإدارة التعلا      ُطبجقت الدراسة علا  احلدود املكان ة: -3

(ن schools.madrasati.saمبكااة املكرمااةن وَعْبااَر منصجااتها التعل م ااة اضفيايفاا ة ) 
 املعتَمدة من وزارة التعل  . 

 ها.1442ُطبجقت الدراسة   ال صل الدراسي األول لعام  احلدود الزمان ة: -4

 مصطلحات الدراسة:
: هي اال تعل مي يهادف إىل تقادي    (Museum Educationاليب ة املتة  ة ) -1

التعل   والتثق ف للعامة من اجملتمعن من خالل حمتوياات املتاا ف التارة اة وال ن اة     
 Americanوالعلم ة اليت ُتنمِّي اضدتشااف واملال  اة والنقاد والتأمال واحلاوار )     

Association of Museum, 2008أنها: اسايات ج ة  (. وُتعرِّفها الدراسة احلال ة ب
 الدراسة. وحمتوى املتا ف ال ن ة واملصممة لتةق ق أهداف هذهتعل م ة تعتمد علا أنشطة 

عراَفااه دينج ااو يااو وآخاارون     (:Virtual Museumاملتةااف اضفيايفااي )  -2
(Dengbo Yu et al., 2016        بأنه: "متةاف خ االي مان دون جادران وموقاع )
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ملتةف احلق قي باستخدام اإلنينات والب اناات   و دود مكان ةن وُيمثِّل مج ع  ات ا
(. وُيعااراف املتةااف اضفيايفااي   هااذه  127الضااخمة والواقااع اضفيايفااي" )ص

الدراسة بأنه: متةف تعل مي رقمي ميكن الوصول إل ه عن طرياق شابكة اإلنيناتن    
 وهو مماثل للمتا ف احلق ق ةن   ث يتضمان قاعاٍت ُتعَر  ف ها أعمال فن ة مرتبطاة 

مبويفوعات منهج اليب ة ال ن ةن وميكن للطالبات زيارته والتجاول ف اه دون  اواجز    
زمان ة أو مكان ةن ويِفْمن نشاطات تعل م ة ُمةدادة. وميكن للمعلمة توظ ف املتا ف 
ال ن ة اضفيايف ة العامل ةن أو استخدام برامج املتاا ف ال ن اة الايت ُتصاما  ألهاداف      

 ُمةدادة. 
( أن الكتاباة النقدياة   Mcvey,2008, 289با اَن مااد ي )  دية اإلبداع ة: الكتابة النق -3

اإلبداع ة عبارة عن اضستجابة اللغوية للمشاعر واأل اس س واضن عاضت واملواقاف  
واخلربات بأسلوب مجالي ُيوظلاف الدقاة   الوصاف والتصاوير والقاوة   اخل اال.       

 اة بأنهاا: "امال املهاارات الكتاب اة      ( الكتابة اإلبداع2008وعراف قطامي واللوزي )
اللغوية واإلبداع ة ال كرية اليت يستط ع الطالب استثمارها للكتاباة بطريقاة مبتكارةن    

وُتعراف الكتابة النقدية اإلبداع ة   هذه الدراسة بأنها: القادرة   (.14وبلغة غن ة" )ص
لغوي اان وتوظ اف   علا التعبري الكتابي لالستجابة لألعمال ال ن ة   فقرات صة ةة 

مهارات الوصفن والت سرين والتةل الن واحلكا ن واملروناةن واألصاالةن والطالقاةن      
 وتن    الكتابة؛ وتقاس مبق اس الكتابة النقدية واإلبداع ة املستخَدم اذه الدراسة.  

( أنج اضساتجابة  Staff & Farmer, 2019با اَن ساتف وفاارمر )    اضستجابة لل ان:  -4
اور لتاادريس ال نااون البصااريةن وتهاادف إىل توظ ااف املعااارف لل اان هااي أ ااد احملاا

واملهارات املكتسبة من ممارسة عمل ات اإلنتاج لدى الطالب ل ه  األعمال ال ن ة وما 
ُتقدِّمه من ظواهر وس اقات ثقاف ة واجتماع ة. وُتعاراف اضساتجابة الكتاب اة لل ان       

وياة علاا توظ اف مهاارات الكتاباة      طالباة باملر لاة الثان  الهذه الدراسة بأنها: قدرة 
النقدية اإلبداع ة   اضستجابة لألعمال ال ن اة أثنااء الزياارات املتة  اة اضفيايفا ة      

 احملدادة وأنشطتها التعل م ة.

 أدبيات الدراسة:

 : املتا ف ال ن ة اضفيايف ة: أوًض
ان وقاد  ارتبطت املتا ف ال ن اة بالعمل اة اليبوياة والتعل م اة مناذ أول ظهاور اا       

طورت وظام ها لتوادب ت ارات التعل   املتغرية منذ بداية القرن احلادي والعشرين. فمان  
أدوار املتا ف ال ن ة تعزيز التعل  لتخصصات خمتل ة؛ داللغةن والتاري ن واألدبن وعلا   

(؛ وماع ظهاور   Glesne, 2012, P.100األ  اءن والريايف اتن واألعماال التجارياة )  
ة لل نون أصبم لليب ة املتة  ة دور أدرب   توفري تعل   اااني للجم اع.   الدراسات الب ن 
( أن التعل   املتة ي سدا ال جوة بني التعلا    Ramirez, 2015, P. 41ويرى رامرييز )

الر ي وغري الر ين وَعِمَل علا ت ع ل ُطرق التدريس غري التقل ديةن ودسر احلاواجز  
الدراس ةن وخلق املزيد من اضتصال املعار  والثقاا     بني اموعات التعل  واملويفوعات

وإثراء ألاط التعل  املختل ة لدى الطلبة. وأصبم لدى املتا ف ال ن ة طرق تربوية مبتكرة 
إلظهار ق متهان وذلك من خالل استخدام أدوات التكنولوج ا لتوفري جتربة خاصاة بكال   

فيايف ة اليت تعتمد علاا تطب قاات   (؛ ف هرت املتا ف ال ن ة اضDaniels, 2016زامر )
تقن ة   تصم   املعر  وقاعاته اضفيايف ة وتزويدها مبةردات حبث اة تسااعد اليباويني    
علا توظ ف الزيارات اضفيايف ة للمتا ف العامل ة واضست ادة منها   حتق اق األهاداف   

 التعل م ة املرجواة.
من اجملاضت الدراس ة؛ داحملاف ة  وظامف املتا ف ميابطة ومتشابكة مع دثريتعد و

علا املوروثن والعر ن والتعلا  ن والبةاث؛ دونهاا مرداًزا ثقاف  اا واجتماع  اان وأها         
إشرا  وتثق اف الزامار عان األعماال ال ن اةن والايت        من هذه وظامف املتةف هيوظ  ة 

وبرااها  بدورها حتكي التاري  لكثري من العلوم واملعارفن من خالل معاريفها وأنشطتها
( أن Thomas, 2010. P. 6(. ويارى تومااس )  Glesne,2012التعل م ة والبةث اة ) 

دلمة املتةف تع  دراسة أو مكتبةن وهو بذلك يعدجه رافاًدا مان روافاد التعلا   والاتعل       
لتقدي  املعرفة والثقافةن دما أنه ب ئة تعل  نِشطة ثريجة باملصاادر الكابرية الايت ض تساتوعبها     
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 أدبيات الدراسة:

 : املتا ف ال ن ة اضفيايف ة: أوًض
ان وقاد  ارتبطت املتا ف ال ن اة بالعمل اة اليبوياة والتعل م اة مناذ أول ظهاور اا       

طورت وظام ها لتوادب ت ارات التعل   املتغرية منذ بداية القرن احلادي والعشرين. فمان  
أدوار املتا ف ال ن ة تعزيز التعل  لتخصصات خمتل ة؛ داللغةن والتاري ن واألدبن وعلا   

(؛ وماع ظهاور   Glesne, 2012, P.100األ  اءن والريايف اتن واألعماال التجارياة )  
ة لل نون أصبم لليب ة املتة  ة دور أدرب   توفري تعل   اااني للجم اع.   الدراسات الب ن 
( أن التعل   املتة ي سدا ال جوة بني التعلا    Ramirez, 2015, P. 41ويرى رامرييز )

الر ي وغري الر ين وَعِمَل علا ت ع ل ُطرق التدريس غري التقل ديةن ودسر احلاواجز  
الدراس ةن وخلق املزيد من اضتصال املعار  والثقاا     بني اموعات التعل  واملويفوعات

وإثراء ألاط التعل  املختل ة لدى الطلبة. وأصبم لدى املتا ف ال ن ة طرق تربوية مبتكرة 
إلظهار ق متهان وذلك من خالل استخدام أدوات التكنولوج ا لتوفري جتربة خاصاة بكال   

فيايف ة اليت تعتمد علاا تطب قاات   (؛ ف هرت املتا ف ال ن ة اضDaniels, 2016زامر )
تقن ة   تصم   املعر  وقاعاته اضفيايف ة وتزويدها مبةردات حبث اة تسااعد اليباويني    
علا توظ ف الزيارات اضفيايف ة للمتا ف العامل ة واضست ادة منها   حتق اق األهاداف   

 التعل م ة املرجواة.
من اجملاضت الدراس ة؛ داحملاف ة  وظامف املتا ف ميابطة ومتشابكة مع دثريتعد و

علا املوروثن والعر ن والتعلا  ن والبةاث؛ دونهاا مرداًزا ثقاف  اا واجتماع  اان وأها         
إشرا  وتثق اف الزامار عان األعماال ال ن اةن والايت        من هذه وظامف املتةف هيوظ  ة 

وبرااها  بدورها حتكي التاري  لكثري من العلوم واملعارفن من خالل معاريفها وأنشطتها
( أن Thomas, 2010. P. 6(. ويارى تومااس )  Glesne,2012التعل م ة والبةث اة ) 

دلمة املتةف تع  دراسة أو مكتبةن وهو بذلك يعدجه رافاًدا مان روافاد التعلا   والاتعل       
لتقدي  املعرفة والثقافةن دما أنه ب ئة تعل  نِشطة ثريجة باملصاادر الكابرية الايت ض تساتوعبها     
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( أنج املتاا ف ال ن اة ُتتا م    Daniela, 2020, P. 3دراسة. فقد با ان دان ا ال )  الكتب ال
مسا ة أدرب لعر  املقتن ات املتة  اة َعْباَر الب ئاات الرقم اةن وَتعريفاها بشاكل مباشار        
للطالب من خالل ب ئة آمنة وموجهة تربوي ان وتسه    توفري ب ئة غن اة ملمارساة الات كري    

رين والت كري الناقدن والات كري اإلباداعي. دماا تسااعد املتاا ف      التأملين والت كري البص
ال ن ااة اضفيايفاا ة   عمااق املعرفااة للم اااه   والن ريااات ال ن ااةن وتوث ااق األ ااداث   

( أنج اساتخدام  Fang, 2017, P. 57فاان  )  والثقافات وال نون وطرق ِ ْ  هاا. وأّداد  
التعل ن ويتوافق مع قدرات ج ل التعل  املتا ف ال ن ة اضفيايف ة ُيةسِّن جودة التعل   و

الرقمي بأقلج جهد وتكل ة؛ فاخلصامص ال ن ة اليت متتلكها املتا ف اضفيايف ة؛ داإلتا ةن 
والعامل ةن والدينام ك ةن وإثراء احملتوىن وتنوُّع الوسامطن والت اعل ة ُتةقلاق خاربة تعل م اة    

 ثريجة للمتعل .
ا مان أناواع التعلا   املتنقالن ُمساتقل عان الن اام        وُتَعدج املتا ف اضفيايف ة نوًعا 

األساسي للتعل  ن ويستخدم منصات قاممة علا الويبن ويدمج باني التطب قاات التقن اة    
والوسامط املختل ة؛ للوصول إىل حمتويات املتةاف   أيج زماان ومكاان لتقادي  احملتاوى      

ل ة التعل م ة الطالَب علاا  بشكل ت اعلي. ويساعد استخداُم املتا ِف اضفيايف ِة   العم
حتل ل معارفه ن واست عابها وَويْفعها   الس اق املناسبن ومن ث  توفري مستويات جديدة 

 Aguayo, Eamesمن الت كري وتعزيز الدافع ة؛ لتطوير فه  أعمق للمعرفاة النوع اة )  
& Cochrane, 2020    ويتطلَّب استخدام املتا ف اضفيايف ة معرفاة تطب قاتهاا مان .)

ِقبل املعلمني؛ لتزويد الطاالب بتجرباة الاتعل  املناسابة والتاوازن باني العنصار البشاري         
( فإن الب ئاة اضفيايفا ة للمتةاف    ICOMوالتق . ووفًقا للمجلس الدولي للمتا ف )

(: وحيتوي علا املعلوماات األساسا ة   Brochure Museumتشمل: متةف الكت ب )
ز علاا زياارة املتةاف. ومتةاف احملتاوى      داملوقع وساعات العمال واأل اداثن وُيةّ ا   

(Content Museum    وهو موقع يت  إنشاؤه بقاعدة ب انات حتتاوي علاا معلوماات :)
ت صاا ل ة  ااول اموعااات املتةاافن وميكاان زيااارة املتةااف افيايفاا  ا واحلصااول علااا 

(: وهاو موقاع   Learning Museumاملعلومات   أيج وقت ومكان. ومتةف التعل  )

وي مرتبط باملتةفن وُيقدِّم معلومات إيفاف ة  ول مويفوع أو ااال معاني   إلكيوني ترب
(Howarth, 2012 .) 

وظهرت احلاجة إىل اضست ادة من التطب قات اإللكيون ة واضفيايف ة ال ن ة   ظلج 
التأثري التكنولوجي ااامل   اال ال نون والتصم  ؛ إذ أصبةت التقن ة الرقم ة جازًءا ض  

 ,.Anton, et alملمارساات ال ن اة الصا  ة. وقاد أّداد أنتاون وآخارون )       ين صل عن ا
2018, P.138 أنج من مربرات استخدام ال نانني واملؤرخني واليبويني للمتا ف ال ن ة )

اضفيايف ة قدرتها علا النشر العلمي والثقا  لألعمال ال ن ة من خالل منصاة م تو اةن   
ب ئة تعلُّ  آمنةن وتوفري حمتاوى دابري ومصاادر تعلُّا       وعر  املقتن ات الثم نة والنادرة  

متنوعة من خالل املسا ةن والتقل ل من التكل اة املادياة واإلدارياة للمتاا ف التقل دياة.      
وهااذه املااربرات دفعاات بكااثري ماان املسااتثمرين   اااال التعلاا   إىل تصاام   واجهااات 

يعهاا وفاق السا اق التعل ماي     وتطب قات للمتا ف ال ن ة اضفيايف ة ميكن للمعلمني تطو
 واألهداف املرجوجةن وتعزيز اإلطار الن ري للمنهج املدرسي.

ومترج عمل ة تصم   التعل   بواسطة املتا ف اضفيايف ة مبرا ل تتضامان خطاوات   
متسلسلة تهدف إىل توظ ف التطب قات الرقم ة   العمل ة التعل م ة بك اءة عال ة. واتلف 

اضفيايفي بااختالف أهاداف الاتعل ؛ فمنهاا: النمااذج التوج ه اة        لاذج تصم   التعل  
((Prescriptive Models     اليت ُتستخدم لتةديد ما جيب عمله مان إجاراءات إلزام اة

للتوصاال إىل منتجااات ُمةاادادة ذات مواصاا ات تعل م ااة مع نااةن والنماااذج الوصاا  ة    
(Descriptive Models)  ُمةاادادة ذات  الاايت ُتسااتخدم لوصااف منتجااات تعل م ااة

الايت   Procedural Models)أسال ب وإجراءات تعل م ة مع نةن والنماذج اإلجرام اة ) 
ُتستخدم لشرح أداء مهمة عمل اة مع ناة وتشاتمل علاا سلساة مت اعلاة مان العمل اات         

(. ف جاب علاا مساتخدم تطب قاات     Gheorghiu & Stefan, 2018واإلجاراءات ) 
عايري تصم   أيج لوذج تعل مي؛ دمالءماة النماوذج   تصم   املتا ف اضفيايف ة مراعاة م

لألهداف املرغوب حتق قها ولإلمكانات املادية والكوادر البشرية املتا ةن ومدى توافقه مع 
خصامص املتعلمنين والدقة والبساطة والويفاوحن وساهولة املعاجلاة والتن  اذن وساهولة      

 ملرا ل الدراس ة املختل ة.التعديل مبا يتوافق مع طب عة املنهج املدرسي وخصامص ا
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وي مرتبط باملتةفن وُيقدِّم معلومات إيفاف ة  ول مويفوع أو ااال معاني   إلكيوني ترب
(Howarth, 2012 .) 

وظهرت احلاجة إىل اضست ادة من التطب قات اإللكيون ة واضفيايف ة ال ن ة   ظلج 
التأثري التكنولوجي ااامل   اال ال نون والتصم  ؛ إذ أصبةت التقن ة الرقم ة جازًءا ض  

 ,.Anton, et alملمارساات ال ن اة الصا  ة. وقاد أّداد أنتاون وآخارون )       ين صل عن ا
2018, P.138 أنج من مربرات استخدام ال نانني واملؤرخني واليبويني للمتا ف ال ن ة )

اضفيايف ة قدرتها علا النشر العلمي والثقا  لألعمال ال ن ة من خالل منصاة م تو اةن   
ب ئة تعلُّ  آمنةن وتوفري حمتاوى دابري ومصاادر تعلُّا       وعر  املقتن ات الثم نة والنادرة  

متنوعة من خالل املسا ةن والتقل ل من التكل اة املادياة واإلدارياة للمتاا ف التقل دياة.      
وهااذه املااربرات دفعاات بكااثري ماان املسااتثمرين   اااال التعلاا   إىل تصاام   واجهااات 

يعهاا وفاق السا اق التعل ماي     وتطب قات للمتا ف ال ن ة اضفيايف ة ميكن للمعلمني تطو
 واألهداف املرجوجةن وتعزيز اإلطار الن ري للمنهج املدرسي.

ومترج عمل ة تصم   التعل   بواسطة املتا ف اضفيايف ة مبرا ل تتضامان خطاوات   
متسلسلة تهدف إىل توظ ف التطب قات الرقم ة   العمل ة التعل م ة بك اءة عال ة. واتلف 

اضفيايفي بااختالف أهاداف الاتعل ؛ فمنهاا: النمااذج التوج ه اة        لاذج تصم   التعل  
((Prescriptive Models     اليت ُتستخدم لتةديد ما جيب عمله مان إجاراءات إلزام اة

للتوصاال إىل منتجااات ُمةاادادة ذات مواصاا ات تعل م ااة مع نااةن والنماااذج الوصاا  ة    
(Descriptive Models)  ُمةاادادة ذات  الاايت ُتسااتخدم لوصااف منتجااات تعل م ااة

الايت   Procedural Models)أسال ب وإجراءات تعل م ة مع نةن والنماذج اإلجرام اة ) 
ُتستخدم لشرح أداء مهمة عمل اة مع ناة وتشاتمل علاا سلساة مت اعلاة مان العمل اات         

(. ف جاب علاا مساتخدم تطب قاات     Gheorghiu & Stefan, 2018واإلجاراءات ) 
عايري تصم   أيج لوذج تعل مي؛ دمالءماة النماوذج   تصم   املتا ف اضفيايف ة مراعاة م

لألهداف املرغوب حتق قها ولإلمكانات املادية والكوادر البشرية املتا ةن ومدى توافقه مع 
خصامص املتعلمنين والدقة والبساطة والويفاوحن وساهولة املعاجلاة والتن  اذن وساهولة      

 ملرا ل الدراس ة املختل ة.التعديل مبا يتوافق مع طب عة املنهج املدرسي وخصامص ا



اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 17المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م16

 ثانً ا: اضستجابة لل نون البصرية:
(ن وداان اليد از   1870ُأْدِخل م هوم اليب ة اجلمال ة   املنااهج األمريك اة مناذ )   

علا تنم ة املهارات اجلمال ة   الرس  إلعداد الطلباة لاللتةااق باملؤسساات الصاناع ة.     
ل   مهاارات الرسا ؛ دالرسا  ال ادوي احلارجن      ودان تدريس اليب ة اجلمال ة يهدف إىل تع

والرس  من الذادرةن والنموذجن واملن ور ااندسي؛ بهدف تقوية مهارات التناسق بني ماا  
ترى العني وما ميكن صناعته ومع َتطوُّر مناهج اليب ة ال ن ة وتدريساها أصابةت اليب اة    

سرح؛ دما تناولت مويفوعاتها اجلمال ة ُتدراس من خالل ال نون البصريةن واملوس قان وامل
الس اقات الثقاف ة والقضايا اضجتماع ةن وذلك من خاالل تادريس علا  اجلماال دأ اد      
ااضت تن    املنهجن واضستجابة لل ن دمجاال أساساي مان اااضت مقاررات منااهج       

 (.. Hoevath, 2014) ال نون البصرية بالتعل   العام
 ن منةًنا ن ري ا وعمل  ا   دثري من الادولن  وك يأخذ تدريس وتق    اضستجابة لل

( (DBAEومنها اململكة العرب ة السعوديةن إض مع تبنِّي املانهج التن  ماي لليب اة ال ن اة     
الذي أسه    تشك ل اال اضستجابة لل ن من خالل ااضتهن وتدريس اضستجابة لل ان  

 اا   املعااارف واملهااارات (ن وتقCherry,2004ماان خااالل أنشااطة اااال النقااد ال اا  )
 Rickinson & Mayاملكتسبة لدى الطاالب مان خاالل املناقشاة والكتاباة النقدياة )      

(. وقد أصبم اال النقد ال   مكوًنا إلزام  ا ملناهج اليب ة ال ن ةن و  بعض الدول 2009
وطن اة؛  دأسيال ا وأمريكان والصني تعدج اختبارات النقد ال   أ د ااضت اضختبارات ال

( وه ئااة اضمتةانااات والتق اا     CDC, 2003فمناااهج يهااونج دااونج الصاا ن ة )   
(HKEAA, 2010  تلزمان باضختبار الكتابي للنقد ال   باملر لة املتوسطة والثانوياةن )

ويشمل: التق   ن والوصفن والتةل لن والت سرين واحلك  علا األعمال ال ن اة. دماا أن   
وضيات املتةدة األمريك ة أددت علا التةول من اليد ز علاا  املعايري الوطن ة لل نون بال

اإلنتاج ال   إىل أهم ة التوازن ب نه وبني اضستجابة لل نن وداان ااال اضساتجابة لل ان     
 (. NCAS, 2020أ د املعايري األساس ة لتصم   وتقوي  تعل  اال ال نون البصرية )

ةن تدريس وتق    ااال اضساتجابة لل ان    ومن القضايا اجلدل ة   اال اليب ة ال ن 
(Mackenzie & Veresov, 2013 Hopperstad, 2010 ؛ وذلااك لتعاادُّد)؛

ااضت ال نون وَتمرُدزها  ول تق    اإلنتاج ال   دون عمل ات اضستجابة لاه.  وتؤداد   
ج ( أن تق   تعل   ال ن ك َيُعْد حمصاوًرا   اإلنتاا  Alekseeva, 2018, P. 75ألكس  ا )

ال   أو قدرة املتعل  علا ِ ْ   أ اء أو ب انات عن األعمال ال ن ةن بل جيب أن يقودناا  
إىل التعاارف علااا قاادرات ومهااارات املااتعل  ال ن ااةن وشااعوره وماادى فهمااه لألفكااار  
األساس ة. وإن عمل ات التعل  واخلربة املكتسابة مان دراساة تااري  ال ان والنقاد ال ا         

بطة بثقافة الطالب احملل ة تسه    َتعلماه مهاارات اضساتجابة ااذه     لل نون املختل ة واملرت
ال نون وتقديرها؛ فتنعكس معرفته ومهاراته علا إنتاجه ال  ن وقدرته علا إثاراء ثقافتاه   

 (.Westraadt, 2016البصرية من خالل رموز وس اقات األعمال ال ن ة بشكل عام )
( علاا  ACARA, 2016ألسايال ة ) وقد نصات معايري مناهج ال نون البصارية ا 

أنج ِمن د ايات املر لة املتوسطة والثانوية أن يتمكَّن الطالب مبقررات ال نون البصرية من 
اإلنتاج ال   واضستجابة له علا  دٍّ سواء. واهتمت املنااهج األسايال ة بتنم اة الثقافاة     

م(؛ 19884ية مناذ عاام )  البصرية من خالل َجْعِلها هدًفا وايفًةا   مقرر ال نون البصار 
وأصبةت من متطلبات اختبارات القبول العامة للتعرف علا قدرة الطالب علا الكتاباة  

(. دما أصبم الطاالب  Lummis, Morris & lock, 2016التةل ل ة للصورة ال ن ة )
الذين يدرسون ال نون البصرية   الصف الثاني عشار ملازمني باجت ااز اختباار حترياري      

ة واجلمال ة اليت مرُّوا بها.  ويات  تن ا   اساتجابة الطاالب   مقارر ال ناون       للخربة ال ن 
البصرية من خالل التةل ل النقدي للصورن وتوج ه نقاشه ن وتق    مهاراته  من خاالل  
التق    املستمر. ويسه  مقرر ال نون البصرية باملر لة الثانوية   صاقل مهاارات الكتاباة    

لطاالب لالساتعداد ضختباار القباول   اصُّاص ال ناون       واضستجابة لل ان ومهاارات ا  
 (.SCSA,2015البصرية باملر لة اجلامع ة )

واضهتمام اليبوي مبجال اضستجابة لل ن ينبثق من اخلربة املعرف ة واجلمال اة الايت   
يكتسبها الطالب أثناء مروره مبرا ل دراسة ونقد األعمال ال ن اة؛ ف اي مر لاة التةل ال     
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ةن تدريس وتق    ااال اضساتجابة لل ان    ومن القضايا اجلدل ة   اال اليب ة ال ن 
(Mackenzie & Veresov, 2013 Hopperstad, 2010 ؛ وذلااك لتعاادُّد)؛

ااضت ال نون وَتمرُدزها  ول تق    اإلنتاج ال   دون عمل ات اضستجابة لاه.  وتؤداد   
ج ( أن تق   تعل   ال ن ك َيُعْد حمصاوًرا   اإلنتاا  Alekseeva, 2018, P. 75ألكس  ا )

ال   أو قدرة املتعل  علا ِ ْ   أ اء أو ب انات عن األعمال ال ن ةن بل جيب أن يقودناا  
إىل التعاارف علااا قاادرات ومهااارات املااتعل  ال ن ااةن وشااعوره وماادى فهمااه لألفكااار  
األساس ة. وإن عمل ات التعل  واخلربة املكتسابة مان دراساة تااري  ال ان والنقاد ال ا         

بطة بثقافة الطالب احملل ة تسه    َتعلماه مهاارات اضساتجابة ااذه     لل نون املختل ة واملرت
ال نون وتقديرها؛ فتنعكس معرفته ومهاراته علا إنتاجه ال  ن وقدرته علا إثاراء ثقافتاه   

 (.Westraadt, 2016البصرية من خالل رموز وس اقات األعمال ال ن ة بشكل عام )
( علاا  ACARA, 2016ألسايال ة ) وقد نصات معايري مناهج ال نون البصارية ا 

أنج ِمن د ايات املر لة املتوسطة والثانوية أن يتمكَّن الطالب مبقررات ال نون البصرية من 
اإلنتاج ال   واضستجابة له علا  دٍّ سواء. واهتمت املنااهج األسايال ة بتنم اة الثقافاة     

م(؛ 19884ية مناذ عاام )  البصرية من خالل َجْعِلها هدًفا وايفًةا   مقرر ال نون البصار 
وأصبةت من متطلبات اختبارات القبول العامة للتعرف علا قدرة الطالب علا الكتاباة  

(. دما أصبم الطاالب  Lummis, Morris & lock, 2016التةل ل ة للصورة ال ن ة )
الذين يدرسون ال نون البصرية   الصف الثاني عشار ملازمني باجت ااز اختباار حترياري      

ة واجلمال ة اليت مرُّوا بها.  ويات  تن ا   اساتجابة الطاالب   مقارر ال ناون       للخربة ال ن 
البصرية من خالل التةل ل النقدي للصورن وتوج ه نقاشه ن وتق    مهاراته  من خاالل  
التق    املستمر. ويسه  مقرر ال نون البصرية باملر لة الثانوية   صاقل مهاارات الكتاباة    

لطاالب لالساتعداد ضختباار القباول   اصُّاص ال ناون       واضستجابة لل ان ومهاارات ا  
 (.SCSA,2015البصرية باملر لة اجلامع ة )

واضهتمام اليبوي مبجال اضستجابة لل ن ينبثق من اخلربة املعرف ة واجلمال اة الايت   
يكتسبها الطالب أثناء مروره مبرا ل دراسة ونقد األعمال ال ن اة؛ ف اي مر لاة التةل ال     
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العناصر والرموز باستخدام املعايري واملبادئ ال ن ة لعر  املعااني وامل ااه      يقرأ الطالب
املرتبطة بالعمل ال  ن و  مر لة دراسة احملتوى   الس اقات اجملتمع ة الثقاف ة والتارة اة  
يتعل  الطالب عن ال ن من خالل التاري  والق مة اجملتمع ة والثقاف ة مان صاناعة العمال    

 ل تقدي  الت سريات الطالب ياتعل  د اف يعار  أ كاماه واألدلاة الايت       ال  ن و  مر
 .Greiff, et al(. وأداد جرياف وآخارون )   Tam, 2018, P. 519تادع  ذلاك )  

( أنج هذه احملاور للنقد ال   تسه    تنم اة الات كري الناقادن والقادرة علاا مت  از       2014
أيج عمل ف . وقد أدد دال مان   املعنا الشخصي لتقدي  الت سريات املناسبة للةك  علا 

( علا أهم ة تدريس وتقوي  Gilbert, 2016(ن وج لربت )Morris, 2018موريس )
اضستجابة لل ن؛ دونها تساه    تنم اة مهاارات القارن احلاادي والعشارين؛ دمهاارات        

 التواصل الش هي والل  ين ومهارات الت كري الناقدن والت كري اإلبداعي.     

 النقدية لالستجابة لل ن:  ثالًثا: الكتابة
( تقاوي  ال ناون البصارية بالكتاباة املقال اة بأناه:       Beattie, 1997عاراف با يت )   

استجابة دتاب ة ُينشئها املتعل  لإلجابة عن أسئلة مغلقة أو م تو ة  ول مشكلة فن ة نقدية 
توى أو مجال ةن أو عر  خربة معرف ةن أو حتل ل ونقد أعمال وتصام   فن اة "تعكاس مسا   

اإلدرا  املعاار  لاادى املااتعل ن وال هاا  العم ااق ماان خااالل الت ساارياتن واملقارناااتن   
(. واتلاف أناواع الكتاباة    49والتةل لن واضبتكارن والتعاطفن والتقديرن والتقوي " )ص

املقال ة باختالف اادف من استخدامها؛ فالكتابة ال وم ة للخاربات والعمل اات التعل م اة    
ور ال   واملعر  واملهاري الشخصاين والكتاباة التأمل اة تهادف إىل     تهدف إىل رصد التط

ق اااس وعااي املااتعل  بك   ااة تناااُول األعمااال والتصااام   ال ن ااة للقضااايا واملشااكالت  
 للمجتمعات والثقافاتن وتعتمد علا األسئلة ذات العمق املعر  العم ق.  

( أدوات Serafini, 2014; Pantaleo, 2015وقد  داَدت بعاض األدب اات )  
تسج ل مساتوى اضساتجابة الل   اة والكتاب اة للصاورة وللوساامط املتعاددة   الكتاب         
املصورةن ودان من أهمهاا: املال  اة الصا  ةن واموعاات املناقشاة الصاغريةن واملقابلاة        

( أن هذه األدوات واضسايات ج ات  Callow, 2018, P. 6ال ردية؛ ولكن دالو يرى )
باد مان ت ع ال الكتاباة النقدياة      ن زمن التادريس لتطب قهاا؛ لاذلك ض   تأخذ وقًتا دبرًيا م

لتدريس استجابة الطالب لألعماال ال ن اةن وق ااس مساتوى ال ها  واإلدرا  ملادلوضت       
نصوص الصورة املعرف ة. وتقاوي  النصاوص املصاورة واألعماال ال ن اة يتطّلاب حتدياد        

األسال ب املناسبةن والكتابة  ول جترباة   اخلصامص األدام ة املعن جة بعمل ة التق   ن واخت ار
 ,Wessel-Powell, Kargin & Wohlwendالقاراءة البصارية واملراجعاة ااا )    

2016 .) 
وُيَعدج التق    بالكتابة عن النصوص املصورة والوسامط املرم ة من األدوات ال عجالاة  

ويد املعلمني بن رة ثاقبة   إعطاء املتعل  فرصة لتعزيز الت كري الذاتي والتق    الذاتين وتز
دما أن  ول د   ة فه  الطالب العم ق للنصوص املصورة أو املشكلة   األعمال ال ن ة. 

بناااء األساائلة واملهااام الاايت تتطلااب دتابااة مقال ااة يعتمااد علااا د اااءة املعلاا    اخت ااار 
استجابات بد أن تعكس املويفوعات املناسبةن والقدرة علا تق    اضستجابة الكتاب ة؛ فال

املتعل  الكتاب ة مهارات الت كري العال اة و ال املشاكالتن واملعرفاة اجلمال اة وعمل اات       
البةثن والتأثري الشخصي واضجتماعي والثقا  والعقامدين والتطاور املعار  واملهااري    

(.  وقاد  اداد با يت    Morris, Lummis, & Lock, 2017للمتعل  د نان أو م كر )
(Beattie, 1997أن ) :للكتابة النقدية ال ن ة عدًدا من احملّكاتن ومنها 
وت هار قادرة املاتعل    ذلاك مان خاالل اضسات ادة مان          املعرفة باحملتوى اجلمالي: -1

 املناقشات واملراجع   اال التخصص اليت أثرت قراءته البصرية.
وت هار مان خاالل قادرة املاتعل  علاا حتل ال احلجاجن          عمل ات اليب اة اجلمال اة:   -2

قارنةن وتق    وإصدار أ كام ق م ةن ودع  رأيه بأساباب وايفاةةن واضبتكاار      وامل
 ص اغة الت سريات أو عر  موقف أو  ك  معني.

وت هر من خالل قدرة املتعل  علاا أخاذ ومراجعاة املال  ااتن      العمل ات العقل ة: -3
از وتن    املعلوماتن وإعادة ص اغتهان وعر  التنااظر والياباط ف ماا ب نهاان وإبار     
 املعلومات املهمة وتصن  هان وحتديد املبادئ وامل اه   ل عكس وُي سِّر رأيه لآلخرين.
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( أن هذه األدوات واضسايات ج ات  Callow, 2018, P. 6ال ردية؛ ولكن دالو يرى )
باد مان ت ع ال الكتاباة النقدياة      ن زمن التادريس لتطب قهاا؛ لاذلك ض   تأخذ وقًتا دبرًيا م

لتدريس استجابة الطالب لألعماال ال ن اةن وق ااس مساتوى ال ها  واإلدرا  ملادلوضت       
نصوص الصورة املعرف ة. وتقاوي  النصاوص املصاورة واألعماال ال ن اة يتطّلاب حتدياد        

األسال ب املناسبةن والكتابة  ول جترباة   اخلصامص األدام ة املعن جة بعمل ة التق   ن واخت ار
 ,Wessel-Powell, Kargin & Wohlwendالقاراءة البصارية واملراجعاة ااا )    

2016 .) 
وُيَعدج التق    بالكتابة عن النصوص املصورة والوسامط املرم ة من األدوات ال عجالاة  

ويد املعلمني بن رة ثاقبة   إعطاء املتعل  فرصة لتعزيز الت كري الذاتي والتق    الذاتين وتز
دما أن  ول د   ة فه  الطالب العم ق للنصوص املصورة أو املشكلة   األعمال ال ن ة. 

بناااء األساائلة واملهااام الاايت تتطلااب دتابااة مقال ااة يعتمااد علااا د اااءة املعلاا    اخت ااار 
استجابات بد أن تعكس املويفوعات املناسبةن والقدرة علا تق    اضستجابة الكتاب ة؛ فال

املتعل  الكتاب ة مهارات الت كري العال اة و ال املشاكالتن واملعرفاة اجلمال اة وعمل اات       
البةثن والتأثري الشخصي واضجتماعي والثقا  والعقامدين والتطاور املعار  واملهااري    

(.  وقاد  اداد با يت    Morris, Lummis, & Lock, 2017للمتعل  د نان أو م كر )
(Beattie, 1997أن ) :للكتابة النقدية ال ن ة عدًدا من احملّكاتن ومنها 
وت هار قادرة املاتعل    ذلاك مان خاالل اضسات ادة مان          املعرفة باحملتوى اجلمالي: -1

 املناقشات واملراجع   اال التخصص اليت أثرت قراءته البصرية.
وت هار مان خاالل قادرة املاتعل  علاا حتل ال احلجاجن          عمل ات اليب اة اجلمال اة:   -2

قارنةن وتق    وإصدار أ كام ق م ةن ودع  رأيه بأساباب وايفاةةن واضبتكاار      وامل
 ص اغة الت سريات أو عر  موقف أو  ك  معني.

وت هر من خالل قدرة املتعل  علاا أخاذ ومراجعاة املال  ااتن      العمل ات العقل ة: -3
از وتن    املعلوماتن وإعادة ص اغتهان وعر  التنااظر والياباط ف ماا ب نهاان وإبار     
 املعلومات املهمة وتصن  هان وحتديد املبادئ وامل اه   ل عكس وُي سِّر رأيه لآلخرين.
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وت هر من خالل قادرة املاتعل  علاا التن ا  ن ومراعااة األخطااء        مهارات الكتابة: -4
 اإلمالم ة والنةويةن واإلخراج ال   النهامي.  

من أدثار لااذج النقاد    ( Feldman, 1994وُيَعدج لوذج ف لدمان للكتابة النقدية )
(؛ إذ يعتماد علاا عمل اة اضساتقراء     Jones, 2008استخداًما من ِقبل معلمي ال ناون ) 

واضستنتاج لالستجابات من األدلة املتا ةن وتنم ة القدرة لدى املتعل  للت كري والتةادث  
 بذداء عن ال ن. وميرج النموذج بأربع مرا لن هي:    

الوصف اخلطوة األوىل   عمل ة نقاد ال انن وأثنااء    (: ُيَعدج Descriptionالوصف ) -1
عمل ااة الوصااف يقااوم املااتعل  مبال  ااات  ااول مااا يااراهن وجيااب أن تكااون هااذه 
املال  ات مويفوع ة دون أيج استنتاجات أو تعبريات عن الرأي الشخصي. وتشمل 

 هذه املر لة وصف عناصر العملن والص ات ال ن ة للعملن واملويفوع.  
(: تتطلب هاذه املر لاة معرفاة املاتعل  بعناصار ال ان ومباادئ        Analysisالتةل ل ) -2

التصم  ؛ للتعبري عن املعلومات اليت يراها   العمل ال ا . وُيةللال املاتعل  تكاوين     
 العملن وأوجه الشبه واضختالفن والعالقات بني العناصر واملويفوعات.  

لة عن رأيه  ول ما يعتقد أن (: ُيعبِّر املتعل    هذه املر Interpretationالت سري ) -3
ال نان حياول عريفه من خالل وصف ما يعن ه لاهن وتاأثري العمال عل اهن والصا ات      

 التعبريية للعملن وارتباط العمل بأعمال أو أ داث أخرى. 
(: ُيق ِّ  املتعل  العمل ال ا    يفاوء معاايري ُمةادادة؛ دأصاالة      Judgmentاحلك  ) -4

أن ُيبادي رأياه   العمال ال ا    يفاوء أ كاماه        العملن ومبادئ التصم  . وميكن
 املستَمدجة من خربته   املرا ل السابقة.    

( وأريزبااي وساات ل س Callow, 2008, P. 619وقاد  ااداد داالم ماان دااالو ) 
(Arizpe, & Styles, 2016, P. 105  وأل كسا  ا )Alekseeva, 2018, P.76) )

أدوات تق ا   اضساتجابة الكتاب اة لألعماال      عدًدا من اإلجراءات اليت جيب مراعاتها عند
 ال ن ة والنصوص املصورةن وهي: 

تزويد الطالب بأعمال فن ة وتصام   أص لة ُت هر قدرته  علاا التةل الن والتأمالن     -1
 وال ه  العم ق للنصوص املرم ة. 

اخت ار أعمال فن ة وتصاام   ُتعازِّز الت اعال باني العناصار املرم اة واملكتوباة )صاور          -2
ون ةن صور متةردةن ف ديوهاتن أعمال الطالب(؛ وأن تتم ز بكثرة الت اصا لن  إلكي

 واختالف األسال ب ال ن ةن واأل داث التارة ة للعمل.. وغريها.
أن تتناول الكتابة عناصر ومويفوعات فن ة بشكل تدرجيي؛  تا يتمّكن املاتعل  مان    -3

رمااز والاادضضتن مهااارات التةل اال واضسااتنباطن وتوظ ااف امل اارداتن وت سااري ال
 والس اقات الثقاف ة واضجتماع ة   األعمال ال ن ة والتصام  .

إشرا  الطالب   اخت ار أدوات التق    املناسبة لالستجابة ال ن اةن فابعض األدوات    -4
ُتناسب خصامص عمرية مع نة؛ دالرسا ن واملناقشاة   الصا وف األول اةن والكتاباة      

 تقدمة.واإلنتاج   املرا ل التعل م ة امل
استخدام لغة التواصل الكتاابي للمصاطلةات ال ن اة والنقدياة   القاراءة البصارية        -5

لألعمال ال ن ة والتصام  . والتوافق والتكامل بني مهارات القراءة البصرية والكتاباة  
 اللغوية لدى املتعل .

اضساتجابة  حتديد املعايري اليت سُتق ا  استجابة املتعل    يفومها؛ وتأطري أدوات تق     -6
 يِفْمن أدوات التقوي  لن ام التعل   املدرسي.

تدريب املاتعلمني علاا الكتاباة املقال اة أسابوع  ا؛ للتأمالن والتعابرين والتق ا  ؛          -7
ومراجعة املتعل  لكتاباته وفق اخلطوات التال ة: التخط طن الكتابةن املناقشةن املراجعة. 

عناصر األعمال ال ن ةن وطرق التةل الن  وتعزيز املناقشة املشيدة بني املتعلمني  ول 
 وطرح األسئلة امل تو ة قبل الكتابة عنها.

إن املوازنة بني اال اإلنتاج واضستجابة لل ن   مقررات اليب اة ال ن اة أصابةت    
 & Lau( وضو وتاام  Pantaleo, 2015, P. 250مطلًبا تعل م  ا؛ فقد عار  باانتلو )  

Tam, 2017, P.65) وتقوي  مدى استجابة املتعل  من خاالل الكتاباة    ( أهم ة تدريس
 النقدية ف ما يلي:
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تزويد الطالب بأعمال فن ة وتصام   أص لة ُت هر قدرته  علاا التةل الن والتأمالن     -1
 وال ه  العم ق للنصوص املرم ة. 

اخت ار أعمال فن ة وتصاام   ُتعازِّز الت اعال باني العناصار املرم اة واملكتوباة )صاور          -2
ون ةن صور متةردةن ف ديوهاتن أعمال الطالب(؛ وأن تتم ز بكثرة الت اصا لن  إلكي

 واختالف األسال ب ال ن ةن واأل داث التارة ة للعمل.. وغريها.
أن تتناول الكتابة عناصر ومويفوعات فن ة بشكل تدرجيي؛  تا يتمّكن املاتعل  مان    -3

رمااز والاادضضتن مهااارات التةل اال واضسااتنباطن وتوظ ااف امل اارداتن وت سااري ال
 والس اقات الثقاف ة واضجتماع ة   األعمال ال ن ة والتصام  .

إشرا  الطالب   اخت ار أدوات التق    املناسبة لالستجابة ال ن اةن فابعض األدوات    -4
ُتناسب خصامص عمرية مع نة؛ دالرسا ن واملناقشاة   الصا وف األول اةن والكتاباة      

 تقدمة.واإلنتاج   املرا ل التعل م ة امل
استخدام لغة التواصل الكتاابي للمصاطلةات ال ن اة والنقدياة   القاراءة البصارية        -5

لألعمال ال ن ة والتصام  . والتوافق والتكامل بني مهارات القراءة البصرية والكتاباة  
 اللغوية لدى املتعل .

اضساتجابة  حتديد املعايري اليت سُتق ا  استجابة املتعل    يفومها؛ وتأطري أدوات تق     -6
 يِفْمن أدوات التقوي  لن ام التعل   املدرسي.

تدريب املاتعلمني علاا الكتاباة املقال اة أسابوع  ا؛ للتأمالن والتعابرين والتق ا  ؛          -7
ومراجعة املتعل  لكتاباته وفق اخلطوات التال ة: التخط طن الكتابةن املناقشةن املراجعة. 

عناصر األعمال ال ن ةن وطرق التةل الن  وتعزيز املناقشة املشيدة بني املتعلمني  ول 
 وطرح األسئلة امل تو ة قبل الكتابة عنها.

إن املوازنة بني اال اإلنتاج واضستجابة لل ن   مقررات اليب اة ال ن اة أصابةت    
 & Lau( وضو وتاام  Pantaleo, 2015, P. 250مطلًبا تعل م  ا؛ فقد عار  باانتلو )  

Tam, 2017, P.65) وتقوي  مدى استجابة املتعل  من خاالل الكتاباة    ( أهم ة تدريس
 النقدية ف ما يلي:
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يسه  تعبري الطالب عن أفكااره  ومشااعره  مان خاالل لغاة ت ساري ال ان ل ها           -1
 أن سه  وحم طه .

 التعرف علا طريقة ت كري املتعل  عند ت سريهن وَفْهمه للمعارف والس اقات البصرية. -2
عن الق مة النوع ة لل نونن ولا س فقاط التعابري    تعزيز الدافع ة لدى املتعل  للةديث  -3

 عن اضجتاه حنوه.
ت ع ل استخدام أدوات ُتنمِّي مهارات متعددة دالكتابة األدادمي ة للتعبري عن استجابة  -4

 املتعل  حنو أعمال ال نون والتصام  .
حتديد مستوى التطوير والنمو ال   لدى املتعلمنين من خالل زيادة الثقاة بأعمااا ن    -5

 اضخنراط   الت كري العم ق والناقدن والكتابة اضستنباط ةن والت سري ذي املعنا.و
ت ع ل مهارات ما وراء املعرفة لدراسة ال نون وانعكاسها علا الكتابة والتواصل مان   -6

 خالل ال ن.
إسهام عمل ات اضستجابة لل ن من خالل اللغة الش ه ة واملكتوبة   تنم اة مهاارات    -7

عبرين واليابطن والتعاطف واخل ال؛ واليت تساعد املتعل  علا التةل ال  املال  ةن والت
 والت سري املويفوعي للعمل ال   والب ئة والثقافة املرم ة.

إسهام دمج اللغة   ال ن   تطوير معرفة ومهارات الطالب   التأهال لتخصُّصاات    -8
وصاناع ة السا ناريو..    مستقبل ة؛ دكتابة النقد ال  ن وإدارة ال نونن واألدب املقارنن

 وغريها من اجملاضت املرتبطة بالثقافة البصرية.   

 رابًعا: الكتابة اإلبداع ة: 
للُّغة مهام متعددة وخمتل ة     ااة ال ارد واجملتمعاات؛ فهاي أداة التواصال ونقال       
العلوم والثقافات بني الناسن فمن أهداف تعل  اللغة املكتوبة إدسااب الطالاب مهاارات    

ل واحلوار. والكتابة عبارة عن أداء ُمن َّ  وموجاه يقوم به الطالب لعر  املعاارف  التواص
واملهارات اليت ادتسبهان وللتعبري عن آرامه وتعاط هن وأ كاماه وتق  ماه ملاا ت اعال معاه      

(. وُتَعادج اللغاة فن اا مان     Turkel & Cetinkaya, 2020داخل ب ئة التعل  وخارجها )
وظ  ي يتضمان القدرة علا استخدام اللغة   اضتصال بااآلخرينن  فنون اآلدابن اا دور 

والتعبري عن احلاجاتن والتواصل من خالاا لتةق ق أهاداف تعل م اة و  ات اة؛ واملهماة     
الوظ  ة للغة ُتَعدج أساس ة لتمكُّن الطالب من مج ع العلومن دما ُتَعدج الكتابة اإلبداع ة مان  

ماتهان ومترج الكتابة اإلبداع ة مبسار معار  ُيعبِّار مان خاللاه     اجملاضت املهمة للغة واستخدا
الطالب عن أفكاره ورغباته وعواط ه بطريقة فريدة وفعالاة. وميارج الطالاب أثنااء ممارساة      
الكتابة اإلبداع اة مبرا ال العمل اة اإلبداع اة؛ داإلعاداد واحلضاانة لل كارةن واإلشاراق         

وهاي باذلك ُتشابه طب عاة مرا ال اإلنتااج        (؛2008والتةقق منها )القطامي واللوزين 
 اإلبداعي مبجاضت ال نون البصرية.  

وُتَعدج الكتابة اإلبداع ة مبثابة اإلنتاج اللغوي لس اقات وت سريات وم اه   وأفكاار  
وأ كام ُتقدام   نسق لغوي ُمن َّ  وم هوم؛ ولذلك فهاي تتطّلاب مهاارات ت كاري عل اا      

بقة وتقدي  الياد ب اللغوية املناسبة لنقاد العمال ال ا .    ضستدعاء العقل واخلربات السا
وتدريب الطالب علا الكتاباة اإلبداع اة أصابم مطلًباا تربوي اا يساه    تعم اق ال ها          

(؛ وتتم از مهاارات الكتاباة    Arshavskaya, 2015للمعرفة وتنم ة مهارات الات كري ) 
عابري اللغاوي   اااضت الاتعل      لطلبة املر لة الثانوية بأنهاا أدثار دقاة وقادرة علاا الت     

املختل ة. ويهدف تعل   الكتابة اإلبداع ة باملر لة الثانوية إىل متكني الطالب مان توظ اف   
مهارات الكتابة   التعابري النقادي وال ا  واألدباين والقادرة علاا اإلقنااع واضتصاال         

ودقة املال  ةن  (ن وإدسابه  مهارات الت كري املنطقين2020اضجتماعي )وزارة التعل  ن 
 وص اغة األفكار بطريقة من مة وميابطة لتنم ة التذوق األدبي واإلنتاج ال كري.  

؛ اخلضاريي وآخارونن   2017وقد  داَدت دراسات وأدب ات )الطويرقي وع سان 
 ( أنج مهارات الكتابة اإلبداع ة تتضمان ما يلي: 2020

للكتابة؛ داخت ار املويفوعن وحتدياد  وتشمل املهارات اللغوية  مهارات الكتابة العامة: -1
املويفوعات الرم سةن ودع  األفكار والعبارات باملعارف واحلقاامق وَعْريفاها بشاكل    

 منطقي ومتسلسلن واستخدام األل اظ املناسبةن وصةة وسالمة القواعد النةوية.  
هي القدرة علا إنتاج عدد دبري من األفكار واضستجابات  مهارات الطالقة الكتاب ة: -2

املرتبطة ب كرة املويفوع أو املويفوعات الرم سةن واستخدام عدد دبري مان التعابريات   
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والتعبري عن احلاجاتن والتواصل من خالاا لتةق ق أهاداف تعل م اة و  ات اة؛ واملهماة     
الوظ  ة للغة ُتَعدج أساس ة لتمكُّن الطالب من مج ع العلومن دما ُتَعدج الكتابة اإلبداع ة مان  

ماتهان ومترج الكتابة اإلبداع ة مبسار معار  ُيعبِّار مان خاللاه     اجملاضت املهمة للغة واستخدا
الطالب عن أفكاره ورغباته وعواط ه بطريقة فريدة وفعالاة. وميارج الطالاب أثنااء ممارساة      
الكتابة اإلبداع اة مبرا ال العمل اة اإلبداع اة؛ داإلعاداد واحلضاانة لل كارةن واإلشاراق         

وهاي باذلك ُتشابه طب عاة مرا ال اإلنتااج        (؛2008والتةقق منها )القطامي واللوزين 
 اإلبداعي مبجاضت ال نون البصرية.  

وُتَعدج الكتابة اإلبداع ة مبثابة اإلنتاج اللغوي لس اقات وت سريات وم اه   وأفكاار  
وأ كام ُتقدام   نسق لغوي ُمن َّ  وم هوم؛ ولذلك فهاي تتطّلاب مهاارات ت كاري عل اا      

بقة وتقدي  الياد ب اللغوية املناسبة لنقاد العمال ال ا .    ضستدعاء العقل واخلربات السا
وتدريب الطالب علا الكتاباة اإلبداع اة أصابم مطلًباا تربوي اا يساه    تعم اق ال ها          

(؛ وتتم از مهاارات الكتاباة    Arshavskaya, 2015للمعرفة وتنم ة مهارات الات كري ) 
عابري اللغاوي   اااضت الاتعل      لطلبة املر لة الثانوية بأنهاا أدثار دقاة وقادرة علاا الت     

املختل ة. ويهدف تعل   الكتابة اإلبداع ة باملر لة الثانوية إىل متكني الطالب مان توظ اف   
مهارات الكتابة   التعابري النقادي وال ا  واألدباين والقادرة علاا اإلقنااع واضتصاال         

ودقة املال  ةن  (ن وإدسابه  مهارات الت كري املنطقين2020اضجتماعي )وزارة التعل  ن 
 وص اغة األفكار بطريقة من مة وميابطة لتنم ة التذوق األدبي واإلنتاج ال كري.  

؛ اخلضاريي وآخارونن   2017وقد  داَدت دراسات وأدب ات )الطويرقي وع سان 
 ( أنج مهارات الكتابة اإلبداع ة تتضمان ما يلي: 2020

للكتابة؛ داخت ار املويفوعن وحتدياد  وتشمل املهارات اللغوية  مهارات الكتابة العامة: -1
املويفوعات الرم سةن ودع  األفكار والعبارات باملعارف واحلقاامق وَعْريفاها بشاكل    

 منطقي ومتسلسلن واستخدام األل اظ املناسبةن وصةة وسالمة القواعد النةوية.  
هي القدرة علا إنتاج عدد دبري من األفكار واضستجابات  مهارات الطالقة الكتاب ة: -2

املرتبطة ب كرة املويفوع أو املويفوعات الرم سةن واستخدام عدد دبري مان التعابريات   
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اللغوية ذات الدضلة واملعنا املرتبط مبويفوعات ال كارةن وذلاك خاالل فاية زمن اة      
 مع نة.

هي القدرة علا إنتاج عدد متنوع من األفكاار والت ساريات    مهارات املرونة الكتاب ة: -3
لتةول من فكرة إىل أخارى والتعاديل وفاق اخاتالف وجتادُّد      للمواقفن واملرونة   ا

 الرباهني واألدلة املنطق ة.
هي القدرة علا عر  ال كرة ومويفوعاتها بأسلوب نادر  مهارات األصالة الكتاب ة: -4

والت كري بطريقة جديدةن واستخدام ص اغات وتصورات لغوياة فريادة ك ي كار بهاا     
 أ د.

هي القدرة علا إيفافة ت اص ل جديدة ومتنوعة ل كارة   مهارات اإلفايفة )التوسع(: -5
 مع نةن وتقدي  تويف ةات وتربيرات وت سريات تسه    إثراء النص الكتابي. 

مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة ُمتطلَّاب أداادميي       تأسسا علا ما سابق فاإن   و
ثنااء دراساة   لتسج ل وتق    اساتجابة الطاالب للخاربات املعرف اة واملهارياة واجلمال اة أ      

( أنج الكتاباة النقدياة اإلبداع اة    Akkayaa, 2014األعمال ال ن ة وإنتاجها. فقاد أداد )  
تسه    حت  ز التصورات احلس ة والت كري وادتساب قادرات تعل م اة عال اة. وجياب أن     
تشتمل مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة علا الوصافن والتةل الن والت سارين واحلكا      

  ا عن الرؤية النقدية بطالقاة ومروناة وأصاالة وتن ا   دتاابي يتناساب ماع        والتعبري دتاب
  املر لة التعل م ة وقدرات الطلبة.

 الدراسات السابقة:

( إىل التعاارف علااا أثاار اسااتخدام املتااا ف   2014هاادفت دراسااة الغاماادي ) 
ر لاة  اإللكيون ة لتنم ة الت كري اإلباداعي واضجتااه حناو اليب اة ال ن اة لادى طاالب امل       

املتوسطة   البا ة. واساتخدم املانهج التجارييب بالتصام   شابه التجارييب القاام  علاا         
( 30اموعة جتريب ة وا دة مع الق اس القبلي والبعادين وتكونات ع ناة الدراساة مان )     

طالًبا من طالب املر لة املتوسطة. واعتمادت الدراساة علاا مق ااس تاورانس للات كري       

طالب حنو اليب ة ال ن ة لتةق ق أهاداف الدراساة. وتوصالت    اإلبداعين ومق اس اجتاه ال
نتامج البةث إىل: وجود فرق دال إ صام  ا بني متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريب اة  
اليت درست و ادة الشاعارات   ماادة اليب اة ال ن اة بواساطة املتاا ف اإللكيون اة           

يب ة ال ن ة ومق ااس الات كري اإلباداعي    الق اس القبلي والبعدي ملق اس اضجتاهات حنو ال
 لصاحل التطب ق البعدي.  

دراسة هادفت إىل التةقاق مان فاعل اة توظ اف      بإجراء ( 2015املش وخي ) وقام
املتا ف اضفيايف ة   تنم ة مهارات الت كري اضبتكاري   مادة احلاسوب واضجتاه حنوها 

ساة املانهج شابه التجارييب ذا     لدى طالباات الصاف اخلاامس األساساي. واتجبعات الدرا     
( طالباة. واساتخدمت   76اجملموعتني التجريب ة والضابطةن وتكونت ع نة الدراساة مان )  

الدراسة اختبار الت كري اضبتكارين ومق اس اضجتااه حناو املاادة جلماع ب اناات الدراساة.       
واضجتااه   وأظهرت نتامج الدراسة: فاعل ة املتا ف اضفيايف ة   تنم ة الت كري اضبتكاري

 حنو التعل  لصاحل اجملموعة التجريب ة.
 Maithreyi, Jaffri & Abu)وأجرى دلم من م ثرين وج رين وأباو طالاب   

Talib, 2016)       دراسة هدفت إىل الكشف عن دور التدريس بنماوذج ف لادمان للنقاد
األوىل ال     تنم ة مهارات القادرة ال ن اة   مقارر التصام   اجلراف كاي لطلباة السانة        

جبامعة ماضي املال زياة. واساتخدمت الدراساة املانهج شابه التجارييب مبجموعاة جتريب اة         
( طالًباان واعتمادت دراساة احلالاة والكتاباة النقدياة       30وا دةن وتكونات الع ناة مان )   

التةل ل ة جلمع ب انات الدراساةن واساتخدمت األساال ب اإل صاام ة ض تسااب درجاة       
املق جمني. وأظهرت النتامج: أن أداء مع   الطالب دان أعلاا  التوافق واضختالف لتقدير 

من املتوسط   التةل الت النقدية ملهارتي الوصف والتةل ال؛    اني دانات أقال مان      
املتوسط   الت ساري واحلكا . دماا أظهارت نتاامج الدراساة وجاود عالقاة باني القادرة           

 .التةل ل ة لدى الطالب واملمارسة العمل ة اذه املهارات
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

طالب حنو اليب ة ال ن ة لتةق ق أهاداف الدراساة. وتوصالت    اإلبداعين ومق اس اجتاه ال
نتامج البةث إىل: وجود فرق دال إ صام  ا بني متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريب اة  
اليت درست و ادة الشاعارات   ماادة اليب اة ال ن اة بواساطة املتاا ف اإللكيون اة           

يب ة ال ن ة ومق ااس الات كري اإلباداعي    الق اس القبلي والبعدي ملق اس اضجتاهات حنو ال
 لصاحل التطب ق البعدي.  

دراسة هادفت إىل التةقاق مان فاعل اة توظ اف      بإجراء ( 2015املش وخي ) وقام
املتا ف اضفيايف ة   تنم ة مهارات الت كري اضبتكاري   مادة احلاسوب واضجتاه حنوها 

ساة املانهج شابه التجارييب ذا     لدى طالباات الصاف اخلاامس األساساي. واتجبعات الدرا     
( طالباة. واساتخدمت   76اجملموعتني التجريب ة والضابطةن وتكونت ع نة الدراساة مان )  

الدراسة اختبار الت كري اضبتكارين ومق اس اضجتااه حناو املاادة جلماع ب اناات الدراساة.       
واضجتااه   وأظهرت نتامج الدراسة: فاعل ة املتا ف اضفيايف ة   تنم ة الت كري اضبتكاري

 حنو التعل  لصاحل اجملموعة التجريب ة.
 Maithreyi, Jaffri & Abu)وأجرى دلم من م ثرين وج رين وأباو طالاب   

Talib, 2016)       دراسة هدفت إىل الكشف عن دور التدريس بنماوذج ف لادمان للنقاد
األوىل ال     تنم ة مهارات القادرة ال ن اة   مقارر التصام   اجلراف كاي لطلباة السانة        

جبامعة ماضي املال زياة. واساتخدمت الدراساة املانهج شابه التجارييب مبجموعاة جتريب اة         
( طالًباان واعتمادت دراساة احلالاة والكتاباة النقدياة       30وا دةن وتكونات الع ناة مان )   

التةل ل ة جلمع ب انات الدراساةن واساتخدمت األساال ب اإل صاام ة ض تسااب درجاة       
املق جمني. وأظهرت النتامج: أن أداء مع   الطالب دان أعلاا  التوافق واضختالف لتقدير 

من املتوسط   التةل الت النقدية ملهارتي الوصف والتةل ال؛    اني دانات أقال مان      
املتوسط   الت ساري واحلكا . دماا أظهارت نتاامج الدراساة وجاود عالقاة باني القادرة           

 .التةل ل ة لدى الطالب واملمارسة العمل ة اذه املهارات
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( دراسة هدفت إىل تصم   لوذج مقيح ضستخدم اجلوضت 2018وطبجق زور  )
املتة  ة اضفيايف ة   تنم ة املعرفة ال ن ة والق   اجلمال ة لادى الطاالب املعلماني بشاعبة     
الصناعات اخلشب ة بكل ة اليب ةن وأثرها علا الدفع املعار  والك ااءة التعل م اة لاديه .     

( 19نهج شبه التجرييب ذا اجملموعة الوا دةن وبل  عدد ع نة الدراسة )واتجبعت الدراسة امل
طالًبان وتضماَنت أدوات مجع الب انات اختباار املعاارف ال ن اةن ومق ااس الادافع املعار .       
وأس رت نتامج الدراسة عن: فاعل ة لوذج اجلوضت املتة  ة اضفيايف ة   تنم ة املعرفاة  

 والدافع ة املعرف ة حبج  أثر دبري. ال ن ةن والق   اجلمال ة 
( دراسااة هاادفت إىل kaya & Okumusن 2018وأجاارى دايااا ودومااوس )

استخدام املتا ف اضفيايف ة   الدورات التارة ة للطاالب وتق  مهاا وفًقاا آلرامها        
أنقرة. اعتمد البا ثان علا طريقة البةث النوعي ودراسة احلالةن وتكونت ع نة الدراساة  

( طالًبا يدرسون   الصف العاشر   املدرساة الثانوياةن وقاد ق تقسا مه  علاا      27من )
اموعتني. وُجمعت ب انات الدراسة بواسطة أداة بطاقاة تق ا   املتةاف اضفيايفاين ثا ا      
ُ لللت الب انات اليت ق احلصول عل ها. وأظهارت النتاامج: أن املتةاف اضفيايفاي داان      

 البن وأنه ُيعزِّز اض ت اظ باملعرفة.   فعجاًلا   تعزيز حتص ل الط
( إىل الكشااف عاان فاعل ااة اسااتخدام متةااف 2020وهاادفت دراسااة القرشااي )

افيايفي مقيح ملقرر اليب اة ال ن اة   تنم اة مهاارات الات كري البصاري لادى طالباات         
الصف الثالث املتوسط مبدينة الطامف. ولتةق ق هدف الدراسة اسُتخدم املنهج التجرييبن 

( طالباة مان طالباات الصاف الثالاث      60  ث ُطبجقت الدراسة علا ع نة تكونت مان ) 
( طالباةن واألخارى:   30املتوسط قا تقس مهن علا اموعتني: إ داهما: جتريب اة بواقاع )  

( طالباة. ومتثلات أدوات الدراساة   تصام   املتةاف اضفيايفاين       30يفابطة بواقاع ) 
ج الدراسة عان: وجاود فارق دال إ صاام  ا باني      واختبار الت كري البصري. وأس رت نتام

متوسطي درجات اجملموعة التجريب اة ودرجاات اجملموعاة الضاابطة   التطب اق البعادي       
 ضختبار مهارات الت كري البصري حبج  تأثري دبري لصاحل اجملموعة التجريب ة. 

( دراساة هادفت إىل فاعل اة    2020وطبجق دلم من اخلضاريين ونصارن وسال مان )   
نامج قام  علا دورة التعل  السباع ة   تنم ة مهارات الكتاباة اإلبداع اة لادى طاالب     بر

املر لة الثانوياة. واساتخدمت الدراساة املانهج الوصا ي التةل لاي واملانهج التجارييبن         
( طالبا. ومتثلت أدوات الدراسة   استبانة حتديد مهارات 35وتكوجنت ع نة الدراسة من )

ختبار ق اس مهارات الكتاباة اإلبداع اة. وأظهارت النتاامج: فاعل اة      الكتابة اإلبداع ةن وا
 الربنامج   تنم ة مهارات الكتابة اإلبداع ة بتأثري عاٍل   مج ع مهاراته.

( دراساة  Turkel & Cetinkaya, 2020وأجرى دلم من ترد ال وسا ت نكايا )  
بة الصاف الساادس   هدفت إىل الكشف عن أثر أنشطة الكتابة اإلبداع ة علا اجتاهات طل

حنو الكتابة واإلجناز مبادارس التعلا   العاام بيد اا. واساتخدمت الدراساة املانهج شابه         
( طالًباا. وُصامِّ    41التجرييب جملموعتني يفابطة وجتريب ةن وتكونت ع ناة الدراساة مان )   

اختبار الكتابةن ومق اس اجتاه؛ جلمع ب انات الدراسة. وأس رت نتامج الدراسة عن: فاعل ة 
ستخدام أنشطة الكتابة اإلبداع ة بشكل إجيابي علا مواقف الطالب جتاه الكتابة واإلجناز ا

 الكتابي لصاح اجملموعة التجريب ة.
وجند أن الدراسات السابقة تنواَعت من   اث أهادافها؛ فبعضاها تنااَول توظ اف      

 ااس وتنم اة   تطب قات اليب ة املتة  ة اإللكيون ة واضفيايف ةن والبعض اآلخار تنااَول ق  
الكتابة النقدية واإلبداع ة. وتباينت الدراسات   مناهج البةث ما باني الوصا  ة وشابه    
التجريب ةن وُطبجقت الدراساات علاا ع ناات مان التعلا   العاام والعاالي. واساتخدمت         
الدراساُت أدواٍت تنواَعت بني اختبارات التةص ل والت كرين ومقاي س املهاارات واألداءن  

لتةل ل والتقوي . وقد ات قات بعاض الدراساات الساابقة ددراساة الغامادي       وبطاقات ا
 & Kaya(ن ودايااا ودومااوس ) 2018(ن وزور  )2015(ن واملشاا وخي )2014)

Okumus, 2018( ن والقرشااي)مااع الدراسااة احلال ااة   اسااتخدام املتةااف 2020 )
اتهاا التابعاةن   اضفيايفي وتطب قاته دمتغري مستقلن ومنهجها البةثاي؛ وتنوعات   متغري  

وتصم   اسيات ج ة توظ ف تطب قات اليب ة املتة  ة اضفيايف ة   التادريسن وتصام     
ومنهج البةث واألسال ب اإل صام ة املتجَبعة. واست ادت الدراسة احلال ة مان الدراساات   
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

( دراساة هادفت إىل فاعل اة    2020وطبجق دلم من اخلضاريين ونصارن وسال مان )   
نامج قام  علا دورة التعل  السباع ة   تنم ة مهارات الكتاباة اإلبداع اة لادى طاالب     بر

املر لة الثانوياة. واساتخدمت الدراساة املانهج الوصا ي التةل لاي واملانهج التجارييبن         
( طالبا. ومتثلت أدوات الدراسة   استبانة حتديد مهارات 35وتكوجنت ع نة الدراسة من )

ختبار ق اس مهارات الكتاباة اإلبداع اة. وأظهارت النتاامج: فاعل اة      الكتابة اإلبداع ةن وا
 الربنامج   تنم ة مهارات الكتابة اإلبداع ة بتأثري عاٍل   مج ع مهاراته.

( دراساة  Turkel & Cetinkaya, 2020وأجرى دلم من ترد ال وسا ت نكايا )  
بة الصاف الساادس   هدفت إىل الكشف عن أثر أنشطة الكتابة اإلبداع ة علا اجتاهات طل

حنو الكتابة واإلجناز مبادارس التعلا   العاام بيد اا. واساتخدمت الدراساة املانهج شابه         
( طالًباا. وُصامِّ    41التجرييب جملموعتني يفابطة وجتريب ةن وتكونت ع ناة الدراساة مان )   

اختبار الكتابةن ومق اس اجتاه؛ جلمع ب انات الدراسة. وأس رت نتامج الدراسة عن: فاعل ة 
ستخدام أنشطة الكتابة اإلبداع ة بشكل إجيابي علا مواقف الطالب جتاه الكتابة واإلجناز ا

 الكتابي لصاح اجملموعة التجريب ة.
وجند أن الدراسات السابقة تنواَعت من   اث أهادافها؛ فبعضاها تنااَول توظ اف      

 ااس وتنم اة   تطب قات اليب ة املتة  ة اإللكيون ة واضفيايف ةن والبعض اآلخار تنااَول ق  
الكتابة النقدية واإلبداع ة. وتباينت الدراسات   مناهج البةث ما باني الوصا  ة وشابه    
التجريب ةن وُطبجقت الدراساات علاا ع ناات مان التعلا   العاام والعاالي. واساتخدمت         
الدراساُت أدواٍت تنواَعت بني اختبارات التةص ل والت كرين ومقاي س املهاارات واألداءن  

لتةل ل والتقوي . وقد ات قات بعاض الدراساات الساابقة ددراساة الغامادي       وبطاقات ا
 & Kaya(ن ودايااا ودومااوس ) 2018(ن وزور  )2015(ن واملشاا وخي )2014)

Okumus, 2018( ن والقرشااي)مااع الدراسااة احلال ااة   اسااتخدام املتةااف 2020 )
اتهاا التابعاةن   اضفيايفي وتطب قاته دمتغري مستقلن ومنهجها البةثاي؛ وتنوعات   متغري  

وتصم   اسيات ج ة توظ ف تطب قات اليب ة املتة  ة اضفيايف ة   التادريسن وتصام     
ومنهج البةث واألسال ب اإل صام ة املتجَبعة. واست ادت الدراسة احلال ة مان الدراساات   
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السابقة   حتديد مهارات الكتابة النقدية واإلبداع ة دلٍّ من م ثرين وج رين وأبو طالب 
(Maithreyi, Jaffri & Abu Talib, 2016)   ن ودراسة اخلضريي ونصر وسال مان

 (. Turkel & Celinkaya,2020(ن وترد ل وس ت نكايا )2020)

 إجراءات الدراسة:

 : منهج الدراسة: أوًض
استخدمت الدراسة احلال ة املنهج شبه التجرييب بالتصم   القاام  علاا اماوعتني    

 ودلتاهما ذات تطب قني قبلي وبعدي. )الضابطةن والتجريب ة(ن
 ثانً ا: اتمع الدراسة وع نتها:

تكواَن اتمع الدراسة من مج ع طالبات الصف األول الثانوي باملادارس احلكوم اة   
( مدرساةن وذلاك   ال صال الدراساي األول     138مبدينة مكة املكرمةن والبال  عاددها ) 

ثانوية األوىل بن اام املقاررات وبلا  عادد     ها(ن وقا حتديد املدرسة ال1442-1441لعام )
( 60( طالباتن وقد اختريت ع نة عشوام ة بلغات ) 109طالبات الصف األول الثانوي )

طالبة من الطالبات امللتةقات مبقرر اليب ة ال ن ة اضخت ارين ق توزيعهن علا اجملموعتني 
 )الضابطةن والتجريب ة(.

  ق أهداف الدراسة قامت البا ثة مبا يلي:لتةقثالًثا: أداة الدراسة وموادجها: 
 اسيات ج ة التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة: -1

؛ 2015؛ املشا وخين  2014  يفوء مراجعة األدب اات والدراساات )الغامادين    
 ,Thomas, 2010; Glesne, 2012; Daniels)؛( و2020؛ القرشاين  2018زور ن 

2016; kaya & Okumus, 2018; Anton, ets. al, 2018; Daniela, 2020) 
اتاَبعاات الدراسااة اإلجااراءات التال ااة لتصاام   التاادريس القااام  علااا اليب ااة املتة  ااة  

 اضفيايف ة ال ن ة يِفْمن املرا ل التال ة:

واشااتملت علااا حتل اال األهااداف التعل م ااةن واملويفااوعاتن   مر لااة التةل اال: 1.1
عل م ة واإلثرام اةن وحتل ال مواقاع املتاا ف     وامل اه  ن وحمتوى التعل  وأنشطته الت

ال ن ة اضفيايف ة وحمتواها وخصامصها ومدى ارتباطها بالدروس املختارةن وحتل ل 
خصامص الطالبات و اجااتهن التعل م اةن وحتل ال ب ئاة التعلا   ومادى إمكان اة        
توظ ف اجلوضت والزيارات للمتا ف ال ن ة اضفيايف ة يِفاْمن املنصاة التعل م اة    

 اضفيايف ة للتعل   العام )مدرسيت(.
وتضماَنت ص اغة األهاداف السالود ة للادروس املختاارة )فان       مر لة التصم  : 1.2

اخلداع البصرين ال ن احلديث واملدارس ال ن ةن ال ن اإلساالمين ال ان الرقماي(ن    
واخت ااار حمتااوى املتااا ف اضفيايفاا ة املناساابة ألهااداف املر لااة ومويفااوعاتهان 

(ن shapesparkاسطة برنامج متخصص   بناء املتةف الثالثي األبعاد )وإدارتها بو
واخت ااار اساايات ج ات وطاارق التاادريس املناساابةن وتصاام   األنشااطة التعل م ااة 
وأوراق العمل املرتبطاة باألنشاطة اإلثرام اة اخلارج اةن وتصام   أدوات التقاوي        

 التكوني واخلتامي.
لاا إنتااج الادروس التعل م اة واألدلاة      اشاتملت هاذه املر لاة ع   مر لة اإلنتاج:  1.3

اإلرشادية للمعلمة والطالبة لتوظ ف اجلوضت املتة  اة اضفيايفا ة وفاق أهاداف     
دل ال املعلماة املتضامِّن: مقدماةن     التعل  وسهولة اضساتخدام والتجاوالن وإنتااج    

وتعريً ااا باسااتخدامات اليب ااة املتة  ااةن ومهااارات الكتابااة النقديااة اإلبداع ااةن   
 ءات واسيات ج ات تطب قها وتقويها وفق لاذج الدروس املختارة.وإجرا

عريفات املاواد العلم اة واألدلاة التدريسا ة باساتخدام املتاا ف         مر لة التقوي : 1.4
اضفيايف ة علا املعلمني واملختصِّني   اال مناهج وطرق تادريس اليب اة ال ن اة    

قهاا؛ وذلاك لألخاذ    لتةديد مدى صال  تها ومالءمتهاا لألهاداف املرغاوب حتق    
دما ُطبجقت الدراسة علا ع نة استطالع ة   يفوء نتامجها حتققت البا ثة  بآرامه .

 من د اءة التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة. 
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

واشااتملت علااا حتل اال األهااداف التعل م ااةن واملويفااوعاتن   مر لااة التةل اال: 1.1
عل م ة واإلثرام اةن وحتل ال مواقاع املتاا ف     وامل اه  ن وحمتوى التعل  وأنشطته الت

ال ن ة اضفيايف ة وحمتواها وخصامصها ومدى ارتباطها بالدروس املختارةن وحتل ل 
خصامص الطالبات و اجااتهن التعل م اةن وحتل ال ب ئاة التعلا   ومادى إمكان اة        
توظ ف اجلوضت والزيارات للمتا ف ال ن ة اضفيايف ة يِفاْمن املنصاة التعل م اة    

 اضفيايف ة للتعل   العام )مدرسيت(.
وتضماَنت ص اغة األهاداف السالود ة للادروس املختاارة )فان       مر لة التصم  : 1.2

اخلداع البصرين ال ن احلديث واملدارس ال ن ةن ال ن اإلساالمين ال ان الرقماي(ن    
واخت ااار حمتااوى املتااا ف اضفيايفاا ة املناساابة ألهااداف املر لااة ومويفااوعاتهان 

(ن shapesparkاسطة برنامج متخصص   بناء املتةف الثالثي األبعاد )وإدارتها بو
واخت ااار اساايات ج ات وطاارق التاادريس املناساابةن وتصاام   األنشااطة التعل م ااة 
وأوراق العمل املرتبطاة باألنشاطة اإلثرام اة اخلارج اةن وتصام   أدوات التقاوي        

 التكوني واخلتامي.
لاا إنتااج الادروس التعل م اة واألدلاة      اشاتملت هاذه املر لاة ع   مر لة اإلنتاج:  1.3

اإلرشادية للمعلمة والطالبة لتوظ ف اجلوضت املتة  اة اضفيايفا ة وفاق أهاداف     
دل ال املعلماة املتضامِّن: مقدماةن     التعل  وسهولة اضساتخدام والتجاوالن وإنتااج    

وتعريً ااا باسااتخدامات اليب ااة املتة  ااةن ومهااارات الكتابااة النقديااة اإلبداع ااةن   
 ءات واسيات ج ات تطب قها وتقويها وفق لاذج الدروس املختارة.وإجرا

عريفات املاواد العلم اة واألدلاة التدريسا ة باساتخدام املتاا ف         مر لة التقوي : 1.4
اضفيايف ة علا املعلمني واملختصِّني   اال مناهج وطرق تادريس اليب اة ال ن اة    

قهاا؛ وذلاك لألخاذ    لتةديد مدى صال  تها ومالءمتهاا لألهاداف املرغاوب حتق    
دما ُطبجقت الدراسة علا ع نة استطالع ة   يفوء نتامجها حتققت البا ثة  بآرامه .

 من د اءة التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة. 
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طبقت املواد التعل م ة للتدريس القام  علا اليب ة اضفيايفا ة   مر لة اضستخدام: 1.5
اإلبداع ة علا منصة )مدرسيت( التعل م ة اضفيايف ة  لتنم ة مهارات الكتابة النقدية

 للصف األول الثانوي.
 مق اس مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن: -2

حتديد مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالساتجابة لل ان: لادى طالباات املر لاة       .2.1
( 8امماة مان )  الثانوية مان خاالل مراجعاة األدب اات والدراسااتن وتكواَنات الق      

( مؤشًرا ااا   صاورتها األول اةن ثا  ُ كلمات مان ِقبال خمتصِّاني         36مهارات و)
ومشرفني   اال املناهج واللغة العرب ة وال نون والتصم  ن وخلصت القامماة إىل  

 ( مؤشًرا بصورتها النهام ة.30( مهارات و)8)
ق احملكمانين  ق التأداد مان صادق أداة الدراساة بطريقَتاْي: صاد      صدق املق ااس:   .2.2

 وصدق اضتساق الداخلي؛ ودانت النتامج علا النةو التالي:
ُعريفت   صورتها األول ة أداة الدراسة بعد اضنتهاء من إعداد صدق احملكمني:    .أ

( حمكمني من ذوي اضختصااص واخلاربة مان أعضااء ه ئاة التادريس       10علا )
د ماان ويفااوح أساائلة واملشاارفني اليبااويني واملختصِّااني   اجملااال؛ وذلااك للتأداا

املق اسن وانتمامها إىل ما تق ساهن وساالمة الصا اغة اللغوياةن وداذلك الن ار         
طريقااة التصااة م وماادى مالءمتهااا. و  يفااوء آراء احملكمااني وتوج هاااته      
ومقي اته ن ق تعديل ص اغة بعض العبارات لغوي ان وإيفاافة و اذف بعضاهان    

 ( مؤشًرا.30( مهارات و)8)وتكواَن املق اس   صورته النهام ة من 
ُطبِّق املق اس علا  للتةقق من صدق اضتساق الداخليصدق اضتساق الداخلي:  .ب

( طالبةن وأشارت النتامج إىل أن معامل اضرتباط 25ع نة استطالع ة تكواَنت من )
( 0.59باني درجااة املؤشاار مااع الدرجااة الكل ااة للمهااارات تراو اات مااا بااني ) 

   موجبة وذات دضلة إ صام ة عند مستوى دضلة أقل (ن ومج ع هذه الق0.71و)
(؛ مما يشري إىل متتُّع أداة الدراسة بدرجاة عال اة مان صادق اضتسااق      0.05من )

 الداخلي.

 :ق  ساب ثبات أداة الدراسة بطريقة أل ا درونباخن ودانت النتامج دالتاليثبات املق اس:  .2.3
 (1جدول )

 ا تساب الثبات بطريقة أل ا درونباخ
 ق   أل ا درونباخ املهارة ق   أل ا درونباخ ملهارةا

 0.87 الطالقة 0.92 الوصف
 0.85 املرونة 0.88 التةل ل 
 0.87 األصالة 0.89 الت سري

 0.91 تن    الكتابة 0.91 احلك  
 0.94 الدرجة الكل ة

( 0.85( أن ق مة أل ا درونباخ تراو ت ماا باني )  1يال   من اجلدول رق  )     
(ن وُتَعدج هذه الق   موجبة ومرت عة؛ مما يشري إىل متتُّع أداة الدراسة بدرجة عال اة  0.94و)

 من الثبات.
ق التأدد من ثبات تصاة م مق ااس الكتاباة النقدياة اإلبداع اة      ثبات التصة م:   .2.4

لع نة الدراسة اضستطالع ة من خالل  ساب معامل اضت ااقن وذلاك باساتخدام    
بني درجات التصة م للبا ثة ودرجات التصة م ملعلماة  معادلة هولسيت لالت اق 

املااادةن بعااد أن ق اضت اااق علااا طريقااة ومعااايري التصااة م والتق اا   وإعطاااء    
 الدرجات. ودانت النتامج دما يويفةها اجلدول التالي:

 (2جدول )
 ثبات التصة م بواسطة معادلة هولسيت لالت اق

 املهارات عدد املؤشرات املهارات
  هااملت ق عل

املهارات املختلف 
 معامل الثبات عل ها

 0 4 4 الوصف

0.93 

 1 3 4 التةل ل
 0 4 4 الت سري
 1 3 4 احلك 
 0 3 3 الطالقة
 0 3 3 املرونة

 0 3 3 األصالة
 0 5 5 تن    الكتابة
 2 28 30 الدرجة الكل ة
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

 :ق  ساب ثبات أداة الدراسة بطريقة أل ا درونباخن ودانت النتامج دالتاليثبات املق اس:  .2.3
 (1جدول )

 ا تساب الثبات بطريقة أل ا درونباخ
 ق   أل ا درونباخ املهارة ق   أل ا درونباخ ملهارةا

 0.87 الطالقة 0.92 الوصف
 0.85 املرونة 0.88 التةل ل 
 0.87 األصالة 0.89 الت سري

 0.91 تن    الكتابة 0.91 احلك  
 0.94 الدرجة الكل ة

( 0.85( أن ق مة أل ا درونباخ تراو ت ماا باني )  1يال   من اجلدول رق  )     
(ن وُتَعدج هذه الق   موجبة ومرت عة؛ مما يشري إىل متتُّع أداة الدراسة بدرجة عال اة  0.94و)

 من الثبات.
ق التأدد من ثبات تصاة م مق ااس الكتاباة النقدياة اإلبداع اة      ثبات التصة م:   .2.4

لع نة الدراسة اضستطالع ة من خالل  ساب معامل اضت ااقن وذلاك باساتخدام    
بني درجات التصة م للبا ثة ودرجات التصة م ملعلماة  معادلة هولسيت لالت اق 

املااادةن بعااد أن ق اضت اااق علااا طريقااة ومعااايري التصااة م والتق اا   وإعطاااء    
 الدرجات. ودانت النتامج دما يويفةها اجلدول التالي:

 (2جدول )
 ثبات التصة م بواسطة معادلة هولسيت لالت اق

 املهارات عدد املؤشرات املهارات
  هااملت ق عل

املهارات املختلف 
 معامل الثبات عل ها

 0 4 4 الوصف

0.93 

 1 3 4 التةل ل
 0 4 4 الت سري
 1 3 4 احلك 
 0 3 3 الطالقة
 0 3 3 املرونة

 0 3 3 األصالة
 0 5 5 تن    الكتابة
 2 28 30 الدرجة الكل ة



اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 33المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م32

ت عن وميكن مان  (ن وهو مر0.93( إىل أن معامل الثبات بل  )2يشر اجلدول رق  )
خالله الوثوق بثبات تصة م مق اس مهارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة لع ناة الدراساة      
اضستطالع ة؛ و  يفوء ذلاك ميكان اعتمااد البا ثاة مق ااس التصاة م لع ناة الدراساة         

 النهام ة.  
 تكافؤ اجملموعتني )الضابطةن والتجريب ة( قبل التجربة: -3

الضاابطة واجملموعاة التجريب اة مان طالباات الصاف        ق التأدد من تكافؤ اجملموعة
األول الثانوي مبدينة مكة املكرمةن قبل التجربةن عن طرياق مقارناة متوساطات درجاات     
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريب ة   التطب ق القبلي ملق اس مهاارات الكتاباة النقدياة    

و ت نتامج ق   اختبار "ت" ما بني اإلبداع ة لالستجابة لل نن باستخدام اختبار )ت(ن وترا
(ن 0.05(ن ومج ع هذه الق   غري دالة إ صام  ا عناد مساتوى دضلاة )   0.79( و)0.15)

وهذه النتامج تشري إىل تكافؤ اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريب ة مان طالباات الصاف    
تاباة النقدياة   األول الثانوي مبدينة مكة املكرماةن   التطب اق القبلاي ملق ااس مهاارات الك     

 اإلبداع ة لالستجابة لل ن.  

 عرض النتائج ومناقشتها:

اسُتخدمت األسال ب اإل صام ة املناسابة ضختباار فارو  الدراساةن وف ماا يلاي       
 عرٌ  للنتامج اليت ق احلصول عل ها:

"ما مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة      اإلجابة عن السؤال األول الذي ينصج علا: -1
ها لالستجابة لل ن لدى طالباات الصاف األول الثاانوي مبقارر اليب اة      الالزمة تنم ت

ال ن ة؟ "وقد متت اإلجابة من خالل مراجعة األدب ات والدراساتن وحتدياد مهاارات   
( مهاااراتن هااي: الوصاافن 8الكتابااة اإلبداع ااة النقديااة وحتك مهااا ِلااَتْخُلص إىل ) 
ةن واملرونةن واألصاالةن وتن ا     والتةل ل املن  ن والت سرين وإصدار احلك ن والطالق

 دما ُشرح   إجراءات بناء أداة الدراسة.-( مؤشًرا اا 30الكتابة؛ ومشلت )

"ما اسايات ج ة التادريس القامماة علاا      اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينصج علا: -2
 ان  اليب ة املتة  ة اضفيايف ة لتنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع اة لالساتجابة لل  

لدى طالبات الصف األول الثانوي مبقرر اليب ة ال ن ة؟ و  يفوء مراجعة األدب اات  
والدراسات ولاذج التصم  ن اعتمادت البا ثاة اسايات ج ة التادريس القاام  علاا       

مرا لن هاي: مر لاة التةل الن مر لاة      اليب ة املتة  ة اضفيايف ةن وتضماَنت مخس
دمااا ويفجااَةتها -لتقااوي ن مر لااة اضسااتخدام التصاام  ن مر لااة اإلنتاااجن مر لااة ا

  بالت ص ل إجراءات التطب ق.
"ما أثار التادريس القاام  علاا اليب اة      اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينصج علا:  -3

املتة  ة اضفيايف ة   تنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ان لادى   
ب ة ال ن ة مبدينة مكة املكرمة؟"ن وتت  اإلجاباة  طالبات الصف األول الثانوي مبقرر الي

عنه من خالل ال ر  التالي: ض توجد فروق ذات دضلة إ صام ة عند مستوى دضلة 
( بني متوساطي رتاب درجاات اجملموعاة التجريب اة واجملموعاة الضاابطة          0.05)

 ن تعازى إىل  التطب ق البعدي ضختبار مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل
التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة. وقد متت املقارنات باني املتوساطات   

 احلساب ة باستخدام اختبار )ت(ن ودانت النتامج دالتالي:
 
 (3جدول )

 اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطي درجات مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة   الق اس البعدي
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دالة عند أقل من  0.00 58 22.26 0.96 1.87 30 الضابطة البعدي الوصف
 0.97 7.47 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.57 0.97 1.77 30 ضابطةال البعدي التةل ل
 0.92 7.33 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.99 0.98 1.03 30 الضابطة البعدي الت سري
 1.13 7.37 30 التجريب ة البعدي (0.05)
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

"ما اسايات ج ة التادريس القامماة علاا      اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينصج علا: -2
 ان  اليب ة املتة  ة اضفيايف ة لتنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع اة لالساتجابة لل  

لدى طالبات الصف األول الثانوي مبقرر اليب ة ال ن ة؟ و  يفوء مراجعة األدب اات  
والدراسات ولاذج التصم  ن اعتمادت البا ثاة اسايات ج ة التادريس القاام  علاا       

مرا لن هاي: مر لاة التةل الن مر لاة      اليب ة املتة  ة اضفيايف ةن وتضماَنت مخس
دمااا ويفجااَةتها -لتقااوي ن مر لااة اضسااتخدام التصاام  ن مر لااة اإلنتاااجن مر لااة ا

  بالت ص ل إجراءات التطب ق.
"ما أثار التادريس القاام  علاا اليب اة      اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينصج علا:  -3

املتة  ة اضفيايف ة   تنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ان لادى   
ب ة ال ن ة مبدينة مكة املكرمة؟"ن وتت  اإلجاباة  طالبات الصف األول الثانوي مبقرر الي

عنه من خالل ال ر  التالي: ض توجد فروق ذات دضلة إ صام ة عند مستوى دضلة 
( بني متوساطي رتاب درجاات اجملموعاة التجريب اة واجملموعاة الضاابطة          0.05)

 ن تعازى إىل  التطب ق البعدي ضختبار مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل
التدريس القام  علا اليب ة املتة  ة اضفيايف ة. وقد متت املقارنات باني املتوساطات   

 احلساب ة باستخدام اختبار )ت(ن ودانت النتامج دالتالي:
 
 (3جدول )

 اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطي درجات مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة   الق اس البعدي
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دالة عند أقل من  0.00 58 22.26 0.96 1.87 30 الضابطة البعدي الوصف
 0.97 7.47 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.57 0.97 1.77 30 ضابطةال البعدي التةل ل
 0.92 7.33 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.99 0.98 1.03 30 الضابطة البعدي الت سري
 1.13 7.37 30 التجريب ة البعدي (0.05)
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دالة عند أقل من  0.00 58 17.98 0.96 1.07 30 الضابطة البعدي احلك 
 1.47 6.90 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.57 0.50 0.60 30 الضابطة البعدي الطالقة
 0.99 5.23 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 22.90 0.57 0.67 30 ضابطةال البعدي املرونة
 0.97 5.37 30 التجريب ة البعدي (0.05)

دالة عند أقل من  0.00 58 26.88 0.56 0.80 30 الضابطة البعدي األصالة
 0.78 5.50 30 التجريب ة البعدي (0.05)

تن    
 الكتابة

دالة عند أقل من  0.00 58 33.36 0.95 1.87 30 الضابطة البعدي
 0.84 9.67 30 التجريب ة البعدي (0.05)

الدرجة 
 الكل ة

دالة عند أقل من  0.00 58 37.30 2.89 9.67 30 ابطةالض البعدي
 5.97 54.84 30 التجريب ة البعدي (0.05)

( 33.36( و)17.98( أن ق مااة "ت" تراو اات مااا بااني )3ُي هاار اجلاادول رقاا  )
ملهااارات الكتابااة النقديااة اإلبداع ااةن دمااا بلغاات ق مااة "ت" للدرجااة الكل ااة للمهااارات  

النتامج إىل وجود فروق ذات دضلة إ صام ة عناد مساتوى    ( درجة؛ وتشري هذه37.30)
موعااة الضااابطة واجملموعااة اجمل طالبااات درجااات متوسااطي بااني( α ≤0.05أقاال ماان )

التجريب ة   الق اس البعدين لصاحل اجملموعة التجريب ةن   ث دان متوساطهن احلساابي   
 هو األعلا.  

القام  علا اليب اة املتة  اة   وللتعرف علا  ج  األثر للمتغري املستقل )التدريس 
اضفيايف ة( علا تنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل نن ق إجياد  جا   

 (؛ ودانت النتامج دالتالي:التأثري )مربع إيتا 

 ( 4جدول )
  ج  األثر للمتغري املستقل علا املتغري التابع
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 37.30 33.36 26.88 22.90 22.57 17.98 22.99 22.57 22.26 ق مة )ت(
 58 58 58 58 58 58 58 58 58 درجات احلرية

 0.89 0.90 0.90 0.85 0.90 0.90 0.93 0.95 0.96 
 دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري  ج  التأثري

( أن ق مة  جا  التاأثري للماتغري املساتقل )التادريس      4ويتضم من اجلدول رق  )
القام  علا اليب ة املتة  اة اضفيايفا ة( علاا املاتغري التاابع )مهاارات الكتاباة النقدياة         

(ن وبلغات الدرجاة   0.95( و)0.89اإلبداع ة لالستجابة لل ان(ن تراو ات  ماا باني )    
(؛ وهذه الق مة  سب مع ار دوهني حلج  التأثري تشاري إىل وجاود  جا     0.96الكل ة )

تأثري دبري للتدريس القام  علاا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة   تنم اة مهاارات الكتاباة        
النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن لدى طالبات اجملموعاة التجريب اة. وقاد ات قات نتاامج      

(ن ودراسااة زور  2015ن ودراسااة املشاا وخي)(2014الدراسااة احلال ااة مااع دراسااة ) 
(ن ودراساة القرشاي   Kaya & Okumus, 2018(ن ودراسة دايا ودوماوس ) 2017)
(2020 .) 

وقد ُتعزى هذه النت جة إىل اإلمكانات الكبرية لليب ة املتة  ة اضفيايف ة وأنشطتها 
ة املتنوعاةن وممارساة   وتطب قاتها   إثراء العمل ة التعل م اة والتدريسا ة بااملثريات البصاري    

العمل ات العقل ة العال ة الت كرين وزيادة الدافع ة للبةث واضدتشاف واضّطالعن واملرونة 
العال ة   التطب ق  سب اخلربات التعل م ة. دما قد ُتعزى هاذه النت جاة إىل التوافاق باني     

ملطبقة مبدارس التعلا    أدوات التعل  لليب ة املتة  ة اضفيايف ة وب ئة التعل   اضفيايف ة ا
العام وأدواتها التزامن ة وغري التزامن ة؛ مما عزاَز التعل  الذاتين وأثرى مصاادر املعرفاة مباا    

 يتناسب مع قدرات الطالبات واهتماماته.
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

 ( 4جدول )
  ج  األثر للمتغري املستقل علا املتغري التابع
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 37.30 33.36 26.88 22.90 22.57 17.98 22.99 22.57 22.26 ق مة )ت(
 58 58 58 58 58 58 58 58 58 درجات احلرية

 0.89 0.90 0.90 0.85 0.90 0.90 0.93 0.95 0.96 
 دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري  ج  التأثري

( أن ق مة  جا  التاأثري للماتغري املساتقل )التادريس      4ويتضم من اجلدول رق  )
القام  علا اليب ة املتة  اة اضفيايفا ة( علاا املاتغري التاابع )مهاارات الكتاباة النقدياة         

(ن وبلغات الدرجاة   0.95( و)0.89اإلبداع ة لالستجابة لل ان(ن تراو ات  ماا باني )    
(؛ وهذه الق مة  سب مع ار دوهني حلج  التأثري تشاري إىل وجاود  جا     0.96الكل ة )

تأثري دبري للتدريس القام  علاا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة   تنم اة مهاارات الكتاباة        
النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن لدى طالبات اجملموعاة التجريب اة. وقاد ات قات نتاامج      

(ن ودراسااة زور  2015ن ودراسااة املشاا وخي)(2014الدراسااة احلال ااة مااع دراسااة ) 
(ن ودراساة القرشاي   Kaya & Okumus, 2018(ن ودراسة دايا ودوماوس ) 2017)
(2020 .) 

وقد ُتعزى هذه النت جة إىل اإلمكانات الكبرية لليب ة املتة  ة اضفيايف ة وأنشطتها 
ة املتنوعاةن وممارساة   وتطب قاتها   إثراء العمل ة التعل م اة والتدريسا ة بااملثريات البصاري    

العمل ات العقل ة العال ة الت كرين وزيادة الدافع ة للبةث واضدتشاف واضّطالعن واملرونة 
العال ة   التطب ق  سب اخلربات التعل م ة. دما قد ُتعزى هاذه النت جاة إىل التوافاق باني     

ملطبقة مبدارس التعلا    أدوات التعل  لليب ة املتة  ة اضفيايف ة وب ئة التعل   اضفيايف ة ا
العام وأدواتها التزامن ة وغري التزامن ة؛ مما عزاَز التعل  الذاتين وأثرى مصاادر املعرفاة مباا    

 يتناسب مع قدرات الطالبات واهتماماته.
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ولتةديد أثر استخدام اليب ة املتة  ة اضفيايف ة علاا درجاة ادتسااب اجملموعاة     
اإلبداع ةن ق تطب ق اختبار بال  للكسب املعدل؛ ودانت  التجريب ة ملهارات الكتابة النقدية

 النتامج دما يويفةها اجلدول التالي:
 (5جدول )

 ا تساب الكسب املعدل للمتغري املستقل علا املتغري التابع
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 60 10 6 6 6 8 8 8 8 الدرجة الع ما
اجملموعة 
 التجريب ة

 8.40 1.83 0.60 0.60 0.40 0.67 1.01 1.50 1.80 قبلي
 54.84 9.67 5.50 5.37 5.23 6.90 7.37 7.33 7.47 بعدي

 1.67 1.74 1.72 1.68 1.68 1.63 1.71 1.63 1.62 الكسب املعدل
 دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري دبري ال اعل ة

( أن ق ماة  جا  باال  للكساب املعادل للمهاارات       5يتضم من اجلادول رقا  )  
(؛ وهاذه الق ماة   1.67(ن وبلغات الدرجاة الكل اة )   1.74( و)1.62تراو ت ما بني )

تشري إىل وجود فاعل ة دبرية للتدريس القام  علاا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة   تنم اة      
تابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن لدى طالبات اجملموعة التجريب ة. وذلك مهارات الك

 ,Callow(ن ودراسة دالو )Pantaleo, 2015ما أددته ظاهري ا دلم من دراسة بنتالي )
 (.Turkel & Celinkaya, 2020(ن ودراسة ترد ل وس ت نكايا )2018

يس القاام  علاا اليب اة املتة  اة     وتعزى هذه النت جة إىل تبنِّاي اسايات ج ة التادر   
اضفيايف ة وأنشطة التعل  املصا بة اا اليت ساهمت   توظ اف مهاارات الكتاباة نقادي ا     
وإبااداع  ا؛ وادتساااب خااربات الااتعل  غن ااًة ومرداازًة وموجهااًة بأهااداف ُمةاادادة خااالل 

ُكانج حماور   الزيارات واجلوضت املتة  ة. دما أن جتربة الاتعل   ةات للطالباات باأن يَ    
العمل ة التعل مةن وأْن يوّظْ ن مهارات الكتاباة العلم اة واألدادمي اة لالساتجابة لألعماال      
ال ن ة   ب ئة تعل  ثريجة بااملثريات البصاريةن واحلسا ةن والسامع ة. وقاد سااهمت األدلاة        

اإلرشادية والدروس النموذج ة   توج ه املعلمة لويفع ُخطط تدريس ة مناسابة لقادرات   
لبات؛ دما مّكَنْتها من تطب ق اسيات ج ة التدريس القام  علاا اليب اة املتة  اة وفاق     الطا

 مرا ل متدرجة وميابطة لتنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة.  

 توصيات الدراسة:
تبنِّي قاممة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن وتضم نها مبناهج اليب ة  -1

  لة الثانوية.ال ن ة للمر
توظ ف اليب ة املتة  ة اضفيايف ة   تدريس مقرر اليب ة ال ن ة مبرا ل التعل   العام  -2

 لتنم ة مهارات الت كري العل ا ومنها النقدي واإلبداعي.
إعداد دل ل إرشادي ملعلي اليب ة ال ن اة يادرس   يفاومه مهاارات الكتاباة النقدياة        -3

  ن ة.  اإلبداع ة لالستجابة لألعمال ال
تأه ل معل  اليب ة ال ن ة لدمج مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة   أنشاطة تعلا         -4

 اضستجابة لل ن.

 مقرتحات الدراسة:
حبث أثر التدريس القام  علا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة لتنم اة مهاارات خمتل اة؛        -1

 دالت كري التأملين والت كري التصم مي.
ا مقارر اليب اة ال ن اة مبرا ال تعل م اة خمتل اة؛ داملر لاة        تطب ق الدراسة احلال ة عل -2

 املتوسطةن أو اضبتدام ة.
تصم   برنامج تدرييب لتأه ل معلمات اليب ة ال ن ة لتدريس مهارات الكتابة النقدياة   -3

 اإلبداع ة.  
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فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

اإلرشادية والدروس النموذج ة   توج ه املعلمة لويفع ُخطط تدريس ة مناسابة لقادرات   
لبات؛ دما مّكَنْتها من تطب ق اسيات ج ة التدريس القام  علاا اليب اة املتة  اة وفاق     الطا

 مرا ل متدرجة وميابطة لتنم ة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة.  

 توصيات الدراسة:
تبنِّي قاممة مهارات الكتابة النقدية اإلبداع ة لالستجابة لل ن وتضم نها مبناهج اليب ة  -1

  لة الثانوية.ال ن ة للمر
توظ ف اليب ة املتة  ة اضفيايف ة   تدريس مقرر اليب ة ال ن ة مبرا ل التعل   العام  -2

 لتنم ة مهارات الت كري العل ا ومنها النقدي واإلبداعي.
إعداد دل ل إرشادي ملعلي اليب ة ال ن اة يادرس   يفاومه مهاارات الكتاباة النقدياة        -3

  ن ة.  اإلبداع ة لالستجابة لألعمال ال
تأه ل معل  اليب ة ال ن ة لدمج مهاارات الكتاباة النقدياة اإلبداع اة   أنشاطة تعلا         -4

 اضستجابة لل ن.

 مقرتحات الدراسة:
حبث أثر التدريس القام  علا اليب اة املتة  اة اضفيايفا ة لتنم اة مهاارات خمتل اة؛        -1

 دالت كري التأملين والت كري التصم مي.
ا مقارر اليب اة ال ن اة مبرا ال تعل م اة خمتل اة؛ داملر لاة        تطب ق الدراسة احلال ة عل -2

 املتوسطةن أو اضبتدام ة.
تصم   برنامج تدرييب لتأه ل معلمات اليب ة ال ن ة لتدريس مهارات الكتابة النقدياة   -3

 اإلبداع ة.  



اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 39المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م38

 املراجع العربية:
 ( فاعل ة برنامج قام2020اخلضريين ياسر؛ ونصرن معاطي؛ وسل مانن حممود .)  علا دورة التعل  

السباع ة   تنم ة مهارات الكتابة اإلبداع ة لدى طالب املر لة الثانوية. الة القراءة واملعرفةن 
 http://search.mandumah.com.   331-367ن 221

 ( لوذج مقيح ضستخدم اجلوضت املتة  ة2018زور ن س د حممد .)  اضفيايف ة   تنم ة املعرفة
ال ن ة والق   اجلمال ة لدى الطالب املعلمني بشعبة الصناعات اخلشب ة بكل ة اليب ة وأثرها علا 

-183(ن 4)1الدفع املعر  والك اءة التعل م ة لديه . اجمللة الدول ة للبةوث   العلوم اليب ةن 
259   . 

 ( الكتابااة اإلبداع ااة للموهااوبني: النمااوذج 2008قطااامين يوسااف؛ واللااوزين مااري  موسااا .)
 والتطب ق. دار وامل: عمان.

 ( فاعل ة توظ ف املتا ف اضفيايف ة   تنم ة مهارات الت كري اضبتكااري  2015املش وخين عمر .)
  مادة احلاسوب واضجتاه حنوها لادى طالباات الصاف اخلاامس األساساي. ةرساالة ماجساتري ن        

 طني.اجلامعة اإلسالم ةن فلس
 ( فاعل ة اسيات ج ة قامماة علاا عاادات    2017الطويرقين أمل عب د ناصر؛ وع سان حممد أمحد .)

رساالة ماجساتري غاري    [العقل   تنم ة مهارات الكتابة اإلبداع ة لادى طالباات املر لاة الثانوياة.     
 جامعة الطامفن اململكة العرب ة السعودية. ]منشورة

 ( فاعل ة2020القرشين نها حممد .)   استخدام متةف افيايفي مقيح ملقرر اليب ة ال ن ة   تنم اة
رسالة ماجستري غري [مهارات الت كري البصري لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة الطامف. 

 ن جامعة أم القرىن اململكة العرب ة السعودية. ]منشورة
 ( استخدام املتاا ف اإللكيون 2014الغامدين عبد الرمحن مجعان .)     اة لتنم اة الات كري اإلباداعي 

ن جامعاة  ]رساالة ماجساتري غاري منشاورة    [واضجتاه حنو اليب ة ال ن ة لدى طالب املر لة املتوساطة  
 البا ةن اململكة العرب ة السعودية.

 (   مدى َتمكُّن معلمي اليب اة ال ن اة مبنطقاة البا اة مان مهاارات       2017الغامدين أمحد إبراه .)
رساالة ماجساتري   [يثاة وتاأثري ذلاك علاا اسايات ج ات التادريس لاديه .        استخدام التقن اة احلد 

 ن جامعة البا ةن اململكة العرب ة السعودية.]منشورة
 (   منصة مدرسيت للتعل   العام. 2020وزارة التعل .)https://schools.madrasati.sa/ 

 املراجع األجنبية:

 Aguayo, C., Eames, C. and Cochrane, T. (2020). A framework for 
mixed reality-choice self-determined learning. Research in Learning 
Technology, 28, 1-19.  

 Akkaya, N. (2014). Elementary teachers' views on the creative writing 
process: an education. Educational Sciences. Theory & Practice, 14 (4), 
1499-15504. 

 Alekseeva, L. (2018). Assessing the quality of art education in present-
day schools. Quality Access to Success, 19 (164), 74-79.  

 American Association of Museum, AAM (2008). 
 Anton, M., Nicolae, G., Moldoveanu, A. and Balan, O. )2018). Virtual 

museums-technologies, opportunities and perspectives. Revista Romana 
de Interactiune Om-Calculator, 11(2), 127-144. 

 Arizpe, E.  Styles, M. (2016). Children reading picture-book: interpreting 
visual texts (2nd ed.). New York, NY. Routledge. 

 Arshavskaya, E. (2015). Creative writing assignments in a second 
language course: a way to engage less motivated students. ERTC, 6 
,125-896. 

 Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, ACARA 
(2016). The Australian Curriculum: English. http://www.australian-
curriculum.edu.au. 

 Beattie, D., K. (1997). Assessing in art education: Art education in 
practice series. Edited by Stewart, M. Davis Publications, Inc. 
Worcester, Massachusetts. 

 Borg, R. (20012). Writing differently in art and design: Innovative 
approaches to writing tasks. Beingly, UK. Emerald Group Publishing 
Limited. 

 Callow, J. (2018). Classroom assessment and picture books-strategies 
for assessing how students interpret multimodal texts. Australian Journal 
of language and Literacy, 41 (1), 5-20. ¯

 Cherry, D. (2004). Art history visual culture. Art History, 27, (4). PP 79-
493 

 Curriculum Development Council, CDC (2003). Visual Art curriculum 
Guide. Hong Kong. 

 Daniels, D. (2016). Teen programs in twenty-first century art museums: 
A critical analysis of nine American programs [ Doctoral Dissertation] 
The University Texas, USA. 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 39المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م38

فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

 املراجع األجنبية:

 Aguayo, C., Eames, C. and Cochrane, T. (2020). A framework for 
mixed reality-choice self-determined learning. Research in Learning 
Technology, 28, 1-19.  

 Akkaya, N. (2014). Elementary teachers' views on the creative writing 
process: an education. Educational Sciences. Theory & Practice, 14 (4), 
1499-15504. 

 Alekseeva, L. (2018). Assessing the quality of art education in present-
day schools. Quality Access to Success, 19 (164), 74-79.  

 American Association of Museum, AAM (2008). 
 Anton, M., Nicolae, G., Moldoveanu, A. and Balan, O. )2018). Virtual 

museums-technologies, opportunities and perspectives. Revista Romana 
de Interactiune Om-Calculator, 11(2), 127-144. 

 Arizpe, E.  Styles, M. (2016). Children reading picture-book: interpreting 
visual texts (2nd ed.). New York, NY. Routledge. 

 Arshavskaya, E. (2015). Creative writing assignments in a second 
language course: a way to engage less motivated students. ERTC, 6 
,125-896. 

 Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, ACARA 
(2016). The Australian Curriculum: English. http://www.australian-
curriculum.edu.au. 

 Beattie, D., K. (1997). Assessing in art education: Art education in 
practice series. Edited by Stewart, M. Davis Publications, Inc. 
Worcester, Massachusetts. 

 Borg, R. (20012). Writing differently in art and design: Innovative 
approaches to writing tasks. Beingly, UK. Emerald Group Publishing 
Limited. 

 Callow, J. (2018). Classroom assessment and picture books-strategies 
for assessing how students interpret multimodal texts. Australian Journal 
of language and Literacy, 41 (1), 5-20. ¯

 Cherry, D. (2004). Art history visual culture. Art History, 27, (4). PP 79-
493 

 Curriculum Development Council, CDC (2003). Visual Art curriculum 
Guide. Hong Kong. 

 Daniels, D. (2016). Teen programs in twenty-first century art museums: 
A critical analysis of nine American programs [ Doctoral Dissertation] 
The University Texas, USA. 



اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 41المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م40

 Daniela, L. (2020). Virtual museums as learning agents. Sustainability, 
12 (2698), 2-24. Doi:10.3390/su12072698  

 Dengbo Yu, Q., Wang, S., Fu, C., Ai, M. and Wang, W. (2016). Hybrid 
three-dimensional representation based on panoramic images and three-
dimensional models for a virtual museum: data collection, model, and 
visualization. Information Visualization, 16 (2), 126-138.  
Http://www.Sagepub.com 

 Fang, F. (2017). How can American art museums enhance millennials' 
in art: A case study of two art museums? [Published Master Thesis, 
University of Windsor, Canada]. ProQuest Diderotian and theses Global. 

 Feldman, E. (1994). Practical art criticism. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 

 Gheorghiu, D. & Stefan, L. (2018, April 29-20). Virtual museums: 
dealing with cultural identity in the digital age [ Presented Paper] The 
14th international scientific conference eLearning and software for 
education Bucharest, Romania, 463-470. 10.12753/2066-026X-18-280  

 Gilbert, A., D. (2016). The Framework for 21st century learning: A first-
rate foundation for music education assessment and teacher evaluation. 
Art Education Policy Review, 1, (1), PP 1-18  

 Glesne, C. (2012). Museum art in everyday life. Learning Landscapes, 5 
(2), 98-115. 

 Greiff, S., Wustenberg, S., Csapo, B., Demetriou, A., Hautamaki, J., & 
Graesser, A. C. (2014). Domain-general problem-solving skills and 
education in the 21st century. Education Research Review, 1, 74-83. 

 Hong Kong Examination and Assessment Authority, HKEAA. (2010). 
http: www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary 

 Horvath, G. (2014). Extended aesthetic experience in contemporary art. 
Pragmatism today, 5 (2), 68-72. 

 Howarth, F. (2012). Reply: world museum leadership: ICOM or AAM? 
Museum Management and Curatorship, 27(2), 107-110. 
doi.org/10.1080/09647775.2012.674317 

 Hpperstad, M., H. (2010). Studying meaning in children's drawing. 
Journal of Early Childhood Literacy, 10 (4), 340-452. 
Doi:10.11/1468984108251.  

 Jones, R. (2008). Developing high school students' ability to write about 
their art through the use of art criticism practices in sketchbooks: A case 
study [Unpublish Master Thesis], Ohio University, USA.  

 Kaya, R., Okums, O. (2018). Evaluation of the use of virtual museums 
in history lessons according to students' opinions, Turkish History 
Education Journal, 7 (1),113-153.  

 Lau, C. and Tam, C. (2017). The perfect marriage? Language and art 
criticism in the Hong Kong Public Examination Context. The 
International Journal of Art and Design Education, 36 (1), 61-70. DOI: 
10.111/jade.1201. 

 Lockheart, J., Edwards, H., Raein, M. & Raatz, C. (2004). Writing 
purposefully in art and design, Art. Design & Communication in Higher 
Education, 3 (2), 89-102. 

 Lummis, G. W., Morris, J. E. & Lock, G. (2016). The western 
Australian art and crafts superintendents' advocacy for years K-12 visual 
art in education. History of Education Review, 445 (1), 115-130. 
http://doi.org/10.1108/HER-12-201-0045 

 Mackenzie, N. & Veresov, N. (2013). How drawing can support writing 
acquisition: Text construction in early writing from a Vyqotskian 
perspective. Australasian Journal of Early Childhood, 38 (4), 22-29. 

 Maithreyi, S; Jaffri, H; & Abu Talib, P. (2016). Teaching for art 
criticism: incorporating Feldman's Critical Analysis Learning Model in 
students' studio practice, Malaysian Online Journal of Educational 
Technology, 4 (1), 57-67. https://eric.ed.gov/ 

 Mcvey, D. (2008). Why all writing is creative writing. Innovations in 
Education and Teaching International, 45 (3), 289-294. 

 Morris, J., E. (2018). Art engagement outside of school: links with year 
10 to 12 students' intrinsic motivation and self-efficacy in responding to 
art. Australian education Researcher, 45 (4), P455-472.  
http://dx.doi.org.sdl.idm.oclc.org. 

 Morris, J. Lummis, G. & Lock, G. (2017). Questioning art: factors 
affecting students' cognitive engagement in responding, Educational 
Research, 2 (3), PP. 493-511.  

 National Cor Art Standers, NCAS (2020). A conceptual framework for 
art learning. www.nationalartsatandards.org.   

 Pantaleo, S. (2015). Primary students' understanding and apperception of 
the artwork in picture books. Journal of Early Childhood Literacy, 16 
(2), 228-255. Doi:10.17/1468415569816. 

 Ramirez, E. (2015). Engaging the public: teaching currents in Los 
Angeles based art museum education [ Doctoral Dissertation], California 
State University, USA. 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 41المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م40

فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي

 Kaya, R., Okums, O. (2018). Evaluation of the use of virtual museums 
in history lessons according to students' opinions, Turkish History 
Education Journal, 7 (1),113-153.  

 Lau, C. and Tam, C. (2017). The perfect marriage? Language and art 
criticism in the Hong Kong Public Examination Context. The 
International Journal of Art and Design Education, 36 (1), 61-70. DOI: 
10.111/jade.1201. 

 Lockheart, J., Edwards, H., Raein, M. & Raatz, C. (2004). Writing 
purposefully in art and design, Art. Design & Communication in Higher 
Education, 3 (2), 89-102. 

 Lummis, G. W., Morris, J. E. & Lock, G. (2016). The western 
Australian art and crafts superintendents' advocacy for years K-12 visual 
art in education. History of Education Review, 445 (1), 115-130. 
http://doi.org/10.1108/HER-12-201-0045 

 Mackenzie, N. & Veresov, N. (2013). How drawing can support writing 
acquisition: Text construction in early writing from a Vyqotskian 
perspective. Australasian Journal of Early Childhood, 38 (4), 22-29. 

 Maithreyi, S; Jaffri, H; & Abu Talib, P. (2016). Teaching for art 
criticism: incorporating Feldman's Critical Analysis Learning Model in 
students' studio practice, Malaysian Online Journal of Educational 
Technology, 4 (1), 57-67. https://eric.ed.gov/ 

 Mcvey, D. (2008). Why all writing is creative writing. Innovations in 
Education and Teaching International, 45 (3), 289-294. 

 Morris, J., E. (2018). Art engagement outside of school: links with year 
10 to 12 students' intrinsic motivation and self-efficacy in responding to 
art. Australian education Researcher, 45 (4), P455-472.  
http://dx.doi.org.sdl.idm.oclc.org. 

 Morris, J. Lummis, G. & Lock, G. (2017). Questioning art: factors 
affecting students' cognitive engagement in responding, Educational 
Research, 2 (3), PP. 493-511.  

 National Cor Art Standers, NCAS (2020). A conceptual framework for 
art learning. www.nationalartsatandards.org.   

 Pantaleo, S. (2015). Primary students' understanding and apperception of 
the artwork in picture books. Journal of Early Childhood Literacy, 16 
(2), 228-255. Doi:10.17/1468415569816. 

 Ramirez, E. (2015). Engaging the public: teaching currents in Los 
Angeles based art museum education [ Doctoral Dissertation], California 
State University, USA. 



اأثر التدري�س القائم على الرتبية املتحفية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية PBالمجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م42

 Rickinson, M & May,H. (2009). A complete study of methodological 
approaches to reviewing literature. York: The Higher Education 
Academy. 

 Tam, Ch., O. (2018). Evaluating students' performance in responding to 
art: the development and validation of an art criticism assessment rubric. 
The International; Journal of Art & Design Education, 37 (3). 519-529. 

 Thomas, T. (2010). The art museum and its origins.  
http://www.escapeintolife.com  

 Turkel, A. & Cetinkaya, M. (2020). The effect of creative writing 
activities on students' attitudes towards writing and their success. 
International Online Journal of Educational Sciences, 12 (1). 172-183. 

 School Curriculum and Standards Authority, SCSA (2015). Year 12 AT 
AR Visual Arts syllabus. http://wace1516.scsa.pdf 

 Serafini, F. (2014). Reading the visual: an introduction to teaching 
multimodal literacy. New York, NY. Teachers College Press. 

 Staff, C. & Farmer, R. (2019). Teaching students to write about art: 
results of a four-year patchwork text project. Art. Design & 
communication in Higher Education, 18, (2), PP 137-151.  

 Vankin, D. (2016, March 20). What drawing millennials to downtown 
L.A.'s Broad Museum. Los Angeles Times. http://www.latime.com 

 Wessel-Powell, C., Kargin, T. & Wohlwend, K. (2016). Enriching and 
assessing young children's multimodal storytelling. The Reading 
Teacher, 70 (2), 167-178. Doi:10.1002/trtr.119 

 Westraadt, G. (2016). Deepening visual literacy through the use of 
metacognitive reading instruction strategies. Perspective in Education, 
34 (34), 182-198. From: http://dx.doi.org 

 Wilson, G. (2012). Is academic writing the most appropriate 
complement to art students' practice [published master thesis], Open 
University, United Kingdom. ProQuest Diderotian and theses Global. 

 Wyatt-Smith, C. & Kimber, K. (2009). Working multimodally: 
Challenges for assessment. English Teaching, 8 (3), 70-90.  
https://www.researchgate.net 

 
 



 
 
 
 
 
 

 حنو التعليم عن ُبعد اجتاهات طالب جامعة الشرقية

 املصاحب النتشار فريوس كورونا 

 باستخدام طريقة املسافات املتساوية ظاهريًا 

 

 

 شريف عبدالرحمن السعودي
 قسم علم النفس –أستاذ مساعد 

 جامعة الشرقية –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 أمجد عزات جمعة
 م علم النفسقس –أستاذ مساعد 

 جامعة الشرقية –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 



اجتاهات طالب جامعة ال�شرقية نحو التعليم عن ُبعد 

مجلة العلوم التربوية والنفسية 45المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م44

 
 

اجتاهات طالب جامعة الشرقية حنو التعليم عن ُبعد املصاحب النتشار فريوس كورونا 

 باستخدام طريقة املسافات املتساوية ظاهريًا 

 أجمد عزات مجعةَو   شريف عبدالرمحن السعودي

 امللخص

 ُبعاد  عان  اجتاهاات الا ج ماةعاة الشارحنوة لاو ال علاو        عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
(، باسا خدا  الريةاة املساافات امل سااوية ياهرياا       COVID-19) كوروناا  فاوو   الن شاار  املصاحب

 ُعماان  سلطنة يف الشرحنوة والالبة  ةن ال ج ماةعة ( الالبا 410لثوس ون، إذ تكونت عونة الدراسة ةن )
درماة إجتاهاات الا ج اعاةعاة لاو       أن إىل الن ااج   وأشاارت  ،2019/2020 الدراسا   العا  خ ل

(، كما أيهارت  %54( بنسبة ةئوية )5.92ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا  )حمايدا ( مب وسط حساب  بلغ )
الن اج  ومود فروق ذات داللة إحصاجوة يف درمة االجتااه لاو ال علاو  عان ُبعاد تعاز  ملا  و اعان          

السنة الدراساوة لصااحل السانة ا،وىل، وملا  و ال خصاص الدراسا  لصااحل        ولصاحل الذكور، ومل  و 
الكلوات اإلنسانوة، وعد  ومود فروق تعز  مل  و ال حصول الدراس ، كما الرح الط ج جمموعة ةان  
ا،سااباج الاال جتعاال االجتاهااات ساالبوة أو إمابوااة لااديه ، وت  احناا اح تو ااوات ت  اامن جمموعااة    

ةس و  ال علو  عن ُبعد يف اعاةعات ويف عدة جماالت ةنها: ال دري ، ال ةوي ،  اإلس اتوجوات ل حسني
 ال أهول وال دريب، ال خطوط، والدافعوة.

فاوو  كوروناا، الريةاة املساافات امل سااوية       ال علاو  عان ُبعاد،    اإلجتاهات، :الدالة الكلمات
 ياهريا ، ثوس ون.

A'Sharqiyah university student’s attitudes towards distance 
education during the spread of Coronavirus  

using the equal-appearing intervals method 

Sharif Alsoudi  &  Amjad Joma 

Abstract 
This study aimed to explore A'Sharqiyah university student’s attitudes towards 

distance education during the spread of the Coronavirus (COVID-19), using the equal-
appearing intervals method of Thurston, where the study sample consisted of (410) male 
and female students from A'Sharqiyah University in the Sultanate of Oman during the 
academic year 2019/2020, The results indicated to the degree of attitudes towards distance 
education was medium, with an average of (5.92) with a percentage (54%), as are the 
results was show  of statistically significant differences in the degree of attitudes towards 
distance education Attributed to the variable of sex and for the benefit of males, and the 
variable of the academic year in favor of the first year, and the variable of specialization for 
the benefit of humanities colleges, and recommendations were proposed that include 
strategies to improve the level of distance education In universities and in many areas, 
including: teaching, evaluation, qualification and training, planning, and motivation. 

Key words: Attitudes, Distance Education, Coronavirus, Equal-appearing intervals 
method, Thurston.
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 :مقدمة

شهدت اعاةعات يف خم لف ألاء العامل ةنذ أواجل فصل الربوا  ةان العاا  اياال      
حتوال  كبوا  وسريعا  غو ةسبوق يف الريةة ال علو  لديها؛ بسبب الظروف املصاحبة  2020

(، إذ أ بح لزاةا  على مجو  الدول تطبوا  ةبادأ   COVID-19إلن شار فوو  كورونا )
حد ةن ان شار هذا املار،، فةاد دأبات اعاةعاات علاى اسا مرار       ال باعد االم ماع  لل

عملوة ال علو  بال زاةن ة  تطبو  ال باعد االم ماع ، وذلك ةن خ ل ال علو  عان ُبعاد   
عرب شبكة اإلن نت، وباس خدا  ةصادر ة نوعة لل علو  )البث املباشر، الفوديو، العرو، 

ا ل حةوا  أهاداف الا علا  املرماوة ةان مهاة،       ال ةدميوة، املةاال  الصوتوة...(؛ ساعوا  ةنها  
واحملافظة على س ةة الط ج واملدرسني ةن مهة أخر ، وبسبب هذا ال حاو ل املفاام    
والسري  يف الريةة ال علو  لو تويوف اإلن نات؛ يهارت العدياد ةان ال حاديات لاد        

ل دريساوة  الط ج وأع اء اهلوئات ال دريسوة على حاد  ساواء، إذ أشاار أع ااء اهلوئاة ا     
ةن خ ل االم ماعات واملسوحات الل ت إمراؤها بداياة   -والط ج يف ماةعة الشرحنوة 
إىل جمموعة الصاعوبات وال حاديات أهمهاا: عاد  املعرفاة       -اعاجحة للط ج واملدرسني

الكافوة لد  املدرسني بال علو  عرب االن نت، باإلضافة الف ةاره  إىل العديد ةن املهارات 
الل متكن ه  ةن إعداد وتنفوذ الدرو ، وحل املشاكل ال ةنوة الل تاوامهه ، كماا   ال ةنوة 

أيهر الط ج حتديات ت عل  جبودة شبكة االن نت يف بعض املناال  الساكنوة، باإلضاافة   
إىل عد  إملاةه  الكايف باملعرفة واملهارة ال ةنوة ال زةاة مل ابعاة دروساه ، وال  لاب علاى      

 فنوة الل توامهه  أثناء تلةوه  لل علو .املشاكل ال ةنوة ال
( يف دراسة حناةت بها هادفت إىل ال عار ف علاى ةعوحناات     2020) Baoتشو باو 

ال علو  عن ُبعد يف ماةعة بكني الصونوة، وةناحنشة كوفوة تنفوذ اس اتوجوات تعلو  عن ُبعد 
إذ أشاارت ن ااج    تزيد ةن فاعلوة ال علو  عرب اإلن نت، وحتسني اجتاهات الط ج لوه، 

( ةن ال ج ماةعة بكني ال ميولون إىل ال علو  عن ُبعد، ويف الون  %60الدراسة إىل أن )
ال علو  االع وادي داخل الفصول الدراسوة، وكانت أه  ال حديات الل توامهة الطا ج  

ه  حتديات تةنوة تشا ولوة، باإلضاافة إىل الصاعوبات الناجتاة عان عاد  وماود ةوحناف         
وةشاكل ت عل  يف عد  االن باط الذات ، واحن حات الباحثاة جمموعاة ةان     تعلوم  مود، 

االس اتوجوات الل تزيد ةن فاعلوة ال علو  عرب اإلن نت أهمها: ايرص علاى ال صامو    
اعود للدرو  عن ُبعد، تةادي  الادع  الكاايف ،ع ااء اهلئواات ال دريساوة والطا ج،        

 ةلول ةن حنل  الط ج، ووضا  خطاة الاوار     ال حك  يف سرعة ال علو  عرب اإلن نت لل
 خا ة بإدارة ال علو  يف ا،زةات املفامئة.

( ةن خ ل دراسة نظرية هدفت إىل الكشف عان  2020) Hughesوير  هوكوز 
اآلثار امل تبة على ان شار فوو  كورونا لل علو  عن ُبعد وةس ةبل ال علاو  يف العاامل، أن   

لعاامل ن وجاة ان شاار فاوو  كوروناا أد  إىل توساو        اغ ق املؤسسات ال علوموة حول ا
الفجوات يف ال علو  بني املؤسسات الل مت لك بنوة  تعلوموة  حنوية  وةؤهلة ، وا،خار  الال   
تف ةر هلا، وعلوه مد بعض الط ج أنفسه  حند فةدوا ال علو  بسبب عاد  توا اله  ةا     

االس فادة ةن اإلن نات السا مكال   املدرسني، وإل اء عملوة تةوميه ، وعد  حندرته  على 
تعلومه ، وأن ال حديات الل تصاحب ال علو  عن ُبعد أثناء أزةة كوروناا هلاا أثار سال      
على ةس و  الصحة النفسوة لد  الط ج، إذ تعد املؤسسات ال علوموة ةان أها  أةااكن    

دا  ةان  ال فاعل االم ماع ، وبال ال  يظهر الط ج ن وجة إغ ق ةؤسساات ال علاو  ةزيا   
الشعور بالوحدة والعزلة االم ماعوة والةلا  أكثار ةان أي وحنات  ة اى، وأن عملواات       
ال ةوو  خا ل ال علاو  عان ُبعاد تاؤدي إىل تعزياز ةفهاو  ال علاو  ةان أمال االخ باار            

(Teach‐ to‐ the‐ Test       مما يؤثر بشكل سال  علاى اجتاهاات الطا ج لاو هاذا )
أ ال علو  ةد  ايواة، والذي يعد ةان أها  ركااجز    النوع ةن ال علو ، وحيد ةن ان شار ةبد

 ال علو  يف الةرن ايادي والعشرين.
( باس ط ع هدف إىل تةصا  اآلثاار   2020) Hopelabوحناةت ةؤسسة هوب ج 

النفسوة لل علو  عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات ا،ةريكواة، وأيهارت ن ااج  االسا ط ع     
لنفساوة باني الا ج اعاةعاات؛ بسابب ةاا       تفاحنما  واضحا  يف ةؤشرات ةس و  الصحة ا

يوامه الط ج ةن حتديات مديدة وةعةدة ةثل: ال كو ف ة  ال علو  عن ُبعد، العزلة عان  
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ه  حتديات تةنوة تشا ولوة، باإلضاافة إىل الصاعوبات الناجتاة عان عاد  وماود ةوحناف         
وةشاكل ت عل  يف عد  االن باط الذات ، واحن حات الباحثاة جمموعاة ةان     تعلوم  مود، 

االس اتوجوات الل تزيد ةن فاعلوة ال علو  عرب اإلن نت أهمها: ايرص علاى ال صامو    
اعود للدرو  عن ُبعد، تةادي  الادع  الكاايف ،ع ااء اهلئواات ال دريساوة والطا ج،        

 ةلول ةن حنل  الط ج، ووضا  خطاة الاوار     ال حك  يف سرعة ال علو  عرب اإلن نت لل
 خا ة بإدارة ال علو  يف ا،زةات املفامئة.

( ةن خ ل دراسة نظرية هدفت إىل الكشف عان  2020) Hughesوير  هوكوز 
اآلثار امل تبة على ان شار فوو  كورونا لل علو  عن ُبعد وةس ةبل ال علاو  يف العاامل، أن   

لعاامل ن وجاة ان شاار فاوو  كوروناا أد  إىل توساو        اغ ق املؤسسات ال علوموة حول ا
الفجوات يف ال علو  بني املؤسسات الل مت لك بنوة  تعلوموة  حنوية  وةؤهلة ، وا،خار  الال   
تف ةر هلا، وعلوه مد بعض الط ج أنفسه  حند فةدوا ال علو  بسبب عاد  توا اله  ةا     

االس فادة ةن اإلن نات السا مكال   املدرسني، وإل اء عملوة تةوميه ، وعد  حندرته  على 
تعلومه ، وأن ال حديات الل تصاحب ال علو  عن ُبعد أثناء أزةة كوروناا هلاا أثار سال      
على ةس و  الصحة النفسوة لد  الط ج، إذ تعد املؤسسات ال علوموة ةان أها  أةااكن    

دا  ةان  ال فاعل االم ماع ، وبال ال  يظهر الط ج ن وجة إغ ق ةؤسساات ال علاو  ةزيا   
الشعور بالوحدة والعزلة االم ماعوة والةلا  أكثار ةان أي وحنات  ة اى، وأن عملواات       
ال ةوو  خا ل ال علاو  عان ُبعاد تاؤدي إىل تعزياز ةفهاو  ال علاو  ةان أمال االخ باار            

(Teach‐ to‐ the‐ Test       مما يؤثر بشكل سال  علاى اجتاهاات الطا ج لاو هاذا )
أ ال علو  ةد  ايواة، والذي يعد ةان أها  ركااجز    النوع ةن ال علو ، وحيد ةن ان شار ةبد

 ال علو  يف الةرن ايادي والعشرين.
( باس ط ع هدف إىل تةصا  اآلثاار   2020) Hopelabوحناةت ةؤسسة هوب ج 

النفسوة لل علو  عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات ا،ةريكواة، وأيهارت ن ااج  االسا ط ع     
لنفساوة باني الا ج اعاةعاات؛ بسابب ةاا       تفاحنما  واضحا  يف ةؤشرات ةس و  الصحة ا

يوامه الط ج ةن حتديات مديدة وةعةدة ةثل: ال كو ف ة  ال علو  عن ُبعد، العزلة عان  
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ا،حنااران، املخاااوف امل علةااة بالصااحة وا،ساارة والوضاا  املااال ، كمااا وأشااارت ن اااج   
  ( ةن الا ج اعاةعاات ا،ةريكواة يشاعرون بالوحادة والةلا      %79االس ط ع إىل أن )

الناجتني عن العزلة االم ماعوة يف يل اغا ق اعاةعاات، وأن اجتاهاات الطا ج كانات      
ةنخف ة لو ال علو  عن ُبعد بسبب  اعوبة ال كو اف ةا  الوضا  اعدياد والطاار  يف       

 الريةة تلةوه  ل علومه .
( يف دراساة هادفت إىل   2016) Zabadi & Al-Alawiويشو زبادي والعلوي 

ج ماةعة ال كنولوموا وا،عمال يف اململكة العربواة الساعودية   الكشف عن اجتاهات ال 
( الالبا  والالبة  ةن أرب  كلوات، 371لو ال علو  اإللك ون ، باس خدا  عونة ةكونة ةن )

وباس خدا  ةةوا  اجتاهات بطريةاة لوكارت ساسا  ال ادري ، إىل أن اجتاهااته  كانات       
وا  بني الذكور واإلناا  يف االجتاهاات لاو    إمابوة ة وسطة، وأنه يومد فروق دالة إحصاج

Ahamad & Aqil (2015 )ال علو  عن ُبعد لصاحل الذكور، كما ويشو أمحد وعةوال  
( يف اهلناد لاو   Integralيف دراسة هدفت إىل تةص  اجتاهات ال ج ماةعة ان وجارال ) 

اجتهااته  كانات    ( الالبا  والالبة ، إىل أن 200ال علا  عن ُبعد، باس خدا  عونة ةكونة ةن )
إمابوة إىل حد  ةا، وأنه ال تومد فروق ذات داللة إحصااجوة باني اجتاهاات الطا ج لاو      

 ال علو  عن ُبعد تعز  مل  وات: اعن ، الكلوة، الديانة.
 أسالوج  اسا خدةا ( اللاذان  2012)Petel & Chauhan وشاوهان  بو ل ويشو

 لاو  الزراعاة  ال ج كلوة اجتاهات عن للكشف ةةوا  بناء يف ياهريا  امل ساوية املسافات
( فةرة، إىل أن املةواا  ي م ا    24( فةرات ت ان ةاؤها ةن )8ُبعد باس خدا  ) عن  وال عل

مبةداٍر ةةبوٍل ةن الثبات، حوث بل ات حنوماة ةعاةال ثباات ال جزجاة النصافوة للمةواا         
اج  دراسا هما  (، باإلضافة ل م عه مبةدار كاف  ةن  دق احمل و ، كما وأشارت ن 0.72)

إىل أن اجتاه الط ج لو ال علو  عن ُبعاد كاان ة وساطا . وتشاو ن ااج  دراساة حناا  بهاا         
( إىل أن أه  ا،ساباج الال   2010)Uzunboylu &  Tuncay تونساي واوزونبول  

أدت الجتاهات ال ج اعاةعات السلبوة وحنلةه  لو ال علو  عن ُبعد ها : عاد  وماود    
، ضو  الوحنت، انعدا  ال فاعل االم ماع ، باإلضافة للةل  النات  ةواحنف تعلوموة حةوةوة

عن االخ بارات اإللك ونوة، وعد  ال مكن ةن املهارات ال ةنوة ال زةاة إلمتاا  ال علاو .    
( إىل أن ةان أها  أساباج    2004) Berge & Huangكل ةن بوغ وهونغ  وكما ويش

لسلبوة لوه لد  الا ج اعاةعاات ها :    الةل  النات  عن ال علو  عن ُبعد واالجتاهات ا
اخنفا، الدافعوة، ساوء تصامو  املةاررات ال علومواة، ضاو  الوحنات و اعوبة تنظوماه،         

 ت ارج ال علو  ة  ةها  العمل وا،سرة.
ال ساوما يف يال ماجحاة    -ي حظ ةن الدراساات الساابةة أن لل علاو  عان ُبعاد      

  ال ج اعاةعات، أهمها تلك الال  جمموعة ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة لد -كورونا
ت عل  بأساباج: انعادا  ال فاعال االم مااع ، والةلا ، واخنفاا، الدافعواة، ا،ساباج         
الصحوة؛ مما سوؤثر تباعا  على اجتاهاته  لو ال علو  عن ُبعاد، وةان ثا  علاى حتصاوله       

ساني  ا،كادمي ، لذا فإن ال عرف على هاذه االجتاهاات، وحماولاة حتساونها سوساه  يف حت     
 ةس و  ال حصول ا،كادمي ، ويةلل ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة أثناء ماجحة كورونا.

 مشكلة البحث

( COVID-19) فااوو  كورونااا  يف ضااوء املخاااوف امل زاياادة بشااأن ان شااار  
ال علو  العاال  أبوابهاا اسا جابة    ةؤسسات  تالح واء الفوو ، أغلةالعاملوة والدعوات 

ت ملوامهة ةثل هذا ال حدي إىل اس مرار ال علو  ةن خ ل تويوف ل لك الدعوات، وعأ
ال علو  عن ُبعد؛ ععل ال علو  أكثر ةرونة  ال سوما يف يال هاذا الظارف الاذي ال ميكان      
ال نبؤ ب طوراته وتداعواته املس ةبلوة، واس جابت ماةعاة الشارحنوة ك وهاا ةان اعاةعاات      

ا الظرف الطار ، ةن خ ل ال وم ه لو ال علاو   الُعمانوة وماةعات العامل لل عاةل ة  هذ
عن ُبعد باس خدا  الرق تعلو  وتةوي  خم لفة ةناسبة لل عاةل ة  هاذا الظارف، وبشاكٍل    
ي من حتةو  أهداف ون امات املةررات ال علوموة املخ لفة، إال أن هذا النمط ةن ال علاو   

ا وأن هاذه ال جرياة تعاد    أد  لربوز العديد ةن ال حديات الال تواماه الطا ج ال ساوم    
مديدة والارجة علوه ، وت عل  هذه ال حديات باعانب ال ةين الفين، أو املخااوف والةلا    
النات  عن عد  حتة  أهداف ال علاو ، أو تلاك امل علةاة بعاد  واحنعواة عملواات ال ةاوي         
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عن االخ بارات اإللك ونوة، وعد  ال مكن ةن املهارات ال ةنوة ال زةاة إلمتاا  ال علاو .    
( إىل أن ةان أها  أساباج    2004) Berge & Huangكل ةن بوغ وهونغ  وكما ويش

لسلبوة لوه لد  الا ج اعاةعاات ها :    الةل  النات  عن ال علو  عن ُبعد واالجتاهات ا
اخنفا، الدافعوة، ساوء تصامو  املةاررات ال علومواة، ضاو  الوحنات و اعوبة تنظوماه،         

 ت ارج ال علو  ة  ةها  العمل وا،سرة.
ال ساوما يف يال ماجحاة    -ي حظ ةن الدراساات الساابةة أن لل علاو  عان ُبعاد      

  ال ج اعاةعات، أهمها تلك الال  جمموعة ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة لد -كورونا
ت عل  بأساباج: انعادا  ال فاعال االم مااع ، والةلا ، واخنفاا، الدافعواة، ا،ساباج         
الصحوة؛ مما سوؤثر تباعا  على اجتاهاته  لو ال علو  عن ُبعاد، وةان ثا  علاى حتصاوله       

ساني  ا،كادمي ، لذا فإن ال عرف على هاذه االجتاهاات، وحماولاة حتساونها سوساه  يف حت     
 ةس و  ال حصول ا،كادمي ، ويةلل ةن اآلثار النفسوة واالم ماعوة أثناء ماجحة كورونا.

 مشكلة البحث

( COVID-19) فااوو  كورونااا  يف ضااوء املخاااوف امل زاياادة بشااأن ان شااار  
ال علو  العاال  أبوابهاا اسا جابة    ةؤسسات  تالح واء الفوو ، أغلةالعاملوة والدعوات 

ت ملوامهة ةثل هذا ال حدي إىل اس مرار ال علو  ةن خ ل تويوف ل لك الدعوات، وعأ
ال علو  عن ُبعد؛ ععل ال علو  أكثر ةرونة  ال سوما يف يال هاذا الظارف الاذي ال ميكان      
ال نبؤ ب طوراته وتداعواته املس ةبلوة، واس جابت ماةعاة الشارحنوة ك وهاا ةان اعاةعاات      

ا الظرف الطار ، ةن خ ل ال وم ه لو ال علاو   الُعمانوة وماةعات العامل لل عاةل ة  هذ
عن ُبعد باس خدا  الرق تعلو  وتةوي  خم لفة ةناسبة لل عاةل ة  هاذا الظارف، وبشاكٍل    
ي من حتةو  أهداف ون امات املةررات ال علوموة املخ لفة، إال أن هذا النمط ةن ال علاو   

ا وأن هاذه ال جرياة تعاد    أد  لربوز العديد ةن ال حديات الال تواماه الطا ج ال ساوم    
مديدة والارجة علوه ، وت عل  هذه ال حديات باعانب ال ةين الفين، أو املخااوف والةلا    
النات  عن عد  حتة  أهداف ال علاو ، أو تلاك امل علةاة بعاد  واحنعواة عملواات ال ةاوي         
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لظروف، املصاحبة لل علو  عن ُبعد، أو الةل  والشعور بالعزلة االم ماعوة املصاحبة هلذه ا
وةن شأن هذه ال حديات أن تؤثر بشكل ةباشر أو غو ةباشر على اجتاهات الط ج لاو  

 هذه الطريةة ةن ال علو .
تلعب االجتاهات دورا  كبوا  وةاؤثرا  يف سالوا اإلنساان الاذي يظهاره لاو أةاور        

مكناة إذا  حواته املخ لفة، إذ ي جه الفرد لو ةوضوعا  ةعونا  ويعب ر عنه بكافة السالوكات امل 
كان ميلك إجتاها  إمابوا  لو ذلك املوضوع، كما أنها ت ف  على إدراا الفرد ةعنى يساعد 
على اجناز الكثو ةن ا،هداف، وتعب ر االجتاهات عان ةشااعر وأفكاار الفارد جتااه شاوئا        
ةعونا ، وتسه  دراس ها يف تفسو السلوا اإلنسان  بهدف ةوامهة العواةل وا،سباج الل 

(، وإن McMillan & Schumacher, 2001دي ل كاوين االجتاهاات السالبوة )   تاؤ 
ومود االجتاهات اإلمابوة لو ةوضوعا  ةعوناا  يسااعد يف تعلاماه، ومعال عملواة تعلماه       

 (.Kottke, 2000أسهل )
الا ج ماةعاة    اجتاهاات بناًء على ةا تةد  مااءت هاذه الدراساة للكشاف عان      

الةواا    اةا ت  امنه إماراءات الدراساة ةان تطاوير أد     ، مبا لو ال علو  عن ُبعاد  الشرحنوة
باس خدا  الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  املناسبة، ذات اخلصاجص السوكوة ية اعودة، 

 لثوس ون.

 أسئلة البحث
لاو ال علاو  عان ُبعاد بطريةاة املساافات       ال ج ماةعاة الشارحنوة    اجتاهات درمةةا  -1

 امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟
( يف اجتاهاات الا ج   0.05ومد فروق ذات داللاة إحصااجوة عناد ةسا و  )    هل ت -2

ماةعة الشرحنوة لاو ال علاو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )اعان ، السانة الدراساوة،          
 ال خصص الدراس ، ال حصول ا،كادمي (؟

 ةا أه  ةعوةات ال علو  عن ُبعد ةن ومة نظر ال ج ماةعة الشرحنوة؟ -3
 عد ةن ومة نظر ال ج ماةعة الشرحنوة؟ةا أه  حمفزات ال علو  عن ُب -4

 أهمية البحث

 ت مثل أهموة البحث فوما يل :
 إضافة ةعرفوة حول ال علو  اعاةع  أثناء ف ة ان شار فوو  كورونا. -1
 املساهمة يف حتسني اجتاهات ال ج اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد. -2
ة علاى وماه اخلصاوص،    املساهمة يف تطوير عملوة ال علو  عن ُبعد يف ماةعة الشرحنو -3

 واعاةعات الُعمانوة على ومه العمو .
إماد ةةوا  ل جتاهات ي م   خبصاجص سوكوة ية مودة ميكن اسا خداةه ةان حنبال     -4

 باحثني آخرين.

 أهداف البحث

 يسعى البحث إىل حتةو  ا،هداف اآلتوة:
 الكشف عن درمة اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد. -1
الفروق يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  ملا  وات  دراسة  -2

 )اعن ، ال خصص الدراس ، السنة الدراسوة، ال حصول ا،كادمي (.
 ال عر ف على أه  حمفزات وةعوةات ال علو  عن ُبعد لد  ال ج ماةعة الشرحنوة. -3

 حدود وحمددات البحث
الشارحنوة يف سالطنة ُعماان، امللا حةني      احن صرت عونة الدراسة علاى الا ج ماةعاة    -1

  .(2019/2020بالدراسة خ ل الفصل الدراس  الثان  ةن العا  الدراس  )
 احن صرت الريةة بناء املةوا  على الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون. -2
يع مد إةكانوة تعمو  ن اج  الدراسة على ةد  متثول العوناة ت ما  الدراساة، وةاد       -3

 الدراسة املس خدةة، ودحنة ال عريفات اإلمراجوة مل  وات الدراسة. اةبات أد دق وث



مجلة العلوم التربوية والنفسية 51المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م50

�شريف عبدالرحمن ال�شعودي واآخرون

 أهمية البحث

 ت مثل أهموة البحث فوما يل :
 إضافة ةعرفوة حول ال علو  اعاةع  أثناء ف ة ان شار فوو  كورونا. -1
 املساهمة يف حتسني اجتاهات ال ج اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد. -2
ة علاى وماه اخلصاوص،    املساهمة يف تطوير عملوة ال علو  عن ُبعد يف ماةعة الشرحنو -3

 واعاةعات الُعمانوة على ومه العمو .
إماد ةةوا  ل جتاهات ي م   خبصاجص سوكوة ية مودة ميكن اسا خداةه ةان حنبال     -4

 باحثني آخرين.

 أهداف البحث

 يسعى البحث إىل حتةو  ا،هداف اآلتوة:
 الكشف عن درمة اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد. -1
الفروق يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  ملا  وات  دراسة  -2

 )اعن ، ال خصص الدراس ، السنة الدراسوة، ال حصول ا،كادمي (.
 ال عر ف على أه  حمفزات وةعوةات ال علو  عن ُبعد لد  ال ج ماةعة الشرحنوة. -3

 حدود وحمددات البحث
الشارحنوة يف سالطنة ُعماان، امللا حةني      احن صرت عونة الدراسة علاى الا ج ماةعاة    -1

  .(2019/2020بالدراسة خ ل الفصل الدراس  الثان  ةن العا  الدراس  )
 احن صرت الريةة بناء املةوا  على الريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون. -2
يع مد إةكانوة تعمو  ن اج  الدراسة على ةد  متثول العوناة ت ما  الدراساة، وةاد       -3

 الدراسة املس خدةة، ودحنة ال عريفات اإلمراجوة مل  وات الدراسة. اةبات أد دق وث
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 مصطلحات البحث

 (Attitudes towards Distance Educationاالجتاهات لو ال علو  عن ُبعد )
املشاعر وا،فكار الل ي بناها الط ج لو ال علو  عن ُبعد، والال ميكان أن تكاون    

عن ُبعد يناسب اح وامات الط ج وخصاجصاه ، أو سالبوا  إذا مل   إمابوة إذا كان ال علو  
ي مكن الط ج ةن ال كو ف ةا  هاذه الطريةاة ةان ال علاو  أو عاد  إةا  كه  تموعاة         

، ويعر ف إمراجوا  بأنه ة وساط الةاو  ال درمواة    ( ,2011Bhatia)اخلصاجص املطلوبة له 
اهات لو ال علو  عان ُبعاد املسا خد     للفةرات الل يواف  علوها الطالب ةن ةةوا  االجت

يف الدراسة، والل تعب ر عن نزعة الطالب أو شعوره لو ال علو  عن ُبعد، إذ تشو ة وسط 
( إىل االجتااه  11-7( إىل االجتاه السال ، والال تةا  باني )    5-1الةو  الذي ي اوح بني )

  دل.( إىل االجتاه املع6.9-5.1اإلماب ، يف حني تشو الةو  بني )
 (Distance Educationال علو  عن ُبعد )

ال علو  الذي يس خد  تةنوة واحادة أو أكثار ل ةادي  املعلوةاات للطا ج بشاكٍل       
ةنفصل )ة باعد( عن املعل ، ويدع  ال فاعل املن ظ  واملوضاوع  باني الطا ج واملعلا      

ريةاة تعلاو    (. ويعر ف إمراجوا  بأنه الJohnston, 2020بشكٍل ة زاةن أو غو ة زاةن )
ت  من اس خدا  شبكة اإلن نت يف تةدي  احملاضارات ال علومواة للطا ج، علاى شاكل      
ةةاال  فوديو، عرو، تةدميواة، ةةااال   اوتوة، والباث املباشار ةان خا ل ال طبوةاات         
اإللك ونوة، اع مدتها ماةعة الشرحنوة كبديل عن ال علو  االع وادي داخل اعاةعاة، أثنااء   

 ن شار فوو  كورونا.الظروف املرافةة إل
 (Coronavirusفوو  كورونا )

ةر، ةعدي تسببه س لة مديدة ةن الفووسات ال اموة، تصوب اعهاز ال نفس ، 
يف ةدينة وهان الصونوة، وان شار الحةاا  إىل مجوا  دول     2019بدأ بالظهور يف أواخر عا  

 ، اغاا ق كافااة العااامل، تساابب يف تطبواا  إمااراءات  ااارةة أهمهااا ال باعااد االم ماااع
 (.WHO, 2020ةؤسسات ال علو ، واملطارات، وا،ةاكن العاةة وغوها )

 (Equal-Appearing Intervals Methodالريةة املسافات امل ساوية ياهريا  )
أسلوج لةوا  االجتاهات اب كره ثوس ون ي   فوه بناء عادد ةان الفةارات تةاو      

كمني خم صني يةوةاون ب صانوفها حساب    ةس ويات خم لفة ةن االجتاه، ث  عرضها على حم
( ل جتااه  5-1( فئاة، إذ تشاو الفئاات )   11شدة حنواسها ل جتاه على ةةوا  ةكون ةن )

( ل جتاه امل وسط أو احملايد، ث  يا    6( ل جتاه اإلماب ، والفئة )11-7السل ، والفئات )
 McDaniel etا )حساج وسوط تةديرات احملكمني لكل فةرة ل شكال الةو  ال درموة هل

al., 2012.) 
 واملعاعات اإلحصاجوةةنهجوة البحث 

بهدف و ف اجتاهات الطا ج  ، ال حلول اع مدت الدراسة على املنه  الو ف  
لو ال علو  عن بعاد، وال حاديات الال تاوامهه ، وإعطااء ال فساوات املناسابة لن ااج          

 ت اس خدا  املعاعات اإلحصاجوة اآلتوة :الدراسة، و
 .يساج الةو  ال درموة لكل فةرة ةن فةرات املةوا وااللرافات املعوارية  الوسوط -1
 اجتاهه . ال درموة للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن درمةالوسط ايساب  للةو   -2
( للكشاف عان   Exploratory Factor Analysisال حلول العاةل  االس كشاايف )  -3

 .للمةوا البنوة النظرية 
الااداخل  صاادق ال( يساااج Point Biserial) بويناات بايسااويالارتباااط  ةعاةاال -4

 .للفةرات
ةعاةاال ثبااات ( يساااج Spearman-Brown) ساابوةان بااراونةعاةاال ارتباااط  -5

 .ال جزجة النصفوة
( للكشااف عاان الفااروق يف االجتاهااات وفةااا  ملاا  و اعاان ، T-Testاخ بااار ت ) -6

 وال خصص الدراس .
( للكشااف عاان الفااروق يف One Way ANOVAحتلواال ال باااين ا،حااادي ) -7

 االجتاهات وفةا  مل  وات: السنة الدراسوة، وال حصول ا،كادمي .
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�شريف عبدالرحمن ال�شعودي واآخرون

 (Equal-Appearing Intervals Methodالريةة املسافات امل ساوية ياهريا  )
أسلوج لةوا  االجتاهات اب كره ثوس ون ي   فوه بناء عادد ةان الفةارات تةاو      

كمني خم صني يةوةاون ب صانوفها حساب    ةس ويات خم لفة ةن االجتاه، ث  عرضها على حم
( ل جتااه  5-1( فئاة، إذ تشاو الفئاات )   11شدة حنواسها ل جتاه على ةةوا  ةكون ةن )

( ل جتاه امل وسط أو احملايد، ث  يا    6( ل جتاه اإلماب ، والفئة )11-7السل ، والفئات )
 McDaniel etا )حساج وسوط تةديرات احملكمني لكل فةرة ل شكال الةو  ال درموة هل

al., 2012.) 
 واملعاعات اإلحصاجوةةنهجوة البحث 

بهدف و ف اجتاهات الطا ج  ، ال حلول اع مدت الدراسة على املنه  الو ف  
لو ال علو  عن بعاد، وال حاديات الال تاوامهه ، وإعطااء ال فساوات املناسابة لن ااج          

 ت اس خدا  املعاعات اإلحصاجوة اآلتوة :الدراسة، و
 .يساج الةو  ال درموة لكل فةرة ةن فةرات املةوا وااللرافات املعوارية  الوسوط -1
 اجتاهه . ال درموة للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن درمةالوسط ايساب  للةو   -2
( للكشاف عان   Exploratory Factor Analysisال حلول العاةل  االس كشاايف )  -3

 .للمةوا البنوة النظرية 
الااداخل  صاادق ال( يساااج Point Biserial) بويناات بايسااويالارتباااط  ةعاةاال -4

 .للفةرات
ةعاةاال ثبااات ( يساااج Spearman-Brown) ساابوةان بااراونةعاةاال ارتباااط  -5

 .ال جزجة النصفوة
( للكشااف عاان الفااروق يف االجتاهااات وفةااا  ملاا  و اعاان ، T-Testاخ بااار ت ) -6

 وال خصص الدراس .
( للكشااف عاان الفااروق يف One Way ANOVAحتلواال ال باااين ا،حااادي ) -7

 االجتاهات وفةا  مل  وات: السنة الدراسوة، وال حصول ا،كادمي .
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 جمتمع البحث وعينته

ةن الا ج ةرحلاة البكاالوريو  لاد  ماةعاة الشارحنوة يف        البحثتكو ن جم م  
سلطنة ُعمان، املسجلني خا ل الفصال الدراسا  الثاان  )الربوا ( ةان العاا  الدراسا          

 البحاث تكو نات عوناة   ، يف حني ( الالبا  والالبة 3124 ، والبالغ عدده  )2019/2020
( ةان حجا  ات ما ، ت اخ وارهاا     %15( الالبا  والالبة ، أي مبا يشكل تةريباا  ) 410ةن )

باس خدا  الريةة العونة العشواجوة الطبةواة بشاكٍل ي ناساب ةا  أعاداد الطا ج حساب        
نظارا  لل فااوت يف ا،عاداد باني هاذه       ؛ه  العلمواة منسه  وةس وياته  الدراسوة، وكلوات

العونة حسب منسه ، وةسا واه   ات م  و( توزي  أفراد 1املس ويات، ويوض ح اعدول )
 الدراس ، وختصصه  ا،كادمي .  

  البحث أفراد ات م  وعونةتوزي  : (1دول )اع
 املئويةالنسبة  عدد أفراد العونة عدد أفراد ات م  املس ويات امل  و

 %16.32 79 484 ذكور اعن 
 %12.54 331 2640 إنا 

 املس و  الدراس 

 %11.90 144 1210 ا،وىل
 %12.04 131 1088 الثانوة
 %14.22 58 408 الثالثة
 %15.85 55 347 الرابعة
 %30.99 22 71 اخلاةسة

 ال حصول ا،كادمي 

 %12.09 44 364 مم از
 %13.67 99 724 مود مدا 

 %11.73 131 1117 مود
 %13.97 83 594 ة وسط
 %14.15 59 318 ةةبول

 %17.50 91 520 علم  ال خصص الدراس 
 %12.25 319 2604 أنسان 

 

 أداة الدراسة

لاد  الا ج   ،غرا، البحث ت بناء ةةوا  ل جتاهاات لاو ال علاو  عان ُبعاد      
املساافات امل سااوية ياهرياا ، بعاد     باس خدا  الريةاة  اعاةعات وفةا  ،سلوج ثوس ون و

سابةة حناةت باس خدا  هذه الطريةاة يف حنواا  االجتاهاات    تربوية اإلال ع على دراسات 
 ;Petel & Chauhan, 2012وةنهااا:لااو ةواضااو  تربويااة وتعلوموااة خم لفااة،   

Anastasiadou et al., 2010; Cheung, 2009; Reid & Skryabina, 
2002; Rani, 2006. االساا فاد ةاان هااذه الدراسااات يف  ااواغة الفةاارات،  ، إذ ت

 واإلمراءات اخلا ة بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا .

 إجراءات الدراسة

 أوال : ك ابة الفةرات ا،ولوة للمةوا 
( فةرة تةو  ةس ويات خم لفة ةن االجتاه لو ال علو  عان ُبعاد، ةنهاا    35ت  ك ابة )

( فةارات حمايادة،   7( فةرة تةو  االجتاه السل ، )14 ، )( فةرة تةو  االجتاه اإلماب14)
ث  ت  عر، الفةرات بصورتها ا،ولوة على جمموعة ةن احملكمني امل خصصني يف الةواا   
وال ةوي ، عل  النف ، تكنولوموا ال علو ، وت تعديل  اواغة بعاض الفةارات يف ضاوء     

(، ةنهاا  30النهااج  هلاا )   آراء احملكمني، وحذف س  فةرات ةنها، حبواث أ ابح العادد   
 ( فةرات حمايدة.4( فةرة تةو  االجتاه السل ، )13( فةرة تةو  االجتاه اإلماب ، )13)

 ثانوا : حتديد الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية للفةرات
( فةرة علاى جمموعاة ةان    30ت عر، فةرات املةوا  بالصورة النهاجوة وعددها )

وةن امل خصصاني يف الةواا  وال ةاوي ، وعلا  الانف  ال باوي،       احملكمني ذوي اخلربة، 
( حمكماا ، واللاب ةانه  حتدياد درماة      36اإلرشاد النفسا  وال باوي، وبلاغ عادده  )    

( إىل 11( فئة ة ساوية، إذ تشاو الفةارة )  11ال ف ول لكل فةرة على ةةوا  ةكون ةن )
( إىل أعلى درمة ةن عاد   1) ( إىل ال ف ول احملايد، والفئة6أعلى درمة تف ول، والفئة )
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 أداة الدراسة

لاد  الا ج   ،غرا، البحث ت بناء ةةوا  ل جتاهاات لاو ال علاو  عان ُبعاد      
املساافات امل سااوية ياهرياا ، بعاد     باس خدا  الريةاة  اعاةعات وفةا  ،سلوج ثوس ون و

سابةة حناةت باس خدا  هذه الطريةاة يف حنواا  االجتاهاات    تربوية اإلال ع على دراسات 
 ;Petel & Chauhan, 2012وةنهااا:لااو ةواضااو  تربويااة وتعلوموااة خم لفااة،   

Anastasiadou et al., 2010; Cheung, 2009; Reid & Skryabina, 
2002; Rani, 2006. االساا فاد ةاان هااذه الدراسااات يف  ااواغة الفةاارات،  ، إذ ت

 واإلمراءات اخلا ة بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا .

 إجراءات الدراسة

 أوال : ك ابة الفةرات ا،ولوة للمةوا 
( فةرة تةو  ةس ويات خم لفة ةن االجتاه لو ال علو  عان ُبعاد، ةنهاا    35ت  ك ابة )

( فةارات حمايادة،   7( فةرة تةو  االجتاه السل ، )14 ، )( فةرة تةو  االجتاه اإلماب14)
ث  ت  عر، الفةرات بصورتها ا،ولوة على جمموعة ةن احملكمني امل خصصني يف الةواا   
وال ةوي ، عل  النف ، تكنولوموا ال علو ، وت تعديل  اواغة بعاض الفةارات يف ضاوء     

(، ةنهاا  30النهااج  هلاا )   آراء احملكمني، وحذف س  فةرات ةنها، حبواث أ ابح العادد   
 ( فةرات حمايدة.4( فةرة تةو  االجتاه السل ، )13( فةرة تةو  االجتاه اإلماب ، )13)

 ثانوا : حتديد الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية للفةرات
( فةرة علاى جمموعاة ةان    30ت عر، فةرات املةوا  بالصورة النهاجوة وعددها )

وةن امل خصصاني يف الةواا  وال ةاوي ، وعلا  الانف  ال باوي،       احملكمني ذوي اخلربة، 
( حمكماا ، واللاب ةانه  حتدياد درماة      36اإلرشاد النفسا  وال باوي، وبلاغ عادده  )    

( إىل 11( فئة ة ساوية، إذ تشاو الفةارة )  11ال ف ول لكل فةرة على ةةوا  ةكون ةن )
( إىل أعلى درمة ةن عاد   1) ( إىل ال ف ول احملايد، والفئة6أعلى درمة تف ول، والفئة )
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ال ف ااول، ثاا  ت  حساااج ةةاادار ال شاا ت يف تةااديرات احملكمااني باساا خدا  االلااراف  
( 2املعواري، والةومة ال درموة لكل فةرة )كما ه  ةوض حة وةرتباة تصااعديا  يف مادول    

 ةن خ ل املعادلة اآلتوة:

 
 حوث:

Si.الةومة ال درموة للفةرة : 
L50عل  للفئة الل ية  فوها املئني : ايد ا،دنى الف. 

CPb 50: ال كرار ال اكم  النس  للفئة الل ية  فوها املئني. 
Pw 50: ال كرار النس  للفئة الل ية  فوها املئني. 
W 1: الول الفئة ويساوي. 

 ( الةو  ال درموة وااللرافات املعوارية لكل فةرة ةن فةرات املةوا 2مدول )
 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 0.50 1.12 أف ل االنسحاج ةن املواد على دراس ها ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  1
 0.88 1.34 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للوحنت. 2
 0.91 1.48 أر  بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للجهد واملال. 3
 1.13 2.05 أشعر بأن  ال أث  بال علو  عن ُبعد.  4
 1.09 2.05 أف ل عد  أخ وار ال علو  عن ُبعد لو كان اخ واريا .  5
 1.27 2.11 أشعر بأن  ال أث  بعملوة ال ةوي  يف ال علو  عن ُبعد.  6
 1.18 2.33 أر  بأن ال علو  عن ُبعد يعو  عملوة تنظو  وحنل. 7
 1.42 2.55 أشعر بال وتر عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  8
 1.69 2.67 ةد بأن ال علو  عن ُبعد حيد ةن تفكوي.أع  9
 1.19 2.75 أشعر بالةل  عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  10
 1.54 3.15 أخشى أن حيل ال علو  عن ُبعد ةكان ال علو  االع وادي. 11
 1.46 3.59 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يشكال حتديا  كبوا  بالنسبة ل . 12

13 
اس طو  ال كوز يف ال علو  عن ُبعد بسبب انشا ال  يف ال عاةال    بأن  الأشعر 

 1.80 3.59 .ة  اياسب

 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 1.81 4.77 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 1.87 5.82 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة.  15
 1.50 6.63 وال علو  ال ةلودي. أر  بأنه ال يومد فرق بني ال علو  عن ُبعد  16
 1.67 7.37 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يةلل ةن شعوري باالحراج عند ارتكاب  أخطاء. 17
 1.14 7.42 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  18
 1.59 8.39 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 1.68 8.44   بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسالوب ال دري .أر  20
 1.33 8.76 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  21
 1.37 9.00 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد يسه  يف تنموة ةهارة حل املشك ت.  22
 1.17 9.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ةريح بالنسبة ل . 23
 1.34 9.29 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ةس و  ال علو . 24
 1.05 9.45 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس .  25
 1.50 9.50 أع ةد بأن لل علا  عن ُبعد دور ةه  يف تطوير املهارات ال كنولوموة. 26
 0.83 9.81 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 1.21 10.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة ال علو   يف أي زةان وةكان. 28
 1.11 10.53 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 0.63 10.67 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  30

لفة ةن االجتاهاات لاو   ( أن الفةرات كانت تةو  أمناالا  خم 2ي  ح ةن اعدول )
ال علو  عن ُبعد، ت اوح بني االجتااه اإلمااب  املرتفا ، واالجتااه السال  املرتفا ، ةارورا         

(، 10.67-1.12باالجتاه امل وسط أو احملايد، حوث كانت حنومها ال درموة تا اوح باني )  
تراوحات   كما وي   ح ةن اعدول أن حنو  االلرافات املعوارية كانت مجوعها ةنخف اة إذ 

( مما يدل على جتان  تةديرات احملكمني يف حتديد درمة ال ف اول أو  1.87-0.50بني )
 االجتاه يف كل فةرة.

 ثالثا : حتديد الفئة املناسبة لكل فةرة
ت  حتديد الفةرات يف كل فئة ةن فئات ال دري ، بناًء على حنومهاا ال درمواة، حواث    

وح عند وضعها يف الفئة املناسبة هلا، وكما هو ي   تةريب الةو  ال درموة ،حنرج عدد  ح
 (.3ةوض ح يف اعدول )
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 االلراف املعواري مة ال دري حنو الفةرة الرحن 
 1.81 4.77 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 1.87 5.82 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة.  15
 1.50 6.63 وال علو  ال ةلودي. أر  بأنه ال يومد فرق بني ال علو  عن ُبعد  16
 1.67 7.37 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يةلل ةن شعوري باالحراج عند ارتكاب  أخطاء. 17
 1.14 7.42 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  18
 1.59 8.39 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 1.68 8.44   بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسالوب ال دري .أر  20
 1.33 8.76 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد.  21
 1.37 9.00 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد يسه  يف تنموة ةهارة حل املشك ت.  22
 1.17 9.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ةريح بالنسبة ل . 23
 1.34 9.29 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ةس و  ال علو . 24
 1.05 9.45 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس .  25
 1.50 9.50 أع ةد بأن لل علا  عن ُبعد دور ةه  يف تطوير املهارات ال كنولوموة. 26
 0.83 9.81 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 1.21 10.15 أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة ال علو   يف أي زةان وةكان. 28
 1.11 10.53 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 0.63 10.67 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد.  30

لفة ةن االجتاهاات لاو   ( أن الفةرات كانت تةو  أمناالا  خم 2ي  ح ةن اعدول )
ال علو  عن ُبعد، ت اوح بني االجتااه اإلمااب  املرتفا ، واالجتااه السال  املرتفا ، ةارورا         

(، 10.67-1.12باالجتاه امل وسط أو احملايد، حوث كانت حنومها ال درموة تا اوح باني )  
تراوحات   كما وي   ح ةن اعدول أن حنو  االلرافات املعوارية كانت مجوعها ةنخف اة إذ 

( مما يدل على جتان  تةديرات احملكمني يف حتديد درمة ال ف اول أو  1.87-0.50بني )
 االجتاه يف كل فةرة.

 ثالثا : حتديد الفئة املناسبة لكل فةرة
ت  حتديد الفةرات يف كل فئة ةن فئات ال دري ، بناًء على حنومهاا ال درمواة، حواث    

وح عند وضعها يف الفئة املناسبة هلا، وكما هو ي   تةريب الةو  ال درموة ،حنرج عدد  ح
 (.3ةوض ح يف اعدول )
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 ( توزي  الفةرات على فئات ال دري  بناًء على حنومها ال درموة3مدول )
 الفةرات الفئة
1 1 2 3   
2 4 5 6 7  
3 8 9 10 11  
4 12 13    
5 14     
6 15     
7 16 17 18   
8 19 20    
9 21 22 23 24 25 
10 26 27 28   
11 29 30    

 رابعا : اخ وار الفةرات النهاجوة الل س طب  على عونة الدراسة
( فةارة ةان هاذه الفةارات     20( ثا  ت  اخ واار )  3بناًء على ال وزيا  يف اعادول )  

ل طبوةها على الط ج وتةدير اجتاهه  لو ال علو  عن ُبعد، حوث ت اخ واار فةارتني ةان    
( ت اخ وار فةرة واحدة لعد  ومود أكثر ةن فةرة 6، 5، باس ثناء الفئو ني )كل فئة تدرموة

يف تلك الفئ ني، ويف حال كان هناا أكثر ةن فةرتني يف الفئة الواحدة ت  اخ واار الفةارتني   
الل ان كان هلما الراف ةعواري أحنل، وبال ال  تكون الفةارات الال ت  اخ وارهاا للصاورة     

، 25، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 10، 8، 7، 5، 2، 1النهاجوة ها : ) 
27 ،28 ،29 ،30.) 

 خاةسا : تطبو  املةوا  على عونة البحث

( فةارة واللاب ةانه  حتدياد     20ت  تطبو  املةوا  على عونة البحث واملكو ن ةن )
ال( إذا الفةرات الل متث ل اجتهاته  لو ال علو  عن ُبعاد بوضا  اخلواار )نعا (، واخلواار )     

كانت الفةرة ال تعب ر عن اجتاهه  لو ال علو  عن ُبعد، إذ ت  إرسال الفةرات للط ج ةن 
(، وذلااك ةان خا ل االساا عانة باهلوئاة ال دريسااوة يف     Google Driveخا ل راباط )  

اعاةعة، إذ ت توزي  رابط االس جابة على جمموعات تطبو  الوات  اج املعاد ة ،غارا،   
 د، إذ كان الرابط ة احا  ملدة أسبوعني.ال علو  عن ُبع

 سادسا :  دق وثبات املةوا 

ت تةدير ثبات املةوا  باس خدا  الريةة ال جزجة النصفوة، حوث ت تةساو  املةواا    
عزجني حي وي كل ةنهما فةرة ةن كل فئة تدرموة، وحساج ةعاةل ارتباط سبوةان براون 

( وها  حنوماة   0.79نصافوة للمةواا  )  ة البني اعزجني، حوث بلغ ةعاةال ثباات ال جزجا   
ةرتفعة للثبات وةةبولة ،غرا، البحث، وفوما خيص  دق املةوا  فةد ت ال حة  ةناه  
ةنطةوا  باس خدا   دق احملكمني والذي ت اإلشاارة إلواه ساابةا ، وإحصااجوا  ةان خا ل       

ات الصدق الداخل  للفةرات )ةعاةل ارتباط بوينت بايسويال باني الدرماة علاى الفةار    
والدرمة الكلوة على املةوا (، وكذلك ةن خ ل ال حلول العاةل  االس كشاايف، ويابني   

 ( ن اج  ال حلول العاةل .5( ن اج  الصدق الداخل ، يف حني يوض ح اعدول )4اعدول )
 ( ةعاة ت االرتباط بني الفةرات واملةوا  الكل 4مدول )

 ةعاةل االرتباط 
 ل االرتباط ةعاة الفةرة ة  الدرمة الكلوة

 ةعاةل االرتباط  الفةرة ة  الدرمة الكلوة
 الفةرة ة  الدرمة الكلوة

0.36** 21 0.60** 13 0.40** 1 

0.49** 25 0.49** 14 0.37** 2 

0.42** 27 0.35** 15 0.59** 5 

0.48** 28 0.55** 17 0.50** 7 

0.45** 29 0.53** 18 0.33** 8 

0.44** 30 0.56** 19 0.61** 10 

  0.52** 20 0.49** 12 

( أن ةعاة ت االرتباط بني الدرمة على الفةرات والدرمة 4ي حظ ةن اعدول )
(، وكانت مجوعهاا دالاة إحصااجوا  عان     0.61-0.33على املةوا  الكل  تراوحت بني )

(، مما يدل على أن فةرات املةوا  ت م   مبةدار ي اوح بني املم از 0.01ةس و  الداللة )
( للحكا   Eble, 1973للمحكات الل وضعا ايبال ) د ةن الصدق الداخل ، وفةا  واعو
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اعاةعة، إذ ت توزي  رابط االس جابة على جمموعات تطبو  الوات  اج املعاد ة ،غارا،   
 د، إذ كان الرابط ة احا  ملدة أسبوعني.ال علو  عن ُبع

 سادسا :  دق وثبات املةوا 

ت تةدير ثبات املةوا  باس خدا  الريةة ال جزجة النصفوة، حوث ت تةساو  املةواا    
عزجني حي وي كل ةنهما فةرة ةن كل فئة تدرموة، وحساج ةعاةل ارتباط سبوةان براون 

( وها  حنوماة   0.79نصافوة للمةواا  )  ة البني اعزجني، حوث بلغ ةعاةال ثباات ال جزجا   
ةرتفعة للثبات وةةبولة ،غرا، البحث، وفوما خيص  دق املةوا  فةد ت ال حة  ةناه  
ةنطةوا  باس خدا   دق احملكمني والذي ت اإلشاارة إلواه ساابةا ، وإحصااجوا  ةان خا ل       

ات الصدق الداخل  للفةرات )ةعاةل ارتباط بوينت بايسويال باني الدرماة علاى الفةار    
والدرمة الكلوة على املةوا (، وكذلك ةن خ ل ال حلول العاةل  االس كشاايف، ويابني   

 ( ن اج  ال حلول العاةل .5( ن اج  الصدق الداخل ، يف حني يوض ح اعدول )4اعدول )
 ( ةعاة ت االرتباط بني الفةرات واملةوا  الكل 4مدول )

 ةعاةل االرتباط 
 ل االرتباط ةعاة الفةرة ة  الدرمة الكلوة

 ةعاةل االرتباط  الفةرة ة  الدرمة الكلوة
 الفةرة ة  الدرمة الكلوة

0.36** 21 0.60** 13 0.40** 1 

0.49** 25 0.49** 14 0.37** 2 

0.42** 27 0.35** 15 0.59** 5 

0.48** 28 0.55** 17 0.50** 7 

0.45** 29 0.53** 18 0.33** 8 

0.44** 30 0.56** 19 0.61** 10 

  0.52** 20 0.49** 12 

( أن ةعاة ت االرتباط بني الدرمة على الفةرات والدرمة 4ي حظ ةن اعدول )
(، وكانت مجوعهاا دالاة إحصااجوا  عان     0.61-0.33على املةوا  الكل  تراوحت بني )

(، مما يدل على أن فةرات املةوا  ت م   مبةدار ي اوح بني املم از 0.01ةس و  الداللة )
( للحكا   Eble, 1973للمحكات الل وضعا ايبال ) د ةن الصدق الداخل ، وفةا  واعو
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( فاإن الفةارة   0.40على  دق ومتووز الفةرات، وه : إذا كان ةعاةل ال مووز أكرب ةان ) 
( فإن الفةرة تع رب ذات متووز مود، بني 0.39 – 0.30تع رب ذات متووز عال  ومم از، بني )

رب ذات متووز مود إىل حد  ةاا، إذا كاان ةعاةال ال موواز     ( فإن الفةرة تع 0.29 – 0.20)
( فإن الفةرة تع رب غو ةناسبة وينصح حبذفها، وبال ال  تعد فةرات مجوا   0.19أحنل ةن )

الاذين مي لكاون اجتاهاات خم لفاة لاو       ا،دوات ذات حندرة عالوة على ال مووز بني ا،فراد
 ال علو  عن ُبعد.

 ل ( ن اج  ال حلول العاة5مدول )
 ةد  تشب  الفةرات بالعاةل ا،ول نسبة ال باين املفسر ال اكم  نسبة ال باين املفسر اعذر الكاةن العاةل

1 6.94 34.72% 34.72% 

0.33-0.76 
2 1.52 7.61% 42.32% 
3 1.33 6.66% 48.99% 
4 1.08 5.40% 54.38% 

اهاات لاو   االجتعواةال يف ةةواا     أربعاة ( وماود  5ي  ح ةن خ ل اعادول ) 
( ةان ال بااين يف أداء ا،فاراد علاى فةارات      %54، فس ارت ةاا يةاارج )   ال علو  عن ُبعد

( ويفااوق 6.94( للعاةاال ا،ول )Eigen Valueوإذ كااان اعااذر الكاااةن )املةواا ،  
وبنااًء  ( ةن ال بااين،  %35العاةل الثان  مبةدار أربعة أضعاف ونصف، وفس ر ةا يةارج )

لةبول أحادياة الُبعاد والال      (Reckase, 1997) إلوها ريكا  على احملكاات الل أشار
(، نسبة الفرق بني اعذر %20ةن أهمها: نسبة ال باين املفس ر ةن العاةل ا،ول أكرب ةن )

فاإن املةواا  ي م ا     (، 2الكاةن للعاةل ا،ول، واعذر الكاةن للعاةل الثان  أكرب ةان ) 
وتراوحات  جتاهات لو ال علو  عن ُبعاد، كماا   بأحادية الُبعد ويةو  مسة واحدة ه  اال

(، مماا يؤكاد ماودة    0.76-0.33)العاةال ا،ول  حنو  ةعاة ت تشبعات الفةرات على 
، ويشو الشكل اخلاص ب وزيا  اعاذور الكاةناة للعواةال     ةن حوث  دق بناؤه املةوا 

(Scree plotلومود عاةل وحود يف املةوا ، إذ ينحدر املنحنى بشكل كبو بعد )  اعذر
 الكاةن للعاةل ا،ول.

 
 ( توزي  اعذور الكاةنة للعواةل1الشكل )

 

 عرض النتائج ومناقشتها

 الن اج  امل علةة بالسؤال ا،ول
لاو ال علاو    ال ج ماةعة الشارحنوة   اجتاهات درمةةا لإلمابة عن السؤال ا،ول "

حساج ال كرارات والنسبة  عن ُبعد بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟" ت بداية 
املئوية املةابلة هلا، للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عان اجتهااته  لاو ال علاو  عان      

( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةواا  الال ت اخ وارهاا    6ُبعد، ويوض ح اعدول )
 ةن حنبل الط ج.
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 ( توزي  اعذور الكاةنة للعواةل1الشكل )

 

 عرض النتائج ومناقشتها

 الن اج  امل علةة بالسؤال ا،ول
لاو ال علاو    ال ج ماةعة الشارحنوة   اجتاهات درمةةا لإلمابة عن السؤال ا،ول "

حساج ال كرارات والنسبة  عن ُبعد بطريةة املسافات امل ساوية ياهريا  لثوس ون؟" ت بداية 
املئوية املةابلة هلا، للفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عان اجتهااته  لاو ال علاو  عان      

( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةواا  الال ت اخ وارهاا    6ُبعد، ويوض ح اعدول )
 ةن حنبل الط ج.
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 الل ت اخ وارها ةن حنبل الط ج( ال كرارات والنسب املئوية لفةرات املةوا  6مدول )

 فئة الفةرة الرحن 
النسبة  ال كرار ال دري 

 املئوية
 %27.8 114 1 أف ل االنسحاج ةن املواد على دراس ها ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 1
 %35.9 147 1 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد ة وعة للوحنت. 2
 %67.1 275 2 يا .أف ل عد  أخ وار ال علو  عن ُبعد لو كان اخ وار 5
 %66.3 272 2 أر  بأن ال علو  عن ُبعد يعو  عملوة تنظو  وحنل. 7
 %41.7 171 3 أشعر بال وتر عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 8

 %45.6 187 3 أشعر بالةل  عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 10
 %77.1 316 4 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يشكال حتديا  كبوا  بالنسبة ل . 12

13 
أشعر بأن  ال اس طو  ال كوز يف ال علاو  عان ُبعاد بسابب انشا ال  يف      

 ال عاةل ة  اياسب.
4 233 56.8% 

 %68.5 281 5 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يعزلين عن حموط  االم ماع . 14
 %81.7 335 6 أع ةد أن ال علو  عن ُبعد ال يناسب املواد العملوة. 15

17 
علو  عن ُبعد يةلل ةن شاعوري بااالحراج عناد ارتكااب      أشعر بأن ال 

 أخطاء.
7 282 68.8% 

 %49.5 203 7 أع ةد بأن  سأحصل على درمات أعلى ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 18
 %42.7 175 8 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد حس ن ةن ع حنات  باملدرسني. 19
 %58.0 238 8 لوب ال دري .أر  بأن ال علو  عن ُبعد يسه  يف ال نوي  بأسا 20
 %54.4 223 9 أشعر بأن  أكثر هدوًء عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 21
 %51.0 209 9 أشعر بأن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن ثةل بنفس . 25
 %34.9 143 10 أر  أن ال علو  عن ُبعد يزيد ةن دافعول لل علو . 27
 %76.3 313 10 ال علو   يف أي زةان وةكان.أر  أن ال علو  عن ُبعد ي وح ل  فر ة  28
 %36.1 148 11 أشعر بامل عة عند ممارسة ال علو  عن ُبعد. 29
 %27.8 114 11 أمتنى أن أتعل  داجما  ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. 30

( أن الط ج توزعوا على مجو  فئات ة صال مساة االجتااه    6ي حظ ةن اعدول )
( إذ اخ ارهاا  15الفةرة الل كان هلا أعلى تكارار ها  الفةارة )   لو ال علو  عن ُبعد، وأن 

(، وتةا  هاذه الفةارة يف الفئاة السادساة،      %82( الالب بنسبة ةئوية بل ت تةريبا  )335)
( بنسبة 30، 1ومتثل الفةرة االجتاه احملايد لو ال علو  عن ُبعد، وأحنل تكرار كان للفةرتني )

( يف الفئاة ا،وىل، ومتثال أعلاى درماة ةان      1ةارة ) (، وتة  الف%28ةئوية بل ت تةريبا  )

( يف الفئة ايادي عشر، ومتثال أعلاى درماة ةان     30االجتاه السل ، يف حني تة  الفةرة )
االجتاه اإلماب  لو ال علو  عن ُبعد، ويس ن   ةن هذه النسب أن اجتاه الط ج هو أحنرج 

اب  للةاو  ال درمواة اخلا اة    ل جتاه احملايد، ولل حة  ةن ذلك ت حسااج الوساط ايسا   
بالفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن اجتهاته  لاو ال علاو  عان ُبعاد، حواث بلاغ       

(، وهاذا  %54(، بنسبة ةئوياة ) 5.92ة وسط أداء مجو  ا،فراد على ةةوا  االجتاهات )
 علاو  عان   يؤكد فع   أن اجتاه ال ج ماةعة الشرحنوة كان تةريبا  حمايدا  )ة وساطا ( لاو ال  

 ُبعد.
(، ةؤسساة هاوب ج   2020) Baoوت ف  هذه الن وجة ةا  دراساة كال ةان بااو      

Hopelab (2020 زبااادي والعلااوي ،)Zabadi & Al-Alawi (2016 ،)بو اال 
(، الل أشارت مجعهاا إىل أن اجتاهاات الا ج    2012)Petel & Chauhan   وشوهان

  هذه الن وجة إىل أن جترية ال علاو   اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا ، وحند تعز
عن ُبعد كانت مديدة على الط ج، واس مرت ل اية ث   أشهر تةريبا ، ومل يدرا ةعظ  
الط ج إمابوات وسلبوات هذه ال جربة كما ينب  ، وبال ال  ال يس طوعون حس  أةاره   

ن  خبصو ها، كما أن عونة البحث ت كون ةان فئاات خم لفاة ةان الطا ج حساب اعا       
والكلوة واملرحلة الدراسوة وال حصول ا،كاادمي ، وبال اال  ت فااوت أراء الطا ج وفةاا       
لطبوعة ةسااحناته  ال دريساوة، وسانواته  الدراساوة، إذ ي  اح ةان ال كارارات اخلا اة         
بالفةرات أن الط ج لديه  اجتاهات إمابوة نوعا  ةا لو هاذه ال جرباة، ولكنهاا مل تصال     

ف ول، أي مبعنى أنه  يروا أنها جتربة أدت ال ار، ةنهاا أثنااء أزةاة     لدرمة عالوة ةن ال 
ان شار فوو  كورونا، وكانت أف ل الباديل اآلخار وهاو توحنااف ال علاو ، إال أنها  ال       

 ي طلعون الس مرارها أكثر ةن ذلك.
 الن اج  امل علةة بالسؤال الثان 

وة عناد ةسا و    لإلمابة عن السؤال الثان  "هل توماد فاروق ذات داللاة إحصااج    
(0.05 ≥ α     يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )
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( يف الفئة ايادي عشر، ومتثال أعلاى درماة ةان     30االجتاه السل ، يف حني تة  الفةرة )
االجتاه اإلماب  لو ال علو  عن ُبعد، ويس ن   ةن هذه النسب أن اجتاه الط ج هو أحنرج 

اب  للةاو  ال درمواة اخلا اة    ل جتاه احملايد، ولل حة  ةن ذلك ت حسااج الوساط ايسا   
بالفةرات الل اخ ارها الط ج لل عبو عن اجتهاته  لاو ال علاو  عان ُبعاد، حواث بلاغ       

(، وهاذا  %54(، بنسبة ةئوياة ) 5.92ة وسط أداء مجو  ا،فراد على ةةوا  االجتاهات )
 علاو  عان   يؤكد فع   أن اجتاه ال ج ماةعة الشرحنوة كان تةريبا  حمايدا  )ة وساطا ( لاو ال  

 ُبعد.
(، ةؤسساة هاوب ج   2020) Baoوت ف  هذه الن وجة ةا  دراساة كال ةان بااو      

Hopelab (2020 زبااادي والعلااوي ،)Zabadi & Al-Alawi (2016 ،)بو اال 
(، الل أشارت مجعهاا إىل أن اجتاهاات الا ج    2012)Petel & Chauhan   وشوهان

  هذه الن وجة إىل أن جترية ال علاو   اعاةعات لو ال علو  عن ُبعد كان ة وسطا ، وحند تعز
عن ُبعد كانت مديدة على الط ج، واس مرت ل اية ث   أشهر تةريبا ، ومل يدرا ةعظ  
الط ج إمابوات وسلبوات هذه ال جربة كما ينب  ، وبال ال  ال يس طوعون حس  أةاره   

ن  خبصو ها، كما أن عونة البحث ت كون ةان فئاات خم لفاة ةان الطا ج حساب اعا       
والكلوة واملرحلة الدراسوة وال حصول ا،كاادمي ، وبال اال  ت فااوت أراء الطا ج وفةاا       
لطبوعة ةسااحناته  ال دريساوة، وسانواته  الدراساوة، إذ ي  اح ةان ال كارارات اخلا اة         
بالفةرات أن الط ج لديه  اجتاهات إمابوة نوعا  ةا لو هاذه ال جرباة، ولكنهاا مل تصال     

ف ول، أي مبعنى أنه  يروا أنها جتربة أدت ال ار، ةنهاا أثنااء أزةاة     لدرمة عالوة ةن ال 
ان شار فوو  كورونا، وكانت أف ل الباديل اآلخار وهاو توحنااف ال علاو ، إال أنها  ال       

 ي طلعون الس مرارها أكثر ةن ذلك.
 الن اج  امل علةة بالسؤال الثان 

وة عناد ةسا و    لإلمابة عن السؤال الثان  "هل توماد فاروق ذات داللاة إحصااج    
(0.05 ≥ α     يف اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عان ُبعاد تعاز  ملا  وات )
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)اعن ، السنة الدراسوة، ال خصص الدراس ، ال حصاول ا،كاادمي (؟" ت بداياة  حسااج     
الوسط ايساب  للةو  ال درموة اخلا اة باالفةرات الال اخ ارهاا الطا ج لل عابو عان        

( حناو   7 علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة، ويوض ح اعادول ) اجتهاته  لو ال
 اجتاهات ال ج ماةعة الشرحنوة لو ال علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة.

 ( امل وسطات ايسابوة ل جتاهات لو ال علو  عن ُبعد وفةا  مل  وات الدراسة املس ةلة7مدول )
 النسبة املئوية االلراف املعواري الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 %67.9 1.60 7.47 ذكور اعن 
 %51.5 1.63 5.66 إنا 

 السنة الدراسوة

 %58.4 1.84 6.43 ا،وىل
 %51.1 1.66 5.62 الثانوة
 %52.9 1.59 5.82 الثالثة
 %50.7 1.73 5.58 الرابعة
 %54.1 1.50 5.95 اخلاةسة

 %55.1 1.72 6.06 إنسان   ال خصص الدراس
 %47.8 1.68 5.26 علم 

 ال حصول ا،كادمي 

 %56.5 1.85 6.22 ةةبول
 %50.3 1.78 5.54 ة وسط

 %52.8 1.68 5.81 مود
 %55.0 1.73 6.05 مود مدا 

 %56.7 1.70 6.23 مم از
 %53.8 1.74 5.92 الكل 

  وات الدراسة كانت ة فاوتة ( أن اجتاهات الط ج وفةا  مل7ي حظ ةن اعدول )
بني ةس وياتها املخ لفة، إذ كان االجتاه إمابوا  إىل حد  ةا لد  الذكور مب وسط حساب  بلاغ  

(، بونما كان االجتاه أحنل ةان امل وساط لاد  اإلناا      %68( ونسبة ةئوية تةريبا  )7.47)
الا ج السانة   (، كما كان لاد   %52( ونسبة ةئوية تةريبا  )5.66مب وسط حساب  بلغ )

(، وأحنال ةان   %58(، ونسبة ةئوياة تةريباا  )  6.43ا،وىل أكثر ةن امل وسط مب وسط بلغ )
امل وسط يف باحن  السنوات، وفوما خيص ال خصص الدراس  فةد كاان لطا ج الكلواات    

( %55( ونسبة ةئوياة تةريباا  )  6.06اإلنسانوة اجتاها  فوق امل وسط مب وسط حساب  بلغ )

اه سلبوا  وحتت امل وسط لد  ال ج الكلواات العلمواة إذ بلاغ ة وساط     يف حني كان اإلجت
(، وبااالنظر إىل امل وسااطات %48( بنساابة ةئويااة تةريبااا  )5.26أداءهاا  علااى املةوااا  )

اخلا ة بال حصول ا،كادمي  جند الط ج يف فئة املةبول واعواد مادا  واملم ااز كاان هلا       
حني كان لفئل اعواد وامل وساط إجتاهاا  أحنال ةان      اجتاها  أعلى ةن امل وسط إىل حد  ةا، يف 

 امل وسط.
وملعرفة ةد  داللة هذه الفروق إحصاجوا  بني فئات املا  وات املسا ةلة، ت  اخ باار    
هذه الفروق باس خدا  االخ بارات اإلحصاجوة املناسبة، إذ ت  اس خدا  اخ بار ت للعونات 

ار الفروق باني الاذكور واإلناا ،    ( الخ بIndependent Sample T-Testاملس ةلة )
والفروق بني ال خصصات العلموة واإلنسانوة، يف حني ت  اس خدا  حتلول ال باين ا،حادي 

(One Way ANOVA     الخ بار الفروق بني ةس ويات املا  وات املسا ةلة ا،خار )
ا ( ن ااج  اخ باار ت، بونما   8)السنة الدراسوة، ال حصول ا،كاادمي (، ويوض اح اعادول )   

 ( ن اج  حتلول ال باين ا،حادي.9يوض ح اعدول )
 ( ن اج  اخ بار ت ل حري الفروق يف االجتاهات وفةا  مل  و اعن  وال خصص الدراس 8مدول )
 ةس و  الداللة درمات ايرية حنومة ت الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 5.66 إنا  0.00 408 7.91 7.47 ذكور اعن 

 6.06 إنسان  راس ال خصص الد
 5.26 علم  0.00 408 3.59

( أن حنومة ت اخلا ة باخ باار الفاروق وفةاا  ملا  و اعان       8ي  ح ةن اعدول )
(، وبال ال  يوماد  0.05(، وهو أحنل ةن ةس و  )0.00( مبس و  داللة )7.91بل ت )

  و اعان ،  فروق يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعاز  ملا  
وكانت هذه الفروق لصاحل الذكور إذ كان هل  ة وسط حساب  أعلى ةن اإلناا ، أي أن  
الذكور كان هل  اجتاهات أكثر إمابوة لو ال علو  عن ُبعد ةن اإلنا ، يف حني كانت حنومة 

( مبسا و  داللاة   3.59ت اخلا ة باخ بار الفاروق وفةاا  ملا  و ال خصاص الدراسا  )     
(، وبال ال  يوماد فاروق يف أداء الطا ج علاى     0.05حنل ةن ةس و  )(، وهو أ0.00)
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اه سلبوا  وحتت امل وسط لد  ال ج الكلواات العلمواة إذ بلاغ ة وساط     يف حني كان اإلجت
(، وبااالنظر إىل امل وسااطات %48( بنساابة ةئويااة تةريبااا  )5.26أداءهاا  علااى املةوااا  )

اخلا ة بال حصول ا،كادمي  جند الط ج يف فئة املةبول واعواد مادا  واملم ااز كاان هلا       
حني كان لفئل اعواد وامل وساط إجتاهاا  أحنال ةان      اجتاها  أعلى ةن امل وسط إىل حد  ةا، يف 

 امل وسط.
وملعرفة ةد  داللة هذه الفروق إحصاجوا  بني فئات املا  وات املسا ةلة، ت  اخ باار    
هذه الفروق باس خدا  االخ بارات اإلحصاجوة املناسبة، إذ ت  اس خدا  اخ بار ت للعونات 

ار الفروق باني الاذكور واإلناا ،    ( الخ بIndependent Sample T-Testاملس ةلة )
والفروق بني ال خصصات العلموة واإلنسانوة، يف حني ت  اس خدا  حتلول ال باين ا،حادي 

(One Way ANOVA     الخ بار الفروق بني ةس ويات املا  وات املسا ةلة ا،خار )
ا ( ن ااج  اخ باار ت، بونما   8)السنة الدراسوة، ال حصول ا،كاادمي (، ويوض اح اعادول )   

 ( ن اج  حتلول ال باين ا،حادي.9يوض ح اعدول )
 ( ن اج  اخ بار ت ل حري الفروق يف االجتاهات وفةا  مل  و اعن  وال خصص الدراس 8مدول )
 ةس و  الداللة درمات ايرية حنومة ت الوسط ايساب  املس ويات امل  و

 5.66 إنا  0.00 408 7.91 7.47 ذكور اعن 

 6.06 إنسان  راس ال خصص الد
 5.26 علم  0.00 408 3.59

( أن حنومة ت اخلا ة باخ باار الفاروق وفةاا  ملا  و اعان       8ي  ح ةن اعدول )
(، وبال ال  يوماد  0.05(، وهو أحنل ةن ةس و  )0.00( مبس و  داللة )7.91بل ت )

  و اعان ،  فروق يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعاز  ملا  
وكانت هذه الفروق لصاحل الذكور إذ كان هل  ة وسط حساب  أعلى ةن اإلناا ، أي أن  
الذكور كان هل  اجتاهات أكثر إمابوة لو ال علو  عن ُبعد ةن اإلنا ، يف حني كانت حنومة 

( مبسا و  داللاة   3.59ت اخلا ة باخ بار الفاروق وفةاا  ملا  و ال خصاص الدراسا  )     
(، وبال ال  يوماد فاروق يف أداء الطا ج علاى     0.05حنل ةن ةس و  )(، وهو أ0.00)
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ةةوا  االجتاهات لو ال علو  عن ُبعد تعز  ملا  و ال خصاص الدراسا ، وكانات هاذه      
الفروق لصاحل ال ج الكلوات اإلنسانوة إذ كان هل  ة وسط حسااب  أعلاى ةان الا ج     

 الكلوات العلموة.
 Zabadi & Al-Alawiلعلااوي وت فاا  هااذه الن وجااة ةاا  دراسااة زبااادي وا 

(، الل أشارت إىل أن الذكور لديه  اجتاهات إمابوة لو ال علو  عن ُبعد أكثر ةن 2016)
اإلنا ، وحند تعز  هذه الن وجة إىل أن اإلنا  أثناء ف ة ال علو  عن بعد يف ةناازهلن كاان   

والال   -املباارا  ال سوما يف شهر رة اان  -لديهن الكثو ةن الوامبات ا،سرية واملنزلوة 
كانت تؤثر بدورها على تلةوهن ال علو  أثناء ف ة انةطاعه داخل اير  اعااةع ، ةةارناة    

يف ساكنات   -وأحوانا  ملادة أالاول   -ة  ف ة ال علو  السابةة إذ كن ميكثن الوال ا،سبوع 
اعاةعة، وال يومد لديهن ةا يشا لهن عان الدراساة، مماا أد  ل كاوين اجتاهاات سالبوة        

يهن لو ال علو  عن ُبعد، وفوماا خياص الاذكور فإناه علاى ا،غلاب ال يوماد لاديه          لد
وامبات ةنزلوة تش له  عن الدراسة، ال سوما يف يروف ايجار الصاح  املطبةااة والال     

 حدت أي ا  ةن ا،نشطة اإلم ماعوة والشبابوة إىل أدنى حد.
والال كانات لصااحل    وفوما ي عل  بن وجة الفروق الناجتة عن ال خصص الدراس ، 

ال ج الكلواات اإلنساانوة )اآلداج، الةاانون، اإلدارة( علاى حسااج الا ج الكلواات        
العلموة )العلو  الصحوة، اهلندسة(، فةد تعز  الن وجاة إىل عاد  حنادرة الا ج الكلواات      
العلموة على ال كو ف ة  جتربة ال علو  عن ُبعد بسبب البوعاة املاواد الدراساوة لاديه ، إذ     

  ةساحناته  على اعانب العمل  ةن خ ل ال جارج العملوة داخل املخ ربات، تركز ةعظ
كما وأن اعانب النظري لديه  يع مد بشكل كبو على العملواات ايساابوة واملعاادالت،    
والل يصعب شرحها للط ج ةن خ ل ال علو  عان ُبعاد ال ساوما وأن ال جرباة كانات      

ما ينب   ةن حنبل املدرساني، وأن هاذا ةان شاأنه أن     ةفامئة، ومل ي   اإلعداد املسب  هلا ك
معل اجتهاته  لو ال علو  عن ُبعد سلبوة  إىل حاد  ةاا، إذا ةاا حنورنات بطا ج الكلواات       
اإلنسانوة والل تركز ةعظ  ةساحناته  على اعانب النظري، الذي يسهل شارحه وإيصااله   

 للط ج ةةارنة باملواد العملوة.

 حتلول ال باين ا،حادي( ن اج  اخ بار 9مدول )

جمموع  ةصدر ال باين امل  و
 املربعات

درمات 
 ايرية

ة وسط 
 املربعات

حنومة 
 ف

ةس و  
 الداللة

 السنة الدراسوة
 13.38 4 53.50 بني اتموعات

 2.93 405 1184.69 داخل اتموعات 0.001 4.57
  409 1238.19 الكل 

ال حصول 
 ا،كادمي 

 5.10 4 20.41 بني اتموعات
 3.01 405 1217.78 داخل اتموعات 0.150 1.70

  409 1238.19 الكل 

( أن حنومة ف لفحص الفروق يف االجتاهات لو ال علو  عن 9ي حظ ةن اعدول )
(، وها  حنوماة   0.001(، ومبس و  داللاة ) 4.57ُبعد وفةا  مل  و السنة الدراسوة بل ت )

ماد فاروق ذات داللاة إحصااجوة يف أداء الطا ج علاى       (، وبال اال  يو 0.05أحنل ةان ) 
ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و السنة الدراسوة، كما وي  ح أن حنومة ف ل ةصا  الفاروق   

(، 1.70يف االجتاهات لو ال علو  عان ُبعاد وفةاا  ملا  و ال حصاول ا،كاادمي  بل ات )       
ال يومد فروق ذات (، وبال ال  0.05(، وه  حنومة أعلى ةن )0.150ومبس و  داللة )

داللة إحصاجوة يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و ال حصول ا،كاادمي ،  
وللكشف عن البوعة الفروق يف ة  و السنة الدراسوة ت  إمراء اخ بار املةارنة البعدية ةان  

 ة.( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدي10(، ويبو ن اعدول )Scheffeنوع شافوه )
 

 ( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدية10اعدول )
 اخلاةسة الرابعة الثالثة الثانوة ا،وىل امل وسط ايساب  السنوات الدراسوة

 *0.48 *0.85 *0.61 *0.81 - 6.43 ا،وىل
 0.32- 0.05 0.19- - *0.81- 5.62 الثانوة
 0.13- 0.24 - 0.19- *0.61- 5.82 الثالثة
 0.37- -- 0.24- 0.05- *0.85- 5.58 الرابعة
 - 0.37 0.13 0.32 *0.48- 5.95 اخلاةسة

 (0.05فرق دال إحصاجوا  عند ةس و  داللة ) *
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 حتلول ال باين ا،حادي( ن اج  اخ بار 9مدول )

جمموع  ةصدر ال باين امل  و
 املربعات

درمات 
 ايرية

ة وسط 
 املربعات

حنومة 
 ف

ةس و  
 الداللة

 السنة الدراسوة
 13.38 4 53.50 بني اتموعات

 2.93 405 1184.69 داخل اتموعات 0.001 4.57
  409 1238.19 الكل 

ال حصول 
 ا،كادمي 

 5.10 4 20.41 بني اتموعات
 3.01 405 1217.78 داخل اتموعات 0.150 1.70

  409 1238.19 الكل 

( أن حنومة ف لفحص الفروق يف االجتاهات لو ال علو  عن 9ي حظ ةن اعدول )
(، وها  حنوماة   0.001(، ومبس و  داللاة ) 4.57ُبعد وفةا  مل  و السنة الدراسوة بل ت )

ماد فاروق ذات داللاة إحصااجوة يف أداء الطا ج علاى       (، وبال اال  يو 0.05أحنل ةان ) 
ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و السنة الدراسوة، كما وي  ح أن حنومة ف ل ةصا  الفاروق   

(، 1.70يف االجتاهات لو ال علو  عان ُبعاد وفةاا  ملا  و ال حصاول ا،كاادمي  بل ات )       
ال يومد فروق ذات (، وبال ال  0.05(، وه  حنومة أعلى ةن )0.150ومبس و  داللة )

داللة إحصاجوة يف أداء الط ج على ةةوا  االجتاهات تعز  مل  و ال حصول ا،كاادمي ،  
وللكشف عن البوعة الفروق يف ة  و السنة الدراسوة ت  إمراء اخ بار املةارنة البعدية ةان  

 ة.( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدي10(، ويبو ن اعدول )Scheffeنوع شافوه )
 

 ( ن اج  اخ بار شافوه للمةارنات البعدية10اعدول )
 اخلاةسة الرابعة الثالثة الثانوة ا،وىل امل وسط ايساب  السنوات الدراسوة

 *0.48 *0.85 *0.61 *0.81 - 6.43 ا،وىل
 0.32- 0.05 0.19- - *0.81- 5.62 الثانوة
 0.13- 0.24 - 0.19- *0.61- 5.82 الثالثة
 0.37- -- 0.24- 0.05- *0.85- 5.58 الرابعة
 - 0.37 0.13 0.32 *0.48- 5.95 اخلاةسة

 (0.05فرق دال إحصاجوا  عند ةس و  داللة ) *
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( أن هناا فاروق دالاة إحصااجوا  فةاط باني السانة ا،وىل       10ي حظ ةن اعدول )
ز  وباحن  السنوات الدراسوة، وكانت هذه الفروق لصاحل السنة الدراسوة ا،وىل، وحند يع

ذلك إىل الدافعوة وايما  الل ي م   بها ال ج السنة ا،وىل عن باحن  السنوات، إذ يعد 
ال علو  اعاةع  والبوئة اعاةعوة ةثوة للحما  بالنسابة هلا  ال ساوما بعاد ان ةااهل  ةان       
ايواة املدرسوة، ورغب ه  الشديدة يف االن ةال للجاةعاة، واس كشااف ةاا فوهاا، فوكوناوا      

ب ةندفعني لو ال علو  أكثر ةن بةوة الط ج يف السنوات ال حةة، وحند يؤدي على ا،غل
 ذلك إلة  كه  إجتاهات إمابوة أكثر ةن بةوة الط ج.

 الن اج  امل علةة بالسؤال الثالث
لإلمابة عن السؤال الثالث "ةا أه  ةعوةات ال علو  عن ُبعد ةن ومة نظار الا ج   

 وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا ها  ا،ةاور     ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف
الل جتعلك ال تف  ل ال علو  عن ُبعد )املعوةات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان أساباج      
اإلجتاهات السلبوة لو ال علو  عن ُبعاد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال        

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 ماعوة عن ا،هل داخل املنزل، وا، دحناء والزة ء يف اعاةعة.العزلة االم  -1
 ضعف شبكة اإلن نت يف بعض أةاكن سكن الط ج. -2
ال عر ، ملشاكل  حوة ونفسوة ت مثل يف أمل العونني والظهر وال  ط النفس  وال وتر  -3

 ن وجة املكو  الوي   أةا  اياسب.
 ةساق.تداخل أوحنات تنفوذ املشاري  واملها  ،كثر ةن  -4
 ال عار، ة  ا،عمال واملسؤولوات املنزلوة ا،خر  غو ال علوموة. -5
  عوبة فه  املواد العملوة واملواد ايسابوة ةن خ ل ال علو  عن ُبعد. -6
 ايامة إىل ةهارات تةنوة ة عددة مل ي   ال أهول هلا وال دريب علوها. -7
  عوبة يف تنظو  الوحنت أثناء ال علو  عن ُبعد. -8
ةهمة تساعد يف ال علو  بشكل أف ل ةثل: املناحنشات الصفو ة، ال ناف   فةدان عنا ر -9

 بني الط ج، وتعلو  ا،حنران.

عااد  كفايااة ال  ذيااة الرامعااة اخلا ااة بااأداء الطالااب علااى املشاااري  وا،نشااطة  -10
 واالخ بارات.  

(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        
Hughes (2020و ،) دراسة ةؤسسة هوب جHopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)

 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  
Huang (2004     إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات السالبوة لاو ال علاو ،)

  عن ُبعد لاد  الا ج اعاةعاات، ولعال أبارز أساباج االجتاهاات السالبوة ها : عاد          
ةوضوعوة ال ةوي ، ضعف شبكة اإلن نت، العزلة االم ماعوة، وال خت لف هذه ا،ساباج  
كثوا  عن تلك أبداها ال ج اعاةعات يف دوٍل خم لفة ةن العامل، مما حي   علاى اعاةعاات   
إماد جمموعة ةن البداجل يف حال اسا مر هاذا الظارف ال مساح اك، يكاون ةان شاأنها        

 ن ُبعد.حتسني ةس و  العلو  ع
 الن اج  امل علةة بالسؤال الراب 

لإلمابة عن السؤال الراب  "ةا أه  حمفز ات ال علو  عن ُبعد ةن وماة نظار الا ج    
ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا أها  ا،ةاور     

أساباج  الل جتعلك تف  ل ال علو  عان ُبعاد )احملفاازات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان        
اإلجتاهات اإلمابوة لو ال علو  عن ُبعد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال       

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 تطوير ال علو  الذات  واملس مر. -1
 تنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، واإلال ع على ةصادر ة عددة للمعلوةات. -2
 اضرات يف أي زةان وةكان.إةكانوة الو ول إىل احمل -3
 ال علو  دون االنةطاع عن ا،هل ةن خ ل املكو  يف املنزل. -4
ال عاةل ة  الرق تةوي  مديدة وةفودة أكثر )االخ بارات املف وحة، املشاري  البحثوة،  -5

 الة ايا ...(.
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عااد  كفايااة ال  ذيااة الرامعااة اخلا ااة بااأداء الطالااب علااى املشاااري  وا،نشااطة  -10
 واالخ بارات.  

(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        
Hughes (2020و ،) دراسة ةؤسسة هوب جHopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)

 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  
Huang (2004     إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات السالبوة لاو ال علاو ،)

  عن ُبعد لاد  الا ج اعاةعاات، ولعال أبارز أساباج االجتاهاات السالبوة ها : عاد          
ةوضوعوة ال ةوي ، ضعف شبكة اإلن نت، العزلة االم ماعوة، وال خت لف هذه ا،ساباج  
كثوا  عن تلك أبداها ال ج اعاةعات يف دوٍل خم لفة ةن العامل، مما حي   علاى اعاةعاات   
إماد جمموعة ةن البداجل يف حال اسا مر هاذا الظارف ال مساح اك، يكاون ةان شاأنها        

 ن ُبعد.حتسني ةس و  العلو  ع
 الن اج  امل علةة بالسؤال الراب 

لإلمابة عن السؤال الراب  "ةا أه  حمفز ات ال علو  عن ُبعد ةن وماة نظار الا ج    
ماةعة الشرحنوة؟" ت الرح سؤال ةف وح للط ج يف نهاية املةوا ، وهاو: ةاا أها  ا،ةاور     

أساباج  الل جتعلك تف  ل ال علو  عان ُبعاد )احملفاازات(؟ وذلاك بهادف الكشاف عان        
اإلجتاهات اإلمابوة لو ال علو  عن ُبعد، وت حصار اإلماباات ا،كثار شاووعا  ةان حنبال       

 الط ج على هذا السؤال، وكانت على النحو اآلت : 
 تطوير ال علو  الذات  واملس مر. -1
 تنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، واإلال ع على ةصادر ة عددة للمعلوةات. -2
 اضرات يف أي زةان وةكان.إةكانوة الو ول إىل احمل -3
 ال علو  دون االنةطاع عن ا،هل ةن خ ل املكو  يف املنزل. -4
ال عاةل ة  الرق تةوي  مديدة وةفودة أكثر )االخ بارات املف وحة، املشاري  البحثوة،  -5

 الة ايا ...(.
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 ايصول على درمات أعلى ةن خ ل الرق ال ةوو  عن ُبعد. -6
 ى الذات.زيادة الثةة بالنف ، واالع ماد عل -7
تةلول عناء السفر، وتةلوال ال كلفاة املادياة لل علاو  ةان خا ل تاوفو أماور النةال           -8

 والسكن وال ذاء.
 أخذ فر ة كافوة لل علو  بشكل ةنفرد. -9

 تةلول ال  ارج ة  أوحنات العمل للط ج العاةلني. -10
(، ودراساة هاوكوز   2020) Baoت ف  هاذ الن ااج  ةا  ن ااج  دراساة تشاو بااو        

Hughes (2020 ودراسة ةؤسسة هوب ج ،)Hopelab (2020   ودراساة تونسااي ،)
 & Berge( ودراسة باوغ وهوناغ   2010)Uzunboylu &  Tuncay واوزونبول  

Huang (2004    إذ كان هناا تةارج كبو يف أسباج اإلجتاهات اإلمابوة لاو ال علاو ،)
واة ها : ال علاو     عن ُبعد لد  ال ج اعاةعات، ولعل أبارز أساباج اإلجتاهاات اإلماب   

الذات ، وتنموة املهارات البحثوة وال ةنوة، وزيادة االع ماد على الذات ةن حنبال الطا ج،   
إذ ال بد ةن تعزيز هذه اعوانب ةس ةب   حتسني جتربة ال علو  عان ُبعاد، وبال اال  زياادة     

 االجتاهات لوها، وةن ث  حتس ن ال حصول ا،كادمي  أثناء ال علو  عن ُبعد.

 صياتالتو

بناااًء علااى ن اااج  الدراسااة ت اخلااروج مبجموعااة ةاان ال و ااوات علااى شااكل    
اس اتوجوات وإمراءات ةن شأنها أن حتس ن ةن فاعلوة ال علو  عن ُبعد، وبال ال  حتساني  

 إجتاهات الط ج لوه، ولعل ةن أهمها:
 تأهول وتدريب الط ج؛ الكسابه  املهارات ال ةنوة ال زةة لل علو  عن ُبعد. -1
إماد إس اتوجوات تةوي  بديلة ت  ء  ة  ال علو  عن ُبعد، تراع  الدحنة واملوضاوعوة   -2

ةن مهة، وتراع  الوحنت ال ز  مل ابع ها وتةدي  ال  ذية الرامعة ةن حنبل املدر  ةن 
 مهة أخر .

تعزيز ال علو  النشط لد  الط ج، وإثارة دافعو ه  لو ال علو  عن ُبعد، ةان خا ل    -3
 وتنفوذ ال دري ، والريةة الوامبات وا،نشطة املنزلوة. الريةة تصمو 

حماولة اعم  بني أكثر ةن الريةة لل دري  يف يل ال باعد االم مااع  املفارو،، ال    -4
سوما يف املواد العملوة اخلا ة بالكلوات العلومة، والل يصاعب إيصااهلا وتوضاوحها    

و  داخال اعاةعاة وعارب    للط ج ةن خ ل ال علو  عن بعد، ةث  : الدة  بني ال علا 
اإلن نت، حوث يةس   الط ج إىل جمموعات   وة حي رون اعزء العملا  داخال   
املخ ربات يف اعاةعة بال ناوج، باإلضاافة لل ادري  عان ُبعاد للجازء النظاري ةان        
املساق لكل اتموعات، إذ ت من هذه الطريةة تعلو  أف ل ة  ضمان احملافظة علاى  

 سني.س ةة الط ج واملدر
إعداد خطة الوار  إلدارة أي أزةة ةشابهة متر بهاا اعاةعاات، ت فااد  ةان خ هلاا       -5

 ا،ةور الل تعو  ال علو  عن ُبعد.
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تعزيز ال علو  النشط لد  الط ج، وإثارة دافعو ه  لو ال علو  عن ُبعد، ةان خا ل    -3
 وتنفوذ ال دري ، والريةة الوامبات وا،نشطة املنزلوة. الريةة تصمو 

حماولة اعم  بني أكثر ةن الريةة لل دري  يف يل ال باعد االم مااع  املفارو،، ال    -4
سوما يف املواد العملوة اخلا ة بالكلوات العلومة، والل يصاعب إيصااهلا وتوضاوحها    

و  داخال اعاةعاة وعارب    للط ج ةن خ ل ال علو  عن بعد، ةث  : الدة  بني ال علا 
اإلن نت، حوث يةس   الط ج إىل جمموعات   وة حي رون اعزء العملا  داخال   
املخ ربات يف اعاةعة بال ناوج، باإلضاافة لل ادري  عان ُبعاد للجازء النظاري ةان        
املساق لكل اتموعات، إذ ت من هذه الطريةة تعلو  أف ل ة  ضمان احملافظة علاى  

 سني.س ةة الط ج واملدر
إعداد خطة الوار  إلدارة أي أزةة ةشابهة متر بهاا اعاةعاات، ت فااد  ةان خ هلاا       -5

 ا،ةور الل تعو  ال علو  عن ُبعد.
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 فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد

 عرب النصوص املصاحبة للرسومات الرقمية املتحركة 

 يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي

 كلية الرتبية بلدى طالب الدراسات العليا 

 
 

 باسم بن نايف محمد الشريف
 قسم تقنيات التعليم  -أستاذ تقنيات التعليم املشارك 

 املدينة املنورة  -جامعة طيبة -بيةكلية الرت 

 
فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات الرقمية املتحركة يف تنمية 

 كلية الرتبية بمهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا 

 باسم بن نايف حممد الشريف

 امللخص:
راسة فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات استهدفت الدراسة احلالية د

املتحركة الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف 
( طالب؛ من طلبةة الدراسةات العليةا يف    47كلية الرتبية، وقد تكونت عينة الدراسة من سبعة وأربعني )

ية جامعة طيبة يف املدينة املنورة، وقد مت توزيع طالب العينة على جممةوعتني رريبيةة للدراسةة،    كلية الرتب
وقد مت تقديم احملتوى التعليمي للمهةارات البحييةة اإللكرتونةي عةرب الويةب بةنمفني يفةتلفني يف  ةو          

القصةرية(  مستويي الدراسةة املسةتقلة، ولةط منفةاه، و مةا: ارشةادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )         
بفاقةة مالحةةة   مت اعةداد أداتةي الدراسةة و مةا:     وارشادات الكرتونية بالنصوص الشارحة )املفولة(، 

مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب، واختبار التفكري التخيلةي و ةبفهما، كمةا قةان ببنةا  الوحةدة       
راجةع عةرب اإلنرتنةت    املقرتحة املشتملة على مهارات وأساليب البحث اإللكرتونةي عةن املعلومةات وامل   

واملكتبات الرقمية، وتصميمها وانتاجها، وقد استخدن الباحث حتليل التباين ثنائي االراه ملعاجلة بيانةات  
الدراسة، وتوصلت الدراسة اىل فاعلية مستوى منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص اإللكرتونيةة       

قة مالحةة أدا  مهةارات البحةث اإللكرتونةي    الشارحة املصاحبة للرسومات املتحركة الرقمية، على بفا
عرب الويب البعدي، وكذلك على مهارات التفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  

 جامعة طيبة.  
أمناط اإلرشةاد الرقمةي، النصةوص الرقميةة، الرسةون املتحركةة، مهةارات البحةث          الكلمات املفتاحية:

 يلي. اإللكرتوني، والتفكري التخ
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فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات الرقمية املتحركة يف تنمية 

 كلية الرتبية بمهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا 

 باسم بن نايف حممد الشريف

 امللخص:
راسة فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات استهدفت الدراسة احلالية د

املتحركة الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف 
( طالب؛ من طلبةة الدراسةات العليةا يف    47كلية الرتبية، وقد تكونت عينة الدراسة من سبعة وأربعني )

ية جامعة طيبة يف املدينة املنورة، وقد مت توزيع طالب العينة على جممةوعتني رريبيةة للدراسةة،    كلية الرتب
وقد مت تقديم احملتوى التعليمي للمهةارات البحييةة اإللكرتونةي عةرب الويةب بةنمفني يفةتلفني يف  ةو          

القصةرية(  مستويي الدراسةة املسةتقلة، ولةط منفةاه، و مةا: ارشةادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )         
بفاقةة مالحةةة   مت اعةداد أداتةي الدراسةة و مةا:     وارشادات الكرتونية بالنصوص الشارحة )املفولة(، 

مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب، واختبار التفكري التخيلةي و ةبفهما، كمةا قةان ببنةا  الوحةدة       
راجةع عةرب اإلنرتنةت    املقرتحة املشتملة على مهارات وأساليب البحث اإللكرتونةي عةن املعلومةات وامل   

واملكتبات الرقمية، وتصميمها وانتاجها، وقد استخدن الباحث حتليل التباين ثنائي االراه ملعاجلة بيانةات  
الدراسة، وتوصلت الدراسة اىل فاعلية مستوى منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص اإللكرتونيةة       

قة مالحةة أدا  مهةارات البحةث اإللكرتونةي    الشارحة املصاحبة للرسومات املتحركة الرقمية، على بفا
عرب الويب البعدي، وكذلك على مهارات التفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  

 جامعة طيبة.  
أمناط اإلرشةاد الرقمةي، النصةوص الرقميةة، الرسةون املتحركةة، مهةارات البحةث          الكلمات املفتاحية:

 يلي. اإللكرتوني، والتفكري التخ
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accompanying animation in developing electronic research skills and 
imaginative thinking among graduate students at the Faculty of Education 
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Abstract: 

The current study aimed at studying the effectiveness of the diversity of counseling 
patterns across texts accompanying animation in developing electronic research skills and 
imaginative thinking among graduate students at the Faculty of Education, The sample size 
was forty-seven (47) students from graduate students at the Faculty of Education, Taibah 
University in Medina region, and the sample students were distributed into two 
experimental groups for study. 

The educational content of electronic research skills across the web has been 
presented in two different patterns of the two levels of independent study, and it has two 
patterns: Short Text Electronic Instructions and Explanation (Long) Electronic Instructions. 
The study tools, which are represented in the e-search skills notecard on the web, were 
prepared and tested for imaginary thinking. The proposed unit was built and included the 
skills and methods of electronic search for information, references via the Internet and 
digital libraries, and their design and production. The researcher used a two-way analysis of 
variance to address the study data, and the result of the study showed the effectiveness of 
the level of electronic guidance style through the explanatory electronic texts 
accompanying digital animation, on a note card performing e-search skills over the web, as 
well as the imaginative thinking skills of graduate students. 

Keywords: digital extension patterns, digital texts, animation, electronic research skills, 
and imaginative thinking 

 املقدمة:
البةاحيني،  تعترب مهارات البحث عن املعلومات والوصول اليها مفلبًا رئيسًا لكافة 

وأه مهارات البحث اإللكرتوني عن املعلومات ومصةادر املعرفةة الرقميةة عةرب شةبكات      
اإلنرتنت وروافد ا وخدماتها املختلفة من أ م املهارات التقنيةة والبحييةة نةةرًا للكيافةة     

يف احملتوى املعريف واملعلوماتي، والذي يتخذ أشةكااًل يفتلفةة عةرب الويةب، مةا بةني       اهلائلة 
النصوص الرقمية، اليت تشكل الغالبيةة العةمةى للمحتةوى الرقمةي، وكةذلك الوسةائ        
الرقمية األخرى ميل الصور، والفيديو، واألصةوات، والرسةون اليابتةة واملتحركةة، الةيت      

البشةرية اكتسةابها، والةتمكن منهةا، اىل حةد يوصةف        ينبغي على كافة العناصر، والقوى
باإلتقاه واجلودة؛ نةرًا لفائدة تلك املهارات التعليمية يف مساعدة الفلبةة، واملسةتخدمني،   
واألكادمييني على تفوير مهاراتهم، وخرباتهم؛ ملواكبة التفورات العاملية، واحمللية يف جمةال  

 ,Link & Ploetzner،(Sendurur et al., 2019)عملةهم وصصصةاتهم املختلفةة    
2017).) 

ويف  و  امل يد من النشر املعريف اهلائل يف مصادر املعلومات الرقمية، يتفلةب مةن   
الباحيني  رورة امةتال  مهةارات البحةث اإللكرتونةي للوصةول اىل املصةادر الرقميةة،        

اات وتوظيفها ودجمها يف اجملةاالت املختلفةة، كمةا تناولةت الةك الدراسةات والبحةو         
 ,.Kingsley et al)، (Castek & Coiro, 2015)العالقةةة ميةةل دراسةةة   

2015)،(Hewitt & Stubbs, 2017)  ،(Bortnik et al., 2017) ، (Bates et 
al., 2018)         اليت استعر ت  ةرورة تنميةة وتةدريب البةاحيني مةن طةالب اجلامعةات

ت وبوابةات املعلومةات   والدراسات العليا على مهارات البحث اإللكرتوني عةرب الكيانةا  
املتنوعة واحملركات البحيية املختلفة، واملصادر، واملستودعات اإللكرتونية؛ حيث اه تةوافر  
تلك املهارات لديهم سيسهم بفريقة مباشرة يف رفع مسةتويات الدقةة والسةرعة واجلةودة     
واالرتباط مبجال التخصص للمصادر والبحو  واملراجع اليت سوف يتوصةل اليهةا مةن    

 حث اإللكرتوني.الب
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ومن خالل مراجعة بعض املصادر، واألدبيةات، والدراسةات اات الصةلة مبجةال     
تفوير عملية التدريب لدى طةالب التعلةيم اجلةامعي عامةة وطةالب الدراسةات العليةا        
خاصة، يالحظ أه  نا  ا تمامًا كبريًا من الباحيني يف حتسني مستوى األدا  لةدى الفلبةة   

، Leh, 2014) ،)(Lorber, 2015)التدريب ميل دراسةة   من خالل اكسابهم مهارات
(Petrucco & Ferranti, 2017)، (Spicci, 2019)   فةة ه توظيةةف البةةدائل

واملصادر والتقنيات الرقمية احلدييةة اات الفاعليةة املرتفعةة يعتةرب مةن املةداخل املناسةبة        
 لبحث اإللكرتوني. لتفوير األدا  املهاري للباحيني عن املعلومات واكسابهم ملهارات ا

واتسةةاقًا مةةع التوجهةةات العامليةةة اات العالقةةة بعمليةةات ومهةةارات البحةةث      
اإللكرتوني، ف ه تنمية أمناط التفكري املختلفةة يعةد  ةرورة أي ةًا لةدى طةالب مرحلةة        
الدراسات العليا، وخاصة مهارات الةتفكري التخيلةي الةذي تتميةل مهاراتةط يف التخيةل،       

تخيل للكلمةات املفتاحيةة وعالقةات الةرب  بةني املصةفلحات       واالفرتاض، والتصور وال
واملتغريات وثقة الصلة بالبحث اإللكرتوني، واألوعية وقواعد البيانات، اليت قةد تشةتمل   

 Narayanan)على تلك املصادر اإللكرتونية، وتوظيفها واالستفادة منها بفريقة فعالةة  
Adithan, 2015) ،(Hoda et al., 2016)   ين ودمة  اسةرتاتيجيات   ويف  ةو  تةب

التعلم اإللكرتوني عنةد تصةميم وانتةال الوسةائ  الرقميةة الةيت تعةرض الةك، وتعتةرب          
 ( من أنسب التقنيات التعليمية لذلك.  Animationالرسومات املتحركة )

( بعرض سةريع لسلسةلة مةن صةور     Animationوتتمي  تقنية الرسون املتحركة )
بعاد من أجل خلق حركة و مية ينت  عنها حمتةوى مرئةي   اإلنتال الفين ثنائية أو ثالثية األ

بقوالب رقمية متحركة، كما ميكن أه نعترب ا خداع بصري أو و م بصري، لتكوين رؤية 
مستمرة تنشأ وتةهر يف عدد من الفرق عرب أفالن السةينما أو بةرام  الفيةديو أو التلفةاز     

.(Qin & Tao, 2018) 
يم جيب على املختصني وخربا  الرتبية االستفادة وأل مية تلك التقنية يف جمال التعل

، ملةا هلةا تةأثري يف البي ةات التعليميةة الرقميةة       (Animation)من تقنية الرسون املتحركة 
واحملاكاة اليت تةهر ا حركة األشيا  املرسومة، كما تعترب أكير الفرق تفاعاًل إلعداد مةواد  

مني على معاجلة املعلومات نةرًا إلمكانيةة  تعليمية، وقد ازدادت أ ميتها يف مساعدة املتعل
استخدامط يف تفوير كافة جوانب العملية التعليمية، وتوظيفها لتحقيق األ ةداف الرتبويةة   

 ,.Musa et al)املتنوعة، ميل التدريس، ونقل املعلومات، والتقويم، والتغذية الراجعةة  
2015)،Nordin & Osman, 2018) .) 

ت واملمي ات اليت توفر ةا تقنيةة الرسةون املتحركةة يف     ونةرًا للخصائص واإلمكانا
عاملنا املعاصر باختالف أنواعها، اليت تسهم يف بنا  قوالب تصةاميم حدييةة ملعاجلةة تلةك     
الصور لتةهر للمشا د حبركتها التتابعية السريعة، ويتفلب الةك مسةتوى مةن املهةارات     

احلاسةب اللةي لرسةم الصةور      التقنية اليت ميتلكها الفرد وتعتمةد علةى اسةتخدان جهةاز    
وانتاجها ومن ثم عر ها عن طريق الفيلم أو الفيديو، ويتم انشا  معةم الرسون املتحركة 
بواسفة جهاز احلاسب اللي، كما ميكن استخدان الرسون املتحركة ثالثية أو ثنائية األبعاد 

 Yuen) يف نفاق ترددي منخفض أو أدا  أسرع يف الوقت، ويعترب خداع بصري للحركة
et al., 2018) ،(McCauley, 2016). 

ومن املالحظ أه التوجهات العاملية املعاصرة يف الفرتة األخرية وفقًا ملةا أورده كةال   
 ,Fleer)،  (Yuen et al., 2018)،(Thomas & Buchheister, 2019)مةن  

 وكذلك باستعراض عدد من األدبيات اات الصلة مبجال تقنية الرسون املتحركةة  (2018
احلديية، تشري اىل التنوع واليرا  اهلائل للمحتوى املرئي يف توظيةف تلةك التقنيةة ودجمهةا     
باجملال الرتبوي، لكونها مةن أكيةر األسةاليب املة ثرة يف العمليةة التعليميةة، كمةا تسةاعد         
الفالب يف توصيل الكيري من املعلومات العلمية الةيت يصةعب عةادة شةرحها وتوصةيلها      

 .بصورة نةرية
خالل مراجعة بعض الدراسةات واألدبيةات واملصةادر املعرفيةة واملعلوماتيةة      ومن 

(، Kao et al., 2019وتتبع أعمةال النةدوات واملة ترات اات العالقةة ميةل دراسةة )      
(Ma, 2018( ،)Paravati et al., 2017( ،)Musa et al., 2015   تتعةدد م ايةا )

ا يف التعلةيم والتةدريب؛ كمةا تت ة      وفوائد تقنية الرسون املتحركة عند اعتبار استخدامه
كيري من معامل تلةك الفوائةد يف طبيعةة وأ ةداف االسةتخدان والتوظيةف لتلةك الرسةون         
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املتحركة التعليمة املتفورة؛ وميكن حتديد امل ايةا والفوائةد املرتبفةة بالرسةون املتحركةة يف      
وين ثقافات وخةربات  اال تمان بسلو  الفرد واجملتمع وتك: التعليم واليت من بينها ما يأتي

حتتةوي  ، وتقنية ووسائل تعبري بصرية هلا أثر أكرب يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى الفةالب 
على حمتوى مرئي يسةاعد الفةالب يف تبسةي  وفهةم املسةائل اات الفةابع العملةي،  ةا         
، يكسبهم املهارات واخلربات يف التعامل مع حل املشكالت يف املقررات التفبيقية األخرى

تشجع تقنية الرسون املتحركة الفالب على التفكري العلمي وتنمية قدراتهم على الةتعلم  و
تعمل علةى تنميةة اخليةال وتغةذي قةدرات العقةل ورعةل        ، والقائم على حل املشكالت

الفلبة يفكروه بأساليب مبتكرة وحديية، تنمي لديهم القدرة على اكتشاف اجلديد يف عامل 
 التقنية. 

( اىل أ ميةة ودور اإلرشةاد   Wetcho & Na-Songkhla, 2019كمةا يشةري )  
األكادميي يف املواقف التعليمية من خالل البي ات واملنصات واملواقع الرقمية؛ حيث تعتةرب  
أمناط اإلرشاد مبيابة دعم وتع ي  ألدوار الفلبة وتوجيط ألمناط سلوكهم، واثةارة انتبةا هم   

ارات معينةة يف موقةف التعلةيم، كمةا أه     وتوجيط العمليات العقلية لديهم حنةو اصةاا قةر   
اإلرشاد عرب وسائل وتفبيقات التعلم اإللكرتوني ميكن أه يفيةد ييةع املشةاركني يف أدا     
أعمال أو اجناز مهامةًا تربويةة حمةددة، وينشة  عمليةات االسةتجابة والةتفكري والتفاعةل         

النةةر مةع    االجتماعي لديهم، كما يع ز من قيمة االسةتماع لخخةرين وتبةادل وجهةات    
املعلمني واملوجهني واملتخصصني أي ًا، ويفيد اإلرشاد على الرتكي  يف العمل والتفكري يف 
النتائ  وجودة التعلم، ويتفةق  ةذا مةع البحةو  التجريبيةة الةيت تناولةت دور اإلرشةاد         

 األكادميي بأمناطط املختلفة يف دعم مهان وأدا  املتعلمني الرتبوية.
(  ةو املو ةوع واملرحلةة    Instructional Designمةي ) ويعترب التصميم التعلي

املناسبة لت مني عمليةات ومبةادو وخفةوات اإلرشةاد األكةادميي بهةا؛ حيةث اه دمة          
واعتبار اإلرشاد األكادميي ليس على مستوى الفالب فق ، وامنا أي ةا للمعلمةني، وقةد    

يب العمليةة املرتبفةة   لوحظ أنط أثنا  تقديم اإلرشاد األكادميي للمعلمني يف مواقف التةدر 
مبهنة التدريس أه اإلرشاد األكادميي ي دي اىل تنشةي  وحتفية  املعلمةني علةى أدا  املهةان      

واألعمال املنوطة بهم، واليت تتوافق مع متفلبات مهنة التدريس، وتنوع تلك األمناط مةن  
قيق متفلبات اإلرشاد األكادميي ما بني تقديم التسهيالت التعليمية هلم، أو التوجيط حنو حت

اجلودة املرتبفة باملهنة، وقد تبني أه ت مني مهان وعمليات اإلرشاد يف التصميم التعليمي 
يسهم بفاعلية يف تع ي  اإلجناز األكادميي وحتقيق األ داف التعليمية املرجوة، واثرا  بي ات 

اليت حتفة    التعلم اإللكرتونية والتعلم عن بعد بأمناط التوجيهات واإلرشادات اإللكرتونية
 (.  Spanorriga et al., 2018عمليات التفاعل بني املتعلمني واحملتوى التعليمي )

وال تقتصر مثرة وفوائد اإلرشاد التعليمي أثنا  دراسة احملتوى الرقمي على تيسةري  
عمليات الفهم واالستيعاب فحسب، بةل تتةد لتشةتمل فوائةد عديةدة، حتقةق املرونةة يف        

ات احلةوار الرتبويةة بةني الفالةب واملعلةم، وتهةتم لانةب الةدعم         التعليم وتنميةة عملية  
واإلرشةةاد كلمةةا تفلةةب األمةةر الةةك؛ ل ةةماه اإلجنةةاز واألدا  األكةةادميي األميةةل        

(Christensen et al., 2018.) 
كما يسهم اإلرشاد يف التغلب على التحديات اليت تواجط الفلبة أثنا  التعلم الذاتي 

العالقات االجتماعية بني املتعلمني ومصدر الدعم واملسةاعدة   والفردي، وي دي اىل تع ي 
واإلرشاد اإللكرتوني )املعلم أو متخصصني خارل جمتمع املدرسةة أو اجلامعةة( وبالتةالي    
ي دي اىل بنا  وتكوين شةبكة جديةدة وقويةة مةن العالقةات االجتماعيةة التعليميةة؛  ةا         

فيةة للمةتعلم ويكةوه ارا ةات اجيابيةة      ينعكس اجيابًا على تكوين وتفوير الشخصية املعر
(، وتشري البحو  اات العالقة اىل حرص Athens, 2018لديط عن اإلرشاد التعليمي )

املتعلمني سوا  من الذكور أو اإلنا  على االستفادة مةن أمنةاط اإلرشةاد التعليمةي الةيت      
عمليةات الةتعلم   تقدن هلم أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني؛ نةرًا ألنهةا تة دي اىل حتسةني    

 (.  Kervan & Tezci, 2018والدافعية التعليمية لديهم )
وارتكازًا على عدد من املبادو املهمة يف اجملةال، ميةل اثةرا  جمةال تقنيةات التعلةيم       
بصفة عامة وتقنية الرسون املتحركة وتدعيم بي ات التعليم والتعلم اإللكرتونةي، وكةذلك   

توظيف ملتغريات ومداخل جديدة غري مألوفة وترتب  حبيًا عن االستكشاف واالستنتال وال
يف الوقت ااتط مبجال تقنيات التعليم، وجمال علم النفس املعةريف؛ فقةد ا تمةت الدراسةة     
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واألعمال املنوطة بهم، واليت تتوافق مع متفلبات مهنة التدريس، وتنوع تلك األمناط مةن  
قيق متفلبات اإلرشاد األكادميي ما بني تقديم التسهيالت التعليمية هلم، أو التوجيط حنو حت

اجلودة املرتبفة باملهنة، وقد تبني أه ت مني مهان وعمليات اإلرشاد يف التصميم التعليمي 
يسهم بفاعلية يف تع ي  اإلجناز األكادميي وحتقيق األ داف التعليمية املرجوة، واثرا  بي ات 

اليت حتفة    التعلم اإللكرتونية والتعلم عن بعد بأمناط التوجيهات واإلرشادات اإللكرتونية
 (.  Spanorriga et al., 2018عمليات التفاعل بني املتعلمني واحملتوى التعليمي )

وال تقتصر مثرة وفوائد اإلرشاد التعليمي أثنا  دراسة احملتوى الرقمي على تيسةري  
عمليات الفهم واالستيعاب فحسب، بةل تتةد لتشةتمل فوائةد عديةدة، حتقةق املرونةة يف        

ات احلةوار الرتبويةة بةني الفالةب واملعلةم، وتهةتم لانةب الةدعم         التعليم وتنميةة عملية  
واإلرشةةاد كلمةةا تفلةةب األمةةر الةةك؛ ل ةةماه اإلجنةةاز واألدا  األكةةادميي األميةةل        

(Christensen et al., 2018.) 
كما يسهم اإلرشاد يف التغلب على التحديات اليت تواجط الفلبة أثنا  التعلم الذاتي 

العالقات االجتماعية بني املتعلمني ومصدر الدعم واملسةاعدة   والفردي، وي دي اىل تع ي 
واإلرشاد اإللكرتوني )املعلم أو متخصصني خارل جمتمع املدرسةة أو اجلامعةة( وبالتةالي    
ي دي اىل بنا  وتكوين شةبكة جديةدة وقويةة مةن العالقةات االجتماعيةة التعليميةة؛  ةا         

فيةة للمةتعلم ويكةوه ارا ةات اجيابيةة      ينعكس اجيابًا على تكوين وتفوير الشخصية املعر
(، وتشري البحو  اات العالقة اىل حرص Athens, 2018لديط عن اإلرشاد التعليمي )

املتعلمني سوا  من الذكور أو اإلنا  على االستفادة مةن أمنةاط اإلرشةاد التعليمةي الةيت      
عمليةات الةتعلم   تقدن هلم أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني؛ نةرًا ألنهةا تة دي اىل حتسةني    

 (.  Kervan & Tezci, 2018والدافعية التعليمية لديهم )
وارتكازًا على عدد من املبادو املهمة يف اجملةال، ميةل اثةرا  جمةال تقنيةات التعلةيم       
بصفة عامة وتقنية الرسون املتحركة وتدعيم بي ات التعليم والتعلم اإللكرتونةي، وكةذلك   

توظيف ملتغريات ومداخل جديدة غري مألوفة وترتب  حبيًا عن االستكشاف واالستنتال وال
يف الوقت ااتط مبجال تقنيات التعليم، وجمال علم النفس املعةريف؛ فقةد ا تمةت الدراسةة     
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احلالية مبعرفة مدى فاعلية املتغريات املرتبفة بتنوع أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصةاحبة  
ث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لةدى  للرسومات املتحركة الرقمية يف تنمية مهارات البح

طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية يف جامعة طيبة، وعند مراجعة عدد من الدراسات 
الةةيت ا تمةةت بالرسةةون املتحركةةة وتوظيفهةةا يف التعلةةيم، كدراسةةة تومةةا  وبوشيسةةرت   

(Thomas & Buchheister, 2019)    اليت  دفت اىل التعرف على فاعليةة اسةتخدان
رسون املتحركة كأداة لتقيةيم، وقةد أظهةرت النتةائ  اىل أه الرسةون املتحركةة  ةي أداة        ال

 واعدة تكشف فهم ودعم الةرب  احلسةابية يف عمليةة الةتعلم. كمةا قةان يةوين و خةري        
(Yuen et al., 2018)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى فاعليةة اسةتخدان الرسةون

سةتخدن الفيةديو كوسةيلة تعليميةة مف ةلة علةى       املتحركة الرقمية يف التعلم الذاتي وقد ا
الوسائ ، وقد أظهرت النتائ  أه الفالب اكتسبوا احملتةوى وعملةوا اإلشةباع باسةتخدان     
مقاطع الفيديو ولكنهم مل حيصلوا على الكيري عند اسةتخدامات الفيةديو عةرب اإلنرتنةت.     

ى فاعليةة  اىل التعةرف علة   (Kachroo et al., 2018)و دفت دراسة كاتشرو و خرين 
استخدان الرسون املتحركة التفاعلية لدى الفالب، وقد توصةلت النتةائ  اىل أه الرسةون    
املتحركة سهلة التحكم والتشغيل،  ا انعكس الك على حتسني أدا  الفالب بشكل كبري. 

بدراسة  دفت اىل التعةرف علةى فاعليةة اسةتخدان الرسةون       (Fleer, 2018)وقان فلري 
 بي ة تعتمد علةى اللعةب، وقةد أظهةرت نتةائ  الدراسةة أه الرسةون        املتحركة الرقمية يف

املتحركة تيري فرص اللعب وتع ز القدرة املعرفية لدى الفالب. وقان نورالدين وعيمةاه  
Nordin & Osman, 2018) بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى مهةةارات حةةل )

ت نتةائ  الدراسةة   املشكالت التعاونيةة باسةتخدان تقنيةة الرسةون املتحركةة، وقةد أظهةر       
بةةني اجملمةةوعتني. وقةةان شةةريمن وكاجانشةةي   CPSالتةةأثريات الكةةبرية علةةى مهةةارات  

Schreglmann & Kazanci, 2018)      بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى فاعليةة )
استخدان الرسون املتحركة يف تفوير خفة مقةررات التعلةيم العةالي علةى أسةا  تقيةيم       

املواد اإللكرتونية تت من مي ات تفاعلية مةن أجةل   االحتياجات، وقد أظهرت النتائ  أه 
استخدامها يف يفتلف مستويات التعليم وت ويد الفالب باملهارات الالزمة لتكييف. وقةان  

بدراسةة  ةدفت اىل معرفةة فاعليةة املقارنةة بةني        (Yang et al., 2018)يانغ و خرين 

ابتة، وقد أظهةرت النتةائ    استخدان الرسون املتحركة واإلرشادات القائمة على الصور الي
أه الفالب يف جمموعة الرسون املتحركة أدركوا احلمل املعريف األقل دخيلة وحققوا نتةائ   

 (Arslan, 2018)تعليمية أف ل من أول ك يف جمموعة الصور اليابتة. كما قان أرسةاله  
يف تعلةم  بدراسة  دفت اىل التعرف على فاعلية استخدان تقنية الرسون املتحركة وتأثري ا 

اإلشارات البصرية. وقد أظهرت النتائ  أه  ثار التلمةي  يف الرسةون املتحركةة التعليميةة     
 ,Yusufتتغري اعتمةاداا علةى مسةتوى املعرفةة السةابقة لةدى املةتعلمني. وقةان يوسةف          

( بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى فاعليةةة اسةةتخدان تقنيةةة الرسةةون املتحركةةة (2017
املعلومات واالتصةاالت، وقةد أظهةرت النتةائ  أه املخرجةات       االفرتا ية بواسفة تقنية

التعليمية قد حتسنت عند اسةتخدان الرسةون املتحركةة االفرتا ةية يف التعلةيم وأه  نةا        
حتسن ملحوظ يف نتائ  التعلم باستخدان الرسون املتحركة متعددة الوسةائ . وقةان لينةك    

اىل التعةرف علةى تةأثري    ( بدراسةة  ةدفت   (Link & Ploetzner, 2017وبلةويت نر  
اإلبرازات احملددة أثنا  التعلم من خالل تقنية الرسون املتحركة، وقةد أظهةرت النتةائ  أه    
الفلبة حققت نتائ   اثلة يف التعلم من خالل الرسون املتحركة. وقان أوزكةاه وكيليةت    

(Özcan & Kiliç, 2017)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى  ثةار اسةتخدان تقنيةة
ون املتحركة املدعومة، وقد أظهرت النتائ  عةن ارتفةاع مسةتوى النجةاك األكةادميي      الرس

لكلتا اجملموعتني، وأه طريقة تقنية الرسون املتحركة أكير فعالية من الربنام  احلاليةة وهلةا   
 تأثري كبري على مواقف الفالب.  

 مشكلة الدراسة:

ة املعرفةة والرقميةة عةرب    تعترب مهارات البحث اإللكرتوني عن املصةادر املعلوماتية  
البوابات واملكتبات واملصادر املتاحة عرب الويب مفلبًا رئيسًا وركية ة اساسةية و ةرورية    

 & Nordinلفلبة الدراسات العليا يف مرحلةة التعلةيم اجلةامعي، كمةا اكةرت دراسةة       
Osman, 2018) ،)(Petrucco & Ferranti, 2017)     أه الفةالب الةذين تتةوافر

هارات يتمكنوا بسهولة من أدا  واجناز كافة األعمةال والتكليفةات البحييةة    لديهم تلك امل
واألكادميية الالزمة هلم وعند اعتبار قدرة الفالب وكفا اتهم يف عمليات ومهةان البحةث   
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ابتة، وقد أظهةرت النتةائ    استخدان الرسون املتحركة واإلرشادات القائمة على الصور الي
أه الفالب يف جمموعة الرسون املتحركة أدركوا احلمل املعريف األقل دخيلة وحققوا نتةائ   

 (Arslan, 2018)تعليمية أف ل من أول ك يف جمموعة الصور اليابتة. كما قان أرسةاله  
يف تعلةم  بدراسة  دفت اىل التعرف على فاعلية استخدان تقنية الرسون املتحركة وتأثري ا 

اإلشارات البصرية. وقد أظهرت النتائ  أه  ثار التلمةي  يف الرسةون املتحركةة التعليميةة     
 ,Yusufتتغري اعتمةاداا علةى مسةتوى املعرفةة السةابقة لةدى املةتعلمني. وقةان يوسةف          

( بدراسةةة  ةةدفت اىل التعةةرف علةةى فاعليةةة اسةةتخدان تقنيةةة الرسةةون املتحركةةة (2017
املعلومات واالتصةاالت، وقةد أظهةرت النتةائ  أه املخرجةات       االفرتا ية بواسفة تقنية

التعليمية قد حتسنت عند اسةتخدان الرسةون املتحركةة االفرتا ةية يف التعلةيم وأه  نةا        
حتسن ملحوظ يف نتائ  التعلم باستخدان الرسون املتحركة متعددة الوسةائ . وقةان لينةك    

اىل التعةرف علةى تةأثري    ( بدراسةة  ةدفت   (Link & Ploetzner, 2017وبلةويت نر  
اإلبرازات احملددة أثنا  التعلم من خالل تقنية الرسون املتحركة، وقةد أظهةرت النتةائ  أه    
الفلبة حققت نتائ   اثلة يف التعلم من خالل الرسون املتحركة. وقان أوزكةاه وكيليةت    

(Özcan & Kiliç, 2017)         بدراسةة  ةدفت اىل التعةرف علةى  ثةار اسةتخدان تقنيةة
ون املتحركة املدعومة، وقد أظهرت النتائ  عةن ارتفةاع مسةتوى النجةاك األكةادميي      الرس

لكلتا اجملموعتني، وأه طريقة تقنية الرسون املتحركة أكير فعالية من الربنام  احلاليةة وهلةا   
 تأثري كبري على مواقف الفالب.  

 مشكلة الدراسة:

ة املعرفةة والرقميةة عةرب    تعترب مهارات البحث اإللكرتوني عن املصةادر املعلوماتية  
البوابات واملكتبات واملصادر املتاحة عرب الويب مفلبًا رئيسًا وركية ة اساسةية و ةرورية    

 & Nordinلفلبة الدراسات العليا يف مرحلةة التعلةيم اجلةامعي، كمةا اكةرت دراسةة       
Osman, 2018) ،)(Petrucco & Ferranti, 2017)     أه الفةالب الةذين تتةوافر

هارات يتمكنوا بسهولة من أدا  واجناز كافة األعمةال والتكليفةات البحييةة    لديهم تلك امل
واألكادميية الالزمة هلم وعند اعتبار قدرة الفالب وكفا اتهم يف عمليات ومهةان البحةث   
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اإللكرتوني عةن املعلومةات واملصةادر واألحبةا  فة ه الةك يةرتب  بال ةرورة بتحقيةق          
 ة التعليمية.الفالب لأل داف احملددة مسبقًا للعملي

وت دي أمناط التفكري املتنوعة اليت صتلف وفقا للفروق الفردية بني الفالب مبرحلة 
الدراسات العليا اىل تأثر وارتبةاط وعالقةة وثيقةة بةني مسةتوى السةرعة والدقةة واألدا         
للفالب أتنا  البحث عن مصادر املعلومات عرب احملركات البحيية الرقمية املتنوعة، والةيت  

ينها أمناط التفكري االبتكةاري، واإلبةداعي، والناقةد، والتخيلةي، وعنةد اإلشةارة اىل       من ب
التفكري التخيلي يف  و  التوجهات واال تمامات العاملية لألوساط الرتبوية بهةذا الةنم    
من التفكري والسعي اىل تنمية واستيمار قدرات ومهارات التفكري التخيلي لةدى الفةالب   

مية عامة ومرحلة التعليم اجلامعي والدراسات العليةا خاصةة، وعنةد    بكافة املراحل التعلي
البحث عن الفرق واملداخل واألساليب التقنية الرقميةة املتفةورة يالحةظ املتتةبعني هلةذا      
اجملال أه منذجة املهةارات املرتبفةة بالبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر الرقميةة         

باسةةتخدان تقنيةةة الرسةةومات املتحركةةة   األخةةرى وتقةةدميها لفةةالب الدراسةةات العليةةا 
(Animation   يتوقع أه تكوه اات كفا ة عالية وتأثري فعال يف تنمية كل مةن مهةارات )

 البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.  
ويع ز الباحث الك التوقع بفاعلية الرسومات املتحركة بهذا الصةدد، ملةا هلةا مةن     

متفورة وامكانات تربوية  ائلةة؛ عنةد توظيفهةا يف الدراسةة احلاليةة، ملةا       خصائص تقنية 
سوف يرتتب على الك الرتكي  على املهارات األساسية والفرعيةة والتفصةيالت الدقيقةة    
لعملية البحث اإللكرتوني،  ا يصعب على الوسةائ  واملةيريات الرقميةة األخةرى ميةل      

 يديو القيان بط وبنفس التأثري والكفا ة.الصور والرسون اخلفية اليابتة وأفالن الف
ومن خالل خربة الباحث األكادميية يف تدريس مقررات طلبة مرحلة املاجسةتري يف   

صصص تقنيات التعليم يف كلية الرتبيةة لامعةة طيبةة، فقةد الحةظ الباحةث عةدن تةوافر         
ال رورية للبحث وامتال  الفلبة امللتحقني مبرحلة املاجستري ملنةومة املهارات األساسية و

اإللكرتوني عن املعلومات واملصادر واملراجع، كما ال يتوفر لديهم قةدر كةبري مةن أمنةاط     
التفكري اليت تعكس احملاوالت العقلية لفالب الةتفكري التخيلةي مةن حيةث البحةث عةن       

املصادر اإللكرتونية املتنوعة وكذلك االحتماالت املرتبفة باملصةادر واملكتبةات واألوعيةة    
مية اليت حتتويها على شبكة اإلنرتنت واملصةادر اإللكرتونيةة األخةرى، ويةدعم الةك      الرق

عةةدد مةةن األدبيةةات والدراسةةات ونتةةائ  البحةةو  اات العالقةةة باجملةةال ميةةل دراسةةة   
(Sendurur et al., 2019)، Schreglmann & Kazanci, 2018) ،) Link & 

Ploetzner, 2017)     لةى مشةكالت عةدن تةوافر     ( وتأسيًا علةى مةا تقةدن وللتغلةب ع
املهارات الرئيسةة وال ةرورية للبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر اإللكرتونيةة         
األخرى وكذلك اخنفاض مستوى التفكري التخيلي املرتب  مبصادر املعلومات اإللكرتونيةة  

 وكيفية الوصول اليها.

 أسئلة الدراسة:

لرسةومات املتحركةة املصةحوبة    فاعلية توظيف تقنيةة ا ببحث  الدراسة احلاليةتهتم 
بأمناط اإلرشاد اإللكرتوني الذي يع ز الفاعلية ويدعم تأثري ا يف تقديم مهةارات البحةث   
اإللكرتوني، وكذلك ت دي أمنةاط اإلرشةاد املشةار اليهةا اىل بنةا  التلميحةات واملةيريات        

ليةة الةك   اإلجيابية لدى الفالب،  ا يع ز التفكري التخيلي لديهم، وسوف يةتم حبةث فعا  
على عينة من طالب الدراسات العليا يف قسم تقنيات التعليم، وتتميةل مشةكلة الدراسةة    

 احلالية يف التساؤل الرئيس التي:
ما فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركة 

ى طالب الدراسات الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لد
ويتفرع من  ذا التساؤل الرئيس األس لة الفرعية العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ 

 التية:
ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص املةوج ة )القصةرية( املصةاحبة      -1

مهةارات البحةث اإللكرتونةي     - للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة كةاًل مةن: أ    
الةةتفكري  -ري التخيلةةي لةةدى طةةالب الدراسةةات العليةةا يف كليةةة الرتبيةةة. بوالةةتفك

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.
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املصادر اإللكرتونية املتنوعة وكذلك االحتماالت املرتبفة باملصةادر واملكتبةات واألوعيةة    
مية اليت حتتويها على شبكة اإلنرتنت واملصةادر اإللكرتونيةة األخةرى، ويةدعم الةك      الرق

عةةدد مةةن األدبيةةات والدراسةةات ونتةةائ  البحةةو  اات العالقةةة باجملةةال ميةةل دراسةةة   
(Sendurur et al., 2019)، Schreglmann & Kazanci, 2018) ،) Link & 

Ploetzner, 2017)     لةى مشةكالت عةدن تةوافر     ( وتأسيًا علةى مةا تقةدن وللتغلةب ع
املهارات الرئيسةة وال ةرورية للبحةث اإللكرتونةي عةرب الويةب واملصةادر اإللكرتونيةة         
األخرى وكذلك اخنفاض مستوى التفكري التخيلي املرتب  مبصادر املعلومات اإللكرتونيةة  

 وكيفية الوصول اليها.

 أسئلة الدراسة:

لرسةومات املتحركةة املصةحوبة    فاعلية توظيف تقنيةة ا ببحث  الدراسة احلاليةتهتم 
بأمناط اإلرشاد اإللكرتوني الذي يع ز الفاعلية ويدعم تأثري ا يف تقديم مهةارات البحةث   
اإللكرتوني، وكذلك ت دي أمنةاط اإلرشةاد املشةار اليهةا اىل بنةا  التلميحةات واملةيريات        

ليةة الةك   اإلجيابية لدى الفالب،  ا يع ز التفكري التخيلي لديهم، وسوف يةتم حبةث فعا  
على عينة من طالب الدراسات العليا يف قسم تقنيات التعليم، وتتميةل مشةكلة الدراسةة    

 احلالية يف التساؤل الرئيس التي:
ما فاعلية تنوع أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركة 

ى طالب الدراسات الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لد
ويتفرع من  ذا التساؤل الرئيس األس لة الفرعية العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ 

 التية:
ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص املةوج ة )القصةرية( املصةاحبة      -1

مهةارات البحةث اإللكرتونةي     - للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة كةاًل مةن: أ    
الةةتفكري  -ري التخيلةةي لةةدى طةةالب الدراسةةات العليةةا يف كليةةة الرتبيةةة. بوالةةتفك

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.
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ما فاعلية من  اإلرشادات اإللكرتونية عرب النصةوص الشةارحة )املفولةة( املصةاحبة      -2
حث اإللكرتونةي لةدى   مهارات الب - للرسومات املتحركة الرقمية يف تنمية كاًل من أ

الةتفكري التخيلةي لةدى     -طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة جامعةة طيبةة. ب   
 طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة.

 فرضيات الدراسة:
  ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   بني متوسةفات

لتفكري التخيلي والدرجة الكلية تع ى الختالف فالب على حماور اختبار االدرجات 
 للرسةومات املتحركةة الرقميةة   من  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة      

 .)الشارحة، املوج ة(
  ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   بني متوسةفات

لكرتونةي والدرجةة   فالب على حماور بفاقة املالحةة مهارات البحةث اإل الدرجات 
للرسةومات  الكلية تع ى الختالف من  االرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة 

 .)الشارحة، املوج ة( املتحركة الرقمية

 أهداف الدراسة:
حبث فاعلية متغريات مستقلة جديدة ترتب  باملتعلمني عند اعتبار تصميم املقررات  -1

حديد فاعليتها يف تفوير املهارات العملية اإللكرتونية، ميل اإلرشاد األكادميي؛ لت
 للبحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا. 

(، ودجمها يف تدعيم Animationاالستفادة من توظيف تقنية الرسون املتحركة ) -2
 العمليات واملمارسات التعليمية لدى طلبة الدراسات العليا. 

 أهمية الدراسة: 
ائمني على العملية التعليمية يف ييع املراحل بصفة عامة، حنو اإلسهان يف بنا  فاده القا -1

منةومة رقمية ملهارات وأساليب البحث اإللكرتوني عن مصادر املعلومةات املختلفةة   
عرب احملركات البحيية والبوابات واملكتبات الرقمية؛ نةةرًا أل ميةة الةك يف مسةاعدة     

  حيية واألكادميية بكفا ة.املتعلمني على اجناز املهان الب

حتديد أمناط اإلرشاد من خةالل النصةوص الرقميةة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة        -2
(Animation ؛  ةةا ييسةةر علةةى طةةالب الدراسةةات العليةةا امةةداد م باملعلومةةات)

 . لتحسني أساليبهم التعليميةالكافية؛ 
ت البحييةةة الفعلةةي للمهةةارا الواقةةعوال ةةعف عنةةد اسةةتخدان  القةةوةحتديةةد نقةةاط  -3

اإللكرتونية وكيفية مسا مة البحث يف تنمية قابليةة الةتعلم لةدى طةالب الدراسةات      
 العليا. 

وبنا  تيارات جديدة من البحو  يف تقنيات التعليم، تتبنى حبث فاعلية تقنيةة  تأصيل  -4
ب مكانيةات  ائلةة يف جمةال التةدريب اإللكرتونةي       (Animation)الرسون املتحركة 
البحيية كما  و اهلدف من البحث احلالي، ومعرفة تةأثري الةك علةى    وتنمية املهارات 

تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى املةتعلمني، حيةث اه  نةا  تشةابط بةني الرسةون       
املتحركة اليت تعتمد يف معةمها على حتويل األفكار اخليالية اىل صور واقعية متحركة، 

 لذلك ترتب  بتنمية التفكري التخيلي.

 اسة: حدود الدر

أدوات الدراسةةة يف الفصةةل اليةةاني مةةن العةةان اجلةةامعي  تفبيةةقمت  احلةةدود ال مانيةةة: -
 . ة 1441

قسم تقنيات  –كلية الرتبية  -أدوات الدراسة يف جامعة طيبة  تفبيقمت احلدود املكانية:  -
 التعليم.

ية أدوات الدراسة على طالب الدراسات العليا يف كلية الرتب تفبيقمت احلدود البشرية:  -
  جامعة طيبة. -

 يتم تعرف املصفلحات الدراسة تعريفًا اجرائيًا، كما يأتي: مصطلحات الدراسة:

سلوب التوجيةط واإلرشةاد للمةتعلمني عةرب     أ :بأنها أمناط اإلرشاد الرقمي تعرف اجرائيًا
الةيت تصةاحب لقفةات أو أفةالن الرسةومات       ؛استخدان النصوص اإللكرتونية الشةارحة 

  الرقمية. تقنيات البحث اإللكرتوني عرب اإلنرتنت واملكتباتاليت تتناول ، ونيةاملتحركة اإللكرت
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حتديد أمناط اإلرشاد من خةالل النصةوص الرقميةة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة        -2
(Animation ؛  ةةا ييسةةر علةةى طةةالب الدراسةةات العليةةا امةةداد م باملعلومةةات)

 . لتحسني أساليبهم التعليميةالكافية؛ 
ت البحييةةة الفعلةةي للمهةةارا الواقةةعوال ةةعف عنةةد اسةةتخدان  القةةوةحتديةةد نقةةاط  -3

اإللكرتونية وكيفية مسا مة البحث يف تنمية قابليةة الةتعلم لةدى طةالب الدراسةات      
 العليا. 

وبنا  تيارات جديدة من البحو  يف تقنيات التعليم، تتبنى حبث فاعلية تقنيةة  تأصيل  -4
ب مكانيةات  ائلةة يف جمةال التةدريب اإللكرتونةي       (Animation)الرسون املتحركة 
البحيية كما  و اهلدف من البحث احلالي، ومعرفة تةأثري الةك علةى    وتنمية املهارات 

تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى املةتعلمني، حيةث اه  نةا  تشةابط بةني الرسةون       
املتحركة اليت تعتمد يف معةمها على حتويل األفكار اخليالية اىل صور واقعية متحركة، 

 لذلك ترتب  بتنمية التفكري التخيلي.

 اسة: حدود الدر

أدوات الدراسةةة يف الفصةةل اليةةاني مةةن العةةان اجلةةامعي  تفبيةةقمت  احلةةدود ال مانيةةة: -
 . ة 1441

قسم تقنيات  –كلية الرتبية  -أدوات الدراسة يف جامعة طيبة  تفبيقمت احلدود املكانية:  -
 التعليم.

ية أدوات الدراسة على طالب الدراسات العليا يف كلية الرتب تفبيقمت احلدود البشرية:  -
  جامعة طيبة. -

 يتم تعرف املصفلحات الدراسة تعريفًا اجرائيًا، كما يأتي: مصطلحات الدراسة:

سلوب التوجيةط واإلرشةاد للمةتعلمني عةرب     أ :بأنها أمناط اإلرشاد الرقمي تعرف اجرائيًا
الةيت تصةاحب لقفةات أو أفةالن الرسةومات       ؛استخدان النصوص اإللكرتونية الشةارحة 

  الرقمية. تقنيات البحث اإللكرتوني عرب اإلنرتنت واملكتباتاليت تتناول ، ونيةاملتحركة اإللكرت



فاعلية تنوع اأمناط الإر�شاد ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 89المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م88

ه رتالشروك والتعليقات اللفةية املكتوبة واليت تقة  النصوص الرقمية تعرف اجرائيًا بأنها:
 أو تصاحب الرسومات املتحركة يف البحث احلالي لتو ي  حمتوا ا.

تقنية تستخدن أسةاليب التحريةك   جرائيًا بأنها: تعرف ا الرقمية املتحركة الرسون املتحركة
ناب ةة  رقميةة  يةتم حتويلةها اىل رسةومات    لبعات الرسومات اخلفية اليابتة السلسلة من تت

عمليةة واقعيةة؛   باحلركة تشبط الفيديو تامًا بل تتفوق عليط يف عرض أو تصةوير مهةارات   
 يصعب تصوير ا بالفيديو الرقمي.

تسةتخدن أسةاليب التصةوير والعةرض      تقنية رقميةة ًا بأنها: الفيديو الرقمي تعرف اجرائي
 ةا جيعةل    ؛( اطار يف كةل ثانيةة  24و ثم عر ها بسرعة ) ؛الصور اليابتة احلقيقية بعاتاتت

و ي تفابق واقعيًا املشا د املعرو ة  ،عني املشا د تدر  تلك الصور بأنها متحركة فعليًا
 يف الفيديو.

تلك األفعةال والسةلوكيات الةيت تتبةع      اجرائيًا بأنها:مهارات البحث اإللكرتوني تعرف 
طرائق وأساليب واسرتاتيجيات متفورة يقون بها الباحيوه وطلبة الدراسات العليةا أثنةا    
البحث عن مصادر املعلومةات الرقميةة بأشةكاهلا املختلفةة )كتةب، مقةاالت، دراسةات،        

  حيية عرب اإلنرتنت.أحبا ، صور( والك عرب أكير من حمر  حبيي من احملركات الب
 :التفكري التخيلي

بةني   للجمةع العملية اليت نستخدمها لتذكر شةي  نعرفةط؛ أو   )يعرف التفكري التخيلي بأنط 
 .) (Gundry, S. 2021. (شي  مل نره من قبل]صيل[ إلنشا   ؛اثنني أو أكير من حواسنا اخلمس

العقلية العليا اليت تبدأ بعمليةة  العادات والعمليات اجرائيًا بأنط: ويعرف التفكري التخيلي 
اإلدرا  واالنتباه ومعاجلة املعلومةات يف العقةل عةرب منة  تفكةري يعتمةد علةى مهةارات         

 ويتم ص ين نتائ  التفكري التخيلي يف الذاكرة البصرية للمتعلم. ،التخيل

 إجراءات الدراسة:

ة تنةوع أمنةاط   فاعلية  نةرًا أله الدراسة احلاليةة قةد ا تمةت بدراسةة    منه  الدراسة:  (1)
اإلرشاد عرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف تنميةة مهةارات        
البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة    
جامعةةة طيبةةة، اسةةتخدن الباحةةث املةةنه  شةةبط التجةةريل جملمةةوعتني للوصةةول اىل    

 الدراسة. املتوسفات واملقارنات يف متغريات
يوجد للبحث متغري مسةتقل واحةد ولةط منفةاه، األول:     : املتغريات املستقلة للدراسة

اليةاني: ارشةادات الكرتونيةة     ارشادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )القصةرية(.    
 بالنصوص الشارحة )املفولة(.  

: املةتغري األول املتغريات التابعة للدراسة: يوجةد للبحةث مةتغريين تةابعني، و مةا:      
املةتغري اليةاني: الةتفكري     مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسةات العليةا.  

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.
تكونت العينة احلالية من ييع طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  عينة الدراسة:  (2)

الية من وقد تكونت عينة الدراسة احل ،2020 – ه1441لامعة طيبة للعان الدراسي 
طالةةب مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا واملسةةجلني يف مقةةرر الةةتعلم      (47)عةةدد 

ومت توزيعهم على جمموعات الدراسةة  بفريقة عشوائية اإللكرتوني، وقد مت اختيار م 
اجملموعة األوىل: اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات  

أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة  املتحركة الرقمية. اجملموعة اليانية:
 )املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية.  

 اعداد أدوات الدراسة: (3)

 مت اعداد اختبار التفكري التخيلي ب و  اخلفوات التالية:( اختبار التفكري التخيلي: 3-1)
دبيةات  قان الباحةث بةاالطالع واملراجعةة لعةدد مةن األ      ( اهلدف من االختبار:3-1-1)

والدراسات السابقة الةيت اشةتمل عليهةا البحةث احلةالي، الةيت ا تمةت بقيةا  الةتفكري          
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 إجراءات الدراسة:

ة تنةوع أمنةاط   فاعلية  نةرًا أله الدراسة احلاليةة قةد ا تمةت بدراسةة    منه  الدراسة:  (1)
اإلرشاد عرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف تنميةة مهةارات        
البحث اإللكرتوني والتفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة    
جامعةةة طيبةةة، اسةةتخدن الباحةةث املةةنه  شةةبط التجةةريل جملمةةوعتني للوصةةول اىل    

 الدراسة. املتوسفات واملقارنات يف متغريات
يوجد للبحث متغري مسةتقل واحةد ولةط منفةاه، األول:     : املتغريات املستقلة للدراسة

اليةاني: ارشةادات الكرتونيةة     ارشادات الكرتونيةة بالنصةوص املةوج ة )القصةرية(.    
 بالنصوص الشارحة )املفولة(.  

: املةتغري األول املتغريات التابعة للدراسة: يوجةد للبحةث مةتغريين تةابعني، و مةا:      
املةتغري اليةاني: الةتفكري     مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسةات العليةا.  

 التخيلي لدى طالب الدراسات العليا.
تكونت العينة احلالية من ييع طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبيةة  عينة الدراسة:  (2)

الية من وقد تكونت عينة الدراسة احل ،2020 – ه1441لامعة طيبة للعان الدراسي 
طالةةب مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا واملسةةجلني يف مقةةرر الةةتعلم      (47)عةةدد 

ومت توزيعهم على جمموعات الدراسةة  بفريقة عشوائية اإللكرتوني، وقد مت اختيار م 
اجملموعة األوىل: اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات  

أمناط اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة  املتحركة الرقمية. اجملموعة اليانية:
 )املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية.  

 اعداد أدوات الدراسة: (3)

 مت اعداد اختبار التفكري التخيلي ب و  اخلفوات التالية:( اختبار التفكري التخيلي: 3-1)
دبيةات  قان الباحةث بةاالطالع واملراجعةة لعةدد مةن األ      ( اهلدف من االختبار:3-1-1)

والدراسات السابقة الةيت اشةتمل عليهةا البحةث احلةالي، الةيت ا تمةت بقيةا  الةتفكري          
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التخيلي، مع االطالع على عدد من املقاييس اليت اشتملت عليها تلك املصادر، ويف  و  
الك مت حتديد اهلدف من اختبار التفكري التخيلي والةذي تيةل يف قيةا  مةدى النمةو يف      

طالب عينة الدراسة، وقد بلغت عدد مفةردات االختبةار عشةروه     التفكري التخيلي لدى
 ( مفردة.20)
الستخرال دالالت صدق البنا  للمقيةا ، مت  ( صدق اختبار التفكري التخيلي: 3-1-1)

استخرال معامالت ارتباط فقرات املقيا  مع الدرجةة الكليةة يف عينةة اسةتفالعية مةن      
يث اه معامل االرتباط  نةا مييةل داللةة    ( طالب، ح16خارل عينة الدراسة تكونت من )

للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية، وقد 
(، واجلةدول  0.93-0.19تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بةني ) 

 التالي يبني الك.
ر الةا ري مت عر ط على ومن أجل التأكد من صدق االختباصدق احملكمني:  (3-1-2)

عةةدد مةةن احملكمةةني اوي اخلةةربة واالختصةةاص يف تقنيةةات التعلةةيم والقيةةا  والتقةةويم 
واملنا   وطرائق التدريس وطلب من احملكمني احلكم على فقةرات االختبةار مةن حيةث     
مشوليتها وكفايتها وو وحها ومناسبتها لقيا  ما صممت لقياسةط وامكانيةة حةذف أو    

ا يرونةط مناسةبا فيهةا. ويف  ةو  اقرتاحةات احملكمةني أجريةت بعةض         تعديل أو ا افة م
بعد صياغة الفقرات وترتيبها وبذلك تكوه االختبار يف صورتط التعديالت على االختبار. 

 ( فقرة.25النهائية من )
مت تفبيق االختبار على عينة رريبية من معامالت الصعوبة والتميي  لالختبار:  (3-1-3)

( طالةب مت اختيةار م بالفريقةة    16مةن خةارل عينتهةا وتكونةت مةن )     جمتمع الدراسة و
املتيسرة، والك لتقدير معامالت الصعوبة والتميي  لفقرات االختبار وقةد طبةق االختبةار    

معةامالت الصةعوبة    ( يةبني 1) وجةدول عليهم، بهدف استبعاد الفقةرات غةري املناسةبة،    
 ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامالت الصعوبة ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار (1) رقم دولج
 التمي  الصعوبة الس ال التميي  الصعوبة الس ال

1 0.75 0.50 14 0.38 0.13 
2 0.19 0.25 15 0.56 0.38 
3 0.25 0.50 16 0.63 0.63 
4 0.56 0.38 17 0.69 0.50 
5 0.63 0.63 18 0.63 0.63 
6 0.5 0.63 19 0.56 0.13 
7 0.31 0.50 20 0.5 0.75 
8 0.44 0.75 21 0.25 0.38 
9 0.38 0.50 22 0.93 0.13 

10 0.44 0.38 23 0.44 0.63 
11 0.5 0.63 24 0.56 0.50 
12 0.31 0.38 25 0.56 0.63 

-0.19( أّه معةامالت صةعوبة الفقةرات لالختبةار تةرتاوك بةني )      1يبني جدول )
(، وبنةا ا علةى املةدى املقبةول     0.75 – 0.13تيي  ةا تةرتاوك بةني )   (، ومعامالت 0.93

(، حبيةث أصةب    22، 21، 19، 14، 2لصعوبة وتيي  الفقةرة فقةد مت حةذف الفقةرات )    
 ( فقرة. 20العدد النهائي )

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق  ( ثبات االختبار التفكري التخيلي:3-1-4)
( بتفبيةق املقيةا ، واعةادة تفبيقةط بعةد      test-retestعادة االختبةار ) بفريقة االختبار وا

( طالةب، ومت حسةاب   16أسبوعني على جمموعة من خارل عينةة الدراسةة مكونةة مةن )    
(. كمةا مت حسةاب معامةل    0.92معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )
خ ألفةا للمحةاور األربعةة، اا بلةغ     اليبات بفريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونبا

 (.2جدول ) يفواعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات  ذه الدراسة كما  (0.95)
 ( ثبات اختبار التفكري التخيلي والدرجة الكلية2)رقم جدول 

 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.72 عنياحملور األول

 0.82 احملور الياني
 0.86 احملور اليالث
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 معامالت الصعوبة ومعامالت التميي  لكل فقرة من فقرات االختبار (1) رقم دولج
 التمي  الصعوبة الس ال التميي  الصعوبة الس ال

1 0.75 0.50 14 0.38 0.13 
2 0.19 0.25 15 0.56 0.38 
3 0.25 0.50 16 0.63 0.63 
4 0.56 0.38 17 0.69 0.50 
5 0.63 0.63 18 0.63 0.63 
6 0.5 0.63 19 0.56 0.13 
7 0.31 0.50 20 0.5 0.75 
8 0.44 0.75 21 0.25 0.38 
9 0.38 0.50 22 0.93 0.13 

10 0.44 0.38 23 0.44 0.63 
11 0.5 0.63 24 0.56 0.50 
12 0.31 0.38 25 0.56 0.63 

-0.19( أّه معةامالت صةعوبة الفقةرات لالختبةار تةرتاوك بةني )      1يبني جدول )
(، وبنةا ا علةى املةدى املقبةول     0.75 – 0.13تيي  ةا تةرتاوك بةني )   (، ومعامالت 0.93

(، حبيةث أصةب    22، 21، 19، 14، 2لصعوبة وتيي  الفقةرة فقةد مت حةذف الفقةرات )    
 ( فقرة. 20العدد النهائي )

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق  ( ثبات االختبار التفكري التخيلي:3-1-4)
( بتفبيةق املقيةا ، واعةادة تفبيقةط بعةد      test-retestعادة االختبةار ) بفريقة االختبار وا

( طالةب، ومت حسةاب   16أسبوعني على جمموعة من خارل عينةة الدراسةة مكونةة مةن )    
(. كمةا مت حسةاب معامةل    0.92معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )
خ ألفةا للمحةاور األربعةة، اا بلةغ     اليبات بفريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونبا

 (.2جدول ) يفواعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات  ذه الدراسة كما  (0.95)
 ( ثبات اختبار التفكري التخيلي والدرجة الكلية2)رقم جدول 

 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.72 عنياحملور األول

 0.82 احملور الياني
 0.86 احملور اليالث
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 معامل كرونباخ ألفا االختبار
 0.81 ابعاحملور الر

 0.95 ثبات االختبار ككل

 وقد مت اعداد تلك األداة يف  و  اخلفوات التية:( بفاقة املالحةة: 3-2)
بعةد االطةالع واملراجعةة لعةدد مةن الدراسةات       ( اهلدف من بفاقة املالحةةة:  3-2-1)

واألدبيات اليت تناولت بفاقة مالحةة أدا  تنمية مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب، 
قان الباحث ب عداد بفاقة مالحةة الدراسة احلالية، وقد مت يف البدايةة حتديةد اهلةدف مةن     
البفاقة والذي تيل يف مقدرة البفاقة على مالحةة تنميةة مهةارات أفةراد عينةة الدراسةة      
احلالية من طالب جامعة طيبة عرب الويب لدى طالب الدراسات العليةا يف كليةة الرتبيةة،    

 ( فقرة موزعة على أربعة حماور.35من عدد ) وقد تكونت البفاقة
السةةتخرال دالالت صةةدق البنةةا  ( صةةدق بفاقةةة املالحةةةة )صةةدق البنةةا (: 3-2-2)

للمقيا ، استخرجت معةامالت ارتبةاط فقةرات املقيةا  مةع الدرجةة الكليةة يف عينةة         
( طالب، حيث اه معامةل االرتبةاط   20استفالعية من خارل عينة الدراسة تكونت من )

مييل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صةورة معامةل ارتبةاط بةني كةل فقةرة وبةني          نا
-0.63الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بني )

 ( يبني الك.3(، وجدول )0.89
 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية لبفاقة املالحةة 3) رقم جدول

 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.803** .665** 19 .783** .759** 1 
.882** .770** 20 .903** .757** 2 
.910** .853** 21 .926** .783** 3 
.829** .826** 22 .802** .676** 4 
.873** .759** 23 .896** .894** 5 
.730** .696** 24 .825** .790** 6 
.847** .706** 25 .935** .853** 7 
.847** .706** 26 .935** .853** 8 
.699** .757** 27 .886** .895** 9 
.794** .783** 28 .837** .676** 10 
.873** .801** 29 .904** .759** 11 
.940** .894** 30 .727** .790** 12 

 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.827** .790** 31 .803** .706** 13 
.908** .869** 32 .910** .853** 14 
.928** .853** 33 .717** .748** 15 
.905** .895** 34 .795** .759** 16 
.905** .895** 35 .711** .643** 17 

   .766** .634** 18 

 (.0.05دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )   *

 (.0.01دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) **

وردر اإلشارة اىل أه ييع معامالت االرتباط كانت اات درجةات مقبولةة ودالةة    
 احصائيًا، ولذلك مل يتم حذف أي من  ذه الفقرات.

بفاقة املالحةة، فقد مت للتأكد من ثبات مقيا   ( ثبات مقيا  بفاقة املالحةة:3-2-3)
( بتفبيق املقيا ، واعةادة تفبيقةط   test-retestالتحقق بفريقة االختبار واعادة االختبار )

( طالب، ومت حسةاب  18بعد أسبوعني على جمموعة من خارل عينة الدراسة مكونة من )
 (. كمةا مت حسةاب معامةل   0.89معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )

، وبلةةغ 18 -اليبةةات بفريقةةة االتسةةاق الةةداخلي حسةةب معادلةةة كةةودر ريتشادسةةوه   
 (.4( واعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات الدراسة احلالية كما يبني جدول )0.897)

 عادة لبفاقة املالحةة واحملاور والدرجة الكلية( ثبات اإل4) رقم جدول
 معامل كرونباخ ألفا بفاقة املالحةة
 0.883 احملور األول
 0.891 احملور الياني
 0.923 احملور اليالث
 0.834 احملور الرابع

 0.897 ثبات بفاقة املالحةة ككل

باالعتمةةاد علةةى الدراسةةات السةةابقة  ( الصةةياغة اإلجرائيةةة لفقةةرات البفاقةةة:3-2-4)
وباالستفادة من بعض املقاييس قان الباحث بكتابة فقرات املقاييس، وقةد راعةى يف كتابةة    

قرات البفاقة وصياغتها بلغة املستجيب حتى تصف مقدار االسةتجابة الةيت تعةرب عنهةا     ف
الفقرة، كما أخذ بعني االعتبار أه تكوه الفقةرات مصةاغة بلغةة احلا ةر، ورنةب كتابةة       
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 الرقم االرتباط مع األداة االرتباط مع احملور الرقم االرتباط مع األداة اط مع احملوراالرتب
.827** .790** 31 .803** .706** 13 
.908** .869** 32 .910** .853** 14 
.928** .853** 33 .717** .748** 15 
.905** .895** 34 .795** .759** 16 
.905** .895** 35 .711** .643** 17 

   .766** .634** 18 

 (.0.05دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )   *

 (.0.01دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) **

وردر اإلشارة اىل أه ييع معامالت االرتباط كانت اات درجةات مقبولةة ودالةة    
 احصائيًا، ولذلك مل يتم حذف أي من  ذه الفقرات.

بفاقة املالحةة، فقد مت للتأكد من ثبات مقيا   ( ثبات مقيا  بفاقة املالحةة:3-2-3)
( بتفبيق املقيا ، واعةادة تفبيقةط   test-retestالتحقق بفريقة االختبار واعادة االختبار )

( طالب، ومت حسةاب  18بعد أسبوعني على جمموعة من خارل عينة الدراسة مكونة من )
 (. كمةا مت حسةاب معامةل   0.89معامل ارتباط بريسوه بني تقديراتهم يف املرتني اا بلغ )

، وبلةةغ 18 -اليبةةات بفريقةةة االتسةةاق الةةداخلي حسةةب معادلةةة كةةودر ريتشادسةةوه   
 (.4( واعتربت  ذه القيم مالئمة لغايات الدراسة احلالية كما يبني جدول )0.897)

 عادة لبفاقة املالحةة واحملاور والدرجة الكلية( ثبات اإل4) رقم جدول
 معامل كرونباخ ألفا بفاقة املالحةة
 0.883 احملور األول
 0.891 احملور الياني
 0.923 احملور اليالث
 0.834 احملور الرابع

 0.897 ثبات بفاقة املالحةة ككل

باالعتمةةاد علةةى الدراسةةات السةةابقة  ( الصةةياغة اإلجرائيةةة لفقةةرات البفاقةةة:3-2-4)
وباالستفادة من بعض املقاييس قان الباحث بكتابة فقرات املقاييس، وقةد راعةى يف كتابةة    

قرات البفاقة وصياغتها بلغة املستجيب حتى تصف مقدار االسةتجابة الةيت تعةرب عنهةا     ف
الفقرة، كما أخذ بعني االعتبار أه تكوه الفقةرات مصةاغة بلغةة احلا ةر، ورنةب كتابةة       
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الفقرات على شكل حقائق، ورنب الفقرات اليت تعفي أكير مةن معنةى واحةد، ورنةب     
ي املراد قياسط، أه تقةيس الفقةرة مةا أعةدت لةط، رنةب       الفقرات غري املناسبة للبعد النفس

الفقرات اليت تفتقر للتميي  ميل اليت يوافةق عليهةا الكةل ويعار ةها الكةل، مراعةاة لغةة        
الفقرات حبيث تكوه سهلة ووا حة ومباشةرة، مراعةاة قصةر الفقةرات، رنةب ادخةال       

ًا، فق ، جمرد، رنةب  فكرتني يف نفس الفقرة، ورنب استخدان الكلمات ميل ييع، اطالق
استخدان نفي النفي يف الفقرة الواحدة، كمةا واقةرتك الباحةث أه تكةوه فقةرات اجيابيةة       

 وفقرات سلبية موزعة على البفاقة كاملة.
 : التحقق من دالالت الصدق:(3-2-5)
  :وقد مت عرض البفاقةة علةى جمموعةة مةن     عرض البفاقة على جمموعة من احملكمني

تقنيةات التعلةيم، القيةا  والتقةويم، علةم الةنفس، املنةا          احملكمني من صصصات 
والتدريس، اإلرشاد النفسي والك من أجل سالمة الصياغة اللغويةة، درجةة ارتبةاط    
الفقرة باجملال السلوكي مهارات التعلم االجتمةاعي والدافعيةة، مةدى انتمةا  الفقةرة      

 قرات للف ة املستهدفة، ا افة أو حذف ما يرونط مناسبًا.للمقيا ، مناسبة الف
تيلت مادة املعاجلة التجريبية للدراسة احلاليةة  ( اعداد مادة املعاجلة التجريبية للدراسة: 4)

يف احملتوى اإللكرتوني والك عند اعتبار مستويي املتغري املسةتقل يف البحةث و ةو أمنةاط     
ات املتحركة الرقميةة: وقةد مةر اعةداد املعاجلةة      اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسوم

 التجريبية للبحث باخلفوات التية:
اعداد الوحدة التعليمية املقرتحة للبحث احلالي: واليت تتناول مصةادر املعلومةات    (4-1)

اإللكرتونية والرقمية: طرائق وأساليب واسرتاتيجيات البحث فيها؛ والةك بهةدف تنميةة    
لعليا يف كل من البحث اإللكرتوني يف كل املصادر للوصةول  مهارات طالب الدراسات ا

اىل البحو  والدراسات واألدبيات واملقاالت واملراجع املرتبفة مبجال صصص كل منهم؛ 
نةرًا حلاجة الفالب يف مرحلة الدراسات العليا املاسة لكل املصادر اإللكرتونية؛ وسةوف  

لى مبادو التعلم الذاتي وتستفيد مةن  يدر  الفالب تلك الوحدة بفريقة فردية تعتمد ع
 طرائق التدريب أي ًا على البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت.

مراجعة ومفالعة األدبيات احلديية املرتبفة بأساليب تصميم احملتةوى اإللكرتونةي    (4-2)
املت من للمهارات العملية للبحث اإللكرتوني، وكذلك الوسائ  املناسبة لتقديم الوحدة 

يمية املقرتحةة، ومبةادو ادارة وتقةديم احملتةوى اإللكرتونةي عةرب نةةم ادارة الةتعلم         التعل
 اإللكرتوني املختلفة.

املقارنة بني خصائص وامكانات أف ل أنةمةة ادارة الةتعلم اإللكرتونةي املتاحةة      (4-3)
عرب الويب: والك من خالل حتديةد كةل اخلصةائص واإلمكانةات النتقةا  أنسةب تلةك        

حمتوى الوحدة املقرتحة للبحةث، وبالفريقةة الةيت تتناسةب مةع مسةتويي        األنةمة لتقديم
تقديم املتغري املستقل هلا و و أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركةة  

 الرقمية.  
تصميم احملتوى اإللكرتوني ملهارات البحث يف املصادر اإللكرتونية، وفقًا ملستويي  (4-4)

 حث:املتغري املستقل للب
 حيث راعى الباحث اعداد تصميمني يفتلفني للمتغري املستقل الرئيس للبحث و ما:

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى األول:
 املتحركة.

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة املةةوج ة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى اليةةاني:
 املتحركة.

صةةميم وانتةةال الوسةةائ  اإللكرتونيةةة املسةةتخدمة لتقةةديم احملتةةوى     اعةةداد وت (4-5)
 اإللكرتوني:

تصةةميم الصةةور والرسةةومات اخلفيةةة والفيةةديو املرتبفةةة بالوحةةدة املقرتحةةة  (4-5-1)
 للدراسة.

تصميم الرسومات املتحركة للدراسة: والةيت تشةتمل علةى مهةارات البحةث       (4-5-2)
 بات اإللكرتونية.اإللكرتوني يف مصادر املعلومات واملكت
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مراجعة ومفالعة األدبيات احلديية املرتبفة بأساليب تصميم احملتةوى اإللكرتونةي    (4-2)
املت من للمهارات العملية للبحث اإللكرتوني، وكذلك الوسائ  املناسبة لتقديم الوحدة 

يمية املقرتحةة، ومبةادو ادارة وتقةديم احملتةوى اإللكرتونةي عةرب نةةم ادارة الةتعلم         التعل
 اإللكرتوني املختلفة.

املقارنة بني خصائص وامكانات أف ل أنةمةة ادارة الةتعلم اإللكرتونةي املتاحةة      (4-3)
عرب الويب: والك من خالل حتديةد كةل اخلصةائص واإلمكانةات النتقةا  أنسةب تلةك        

حمتوى الوحدة املقرتحة للبحةث، وبالفريقةة الةيت تتناسةب مةع مسةتويي        األنةمة لتقديم
تقديم املتغري املستقل هلا و و أمناط اإلرشاد عرب النصوص املصاحبة للرسومات املتحركةة  

 الرقمية.  
تصميم احملتوى اإللكرتوني ملهارات البحث يف املصادر اإللكرتونية، وفقًا ملستويي  (4-4)

 حث:املتغري املستقل للب
 حيث راعى الباحث اعداد تصميمني يفتلفني للمتغري املستقل الرئيس للبحث و ما:

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى األول:
 املتحركة.

اإلرشةةاد عةةرب النصةةوص اإللكرتونيةةة املةةوج ة املصةةاحبة للرسةةومات  املسةةتوى اليةةاني:
 املتحركة.

صةةميم وانتةةال الوسةةائ  اإللكرتونيةةة املسةةتخدمة لتقةةديم احملتةةوى     اعةةداد وت (4-5)
 اإللكرتوني:

تصةةميم الصةةور والرسةةومات اخلفيةةة والفيةةديو املرتبفةةة بالوحةةدة املقرتحةةة  (4-5-1)
 للدراسة.

تصميم الرسومات املتحركة للدراسة: والةيت تشةتمل علةى مهةارات البحةث       (4-5-2)
 بات اإللكرتونية.اإللكرتوني يف مصادر املعلومات واملكت
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جلب واسترياد الوسائ  الرقميةة املتاحةة عةرب اإلنرتنةت ودجمهةا يف الوحةدة        (4-5-3)
 املقرتحة.

 اعداد السيناريو اخلاص بتصميم احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة فعليًا: (4-6)
قةةان الباحةةث ب عةةداد سةةيناريو للوحةةدة املقرتحةةة يةةبني تسلسةةل عةةرض احملتةةوى  

لكرتونية املستخدمة يف تقدميط، والك بهدف اسةتخدامط يف اإلنتةال الفعلةي    والوسائ  اإل
 للوحدة املقرتحة للدراسة.

انتال احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة للدراسة، ورفع احملتةوى علةى احةدى     (4-7)
 (: Black Board( وقد مت اختيار نةان التعلم اإللكرتوني )LMSنةم ادارة التعلم )
( يف تقةديم الوحةدة   Black Boardتيةار نةةان الةتعلم اإللكرتونةي )    وقةد مت اخ 

املقرتحة للدراسة؛ نةرًا ألنط النةان اإللكرتوني املسةتخدن يف اجلامعةة، وجلميةع الفةالب     
حسابات على  ذا النةان، باإل افة اىل أنط نةان تعلم الكرتوني عاملي وقد نشرت العديد 

 ذا النةان يف التعلم اإللكرتوني.من الدراسات العاملية اليت استخدمت  
بد  الدراسة الفعلية للمحتوى اإللكرتوني املرتب  بالبحث اإللكرتوني يف مصادر  (4-8)

املعلومات اإللكرتونية والرقمية لفالب الدراسات العليةا؛ والةك وفةق مسةتويي املةتغري      
 املستقل للبحث. 

ة الالزمة للفالب أثنةا  تنفيةذ رربةة    املتابعة املستمرة وتقديم املساعدة اإللكرتوني (4-9)
 البحث: والك بهدف تذليل العقبات واملعوقات اليت قد تواجط الفالب.

 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:

من أجةل حتقيةق أ ةداف الدراسةة والتأكةد مةن  ةب  ييةع          تكاف  جمموعات الدراسة:
أداتةي الدراسةة، مت اجةرا     امل ثرات على الدراسة مت التأكد من تكةاف  اجملموعةات علةى    

تفبيق قبلي ملقياسني الدراسة قبل بداية الدراسة. لدراسة درجة التكاف  بةني اجملموعةات،   
 (.5كما يبني جدول ) t-testمت استخدان اختبار 

 لقيا  مدى تكاف  جمموعات الدراسة على االختبار وبفاقة املالحةة t-test( اختبار 5) رقم جدول
 مستوى الداللة االحنراف املعياري الوس  احلسابي اجملموعات املتغري

 3.16 9.86 الشارحة اختبار التفكري التخيلي
 4.48 10.20 املوج ة 0.767

بفاقة مالحةة أدا  مهارات 
 البحث اإللكرتوني

 2.15 4.91 الشارحة
 3.05 6.04 املوج ة 0.152

اللةة احصةائية بةني    عةدن وجةود فةرق اات د     t-testوتةهر نتائ  حتليل اختبةار  
 .جمموعيت الدراسة على األداتني  ا يدلل على تكاف  اجملموعتني للدراسة

تهدف  ذه الدراسة اىل التعرف على فاعلية تنوع أمنةاط اإلرشةاد عةرب النصةوص     
املصاحبة للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والةتفكري       

العليا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة والةك مةن خةالل         التخيلي لدى طالب الدراسات
 اإلجابة عن أس لة الدراسة:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: (1)

السةة ال األول: مةةا فاعليةةة تنةةوع أمنةةاط اإلرشةةاد اإللكرتونةةي عةةرب النصةةوص   (1-1)
املصاحبة )الشارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف الةتفكري التخيلةي لةدى        

 الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ طالب
ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مسةتوى   وينبيق من  ذا الس ال الفر ية التية:

( بني متوسفات درجات الفالب على حمةاور اختبةار الةتفكري التخيلةي     0.5α=الداللة )
وص املصةاحبة  والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصة       

للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   
 (.6املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يو   جدول )



مجلة العلوم التربوية والنفسية 97المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م96

با�شم بن نايف حممد ال�شريف

 لقيا  مدى تكاف  جمموعات الدراسة على االختبار وبفاقة املالحةة t-test( اختبار 5) رقم جدول
 مستوى الداللة االحنراف املعياري الوس  احلسابي اجملموعات املتغري

 3.16 9.86 الشارحة اختبار التفكري التخيلي
 4.48 10.20 املوج ة 0.767

بفاقة مالحةة أدا  مهارات 
 البحث اإللكرتوني

 2.15 4.91 الشارحة
 3.05 6.04 املوج ة 0.152

اللةة احصةائية بةني    عةدن وجةود فةرق اات د     t-testوتةهر نتائ  حتليل اختبةار  
 .جمموعيت الدراسة على األداتني  ا يدلل على تكاف  اجملموعتني للدراسة

تهدف  ذه الدراسة اىل التعرف على فاعلية تنوع أمنةاط اإلرشةاد عةرب النصةوص     
املصاحبة للرسومات املتحركة الرقميةة يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والةتفكري       

العليا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة والةك مةن خةالل         التخيلي لدى طالب الدراسات
 اإلجابة عن أس لة الدراسة:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: (1)

السةة ال األول: مةةا فاعليةةة تنةةوع أمنةةاط اإلرشةةاد اإللكرتونةةي عةةرب النصةةوص   (1-1)
املصاحبة )الشارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة الرقميةة يف الةتفكري التخيلةي لةدى        

 الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟ طالب
ال توجد فروق اات داللة احصائية عند مسةتوى   وينبيق من  ذا الس ال الفر ية التية:

( بني متوسفات درجات الفالب على حمةاور اختبةار الةتفكري التخيلةي     0.5α=الداللة )
وص املصةاحبة  والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصة       

للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   
 (.6املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يو   جدول )
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 ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 6) رقم جدول
 واالختبار ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد اإللكرتوني   فكري التخيليعلى حماور اختبار الت

 عرب النصوص املصاحبة للرسون املتحركة الرقمية
 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 662. 4.56 الشارحة
 24 607. 3.75 املوج ة
 47 751. 4.14 اجملموع

 ور اليانياحمل
 23 727. 4.56 الشارحة
 24 658. 3.45 املوج ة
 47 884. 4.00 اجملموع

 احملور اليالث
 23 722. 4.39 الشارحة
 24 612. 3.12 املوج ة
 47 920. 3.74 اجملموع

 احملور الرابع
 23 572. 4.65 الشارحة
 24 721. 3.45 املوج ة
 47 883. 4.04 اجملموع

 اجملموع
 23 1.64 18.17 حةالشار

 24 1.44 13.79 املوج ة
 47 2.689 15.93 اجملموع

( وجود تباينًا ظا ريةًا يف املتوسةفات احلسةابية واالحنرافةات     6يت   من جدول )
املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حماور اختبةار الةتفكري التخيلةي واالختبةار     

نةي عةرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات      ككل وحسةب مةتغري منة  اإلرشةاد اإللكرتو    
املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(، ولبياه داللة الفةروق اإلحصةائية بةني املتوسةفات     

( كما MANCOVAاحلسابية مت استخدان اختبار حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة )
 (.7يبني جدول )

ر من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألث7) رقم اجلدول
 املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

االختبار نتيجة 
 البعدي

 000. 17.455 7.105 1 7.105 احملور األول
 000. 26.074 13.181 1 13.181 احملور الياني
 000. 34.544 16.410 1 16.410 احملور اليالث
 000. 34.100 14.990 1 14.990 احملور الرابع
 000. 81.539 202.170 1 202.170 اجملموع

 اخلفأ

   407. 41 16.688 احملور األول
   506. 41 20.727 احملور الياني
   475. 41 19.477 احملور اليالث
   440. 41 18.023 احملور الرابع
   2.479 41 101.656 اجملموع

 اجملموع

    47 835.000 احملور األول
    47 788.000 احملور الياني
    47 698.000 احملور اليالث
    47 804.000 احملور الرابع
    47 12269.000 اجملموع

 اخلفأ املعدل

    46 25.957 احملور األول
    46 36.000 احملور الياني
    46 38.936 احملور اليالث
    46 35.915 احملور الرابع
    46 332.809 اجملموع

 ( التي:7يتبني من اجلدول )
 وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة (=0.05α )  ألثر من  اإلرشةاد

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور األول من اختبار التفكري التخيلي حيث 
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ر من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألث7) رقم اجلدول
 املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

االختبار نتيجة 
 البعدي

 000. 17.455 7.105 1 7.105 احملور األول
 000. 26.074 13.181 1 13.181 احملور الياني
 000. 34.544 16.410 1 16.410 احملور اليالث
 000. 34.100 14.990 1 14.990 احملور الرابع
 000. 81.539 202.170 1 202.170 اجملموع

 اخلفأ

   407. 41 16.688 احملور األول
   506. 41 20.727 احملور الياني
   475. 41 19.477 احملور اليالث
   440. 41 18.023 احملور الرابع
   2.479 41 101.656 اجملموع

 اجملموع

    47 835.000 احملور األول
    47 788.000 احملور الياني
    47 698.000 احملور اليالث
    47 804.000 احملور الرابع
    47 12269.000 اجملموع

 اخلفأ املعدل

    46 25.957 احملور األول
    46 36.000 احملور الياني
    46 38.936 احملور اليالث
    46 35.915 احملور الرابع
    46 332.809 اجملموع

 ( التي:7يتبني من اجلدول )
 وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة (=0.05α )  ألثر من  اإلرشةاد

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور األول من اختبار التفكري التخيلي حيث 



فاعلية تنوع اأمناط الإر�شاد ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 101المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م100

وجةا ت الفةروق لصةاط منة      ، 0.000وبداللة احصائية  17.455بلغت قيمة ف 
 لكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. اإلرشاد اإل

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 

من اختبار التفكري التخيلي حيةث  على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور الياني 
وجا ت الفروق لصةاط منة     ،0.000وبداللة احصائية (26.074) بلغت قيمة ف 

 اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. 
  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد

صوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب الن
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور اليالث من اختبار التفكري التخيلي حيث 

وجا ت الفروق لصةاط منة    ، 0.000وبداللة احصائية (34.544) بلغت قيمة ف 
 سومات املتحركة. اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للر

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملور الرابع من اختبار التفكري التخيلي حيةث  

وجا ت الفروق لصةاط منة    ، 0.000وبداللة احصائية (34.100) بلغت قيمة ف 
 اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسومات املتحركة. 

  وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللة(=0.05α)   ألثر من  اإلرشةاد
ملتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات ا

  على استجابة أفراد عينط الدراسة على اختبار التفكري التخيلي حيث بلغت قيمة ف
وجةةا ت الفةةروق لصةةاط منةة  اإلرشةةاد    ،0.000وبداللةةة احصةةائية (81.539)

وبةذلك يةتم   اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( للرسةومات املتحركةة.   
ال توجد فروق اات داللةة احصةائية عنةد    الذي ينص على أنط  رفض الفرض األول

فةالب علةى حمةاور اختبةار     البني متوسةفات درجةات    (0.05α=)مستوى الداللة 

التفكري التخيلي والدرجة الكليةة تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب        
 .)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقميةالنصوص املصاحبة 

ة تنةوع أمنةاط اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة        مةا فاعلية   الس ال الياني:
)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

 لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟
 وينبثق من هذا السؤال الفرضية اآلتية: 

( بةةني 0.05α=مسةةتوى الداللةةة )ال توجةةد فةةروق اات داللةةة احصةةائية عنةةد  
متوسفات درجات الفالب على حمةاور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي       
والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  االرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة         
للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   

 (.8احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يبني جدول ) املتوسفات
 فراد عينة الدراسة أ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 8)رقم جدول 

والبفاقة ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد  على حماور بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني
 لرسون املتحركة الرقميةاإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة ل

 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 688. 4.26 الشارحة
 24 531. 3.75 املوج ة
 47 659. 4.00 اجملموع

 احملور الياني
 23 900. 4.91 الشارحة
 24 931. 4.20 املوج ة
 47 973. 4.55 اجملموع

 لثاحملور اليا
 23 934. 7.65 الشارحة
 24 1.25 6.00 املوج ة
 47 1.37 6.80 اجملموع

 احملور الرابع
 23 1.50 9.21 الشارحة
 24 1.27 7.33 املوج ة
 47 1.67 8.25 اجملموع
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التفكري التخيلي والدرجة الكليةة تعة ى الخةتالف منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب        
 .)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقميةالنصوص املصاحبة 

ة تنةوع أمنةاط اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة        مةا فاعلية   الس ال الياني:
)الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية يف تنميةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

 لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة؟
 وينبثق من هذا السؤال الفرضية اآلتية: 

( بةةني 0.05α=مسةةتوى الداللةةة )ال توجةةد فةةروق اات داللةةة احصةةائية عنةةد  
متوسفات درجات الفالب على حمةاور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي       
والدرجة الكلية تعة ى الخةتالف منة  االرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة         
للرسومات املتحركة الرقمية )الشارحة، املوج ة(. لإلجابة عن  ذا السة ال مت اسةتخرال   

 (.8احلسابية واالحنرافات املعيارية كما يبني جدول ) املتوسفات
 فراد عينة الدراسة أ( املتوسفات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 8)رقم جدول 

والبفاقة ككل وحسب متغري من  تصميم اإلرشاد  على حماور بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني
 لرسون املتحركة الرقميةاإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة ل

 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 احملور األول
 23 688. 4.26 الشارحة
 24 531. 3.75 املوج ة
 47 659. 4.00 اجملموع

 احملور الياني
 23 900. 4.91 الشارحة
 24 931. 4.20 املوج ة
 47 973. 4.55 اجملموع

 لثاحملور اليا
 23 934. 7.65 الشارحة
 24 1.25 6.00 املوج ة
 47 1.37 6.80 اجملموع

 احملور الرابع
 23 1.50 9.21 الشارحة
 24 1.27 7.33 املوج ة
 47 1.67 8.25 اجملموع
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 العدد االحنراف املعياري املتوس  احلسابي اجملموعات احملاور

 اجملموع
 23 2.32 26.04 الشارحة
 24 2.51 21.29 املوج ة
 47 3.39 23.61 اجملموع

اينًا ظا ريةًا يف املتوسةفات احلسةابية واالحنرافةات     ( وجود تب8يت   من جدول )
املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةة علةى حمةاور بفاقةة مالحةةة مهةارات البحةث        
اإللكرتوني والبفاقةة ككةل وحسةب مةتغري منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص          

لةةة الفةةروق املصةةاحبة للرسةةومات املتحركةةة الرقميةةة )الشةةارحة، املةةوج ة(، ولبيةةاه دال
اإلحصائية بني املتوسفات احلسابية مت استخدان اختبةار حتليةل التبةاين متعةدد املةتغريات      

 (.9( كما يبني جدول )MANCOVAالتابعة )
 ( حتليل التباين متعدد املتغريات ألثر من  اإلرشاد اإللكرتوني 9) رقم جدول

 ة الرقمية عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحرك
 على استجابة أفراد عينط الدراسة على بفاقة مالحةة مهارات البحث اإللكرتوني وحماور ا.

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

نتيجة االختبار 
 البعدي

 014. 6.641 2.382 1 2.382 احملور األول
 015. 6.427 4.595 1 4.595 احملور الياني
 000. 25.224 28.487 1 28.487 احملور اليالث
 000. 20.571 41.544 1 41.544 احملور الرابع
 000. 47.354 239.316 1 239.316 اجملموع

 اخلفأ

   359. 42 15.067 احملور األول
   715. 42 30.026 احملور الياني
   1.129 42 47.433 احملور اليالث
   2.020 42 84.820 احملور الرابع
   5.054 42 212.260 اجملموع

 اجملموع

    47 772.000 احملور األول
    47 1018.000 احملور الياني
    47 2266.000 احملور اليالث
    47 3332.000 احملور الرابع
    47 26744.000 اجملموع

 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

 اخلفأ املعدل

    46 20.000 ألولاحملور ا
    46 43.617 احملور الياني
    46 87.277 احملور اليالث
    46 128.936 احملور الرابع

    46 529.106 اجملموع

 ( التي:9يتبني من اجلدول )
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

احبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املص
على استجابة أفراد عينط الدراسةة علةى احملةور االول مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.014وبداللةةط احصةةائية  (6.641)البحةةث اإللكرتونةةي حيةةث بلغةةت قيمةةة ف 
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة)الشةارحة(  

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور اليةاني مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.015وبداللةةة احصةةائية  (6.427)حيةةث بلغةةت قيمةةة ف  البحةةث اإللكرتونةةي
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

وج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، امل
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملةور اليالةث مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات       

، 0.000وبداللةة احصةائية    (25.224)البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة ف    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 كة. للرسومات املتحر
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 مستوى الداللة قيمة ف احملسوبة متوس  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات حماور االختبار مصدر التباين

 اخلفأ املعدل

    46 20.000 ألولاحملور ا
    46 43.617 احملور الياني
    46 87.277 احملور اليالث
    46 128.936 احملور الرابع

    46 529.106 اجملموع

 ( التي:9يتبني من اجلدول )
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

احبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املص
على استجابة أفراد عينط الدراسةة علةى احملةور االول مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.014وبداللةةط احصةةائية  (6.641)البحةةث اإللكرتونةةي حيةةث بلغةةت قيمةةة ف 
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة)الشةارحة(  

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور اليةاني مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.015وبداللةةة احصةةائية  (6.427)حيةةث بلغةةت قيمةةة ف  البحةةث اإللكرتونةةي
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

وج ة( للرسومات املتحركة الرقمية اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، امل
على استجابة أفراد عينط الدراسة على احملةور اليالةث مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات       

، 0.000وبداللةة احصةائية    (25.224)البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة ف    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 كة. للرسومات املتحر
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 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )
اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات املتحركة الرقمية 
على استجابة أفراد عينط الدراسة علةى احملةور الرابةع مةن بفاقةة مالحةةة مهةارات        

، 0.000وبداللةة احصةائية    (20.571)ف البحث اإللكرتوني حيةث بلغةت قيمةة    
وجا ت الفروق لصاط من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة( 

 للرسومات املتحركة. 
 ( 0.05=وجود فروق اات داللة احصائية عند مستوى الداللةα  ألثر من  اإلرشةاد )

املتحركة الرقمية  اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشارحة، املوج ة( للرسومات
على استجابة أفراد عينط الدراسة على بفاقة مالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي     

، وجةا ت الفةروق   0.000وبداللةة احصةائية    (47.354) حيةث بلغةت قيمةة ف    
لصاط من  اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة )الشةارحة( للرسةومات       

الذي ينص على أنط ال توجد فةروق اات   يانيوبذلك يتم رفض الفرض الاملتحركة، 
( بةني متوسةفات درجةات الفةالب     0.05α=داللة احصائية عند مستوى الداللةة ) 

على حماور بفاقةة املالحةةة مهةارات البحةث اإللكرتونةي والدرجةة الكليةة تعة ى         
الختالف من  اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة للرسةومات املتحركةة       

 املوج ة(. الرقمية )الشارحة،

  مناقشة النتائج:
والذي ينص على "ما فاعليةة تنةوع    أواًل: مناقشة وتفسري النتائ  املرتبفة بالس ال األول:

أمناط اإلرشاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص املصةاحبة )الشةارحة، املةوج ة( للرسةومات        
بيةة جامعةة   املتحركة الرقمية يف التفكري التخيلي لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرت

 طيبة؟"
أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق بني مسةتويي منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب      
النصةةوص اإللكرتونيةةة املصةةاحبة للرسةةومات املتحركةةة الرقميةةة، علةةى اختبةةار الةةتفكري 

التخيلي البعدي لدى طالب الدراسةات العليةا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة، وجماالتةط        
 النصوص الشارحة، وميكن أه تع ي  ذه النتيجة اىل أه:األربعة؛ لصاط من  

من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص الشارحة املصاحبة للرسةومات املتحركةة قةد     -1
أدى اىل ت ويد املتعلمني بامل يد من امليريات والتلميحات واألفكةار الةيت قةد أدت اىل    

ن التعلم اإللكرتوني وبني حدو  تفاعل بني املعلومات املقدمة للمتعلم عرب بي ة ونةا
استعداداتط وقدراتط ومهارات التفكري لديط،  ا أدى اىل منو مهارات التفكري التخيلةي  

 لديهم أثنا  دراستهم للوحدة املقرتحة للدراسة احلالية.
خصائص وامكانات الرسومات املتحركةة الةيت تعتمةد يف تصةميمها وانتاجهةا علةى        -2

اسةتخدامها يف تقةديم الوحةدة املقرتحةة للدراسةة،      التفكري التخيلي للمصممني، ومت 
أدت عنةةد اعتبةةار اقرتانهةةا بالنصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املسةةتخدمة يف ارشةةاد 
الفالب أثنا  التعلم، أدت اىل جةذب انتبةاه طةالب الدراسةات العليةا واتاحةة بي ةة        

لكرتونيةة  الكرتونية ثرية بالتلميحات املعرفية عرب الرسومات املتحركةة والوسةائ  اإل  
والتشكيلة املتنوعة من الوسائ  الرقمية األخةرى؛  ةا نةت  عنةط منةو كةبري يف معةدل        

 التفكري التخيلي لديهم.
الةذي مت اسةتخدامط يف    Black Boardنةان ادارة التعلم اإللكرتونةي بةال  بةورد     -3

الدراسة احلالية لتقديم حمتوى الوحدة املقرتحة للدراسةة، يشةتمل علةى العديةد مةن      
دوات والبةةدائل واالختيةةارات الةةيت تتةةي  للمةةتعلم العديةةد مةةن أمنةةاط الةةتعلم    األ

اإللكرتوني والتفاعالت التعليمية مع احملتوى التعليمي اإللكرتونةي؛ وقةد أدى الةك    
بال رورة اىل عدن و ع قيود على حرية الةتفكري والتخيةل والتأمةل لةدى الفةالب      

للوحدة املقرتحة للدراسة؛ باإل افة اىل  عينة الدراسة أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني
من  اإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ أدى الك اىل منو مهةارات الةتفكري   

 التخيلي لديهم عرب بي ة التعلم اإللكرتوني.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 105المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م104

با�شم بن نايف حممد ال�شريف

التخيلي البعدي لدى طالب الدراسةات العليةا يف كليةة الرتبيةة جامعةة طيبةة، وجماالتةط        
 النصوص الشارحة، وميكن أه تع ي  ذه النتيجة اىل أه:األربعة؛ لصاط من  

من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص الشارحة املصاحبة للرسةومات املتحركةة قةد     -1
أدى اىل ت ويد املتعلمني بامل يد من امليريات والتلميحات واألفكةار الةيت قةد أدت اىل    

ن التعلم اإللكرتوني وبني حدو  تفاعل بني املعلومات املقدمة للمتعلم عرب بي ة ونةا
استعداداتط وقدراتط ومهارات التفكري لديط،  ا أدى اىل منو مهارات التفكري التخيلةي  

 لديهم أثنا  دراستهم للوحدة املقرتحة للدراسة احلالية.
خصائص وامكانات الرسومات املتحركةة الةيت تعتمةد يف تصةميمها وانتاجهةا علةى        -2

اسةتخدامها يف تقةديم الوحةدة املقرتحةة للدراسةة،      التفكري التخيلي للمصممني، ومت 
أدت عنةةد اعتبةةار اقرتانهةةا بالنصةةوص اإللكرتونيةةة الشةةارحة املسةةتخدمة يف ارشةةاد 
الفالب أثنا  التعلم، أدت اىل جةذب انتبةاه طةالب الدراسةات العليةا واتاحةة بي ةة        

لكرتونيةة  الكرتونية ثرية بالتلميحات املعرفية عرب الرسومات املتحركةة والوسةائ  اإل  
والتشكيلة املتنوعة من الوسائ  الرقمية األخةرى؛  ةا نةت  عنةط منةو كةبري يف معةدل        

 التفكري التخيلي لديهم.
الةذي مت اسةتخدامط يف    Black Boardنةان ادارة التعلم اإللكرتونةي بةال  بةورد     -3

الدراسة احلالية لتقديم حمتوى الوحدة املقرتحة للدراسةة، يشةتمل علةى العديةد مةن      
دوات والبةةدائل واالختيةةارات الةةيت تتةةي  للمةةتعلم العديةةد مةةن أمنةةاط الةةتعلم    األ

اإللكرتوني والتفاعالت التعليمية مع احملتوى التعليمي اإللكرتونةي؛ وقةد أدى الةك    
بال رورة اىل عدن و ع قيود على حرية الةتفكري والتخيةل والتأمةل لةدى الفةالب      

للوحدة املقرتحة للدراسة؛ باإل افة اىل  عينة الدراسة أثنا  دراسة احملتوى اإللكرتوني
من  اإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ أدى الك اىل منو مهةارات الةتفكري   

 التخيلي لديهم عرب بي ة التعلم اإللكرتوني.
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املعلومات واملهارات الةيت اشةتملت عليهةا الوحةدة املقرتحةة للبحةث والةيت تةرتب           -4
مصادر املعلومات اإللكرتونية، وتقديم تلك الوحةدة  مبهارات البحث اإللكرتوني يف 

عرب أحد أنةمة التعلم اإللكرتوني، وتفبيق تلك املهارات الكرتونيةًا أي ةًا، وت ويةد    
الفالب باإلرشاد عرب النصوص اإللكرتونية الشارحة؛ قد أدى اىل اتاحة وتهي ة بي ةة  

مباشرة بتنميةة مهةارات    تعليمية تشتمل على ميريات تعليمية الكرتونية ترتب  بصورة
 التفكري التخيلي؛ و و ما أيدتط النتائ  اليت توصل اليها البحث.

عند اعتبةار أ ميةة مو ةوع الوحةدة املقرتحةة للبحةث وارتباطهةا بكافةة املقةررات           -5
الدراسةةية ملرحلةةة الدراسةةات العليةةا، وعةةدن تةةوفر العديةةد مةةن مهةةارات البحةةث   

العليا، فرمبةا يكةوه الةك  ةو السةبب       اإللكرتوني وعملياتط لدى طالب الدراسات
الذي أدى مساعدة طالب الدراسات العليا خاصة مع تةوافر اإلرشةاد املعتمةد علةى     
النصوص اإللكرتونية الشارحة وقد أدى اىل منو التفكري التخيلي لةديهم بعةد الةتعلم    

 اإللكرتوني من خالل الوحدة املقرتحة للدراسة.  
والذي ينص علةى "مةا فاعليةة تنةوع أمنةاط       بالس ال الياني: ثانيًا: مناقشة النتائ  املرتبفة

اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصوص املصاحبة )الشةارحة، املةوج ة( للرسةومات املتحركةة     
الرقمية يف تنمية مهارات البحث اإللكرتوني لدى طالب الدراسات العليا يف كلية الرتبية 

 جامعة طيبة؟"
 مسةتويي منة  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب      أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق بني

النصوص اإللكرتونيةة الشةارحة املصةاحبة للرسةومات املتحركةة الرقميةة، علةى بفاقةة         
مالحةة أدا  مهارات البحث اإللكرتوني عرب الويب البعةدي، لةدى طةالب الدراسةات     

حة، العليا يف كلية الرتبية جامعة طيبة وجماالتهةا األربعةة، لصةاط منة  النصةوص الشةار      
 وميكن أه تع ى  ذه النتيجة اىل أه:

طبيعة ومتفلبات املهارات املرتبفة بالبحث اإللكرتوني عن املعلومةات عةرب الويةب،     -1
تتفلب العديد من املراحل واخلفوات والتفصيالت الدقيقة، والةرب  بةني أكيةر مةن     

ص حقل أو جمال أثنا  البحث؛ ولذلك فقد أدى من  اإلرشاد اإللكرتوني عرب النصةو 
الشارحة اىل تقديم كافة الفنيات املرتبفة بالبحةث اإللكرتونةي، وقةد انعكةس الةك      
بالفبع على أدا  أفراد عينة البحث مةن طةالب الدراسةات العليةا يف جامعةة طيبةة،       

 وأدى اىل منو مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.
الةتعلم   طريقة تقديم احملتوى اإللكرتوني عرب نةةان الةبال  بةورد و ةو أحةد أنةمةة       -2

اإللكرتوني مس  للفالب باستعراض احملتوى اإللكرتوني للوحدة املقرتحة للدراسةة  
ومشا دتط عدة مرات  ا نت  عنط عرض املهارات الالزمة للبحث اإللكرتونةي عةدة   
مرات أمان الفالب؛ ويتفق  ذا مع اسرتاتيجيات تقنيات التعليم احلدييةة واألدبيةات   

و الةتعلم املتمركة  حةول الفالةب، وقةد أدى الةك اىل       الرتبوية اات العالقة ومبةاد 
 مساعدة الفالب على تنمية مهارات البحث اإللكرتوني لديهم.

توظيف تقنيات وعناصر تقنية الوسائ  املتعددة مع الرتكي  على الرسومات املتحركةة   -3
حتديةةدًا يف عةةرض املهةةارات املرتبفةةة بالبحةةث اإللكرتونةةي، قةةد أدى عنةةد اقةةرتاه   

املتحركة بنم  اإلرشةاد اإللكرتونةي عةرب النصةوص الشةارحة، أدى اىل      الرسومات 
تنشي  امللكات والعمليات العقليةة العليةا لةدى طةالب الدراسةات العليةا املرتبفةة        
باملهةةارات؛  ةةا أسةةهم يف منةةو املهةةارات العمليةةة للبحةةث اإللكرتونةةي عةةرب مصةةادر 

حةة أدا  املهةارات يف الدارسةة   املعلومات اإللكرتونية، يف التفبيق البعدي لبفاقة مال
 احلالية.

يدر  ييع طالب الدراسةات العليةا أه مهةارات البحةث اإللكرتونةي تعةد ركية ة         -4
ومهارة أساسية للتعامل والتعلم والبحث وأدا  الواجبات واملشروعات والتكليفةات  
 البحيية يف كافة املقررات الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا، ولةذلك عنةدما أتةي    
هلم التعلم حول تلك املهارات، ف نهم رمبا يكونوه قد قاموا بالتةدريب الفعلةي علةى    
أدا  تلك املهارات عرب الويب، وعرب مكتبة اجلامعة الرقمية، ومراجعة خفوات األدا  
من خالل اعادة مشا دة احملتوى اإللكرتوني عرب البال  بورد، ومقارنة أدائهم الفعلي 
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حةة أدا  املهةارات يف الدارسةة   املعلومات اإللكرتونية، يف التفبيق البعدي لبفاقة مال
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يدر  ييع طالب الدراسةات العليةا أه مهةارات البحةث اإللكرتونةي تعةد ركية ة         -4
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هلم التعلم حول تلك املهارات، ف نهم رمبا يكونوه قد قاموا بالتةدريب الفعلةي علةى    
أدا  تلك املهارات عرب الويب، وعرب مكتبة اجلامعة الرقمية، ومراجعة خفوات األدا  
من خالل اعادة مشا دة احملتوى اإللكرتوني عرب البال  بورد، ومقارنة أدائهم الفعلي 
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  لتلك املهارات وخصوصةًا عنةد اعتبةار اإلرشةاد والتوجيةط      باألدا  امليالي والصحي
اإللكرتوني القائم على النصوص الشارحة املقرته بالرسومات املتحركة؛  ا نت  عنةط  
منو يف مهارات أفراد عينةة البحةث مةن طةالب الدراسةات العليةا ملهةارات البحةث         

 اإللكرتوني.
، وحرصةهم علةى الةتعلم    طبيعة مرحلة الدراسات العليا، وخصةائص الفةالب بهةا    -5

واحلصول على مراك  متقدمة يف التقديرات األكادميية يف املقررات املختلفةة؛ قةد أدى   
اىل حرصهم على االستفادة امليالية من كل عناصر تقديم احملتوى اإللكرتوني للوحدة 
املقرتحة عن مهةارات البحةث اإللكرتونةي املصةاحبة للرسةومات اإللكرتونيةة الةيت        

ات ومهارات البحث اإللكرتوني بالتفصيل؛ وقد أدى الك اىل حةدو   تتناول خفو
تفوير يف املهارات العملية املرتبفة مبهارات البحث اإللكرتوني عةن املعلومةات عةرب    

 الويب، لدى أفراد عينة الدراسة.   

 توصيات الدراسة ومقرتحاته:

يوصي الباحةث مبةا   يف  و  النتائ  اليت توصلت اليها الدراسة،  ( توصيات الدراسة:1)
 يأتي:

 ةةرورة تةةبين واتبةةاع وابتكةةار أسةةاليب جديةةدة للبحةةث عةةن املعلومةةات واملصةةادر  -
اإللكرتونية؛ لالستفادة منها يف علميات البحةث والةتعلم اإللكرتونةي، عنةد اعتبةار      

 الوفرة اهلائلة والنمو املستمر ملصادر املعلومات اإللكرتونية والرقمية.
االختالفات يف مسةتويات أدا  املهةارات أثنةا  التعامةل مةع      مراعاة الفروق الفردية و -

مصادر املعلومات اإللكرتونية؛  ا يستل ن بال رورة تقةديم أمنةاط الةدعم واإلرشةاد     
 للفالب أثنا  البحث يف تلك املصادر.

اعداد وتقديم دورات تدريبيةة الكرتونيةة لفةالب الدراسةات العليةا يف اجلامعةات؛        -
امليالية العاملية للبحث يف مصادر املعلومات اإللكرتونية بكافةة   لتدريبهم على الفرائق

أنواعها، يف  و  املعايري العاملية جلودة البحث اإللكرتونةي الصةادرة عةن املنةمةات     
 (.QMالعاملية للمعايري )

استحدا  ودم  خصائص جديةدة حملركةات حبييةة يفصصةة فقة  لفةالب مرحلةة         -
ك وفق املةتغريات والفنيةات املرتبفةة بةاملتغريات     الدراسات العليا يف اجلامعات؛ وال

 واملهان اخلاصة بفالب تلك املرحلة فق .
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أنواعها، يف  و  املعايري العاملية جلودة البحث اإللكرتونةي الصةادرة عةن املنةمةات     
 (.QMالعاملية للمعايري )

استحدا  ودم  خصائص جديةدة حملركةات حبييةة يفصصةة فقة  لفةالب مرحلةة         -
ك وفق املةتغريات والفنيةات املرتبفةة بةاملتغريات     الدراسات العليا يف اجلامعات؛ وال

 واملهان اخلاصة بفالب تلك املرحلة فق .
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 منطقة عسري  لتعليم يفل اإلدارة العامةدور 
 حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار  يف

 2020 وء  بناام  التوء  الءني يف

  وجهة اظن قادة املدارس الثااءية من

 

 مفلح بن حمود بن مفلح الحارثي
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري

 
 منطقة عسري  تعليم يفلل اإلدارة العامةدور 

  2020حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار يف وء  بناام  التوء  الءني  يف

 وجهة اظن قادة املدارس الثااءية من

 مفلح بن محود بن مفلح احلارثي

 ملخص البحث:
البمئر    يف حتير   يف منطقر  لير    لتعلرم  ل اإلدارة العامر  هدف البحث إىل التعرفف للرد د ر   

يف جمرال القمرادة اردرةرم      – 2020 التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
 جمال التدريس  جمال اخلدمات ارياندة، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ،  كانت أداة البحث هري  

 . ره1440/1441االةتبان   طّبق البحث ممدانمًا خالل الفصل الدراةي األ ل 
د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ارتمثرل يف ارتوةر  العرال للبعرد األ ل     قد أظهفت النتائج أن 

 –2020 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين
 ارتمثرل يف توة  العال للبعرد الثراني   ار ،  أنيف جمال القمادة اردرةم  حصل للد درج  موافق  متوةط 

د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبرداع  االبتكرار يف ضروء    
ارتوةر   ،  أن يف جمال التدريس حصل للرد درجر  موافقر  متوةرط      – 2020 بفنامج التحول الوطين

دارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفرزة  د ر اإل ارتمثل يفالعال للبعد الثالث 
يف جمال اخلدمات ارياندة حصل للد درج   – 2020لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين

 موافق  متوةط .
دة  قد قّدل الباحث لددًا من التوصمات، منها: تصمم  برفامج تدريبمر  متقدمر  لتطرويف أداء قرا     

اردارس الثانوي ،  رلاير  األفكرار القمادير ،  الترزال إدارة التعلرم  بتطبمرق اعراي  اليفرفافم  يف  لمرات          
 الرتشمح للربامج  اجلوائز،  دل  اردارس الثانوي  بكادر إداري ريالدة قادة اردارس الثانوي .

 منطق  لي .  – قادة اردارس – البتكاراإلبداع  ا –البمئ  التعلممم   –إدارة التعلم   الكلمات ارفتاحم :
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The role of the General Administration of Education in the Asir region 
in improving Educational Environment motivating innovation and 
creativity in the light of national transformation 2020 - according to 

secondary school leaders 
Mefleh Homoud Alharthy 

 
Abstract: 

The research aimed to identify the role of education departments in improving the 
educational environment that stimulates creativity and innovation in the light of the 
transformation program 2020 - in the field of school leadership, teaching and support 
services, from the point of view of the leaders of secondary schools in The Asir region, and 
applied research during the first semester 1440/1441 H. 

The results were the first average of the first dimension showed that the role of 
education departments in improving the educational environment that stimulated creativity 
and innovation in school leadership was moderate, and the second average showed that the 
role of education departments in improving the educational environment that stimulated 
creativity and innovation in teaching was moderate, and the third dimension average 
showed that the role of education departments in improving the educational environment 
that stimulates creativity and innovation in support services was moderate. 

Recommendations include: designing advanced training programs to develop the 
performance of high school leaders, nurturing leadership ideas, education departments' 
commitment to applying transparency standards in nominations for programs and awards, 
and supporting secondary schools with administrative staff. 

Key words: Education Administration - Educational Environment - Creativity and 
Innovation - School Leaders - Aseer Region. 

 مقدمة:

، ارا تتمرمنم مرن مقومرات     تعترب بمئ  العمل من أه  مكونات ارنظمرات احلديثر   
، فهي من ارؤثفات األةاةم  يف أداء القائد  العامل ،  ذلر  ارا   النجاح ارادي  ارعنوي

حتتويم من مث ات حتفمزي   لناصف إهلامم ، تعرز  قردرة اررورد البيفرفي يف ارنظمر  للرد       
يف ظل التحروالت ارتالحقر     ذل  ،  التطويف يف ارمارةات اء  اإلنتاجالتحي  يف األد

 اليت طفأت للد جوانب احلماة ارعاصفة.
 منحها القدرة للد التكمر  مر      نظفًا ألهمم  بمئ  العمل يف دل  حماة ارنظمات

( 2014؛ فقد نالت لناي  ارهتم  بيفؤ ن التطويف ارنظمي، لراا أشرار ماضري     ارتغ ات
ىل أن بمئ  العمل ةواء بمئ  العمل التعلممي أ  الصنالي أ  العيكفي أ  اخلدمي  غ ها إ

مقمردة  طاردة للتمّمرز   تتطلب اهتمامًا من أصحاب القفار لتحويلها من بمئ  لمل تقلمدي  
لإلبداع إىل بمئ  لمل حتفمزي  حتقق الفضا الوظمفي للعامل   رضا اريتفمدين لن اخلدم  

أنيفرهها اتتمر  لتحقمرق أهدافرم      (،  اا أن اردرة  مؤةي  اجتمالم 369 ارقدم   ص.
لترتمكن مرن القمرال     ؛؛ فهي حباج  لتوفف جممول  متكامل  من اإلمكانرات  تطبمق ةماةتم

ةواء لقادة اردارس أ   إلبداع  االبتكارلاهامها  تهدي   ظائفها،  لتتحول إىل بمئ  حمفزة 
 .ري  أ  للطالبللعامل  الرتبوي   اإلدا

تررب    اليت تيفهدها مناحي احلماة يف مطل  األلفم  الثالث ؛  يف ظل ارتغ ات ارتتابع 
أهمم  حتي  البمئ  التعلممم ، حتيمنًا شاماًل ميكرن برم إحرداق نقلر  نولمر  يف العملمرات       

، ز، للوصول إىل خمفجات لالمر  التمّمر  كمؤةي  جمتمعم   الوظائ  اليت تقول بها اردرة 
م  ما جيب أن تكون للمم شخصم  ارتعل  بالتباره حمرور العملمر     تل  ارخفجات تتوافق

( يف توصمات دراةتم إىل ضف رة أن تولي Asiyai, 2014التعلممم ،  قد أشار أةمماي  
الد ل   اتتم  الداخلي  اخلارجي للبمئ  التعلممم  اهتماًما لتهمئ  بمئ  التعل  يف ارردارس  

كمرا أشرار ممردلو د     مناذج تعلممم  ناجح  للطالب  لتطويف مهاراته  األكادميم ، لتوف  
( إىل أن التعلم  يف األلفمر   Middlewood, Parker & Beere, 2005 باركف  ب   
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متطلبات اريتفمدين،  طبمعر    التغ ات، متثل بعمها يف تعدد كث  من للمملثالث  قد طفأ ا
الريت تقرول اهمر      أد ات التقوي ،  تعددت اجلهات الفقابمر  التطور يف الففص ارتاح ،  

تغرم ًا يف   - خاصر  ارردارس الثانوير      ،  هاا كلم ففض للرد ارردارس  الفقاب   ارتابع 
 .، لتمكمنها من ميايفة التطورات  التوافق م  اريتجداتم بمئتها الداخل

لاا فإن من أبف  التغ ات اليت تيفرهدها ارملكر  العفبمر  اليرعودي  خرالل العقرد       
 رؤي  ارملكر    2020الثاني  الثالث من األلفم  الثالث  هي تطبمق بفنامج التحول الوطين 

الرو ارات  ارؤةيرات   لمرل  يف  ارفمرد  لتغرم  اجلراري  إلحرداق ا ، اليت تهدف  2030
 ضرعت لرددًا مرن     كانت   ارة التعلم  مرن بر  ارؤةيرات العلمرا الريت      احلكومم ، لاا

 2020اليت ميكن بتحقمقها الوصول إىل تلبم  متطلبات بفنامج التحول  ارتطورة، األهداف
 البتكار.،  من تل  األهداف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  ا2030 رؤي  

 مشكلة البوث: 

تتعدد البمئات اليت متتلر  القردرة للرد الترهث  يف العرامل   اريرتفمدين،  لكرن        
ختتل  تل  القدرة اةتنادًا للد قوتها،  من تل  البمئات بمئ  العمل اردرةي اليت ينتمري  

الريت ترؤثف   هلا العاملون بعالق   ظمفم ،  بالتبار بمئ  العمل اردرةي من البمئات ارفتوح  
( إىل  جود 2015أشارت دراة  شفف   قد   تتهثف فهاا جيعلها لفض  لنيفؤ اريفكالت،

ميفكالت متعددة يف البمئ  التعلممم   ردارس التعلم  العال؛ بيبب افتقارها لعوامل التنوع 
 التجديد ارتوافق  م  متغ ات احلماة ارعاصرفة،  ضرع  توافرق اركونرات ارادير  لبمئر        

  م  ارتطلبات العمفي  للطالب،  التباين الواة  ب  طبمع  ارناهج  توفف الوةرائل  التعل
التعلممم  ارتناةب  م  مففدات تل  ارناهج،  كل ما ةبق يؤثف تهث ًا ةلبمًا  بيفكل مباشف 
للد العملم  التعلممم   خمفجاته ، فالعملم  التعلممم  احلديث  مل تعد تعتمد للد األةالمب 

ييم  القدمي  القائم  للد اإللقاء  التلق ، برل تطرورت طفائرق التردريس   ةرائل      التدر
التعلم ، لتتماشد م  طبمع  ارفحل  ارعاصفة اليت تقودها الثورة التقنم ، فالبمئر  التعلمممر    
 ادت درج  تهث ها للد احملور األةاس للعملمر  التعلمممر ، فهراا الترهث  ال ينحصرف يف      

شخصرم  الطالرب، برل ييفرمل امر  اجلوانرب اجليرمم   النفيرم          جانب مرن جوانرب   
 اليلوكم   العقلم   ارعففم   ارهاري   غ ها،  هلاا كان االهتمال بتحير     االجتمالم 

البمئ  التعلممم  من أ لويات التعلم  احلديث،  أ ضحت نتائج دراة  قف انري  حرف  ا    
هم  ميفرتك  بر  اتتمر  الرداخلي للمدرةر      ( أن مهم  حتي  البمئ  التعلممم  م2017 

 اتتم  اخلارجي،  نظفًا للتهث  ارباشف للبمئ  التعلممم  للد اجلوانب ارختلفر  ليفخصرم    
الطالب  خصوصًا يف ارفحل  الثانوي ؛ فقد  ضعت   ارة التعلم  موضوع حتير  البمئر    

تطبمرق بفنرامج التحرول الروطين     التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار أحرد أهردافها ل   
ل، هلاا رأى الباحث أهمم  البحث يف د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطقر  لير    2020

 لتحقمق هاا اهلدف من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم .

 جيمب البحث للد األةئل  التالم :أسئلة البوث: 

 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف -1
، يف جمرال القمرادة اردرةرم ، مرن     2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحرول الروطين   

  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ؟
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -2

، يف جمال التدريس، من  جه  نظف 2020يف ضوء بفنامج التحول الوطين  االبتكار 
 قادة اردارس الثانوي ؟

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -3
، يف جمال اخلدمات ارياندة، من 2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 دة اردارس الثانوي ؟ جه  نظف قا

 يهدف البحث إىل حتقمق األهداف التالم :أهداف البوث: 

اإلدارة العام  للتعلرم  يف منطقر  لير  يف حتير  البمئر       الاي تقول بم د ر ال معفف  -
، يف جمرال  2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الروطين  

 ال اخلدمات ارياندة. جميس جمال التدر القمادة اردرةم  
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شخصرم  الطالرب، برل ييفرمل امر  اجلوانرب اجليرمم   النفيرم          جانب مرن جوانرب   
 اليلوكم   العقلم   ارعففم   ارهاري   غ ها،  هلاا كان االهتمال بتحير     االجتمالم 

البمئ  التعلممم  من أ لويات التعلم  احلديث،  أ ضحت نتائج دراة  قف انري  حرف  ا    
هم  ميفرتك  بر  اتتمر  الرداخلي للمدرةر      ( أن مهم  حتي  البمئ  التعلممم  م2017 

 اتتم  اخلارجي،  نظفًا للتهث  ارباشف للبمئ  التعلممم  للد اجلوانب ارختلفر  ليفخصرم    
الطالب  خصوصًا يف ارفحل  الثانوي ؛ فقد  ضعت   ارة التعلم  موضوع حتير  البمئر    

تطبمرق بفنرامج التحرول الروطين     التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار أحرد أهردافها ل   
ل، هلاا رأى الباحث أهمم  البحث يف د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطقر  لير    2020

 لتحقمق هاا اهلدف من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم .

 جيمب البحث للد األةئل  التالم :أسئلة البوث: 

 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف -1
، يف جمرال القمرادة اردرةرم ، مرن     2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحرول الروطين   

  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ؟
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -2

، يف جمال التدريس، من  جه  نظف 2020يف ضوء بفنامج التحول الوطين  االبتكار 
 قادة اردارس الثانوي ؟

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -3
، يف جمال اخلدمات ارياندة، من 2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 دة اردارس الثانوي ؟ جه  نظف قا

 يهدف البحث إىل حتقمق األهداف التالم :أهداف البوث: 

اإلدارة العام  للتعلرم  يف منطقر  لير  يف حتير  البمئر       الاي تقول بم د ر ال معفف  -
، يف جمرال  2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الروطين  

 ال اخلدمات ارياندة. جميس جمال التدر القمادة اردرةم  
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اإلدارة العامر  للتعلرم  يف   تقدي  توصمات  مقرتحات ميكن مرن خالهلرا تعزيرز د ر     -
 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

 أهمية البوث: 

، الراي  2020ُتيتمد األهمم  من الصل  اتطلبات تطبمق بفنامج التحرول الروطين   
م ًا يف بنم  بعض الو ارات يف ارملك  العفبم  اليرعودي ،  منهرا   ارة التعلرم ،    ييفمل تغ

كما ُتكتيب األهمم  من جوهف اروضوع الاي يتنا لم  هو البمئ  التعلمممر  احملفرزة للرد    
اإلبداع  االبتكار،  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لير  يف حتيرمنها، نظرفًا لترهث      

،  طبمع  النترائج الريت    للد  العامل   اريتفمدين ممم  للد العملم  التعلممم البمئ  التعل
ترتتب للد ذل  التهث  ةواء كانت بمئ  تعلممم  جاذب  أ  طراردة،  تنبر  أهممر  البحرث     
من أهدافم اليت ييعد لتحقمقها،  خاص  حتديرد الرد ر الراي جيرب للرد إدارة التعلرم        

من أهممتم من لملم  اليررب الريت تيرالد يف حتير  البمئر       القمال بم،  ينطلق كال  جزء 
،  كرال  يقردل مقرتحرات ألصرحاب القرفار      التعلممم  احملفزة للرد اإلبرداع  االبتكرار   

للتمكن من اختاذ القفارات الصائب  جتاه البمئ  التعلممم   اا ييالد قادة ارردارس الثانوير    
 يف القمال اهاه    اجباته  الوظمفم .

 مت  ض  حد د البحث كالتالي:البوث: حدود 

احلد اروضولي: معفف  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئر   
 .2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم . قادة احلد البيففي:
 دارس الثانوي  التابع  لإلدارة العام  للتعلم  انطق  لي .ار احلد اركاني:
 ه.1440/1441ُطّبَق البحث ممدانمًا خالل الفصل الدراةي األ ل  احلد الزمين:

 اشتملت مصطلحات البحث للد التالي:مصطلوات البوث: 

د ( بهنهرا اارنظومر  الريت تيفرتمل للر     271، ص. 2017لففها الغامدي   البمئ  التعلممم :
كاف  اروارد البيففي   اإلمكانات ارادي   اخلدمات ارياندة لتهمئر  فرفص تعلمممر  داخرل     

: هي احملم  التنظممري اردرةري   مًاف إجفائاردرة  يتحقق من خالهلا أهداف حمددةا،  تعّف
الاي تتكامل فمم اروارد البيففي   اروارد ارادي   األنظمر   اإلجرفاءات  طفائرق العمرل     

 دف حمدد أ  نيفاط هادف.لتحقمق ه
، 2030هو أحد بفامج رؤي  ارملكر  العفبمر  اليرعودي      :2020بفنامج التحول الوطين 

ييرره  يف إدراا التحررديات الرريت تواجررم اجلهررات احلكوممرر  القائمرر  للررد القطالررات   
(،  يعرّفف بفنرامج   242، ص. 2017االقتصادي   التنموي  يف ةبمل حتقمقها  العطراس،  

إجفائمًا بهنم الربنامج احلكومي الاي ييتهدف مواجه  التحرديات   2020 التحول الوطين
اليت تواجم القطالات احلكومم ، لتمكمنها من حتقمرق أهردافها االةررتاتمجم  بهقرل جهرد      

  أةفع  قت  أقل كلف   أللد جودة من خالل مبادرات  بفامج تطبمقم .

 ثالثة مباحث، هي: اإلنار النظني: يشتمل اإلنار النظني هلذا البوث على

 التعلممم . اإلدارةاربحث األ ل: 
ُتعّد اإلدارة التعلممم  جزء من اإلدارة العامر ، فمنهرا تيرتمد     مفهول اإلدارات التعلممم :

 لمات العمل،  قد تعددت التعفيفات الريت تنا لرت اإلدارات التعلمممر ،  منهرا تعفير       
ممم  تعين جممول  العملمات ارتداخل  ( الاي يفى أن اإلدارة التعل24، ص. 2008للي  

اليت تتكامل لتحقمق األهداف ارتفق للمها،  يتقول بها ارختصون يف اإلدارة الوةطد مرن  
( بهنها جممول  العملمات اإلداري  39، ص. 2010ةّل  اإلدارة الرتبوي ،  لففها العتميب  

ن األداء،  ميكرن اجلمر    اليت تتكامل داخل مؤةي  تعلممم ، للوصول إىل درج  لالمر  مر  
ب  ما ةبق الةتخالص التعفي  التالي: إدارات التعلم  تعين تل  اجله  احلكوممر  الريت   
تق  يف  ة  التيليل اإلداري اريؤ ل لن إدارة  تنظم  العملم  التعلممم   تقرول للرد   
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 اشتملت مصطلحات البحث للد التالي:مصطلوات البوث: 

د ( بهنهرا اارنظومر  الريت تيفرتمل للر     271، ص. 2017لففها الغامدي   البمئ  التعلممم :
كاف  اروارد البيففي   اإلمكانات ارادي   اخلدمات ارياندة لتهمئر  فرفص تعلمممر  داخرل     

: هي احملم  التنظممري اردرةري   مًاف إجفائاردرة  يتحقق من خالهلا أهداف حمددةا،  تعّف
الاي تتكامل فمم اروارد البيففي   اروارد ارادي   األنظمر   اإلجرفاءات  طفائرق العمرل     

 دف حمدد أ  نيفاط هادف.لتحقمق ه
، 2030هو أحد بفامج رؤي  ارملكر  العفبمر  اليرعودي      :2020بفنامج التحول الوطين 

ييرره  يف إدراا التحررديات الرريت تواجررم اجلهررات احلكوممرر  القائمرر  للررد القطالررات   
(،  يعرّفف بفنرامج   242، ص. 2017االقتصادي   التنموي  يف ةبمل حتقمقها  العطراس،  

إجفائمًا بهنم الربنامج احلكومي الاي ييتهدف مواجه  التحرديات   2020 التحول الوطين
اليت تواجم القطالات احلكومم ، لتمكمنها من حتقمرق أهردافها االةررتاتمجم  بهقرل جهرد      

  أةفع  قت  أقل كلف   أللد جودة من خالل مبادرات  بفامج تطبمقم .

 ثالثة مباحث، هي: اإلنار النظني: يشتمل اإلنار النظني هلذا البوث على

 التعلممم . اإلدارةاربحث األ ل: 
ُتعّد اإلدارة التعلممم  جزء من اإلدارة العامر ، فمنهرا تيرتمد     مفهول اإلدارات التعلممم :

 لمات العمل،  قد تعددت التعفيفات الريت تنا لرت اإلدارات التعلمممر ،  منهرا تعفير       
ممم  تعين جممول  العملمات ارتداخل  ( الاي يفى أن اإلدارة التعل24، ص. 2008للي  

اليت تتكامل لتحقمق األهداف ارتفق للمها،  يتقول بها ارختصون يف اإلدارة الوةطد مرن  
( بهنها جممول  العملمات اإلداري  39، ص. 2010ةّل  اإلدارة الرتبوي ،  لففها العتميب  

ن األداء،  ميكرن اجلمر    اليت تتكامل داخل مؤةي  تعلممم ، للوصول إىل درج  لالمر  مر  
ب  ما ةبق الةتخالص التعفي  التالي: إدارات التعلم  تعين تل  اجله  احلكوممر  الريت   
تق  يف  ة  التيليل اإلداري اريؤ ل لن إدارة  تنظم  العملم  التعلممم   تقرول للرد   
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رج قمادتها  اإلشفاف للمها،  تتكون من همكل تنظممي شامل يتب    ارة التعلرم ،  ينرد  
 ضمنم ام  اردارس اختل  مفاحلها  نولها يف حد د جغفافم  حمددة.

التعلرم  جرزء مرن   ارة التعلرم ،  تهردف       ةتعتررب إدار  التعلم : إلدارةاهلمكل التنظممي 
لتحقمق اليماة  التعلممم  يف ارملك  العفبم  اليعودي  من خالل تنفما اخلطر   الرربامج   

، ص. 1436م   فق اليماةات  األنظم     ارة التعلرم ،   اريفف لات الرتبوي   التعلمم
(،  تقول باإلشفاف ارباشف للرد مردارس التعلرم  العرال بيفرقمم ارردارس احلكوممر         12

 اردارس األهلم ،  تنقي  إدارات التعلم  إىل قيم ، هما: اإلدارات العامر  للتعلرم  يف   
اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر       كانرت تيرمد  ارناطق  إدارات التعلم  يف احملافظات، 

مت تغم هرا إىل إدارة  ، ه1373لي  اعتمدي  التعلم ،  لكن بعد إنيفاء   ارة التعلم  لال 
يف ارملك  العفبم  اليعودي ،  الفة  التوضمحي  تعلم ال اتأقدل إدار من   هيالتعلم ، 

 التالي يب  اهلمكل التنظممي هلا:

 
 (ره11/08/1440تاريخ ارفاجع   – لي (  اهلمكل التنظممي لإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  1شكل رق   

 

متثل إدارات التعلم  درج  اإلدارة الوةطد،  هاا اروق  اهلمكلري هلرا    التعلم : إدارةمهال 
تعلمممر ،  جعلها ميؤ ل  لن جممول  كب ة من ارهال يرت  يف ضروئها تنفمرا اليماةرات ال    

فهي ميؤ ل  لن توف  متطلبات ارمدان الرتبوي لتنفما اليماةات التعلممم ،  تقر  تلر    
 مهال تتعلق باليفؤ ن اردرةرم ،  ارهال يف ثالق نطاقات، مهال تتعلق باليفؤ ن التعلممم ، 

  مهال تتعلق باخلدمات ارياندة،  هي للد  جم اإلاال كالتالي:
 ف  اليماةات التعلممم   الرتبوي ،  متابع  تنفماها. ض  اخلط  يف إطار األهدا -1
 اإلشفاف للد تنفما األنظم   اللوائح ارتعلق  بالرتبم   التعلم . -2
حتديد االحتماج من الربامج التعلممم   الرتبوي   اروارد البيففي   ارنيفآت  ارفافق  -3

للد توف ها   األثاق  التجهمزات  ارقفرات الدراةم   األد ات  اللوا ل  العمل
  تو يعها.

إنيفاء ارباني اردرةم ،  تفمممها  القمال ألمال الصمان   توف  األراضي  اخلدمات  -4
 العام   ارفافق الال م  كاراء  الكهفباء  اهلات    ةائل النقل اردرةي.

 الرتخمص إلنيفاء اردارس األهلم   اإلشفاف للد بفامج التعلم  اروا ي. -5
 يفط  التعلممم   تهمئ  ارناخ ارالئ  للدراة ،  توف  ما يلزل.اإلشفاف للد األن -6
توجمم ارعلم   اريففف   اروجه  الرتبوي   اإلداري   تدريبه   متابع  الماهل   -7

  تقوميها  دراة  ظف ف العمل لتحي  ميتوى األداء  جتويد نواتج التعل .
 ممم  اا يتالءل م  التطورات العصفي .معا ن  الو ارة يف تطويف ارناهج  الربامج التعل -8
 تقدي  اخلدمات اإلداري   ارالم   اختاذ اإلجفاءات الال م  لتنفما األنظم   اللوائح. -9

 (.28، ص. 2006أي مهال أخفى تكل  بها يف جمال اختصاصها  اليواط،  -11

 اربحث الثاني: البمئ  التعلممم : 
لرددًا مرن العناصرف،  تترهثف بكرث  مرن       تعد البمئ  التعلممم  جمااًل  اةرعًا، ييفرمل   

العوامل،  هاا األمف جعلرها تتطرور بفعرل الرتغ ات ارتيرارل  الريت غّمرفت كرث ًا مرن          
( أن البمئ  التعلممم  مل تعرد  1430اتاالت احلماتم  للناس يف األلفم  الثالث ، فرتى اليفليت  

جيابم ، برل تعردت ذلر  إىل    مهمتها حمصورة يف تز يد ارتعلم  بارعارف  اليلوكمات اإل
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متثل إدارات التعلم  درج  اإلدارة الوةطد،  هاا اروق  اهلمكلري هلرا    التعلم : إدارةمهال 
تعلمممر ،  جعلها ميؤ ل  لن جممول  كب ة من ارهال يرت  يف ضروئها تنفمرا اليماةرات ال    

فهي ميؤ ل  لن توف  متطلبات ارمدان الرتبوي لتنفما اليماةات التعلممم ،  تقر  تلر    
 مهال تتعلق باليفؤ ن اردرةرم ،  ارهال يف ثالق نطاقات، مهال تتعلق باليفؤ ن التعلممم ، 

  مهال تتعلق باخلدمات ارياندة،  هي للد  جم اإلاال كالتالي:
 ف  اليماةات التعلممم   الرتبوي ،  متابع  تنفماها. ض  اخلط  يف إطار األهدا -1
 اإلشفاف للد تنفما األنظم   اللوائح ارتعلق  بالرتبم   التعلم . -2
حتديد االحتماج من الربامج التعلممم   الرتبوي   اروارد البيففي   ارنيفآت  ارفافق  -3

للد توف ها   األثاق  التجهمزات  ارقفرات الدراةم   األد ات  اللوا ل  العمل
  تو يعها.

إنيفاء ارباني اردرةم ،  تفمممها  القمال ألمال الصمان   توف  األراضي  اخلدمات  -4
 العام   ارفافق الال م  كاراء  الكهفباء  اهلات    ةائل النقل اردرةي.

 الرتخمص إلنيفاء اردارس األهلم   اإلشفاف للد بفامج التعلم  اروا ي. -5
 يفط  التعلممم   تهمئ  ارناخ ارالئ  للدراة ،  توف  ما يلزل.اإلشفاف للد األن -6
توجمم ارعلم   اريففف   اروجه  الرتبوي   اإلداري   تدريبه   متابع  الماهل   -7

  تقوميها  دراة  ظف ف العمل لتحي  ميتوى األداء  جتويد نواتج التعل .
 ممم  اا يتالءل م  التطورات العصفي .معا ن  الو ارة يف تطويف ارناهج  الربامج التعل -8
 تقدي  اخلدمات اإلداري   ارالم   اختاذ اإلجفاءات الال م  لتنفما األنظم   اللوائح. -9

 (.28، ص. 2006أي مهال أخفى تكل  بها يف جمال اختصاصها  اليواط،  -11

 اربحث الثاني: البمئ  التعلممم : 
لرددًا مرن العناصرف،  تترهثف بكرث  مرن       تعد البمئ  التعلممم  جمااًل  اةرعًا، ييفرمل   

العوامل،  هاا األمف جعلرها تتطرور بفعرل الرتغ ات ارتيرارل  الريت غّمرفت كرث ًا مرن          
( أن البمئ  التعلممم  مل تعرد  1430اتاالت احلماتم  للناس يف األلفم  الثالث ، فرتى اليفليت  

جيابم ، برل تعردت ذلر  إىل    مهمتها حمصورة يف تز يد ارتعلم  بارعارف  اليلوكمات اإل
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االندماج يف احلماة اليماةم   االجتمالم   االقتصادي ،  هاا جعلها تتهثف بتلر  اتراالت   
 (.13 تؤثف فمها  ص. 

تعرددت التعفيفرات الريت تنا لرت البمئر  التعلمممر  ف اهرا ترامف          مفهول البمئ  التعلمممر : 
ليت تؤثف للد ميرتوى حتصرمل الطالرب،    ( أنها جممول  العوامل البمئم  التعلممم  ا2007 

( بهنهرا  1433(،  تفاهرا القبميري    5 تتداخل فمما بمنها لتحقمق جو تعلممي ممّمز  ص. 
جممول  العوامل ارادي  اليت حتم  بالطالب يف اردرة   ميكن توف ها،  ترؤثف يف شخصرم    

ممم   أنظم  التهوي  الطالب من خالل ارواق  التعلممم   تيفمل ارباني  التجهمزات التعل
(،  ميكرن اجلمر  بر  ذلر      8 اإلضاءة  الوةائل التعلممم   اخلردمات ارختلفر   ص.   

لوض  تعفي  شامل للبمئ  التعلممم ، ف ى الباحث أنها جممول  العناصف البيففي   ارادي  
يت  ارعنوي  اليت تتكامل فمما بمنها، لتحقمق أهرداف حمرددة،  لتعزيرز اجلاذبمر  مرو لملرم      

 التعلم   التعل ،  لتحويل اردرة  إىل بمئ  دالم  ليماة  الد ل .
ةبقت اإلشارة إىل أن البمئر  التعلمممر  تتكرون مرن جممولر  مرن        لناصف البمئ  التعلممم :

العناصف، اليت ينيفه بمنها تكامل مقصود لتحقمق أهداف حمددة،  قد ذكف ش ا   بفادشرو  
 Shears &Bradshaw, 2016هما بعمًا من تل  العناصرف، فمنهرا الرربامج    ( يف حبث

الدراةررم   اليماةررات المررابط   الففيررق التعلممرري  اليررلوا اإلداري،  تيفررمل تلرر  
 العناصف ما يلي:
اروارد البيففي : تعترب اروارد البيففي  أه  مكونات البمئ  التعلمممر ،  هري   العنصف األ ل: 

العمل اردرةي الاي ميتل  القدرة  ارهرارة،  تعين اتمول  البيففي  اليت يتكون منها ففيق 
، ص. 2016 ييفمل القائد  ميالديم  ارعلم   العامل  اإلداري   الطرالب  حممرد،   

 (،  ترب  أهمم  اروارد البيففي  يف البمئ  التعلممم  من خالل ما يلي:572
 تعترب اروارد البيففي  هي رأس ارال احلقمقي للمؤةي  التعلممم . -1
 روارد البيففي  القوة الدالم  لالةتقالل الااتي للمؤةي  التعلممم .متثل ا -2
 ميثل ففيق العمل اردرةي حمور العملم  التعلممم . -3
 يتحقق التمّمز  اجلودة للمخفجات من خالل جهود اروارد البيففي . -4

 تكمن القدرة للد التنافس يف قدرة اروارد البيففي  للد اإلبداع. -5
 لبمئ  التعلممم  يكون من خالل اروارد البيففي .التجديد  التطويف يف ا -6
 (.14، ص. 2008تعزيز رأس ارال الفكفي للمؤةي  التعلممم   حيون ،  -7

مرا ذكرفه    تتصل باروارد البيففي   من العناصف اليت تتعلق مباشفة بالبمئ  التعلممم  
 ما يلي: (11، ص. 2016أبو رياش  

رؤهل  ارردرب  الراي ميتلر  القردرة للرد      ارعل :  هو من أه  العناصف، فارعل  ا -
اإلبداع  التمّمز؛ تق  للد لاتقم مهم  القمال باأللمرال الرتبوير   الفنمر   العملمرات     

 اليت تتصل باتال اإلبدالي  االبتكاري.
قائد اردرة : يقول قائد اردرةر  بارهرال القمادير   الوظرائ  اإلدارير  الريت تيرالد         -

فنم  للد أداء مهامه ،  التنيمق بر  البمئر  الداخلمر   البمئر      العامل  اإلداري   ال
اخلارجم   تدل  العالق  بمنهمرا،  اريرالدة يف حرل اريفركالت ةرواء ارؤةيرم  أ        

 اليفخصم  للعامل  أ  الطالب.
الطالب:  ميثل اريتفمد من اخلدم  الرتبوي   التعلممم ،  ميثرل ارخفجرات اردرةرم ،     -

الرتبوي   التعلممم  ارتوافق  م  تطلعاترم  تطلعرات اتتمر  الراي      بعد تلقمم للخدم 
ينتمي لم،  اليت تتممن التحفمز  التيفرجم ،  هراا يعرين حتويرل الطالرب مرن جمرفد        
ميتفمد إىل شفي  يف العملمات الرتبوي   التعلممم ، انحم الففصر  الكاملر  الختمرار    

 العملمات اليت تتناةب م  قدراتم  تطلعاتم.
متثل اروارد ارادي  ركمزة أةاةم  لتنفما الرربامج الدراةرم ،    نصف الثاني: اروارد ارادي :الع

( إىل أن جرودة التعلرم    Mestry& Bodalina, 2015فقد أشرار مميررتي  بودلمنرا     
تعتمد للد اروارد ارادي  اليت حتويها البمئ  التعلممم ، لراا تتعردد تلر  ارروارد فقرد ذكرف       

( يف دراةتم إىل أن اروارد ارادي  تيفمل كل ما يتعلق اعمنات العمل من 1434العصممي  
األثاق  األجهزة  ارعدات  اآلالت اليت يتحقق من خالل  يادة اإلنتاجمر   تروف  جرو    

 (، لال  ميكن تصنم  اروارد ارالم   فق التالي:37تعلممي متطور  ص. 
 تدفق إىل البمئ  التعلممم .موارد مالم  نقدي :  تيفمل كل األموال اليت ت -1
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 تكمن القدرة للد التنافس يف قدرة اروارد البيففي  للد اإلبداع. -5
 لبمئ  التعلممم  يكون من خالل اروارد البيففي .التجديد  التطويف يف ا -6
 (.14، ص. 2008تعزيز رأس ارال الفكفي للمؤةي  التعلممم   حيون ،  -7

مرا ذكرفه    تتصل باروارد البيففي   من العناصف اليت تتعلق مباشفة بالبمئ  التعلممم  
 ما يلي: (11، ص. 2016أبو رياش  

رؤهل  ارردرب  الراي ميتلر  القردرة للرد      ارعل :  هو من أه  العناصف، فارعل  ا -
اإلبداع  التمّمز؛ تق  للد لاتقم مهم  القمال باأللمرال الرتبوير   الفنمر   العملمرات     

 اليت تتصل باتال اإلبدالي  االبتكاري.
قائد اردرة : يقول قائد اردرةر  بارهرال القمادير   الوظرائ  اإلدارير  الريت تيرالد         -

فنم  للد أداء مهامه ،  التنيمق بر  البمئر  الداخلمر   البمئر      العامل  اإلداري   ال
اخلارجم   تدل  العالق  بمنهمرا،  اريرالدة يف حرل اريفركالت ةرواء ارؤةيرم  أ        

 اليفخصم  للعامل  أ  الطالب.
الطالب:  ميثل اريتفمد من اخلدم  الرتبوي   التعلممم ،  ميثرل ارخفجرات اردرةرم ،     -

الرتبوي   التعلممم  ارتوافق  م  تطلعاترم  تطلعرات اتتمر  الراي      بعد تلقمم للخدم 
ينتمي لم،  اليت تتممن التحفمز  التيفرجم ،  هراا يعرين حتويرل الطالرب مرن جمرفد        
ميتفمد إىل شفي  يف العملمات الرتبوي   التعلممم ، انحم الففصر  الكاملر  الختمرار    

 العملمات اليت تتناةب م  قدراتم  تطلعاتم.
متثل اروارد ارادي  ركمزة أةاةم  لتنفما الرربامج الدراةرم ،    نصف الثاني: اروارد ارادي :الع

( إىل أن جرودة التعلرم    Mestry& Bodalina, 2015فقد أشرار مميررتي  بودلمنرا     
تعتمد للد اروارد ارادي  اليت حتويها البمئ  التعلممم ، لراا تتعردد تلر  ارروارد فقرد ذكرف       

( يف دراةتم إىل أن اروارد ارادي  تيفمل كل ما يتعلق اعمنات العمل من 1434العصممي  
األثاق  األجهزة  ارعدات  اآلالت اليت يتحقق من خالل  يادة اإلنتاجمر   تروف  جرو    

 (، لال  ميكن تصنم  اروارد ارالم   فق التالي:37تعلممي متطور  ص. 
 تدفق إىل البمئ  التعلممم .موارد مالم  نقدي :  تيفمل كل األموال اليت ت -1
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 موارد مادي  دائم :  تيفمل اروارد ارادي  اليت ُينتف  بها ردة  منم  طويل . -2
 موارد مادي  ميتهلك :  تيفمل اروارد ارادي  اليت ُينتف  بها ردة  منم  قص ة. -3

( إىل أن اةرتثمار  Mestry& Bodalina, 2015 قد أررح مميررتي  بودلمنرا     
 تنممتها  صمانتها حيقق للبمئ  التعلممم  متّمزًا  قدرة للد االةرتمفار،  يقلرل   تل  اروارد 

 تتمثل بعض اروارد ارادي  يف البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار يف   من اهلدر.
 ( اليت تيفمل:12، ص. 2016بعض ما أشار إلمم أبو رياش  

اصادر التعل   التعلم  ارتنول   اليت تتوافق  مصادر التعل : تعد البمئ  اردرةم  الغنم  -
م  قدرات  مهرارات الطرالب،  تنمري ارهرارات العقلمر  العلمرا ارتصرل  باإلبرداع         
 االبتكار،  تتحول البمئ  اردرةم  من بمئ  تقلمدي  إىل بمئ  حمفزة  متطورة،  توظمر   

 م .التقنمات احلديث   التطبمقات الاكم  يف لملم  التعل   التعل
ارناهج اردرةم : تفتب  ارناهج اردرةم  باليماة  العام  لو ارة التعلم ،  لكن البمئ   -

التعلممم  اردرةم  تيتطم  حتويل ارناهج اردرةم  من جمرفد مرواد حففمر  جامردة إىل     
مناهج مفن  من خالل تقدميم بهةالمب  طفائق ميفروق   مرث ة للرتفك   العملمرات     

 العقلم .
اردرةم : فهي احلاضرن  إلبردالات الطرالب، فممارةر  الطرالب هلوايراته        ارفافق  -

 القمال باأللمال النيفاطم  ارفتبط  بارناهج أ  األنيفط  احلفة، هي  ةرمل  الكتيفراف   
 ارواهب  تنممتها.

تعد اللوائح  األنظم  التعلممم  مفجعًا نظاممًا لممان  العنصف الثالث: اللوائح  األنظم :
اردرةي،  لمب  مياره، فهي متثل اريتوى التيففيعي ردارس التعلم  العرال،  ة  العمل 

 م  كثفة ارتغ ات  التيارع التقين، كان لزامًا للد القائم  للد العملم  التعلمممر  بردًء   
بو يف التعلم   مف رًا اديفي التعلم   انتهاًء بقرادة مردارس التعلرم  العرال العمرل للرد       

 األنظم ، لتحقمق ارف ن  للعمل اردرةي  منحم القدرة للد ةرفل    تطويف تل  اللوائح
اللروائح   (1436 ل كلرث    ت دراةر   االةتجاب  للمتغ ات اريرتقبلم ، لراا فقرد تنا لر    

ميفرف لًا متكراماًل لتطرويف  اقر       تهرا التنظممم  يف اردارس بيفريء مرن التفصرمل،  الترب   

اليت مت تطويفها يف بفنرامج تطرويف التعلرم      مدارس التعلم  العال  من اربادرات الناجح 
 العال  تطويف(.

تعترب اردرة  مؤةي  اجتمالم  تقول بتلبم  حاجات اتتم   العنصف الفاب : اتتم  احملم :
 حتقمق أهدافم من خالل قمال تعا ن ب  اردرة   اتتم  لتعزيرز فرفص نرواتج الرتعل ،     

عففر  التطلعرات اريرتقبلم ،  ةررب التطرورات       منح اردرة  الردل ، ريرالدتها للرد م   
ارتالحق ، فكان البد من تعزيز اليففاك  م  اتتم ، فظهف مصطلح اليففاك  اتتمعم  الريت  
تعين اجلهود ارنظم  اليت يقول بها ألماء اتتم  خلدم  التعلم ، يف صورة أنيفط  تطولمر   

 (.37، ص. 2012أ  خدمات أ  دل   بفبخ، 
ت اليت تنا لت البمئ  التعلمممر  يف ارفحلر  الثانوير  دراةر  اليفرنمفي       من الدراةا

( اليت هدفت إىل الكيف  لن د ر قادة اردارس الثانوي  يف توف  بمئ  تعلممم   من  2018 
لطالب ارفحل  الثانوي ،  قد اةتخدل الباحث للد ارنهج الوصفي،  كان جمتم  دراةرتم  

 140 مدين  الفياض،  اختار الباحث لمن  ليفوائم  بلغت ام  معلمي ارفحل  الثانوي  يف
معلمًا،  التمد الباحث يف دراةتم للد االةتبان  يف ا  بماناترم،   3760معلمًا من أصل 

 كان من أبف  النتائج: أن قادة اردارس الثانوي  يقومون بتروف  بمئر  تعلمممر   منر  بنيرب       
 ن بمئرر  تعلمممرر   منرر  مررن حمررث ارفافررق ،  أن قررادة اررردارس الثانويرر  يرروفف77.90%

،  من حمث الصح   التغاي   الصرح  النفيرم   اإلرشراد    %79.78 التجهمزات بنيب  
 .%76.96،  من حمث األمن الفكفي بنيب  %77.38بنيب  

 العناصف ارعنوي  للبمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار:
ارفتوحر  الريت ترؤثف  تترهثف ببمئتهرا احملمطر ،       تعترب البمئ  التعلممم  من بمئات العمل 

 للد ذل  يلزل القائم  للد شؤ نها تهمئتها لتتحول من بمئر  تقلمدير  إىل بمئر  حمفرزة،     
 من بمئ  جامدة إىل بمئ  مفن ،  من بمئ  ثابت  إىل بمئ  نامم ،  من العناصف الريت ميكرن مرن    

حمفزة لإلبداع  االبتكار هو ما ذكفه ميرعود  خالهلا تعزيز البمئ  التعلممم  لتتحول إىل بمئ  
 ( ما يلي:31، ص. 2016 
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اليت مت تطويفها يف بفنرامج تطرويف التعلرم      مدارس التعلم  العال  من اربادرات الناجح 
 العال  تطويف(.

تعترب اردرة  مؤةي  اجتمالم  تقول بتلبم  حاجات اتتم   العنصف الفاب : اتتم  احملم :
 حتقمق أهدافم من خالل قمال تعا ن ب  اردرة   اتتم  لتعزيرز فرفص نرواتج الرتعل ،     

عففر  التطلعرات اريرتقبلم ،  ةررب التطرورات       منح اردرة  الردل ، ريرالدتها للرد م   
ارتالحق ، فكان البد من تعزيز اليففاك  م  اتتم ، فظهف مصطلح اليففاك  اتتمعم  الريت  
تعين اجلهود ارنظم  اليت يقول بها ألماء اتتم  خلدم  التعلم ، يف صورة أنيفط  تطولمر   

 (.37، ص. 2012أ  خدمات أ  دل   بفبخ، 
ت اليت تنا لت البمئ  التعلمممر  يف ارفحلر  الثانوير  دراةر  اليفرنمفي       من الدراةا

( اليت هدفت إىل الكيف  لن د ر قادة اردارس الثانوي  يف توف  بمئ  تعلممم   من  2018 
لطالب ارفحل  الثانوي ،  قد اةتخدل الباحث للد ارنهج الوصفي،  كان جمتم  دراةرتم  

 140 مدين  الفياض،  اختار الباحث لمن  ليفوائم  بلغت ام  معلمي ارفحل  الثانوي  يف
معلمًا،  التمد الباحث يف دراةتم للد االةتبان  يف ا  بماناترم،   3760معلمًا من أصل 

 كان من أبف  النتائج: أن قادة اردارس الثانوي  يقومون بتروف  بمئر  تعلمممر   منر  بنيرب       
 ن بمئرر  تعلمممرر   منرر  مررن حمررث ارفافررق ،  أن قررادة اررردارس الثانويرر  يرروفف77.90%

،  من حمث الصح   التغاي   الصرح  النفيرم   اإلرشراد    %79.78 التجهمزات بنيب  
 .%76.96،  من حمث األمن الفكفي بنيب  %77.38بنيب  

 العناصف ارعنوي  للبمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار:
ارفتوحر  الريت ترؤثف  تترهثف ببمئتهرا احملمطر ،       تعترب البمئ  التعلممم  من بمئات العمل 

 للد ذل  يلزل القائم  للد شؤ نها تهمئتها لتتحول من بمئر  تقلمدير  إىل بمئر  حمفرزة،     
 من بمئ  جامدة إىل بمئ  مفن ،  من بمئ  ثابت  إىل بمئ  نامم ،  من العناصف الريت ميكرن مرن    

حمفزة لإلبداع  االبتكار هو ما ذكفه ميرعود  خالهلا تعزيز البمئ  التعلممم  لتتحول إىل بمئ  
 ( ما يلي:31، ص. 2016 



دور الإدارة العامة للتعليم يف منطقة ع�سري...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 129المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م128

األمن الداخلي: يتممن األمن الداخلي للبمئ  التعلممم  جوانب متعددة مرن األمرن،    -1
 منها: األمن الصحي  األمن النفيري  األمرن العراطفي  األمرن الغراائي  األمرن       

ا إىل بمئر  جاذبر   حمفرزة لإلبرداع     اجليدي. فهاا األمن يعز  البمئ  التعلممم ،  حيوهلر 
  االبتكار.

التعل  العاطفي:  يقصد بم أن يكون ارتعل  إجيابمًا جتراه احملرمط  برم يف بمئر  الرتعل ،       -2
فهاا اليفعور يدف  ارتعل  مو التعل  النيف  القائ  للد البحث  التقصي  التجفيب، 

 ت. ذل  كلم بيفغ   حمب ، الاي يبالي معم بارتالب  الصعوبا
احلمور اإلهلامي:  يتمثل ذل  يف  جود أشخاص ملهم ، نافع  لآلخفين،  تظهف  -3

تل  الصور ارلهم   القد ات يف شخصمات ففيق العمرل اإلداري  الفرين، فوجرود    
 هاا اإلهلال يعترب دافعًا  حمفزًا مو اإلبداع  االبتكار اا ميتلكم من طاق  إجيابم .

مز االبداع  االبتكار يف البمئ  التعلممم  دراة  كوخ  من الدراةات اليت تنا لت حتف
(  الريت هردفت إىل   Koch, Binnewies & Dormann, 2015   بنرويز  د رمران  

التعفف للد د ر مديفي اردارس األرانم  يف تطويف ممارةاته  كمحفز لالبتكار اردرةري  
التمد الباحثون اررنهج  بتعا نه  من ارعلم ،  التعفف للد نيب  االبتكارات اردرةم   

الوصفي،  قاموا بتصمم  أربع  مقايمس لقماس االبتكار يف البمئ  اردرةم ،  قرد للرت   
مدرة ،  قد أظهرفت النترائج أن تيفرارا     83معلمًا يف  902مديف مدرة    87الدراة  

 ارديفين م  ارعلم  يزيد من قدرة ارعلم  للد التفك  االبتكاري،  هاا يرؤدي برد ره  
 إىل  يادة االبتكار يف البمئ  اردرةم .

يعتمد حتير  البمئر  التعلمممر     مقومات حتي  البمئ  التعلممم  احملّفزة لإلبداع  االبتكار: 
 احملّفزة لإلبداع  االبتكار للد جممول  متكامل  من ارقومات، منها:

ويرل  تطويف ففيرق العمرل اردرةري: فنجراح العمرل الرتبروي  التعلممري يتطلرب حت         -1
العامل  إىل ففيق لمل موحد يتمّمز باالتيرا   التنراغ ،  ميتلر  مهرارات متطرورة      

  قدرات لالم .

دل  ارمزانم  ارالم  للمدارس: ألن هلا أهمم  بالغ  يف دلر  الرربامج اردرةرم ،  هري      -2
 (.61، ص. 1432تعتمد للد مدى قوة  اةتمفاري  ارورد ارالي  العبدالكفي ، 

تطرويف ارنراهج الدراةرم :  ذلر  بإدخرال خرربات حديثر ،  حترديث         االةتمفار يف  -3
اخلربات اليابق ،  هندة  ارناهج،  إخماع ارناهج للتقوي ،  الفب  بمنها  ب  البمئ  

 اخلارجم .
حتديث الوةائل التعلممم   البنم  التقنم  اردرةرم : فقرد شراركت التقنمر  احلديثر  يف       -4

( 346 ، ص.2018   قد أشارت دراة  األصربحي   نواح لديدة من البمئ  التعلممم
إىل أهمم  التقنمات احلديث   قدرتها للد حترديث طفائرق التردريس  حتقمرق ميفرارك       
ارتعلم ،  اريالدة للد ميايفة التغ ات،  تهمئر  اهلمئر  التعلمممر   فرق متطلبرات      

 (.346اريتقبل  ص. 
( يف 2004أشرار اررالكي  لبمرد     توثمق لالق  اردارس م  ارؤةيات االةتثماري :  -5

دراةتهما إىل أهمم  الدل  ارقّدل من ارؤةيات االقتصادي  االةرتثماري  ررا هلرا مرن     
 (.150تهث  مباشف يف تطويف العملم  التعلممم  يف مؤةيات التعلم   ص. 

 مررن الدراةررات الرريت تنا لررت البمئرر  التعلمممرر  اإلجيابمرر  احملفررزة دراةرر  البلمهررد 
(،  اليت هدفت إىل التعفف للد  اقر  ارمارةرات القمادير  لبنراء بمئر       2020ي   ارط 

إجيابم  حمفزة يف اردارس االبتدائم  يف مدين  الفياض،  اةتخدل الباحثتان ارنهج الوصفي، 
 التمرردا للررد االةررتبان  يف ارر  البمانررات،  كرران جمتمرر  البحررث هررو امرر  ارعلمررات 

تمرار لمنر  ليفروائم  لرددها     خ(،  مت ا4112وممر   لردده     اإلداريات يف اردارس احلك
(،  كان من نتائج هاه الدراةر : أن ارمارةرات القمادير  ألبعراد البمئر  التعلمممر        164 

اإلجيابم  متوففة بدرج  كب ة،  القائدات يبرالن جهرودًا يف بنراء البمئر  التعلمممر  احملفرزة       
( الريت  2019 كال  دراة  العترميب    العدال . –الثق   –بتفعمل األبعاد التالم : االحرتال 

هدفت إىل التعفف للد أداء قادة اردارس احلكومم  لتحي  البمئ  التعلممم  احملفرزة للرد   
،  متطلبررات تطررويفه،  التمرردت الباحثرر  للررد ارررنهج 2030االبتكررار يف ضرروء رؤيرر  

ات األداء الوصررفي اريررحي،  اةررتخدمت أداترر  جلمرر  البمانررات همررا بطاقرر  مؤشررف 
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دل  ارمزانم  ارالم  للمدارس: ألن هلا أهمم  بالغ  يف دلر  الرربامج اردرةرم ،  هري      -2
 (.61، ص. 1432تعتمد للد مدى قوة  اةتمفاري  ارورد ارالي  العبدالكفي ، 

تطرويف ارنراهج الدراةرم :  ذلر  بإدخرال خرربات حديثر ،  حترديث         االةتمفار يف  -3
اخلربات اليابق ،  هندة  ارناهج،  إخماع ارناهج للتقوي ،  الفب  بمنها  ب  البمئ  

 اخلارجم .
حتديث الوةائل التعلممم   البنم  التقنم  اردرةرم : فقرد شراركت التقنمر  احلديثر  يف       -4

( 346 ، ص.2018   قد أشارت دراة  األصربحي   نواح لديدة من البمئ  التعلممم
إىل أهمم  التقنمات احلديث   قدرتها للد حترديث طفائرق التردريس  حتقمرق ميفرارك       
ارتعلم ،  اريالدة للد ميايفة التغ ات،  تهمئر  اهلمئر  التعلمممر   فرق متطلبرات      

 (.346اريتقبل  ص. 
( يف 2004أشرار اررالكي  لبمرد     توثمق لالق  اردارس م  ارؤةيات االةتثماري :  -5

دراةتهما إىل أهمم  الدل  ارقّدل من ارؤةيات االقتصادي  االةرتثماري  ررا هلرا مرن     
 (.150تهث  مباشف يف تطويف العملم  التعلممم  يف مؤةيات التعلم   ص. 

 مررن الدراةررات الرريت تنا لررت البمئرر  التعلمممرر  اإلجيابمرر  احملفررزة دراةرر  البلمهررد 
(،  اليت هدفت إىل التعفف للد  اقر  ارمارةرات القمادير  لبنراء بمئر       2020ي   ارط 

إجيابم  حمفزة يف اردارس االبتدائم  يف مدين  الفياض،  اةتخدل الباحثتان ارنهج الوصفي، 
 التمرردا للررد االةررتبان  يف ارر  البمانررات،  كرران جمتمرر  البحررث هررو امرر  ارعلمررات 

تمرار لمنر  ليفروائم  لرددها     خ(،  مت ا4112وممر   لردده     اإلداريات يف اردارس احلك
(،  كان من نتائج هاه الدراةر : أن ارمارةرات القمادير  ألبعراد البمئر  التعلمممر        164 

اإلجيابم  متوففة بدرج  كب ة،  القائدات يبرالن جهرودًا يف بنراء البمئر  التعلمممر  احملفرزة       
( الريت  2019 كال  دراة  العترميب    العدال . –الثق   –بتفعمل األبعاد التالم : االحرتال 

هدفت إىل التعفف للد أداء قادة اردارس احلكومم  لتحي  البمئ  التعلممم  احملفرزة للرد   
،  متطلبررات تطررويفه،  التمرردت الباحثرر  للررد ارررنهج 2030االبتكررار يف ضرروء رؤيرر  

ات األداء الوصررفي اريررحي،  اةررتخدمت أداترر  جلمرر  البمانررات همررا بطاقرر  مؤشررف 
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 االةتبان ،  كان جمتم  الدراة  قادة  قائدات   كالء   كمالت ارردارس احلكوممر  يف   
(،  كان من 211(،  اختارت الباحث  لمن  بلغ لددها  595حمافظ  الد ادمي  لدده   

 نتائجها أن أداء قادة اردارس لتحي  البمئ  التعلممم  احملفزة للد االبتكار كان ضعمفًا.
أطلقت ارملك  العفبم  اليعودي  بفنامج  :2020ث الثالث: بفنامج التحول الوطين اربح

،  ذلر  لدراةر  التحرديات    2030متهمدًا لتحقمق رؤير  ارملكر     2020التحول الوطين 
اليت تواجم اجلهات احلكومم  القائم  للرد القطالرات االقتصرادي   التنموير ،  مرن ثر        

مؤشف قماس، للتمكن من جتويد خمفجات القطراع   551العمل للد رف  األداء من خالل 
 (.245، ص. 2017احلكومي  تقن  اإلنفا   تقلمل اهلدر  العطاس، 

 رد يف الوثمقر  العامر  لربنرامج التحرول الروطين       :2020مفهول بفنامج التحول الوطين 
شفح رفهول هاا الربنامج،  هو كما يلي: هو بفنامج اةرتاتمجي ييرعد لتحقمرق    2020

جهر  حكوممر     24،  ييرتهدف  2020أهداف  فق خط  اةررتاتمجم  مفحلمر  إىل لرال    
مفتبط  بالقطالات االقتصادي   التنموي ، للوصول إىل درج  لالمر  مرن التمّمرز يف األداء    
احلكومي من خالل التغلب للد التحديات  اةتثمار الفرفص، باةرتخدال أد ات فّعالر     

 حقمق دميوم  للعمل احلكومي  فق أةالمب مبتكفة.يف التخطم   التنفما  التقمم ، لت
 يهدف إىل حتقمق ما يلي: أهداف بفنامج التحول الوطين:

حتديد أهداف اةرتاتمجم  للجهات اريفرارك ،  قرد التمرد بفنرامج التحرول الروطين        -1
( 2030األهداف االةرتاتمجم  الدالمر  لتحقمرق  رؤير  ارملكر  العفبمر  اليرعودي        

 اليت تعمق حتقمقها،  االبتكار يف  ض  ميتهدفاتها. إدراا التحديات 
تفا  األهداف االةرتاتمجم  للجهات اريفارك  إىل مبادرات تفصرملم  لتحقمرق تلر      -2

 األهداف،  تطويف خط  التنفما،  دراة  اجلد ى االقتصادي .
ز العمل اريفرتا لتحقمق األهداف الوطنم  اريفررتك ،  فرق األ لويرات الوطنمر      تعزي -3

 رتك  ذات األثف  النف  العال  اربنم  للد األهداف االةرتاتمجم  للفؤي .اريف

ترفتب  البمئر  التعلمممر      :2020العالق  ب  البمئر  التعلمممر   بفنرامج التحرول الروطين      
مرن خرالل  ثمقر  الربنرامج،  ذلر  فممرا ررص   ارة         2020بربنامج التحول الروطين  

لثالرث  حتير  البمئر  التعلمممر  احملّفرزة لإلبرداع       التعلم ، يف ضوء اهلدف االةررتاتمجي ا 
 هي: 2030 االبتكار(،  يفتب  بههداف حمددة يف رؤي  

 تفةمخ القم  اإلجيابم   بناء شخصم  ميتقل  ألبناء الوطن. -1
 تز يد ارواطن  بارهارات الال م  روائم  احتماجات ةو  العمل اريتقبلم . -2
 دة منها.تنمم  مهارات اليفباب  حين االةتفا -3

فالبمئ  التعلممم  تتطلب تطويفًا شاماًل لتتحول إىل بمئر  حمّفرزة لإلبرداع  االبتكرار،     
 يف ضوء هاا التطويف اليفامل يت  تطويف ارناهج التعلمممر   طفائرق التردريس  أةرالمب     
التقوي   بفامج التدريب   ةائل التعلم   التعل   ارهال  الوظرائ  اإلدارير   منظومر     

( يف دراةرتم إىل أن حتير  البمئر     1439التقنم   غ ها،  قرد أشرار العمرفي     اخلدمات 
مرن خرالل االةرتقالل يف     ،التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتم  للد التطرويف 

التصمم   التخطم   التقوي   قمادة لملمات التطويف اليفامل،  ييرتمد هراا االةرتقالل    
علم  اةتقالاًل مالمًا  إداريًا أكرب مما هو للمرم اآلن  ص.  من منح   ارة التعلم  إدارات الت

78.) 

 منه  البوث وإجنا اته:

لوص  د ر اإلدارة العام  للتعلم   اةتخدل الباحث ارنهج الوصفي أ اًل: منهج البحث:
 يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

ام  قادة اردارس الثانوي  التابع  لرإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ييفمل  ثانمًا: جمتم  البحث:
، هرر  1441 - 1440منطق  لي  خالل الفصرل الدراةري األ ل مرن العرال الدراةري      

 قائد. 109 لدده  
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ترفتب  البمئر  التعلمممر      :2020العالق  ب  البمئر  التعلمممر   بفنرامج التحرول الروطين      
مرن خرالل  ثمقر  الربنرامج،  ذلر  فممرا ررص   ارة         2020بربنامج التحول الروطين  

لثالرث  حتير  البمئر  التعلمممر  احملّفرزة لإلبرداع       التعلم ، يف ضوء اهلدف االةررتاتمجي ا 
 هي: 2030 االبتكار(،  يفتب  بههداف حمددة يف رؤي  

 تفةمخ القم  اإلجيابم   بناء شخصم  ميتقل  ألبناء الوطن. -1
 تز يد ارواطن  بارهارات الال م  روائم  احتماجات ةو  العمل اريتقبلم . -2
 دة منها.تنمم  مهارات اليفباب  حين االةتفا -3

فالبمئ  التعلممم  تتطلب تطويفًا شاماًل لتتحول إىل بمئر  حمّفرزة لإلبرداع  االبتكرار،     
 يف ضوء هاا التطويف اليفامل يت  تطويف ارناهج التعلمممر   طفائرق التردريس  أةرالمب     
التقوي   بفامج التدريب   ةائل التعلم   التعل   ارهال  الوظرائ  اإلدارير   منظومر     

( يف دراةرتم إىل أن حتير  البمئر     1439التقنم   غ ها،  قرد أشرار العمرفي     اخلدمات 
مرن خرالل االةرتقالل يف     ،التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتم  للد التطرويف 

التصمم   التخطم   التقوي   قمادة لملمات التطويف اليفامل،  ييرتمد هراا االةرتقالل    
علم  اةتقالاًل مالمًا  إداريًا أكرب مما هو للمرم اآلن  ص.  من منح   ارة التعلم  إدارات الت

78.) 

 منه  البوث وإجنا اته:

لوص  د ر اإلدارة العام  للتعلم   اةتخدل الباحث ارنهج الوصفي أ اًل: منهج البحث:
 يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

ام  قادة اردارس الثانوي  التابع  لرإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ييفمل  ثانمًا: جمتم  البحث:
، هرر  1441 - 1440منطق  لي  خالل الفصرل الدراةري األ ل مرن العرال الدراةري      

 قائد. 109 لدده  
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 مت التطبمرق للرد    مت اختمار لمن  البحث بالطفيق  العيفوائم  البيمط ، ثالثًا: لمن  البحث:
من  % 58 متثل نيب تابع  لإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي ، قادة اردارس الثانوي  ال

  مت التعّفف للد خصائص لمن  البحث من خالل متغ ين، هما: جمتم  البحث،
 ارؤهل العلمي: تو لت لمن  البحث  فق متغ  ارؤهل العلمي إىل فئت :  -1

 ( يوضح خصائص لمن  البحث  فقًا رتغ  ارؤهل العلمي.1جد ل  
 النيب  ارئوي  العدد ارؤهل العلمي
 %87.3 55 بكالوريوس
 %12.7 8 دراةات للما

 %100 63 اتموع
 (.%87.3(،  ميثل نيب   55أ. قادة حيملون درج  البكالوريوس،  لدده   

 (.%12.7(،  ميثل نيب   8ب. قادة حيملون مؤهالت للما،  لدده   
 : تو لت لمن  البحث  فق متغ  لدد ةنوات لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم -2

( قائدًا، بنيب  12اخلربة يف القمادة اردرةم  إىل أرب  فئات، الفئ  األ ىل: لدده   
(،  الفئ  الثالث : لدده  %20.6( قائدًا، بنيب   13(،  الفئ  الثانم : لدده   19% 
 (.%11.1ئدًا، بنيب   ( قا7(،  الفئ  الفابع : لدده   %49.2( قائدًا، بنيب   31 

 ( يوضح خصائص لمن  البحث  فقًا رتغ  لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم .2جد ل  
 النيب  ارئوي  العدد لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم 

 %19.1 12 ةنوات 5أقل من  الفئ  األ ىل
 %20.6 13 ةنوات 10ةنوات إىل أقل من  5من  الفئ  الثانم 

 %11.1 7 ةن  15ةنوات إىل أقل من  10من  لفئ  الثالث ا
 %49.2 31 ةن  فهكثف 15من  الفئ  الفابع 

 %100 63 اتموع

قال الباحث جبم  ارعلومرات ارتعلقر  بالبحرث مرن خرالل ارفاجر         رابعًا: أداة البحث:
أداة  العلمم   ظهفت تل  ارعلومات يف اإلطار النظفي  الدراةات اليرابق ،  صرممت  

 البحث من خالهلا، م  مفالاة مناةب  األداة روضوع البحث  ارنهج اريتخدل.

 أقيال أداة البحث: تتكون أداة البحث من قيم  رئميم  هما:

لرردد ةررنوات اخلررربة يف القمررادة  –ارعلومررات األ لمرر   ارؤهررل العلمرري  القيرر  األ ل:
 اردرةم (.  

 ( لبارة.36أداة الدراة   تتكون من   تجماالالقي  الثاني:  هو لبارة لن 
 (.12 - 1األ ل: القمادة اردرةم ،  متثلم العبارات من   اتال

 (.13 - 24الثاني: التدريس،  متثلم العبارات من   اتال

 (.25 - 36الثالث: اخلدمات ارياندة،  متثلم العبارات من   اتال

قال الباحث بالتهكد ، فا  الداخلي لب ةوناالتيمت اختبار صد  األداة من  صد  األداة:
من االتيا  الداخلي ألبعاد أداة البحث  ذل  من خرالل حيراب معرامالت االرتبراط     

 لب ةون كما يف اجلد ل التالي:
 ( ارؤشفات اإلحصائم  لصد  االتيا  الداخلي لب ةون3جد ل  

 معامل االرتباط بالدرج  الكلم  مدى الفقفات اتال ل
مادة اردرةم الق 1   1 - 12) 0.93** 
 **0.97 (13 - 24  التدريس 2
 **0.95 (25 - 36  اخلدمات ارياندة 3

أداة البحررث، يرررتا ح برر   جمرراالتيتمررح أن االتيررا  الررداخلي للررد نطررا   
(،  هاا يؤكد أن أبعاد أداة 0.01**(  هي دال  إحصائمًا لند  0.97**(  ب   0.93 

 البحث متيق .
 حتقق الباحث من ثبات أداة البحث من خالل معامل ألفا كف نبراخ    اة البحث:ثبات أد

Cronpach Alpha Coefficient: 
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 أقيال أداة البحث: تتكون أداة البحث من قيم  رئميم  هما:

لرردد ةررنوات اخلررربة يف القمررادة  –ارعلومررات األ لمرر   ارؤهررل العلمرري  القيرر  األ ل:
 اردرةم (.  

 ( لبارة.36أداة الدراة   تتكون من   تجماالالقي  الثاني:  هو لبارة لن 
 (.12 - 1األ ل: القمادة اردرةم ،  متثلم العبارات من   اتال

 (.13 - 24الثاني: التدريس،  متثلم العبارات من   اتال

 (.25 - 36الثالث: اخلدمات ارياندة،  متثلم العبارات من   اتال

قال الباحث بالتهكد ، فا  الداخلي لب ةوناالتيمت اختبار صد  األداة من  صد  األداة:
من االتيا  الداخلي ألبعاد أداة البحث  ذل  من خرالل حيراب معرامالت االرتبراط     

 لب ةون كما يف اجلد ل التالي:
 ( ارؤشفات اإلحصائم  لصد  االتيا  الداخلي لب ةون3جد ل  

 معامل االرتباط بالدرج  الكلم  مدى الفقفات اتال ل
مادة اردرةم الق 1   1 - 12) 0.93** 
 **0.97 (13 - 24  التدريس 2
 **0.95 (25 - 36  اخلدمات ارياندة 3

أداة البحررث، يرررتا ح برر   جمرراالتيتمررح أن االتيررا  الررداخلي للررد نطررا   
(،  هاا يؤكد أن أبعاد أداة 0.01**(  هي دال  إحصائمًا لند  0.97**(  ب   0.93 

 البحث متيق .
 حتقق الباحث من ثبات أداة البحث من خالل معامل ألفا كف نبراخ    اة البحث:ثبات أد

Cronpach Alpha Coefficient: 
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 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كف نباخ لقماس ثبات أداة البحث4جد ل  
 الصد  الااتي ألفا كف نباخ لدد الفقفات˘اتال ل
 0.978˘0.957 12 جمال القمادة اردرةم  1
التدريسجمال  2  12 0.952 0.975 
 0.979 0.960 12˘جمال اخلدمات ارياندة 3

 0.982 0.982 36 الدرج  الكلم 

يتمح من النتائج اليرابق  أن قممر  معامرل ألفرا كف نبراخ للرد ثبرات أبعراد أداة         
( مر   0.982(  للد نطا  األداة ككرل ييرا ي    0.960 ر  0.952البحث ترتا ح ب   

( 0.979ررررر   0.975لرتبمعي رعامل ألفا كف نباخ تفا ح بر    صد  ذاتي  هو اجلار ا
 (،  هاا يؤكد للد أن أداة البحث تتص  بالثبات  االةتقفار.0.990 لألداة ككل  

الثالثي، اركّون من  (Likert)اةتخدل الباحث مقماس لمكفت مقياس أداة البوث: 
 اروافق :ثالق اةتجابات  لالم  رر متوةط  رر منخفم (،  فق درج  

 (: درجات مقماس لمكفت الثالثي  فق درج  اروافق 5جد ل  
 ارتوة  احليابي جمال اخلدمات ارياندة جمال التدريس جمال القمادة اردرةم 

 أقل من إىل من درج  اروافق  درج  اروافق  درج  اروافق 
 1.66 1 منخفم  منخفم  منخفم 
 2.33 1.66 متوةط  متوةط  متوةط 
 3إىل  2.33 لالم  لالم  لالم 

ُاةتخدمْت جممول  من األةالمب  خاميًا: األةالمب اإلحصائم  اريتخدم  يف البحث:
(، لتحلمل البمانات SPSSاإلحصائم  من خالل احلزم  اإلحصائم  للعلول االجتمالم   

 الكمم  للتطبمق ارمداني للبحث،  هي للد النحو التالي:
 .( حلياب صد  االتيا  الداخليPearson Correlation ةون بأ رر معامل ارتباط  

 ( لقماس ثبات أداة البحث.Alpha Cronpachب رر معامل الثبات  ألفا كف نباخ 
 (.Standard Deviation(  االمفافات ارعماري   Meansج رر ارتوةطات احليابم   

 م   فقًا رتغّمف ارؤهل العلمي.( رعفف  الفف   ب  ارتوةطات احليابT-Testد رر اختبار  

( رعففر  الفرف   بر     One Way ANOVAهر رر اختبار حتلمل التباين االحادي ف  
ارتوةطات احليابم   االمفافات ارعماري   فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمرادة  

 اردرةم .
رتوةررطات احليررابم   رررر اختبررار ارقارنرر  البعديرر ، رعففرر  اجترراه داللرر  الفررف   برر  ا  

 اردرةم .  فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمادة االمفافات ارعماري  لالةتجابات، 

ةررمت  تنررا ل نتررائج التحلمررل اإلحصررائي،  مناقيفرر  : تهاومناقشرر البوررث اتررا   عررن 
 ،  هي كالتالي: تفي ها

( فهرو  3من  2.10ل يبلغ  األ  للبعداا أن ارتوة  العال  :ل للمجال األ لارتوة  العا
يق  ضمن الفئ  الثانم ، لاا فالباحث رلص إىل أن د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر     
لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف جمال القمادة اردرةم  ال يفقرد  

ل،  ُيفجر   2020للميتوى ارطلوب الاي يتوافق م  متطلبات بفنامج التحرول الروطين   
الباحث هاا القصور إىل أةباب خمتلف ، منهرا توجمرم إدارة التعلرم  لكرث  مرن اهتمامهرا       
ألمور لميت ذات جد ى،  ضع  العالق  ب  إدارة التعلم   ارمدان الرتبوي،  ضرع   
الربامج اليت تتبناها   ارة التعلم   إدارة التعلم  لبعردها لرن الطبمعر  احلقمقمر  للممردان      

بوي كربامج ارؤشفات اإلشفافم   غ هرا،  هراا يتفرق مر  نترائج دراةر  الربح ي        الرت
ضررف رة أن تررولي   ارة التعلررم   إدارة التعلررم  مزيرردًا مررن إىل  أشررارت( الرريت 2018 

 االهتمال لقادة اردارس الثانوي  لتطويف أدائه   حتي  بمئ  لمله .
( فهرو  3من  1.91الثاني يبلغ   للبعدالعال اا أن ارتوة   :للمجال الثاني ارتوة  العال

يق  ضمن الفئ  الثانم ،  من ذلر  رلرص الباحرث إىل ضرف رة أن ترولي إدارة التعلرم        
اهتمامًا تال التدريس ألنم أه  اريرؤ لمات الريت تقرول بهرا ارؤةيرات التعلمممر  للرد        

ائي تظهرف قصرورًا يف   اختالف ارفاحل الدراةم ، فالواق  اريفاهد  نتائج التحلمل اإلحصر 
د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه جمال التدريس،  هاا يتطلب إلادة النظرف  
يف بعض اليماةات  القفارات اليت يت  اختاذها  تتعلق باتال التدرييري،  تتوافرق هراه    



مجلة العلوم التربوية والنفسية 135المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م134

مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي

( رعففر  الفرف   بر     One Way ANOVAهر رر اختبار حتلمل التباين االحادي ف  
ارتوةطات احليابم   االمفافات ارعماري   فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمرادة  

 اردرةم .
رتوةررطات احليررابم   رررر اختبررار ارقارنرر  البعديرر ، رعففرر  اجترراه داللرر  الفررف   برر  ا  

 اردرةم .  فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمادة االمفافات ارعماري  لالةتجابات، 

ةررمت  تنررا ل نتررائج التحلمررل اإلحصررائي،  مناقيفرر  : تهاومناقشرر البوررث اتررا   عررن 
 ،  هي كالتالي: تفي ها

( فهرو  3من  2.10ل يبلغ  األ  للبعداا أن ارتوة  العال  :ل للمجال األ لارتوة  العا
يق  ضمن الفئ  الثانم ، لاا فالباحث رلص إىل أن د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر     
لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف جمال القمادة اردرةم  ال يفقرد  

ل،  ُيفجر   2020للميتوى ارطلوب الاي يتوافق م  متطلبات بفنامج التحرول الروطين   
الباحث هاا القصور إىل أةباب خمتلف ، منهرا توجمرم إدارة التعلرم  لكرث  مرن اهتمامهرا       
ألمور لميت ذات جد ى،  ضع  العالق  ب  إدارة التعلم   ارمدان الرتبوي،  ضرع   
الربامج اليت تتبناها   ارة التعلم   إدارة التعلم  لبعردها لرن الطبمعر  احلقمقمر  للممردان      

بوي كربامج ارؤشفات اإلشفافم   غ هرا،  هراا يتفرق مر  نترائج دراةر  الربح ي        الرت
ضررف رة أن تررولي   ارة التعلررم   إدارة التعلررم  مزيرردًا مررن إىل  أشررارت( الرريت 2018 

 االهتمال لقادة اردارس الثانوي  لتطويف أدائه   حتي  بمئ  لمله .
( فهرو  3من  1.91الثاني يبلغ   للبعدالعال اا أن ارتوة   :للمجال الثاني ارتوة  العال

يق  ضمن الفئ  الثانم ،  من ذلر  رلرص الباحرث إىل ضرف رة أن ترولي إدارة التعلرم        
اهتمامًا تال التدريس ألنم أه  اريرؤ لمات الريت تقرول بهرا ارؤةيرات التعلمممر  للرد        

ائي تظهرف قصرورًا يف   اختالف ارفاحل الدراةم ، فالواق  اريفاهد  نتائج التحلمل اإلحصر 
د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه جمال التدريس،  هاا يتطلب إلادة النظرف  
يف بعض اليماةات  القفارات اليت يت  اختاذها  تتعلق باتال التدرييري،  تتوافرق هراه    
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(  خاصر  فممرا يتعلرق برد ر إدارة اإلشرفاف      2016النتائج م  نترائج دراةر  اررالكي     
 الرتبوي.

( فهو بال  3من  1.80الثالث   للبعدبلغ ارتوة  العال  :للمجال الثالث ارتوة  العال
يق  ضمن الفئ  الثانم ، بدرج  موافق  متوةط ،  من ذلر  يترب  مردى احلاجر  إىل قمرال      

فزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئ  التعلمممر   إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احمل
حتتاج مزيدًا من االهتمال من قبل إدارة التعلم   خاصر  مرا يتعلرق باخلردمات اريراندة،      
فاخلدمات ارياندة ارتوففة يف اردارس الثانوي  ال تتالءل يف كث  من األحمران مر  ارهمر     

  خط  ميتقبلم  قابلر  للتطبمرق لتطرويف    التعلممم  اريتقبلم ،  هاا يلزل إدارة التعلم   ض
 حتديث ام  اركونات ارادي  للمدارس الثانوي ،  هاا يتوافق م  نترائج دراةر  البلروي    

 ( يف حاج  البمئ  التعلممم  إىل مزيد من االهتمال  التحي .2017 الزبون  
لي  يف حتي   ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق الاي نصم   إجاب  اليؤال األ ل:

، يف جمال 2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمل االةتجابات كانت   ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي 

 النتائج للد النحو التالي:
 أل ل: القمادة اردرةم .ا للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 6جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تيفج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد تطبمرق       
 1 متوةط  0.75 0.72 2.25 األةالمب القمادي  احلديث .

  تقدل إدارة التعلم  الدل  احلقمقي لقرادة ارردارس الثانوير   
 2 متوةط  0.72 0.77 2.17 للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة اليت ثبتت جد اها.

تتبند إدارة التعلم  األفكار القمادي  الناجحر  الريت يقردمها    
 3 متوةط  0.72 0.72 2.16 قادة اردارس الثانوي .

توفف إدارة التعلم  لقادة اردارس الثانوي  مناخ قمادي متممز 
 4 متوةط  0.72 0.81 2.16 العالق  معه .من خالل تعزيز 

التعلم  بعقد  رش لمل بصرف  د رير  لتطرويف     إدارةتقول 
 5 متوةط  0.70 0.76 2.11 أداء قادة اردارس الثانوي .

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوير  للرد أنهر     
 6 متوةط  0.70 0.83 2.11 شفكاء يف النجاح  لمس جمفد منفاين التعلممات.

تعمل إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي مرن  
خالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير  الصرالحمات اخلادمر        

 للعملم  القمادي .
 7 متوةط  0.70 0.78 2.10

تعتمد إدارة التعلم  بفامج خاص  لتحديث منظوم  العمرل  
 8  متوةط 0.68 0.73 2.05 القمادي يف اردارس الثانوي .

تلتزل إدارة التعلم  اعاي  اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس 
 9 متوةط  0.68 0.75 2.05 الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجم .

تبررادر إدارة التعلررم  ريررالدة قررادة اررردارس الثانويرر  يف   
 10  متوةط 0.68 0.74 2.03 ارواق  ارختلف  اليت قد يتعفضون هلا.

تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختراذ القرفارات   
 11 متوةط  0.68 0.76 2.03 المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات.

تيالد إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد حتقمرق       
 12 متوةط  0.67 0.78 2.00 طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم .

  متوةط  0.70 0.76 2.10 ل للمجالارتوة  العا

( أن درج  موافق  قرادة ارردراس الثانوير  للرد قمرال      6يتمح من نتائج اجلد ل  
إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

(، 2.10  ، يف جمررال القمررادة اردرةررم  جرراءت بدرجرر  متوةررط 2020التحررول الرروطين 
 تفصمل ذل  للد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تيفرج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس         

 2.25الثانوي  للد تطبمق األةالمب القمادي  احلديث ( يف ارفتب  األ ىل، اتوةر  حيرابي    
(  يتب  من ذلر  أن قرادة ارردارس الثانوير  ال حيظرون بالتيفرجم  الكامرل الراي         3من 
بمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئر  التعلمممر  يف ارردارس    حتي  اله  من ميكن

الثانوي  تتطلب تطبمق أةالمب قمادي  حديث ،  هاا التطبمق يتطلب تيفجمعًا  دلمًا ميتمفًا 
من إدارة التعلم ،  لكن يظهف أن إدارة التعلم  ال تقّدل التيفجم  ارطلوب،  جاءت لبارة 

  الدل  احلقمقي لقادة اردارس الثانوي  للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة  تقدل إدارة التعلم
(،  هاا ضمن متوة  3من  2.17اليت ثبتت جد اها( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  



مجلة العلوم التربوية والنفسية 137المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م136

مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوير  للرد أنهر     
 6 متوةط  0.70 0.83 2.11 شفكاء يف النجاح  لمس جمفد منفاين التعلممات.

تعمل إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي مرن  
خالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير  الصرالحمات اخلادمر        

 للعملم  القمادي .
 7 متوةط  0.70 0.78 2.10

تعتمد إدارة التعلم  بفامج خاص  لتحديث منظوم  العمرل  
 8  متوةط 0.68 0.73 2.05 القمادي يف اردارس الثانوي .

تلتزل إدارة التعلم  اعاي  اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس 
 9 متوةط  0.68 0.75 2.05 الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجم .

تبررادر إدارة التعلررم  ريررالدة قررادة اررردارس الثانويرر  يف   
 10  متوةط 0.68 0.74 2.03 ارواق  ارختلف  اليت قد يتعفضون هلا.

تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختراذ القرفارات   
 11 متوةط  0.68 0.76 2.03 المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات.

تيالد إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد حتقمرق       
 12 متوةط  0.67 0.78 2.00 طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم .

  متوةط  0.70 0.76 2.10 ل للمجالارتوة  العا

( أن درج  موافق  قرادة ارردراس الثانوير  للرد قمرال      6يتمح من نتائج اجلد ل  
إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

(، 2.10  ، يف جمررال القمررادة اردرةررم  جرراءت بدرجرر  متوةررط 2020التحررول الرروطين 
 تفصمل ذل  للد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تيفرج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس         

 2.25الثانوي  للد تطبمق األةالمب القمادي  احلديث ( يف ارفتب  األ ىل، اتوةر  حيرابي    
(  يتب  من ذلر  أن قرادة ارردارس الثانوير  ال حيظرون بالتيفرجم  الكامرل الراي         3من 
بمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئر  التعلمممر  يف ارردارس    حتي  اله  من ميكن

الثانوي  تتطلب تطبمق أةالمب قمادي  حديث ،  هاا التطبمق يتطلب تيفجمعًا  دلمًا ميتمفًا 
من إدارة التعلم ،  لكن يظهف أن إدارة التعلم  ال تقّدل التيفجم  ارطلوب،  جاءت لبارة 

  الدل  احلقمقي لقادة اردارس الثانوي  للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة  تقدل إدارة التعلم
(،  هاا ضمن متوة  3من  2.17اليت ثبتت جد اها( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  
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الفئ  الثانم ،  يفى الباحث من خالل هاه النتمج  أن الدل  ارقرّدل مرن إدارة التعلرم  ال    
الفضا لقادة اردارس الثانوير ،  هراا ميّثرل لائقرًا أمرال رغبر         يفقد للميتوى الاي حيقق

قادة يف جتديد البمئ  التعلممم  من خالل تنفما بفامج تفبوي   تعلمممر  جديردة،  جراءت    ال
لبارة  تتبند إدارة التعلم  األفكار القمادي  الناجح  اليت يقدمها قادة اردارس الثانوير ( يف  

(،  هراا يوضرح التبالرد الراي يرفاه قرادة       3مرن   2.16يابي  ارفتب  الثالث ، اتوة  ح
اردارس الثانوي  ب  ارمدان الرتبوي  ب  إدارة التعلم ، فقادة اردارس الثانوي  أكثف دراي  
اتطلبات البمئ  التعلممم   نوافا النجاح  نقاط القوة،  اا أنه  قادر ن للد بلرورة هراه   

 ، إال أنه  يف ن جتا بًا حمد دًا مرن قبرل إدارة التعلرم  يف    ارتطلبات يف أفكار قمادي  ناجح
، فالقرادة لرديه  القردرة للرد بنراء البمئر        تبين تل  األفكار الناشئ  من ارمردان الرتبروي  

دراةر  البلمهرد  ارطر ي    التعلممم  احملفزة من خرالل ممارةراته  القمادير  كمرا أشرارت      
.  جاءت لبارة  تعمل التعلم  دالم  لال  ،  قد يرتاج  ذل  إذا مل تكن إدارة(2020 

إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي من خرالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير       
مرن   2.16الصالحمات اخلادم  للعملم  القمادي ( يف ارفتب  الفابع ، اتوة  حيابي بلرغ   

ض  فق التوجم ارعاصف أن يرت   (،  هاا يب  قصورًا يف د ر إدارة التعلم ، إذ من ارفرت3
تطبمق التوجم القمادي الااتي، من خرالل االةرتقالل القمرادي اردرةري برارنح اليفرامل       
للصالحمات اخلادم  للعملمر  التعلمممر ؛ فقرادة ارردارس الثانوير  أكثرف دراير  اتطلبرات         

جراءت لبرارة   العملم  التعلممم  من خالل ارعاييف  اريتمفة ركونرات البمئر  التعلمممر .     
 تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختاذ القرفارات المرف ري  ايرالدته  للرد     

(،  هراه النتمجر    3من  2.11تنفما تل  القفارات( يف ارفتب  اخلامي ، اتوة  حيابي  
توضح اهتمامًا حمد دًا من إدارة التعلم  يف دل  قادة ارردارس الثانوير  الختراذ القرفارات     

يعتررب قصرورًا يف     - كما يظهف من النتمجر   -إلداري  المف ري ،  هاا االهتمال احملد د ا
لتعلم  يف حتي  البمئر  التعلمممر  يف جمرال القمرادة اردرةرم .  جراءت لبرارة        إدارة اد ر 

 تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  للد أنه  شفكاء يف النجراح  لرمس جمرفد    
 يرفى الباحرث   ، (3مرن   2.11لممات( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  حيابي  منفاين التع

من خالل هاه النتمج  قل  الفضرا الروظمفي الراي حيظرد برم قرادة ارردارس الثانوير  يف         
لمله ، فه  يف ن أن إدارة التعلم  ال تفى فمه  شفكاء ناجح  قادرين للد التمّمز، برل  

،  هاا األمف ال ميكن أن حيقق جناحًا أ  يصرن  متّمرزًا،   جمّفد منفاين للتعلممات الواردة هل 
فاأل ىل بإدارة التعلم  أن حتّين من طبمع  تعاملها مر  قرادة ارردارس الثانوير .  جراءت      
لبارة  تعمل إدارة التعلم  للرد تطبمرق التوجرم القمرادي الرااتي مرن خرالل مرنح قرادة          

ادي ( يف ارفتب  اليابع  اتوة  حيرابي  اردارس الثانوي  الصالحمات اخلادم  للعملم  القم
(،  تيف  هاه النتمج  إىل حاجر   2.33إىل  1.67الفئ  الثانم   و ضمن (  ه3من  2.10 

قادة اردارس الثانوي  إىل مزيد من الصالحمات ارؤثفة اليت تردل  القمرادة الااتمر ،  هراا     
ئج دراةر  العمرفي    هراا يتوافرق مر  نترا     يب  ضع  تهث  الصرالحمات ارمنوحر  هلر    

حتي  البمئ  التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتمر  للرد   ( اليت رأت أن 1439 
.  جراءت لبرارة  تعتمرد إدارة التعلرم  برفامج      من خالل الصالحمات الواةرع   التطويف

خاص  لتحديث منظوم  العمل القمادي يف اردارس الثانوير ( يف ارفتبر  الثامنر ، اتوةر      
(،  يظهف من ذل  قل  اهتمال من إدارة التعلم  يف حترديث منظومر    3من  2.05ي  حياب

العمل القمادي يف اردارس الثانوي  من خالل اةتحداق  بناء بفامج خاص  تيرالد قرادة   
اردارس الثانوي  للد تطويف أدائه   اخلف ج من ر ت  العمل اردرةي ارعهود إىل طرف   

البمئ  التعلممم .  جاءت لبارة  تلترزل إدارة التعلرم  اعراي      لمل مممزة، تيالد يف حتي 
اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر (  

إىل أن قرادة ارردارس    ايفر  هرا  ي(،  3مرن   2.05يف ارفتب  التاةع ، اتوةر  حيرابي    
ن قبل إدارة التعلم  يف تطبمق معاي  اليففافم  يف تفشمح قادة الثانوي  ال يف ن التزامًا تامًا م

اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر ،  هراا ييفر  إىل  جرود     
قرادة.  التفشرمح   لمر   قنال  بعض قادة اردراس الثانوي  بوجود بعض التهث  اليفخصي يف 

يالدة قادة اردارس الثانوي  يف ارواق  ارختلف  الريت   جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلم  ر
(  هري مرن   3من  2.03قد يتعفضون هلا( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي بلغ قدره  

(  هاا ييفر  إىل ترفدد إدارة التعلرم  يف ميرالدة     2.33إىل  1.67مؤشفات الفئ  الثانم   
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من خالل هاه النتمج  قل  الفضرا الروظمفي الراي حيظرد برم قرادة ارردارس الثانوير  يف         
لمله ، فه  يف ن أن إدارة التعلم  ال تفى فمه  شفكاء ناجح  قادرين للد التمّمز، برل  

،  هاا األمف ال ميكن أن حيقق جناحًا أ  يصرن  متّمرزًا،   جمّفد منفاين للتعلممات الواردة هل 
فاأل ىل بإدارة التعلم  أن حتّين من طبمع  تعاملها مر  قرادة ارردارس الثانوير .  جراءت      
لبارة  تعمل إدارة التعلم  للرد تطبمرق التوجرم القمرادي الرااتي مرن خرالل مرنح قرادة          

ادي ( يف ارفتب  اليابع  اتوة  حيرابي  اردارس الثانوي  الصالحمات اخلادم  للعملم  القم
(،  تيف  هاه النتمج  إىل حاجر   2.33إىل  1.67الفئ  الثانم   و ضمن (  ه3من  2.10 

قادة اردارس الثانوي  إىل مزيد من الصالحمات ارؤثفة اليت تردل  القمرادة الااتمر ،  هراا     
ئج دراةر  العمرفي    هراا يتوافرق مر  نترا     يب  ضع  تهث  الصرالحمات ارمنوحر  هلر    

حتي  البمئ  التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتمر  للرد   ( اليت رأت أن 1439 
.  جراءت لبرارة  تعتمرد إدارة التعلرم  برفامج      من خالل الصالحمات الواةرع   التطويف

خاص  لتحديث منظوم  العمل القمادي يف اردارس الثانوير ( يف ارفتبر  الثامنر ، اتوةر      
(،  يظهف من ذل  قل  اهتمال من إدارة التعلم  يف حترديث منظومر    3من  2.05ي  حياب

العمل القمادي يف اردارس الثانوي  من خالل اةتحداق  بناء بفامج خاص  تيرالد قرادة   
اردارس الثانوي  للد تطويف أدائه   اخلف ج من ر ت  العمل اردرةي ارعهود إىل طرف   

البمئ  التعلممم .  جاءت لبارة  تلترزل إدارة التعلرم  اعراي      لمل مممزة، تيالد يف حتي 
اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر (  

إىل أن قرادة ارردارس    ايفر  هرا  ي(،  3مرن   2.05يف ارفتب  التاةع ، اتوةر  حيرابي    
ن قبل إدارة التعلم  يف تطبمق معاي  اليففافم  يف تفشمح قادة الثانوي  ال يف ن التزامًا تامًا م

اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر ،  هراا ييفر  إىل  جرود     
قرادة.  التفشرمح   لمر   قنال  بعض قادة اردراس الثانوي  بوجود بعض التهث  اليفخصي يف 

يالدة قادة اردارس الثانوي  يف ارواق  ارختلف  الريت   جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلم  ر
(  هري مرن   3من  2.03قد يتعفضون هلا( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي بلغ قدره  

(  هاا ييفر  إىل ترفدد إدارة التعلرم  يف ميرالدة     2.33إىل  1.67مؤشفات الفئ  الثانم   
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اليت يتعفضون هلا،  هراا يوضرح ضرع     قادة اردارس الثانوي  يف بعض ارواق  ارختلف  
ثق  قادة اردارس الثانوي  يف إدارة التعلم ؛ مما يدفعه  إىل احلار يف اختاذ بعرض القرفارات   
ارؤثفة.  جراءت لبرارة  تردل  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  الختراذ القرفارات          

دي  ليفف، اتوة  حيرابي  المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات( يف ارفتب  احلا
(،  يتمح من ذل  قصرور إدارة التعلرم  يف دلر  قرادة ارردارس      3من  2.03بلغ قدره  

الثانويرر  الخترراذ القررفارات المررف ري  الرريت تتطلبهررا البمئرر  التعلمممرر  ممررا يررفتب  برربعض  
الصالحمات ارقمدة اوافقر  إدارة التعلرم .  جراءت لبرارة  تيرالد إدارة التعلرم  قرادة        

دارس الثانوي  للد حتقمق طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم ( يف ارفتبر  الثانمر  ليفرف،    ار
(  بدرج  موافق  متوةط ،  تيف  نتمجر  هراه العبرارة إىل    3من  2.00اتوة  حيابي  

حمد دي  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف ميالدة قادة اردارس الثانوي  للد 
يف تطويف البمئ  التعلممم ،  هاا يفّيف نتمج  لبارات ةابق  يف هاا اتال، حتقمق طموحه  

أن تبال إدارة التعلم  جهدًا ممالفًا ريالدة قادة اردارس  –يف رأي الباحث  -فاألجدر 
الثانوي ، ألنه  جناحه  هو يف ارقال األ ل جناح إلدارة التعلم ،  هاا يظهف ضعفًا يف د ر 

، للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكرار اإلدارة العام  
 ,Koch   هاه النتمج  تتعارض مر  مرا  رد يف نترائج دراةر  كروخ  بنرويز  د رمران       

Binnewies & Dormann, 2015       يف الرد ر البرار  ررديفي ارردارس يف تطرويف )
 .لممم ،ممارةاته  القمادي  اليت تتعلق بالبمئ  التع

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثاني:
، يف جمال 2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

بتحلمل االةتجابات كانت النتائج   ؟(، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي التدريس
 د النحو التالي:لل

 الثاني: التدريس. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 7جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

التعلم  للد تطبمرق اةررتاتمجمات التردريس     إدارةحتفص 
 1 متوةط  0.76 0.68 2.29 وي .احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثان

 2 متوةط  0.75 0.80 2.24 تطّبق إدارة اإلشفاف الرتبوي األةالمب اإلشفافم  احلديث .
تهت  إدارة اليفؤ ن التعلممم  بتطرويف الكفايرات التدرييرم     
للمعلمرر  لتتوافررق مرر  التحررديثات ارتالحقرر  يف ارنرراهج 

  طفائق التدريس.
 3 متوةط  0.69 0.79 2.08

تتبند إدارة التعلم  رؤي  ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات 
 4 متوةط  0.67 0.78 2.00 التدريس ارتمّمز.

 5 متوةط  0.66 0.74 1.97 حتفص إدارة التعلم  للد تطبمق التدريس التخصصي.
تقدل إدارة التعلم  رؤي   اضح  را ينبغري أن تكرون للمرم    

 6 متوةط  0.64 0.81 1.92 دم .طبمع  التدريس خالل الينوات القا

تفالي إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغراء الرربامج الريت    
 7 متوةط  0.63 0.81 1.89 تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم  يف اردارس الثانوي .

تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  مرن  
 8 متوةط  0.60 0.70 1.79 خالل تنفما توصمات جملس ارعلم .

تيتثمف إدارة التعلم  نتائج الفةائل العلمم  ارتخصصر  يف  
ارنرراهج  طررف  الترردريس لرردل  ارهررارات التدرييررم      

 للمعلم .
 9 متوةط  0.60 0.74 1.79

تتيفارا إدارة التعلم  م  اجلهات ارختصر  لتطرويف  لمرات    
 10 متوةط  0.59 0.75 1.78 .اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليل  التعلممي

تفالي إدارة التعلم  مقومات التدريس الفعال خبفض لردد  
منخف 0.53 0.75 1.59 الطالب داخل الص  الدراةي.

 11 ض 

تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهرال غر  التدرييرم  الريت     
نخفم 0.52 0.73 1.57 ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر إداري متكامل.

 12 ض 

  متوةط  0.64 0.76 1.91 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   7تيف  نتائج اجلد ل رق   
إدارة التعلم   بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

اءت بدرج  متوةط ، اتوة  حيابي قردره  ، يف جمال التدريس ج2020التحول الوطين 
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 الثاني: التدريس. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 7جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

التعلم  للد تطبمرق اةررتاتمجمات التردريس     إدارةحتفص 
 1 متوةط  0.76 0.68 2.29 وي .احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثان

 2 متوةط  0.75 0.80 2.24 تطّبق إدارة اإلشفاف الرتبوي األةالمب اإلشفافم  احلديث .
تهت  إدارة اليفؤ ن التعلممم  بتطرويف الكفايرات التدرييرم     
للمعلمرر  لتتوافررق مرر  التحررديثات ارتالحقرر  يف ارنرراهج 

  طفائق التدريس.
 3 متوةط  0.69 0.79 2.08

تتبند إدارة التعلم  رؤي  ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات 
 4 متوةط  0.67 0.78 2.00 التدريس ارتمّمز.

 5 متوةط  0.66 0.74 1.97 حتفص إدارة التعلم  للد تطبمق التدريس التخصصي.
تقدل إدارة التعلم  رؤي   اضح  را ينبغري أن تكرون للمرم    

 6 متوةط  0.64 0.81 1.92 دم .طبمع  التدريس خالل الينوات القا

تفالي إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغراء الرربامج الريت    
 7 متوةط  0.63 0.81 1.89 تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم  يف اردارس الثانوي .

تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  مرن  
 8 متوةط  0.60 0.70 1.79 خالل تنفما توصمات جملس ارعلم .

تيتثمف إدارة التعلم  نتائج الفةائل العلمم  ارتخصصر  يف  
ارنرراهج  طررف  الترردريس لرردل  ارهررارات التدرييررم      

 للمعلم .
 9 متوةط  0.60 0.74 1.79

تتيفارا إدارة التعلم  م  اجلهات ارختصر  لتطرويف  لمرات    
 10 متوةط  0.59 0.75 1.78 .اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليل  التعلممي

تفالي إدارة التعلم  مقومات التدريس الفعال خبفض لردد  
منخف 0.53 0.75 1.59 الطالب داخل الص  الدراةي.

 11 ض 

تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهرال غر  التدرييرم  الريت     
نخفم 0.52 0.73 1.57 ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر إداري متكامل.

 12 ض 

  متوةط  0.64 0.76 1.91 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   7تيف  نتائج اجلد ل رق   
إدارة التعلم   بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

اءت بدرج  متوةط ، اتوة  حيابي قردره  ، يف جمال التدريس ج2020التحول الوطين 
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(،  تفصمل ذل  للد النحو الترالي: جراءت لبرارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد       1.76 
تطبمق اةرتاتمجمات التدريس احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثانوي ( يف 

 تنفما  (،  يتمح من ذل  ضع  يف تصمم 3من  2.29ارفتب  األ ىل، اتوة  حيابي  
الربامج التدريبم  الدالم  لتطبمق اةرتاتمجمات التدريس احلديث ،  هاه مهم  ختص إدارة 
التدريب الرتبوي  إدارة اإلشفاف الرتبوي،  ال ختفد أهمم  تل  الربامج يف دل  معلمي 

،  هلراا التررب أبرو    ارفحل  الثانوي  خصوصًا يف ظل التطويف اريتمف للمقرفرات الدراةرم   
( ارناهج الدراةم   ما يتعلق بها لنصفًا من لناصف البمئ  التعلممم  احملفرزة  2016 رياش 

.  جرراءت لبررارة  تطّبررق إدارة اإلشررفاف الرتبرروي األةررالمب للررد اإلبررداع  االبتكررار
(،  هاا ييف  إىل بعرض  3من  2.24اإلشفافم  احلديث ( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  

دارة اإلشرفاف الرتبروي فممرا ررص تطبمرق األةرالمب اإلشرفافم         اجلهود اليت تقول بها إ
احلديث ،  هاا يف نظف الباحث يتطلب فاللم  أكثف، نظفًا اللتماد كث  العملمرات الرتبوير    
 التعلممم  يف البمئ  التعلممم  للد ما يقدمم اريفففون الرتبويون بالتباره  دالمر  لقرادة   

،  جاءت لبارة  تهرت  إدارة اليفرؤ ن التعلمممر  بتطرويف     اردارس الثانوي   للمعلم  فمها
الكفايات التدرييرم  للمعلمر  لتتوافرق مر  التحرديثات ارتالحقر  يف ارنراهج  طفائرق         

(،  ميكن القول أن اهتمال إدارة 3من  2.08التدريس( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  
علم  لتتوافق م  التحديثات ارتالحقر   اليفؤ ن التعلممم  بتطويف الكفايات التدرييم  للم

يف ارناهج  طفائق التدريس ال يفقد للميتوى ارهمول اةتنادًا لوجه  نظف لمنر  البحرث،   
لدا بعض الربامج اليت يت  تنفماها خالل الفصل الدراةي،  من هاا ارنطلق ترب  أهممر   

تبنرد إدارة التعلرم  رؤير     الكفايات التدرييم  رعلمي ارفحل  الثانوي ،  جراءت لبرارة  ت  
ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات التدريس ارتمّمز( يف ارفتب  الفابعر ، اتوةر  حيرابي    

(،  ميكن القول أن التدريس ارتمّمرز لرم متطلبرات متعرددة منهرا مرا يتعلرق        3من  2.00 
لعالقر  بر    بطبمع  البمئ  التعلممم   اإلمكانات ارتاح   نوع الكرادر التدرييري  طبمعر  ا   

ارعلم   قمادة اردرة   العالق  بر  اردرةر   إدارة التعلرم ،  لكرن يظهرف مرن نتمجر         
التحلمل اإلحصائي قصور لدى إدارة التعلم  يف تبين رؤي  ميكن من خالهلا جتا   حتديات 

ة التدريس،  تهمئ  البمئ  التعلممم  للتحول إىل بمئ  حمفزة لإلبداع  االبتكار،  جاءت لبرار 
 حتفص إدارة التعلرم  للرد تطبمرق التردريس التخصصري( يف ارفتبر  اخلامير ،  ذلر          

(،  تيفرر  هرراه النتمجرر  إىل  جررود تفررا ت برر  3مررن  1.97اتوةرر  حيررابي قرردره  
ختصصررات ارعلمرر   ارررواد اريررندة هلرر ،  هرراا يررؤثف للررد قرردرة ارعلمرر  يف إيصررال 

ض أن ييند تردريس اررادة العلممر  إىل معلر      ارعلومات العلمم  إىل الطالب، فمن ارفرت
متخصص يف ذات اريار بداًل مرن إةرنادها إىل معلر  يف ميرار لرال ييفرمل ذات اررادة        
العلمم   غ ها كمواد اللغ  العفبم   االجتمالمات  غ ها، ألن هاا يؤثف بيفكل  اضرح  

ا ينبغري أن  للد ميتوى الطالب،  جاءت لبارة  تقردل إدارة التعلرم  رؤير   اضرح  رر     
تكون للمم طبمع  التدريس خالل الينوات القادم ( يف ارفتب  اليادةر ،  ذلر  اتوةر     

أن ارمردان الرتبروي    –من خرالل هراه النتمجر      -(،  ميكن القول 3من  1.92حيابي  
 خاص  الكادر التدرييي ال ميتل  رؤي   اضح  لطبمع  التدريس اريتقبلي التمادًا للرد  

وقع  يف ارقفرات الدراةم ،  هاا يعود إىل ضع  اجلهود اربا ل  مرن قبرل   التطورات ارت
إدارة التعلم  يف تبص  ارعلم  اتطلبات التردريس اريرتقبلي،  جراءت لبرارة  تفالري      
إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغاء الربامج الريت ترؤثف ةرلبًا للرد ارهرال التدرييرم  يف       

(،  يتمرح مرن   3مرن  1.67فتب  اليابع ،  ذل  اتوة  حيابي  اردارس الثانوي ( يف ار
ذل  قل  الفضا لن قفارات إدارة التعلم  جتلرم الرربامج الريت يكلر  ارعلمرون بتنفمراها       
خالل المومي الدراةي،  اليت تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم ، ألن ارهمر  ذات األهممر    

التدريس،  أي بفنامج يرؤثف للرد  قرت تلر      العالم  للمعلم  يف اردارس الثانوي  هي 
ارهم  أ  قدرة الكادر التدرييي للد أدائها ال ينبغي الدلوة إىل تطبمقرم،  جراءت لبرارة    
 تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  من خالل تنفما توصرمات جملرس   

(،  هاه النتمجر  ال تعررب   3ن م 1.79ارعلم ( يف ارفتب  الثامن ،  ذل  اتوة  حيابي  
للد الفغ  من أهمم  هراه العالقر     –لن  جود لالق  جمدة ب  ارعلم   إدارة التعلم  

يف تطويف خمفجات التعلم ، فمما جيب للد إدارة التعلم  هو تطويف هاه العالقر  بوةرائل   
ول إىل متعددة منها تنفمرا توصرمات جملرس ارعلمر ، الراي ميثرل القنراة الفئمير  للوصر         
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ة التدريس،  تهمئ  البمئ  التعلممم  للتحول إىل بمئ  حمفزة لإلبداع  االبتكار،  جاءت لبرار 
 حتفص إدارة التعلرم  للرد تطبمرق التردريس التخصصري( يف ارفتبر  اخلامير ،  ذلر          

(،  تيفرر  هرراه النتمجرر  إىل  جررود تفررا ت برر  3مررن  1.97اتوةرر  حيررابي قرردره  
ختصصررات ارعلمرر   ارررواد اريررندة هلرر ،  هرراا يررؤثف للررد قرردرة ارعلمرر  يف إيصررال 

ض أن ييند تردريس اررادة العلممر  إىل معلر      ارعلومات العلمم  إىل الطالب، فمن ارفرت
متخصص يف ذات اريار بداًل مرن إةرنادها إىل معلر  يف ميرار لرال ييفرمل ذات اررادة        
العلمم   غ ها كمواد اللغ  العفبم   االجتمالمات  غ ها، ألن هاا يؤثف بيفكل  اضرح  

ا ينبغري أن  للد ميتوى الطالب،  جاءت لبارة  تقردل إدارة التعلرم  رؤير   اضرح  رر     
تكون للمم طبمع  التدريس خالل الينوات القادم ( يف ارفتب  اليادةر ،  ذلر  اتوةر     

أن ارمردان الرتبروي    –من خرالل هراه النتمجر      -(،  ميكن القول 3من  1.92حيابي  
 خاص  الكادر التدرييي ال ميتل  رؤي   اضح  لطبمع  التدريس اريتقبلي التمادًا للرد  

وقع  يف ارقفرات الدراةم ،  هاا يعود إىل ضع  اجلهود اربا ل  مرن قبرل   التطورات ارت
إدارة التعلم  يف تبص  ارعلم  اتطلبات التردريس اريرتقبلي،  جراءت لبرارة  تفالري      
إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغاء الربامج الريت ترؤثف ةرلبًا للرد ارهرال التدرييرم  يف       

(،  يتمرح مرن   3مرن  1.67فتب  اليابع ،  ذل  اتوة  حيابي  اردارس الثانوي ( يف ار
ذل  قل  الفضا لن قفارات إدارة التعلم  جتلرم الرربامج الريت يكلر  ارعلمرون بتنفمراها       
خالل المومي الدراةي،  اليت تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم ، ألن ارهمر  ذات األهممر    

التدريس،  أي بفنامج يرؤثف للرد  قرت تلر      العالم  للمعلم  يف اردارس الثانوي  هي 
ارهم  أ  قدرة الكادر التدرييي للد أدائها ال ينبغي الدلوة إىل تطبمقرم،  جراءت لبرارة    
 تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  من خالل تنفما توصرمات جملرس   

(،  هاه النتمجر  ال تعررب   3ن م 1.79ارعلم ( يف ارفتب  الثامن ،  ذل  اتوة  حيابي  
للد الفغ  من أهمم  هراه العالقر     –لن  جود لالق  جمدة ب  ارعلم   إدارة التعلم  

يف تطويف خمفجات التعلم ، فمما جيب للد إدارة التعلم  هو تطويف هاه العالقر  بوةرائل   
ول إىل متعددة منها تنفمرا توصرمات جملرس ارعلمر ، الراي ميثرل القنراة الفئمير  للوصر         
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القمادات العلما يف إدارة التعلم ،  جراءت لبرارة  تيرتثمف إدارة التعلرم  نترائج الفةرائل       
العلمم  ارتخصص  يف ارناهج  طف  التدريس لردل  ارهرارات التدرييرم  للمعلمر ( يف     

( بدرج  موافق  منخفم ،  هاا يق  3من  1.79ارفتب  التاةع ،  ذل  اتوة  حيابي  
ثانم ،  يفى الباحث من خالل هاه النتمج  إغفااًل لنتائج الفةرائل العلممر    ضمن الفئ  ال

اليت تناقش يف مفحل  اراجيت   الدكتوراه،  خاصر  يف ختصرص طفائرق التردريس الريت      
تتنررا ل جوانررب كررث ة مررن العملمرر  التدرييررم ،  الرريت تقرردل تصررورات للممرر   رؤى  

م  التعلممم ،  جراءت لبرارة  تتيفرارا     مقرتحات  اةرتاتمجمات مقرتح  لتحي  العمل
إدارة التعلم  م  اجلهات ارختص  لتطويف  لمات اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليرل   

(،  هراا ييفر  إىل   3مرن   1.78التعلممي( يف ارفتب  العاشفة،  ذلر  اتوةر  حيرابي     
اب الرفاغب  يف  ضع  قنال  قادة اردارس الثانوي  يف اآللمات اليت يت  يف ضروئها اةرتقط  

االلتحا  باليل  التعلممي،  م  أهمم  هاه تطويف هراه اآللمرات  أهممر  النترائج الريت      
تظهف من خالهلا،  ذل  بالتبار أن ارعلم  أه  مكونات البمئ  التعلممم ، فهاا يتطلب أن 
تولي إدارة التعلم  ذل  أهمم  بالغر  لكري ال يرؤثف للمهرا أي لامرل  خرف، ألن ارفحلر         

رعاصفة تتطلب اختمرارًا دقمقرًا للمفشرح  لاللتحرا  باليرل  التعلممري نظرفًا لتروالي         ا
ارتغ ات ارتيارل  للد البمئ  التعلممم ،  جاءت لبرارة  تفالري إدارة التعلرم  مقومرات     
التدريس الفعال خبفض لدد الطالب داخل الص  الدراةري( يف ارفتبر  احلادير  ليفرف،     

(، 1.66 – 1(،  هراا ضرمن نطرا  الفئر  الثالثر        3من  1.59 ذل  اتوة  حيابي  
قل  رضا قادة ارردارس الثانوير  لرن ةماةر  إدارة التعلرم  فممرا يتعلرق         ذل  يظهف من 

بيماة  القبول، اليت تتيربب يف  جرود فصرول دراةرم  مزدمحر  ال تيرالد للرد تطبمرق         
وحر  لقرادة ارردارس    التدريس الفعال،  ذل  يعود إىل تقممد صالحم  فتح الفصرول ارمن 

الثانوي ، إضاف  إىل قفارات دمج اردارس الثانوير  يف جممعرات تعلمممر ،  جراءت لبرارة      
 تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ مرن خرالل   

(، 3ن م 1.57توف  كادر إداري متكامل( يف ارفتب  الثانم  ليفف،  ذل  اتوة  حيابي  
 هاا ارتوة  يق  ضمن نطا  الفئ  الثالث ،  هاه النتمج  تب  مدى التهث  اليليب الناشئ 

من تكلم  ارعلم  اهال خارج إطار اريؤ لمات التدرييم ، كارنا بر  بعرد نهاير  المرول     
الدراةي  اإلشفاف المومي  تنفمرا الرربامج  األنيفرط  الريت تقر  ضرمن مهرال النيفراط         

 غ  ذل .الطالبي،  
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثالث:

، يف جمرال  2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمرل االةرتجابات كانرت      ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة ارردارس الثانوير   

 النتائج للد النحو التالي:
 الثالث: اخلدمات الرمياندة. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 8جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تنّفا إدارة التعلرم  التوصرمات الصرادرة مرن اجلهرات ذات      
 1 متوةط  0.69 0.79 2.08 من ارباني اريتهجفة. االختصاص بيفهن ةفل  التخلص

تم  إدارة التعلم  خط  ميتقبلم  دقمق  للقماء للرد اهلردر   
 2 متوةط  0.65 0.76 1.94 ارادي  ارعنوي يف العملم  التعلممم .

حتقق إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات اريراندة الدالمر      
 3 وةط مت 0.62 0.79 1.87 للبمئ  التعلممم .

تمرر  إدارة التعلررم  التحررديث اريررتمف للبنمرر  التقنمرر  يف    
 4 متوةط  0.62 0.85 1.87 اردارس الثانوي  يف رأس األ لويات.

حتث إدارة التعلم  ام  اإلدارات  األقيال فمها للد ةفل  
 5 متوةط  0.61 0.81 1.84 االةتجاب  رتطلبات اردارس الثانوي .

للد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم      حتفص إدارة التعلم  
تتناةررب مرر  األهممرر  ارفحلرر  العمفيرر  لطررالب اررردارس  

 الثانوي .
 6 متوةط  0.60 0.74 1.79

حتررفص إدارة التعلررم  للررد بنرراء شررفاكات ناجحرر  مرر      
مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوي  يف اردارس 

 الثانوي .
 7 متوةط  0.60 0.77 1.79

رة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف تطرويف أداء  تتعا ن إدا
 8 متوةط  0.59 0.77 1.78 اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي .

تلتزل إدارة التعلرم  بتحقمرق كفراءة األداء التيفرغملي رفافرق      
 9 متوةط  0.58 0.78 1.75 اردارس الثانوي .
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من تكلم  ارعلم  اهال خارج إطار اريؤ لمات التدرييم ، كارنا بر  بعرد نهاير  المرول     
الدراةي  اإلشفاف المومي  تنفمرا الرربامج  األنيفرط  الريت تقر  ضرمن مهرال النيفراط         

 غ  ذل .الطالبي،  
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثالث:

، يف جمرال  2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمرل االةرتجابات كانرت      ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة ارردارس الثانوير   

 النتائج للد النحو التالي:
 الثالث: اخلدمات الرمياندة. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 8جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تنّفا إدارة التعلرم  التوصرمات الصرادرة مرن اجلهرات ذات      
 1 متوةط  0.69 0.79 2.08 من ارباني اريتهجفة. االختصاص بيفهن ةفل  التخلص

تم  إدارة التعلم  خط  ميتقبلم  دقمق  للقماء للرد اهلردر   
 2 متوةط  0.65 0.76 1.94 ارادي  ارعنوي يف العملم  التعلممم .

حتقق إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات اريراندة الدالمر      
 3 وةط مت 0.62 0.79 1.87 للبمئ  التعلممم .

تمرر  إدارة التعلررم  التحررديث اريررتمف للبنمرر  التقنمرر  يف    
 4 متوةط  0.62 0.85 1.87 اردارس الثانوي  يف رأس األ لويات.

حتث إدارة التعلم  ام  اإلدارات  األقيال فمها للد ةفل  
 5 متوةط  0.61 0.81 1.84 االةتجاب  رتطلبات اردارس الثانوي .

للد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم      حتفص إدارة التعلم  
تتناةررب مرر  األهممرر  ارفحلرر  العمفيرر  لطررالب اررردارس  

 الثانوي .
 6 متوةط  0.60 0.74 1.79

حتررفص إدارة التعلررم  للررد بنرراء شررفاكات ناجحرر  مرر      
مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوي  يف اردارس 

 الثانوي .
 7 متوةط  0.60 0.77 1.79

رة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف تطرويف أداء  تتعا ن إدا
 8 متوةط  0.59 0.77 1.78 اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي .

تلتزل إدارة التعلرم  بتحقمرق كفراءة األداء التيفرغملي رفافرق      
 9 متوةط  0.58 0.78 1.75 اردارس الثانوي .
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االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

  مر  اإلدارات احلكوممر    تبادر إدارة التعلم  إىل لقرد تفراه  
األخررفى لتلبمرر  احتماجررات البمئرر  الداخلمرر   اخلارجمرر      

 للمدرة  الثانوي .
 10 متوةط  0.57 0.79 1.71

تتعا ن إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف رف  مقردار  
 11 متوةط  0.56 0.80 1.67 ارخصصات ارالم  لتلبم  احتماجات اردارس الثانوي .

إدارة التعلم  ممزانمات مالمر  مفنر  لتنفمرا الرربامج      ختصص
 12 منخفم  0.51 0.76 1.52 التدريبم   التعلممم  يف اردارس الثانوي .

  متوةط  0.60 0.78 1.80 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   8تيف  نتائج اجلد ل رق   
رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   إدارة التعلم  بد 
، يف جمال اخلردمات اريراندة جراءت بدرجر  منخفمر ، اتوةر        2020التحول الوطين 
(،  تفصرمل ذلر  للرد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تنّفرا إدارة         1.80حيابي قدره  

تصراص بيفرهن ةرفل  الرتخلص مرن      التعلم  التوصمات الصادرة من اجلهرات ذات االخ 
(  هرو يقر  يف ضرمن    3مرن   2.08ارباني اريتهجفة( يف ارفتب  األ ىل، اتوة  حيابي  

متوة  الفئ  الثانم ،  هاا ييف  إىل جهود إدارة التعلم  يف ةفل  تهمئ  البمئ  التعلممم  من 
طر  الو ارير    خالل إنيفاء ارباني احلكومم   الرتخلص مرن اربراني اريرتهجفة،  لكرن اخل     

لو ارة التعلم  اليت مت إقفاراها مل تيتط  التخلص نهائمًا من اربراني اريرتهجفة، فرت  لقرد     
شفاك  م  القطاع اخلاص  هاا ما يهمل اريؤ لون يف   ارة التعلرم  أن يرت  مرن خاللرم     
التخلص من ارباني اريتهجفة اليت ال توفف بمئ  تعلمممر  مناةرب ،  جراءت لبرارة  تمر       
إدارة التعلررم  خطرر  ميررتقبلم  دقمقرر  للقمرراء للررد اهلرردر ارررادي  ارعنرروي يف العملمرر  

(،  يرفى الباحرث مرن خرالل     3مرن   1.94التعلممم ( يف ارفتب  الثانم ، اتوة  حيابي  
هاه النتمج   جود جهود من قبل إدارة التعلم  للقماء للد اهلدر ارالي  ارعنوي  تتمثل 

جود خط  دقمق ،  لكن تواجرم تلر  اجلهرود لقبرات حترول د ن      بعض هاه اجلهود يف  
القماء التال للد ذل  اهلدر، منها صعوب  تطبمق مثل تل  اخلط  نظفًا الختالف البمئات 
 ضع  التنيمق ب  أقيال إدارة التعلم   اردارس الثانوي   خاصر  فممرا ررص األثراق     

إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات    اردرةي  التجهمزات اردرةم ،  جاءت لبارة  حتقق
(،  يفى 3من  1.87ارياندة الدالم  للبمئ  التعلممم ( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  

الباحث من خالل هراه النتمجر  خلراًل يف لملمر  التنيرمق بر  خطر   لمرل اإلدارات         
  يف اردارس الثانوي  هي  األقيال جتاه احتماجات اردارس الثانوي ، فما أن البمئ  التعلممم

اريتهدف  بالتطويف إال أن لمنر  البحرث ترفى ضرعفًا يف التكامرل بر  اخلردمات ارقدمر          
للمدارس الثانوي ،  هاا يوجب للد اجلهات ارختصر  يف إدارة التعلرم  إلرادة النظرف يف     

للبنمر    اخلط   الربامج ارعمول بها،  جاءت لبارة  تم  إدارة التعلم  التحديث اريتمف
التقنمرر  يف اررردارس الثانويرر  يف رأس األ لويررات( يف ارفتبرر  الفابعرر ، اتوةرر  حيررابي  

(،  يظهف من ذلر   2.33 – 1.67(،  هاا ارتوة  يق  ضمن الفئ  الثانم   3من 1.87 
قصور يف لمل إدارة التعلم ؛ فمما يتعلق بالبنم  التقنم  للمدارس الثانوي  خصوصًا  جرود  

لكرت نم  بصورة متكامل ،  توفف خدمات االنرتنرت، فمرن متطلبرات القمرادة     األجهزة اال
اردرةم  ارعاصفة  التدريس احلديث  فق الفؤي  اجلديدة لو ارة التعلم  توفف بنمر  تقنمر    
متقدم ،  هاا ما ال يتوفف يف البمئ  التعلمممر  للمردارس الثانوير   فرق  جهر  نظرف لمنر         

ثل لنصفًا من لناصف البمئر  التعلمممر  احملفرزة للرد اإلبرداع      ، م  أن هاه البنم  متالبحث
،  جرراءت لبررارة  حتررث إدارة التعلررم  امرر  (2016 االبتكررار كمررا أ ضررح ميررعود  

اإلدارات  األقيال فمها للرد ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات ارردارس الثانوير ( يف ارفتبر         
  إىل قل  رضا قرادة ارردارس   (،  تيف  هاه النتمج3من  1.84اخلامي ، اتوة  حيابي  

الثانوي  من التطبمق الب  قفاطي يف اإلدارات  األقيال جتاه متطلبرات ارردارس الثانوير ،    
مما قد يتيبب يف حد ق خلل يف ةر  العملمر  التعلمممر  أحمانرًا بيربب ترهخف اةرتجاب         

  حتقرق ارف نر    ، فراللوائح التنظمممر  اإلدارات  األقيال لتلبم  احتماجات اردراس الثانوي 
(  هراا حيقرق ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات البمئر        1436كما ظهف يف دراةر   ل كلرث     

،  جاءت لبارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم         التعلممم 
تتناةب م  األهمم  ارفحل  العمفي  لطالب اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  

(،  هاا يب   جود درج  موافق  منخفم ،  يظهف من خالل ذلر   3من 1.79حيابي  
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إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات    اردرةي  التجهمزات اردرةم ،  جاءت لبارة  حتقق
(،  يفى 3من  1.87ارياندة الدالم  للبمئ  التعلممم ( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  

الباحث من خالل هراه النتمجر  خلراًل يف لملمر  التنيرمق بر  خطر   لمرل اإلدارات         
  يف اردارس الثانوي  هي  األقيال جتاه احتماجات اردارس الثانوي ، فما أن البمئ  التعلممم

اريتهدف  بالتطويف إال أن لمنر  البحرث ترفى ضرعفًا يف التكامرل بر  اخلردمات ارقدمر          
للمدارس الثانوي ،  هاا يوجب للد اجلهات ارختصر  يف إدارة التعلرم  إلرادة النظرف يف     

للبنمر    اخلط   الربامج ارعمول بها،  جاءت لبارة  تم  إدارة التعلم  التحديث اريتمف
التقنمرر  يف اررردارس الثانويرر  يف رأس األ لويررات( يف ارفتبرر  الفابعرر ، اتوةرر  حيررابي  

(،  يظهف من ذلر   2.33 – 1.67(،  هاا ارتوة  يق  ضمن الفئ  الثانم   3من 1.87 
قصور يف لمل إدارة التعلم ؛ فمما يتعلق بالبنم  التقنم  للمدارس الثانوي  خصوصًا  جرود  

لكرت نم  بصورة متكامل ،  توفف خدمات االنرتنرت، فمرن متطلبرات القمرادة     األجهزة اال
اردرةم  ارعاصفة  التدريس احلديث  فق الفؤي  اجلديدة لو ارة التعلم  توفف بنمر  تقنمر    
متقدم ،  هاا ما ال يتوفف يف البمئ  التعلمممر  للمردارس الثانوير   فرق  جهر  نظرف لمنر         

ثل لنصفًا من لناصف البمئر  التعلمممر  احملفرزة للرد اإلبرداع      ، م  أن هاه البنم  متالبحث
،  جرراءت لبررارة  حتررث إدارة التعلررم  امرر  (2016 االبتكررار كمررا أ ضررح ميررعود  

اإلدارات  األقيال فمها للرد ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات ارردارس الثانوير ( يف ارفتبر         
  إىل قل  رضا قرادة ارردارس   (،  تيف  هاه النتمج3من  1.84اخلامي ، اتوة  حيابي  

الثانوي  من التطبمق الب  قفاطي يف اإلدارات  األقيال جتاه متطلبرات ارردارس الثانوير ،    
مما قد يتيبب يف حد ق خلل يف ةر  العملمر  التعلمممر  أحمانرًا بيربب ترهخف اةرتجاب         

  حتقرق ارف نر    ، فراللوائح التنظمممر  اإلدارات  األقيال لتلبم  احتماجات اردراس الثانوي 
(  هراا حيقرق ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات البمئر        1436كما ظهف يف دراةر   ل كلرث     

،  جاءت لبارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم         التعلممم 
تتناةب م  األهمم  ارفحل  العمفي  لطالب اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  

(،  هاا يب   جود درج  موافق  منخفم ،  يظهف من خالل ذلر   3من 1.79حيابي  
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افتقار اردارس الثانوي  للربامج اإلرشادي  ارقدمر  مرن إدارة التعلرم   الريت تردل  مهرال       
ارفشدين الطالبم ،  تق  مهم  مثل هاه الربامج للرد قير  اإلرشراد الطالبري، الراي      

، فحل  العمفي  للطالب  ارفحل  العام  للمجتمر  ينبغي أن تتيايف جهوده م  متطلبات ار
( أن البمئ  التعلممم  احملفزة للرد االبرداع  االبتكرار    2018 كما أكدت دراة  اليفنمفي  

لميت بمئ  تعلممم  لادي  بل تتطلرب أن تتحرول إىل بمئر   منر  تتمرمن برفامج إرشرادي         
لبرارة  حترفص إدارة    ،  جراءت متطورة،  هاا لن يتحقرق د ن دلر  مرن إدارة التعلرم     

التعلم  للد بناء شفاكات ناجح  م  مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوير  يف  
(،  يتمرح مرن ذلر     3من  1.79اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليابع ، اتوة  حيابي  

اخنفاض ميتوى التعا ن ب  مؤةيات القطاع اخلاص  اردارس الثانوي  لردل  الرربامج   
ي ،  يعود ةبب ذل  االخنفاض من  جه  نظف قرادة ارردارس الثانوير  إىل ضرع      الرتبو

د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه بناء مثل تل  اليففاكات،  جراءت لبرارة   
 تتعا ن إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف رف  مقردار ارخصصرات ارالمر  لتلبمر      

(،  هرو مرن   3من  1.78وي ( يف ارفتب  الثامن ، اتوة  حيابي  احتماجات اردارس الثان
مؤشفات الفئ  الثانم  بدرجر  موافقر  متوةرط ، فقرادة ارردارس الثانوير  يرف ن أن إدارة        
التعلررم  ال تتعررا ن معهرر  بالدرجرر  ارفجرروة يف رفرر  مقرردار ارخصصررات ارالمرر  لتلبمرر  

ملم  ارخصصر  للمردارس الثانوير  ال تكفري     احتماجات اردارس الثانوي ، فارمزانم  التيفرغ 
للقمررال اررا يررهملون حتقمقررم،  جرراءت لبررارة  تلتررزل إدارة التعلررم  بتحقمررق كفرراءة األداء 

(، 3مرن   1.75، اتوةر  حيرابي    التاةرع  التيفغملي رفافق اردارس الثانوي ( يف ارفتبر   
رس الثانوي ، فالعملمر    ميكن القول  فق هاه النتمج   جود نقص يف اةتثمار مفافق اردا

التعلممم  مل تعد حمصورة داخل حجفات الدراة ، بل تعدت ذلر   فرق االةررتاتمجمات    
احلديث ،  أصبحت تتطلب توفف بمئر  تعلمممر  متكاملر  ارفافرق،  هراا يلرزل اجلهر  ذات        
االختصاص يف إدارة التعلم  بتحقمق أللد درجرات الكفراءة التيفرغملم  رفافرق ارردارس      

ي ،  هاا ما ال يفاه قادة اردارس الثانوي  متوففًا،  جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلرم   الثانو
إىل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  األخفى لتلبم  احتماجات البمئ  الداخلم   اخلارجم  

(،  هاا ارتوة  يقر   3من  1.71للمدرة  الثانوي ( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي  
  الفئ  الثالث   منخفم (،  هاا ييف  إىل ضع  د ر اإلدارة العام  للتعلرم  يف  ضمن نطا

منطق  لي  يف دل  اردارس الثانوي  من خالل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  لتلبمر   
االحتماجات ارادي   ارعنوي  للمدارس الثانوي ،  جاءت لبارة  تتعا ن إدارة التعلم  مر   

نوي  يف تطويف أداء اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي ( يف قادة اردارس الثا
(،  ميكرن  3مرن   1.67ارفتب  احلادي  ليفف، بدرج  موافق  متوةرط   اتوةر  حيرابي     

القول أن الكادر اإلداري يف اردارس الثانوي  ال حيمون بالففص  ارناةب  اليت متكنه  مرن  
ا يعررود إىل قصررور يف د ر إدارة اررروارد البيفررفي  يف إدارة تطررويف أدائهرر  الرروظمفي،  هررا

التعلم ، فارهال الوظمفي للكادر اإلداري يف اردارس الثانوير  تتطلرب تطرويفًا يف أدائهر      
 تنمم  خلرباته ،  جراءت لبرارة  ختصرص إدارة التعلرم  ممزانمرات مالمر  مفنر  لتنفمرا         

ثانوي ( يف ارفتب  الثانم  ليفف، اتوةر  حيرابي   الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس ال
(، تيف  هاه النتمج  اإلحصائم  إىل ضرع  ارخصصرات ارالمر  ارخصصر      3من  1.52 

لربامج التدريب، فال ميكن تنفما بفامج تدريبم  كمبادرة من قادة ارردراس الثانوير   فرق    
التدريب اخلاصر ، نظرفًا لقلر     احتماجات ارعلم   العامل  اإلداري  بالتعا ن م  مفاكز 

 .اروارد ارالم  ارخصص  للمدارس الثانوي 

 التءصيات:
للرربامج  اجلروائز   االلتزال بتحقمق اليففافم   النزاه  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي   -

 الداخلم   اخلارجم .
مرن   قادة اردارس الثانوي  للد حتقمق طمروحه  يف تطرويف البمئر  التعلمممر      ميالدة -

 خالل تقدي  الدل  ارالي  ارعنوي هل .
الريت تتطلبهرا    الصرائب   القرفارات  ه اختراذ اربادرة إىل دل  قادة اردارس الثانوي  لند  -

 .مصلح  العمل الرتبوي  اإلداري
للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر العمل  -

 إداري متكامل.
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(،  هاا ارتوة  يقر   3من  1.71للمدرة  الثانوي ( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي  
  الفئ  الثالث   منخفم (،  هاا ييف  إىل ضع  د ر اإلدارة العام  للتعلرم  يف  ضمن نطا

منطق  لي  يف دل  اردارس الثانوي  من خالل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  لتلبمر   
االحتماجات ارادي   ارعنوي  للمدارس الثانوي ،  جاءت لبارة  تتعا ن إدارة التعلم  مر   

نوي  يف تطويف أداء اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي ( يف قادة اردارس الثا
(،  ميكرن  3مرن   1.67ارفتب  احلادي  ليفف، بدرج  موافق  متوةرط   اتوةر  حيرابي     

القول أن الكادر اإلداري يف اردارس الثانوي  ال حيمون بالففص  ارناةب  اليت متكنه  مرن  
ا يعررود إىل قصررور يف د ر إدارة اررروارد البيفررفي  يف إدارة تطررويف أدائهرر  الرروظمفي،  هررا

التعلم ، فارهال الوظمفي للكادر اإلداري يف اردارس الثانوير  تتطلرب تطرويفًا يف أدائهر      
 تنمم  خلرباته ،  جراءت لبرارة  ختصرص إدارة التعلرم  ممزانمرات مالمر  مفنر  لتنفمرا         

ثانوي ( يف ارفتب  الثانم  ليفف، اتوةر  حيرابي   الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس ال
(، تيف  هاه النتمج  اإلحصائم  إىل ضرع  ارخصصرات ارالمر  ارخصصر      3من  1.52 

لربامج التدريب، فال ميكن تنفما بفامج تدريبم  كمبادرة من قادة ارردراس الثانوير   فرق    
التدريب اخلاصر ، نظرفًا لقلر     احتماجات ارعلم   العامل  اإلداري  بالتعا ن م  مفاكز 

 .اروارد ارالم  ارخصص  للمدارس الثانوي 

 التءصيات:
للرربامج  اجلروائز   االلتزال بتحقمق اليففافم   النزاه  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي   -

 الداخلم   اخلارجم .
مرن   قادة اردارس الثانوي  للد حتقمق طمروحه  يف تطرويف البمئر  التعلمممر      ميالدة -

 خالل تقدي  الدل  ارالي  ارعنوي هل .
الريت تتطلبهرا    الصرائب   القرفارات  ه اختراذ اربادرة إىل دل  قادة اردارس الثانوي  لند  -

 .مصلح  العمل الرتبوي  اإلداري
للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر العمل  -

 إداري متكامل.
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 . الدراةم الفصولداخل ات التدريس الفعال خبفض لدد الطالب حتقمق متطلب -
 ص ممزانمات مالم  مفن  لتنفما الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس الثانوي .مختص -

 املقرتحات:

 يقرتح الباحث تنا ل اروضولات التالم :
 مقومات البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكار. -
يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار من  جهر    م لتعلمماات د ر اإلدار -

 اردارس الثانوي . قائداتنظف 

 املناجع العنبية:
    ل(. مقومات البمئ  الرتبوي  احملفزة للتممز  اإلبداع. رةال  ارعلر   2016أبو رياش، موةد إبفاهم

 .13 – 10(، 1 53األردن،  –
 ل(. أثف اةتخدال التقنم  للد أةالمب التردريس احلديثر . جملر     2018رق  األصبحي، هب  لبدالوا

 .364 – 336(، 2 34مصف،  -جامع  أةموط  -كلم  الرتبم  
   اق  تطبمق الدلمل التنظممي  اإلجفائي ردارس التعلرم  العرال يف   ره1436 ل كلث ، فهد لبمد  .)

كلم  العلول االجتمالمر ، جامعر     (  منيفورةرةال  ماجيت  غ اردارس االبتدائم  ادين  الفياض. 
 اإلمال حممد بن ةعود اإلةالمم ، اليعودي .

   اق  ممارةات قادة ارردارس الثانوير  يف منطقر  لير  للقمرادة      ل(. 2018البح ي، اليمد اليمد 
ارملك  ، جامع  ارل  خالد، جمل  جامع  ارل  خالد للعلول الرتبوي . اإلبدالم   اةرتاتمجم  تطويفه

 .61  – 21(، 1 29العفبم  اليعودي ، 
   ل(. اردرة   اتتم . لمان: دار أةام  للنيفف.2012بفبخ، ففحان حين 
   ارمارةات القمادي  لبناء بمئ  إجيابمر  حمفرزة يف   2020البلمهد، نورة حممد؛ ارط ي، أم ة قفناس .)

بوي   الدراةات اإلنيانم ، جامع  تعز، الممن، اردارس االبتدائم  احلكومم  للبنات، جمل  العلول الرت
12 ،182 – 214. 

   ل(. لوامل البمئ  التعلمممر  اررؤثفة للرد صرعوبات الرتعل  لألمرم :       2007تامف، أمحد إمسالمل
معهرد الدراةرات  البحروق الرتبوير ، جامعر        (رةال  ماجيت  غر  منيفرورة   دراة  تيفخمصم . 

 القاهفة، مصف.
   ل(. إدارة اروارد البيففي . لمان: دار أةام  للنيفف.2008حيون ، فمصل 
   ل(. معاي  اختمار مديفي ادارات الرتبمر   التعلرم  يف ارملكر  العفبمر      2006اليواط، امل مطف

 اليعودي : الواق   ارهمول. رةال  دكتوراه غ  منيفورة، كلم  الرتبم ، جامع  أل القفى، اليعودي .
   د ر القمادة الرتبوي  الفعال  يف حتقمق البمئ  اردرةم  اجلاذبر  للرتعل .    ل(.2015شفف، للم  حممد

 .69 – 47، 1اليعودي ،  –جامع  الباح   -كلم  الرتبم   -ميتقبلم  ارؤمتف الد لي األ ل: الرتبم   فا  
   ررادة  (. أثف منظوم  البمئ  اردرةم  يف تنمم  القم  اإلبدالمر  التيفركملم  ره1430اليفليت، أمل حممد  

الرتبم  الفنم  بارفحل  الثانوي  من  جه  نظف ارعلمات. رةال  ماجيت  غ  منيفرورة، كلمر  الرتبمر ،    
 جامع  أل القفى، اليعودي .



مجلة العلوم التربوية والنفسية 151المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م150

مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي

 املناجع العنبية:
    ل(. مقومات البمئ  الرتبوي  احملفزة للتممز  اإلبداع. رةال  ارعلر   2016أبو رياش، موةد إبفاهم

 .13 – 10(، 1 53األردن،  –
 ل(. أثف اةتخدال التقنم  للد أةالمب التردريس احلديثر . جملر     2018رق  األصبحي، هب  لبدالوا

 .364 – 336(، 2 34مصف،  -جامع  أةموط  -كلم  الرتبم  
   اق  تطبمق الدلمل التنظممي  اإلجفائي ردارس التعلرم  العرال يف   ره1436 ل كلث ، فهد لبمد  .)

كلم  العلول االجتمالمر ، جامعر     (  منيفورةرةال  ماجيت  غ اردارس االبتدائم  ادين  الفياض. 
 اإلمال حممد بن ةعود اإلةالمم ، اليعودي .

   اق  ممارةات قادة ارردارس الثانوير  يف منطقر  لير  للقمرادة      ل(. 2018البح ي، اليمد اليمد 
ارملك  ، جامع  ارل  خالد، جمل  جامع  ارل  خالد للعلول الرتبوي . اإلبدالم   اةرتاتمجم  تطويفه

 .61  – 21(، 1 29العفبم  اليعودي ، 
   ل(. اردرة   اتتم . لمان: دار أةام  للنيفف.2012بفبخ، ففحان حين 
   ارمارةات القمادي  لبناء بمئ  إجيابمر  حمفرزة يف   2020البلمهد، نورة حممد؛ ارط ي، أم ة قفناس .)

بوي   الدراةات اإلنيانم ، جامع  تعز، الممن، اردارس االبتدائم  احلكومم  للبنات، جمل  العلول الرت
12 ،182 – 214. 

   ل(. لوامل البمئ  التعلمممر  اررؤثفة للرد صرعوبات الرتعل  لألمرم :       2007تامف، أمحد إمسالمل
معهرد الدراةرات  البحروق الرتبوير ، جامعر        (رةال  ماجيت  غر  منيفرورة   دراة  تيفخمصم . 

 القاهفة، مصف.
   ل(. إدارة اروارد البيففي . لمان: دار أةام  للنيفف.2008حيون ، فمصل 
   ل(. معاي  اختمار مديفي ادارات الرتبمر   التعلرم  يف ارملكر  العفبمر      2006اليواط، امل مطف

 اليعودي : الواق   ارهمول. رةال  دكتوراه غ  منيفورة، كلم  الرتبم ، جامع  أل القفى، اليعودي .
   د ر القمادة الرتبوي  الفعال  يف حتقمق البمئ  اردرةم  اجلاذبر  للرتعل .    ل(.2015شفف، للم  حممد

 .69 – 47، 1اليعودي ،  –جامع  الباح   -كلم  الرتبم   -ميتقبلم  ارؤمتف الد لي األ ل: الرتبم   فا  
   ررادة  (. أثف منظوم  البمئ  اردرةم  يف تنمم  القم  اإلبدالمر  التيفركملم  ره1430اليفليت، أمل حممد  

الرتبم  الفنم  بارفحل  الثانوي  من  جه  نظف ارعلمات. رةال  ماجيت  غ  منيفرورة، كلمر  الرتبمر ،    
 جامع  أل القفى، اليعودي .
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    ل(. د ر قادة اردارس يف توف  بمئر  تعلمممر   منر  لطرالب ارردارس      2018اليفنمفي، للي لبدا
 .348 – 327(، 2 26للدراةات الرتبوي   النفيم ، غزة،  ةالمم اإل اجلامع الثانوي  ادين  الفياض، جمل  

   ل(. تطويف أداء قادة اردارس احلكومم  يف حمافظ  الد ادمي لتحير   2019العتميب، شمخ  ةلطان
: أمنروذج مقررتح. رةرال  ماجيرت  غر       2030البمئ  التعلممم  احملفزة للد االبتكار يف ضوء رؤير   

 جامع  األم  ةطال بن لبدالعزيز، ارملك  العفبم  اليعودي . منيفورة، كلم  الرتبم ،
   ل(. التخطم  الرتبوي يف إدارات الرتبم   التعلم  لتعلم  البنات: الواق  2010العتميب، غا ي ةفف

  اريتقبل. رةال  ماجيت  غ  منيفورة، كلم  الرتبم ، جامع  أل درمان اإلةالمم ، اليودان.
  تقمم  اروارد البيففي   ارادير  اكاترب الفئاةر  العامر  لفلاير       ره1434 العصممي، ةامي حممد .)

 اليفباب يف ضوء أهدافها. رةال  ماجيت  غ  منيفورة، كلم  الرتبم ، جامع  أل القفى، اليعودي .
   ل(. االحتماجات التدريبم  ارهنم   بعض ارتغ ات الدميوغفافم  لدى 2017العطاس، لبدا  أمحد

. اتلر   2020  يف مؤةيات أرباب الطوائر  يف ضروء أهرداف بفنرامج التحرول الروطين       العامل
 .265 – 240(، 4 6األردن،  –اجلمعم  األردنم  لعل  النفس  -الرتبوي  الد لم  ارتخصص  

     ل(. د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر  لير  الثرانوي يف التخطرم        2008للي، للري أمحرد
الثانوي  باليودان: دراة  حتلملم  تقوميم . رةال  ماجيت  غ  منيفورة، جامع  أل  التعلممي للمفحل 

 درمان اإلةالمم ، اليودان.
   ه(. إلداد قادة اردارس الثانوي  يف ارملك  العفبم  اليرعودي  يف ضروء   1439العمفي، للي صاحل

ة، كلم  الرتبمر ، جامعر  ارلر     بفنامج التحول الوطين مو جمتم  ارعفف . رةال  دكتوراه غ  منيفور
 خالد، اليعودي .

   ل(. تطويف البمئ  التعلممم  لدمج ذ ي االحتماجات اخلاص  يف مردارس  2017الغامدي، منال أمحد
 .306 –266 ، 194مصف،  –ضوء معاي  اجلودة اليفامل . جمل  القفاءة  ارعفف  التعلم  العال للبنات يف 

   اقر  البمئر  التعلمممر   االلعراب  اد اتهرا( يف ريراض االطفرال        (. رهر 1433القبميي، رنا حممد 
احلكومم   األهلم . رةال  ماجيت  غ  منيفورة، كلم  العلول االجتمالم ، جامع  اإلمال حممرد برن   

 ةعود اإلةالمم ، اليعودي .
   اع لردى  ل(. د ر البمئ  اردرةم  يف حتفمز اإلبد2017قف اني، خالد نظمي؛ حف  ا ، حيال توفمق

الطلب  يف مدارس لال فليط  من  جه  ارعلم   ارعلمات فمها. جمل  اريفكاة للعلول اإلنيرانم   
 .139 –89  (، 1 4األردن،  –جامع  العلول اإلةالمم  العارم   - االجتمالم  

   األداء ل(. أبعاد بمئ  العمل ارادي   ارعنوي   د رها يف حتي  كفاءة 2014ماضي، خلمل إمسالمل
الوظمفي للعامل : دراة  تطبمقم  للد اجلامعات الفليطمنم ، اتلر  العلممر  للدراةرات التجارير      

 .392 – 367(، 1 5مصف،  – البمئم  
   د ر أةالمب االشفاف الرتبوي يف تطويف االداء ارهرين للمعلمر     ل(.2016ارالكي، حامد حين

ماجيرت  غر  منيفرورة، كلمر  الرتبمر ، جامعر  النرمل ،         ، رةال يف اردارس الثانوي  ادين  الطائ 
 اليودان. 

   ل(. التعلم   النمو االقتصادي يف ارملك  العفبم  2004ارالكي، لبدا  حممد؛ لبمد، أمحد ةلممان
 .175 – 143(، 114 30الكويت،  –اليعودي . جمل  دراةات اخللمج  اجلزيفة العفبم  

   ختطم   تنمم  اروارد البيففي : دراة  للمفاهم  بالرتكمز للد القطراع  ل(. 2016حممد، حممد العطا
اعم  التاريخ  اآلثار بد ل جملس التعا ن لرد ل اخللرمج    -اليماحي. جمل  اخللمج للتاريخ  اآلثار 

 .615 – 567، 11اليعودي ،  –العفبم  
   التمّمز  االبتكار. رةال  ارعلر ،  ل(. تهمئ  البمئ  الرتبوي  احملفزة لإلبداع  2016ميعود، لملد أمحد

 .32 – 30(، 1 53  ارة الرتبم   التعلم ، األردن، 
    1436ه(. الدلمل اإلجفائي  التنظممي ردارس التعلم  العال اإلصدار الثالث 1436  ارة التعلم 

 .ره1437-
 Asiyai, Romina (2014). Students' Perception of the Condition of Their 

Classroom Physical Learning Environment and Its Impact on Their 
Learning and Motivation. College Student Journal, v48 n4 p716-726 
Win 2014. 

 Mestry, Raj; Bodalina, Kishan (2015). The Perceptions and Experiences 
of School Management Teams and Teachers of the Management of 
Physical Resources in Public Schools. Educational Management 
Educational Management Administration & Leadership 43(3). 

 Koch, Anna R. Binnewies, Carman & Dormann, Christian (2015). 
Motivating innovation in schools: School principals’ work engagement 
as a motivator for schools’ innovation. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 2015, Vol. 24, No. 4, 505–517. 
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   األداء ل(. أبعاد بمئ  العمل ارادي   ارعنوي   د رها يف حتي  كفاءة 2014ماضي، خلمل إمسالمل
الوظمفي للعامل : دراة  تطبمقم  للد اجلامعات الفليطمنم ، اتلر  العلممر  للدراةرات التجارير      

 .392 – 367(، 1 5مصف،  – البمئم  
   د ر أةالمب االشفاف الرتبوي يف تطويف االداء ارهرين للمعلمر     ل(.2016ارالكي، حامد حين

ماجيرت  غر  منيفرورة، كلمر  الرتبمر ، جامعر  النرمل ،         ، رةال يف اردارس الثانوي  ادين  الطائ 
 اليودان. 

   ل(. التعلم   النمو االقتصادي يف ارملك  العفبم  2004ارالكي، لبدا  حممد؛ لبمد، أمحد ةلممان
 .175 – 143(، 114 30الكويت،  –اليعودي . جمل  دراةات اخللمج  اجلزيفة العفبم  

   ختطم   تنمم  اروارد البيففي : دراة  للمفاهم  بالرتكمز للد القطراع  ل(. 2016حممد، حممد العطا
اعم  التاريخ  اآلثار بد ل جملس التعا ن لرد ل اخللرمج    -اليماحي. جمل  اخللمج للتاريخ  اآلثار 

 .615 – 567، 11اليعودي ،  –العفبم  
   التمّمز  االبتكار. رةال  ارعلر ،  ل(. تهمئ  البمئ  الرتبوي  احملفزة لإلبداع  2016ميعود، لملد أمحد

 .32 – 30(، 1 53  ارة الرتبم   التعلم ، األردن، 
    1436ه(. الدلمل اإلجفائي  التنظممي ردارس التعلم  العال اإلصدار الثالث 1436  ارة التعلم 

 .ره1437-
 Asiyai, Romina (2014). Students' Perception of the Condition of Their 

Classroom Physical Learning Environment and Its Impact on Their 
Learning and Motivation. College Student Journal, v48 n4 p716-726 
Win 2014. 

 Mestry, Raj; Bodalina, Kishan (2015). The Perceptions and Experiences 
of School Management Teams and Teachers of the Management of 
Physical Resources in Public Schools. Educational Management 
Educational Management Administration & Leadership 43(3). 

 Koch, Anna R. Binnewies, Carman & Dormann, Christian (2015). 
Motivating innovation in schools: School principals’ work engagement 
as a motivator for schools’ innovation. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 2015, Vol. 24, No. 4, 505–517. 
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 فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 دى تالميذ الصف اخلامس االبتدائييف تنمية كفايات فهم املقروء ل

 
 

 الشمري  بن علي عيسى بن علي 
 أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد        

 جامعة حائل    – كلية الرتبية 

 
  املتشعب التفكري إسرتاتيجيات مباستخدا التدريس فاعلية

 االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم كفايات تنمية يف

 الشمري  بن علي عيسى بن علي 

 امللخص:
 تنمية يف املتشعب التفكري إسرتاتيجيات باستخدام التدريس فاعلية إىلالتعرف هو  :هدف البحث

 اسدتخدم املدنه    ، ولتحقيد  هددف البحدث   االبتددايي  اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم كفايات
، وألجل ذلك قدام  (والضابطة التجريبية) اجملموعتني املعتمد على -ذو التصميم شبه التجرييب- التجرييب

الباحث ببناء قايمة بكفايات فهم املقروء الالزمة لطدال  الصدف اخلدامس االبتددايي، و ليدل للمعلدم       
 مت صددقها وبباتهدا،   مدن  التحقد   لقياس كفايات فهدم املقدروء، وبعدد   لتطبي  اإلسرتاتيجيات، واختبار 

 بواقد   االبتددايي دديندة حايدل،    اخلدامس  الصدف  تالميذ من تلميًذا( 42) من مكونة عينة على تطبيقها
بالطريقدة   اختيدارهم  مت الضابطة، اجملموعة ميثلون تلميًذا( 20)و التجريبية، اجملموعة ميثلون تلميَذا( 22)

 إحصدايية   اللدة  ذات فدرو   عن وجدو   البحث كشفت نتاي وقد ية العنقو ية متعد ة املراحل، العشواي
 يف الضدابطة  واجملموعدة  التجريبيدة  اجملموعدة   رجدات  متوسدطي  بدني  ( ≥ α 0.05)  اللة مستوى عند

االبتددايي، لصدات تالميدذ     اخلدامس  الصدف  تالميدذ  املقروء لدى فهم كفايات الختبار البعدي التطبي 
جملموعة التجريبية، كما كشفت نتاي  البحث عن وجو   اللة عملية السدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري    ا

( وهدي قيمدة كدبرية    23%) ( η2)املتشعب يف التدريس؛ حيث بلغ حجم التباين املفسر وفًقا ملرب  إيتدا  
املقروء لدى عينة  تعكس فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية كفايات فهم

 الدتفكري  إسدرتاتيجيات  تضدمني  ضدرورة أوصدى البحدث ب   النتداي  ويف ضوء ما أسدفرت عنده   الدراسة، 
 اسدتخدام  كيفيدة  علدى  العربيدة  اللغدة  معلمدي  تددريب  العربيدة، إضداقة إىل   اللغدة  كتب بناء يف املتشعب

 العربية. اللغة مهارات تدريس يف املتشعب التفكري إسرتاتيجيات
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  املتشعب التفكري إسرتاتيجيات مباستخدا التدريس فاعلية

 االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم كفايات تنمية يف

 الشمري  بن علي عيسى بن علي 

 امللخص:
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The effectiveness of teaching by using cross-thinking strategies in 
developing reading comprehension competencies for the fifth graders 

Ali bin Eisa bin Ali Alshammari 

 

Abstract 
     The aim of this study is to identify the effectiveness of teaching using cross-

thinking strategies in developing the competencies of reading comprehension for the fifth-
grade primary students, To achieve the goal of the research, he used the experimental 
approach - with a quasi-experimental design - based on the two groups (experimental and 
control), and for this the researcher built a list of reading comprehension competencies 
needed for fifth grade students, a guide for the teacher to implement strategies, and a test to 
measure reading comprehension competencies, and after verifying their validity And its 
stability, it was applied to a sample of (42) pupils from the fifth grade of primary school in 
Hail, by (22) pupils representing the experimental group, and (20) pupils representing the 
control group. They were chosen by the multi-stage cluster random method, and the results 
of the research revealed that there are statistically significant differences at the level of 
significance (0.05 α ≤) between the mean scores of the experimental group and the control 
group in the post application of the test of reading comprehension competencies among 
fifth grade students, in favor of the experimental group students. The results of the research 
also revealed the existence of practical implications for using divergent thinking strategies 
in teaching. Where the size of the variance explained according to the ETA square reached 
(2) (23%), which is a great value that reflects the effectiveness of teaching using divergent 
thinking strategies in developing reading comprehension competencies among the study 
sample. The Arabic language, in addition to training Arabic language teachers on how to 
use divergent thinking strategies in teaching Arabic language skills. 

Keywords: cross-thinking, reading comprehension competences, the fifth primary grade 

 املقدمة:

اللغة ذات مهارات أرب  ال ميكن للفر  أن يتمكن منهدا إذا حددل لديده خلدل يف     
القراءة أحد هذه املهارات األرب  بل وأهم تلدك املهدارات؛ فدال ميكدن أن      أحدها، وتعترب

تستقيم لغة أي فر  وهو ال حيسن القراءة ويتقنها، ولذلك كان أول أمدر جداء بده القدران     
چ  ٹ چ الكريم يف أول آية أنزلت على نبينا حممد علية أفضل الصدالة والسدالم قولده    

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 (.5 – 1 )القران الكريم، العل ، چگ
إنَّ القراءة هي عملية تعرف وحتليل وتقويم وإبداع، ومن بدم فد ن تنميدة مهدارات     
الفهم القرايي جيب أن يكون الغاية املقصو ة لتعليمها، لكونه يعكس قدرة املتعلمني علدى  

وتفسريها، وتقييمها، فهي عملية معقدة تتألف من العديدد   فهم الرموز املكتوبة، وترمجتها
من العمليات العقلية والنفسية واأل ايية باإلضافة إىل شخصية القارئ يف العملية القراييدة  
برمتها، وهي ال حتصل إال بفهم املقروء؛ ألن الفهم هو أساس العملية التعليمية، والنتاي  

 (.164، ص 2019، البدري)املرجوة من التعليم والتعلم 
( أّنده قدد أصدبن مدن     583، ص 2018تأسيًسا على ما سب  فقدد ذكدر الزهدراء )   

املعتقدات الراسخة بني معظم الباحثني يف جمدال تعليميدة اللغدة )اللغدة األم أو الثانيدة أو      
األجنبية( أنَّ الفهم القرايي عنصر أساسي للتحصيل العلمي، وحتقيد  مسدتوى عدالن مدن     

ى مدى استخدام املتعلمني إلسرتاتيجيات القراءة، نظًرا ملا يكابده الكدثري  الفهم يتوقف عل
من املتعلمني يف عملية الفهم، فقد أصبن تعليم إسرتاتيجيات القراءة يف مراحدل مدا قبدل    
التعليم اجلامعي ضرورة ملحة لتنمية مهارات الفهم القرايي لديهم، ومنه حتقي  أهددافهم  

 التعليمية املنشو ة.
فقد أصبن من الضروري التعرَّف على املقصدو  دهدارة فهدم املقدروء، فقدد      لذلك 

ُعرفت بأنها "العملية اليت تستخدم فيها اخلربات السابقة، ومالمن املقروء، لتكوين املعداني  
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(  كما عرفها كل من شحاته 32، ص 1999املفيدة لكل قارئ فر  يف سيا  معني")عصر، 
ة عقلية معرفية يصل بها القارئ إىل معرفة املعاني الديت  ( بأنها "عملي84، 2012والسمان) 

يتضمنها النص املقروء نثًرا أو شعًرا، اعتماً ا على خرباته السابقة، وذلك من خالل ربطه 
بني الكلمات، واجلمل، والفقرات ربًطا يقوم على التفسري، واملوازنة، والتحليل، والنقدد،  

للنصدي، وتنتهدي بدالفهم اإلبدداعي لده، حتدى        ويتدرج يف مستويات تبدأ بالفهم احلدريف 
يتمكن من بناء املعنى من النص من خالل تفاعلده معده". وقدد حدد ت بعدب األ بيدات       
الرتبوية هذه املستويات بثالل مسدتويات هدي: مسدتوى الفهدم احلدريف، مسدتوى الفهدم        

 ي:( هذه املستويات كما يل2005االستنتاجي، مستوى الفهم النقدي، أوضن العقيلي )
فقد عرَّف مستوى الفهم احلريف بأنَّه" املسدتوى األول مدن مسدتويات الفهدم القرايدي،       -

ويعين التقاط املعنى احلريف الرييس املباشر للكلمة أو اجلملة أو الفكدرة مدن السديا ،    
ويتمحور حول فهم األفكار واملعلومات واألحدال اليت ور  ذكرها صراحة أوضمًنا 

رَّف مستوى الفهدم االسدتنتاجي بأنَّده" املسدتوى الثداني مدن       يف النص املكتو ". كما ع
مستويات الفهم االستنتاجي، ويعين القدرة على قراءة ما بدني السدطور ومدا وراءهدا     
والتقدداط املعدداني الضددمنية، واسددتخالص النتدداي  مددن املعلومددات املقدمددة، و ييددز  

فضداًل عدن    األحدال الوار ة، وحتليل مشداعر الكاتدب والشخصديات، وتفسدريها،    
إ راك العالقددات بددني األسددبا  والنتدداي ، والتوصددل إىل بندداء تعميمددات مناسددبة،   
وتوظيف مهارات التنبؤ واملقارنة، والتصنيف". وقد عّرف مستوى الفهم النقدي بأنَّده"  
املستوى الثالث مدن مسدتويات الفهدم القرايدي، ويعدين إصددار احلكدم علدى املدا ة          

ها وجو تهدا يف ضدوء معدايري حمدد ة ومناسدبة، مد        املقروءة، من حيث صدقها و قت
تقديم مسوغات لألحكام اليت يتوصدل إليهدا القدارئ، ويفدرتا يف القدارئ يف هدذا       
املستوى توظيف مهارات التقويم، وحدل املشدكالت، والقدراءة الناقددة والتحليليدة،      

اآلراء، والتعامل م  القراءة بوصفها مهارات تفكري، فضاًل عن التميز بدني احلقداي  و  
 (123ص )والدعاية واإلعالن يف النص". 

وقد حد ت أ بيات تربوية أخرى مخسة مستويات للفهدم القرايدي منهدا مدا أور ة     
( إىل: الفهم املباشر، والفهم التفسريي، والفهم الناقد، والفهم التذوقي، 2009)الصاوي 

مات واجلمل واألفكدار  والفهم االبتكاري. والفهم املباشر هو الفهم احلريف؛ أي فهم الكل
املباشرة مثلما ور ت يف النص صراحة، أمدا الفهدم التفسدريي فهدو القددرة علدى حتديدد        
املعدداني الضددمنية، واسددتنتاج العالقددات، وفهددم مددا بددني السددطور ومددا ورايهددا، وحتديددد 
األغراا، ومعرفة القيم واالجتاهات. ويعين الفهم الناقد إصددار األحكدام مدن الناحيدة     

الداللية، والوظيفية، والتمييز بني الواق  واخليال وبدني األسدبا  والنتداي . أمدا     اللغوية و
الفهم التذوقي فهو الفهم العمي  املرتبط خبربة القارئ التأملية وإحساسه بشعور الكاتب. 
ويعين الفهم االبتكاري ابتكار أفكار جديدة مل يتناوهلا النص، واقرتاح حلول ملشكالت قد 

 تكون معقدة.
ا صنفتها بعب األ بيات بتصنيف آخر خيتلف عن التصدنيفني السدابقني وذلدك    كم

بناء على السيا  الذي ور ت فيه هل هو كلمة أم مجلة أم فقرة، حيدث صدنفها كدل مدن     
(Ohood ( 2015, p 80  & Zayer        إىل بالبدة مسدتويات هدي) مسدتوى الكلمدة– 

لمة املهارات التالية: ) حتديد مستوى الفقرة (؛ حيث يشمل مستوى الك –مستوى اجلملة 
معنددى الكلمددات و اللتهددا، تعدديني مضددا  الكلمددة، القدددرة علددى تصددنيف الكلمددات يف 
جمموعات متشابهة، إ راك العالقة بني كلمتني (، ويشمل مستوى اجلملة املهارات التالية: 
ددا  ) حتديد هدف اجلملة وفهم  اللتها، نقد ما تتضمنه اجلملدة مدن معداني ربدط اجلملدة      

يناسبها من معاني ونصوص متشابهة، إ راك العالقة الصدحيحة بدني مجلدتني وندوع هدذه      
العالقة(، كما يشمل مستوى الفقرة: )إ راك ما تهدف إلية الفقرة، وض  عندوان مناسدب   

 للفقرة، إ راك األفكار األساسية للفقرة(.
هدا، فتصدنيف   ولعل املتأمل يف التصنيفات السدابقة جيدد أنهدا تكدا  تتفد  فيمدا بين      

يشمل يف  -كلمة أم مجلة أم فقرة -مهارات فهم املقروء بنا على  السيا  اليت ور ت فيه  
(، والصداوي  2005كل مستوى منه مجيد  املسدتويات الديت أور هدا كدل مدن العقيلدي )       

(، وبناء عليه يتضن لنا أن عملية فهم املقروء ليست عملية سهلة، وإمنا هي عبارة 2009)
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الفهم التذوقي فهو الفهم العمي  املرتبط خبربة القارئ التأملية وإحساسه بشعور الكاتب. 
ويعين الفهم االبتكاري ابتكار أفكار جديدة مل يتناوهلا النص، واقرتاح حلول ملشكالت قد 

 تكون معقدة.
ا صنفتها بعب األ بيات بتصنيف آخر خيتلف عن التصدنيفني السدابقني وذلدك    كم

بناء على السيا  الذي ور ت فيه هل هو كلمة أم مجلة أم فقرة، حيدث صدنفها كدل مدن     
(Ohood ( 2015, p 80  & Zayer        إىل بالبدة مسدتويات هدي) مسدتوى الكلمدة– 

لمة املهارات التالية: ) حتديد مستوى الفقرة (؛ حيث يشمل مستوى الك –مستوى اجلملة 
معنددى الكلمددات و اللتهددا، تعدديني مضددا  الكلمددة، القدددرة علددى تصددنيف الكلمددات يف 
جمموعات متشابهة، إ راك العالقة بني كلمتني (، ويشمل مستوى اجلملة املهارات التالية: 
ددا  ) حتديد هدف اجلملة وفهم  اللتها، نقد ما تتضمنه اجلملدة مدن معداني ربدط اجلملدة      

يناسبها من معاني ونصوص متشابهة، إ راك العالقة الصدحيحة بدني مجلدتني وندوع هدذه      
العالقة(، كما يشمل مستوى الفقرة: )إ راك ما تهدف إلية الفقرة، وض  عندوان مناسدب   

 للفقرة، إ راك األفكار األساسية للفقرة(.
هدا، فتصدنيف   ولعل املتأمل يف التصنيفات السدابقة جيدد أنهدا تكدا  تتفد  فيمدا بين      

يشمل يف  -كلمة أم مجلة أم فقرة -مهارات فهم املقروء بنا على  السيا  اليت ور ت فيه  
(، والصداوي  2005كل مستوى منه مجيد  املسدتويات الديت أور هدا كدل مدن العقيلدي )       

(، وبناء عليه يتضن لنا أن عملية فهم املقروء ليست عملية سهلة، وإمنا هي عبارة 2009)
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دَّة هلا مستويات متعد ة، ينبغي االهتمام بها، ولذلك اهتمت وزارة التعليم عن عملية معق
هد( علدى  1427يف اململكة العربية السعو ية بذلك، فقد نصت وبيقة تعليم اللغة العربية )

تنمية مهارات فهم املقروء بكافة مستوياته، بدًءا مدن املسدتوى احلدريف وانتهداء باملسدتوى      
الباحثون أيًضا فتناولوه بالبحث والدراسة، فقد شهد جمالده ووًبدا   اإلبداعي، كما اهتم به 

مفهومده، وأهميتده، وإسدرتاتيجياته، و در       –و راسات متعد ة تناولته من كافة جوانبه 
يف  راسددتهما أبددر  Khusniyah & Lustyantie (2017)فقددد تندداول  -تنميتدده

ال  جامعدة ماتدارام   ( يف تنميدة مهدارات الفهدم القرايدي لددى  د      SQ4Rإسرتاتيجية )
اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا، وقد أظهرت النتاي  وجو  فرو  ذات  اللة إحصدايية  
لصات تالميذ اجملموعدة التجريبيدة الدذين  رسدوا مهدارات الفهدم القرايدي ب سدرتاتيجية         

(SQ4R،مما يعين أن اإلسرتاتيجية كانت ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي ) 
( هدفت إىل مناقشة عوامل التحول من تصنيف إسرتاتيجيات 2018ويف  راسة للزهراء )

الفهم القرايي إىل تعليمها يف مراحل التعليم مدا قبدل اجلدامعي، وتوصدلت إىل أنَّ الفهدم      
القرايي ميكن حتسينه باستخدام إسدرتاتيجيات حمدد ة وعلدى رأسدها عمليدة الفهدم، فد نَّ        

وضعوا األسس لتعليم اإلسرتاتيجيات اليت تساعد معلمدي اللغدة   الباحثني  وروا مناذج و
على جعل تالميذهم ينخر ون يف عملية القراءة ددا يعدزز قددراتهم فيهدا كمدا أن تعلدم       
إسرتاتيجيات الفهم القرايي  ريقة  كن املتعلمني من أن يصبحوا مستقلني بفهمهدم، ويف  

اتيجية التددريس التبدا لي يف تنميدة    ( تنداوال أبدر إسدرت   2019 راسة للبقعاوي والنصار )
مهارات الفهم القرايي لدى تالميدذ الصدف السدا س االبتددايي، وقدد أظهدرت النتداي         
وجو  فرو  ذات  اللة إحصايية لصات تالميذ اجملموعة التجريبية الذين  رسوا مهارات 

ندت ذات أبدر   الفهم القرايي ب سرتاتيجية التدريس التبا لي ممدا يعدين أن اإلسدرتاتيجية كا   
( يف  راستهما 2019فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي، كما تناول احلديد والدليمي )

أيًضا أبر  م  إسدرتاتيجيات اجلددول الدذاتي يف تنميدة مهدارات فهدم املقدروء والدتفكري         
التشعييب لطالبات الصف الساب  األساسي يف مبحث اللغة العربية، وقد أظهدرت النتداي    

و  ذات  اللدة إحصدايية لصدات  البدات اجملموعدة التجريبيدة الالتدي  رسدن         وجو  فر

مهارات الفهم القرايي ب سرتاتيجيات اجلدول الذاتي مما يعدين أن اإلسدرتاتيجيات كاندت    
 ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي والتفكري التشعييب.
الرتبويدة ال تدزال تلحد      ولكن على الرغم من هدذا االهتمدام إال أنَّ الدراسدات   
( اليت أكدت وجو  2014ضعًفا لدى التالميذ يف مهارات فهم املقروء كدراسة األحول )

ضعف لدى التالميذ يف الفهم القرايي، كما أكدت هذا الضعف  راسدات عددة كدراسدة    
(، واألمحدددي 2017(، وأيددو )2016(، والددترتي )2015(، وحسددن )2014البلددوي )
(، وقد أرجعدت هدذه الدراسدات هدذا     2019لبقعاوي والنصار )(، وا2019وبريكيت )

الضعف إىل إتباع  ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غري جمدية، وتشدكل عداي  يف   
حتقي  فهم املقروء الذي هدو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه          

ف  مستوى الطال  الدراسات باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل ر
 و كينهم من امتالك كفايات فهم املقروء.

ونظًرا الرتباط عملية فهم املقروء بالتفكري كان البحث عدن إسدرتاتيجيات تسدتثري    
تفكري التالميذ وتعمل على تنمية هذه املهارات لديهم دا ميكنهم من امتالك كفايات فهدم  

هي من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعمل  املقروء، لذلك تعد إسرتاتيجيات التفكري املتشعب
( أن إسدرتاتيجيات  570، ص 2018على ذلك، فقد ذكر خليفه وعبد الفتداح وحممدو  )  

التفكري املتشعب هي أحد اإلسرتاتيجيات و ر  التدريس احلديثة، اليت ميكن اسدتخدامها  
للطالب يف  يف عملية التدريس، وذلك لتحقي  أهداف املا ة، والرتكيز على الدور اإلجيابي

عملية التعلم، والعمل على رف  مستوى حتصيل الطال  وحتسني أ ايهم واجتاهاتهم حندو  
املا ة، وتكوين عا ات عقلية مرتبطة دهارات التفكري العليا واليت تساعدهم علدى اإلاداز   

 وتنمية مفهوم الذات لديهم.
ستند إىل الددما؛؛  وقد نشأت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ظل نظرية التعلم امل

، ص 2018حيث تعد إحدى نتداي   راسدة املدل البشدري كمدا أشدار إىل ذلدك بصدل )        
( إىل أنَّ إسرتاتيجيات التفكري املتشعب ترج  502، ص 2002(.كما أشار عمران )241
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

مهارات الفهم القرايي ب سرتاتيجيات اجلدول الذاتي مما يعدين أن اإلسدرتاتيجيات كاندت    
 ذات أبر فعَّال يف تنمية مهارات الفهم القرايي والتفكري التشعييب.
الرتبويدة ال تدزال تلحد      ولكن على الرغم من هدذا االهتمدام إال أنَّ الدراسدات   
( اليت أكدت وجو  2014ضعًفا لدى التالميذ يف مهارات فهم املقروء كدراسة األحول )

ضعف لدى التالميذ يف الفهم القرايي، كما أكدت هذا الضعف  راسدات عددة كدراسدة    
(، واألمحدددي 2017(، وأيددو )2016(، والددترتي )2015(، وحسددن )2014البلددوي )
(، وقد أرجعدت هدذه الدراسدات هدذا     2019لبقعاوي والنصار )(، وا2019وبريكيت )

الضعف إىل إتباع  ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غري جمدية، وتشدكل عداي  يف   
حتقي  فهم املقروء الذي هدو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه          

ف  مستوى الطال  الدراسات باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل ر
 و كينهم من امتالك كفايات فهم املقروء.

ونظًرا الرتباط عملية فهم املقروء بالتفكري كان البحث عدن إسدرتاتيجيات تسدتثري    
تفكري التالميذ وتعمل على تنمية هذه املهارات لديهم دا ميكنهم من امتالك كفايات فهدم  

هي من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعمل  املقروء، لذلك تعد إسرتاتيجيات التفكري املتشعب
( أن إسدرتاتيجيات  570، ص 2018على ذلك، فقد ذكر خليفه وعبد الفتداح وحممدو  )  

التفكري املتشعب هي أحد اإلسرتاتيجيات و ر  التدريس احلديثة، اليت ميكن اسدتخدامها  
للطالب يف  يف عملية التدريس، وذلك لتحقي  أهداف املا ة، والرتكيز على الدور اإلجيابي

عملية التعلم، والعمل على رف  مستوى حتصيل الطال  وحتسني أ ايهم واجتاهاتهم حندو  
املا ة، وتكوين عا ات عقلية مرتبطة دهارات التفكري العليا واليت تساعدهم علدى اإلاداز   

 وتنمية مفهوم الذات لديهم.
ستند إىل الددما؛؛  وقد نشأت إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ظل نظرية التعلم امل

، ص 2018حيث تعد إحدى نتداي   راسدة املدل البشدري كمدا أشدار إىل ذلدك بصدل )        
( إىل أنَّ إسرتاتيجيات التفكري املتشعب ترج  502، ص 2002(.كما أشار عمران )241
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أصوهلا إىل نظرة العقل اليت شهدت اهتماًما من قبل الرتبويني يف نهايات القرن العشدرين؛  
ويون على أنَّ التشعب يف التفكري يساعد على حددول اتصداالت جديددة    حيث أكد الرتب

بني اخلاليا العصبية تسمن للتفكري بأن يسري يف مسارات جديدة على حنو يقو  العقدل إىل  
 العمل ب مكانية أفضل، وبشكل أعلى كفاءة وأسرع من ذي قبل.

عدد مراجعتده   إن إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف ضوء ما توصل الباحدث إليده ب  
للعديد من املراج  والدراسات والبحول اليت تناولت التفكري املتشعب كدراسدة عمدران   

(، 2018(، وبصددل )2014)(، وإبددراهيم واتددار وسددعيد  2013(، وشددحاته )2002)
 (، ميكن تصنيفها يف سب  إسرتاتيجيات هي كالتالي:2019)(، والبقمي 2018وحممد )

: تعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية يف جوهرهدا علدى توجيده      إسرتاتيجية التفكري االفرتاضي -1
املعلم جملموعة من األسئلة االفرتاضية للطال ، م  مراعاة تتاب  األسدئلة كدي تعمدل    
إجاباتها على توضين احلدل، وابتكار عالقات جديدة بني الظواهر اللغوية احملتفلدة،  

ات وظدواهر  دا يسهم يف تكوين موضوعات افرتاضية جديدة حتوي أحددال وعالقد  
جديدة. وهذا الوع من التفكري يعترب مثري قوي و اف  فعَّدال لنمدو اخلاليدا العصدبية؛     

 حيث أنه يقوم بدفعها للتفكري بقوة يف األشياء واألسبا  والنتاي  املرتتبة عليها.
إسرتاتيجية التفكري العكسي)االنقالبي(: تعتمد هذه اإلسدرتاتيجية بالسدري يف املدتعلم     -2

مألوفة لديده مدن خدالل توجيده تفكدريه بدأن يبددأ مدن النتداي  وينتهدي           بطريقة غري 
باألسدبا ، أو يبددأ مدن النهايدة وينتهددي بالبدايدة، وبالدذها  بالتلميدذ إىل مددا وراء        
اخلربات اللغوية املقدَّمة هلا، أو من خالل الطلب من التلميذ بأن يدأتي بأسدئلة حدول    

إجابات ألسئلة تعطى لده،  بهددف    موضوع لغوي معني بدال من أن يطلب منه إجيا 
إ راك العالقات املستمرة بني األحدال واملواقف، وتعد هذه من أهم أمنداط الدتفكري   
اليت ميكن أن تزيد من إ راك التلميذ للعالقات بني عناصر املوقف التعليمي اللغدوي،  

حملتدوى  دا ينمي قدرته على النظرة الشاملة والكلية للموقف، ويدفعه للنظر بعم  يف ا
 التعليمي اللغوي، وفهم العالقات فيما بينه، دا يسهم يف  كينه من إعا ة صياغته.

إسرتاتيجية األنظمة الرمزية املختلفة: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية اسدتخدام األنظمدة      -3
الرمزية اللغوية املختلفة يف مواقف التعلم، بأنظمة رمزية لغوية اتلفة عن تلدك الديت   

، فاملتعلم حينما تنمو قدرتده يف ذلدك ف نده قدا ر علدى اسدتيعا        استخدمت من قبل
 عناصر املوقف ككل، وإ راك العالقة بني أجزايه والتعبري عنها بأسلوبه.

إسرتاتيجية التناظر "التشابه واالختالف": وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تدوفر فدرص    -4
االختالف فيما بينها،  البحث عن العالقات بني األشياء لتحديد أوجه التشابه وأوجه

وهذه العملية حتتاج إىل  ف  العقل إلجراء مزيد من املقارندات بدني مجلدة املعلومدات     
اليت مت استيعابها، فهو يتطلب إبداع عدالي؛ حيدث أنَّ اإلجابدة تتطلدب ابتكدار ر يدة       

 جديدة بني العناصر.
املتعلم يفكدر   إسرتاتيجية حتليل وجهات النظر: إن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل جعل -5

فيما لديه من أفكار ومعتقدات، وتشجعه على التعبري عن تلك األفكدار واملعتقددات   
اليت يؤمن بها، وذلك من حتليل التلميذ لوجهة نظره حتى تتاح له الفرصة يف تعميد   
التفكري فيها بشكل أعم ، ليتأمل مدى صدحتها، ومناسدبتها للموقدف، وعدن مددى      

مناسدبة، أو تعديلدها إذا احتاجدت لدذلك، أو رفضدها إذا      تدعيمها وقبوهلا عن كانت 
 كانت غري مناسبة أو صحيحة.

إسرتاتيجية التكملة: إنَّ إسرتاتيجية التكملة تعتمد علدى جعدل املدتعلم يفكدر بطدر        -6
متعد ة ويف اجتاهات اتلفة، وذلك من خدالل توجيهده إىل تكملدة األشدياء الناقصدة      

صر، أو اكتشاف عالقات جديدة، دا يسداعد علدى   كمحاولة إجيا  العالقات بني العنا
 تشعب تفكري التلميذ وتنمية مهارات التواصل اللغوي لديه.

إسرتاتيجية التحليل الشبكي: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية علدى تددريب املدتعلم مدن        -7
خالل  رح عد  من األسئلة عليه على استيعا  واكتشاف العالقدات بدني املواقدف    

احمليطة بنا وتبسيطها والتعبري عنهدا و ثيلدها، ممدا يسداعد علدى      واألحدال والظواهر 
تنمية تفكري التلميدذ ددا ميكنده مدن تنميده مهدارات التواصدل اللغدوي مد  األفكدار           

 واألحدال واملعلومات دا ميكنه من إنتاج عالقات وارتبا ات وأفكار جديدة.
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

إسرتاتيجية األنظمة الرمزية املختلفة: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية اسدتخدام األنظمدة      -3
الرمزية اللغوية املختلفة يف مواقف التعلم، بأنظمة رمزية لغوية اتلفة عن تلدك الديت   

، فاملتعلم حينما تنمو قدرتده يف ذلدك ف نده قدا ر علدى اسدتيعا        استخدمت من قبل
 عناصر املوقف ككل، وإ راك العالقة بني أجزايه والتعبري عنها بأسلوبه.

إسرتاتيجية التناظر "التشابه واالختالف": وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تدوفر فدرص    -4
االختالف فيما بينها،  البحث عن العالقات بني األشياء لتحديد أوجه التشابه وأوجه

وهذه العملية حتتاج إىل  ف  العقل إلجراء مزيد من املقارندات بدني مجلدة املعلومدات     
اليت مت استيعابها، فهو يتطلب إبداع عدالي؛ حيدث أنَّ اإلجابدة تتطلدب ابتكدار ر يدة       

 جديدة بني العناصر.
املتعلم يفكدر   إسرتاتيجية حتليل وجهات النظر: إن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل جعل -5

فيما لديه من أفكار ومعتقدات، وتشجعه على التعبري عن تلك األفكدار واملعتقددات   
اليت يؤمن بها، وذلك من حتليل التلميذ لوجهة نظره حتى تتاح له الفرصة يف تعميد   
التفكري فيها بشكل أعم ، ليتأمل مدى صدحتها، ومناسدبتها للموقدف، وعدن مددى      

مناسدبة، أو تعديلدها إذا احتاجدت لدذلك، أو رفضدها إذا      تدعيمها وقبوهلا عن كانت 
 كانت غري مناسبة أو صحيحة.

إسرتاتيجية التكملة: إنَّ إسرتاتيجية التكملة تعتمد علدى جعدل املدتعلم يفكدر بطدر        -6
متعد ة ويف اجتاهات اتلفة، وذلك من خدالل توجيهده إىل تكملدة األشدياء الناقصدة      

صر، أو اكتشاف عالقات جديدة، دا يسداعد علدى   كمحاولة إجيا  العالقات بني العنا
 تشعب تفكري التلميذ وتنمية مهارات التواصل اللغوي لديه.

إسرتاتيجية التحليل الشبكي: وتعتمد هدذه اإلسدرتاتيجية علدى تددريب املدتعلم مدن        -7
خالل  رح عد  من األسئلة عليه على استيعا  واكتشاف العالقدات بدني املواقدف    

احمليطة بنا وتبسيطها والتعبري عنهدا و ثيلدها، ممدا يسداعد علدى      واألحدال والظواهر 
تنمية تفكري التلميدذ ددا ميكنده مدن تنميده مهدارات التواصدل اللغدوي مد  األفكدار           

 واألحدال واملعلومات دا ميكنه من إنتاج عالقات وارتبا ات وأفكار جديدة.
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فقد اهتمت الدراسدات  ونظًرا ألهمية التفكري املتشعب وإسرتاتيجياته يف التدريس 
والبحول بذلك من خدالل إجدراء العديدد مدن الدراسدات الديت تناولدت إسدرتاتيجيات         

( إىل فاعليتهدا يف تنميدة   2002التفكري املتشعب وابرها يف التدريس فقد توصدل عمدران )  
مستويات أ اء تلميذات املرحلة اإلعدا ية واجتاهداتهن حندو مدا ة الرتبيدة األسدرية، كمدا       

( فاعليتهدا  يف تنميدة مهدارات التواصدل الرياضدي لددى تالميدذ        2013ه )توصل شحات
( إىل فاعلية إسدرتاتيجيات  2014املرحلة االبتدايية، وقد توصل إبراهيم وحممو  وسعيد )

التفكري املتشعب يف تنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عدا ات العقدل املندت     
( إىل أنَّ اسدتخدام  2017صدل املنصدوري )  لدى  ال  الصدف األول الثدانوي، كمدا تو   

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب كان هلا فاعلية يف تنمية التحصديل ددا ة الرياضديات، كمدا     
( إىل فاعلية استخدام إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   2018توصلت  راسة السروجي )

لدى تالميدذ املرحلدة    يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية واالجتاه حنو املا ة
( إىل أنَّ التدريس باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري    2018اإلعدا ية، كما توصل حممد )

املتشعب يف تددريس األحيداء كدان ذو تدأبري إجيدابي يف تنميدة مهدارات الدتفكري التدأملي          
والتنظيم الذاتي للتعلم لدى  ال  املرحلة الثانوية، كمدا توصدل خليفده وحممدو  وعبدد      

( يف   راستهما إىل أنَّ استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تدريس 2018اح  )الفت
ما ة علم النفس كان له أبر إجيابي يف تنمية التحصيل الدراسدي والدوعي دفهدوم الدذات     

( إىل أنَّ اسدتخدام  2019لدى  دال  املرحلدة الثانويدة، وأخدرًيا فقدد توصدل البقمدي )       
يب كان لده تدأبري إجيدابي يف تنميدة مهدارات الدتفكري التقداربي        إسرتاتيجيات التفكري التشع

 والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايية.  
ويف جمال اللغة العربية أببتت الدراسات اليت أجريت فعالية إسدرتاتيجيات الدتفكري   

ا أشارت لذك  راسدة  املتشعب حيث كان هلا فاعلية يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية كم
(، وأيًضا يف تنمية املفاهيم البالغية كان هلا ُتري إجيابي كمدا أوضدحت   2009عبد العظيم )

(، كما كان إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليدة يف تنميدة   2012ذلك  راسة احلدييب )
لك مهارات الفهم القرايي لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغات أخرى كما أكدت ذ

( فاعليتهدا يف تنميدة   2017(، كمدا أكددت أيّضدا  راسدة عيسدى )     2015 راسة احلربدي) 
مهارات الفهم القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي، وأظهرت  راسة اخلفداجي  

 ( فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليتها يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.   2018)
ت مجيعهدا بتطبيد  إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف      وقد أوصت هدذه الدراسدا  

تدريس اللغة العربية لتطويره، وجعل املتعلم أكثر إجيابية يف عمليدة تعلمهدا ، ونظدًرا ألن    
كفايات فهم املقروء مرتبطة دهارات الدتفكري، وبالتدالي فهدي تتناسدب مد   بيعدة فهدم        

اسدة بنداء علدى نتداي  الدراسدات      املقروء، جاء اختيار هذه اإلسدرتاتيجيات يف هدذه الدر  
السابقة اليت أظهرت أبًرا إجيابًيا إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف التدريس بشكل عدام،  
ويف تدريس اللغة العربية بشكل خاص، مما جعل احلاجة إىل  راسة فاعليدة إسدرتاتيجيات   

خلدامس  التفكري املتشدعب يف سدبيل تنميدة كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ الصدف ا         
االبتدايي بهدف حماولة لتطوير تدريس القراءة، وقد أفا  الباحث من الدراسدات السدابقة   
يف إعدا  أ وات الدراسة وموا ها البحثية، وقد  يزت الدراسدة احلاليدة عدن الدراسدات     
السابقة باعتما ها بعب إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب وأبرهدا يف تنميدة كفايدات فهدم       

حسدب ا العده أي    -مل جيد الباحدث  -  الصف اخلامس االبتدايي إذ املقروء لدى  ال
  راسة أجريت يف اململكة العربية السعو ية تناولت املوضوع،  

 البحث: مشكلة 

يف ضوء ما سب  عرضه يف مقدمة البحدث مدن  راسدات سدابقة يف ميددان الفهدم       
 الفهدم  ( اليت أكددت وجدو  ضدعف لددى التالميدذ يف     2014القرايي كدراسة األحول )

(، وحسدن  2014القرايي، كما أكدت هدذا الضدعف  راسدات عددة كدراسدة البلدوي )      
(، 2019(، واألمحددددي وبريكيدددت ) 2017(، وأيدددو )2016(، والدددترتي )2015)

(، أتضدن للباحدث أن هنداك ضدعًفا لددى تالميدذ املرحلدة        2019والبقعاوي والنصدار ) 
حظدة الباحدث أبنداء إشدرافه علدى      االبتدايية يف كفايات فهم املقروء، وهدو مايعاضدد مال  

 ال  الرتبية العملية حيث الحد  أنَّ هنداك ضدعًفا لددى  دال  املرحلدة االبتداييدة يف        
كفايات فهم املقروء رغم أهميتها، وقد أرجعت هذه الدراسدات هدذا الضدعف إىل إتبداع     



مجلة العلوم التربوية والنفسية 165المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م164

علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

( فاعليتهدا يف تنميدة   2017(، كمدا أكددت أيّضدا  راسدة عيسدى )     2015 راسة احلربدي) 
مهارات الفهم القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي، وأظهرت  راسة اخلفداجي  

 ( فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب فاعليتها يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.   2018)
ت مجيعهدا بتطبيد  إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف      وقد أوصت هدذه الدراسدا  

تدريس اللغة العربية لتطويره، وجعل املتعلم أكثر إجيابية يف عمليدة تعلمهدا ، ونظدًرا ألن    
كفايات فهم املقروء مرتبطة دهارات الدتفكري، وبالتدالي فهدي تتناسدب مد   بيعدة فهدم        

اسدة بنداء علدى نتداي  الدراسدات      املقروء، جاء اختيار هذه اإلسدرتاتيجيات يف هدذه الدر  
السابقة اليت أظهرت أبًرا إجيابًيا إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف التدريس بشكل عدام،  
ويف تدريس اللغة العربية بشكل خاص، مما جعل احلاجة إىل  راسة فاعليدة إسدرتاتيجيات   

خلدامس  التفكري املتشدعب يف سدبيل تنميدة كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ الصدف ا         
االبتدايي بهدف حماولة لتطوير تدريس القراءة، وقد أفا  الباحث من الدراسدات السدابقة   
يف إعدا  أ وات الدراسة وموا ها البحثية، وقد  يزت الدراسدة احلاليدة عدن الدراسدات     
السابقة باعتما ها بعب إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب وأبرهدا يف تنميدة كفايدات فهدم       

حسدب ا العده أي    -مل جيد الباحدث  -  الصف اخلامس االبتدايي إذ املقروء لدى  ال
  راسة أجريت يف اململكة العربية السعو ية تناولت املوضوع،  

 البحث: مشكلة 

يف ضوء ما سب  عرضه يف مقدمة البحدث مدن  راسدات سدابقة يف ميددان الفهدم       
 الفهدم  ( اليت أكددت وجدو  ضدعف لددى التالميدذ يف     2014القرايي كدراسة األحول )

(، وحسدن  2014القرايي، كما أكدت هدذا الضدعف  راسدات عددة كدراسدة البلدوي )      
(، 2019(، واألمحددددي وبريكيدددت ) 2017(، وأيدددو )2016(، والدددترتي )2015)

(، أتضدن للباحدث أن هنداك ضدعًفا لددى تالميدذ املرحلدة        2019والبقعاوي والنصدار ) 
حظدة الباحدث أبنداء إشدرافه علدى      االبتدايية يف كفايات فهم املقروء، وهدو مايعاضدد مال  

 ال  الرتبية العملية حيث الحد  أنَّ هنداك ضدعًفا لددى  دال  املرحلدة االبتداييدة يف        
كفايات فهم املقروء رغم أهميتها، وقد أرجعت هذه الدراسدات هدذا الضدعف إىل إتبداع     
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 ر  وأساليب يف تعليم القراءة أصبحت غدري جمديدة، وأصدبحت عداي  يف حتقيد  فهدم       
وء الذي هو اهلددف األساسدي مدن عمليدة القدراءة، وقدد أوصدت هدذه الدراسدات          املقر

باستخدام برام  وإسرتاتيجيات تدريس جديدة يف سبيل رف  مستوى الطال  و كيدنهم  
من امتالك كفايات فهم املقروء، مما يؤكدد احلاجدة إىل اسدتخدام إسدرتاتيجيات تدريسدية      

ملقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتددايي،  حديثة ميكن من خالهلا تنمية كفايات فهم ا
مدا   اإلجابة عن السؤال الرييس التدالي:  وميكن حتديد مشكلة البحث وعالجها من خالل

فاعلية التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية كفايات فهدم املقدروء   
 لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي؟

 ألسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من السؤال الرييس ا
ما كفايات فهم املقروء املتضمنة يف مقرر لغديت اجلميلدة املقدرر علدى تالميدذ الصدف        -1

 اخلامس االبتدايي؟
ما فاعلية التدريس باستخدام بعب إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة كفايدات    -2

 فهم املقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي؟

 فروض البحث:

 بحث إىل التحق  من الفروا اآلتية:سعى ال
 متوسدطي  ( بدني ≥ α 0.05 اللة ) مستوى عند إحصايية  اللة ذات فرو  توجد ال -1

لكفايدات فهدم املقدروء     القبلدي  التطبيد   يف والضدابطة  التجريبيدة  اجملموعتني  رجات
 ".االبتدايي اخلامس الصف تالميذ لدى جمتمعة

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05وى  اللة )ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مست -2
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 واستيعابها. التفاصيل فهم املقروء يف كفاية استدعاء
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -3

موعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات     رجات اجملموعة التجريبية واجمل
 املقروء. النص مضمون فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -4
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 معانيها. إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات ية أ راكفهم املقروء يف كفا
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -5

 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    
 بنيتها. وف  النصوص فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) ال توجد -6
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 االبتدايي. اخلامس الصف تالميذ فهم املقروء جمتمعة لدى

 :البحث هدف

إسرتاتيجيات م بعب التحق  من فاعلية التدريس باستخدااحلالي إىل  البحثدف يه
 االبتدايي. اخلامسيف تنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف  التفكري املتشعب

  :البحثأهمية 

 يف ضوء ما أسفر عنه من نتاي  يف النقاط التالية: البحثحتد ت أهمية 
يأتي هذا البحث استجابة ملا يطالب به الرتبويون من ضرورة إعا ة النظر يف أسداليب   -1

ي  تدريس اللغة العربية، واعتما  الطراي  واإلسرتاتيجيات الديت تتمركدز حدول    و را
 املتعلم، وتتين له التفاعل اإلجيابي م  احملتوى واملعلم والطال .

فتن اجملال حنو إجراء مزيد من الدراسدات والبحدول املتعلقدة بتعلديم اللغدة العربيدة        -2
وكددذلك اسددتخدام بشددكل عددام، وتنميدده كفايددات فهددم املقددروء بشددكل خدداص،   
 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميه مهارات اللغة األخرى.

تطوير أساليب تدريس مهارات اللغدة العربيدة بصدفة عامدة، ومهدارة القدراءة بصدفة         -3
خاصة، باعتما  إسرتاتيجيات حديثة ك سرتاتيجيات التفكري املتشعب قد تفدتن آفاًقدا   

 .للباحثني يف ميدان تعليم اللغة العربية
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -4
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 معانيها. إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات ية أ راكفهم املقروء يف كفا
( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) -5

 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    
 بنيتها. وف  النصوص فهم املقروء يف كفاية حتليل

( بدني متوسدطي   ≥ α 0.05فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة ) ال توجد -6
 رجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعددي الختبدار كفايدات    

 االبتدايي. اخلامس الصف تالميذ فهم املقروء جمتمعة لدى

 :البحث هدف

إسرتاتيجيات م بعب التحق  من فاعلية التدريس باستخدااحلالي إىل  البحثدف يه
 االبتدايي. اخلامسيف تنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف  التفكري املتشعب

  :البحثأهمية 

 يف ضوء ما أسفر عنه من نتاي  يف النقاط التالية: البحثحتد ت أهمية 
يأتي هذا البحث استجابة ملا يطالب به الرتبويون من ضرورة إعا ة النظر يف أسداليب   -1

ي  تدريس اللغة العربية، واعتما  الطراي  واإلسرتاتيجيات الديت تتمركدز حدول    و را
 املتعلم، وتتين له التفاعل اإلجيابي م  احملتوى واملعلم والطال .

فتن اجملال حنو إجراء مزيد من الدراسدات والبحدول املتعلقدة بتعلديم اللغدة العربيدة        -2
وكددذلك اسددتخدام بشددكل عددام، وتنميدده كفايددات فهددم املقددروء بشددكل خدداص،   
 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميه مهارات اللغة األخرى.

تطوير أساليب تدريس مهارات اللغدة العربيدة بصدفة عامدة، ومهدارة القدراءة بصدفة         -3
خاصة، باعتما  إسرتاتيجيات حديثة ك سرتاتيجيات التفكري املتشعب قد تفدتن آفاًقدا   

 .للباحثني يف ميدان تعليم اللغة العربية
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مساعدة معلمي اللغة العربية يف تأ ية مهدامهم التدريسدية مدن خدالل تقدديم  روس       -4
 تعليمية باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب.

مساعدة تالميذ املرحلة االبتدايية على وجه اخلصوص، وتالميذ التعليم العام بشدكل   -5
 عام، يف التمكن من كفايات فهم املقروء.

 حدود البحث:  

 بحث احلالي حول احلدو  التالية: حور ال
احلدو  البشرية واملكانية: عينة من تالميذ الصف اخلامس االبتدايي، الذين يدرسدون   -1

 يف ابتدايية النعمان بن مقرن ددينة حايل.
هدد،  1441احلدو  الزمانية واملوضوعية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسدي   -2

الثالثة من كتا  لغي اجلميلة للصدف اخلدامس    يف  روس القراءة املضمنة يف الوحدة
 االبتدايي.

 حمددات البحث:

 تتحد نتاي  هذه الدراسة باحملد ات اآلتية:
اختبار كفايات فهم املقروء الذي مت بنا ه لتحقي  أهداف الدراسة، وما حتق  لده مدن    -1

 مؤشرات الصد  والثبات.
رجة ممابلة اجملتم  اخلدارجي  يتحد  تعميم نتاي  الدراسة خارج جمتمعها اإلحصايي بد -2

 جملتم  الدراسة.

 مصطلحات البحث:

 إسرتاتيجيات التفكري املتشعب: .1

الدتفكري املتشدعب بأّنده "تفكدري      Shan et al (p 9 ,2012)عّرف شان وآخدرون  
خارج الصندو  يقوم به املتعلمون وذلك بهدف الوصول ألفكدار وحلدول جديددة غدري     

 تقليدية"

( بأنَّهدا "إسدرتاتيجيات تتميدز بقددرتها علدى حتفيدز       19، ص 2016وعرفها أمحد )
وتدعيم حدول اتصاالت جديدة يف شبكة األعصا  بداملل، كمدا تسداعد علدى تشدعب      

 تفكري التالميذ من خالل فتن مسارات جديدة للتفكري".
ويعّرف الباحدث إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنهدا         

حتليل -التناظر-األنظمة الرمزية املختلفة-يجيات )التفكري االفرتاضي"جمموعة من اإلسرتات
التفكري العكسي( اليت تسهم يف تنمية كفايدات  -التحليل الشبكي-التكملة-وجهات النظر

 فهم املقروء لدى تلميذ الصف اخلامس االبتدايي و كنه من امتالكها.
 كفايات فهم املقروء: .2

( الكفايات بأّنها "قدرات تسمن بالسلوك 53، ص 2011عّرف الدري ؛ وآخرون )
يف إ ار معني ويتكون حمتواها من معارف وقددرات ومهدارات، وتوجدد عندد الشدخص      
وميكنه إبرازها عند احلاجة، وهي قابلة للنمو، فبقدر ما ميارس الشخص بقدر مدا ترتسدل   

 يم".كفايته، وتتميز الكفاية بالرتكيب واالرتباط دحتوى  راسي والقابلية للتقو
بأنَّه عبارة عدن   Anderson (1993, p 24أما فهم املقروء فقد عرَّفه أندرسون )

"نشاط حركي يربط بني املعلومات املريية املكتوبة واملعلومات املخزنة يف العقل، وإحددال  
مواءمة وممابلة بني هذه املعلومات وتلك، وبشمل هذا النشاط معرفة الغرا من القراءة، 

النص املقروء وحتليله لده، وحتليدل املعداني املتضدمنة يف الدنص املقدروء،       ورأي القارئ يف 
 واالنتهاء من ذلك كله دعرفة الفكرة العامة للموضوع املقروء".

( فهم املقروء بأنَّه "عمليات عقليدة مدا وراء   131، ص 2009(كما عرَّف الصاوي 
ها يف القدراءة، وتقدوم   معرفية، يراقب فيها القارئ نفسه، واإلسدرتاتيجيات الديت يسدتخدم   

عملية الفهم على التمييز والتنظيم واالستنتاج، وإ راك العالقدات، ويتطلدب ذلدك فدك     
 الرموز باالستجابة هلا بصرًيا، وفهم املعاني الضمنية".

ويعرَّف الباحث كفايات فهم املقدروء إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنَّده "قددرة تالميدذ        
واسدتيعابها، وكفايدة    التفاصيل كن من كفاية استدعاءالصف اخلامس االبتدايي على التم
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( بأنَّهدا "إسدرتاتيجيات تتميدز بقددرتها علدى حتفيدز       19، ص 2016وعرفها أمحد )
وتدعيم حدول اتصاالت جديدة يف شبكة األعصا  بداملل، كمدا تسداعد علدى تشدعب      

 تفكري التالميذ من خالل فتن مسارات جديدة للتفكري".
ويعّرف الباحدث إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنهدا         

حتليل -التناظر-األنظمة الرمزية املختلفة-يجيات )التفكري االفرتاضي"جمموعة من اإلسرتات
التفكري العكسي( اليت تسهم يف تنمية كفايدات  -التحليل الشبكي-التكملة-وجهات النظر

 فهم املقروء لدى تلميذ الصف اخلامس االبتدايي و كنه من امتالكها.
 كفايات فهم املقروء: .2

( الكفايات بأّنها "قدرات تسمن بالسلوك 53، ص 2011عّرف الدري ؛ وآخرون )
يف إ ار معني ويتكون حمتواها من معارف وقددرات ومهدارات، وتوجدد عندد الشدخص      
وميكنه إبرازها عند احلاجة، وهي قابلة للنمو، فبقدر ما ميارس الشخص بقدر مدا ترتسدل   

 يم".كفايته، وتتميز الكفاية بالرتكيب واالرتباط دحتوى  راسي والقابلية للتقو
بأنَّه عبارة عدن   Anderson (1993, p 24أما فهم املقروء فقد عرَّفه أندرسون )

"نشاط حركي يربط بني املعلومات املريية املكتوبة واملعلومات املخزنة يف العقل، وإحددال  
مواءمة وممابلة بني هذه املعلومات وتلك، وبشمل هذا النشاط معرفة الغرا من القراءة، 

النص املقروء وحتليله لده، وحتليدل املعداني املتضدمنة يف الدنص املقدروء،       ورأي القارئ يف 
 واالنتهاء من ذلك كله دعرفة الفكرة العامة للموضوع املقروء".

( فهم املقروء بأنَّه "عمليات عقليدة مدا وراء   131، ص 2009(كما عرَّف الصاوي 
ها يف القدراءة، وتقدوم   معرفية، يراقب فيها القارئ نفسه، واإلسدرتاتيجيات الديت يسدتخدم   

عملية الفهم على التمييز والتنظيم واالستنتاج، وإ راك العالقدات، ويتطلدب ذلدك فدك     
 الرموز باالستجابة هلا بصرًيا، وفهم املعاني الضمنية".

ويعرَّف الباحث كفايات فهم املقدروء إجرايًيدا يف هدذا البحدث بأنَّده "قددرة تالميدذ        
واسدتيعابها، وكفايدة    التفاصيل كن من كفاية استدعاءالصف اخلامس االبتدايي على التم
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 الوصدول  وإسدرتاتيجيات  اجلديددة  الكلمات املقروء، وكفاية أ راك النص مضمون حتليل
بنيتها، وتقاس مدن خدالل    وف  النصوص معانيها، وكفاية فهم املقروء يف كفاية حتليل إىل

 د لغرا البحث احلالي".إجابة التالميذ على فقرات اختبار كفايات فهم املقروء أع

 :البحثإجراءات 

 :البحثأواًل: منه  
املتمثل بتوزي  أفدرا    - التصميم شبه التجرييب -املنه  التجرييب  الباحثستخدم ا

العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، بم تطبي  إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب؛ الختبدار    
لقياسات القبلية والبعدية وإجراءات فروا البحث، وما يتطلب ذلك من ضبط العينة وا

 التنفيذ.
 :البحث جمتم بانًيا: 

تكون جمتم  البحث من مجي  تالميذ الصدف اخلدامس االبتددايي الدذين يدرسدون      
باملدارس احلكومية النهارية خالل الفصدل الدراسدي الثداني دديندة حايدل التابعدة إل ارة       

 هد.1441التعليم دنطقة حايل للعام الدراسي 
 ًثا: عينة البحث:بال

 ثلت عينة البحث من جمموعتني متكافئتني من تالميذ الصدف اخلدامس االبتددايي    
ددينة حايل، مت اختيارهدا بالطريقدة العشدوايية العنقو يدة متعدد ة املراحدل، حيدث مت يف        
املرحلة األوىل االختيار العشوايي ألحدد مكاتدب التعلديم التابعدة إل ارة التعلديم دنطقدة       

وقد مت االختيار العشدوايي ملكتدب التعلديم بشدمال حايدل، ويف املرحلدة الثانيدة مت        حايل، 
االختيار العشوايي ألحد املدارس االبتدايية التابعة ملكتب التعلديم دكتدب تعلديم  دال     
حايل حيث وق  االختيار العشوايي على مدرسة النعمان بن مقرن االبتدايية ويف املرحلدة  

الختيار العشوايي للفصدول الدراسدية املمثلدة جملمدوعيت البحدث مدن       الثالثة واألخرية مت ا
( 20املدرسة اليت وق  عليها االختيار، وقدد مثدل الفصدل )اخلدامس أ( وعدد  تالميدذه )      

( تلميدًذا  22تلميًذا اجملموعة الضابطة، بينما مثل الصف )اخلدامس  ( وعدد  تالميدذه )   
 اجملموعة التجريبية.

 ا ه:رابًعا: أ وات البحث ومو

 فهم املقروءقايمة كفايات  -1
لتحديد كفايات فهم املقروء املقررة علدى تالميدذ الصدف اخلدامس االبتددايي قدام       
الباحث بتحليل وبيقة منه  تعليم اللغة العربيدة للمرحلدة االبتداييدة واملتوسدطة، حيدث      
حلل املدرة األوىل بدم أعدا  التحليدل بعدد مدرور بالبدة اسدابي ، وقدد خلدص إىل قايمدة            

( كفاية فرعيدة، وبعدد االنتهداء    17( كفايات رييسة، ترتبط بها )4لكفايات تكونت من )با
من عملية التحليل قام الباحث بعرا مدا توصدل إليده علدى عدد  مدن املتخصصدني يف        
املناه  و ر  تدريس اللغة العربية، واملشرفني الرتبويني، وبعب معلمي اللغدة العربدي؛   

اس بآرايهم حول قايمة الكفايات احملد ة، وقدد أكددوا   بلغ عد هم عشرة حمكمني لالستئن
يوضن قايمدة كفايدات فهدم املقدروء الالزمدة لتالميدذ        1سالمة التحليل و قته. وجدول 

سدؤال البحدث الفرعدي    عدن   قد أجا  يكون الباحثوبذلك  الصف اخلامس االبتدايي،
 األول.
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( تلميدًذا  22تلميًذا اجملموعة الضابطة، بينما مثل الصف )اخلدامس  ( وعدد  تالميدذه )   
 اجملموعة التجريبية.

 ا ه:رابًعا: أ وات البحث ومو

 فهم املقروءقايمة كفايات  -1
لتحديد كفايات فهم املقروء املقررة علدى تالميدذ الصدف اخلدامس االبتددايي قدام       
الباحث بتحليل وبيقة منه  تعليم اللغة العربيدة للمرحلدة االبتداييدة واملتوسدطة، حيدث      
حلل املدرة األوىل بدم أعدا  التحليدل بعدد مدرور بالبدة اسدابي ، وقدد خلدص إىل قايمدة            

( كفاية فرعيدة، وبعدد االنتهداء    17( كفايات رييسة، ترتبط بها )4لكفايات تكونت من )با
من عملية التحليل قام الباحث بعرا مدا توصدل إليده علدى عدد  مدن املتخصصدني يف        
املناه  و ر  تدريس اللغة العربية، واملشرفني الرتبويني، وبعب معلمي اللغدة العربدي؛   

اس بآرايهم حول قايمة الكفايات احملد ة، وقدد أكددوا   بلغ عد هم عشرة حمكمني لالستئن
يوضن قايمدة كفايدات فهدم املقدروء الالزمدة لتالميدذ        1سالمة التحليل و قته. وجدول 

سدؤال البحدث الفرعدي    عدن   قد أجا  يكون الباحثوبذلك  الصف اخلامس االبتدايي،
 األول.
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  1جدول 
 اخلامس االبتداييقايمة كفايات فهم املقروء الالزمة لتالميذ الصف 

الكفايات  م
الكفايات  م الكفايات الفرعية املرتبطة بها الرييسة

 الكفايات الفرعية املرتبطة بها الرييسة

1 

كفاية 
استدعاء 
التفاصيل 
واستيعا
 بها

 أن يكون الطالب قا ًرا 
على إعا ة صياغة النص القرايي 

 يف أسطر قليلة

3 

كفاية 
إ راك 
الكلمات 
اجلديدة 
جوإسرتاتي
يات 

الوصول 
 إىل معانيها

أن يكون الطالب قا ًرا على اكتشاف معاني 
الكلمات اجلديدة من خالل التضا  

 والرتا ف والسيا 
أن يكون الطالب قا ًرا على استخدام 
 الكلمة يف سياقات تناسب ضبط بنيتها

 أن يكون الطالب قا ًرا 
على اإلجابة عن أسئلة تفصيلية 

 حول النص

ون الطالب قا ًرا على تصنيف أن يك
 -مفر )الكلمات تصنيفات حنوية و اللية. 

 مجا ( -حيوانات  –مح    –مثنى 
 ان يكون الطالب قا ًرا 

على تذكر املعلومات واحلقاي  
 الوار ة يف النص 

أن يكون الطالب قا ًرا على تعرف معاني 
 اصطالحية تستخدم يف جماالت علمية اتلفة

2 

كفاية 
يل حتل

مضمون 
النص 
 املقروء

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على استخالص األفكار 

 الرييسة والفرعية

4 

كفاية 
حتليل 

النصوص 
 إىل بنيتها

 أن يكون الطالب قا ًرا على حتليل
 بنية نص وصفي

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على اقرتاح عناوين مناسبة

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
لنصوص تنطوي على تعريفات معرفية 

 ومصطلحات
 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على حتديد مغزى النص.

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
 معرفية لنصوص مبنية على املقارنة.

 أن يكون الطالب قا ًرا 
 على  ييز احلقاي  واآلراء 

 يف النص

أن يكون الطالب قا ًرا على رسم خار ة 
لنصوص تنوي على أجزاء  معرفية

 نص وصفي(.)ورمسات 
أن يكون الطالب قا ًرا على  ييز أجناس 

 احلوار.-القصة  –أ بية اتلفة مثل الشعر 

  ليل املعلم: -2

تطلب تطبي  التجربة إعدا   ليل خاص باملعلم يساعده على تطبي  التجربة، فقدام  
النصوص القرايية يف الوحدة الثالثة من الباحث ب عدا  صورة أولية لدليل املعلم لتدريس 

كتا  لغيت اجلميلة للصف اخلامس االبتدايي " الو ن والء وعطداء" وفًقدا إلسدرتاتيجيات    

التفكري املتشعب، ليكون مرشًدا وموجًها للمعلم لتنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميدذ  
ية مت عرضه على جمموعة الصف اخلامس االبتدايي، وبعد االنتهاء من إعدا  الصورة األول

من املتخصصني يف املناه  و ر  تدريس اللغة العربيدة لتحكيمده والتحقد  مدن صدد       
الدليل وسالمته، وقد أجريت التعديالت اليت أشاروا إليها، وبعد ذلك أصدبن الددليل يف   
صورته النهايية يتكون من مقدمة الدليل، وأهدافه، واخلطدة الزمنيدة لتددريس النصدوص     

ة يف الوحدة الثالثة من كتدا  لغديت اجلميلدة للصدف اخلدامس االبتددايي، وشدرح        القرايي
اتصددر إلسددرتاتيجيات الددتفكري املتشددعب، وخطواتهددا، وأ وار املعلددم واملددتعلم فيهددا،   
ومقرتحات ميكن االسرتشا  بها، واخلطوات اإلجرايية املتبعة لتددريس كدل ندص قرايدي     

تم الددليل دجموعدة مدن النشدا ات املتنوعدة      وف  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، واختد 
 بهدف التقويم. 

 اختبار كفايات املقروء، وقد مت ذلك من خالل: -3
هدف االختبدار إىل قيداس كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ        اهلدف من االختبار:  .أ

 الصف اخلامس االبتدايي.
 مت إعدا  االختبار يف ضوء ما يلي:مصا ر ما ة االختبار:  . 
 ت فهم املقروء اليت مت التوصل إليها.قايمة كفايا -
الدراسات والبحول اليت تناولدت قيداس كفايدات فهدم املقدروء كدراسدة احلربدي         -

( وغريهم من الدراسدات الديت تناولدت كفايدات فهدم      2017)(، وعيسى 2015)
 املقروء.

 األ بيات الرتبوية اليت تناولت كفايات فهم املقروء، وقياس تلك الكفايات. -
احتوى االختبار يف صورته املبديية على صدفحة الغدالف، ومقدمدة     بار:حمتوى االخت .ت

للمحكم، واهلدف من حتكيمه، ومصدا ر إعددا  االختبدار، وتعليمدات للتلميدذ، بدم       
كفايات االختبار يلي كل كفاية السؤال الذي يقيسها، وقد بلغ عدد  أسدئلة االختبدار    

 ( سؤاًل.17)
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

التفكري املتشعب، ليكون مرشًدا وموجًها للمعلم لتنمية كفايات فهم املقروء لدى تالميدذ  
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اتصددر إلسددرتاتيجيات الددتفكري املتشددعب، وخطواتهددا، وأ وار املعلددم واملددتعلم فيهددا،   
ومقرتحات ميكن االسرتشا  بها، واخلطوات اإلجرايية املتبعة لتددريس كدل ندص قرايدي     

تم الددليل دجموعدة مدن النشدا ات املتنوعدة      وف  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، واختد 
 بهدف التقويم. 

 اختبار كفايات املقروء، وقد مت ذلك من خالل: -3
هدف االختبدار إىل قيداس كفايدات فهدم املقدروء لددى تالميدذ        اهلدف من االختبار:  .أ

 الصف اخلامس االبتدايي.
 مت إعدا  االختبار يف ضوء ما يلي:مصا ر ما ة االختبار:  . 
 ت فهم املقروء اليت مت التوصل إليها.قايمة كفايا -
الدراسات والبحول اليت تناولدت قيداس كفايدات فهدم املقدروء كدراسدة احلربدي         -

( وغريهم من الدراسدات الديت تناولدت كفايدات فهدم      2017)(، وعيسى 2015)
 املقروء.

 األ بيات الرتبوية اليت تناولت كفايات فهم املقروء، وقياس تلك الكفايات. -
احتوى االختبار يف صورته املبديية على صدفحة الغدالف، ومقدمدة     بار:حمتوى االخت .ت

للمحكم، واهلدف من حتكيمه، ومصدا ر إعددا  االختبدار، وتعليمدات للتلميدذ، بدم       
كفايات االختبار يلي كل كفاية السؤال الذي يقيسها، وقد بلغ عدد  أسدئلة االختبدار    

 ( سؤاًل.17)
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 كفايات املقروء؛ اختبار أسئلة لتصحين اعدةق الباحث أعدَّ  ريقة تصحين االختبار: .ل
 وصدفر  صدحيحة،  إجابدة  التلميذ عنها جييب مفر ة لكل واحدة  رجة رصد مت حيث

 حتتمدل  ال االختبدار  أسدئلة  إنَّ حيث االختبار؛ أسئلة ونوع يتف  وهذا اخلطأ، لإلجابة
 ميدذ، التال إجابدات  تقددير  يف املوضدوعية  مدن  مزيدًدا  تضمن ولكي واحدة، إجابة إال

 . رجة عشر سبعة( 17) هي لالختبار العظمى الدرجة ف نَّ وبهذا
 مت التأكد من صد  االختبار بأسلوبني: صد  االختبار: .ج

صددد  احملتددوى: حيددث  ددت مراجعددة حمتددوى االختبددار، والتأكددد مددن مطابقتدده    -1
 للكفايات، واألهداف، ومناسبته لتالميذ الصف اخلامس االبتدايي.

االنتهاء من بناء االختبار يف صورته املبديية مت عرضه علدى   الصد  الظاهري: بعد  -2
، و ر  التدريس اللغة العربية، والقيداس والتقدويم  جمموعة من املتخصصني يف املناه  

وبعب املشرفني الرتبويني، وبعب معلمي الصف اخلامس االبتدايي؛ للتثبت مدن  
احدث كدثرًيا عددَّلت    صدقه ووضوحه، ويف ضوء آراء احملكمني اليت أفدا  منهدا الب  

 صياغة بعب األسئلة، واستبدال بعضها، وبذلك مت التحق  من صد  االختبار.
لضدبط االختبدار قدام البحدث بتطبيقده علدى عينده         التجربة االستطالعية لالختبدار:  .ح

استطالعية؛ حيث اختبدار الباحدث عشدوايًيا أحدد صدفوف اخلدامس االبتددايي مدن         
( 25ل، وقدد تكوندت العيندة االسدتطالعية مدن )     مدرسة مشار االبتدايية ددنية حايد 

تلميًذا من خارج عينة البحث، وقد هدف التطبي  االستطالعي إىل التحق  من ببات 
االختبار، ومعرفة سهولة فقرات االختبار وصعوبته، باإلضدافة إىل التأكدد مدن مددى     

 وضوح بنو  االختبار وتعليماته.
-بددار باسددتخدام معا لددة كددو ر  : مت التحقدد  مددن ببددات االخت ببددات االختبددار -1

، وتعترب هذه املعا لدة مدن أكثدر    Kuder (Richardson 20)-20ريتشار سون 
املعا الت استخداًما لقياس االتسا  الداخلي لفقرات االختبار، وتعمد على مدى 
ارتباط األسئلة م  بعضها البعب  اخل االختبار، واليت تكون  رجدات مفر اتهدا   

يوضدن نسدب    2(، وجددول  Kuder,1937: 151)فر. بانئية؛ أي: واحد أو صد 
 كما يلي: 20معا لة كو ر ريتشار سون

 2جدول 
 لفقرات حماور االختبار ولالختبار ككل 20نسب معا لة كو ر ريشتار سون  

 20نسبة معا لة كو ر ريشتار سون  حماور االختبار م
 0.82 كفاية استدعاء التفاصيل واستيعابها 1
 0.83 مون النص املقروءكفاية حتليل مض 2
 0.88 كفاية إ راك الكلمات اجلديدة وإسرتاتيجيات الوصول إىل معانيها 3
 0.88 كفاية حتليل النصوص إىل بنيتها 4

 0.96 قيمة معا لة ببات االختبار للكفايات ككل

أعاله أن نسب ببات االختبار يف مجيد  حمداوره أتدت بنسدب      1ويتضن من جدول 
(، وهي نسب مقبولة مدن الثبدات ددا يددل علدى أن كدل       0.88( و)0.82ترتاوح بني )

مفر ة تسهم يف الثبات الكي لالختبار، كما بلغت النسبة الكلية لثبدات االختبدار وسدب    
 ( وهي نسبة عالية من الثبات.0.96) 20معا لة كو ر ريتشار سون

 صدفر ال بدني  مدا  الصدعوبة  معامدل  قيمة ترتاوححسا  معامل الصعوبة لالختبار:  -2
( صدحين  واحد) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال يعد وعليه الصحين، والواحد
 أنَّ حدني  يف عنده،  اإلجابدة  يف أخطدأوا  التالميدذ  مجيد   إنَّ حيث جًدا؛ صعًبا سؤاًلا
 مجيد   إنَّ حيدث  جدًدا؛  سدهًلا  سؤاًلا يعد( صفر) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال
 معامدل  قيمده  تبلغ الذي السؤال ف نَّ وبالتالي صحيحة، إجابه عنه  أجابوا التالميذ
 أنَّ القيمدة  هدذه  وتعدين  صدعوبته،  توسط حيث من األفضل هو( 0.50) صعوبته

 م،2006عددالم، أبددو)  صددحيحة إجابددة عليدده  أجددابوا العينددة أفددرا  مددن 50%
ما أشارت إليه بعدب الدراسدات واألودال يف جمدال  در        يف ضوءو ،(268ص

هدد(،  1433) والشدهري هدد(،  1430منها  راسة العذيقي )تدريس اللغة العربية و
فقددد عدددَّت  ( 2019، والشددمري )(2017والصدداعدي )(، 2017) والشددمري

واألسئلة اليت يقل  جًدا،( صعبة %80األسئلة اليت يزيد معامل الصعوبة فيها عن )
 %20( سهلة جًدا، وأما األسئلة اليت ترتاوح ما بدني ) %20معامل صعوبتها عن )

قيم معامل الصعوبة لكل سؤال من  3جدول فهي أسئلة مقبولة، ويبني  (%80إىل 
 :كفايات فهم املقروءأسئلة اختبار 
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 2جدول 
 لفقرات حماور االختبار ولالختبار ككل 20نسب معا لة كو ر ريشتار سون  

 20نسبة معا لة كو ر ريشتار سون  حماور االختبار م
 0.82 كفاية استدعاء التفاصيل واستيعابها 1
 0.83 مون النص املقروءكفاية حتليل مض 2
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 0.88 كفاية حتليل النصوص إىل بنيتها 4

 0.96 قيمة معا لة ببات االختبار للكفايات ككل

أعاله أن نسب ببات االختبار يف مجيد  حمداوره أتدت بنسدب      1ويتضن من جدول 
(، وهي نسب مقبولة مدن الثبدات ددا يددل علدى أن كدل       0.88( و)0.82ترتاوح بني )

مفر ة تسهم يف الثبات الكي لالختبار، كما بلغت النسبة الكلية لثبدات االختبدار وسدب    
 ( وهي نسبة عالية من الثبات.0.96) 20معا لة كو ر ريتشار سون

 صدفر ال بدني  مدا  الصدعوبة  معامدل  قيمة ترتاوححسا  معامل الصعوبة لالختبار:  -2
( صدحين  واحد) صعوبته معامل يبلغ الذي السؤال يعد وعليه الصحين، والواحد
 أنَّ حدني  يف عنده،  اإلجابدة  يف أخطدأوا  التالميدذ  مجيد   إنَّ حيث جًدا؛ صعًبا سؤاًلا
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 أنَّ القيمدة  هدذه  وتعدين  صدعوبته،  توسط حيث من األفضل هو( 0.50) صعوبته
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واألسئلة اليت يقل  جًدا،( صعبة %80األسئلة اليت يزيد معامل الصعوبة فيها عن )
 %20( سهلة جًدا، وأما األسئلة اليت ترتاوح ما بدني ) %20معامل صعوبتها عن )

قيم معامل الصعوبة لكل سؤال من  3جدول فهي أسئلة مقبولة، ويبني  (%80إىل 
 :كفايات فهم املقروءأسئلة اختبار 
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 3جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت الصعوبة لكل سؤال من أسئلة اختبار  

 نوع الصعوبة معامل الصعوبة السؤال نوع الصعوبة معامل الصعوبة السؤال
 مقبولة 0.80 10 مقبولة 0.72 1
 مقبولة 0.76 11 مقبولة 0.80 2
 مقبولة 0.80 12 مقبولة 0.68 3
 مقبولة 0.80 13 مقبولة 0.80 4
 مقبولة 0.80 14 مقبولة 0.76 5
 مقبولة 0.80 15 مقبولة 0.76 6
 مقبولة 0.80 16 مقبولة 0.80 7
 مقبولة 0.80 17 مقبولة 0.80 8
  مقبولة 0.72 9

تق  ضمن مسدتوى   كفايات فهم املقروءمجي  أسئلة اختبار  أنَّ 3جدول يتضن من 
-0.80الصعوبة املقبول؛ حيث أنَّ قيم معامالت الصدعوبة هلدا مجيًعدا تدرتاوح مدا بدني )      

( وهي القيم اليت أعتمددها الباحدث   0.80 – 0.20(؛ حيث أنها ترتاوح ما بني )0.68
   تدريس اللغة العربية.وف  ما أشارت إليه الدراسات والبحول السابقة يف جمال  ر

( أن معامل التمييز 285 :2000، أبو عالم)ذكر  حسا  معامل التمييز لالختبار: -3
من الطال  الذين  - %27ونسبتهم  -يكون بطرح نسبة عد  أفرا  اجملموعة الدنيا

ونسدبتهم   -أجابوا  إجابة صحيحة عن السؤال من نسبة عد  أفرا  اجملموعة العليدا 
الذين أجابوا  إجابة صحيحة عن هذه املفر ة، وأضداف أبدو   من الطال   - 27%

( أن قيمددة معامددل التمييددز للسددؤال إذا كانددت تسدداوي 289م، ص2000عددالم )
( أو أكرب فهذا يدل على أنَّ  رجة  ييز السؤال جيَّدة، وتعد قيمدة معامدل   0.40)

إن (، أمدا   0.40-0.20التمييز للسؤال مقبولة والبأس بها إن تراوحدت بدني )   
( ف نَّ  ييزها يعدُّ ضعيًفا، يف حني إن 0.20قلَّت قيمة  ييز السؤال أو املفر ة عن )

كان  ييزها صفًرا أو سالًبا فينبغي حذفها أو تعديلدها، وقدد اعتمدد الباحدث هدذه      
قيم معامل  ييز مجيد  أسدئلة     4جدول ويوضن ،القيم يف حتليل معامالت التمييز 

 :وءكفايات فهم املقراختبار 

 4جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار 

  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال
 جيده 0.88 12 جيده¯0.77 1
 جيده 0.88 11 جيده 0.88 2
 جيده 0.88 12 جيده 0.88 3
 جيده 0.88 13 جيده 0.88 4
 جيده 0.88 14 جيده 0.88 5
 جيده 0.88 15 جيده 0.88 6
 جيده 0.88 16 جيده 0.88 7
 جيده 0.88 17 جيده 0.88 8
  جيده 0.77 9

قيم معامل  ييز كل سؤال من أسدئلة االختبدار، ويتضدن أنَّ     4جدول ُيالح  من 
وحدت قديم معامدل    ؛ ألنها مجيًعا موجبدة، حيدث ترا  جدية يف  يزهاأسئلة االختبار مجيعها 

، وتعطي مؤشًرا جيدًدا علدى أنَّ أسدئلة    جدية( ومجيعها قيم 0.88 – 0.77التمييز بني )
االختبار تقيس ما يقيسه االختبار كاماًل، مما يدل على قبول هذه األسئلة من حيث معامل 

 التمييز. لتمتعها بقدر مقبول من كفايات فهم املقروءالتمييز، وبالتالي اال مئنان إىل أسئلة اختبار 
 التاليدة:  االختبدار  زمدن  حتديدد  معا لدة  باسدتخدام  حسا  زمن تطبي  االختبدار:  -4

 أبدو ) }2 ÷ تلميذ آخر استغرقه الذي الزمن+  تلميذ أول استغرقه الذي الوقت{=
كفايدات   اختبار أسئلة عن االجابة زمن يتحد  وبالتعويب، (307 :1994ناهية، 
 لإلجابدة   قيقدة ( 33) وقددره  زمًندا  األول التلميذ استغر  حيث لي؛ي كما املقروء
 عن لإلجابة  قيقه( 37) وقدره زمًنا األخري التلميذ واستغر  االختبار، أسئلة عن

 زمن متوسط كان ] 35= 2÷  37+  33[السابقة  املعا لة وبتطبي  االختبار أسئلة
 والتأكيدد  التالميدذ،  تهيئة أجل من  قاي ( 5) إضافة ومت  قيقة،( 35) هو االختبار
 االختبدار  زمدن  يصدبن  وبدذلك  االختبدار،  أورا  وتوزي  االختبار، تعليمات على
 . قيقة( 40) هو االختبار يستغرقه الذي الكلي
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 4جدول 
 كفايات فهم املقروءقيم معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار 

  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال  رجة التمييز قيمة معامل التمييز السؤال
 جيده 0.88 12 جيده¯0.77 1
 جيده 0.88 11 جيده 0.88 2
 جيده 0.88 12 جيده 0.88 3
 جيده 0.88 13 جيده 0.88 4
 جيده 0.88 14 جيده 0.88 5
 جيده 0.88 15 جيده 0.88 6
 جيده 0.88 16 جيده 0.88 7
 جيده 0.88 17 جيده 0.88 8
  جيده 0.77 9

قيم معامل  ييز كل سؤال من أسدئلة االختبدار، ويتضدن أنَّ     4جدول ُيالح  من 
وحدت قديم معامدل    ؛ ألنها مجيًعا موجبدة، حيدث ترا  جدية يف  يزهاأسئلة االختبار مجيعها 

، وتعطي مؤشًرا جيدًدا علدى أنَّ أسدئلة    جدية( ومجيعها قيم 0.88 – 0.77التمييز بني )
االختبار تقيس ما يقيسه االختبار كاماًل، مما يدل على قبول هذه األسئلة من حيث معامل 

 التمييز. لتمتعها بقدر مقبول من كفايات فهم املقروءالتمييز، وبالتالي اال مئنان إىل أسئلة اختبار 
 التاليدة:  االختبدار  زمدن  حتديدد  معا لدة  باسدتخدام  حسا  زمن تطبي  االختبدار:  -4

 أبدو ) }2 ÷ تلميذ آخر استغرقه الذي الزمن+  تلميذ أول استغرقه الذي الوقت{=
كفايدات   اختبار أسئلة عن االجابة زمن يتحد  وبالتعويب، (307 :1994ناهية، 
 لإلجابدة   قيقدة ( 33) وقددره  زمًندا  األول التلميذ استغر  حيث لي؛ي كما املقروء
 عن لإلجابة  قيقه( 37) وقدره زمًنا األخري التلميذ واستغر  االختبار، أسئلة عن

 زمن متوسط كان ] 35= 2÷  37+  33[السابقة  املعا لة وبتطبي  االختبار أسئلة
 والتأكيدد  التالميدذ،  تهيئة أجل من  قاي ( 5) إضافة ومت  قيقة،( 35) هو االختبار
 االختبدار  زمدن  يصدبن  وبدذلك  االختبدار،  أورا  وتوزي  االختبار، تعليمات على
 . قيقة( 40) هو االختبار يستغرقه الذي الكلي
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 وبباتده،  االختبدار  صدد   حتديدد  بعدد الصورة النهايية الختبار كفايات فهم املقروء:  .خ
 صداحًلا يف  االختبدار  أصدبن  عليماتده؛ ت ووضدوح  أل ايده،  املناسب الزمن من والتأكد
 عليهدا  حيصدل   رجدة  أقصدى  تكدون  وبذلك سؤااًل،( 17) من مكوًنا النهايية صورته
 النهاييدة،  صدورته  يف االختبدار  أصدبن  سدب   مدا  ضوء ويف  رجة،( 17) هي الطالب
 البحثدي  السدؤال  عدن  اإلجابدة  خاللده  مدن  ميكدن  البحث عينة على للتطبي  وصاحًلا
 كفايدات  تنميدة  يف املتشدعب  التفكري إسرتاتيجيات استخدام فاعلية ما :الثاني الفرعي
 ؟االبتدايي اخلامس الصف تالميذ لدى املقروء فهم
 :البحث تطبي : خامًسا

ُ ب  اختبدار كفايدات فهدم املقدروء علدى  دال  جممدوعيت         التطبي  القبلي للبحث: -
هدددد، وذلددك 1441-6-5البحددث؛ التجريبيددة والضددابطة يف يددوم اخلمدديس املوافدد  

 البحث فرا والختبار للوقوف على مدى تكافؤ اجملموعتني وصحة ضبط املتغريات
 عندد  إحصدايية   اللدة  ذات فدرو   توجدد  ال: "يلي ما على نصَّ الذي األول الصفري
 والضدابطة  التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجات متوسطي ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى

 اخلددامس الصددف تالميددذ لدددى جمتمعددة وءاملقددر فهددم لكفايددات القبلددي التطبيدد  يف
علدى تالميدذ    كفايدات فهدم املقدروء   وبعد تطبي  االختبار القبلي الختبدار  ، "االبتدايي

اجملموعتني التجريبية والضابطة، قدام الباحدث بتصدحين أورا  اختبدارات التالميدذ،      
ومن بم رصد الدرجات، وإ خاهلدا يف ملدف خداص باسدتخدام احلزمدة اإلحصدايية       

(؛ ملعاجلتها إحصايًيا باستخدام اختبار Spssم  اإلحصايي للعلوم االجتماعية )للربنا
 تكددافؤ(؛ لبيددان Independent Samples T-test)ت( للعينددات املسددتقلة ) 

وقدد أسدفرت نتيجدة حسدا  قيمدة )ت( جملمدوعيت        اجملمدوعتني يف القيداس القبلدي،   
كفايدات فهدم   اختبدار  البحث: التجريبية والضابطة عن تكدافؤ جممدوعيت البحدث يف    

قيمدة اختبدار )ت(    5جددول  ، إذ كانت قيمة اختبار)ت( غري  الة، ويوضدن   املقروء
و اللتها للفرو  بني متوسطي  رجات اجملمدوعتني التجريبيدة والضدابطة يف القيداس     

 لكفايات فهم املقروء:االختبار القبلي 

 5جدول 
  متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطةقيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو  بني

 لكفايات فهم املقروءيف االختبار القبلي 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 رجة  قيمة )ت(  املعياري

 احلرية
 قيمة

(sig) 
مستوى 
 الداللة

 
 كفايات فهم املقروء 

التجري
 5.338 13.863 22 بية

غري  0.175 40 1.380-
 1.190 15.550 20 ةالضابط  الة

(، وهي 1380-)لكفايات فهم املقروء  بلغت أنَّ قيمة )ت(  5جدول ويتضن من 
(، مما يعدين أنَّده ال توجدد    0.05غري  الة إحصايًيا؛ إذ هي أكرب من مستوى الداللة ) ةقيم

فرو  بني متوسطي جمموعيت البحث : التجريبية، والضابطة يف االختبدار القبلدي، وتشدري    
، وبالتدالي  لكفايات فهم املقروءإىل تكافؤ جمموعيت البحث يف القياس القبلي  النتيجة هذه

  اللدة  ذات فدرو   توجدد  القبول الفرا الصدفري األول الدذي ندصَّ علدى مدا يلدي:"       
 التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجدات  متوسدطي  ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى عند إحصايية
 اخلدامس  الصدف  تالميدذ  لددى  جمتمعة املقروء فهم تلكفايا القبلي التطبي  يف والضابطة
 ". االبتدايي

وبذلك يكون الباحث قد حتق  من تكافؤ جمموعيت البحث )التجريبيدة والضدابطة(   
 يف التطبي  القبلي الختبار املفاهيم النحوية قبل البدء بتطبي  التجربة البحثية.

س اجملموعدة التجريبيدة   تددري مت  (:والضدابطة  التجريبيدة ) البحدث  جملموعيت التدريس -
االتفا  علدى أن يتدوىل الباحدث     إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، وقد كانباستخدام 

إسرتاتيجيات بنفسه اإلشراف على تالميذ اجملموعة التجريبية اليت ستدرس باستخدام 
، بينما يتم تدريس اجملموعة الضابطة  بالطريقة املعتا ة من قبل معلدم  التفكري املتشعب

مت إجراء جتربة البحدث احلدالي يف   ؛ حيث ة العربية  ون تدَّخل أي معاجلة جتريبيةاللغ
وقدد اسدتغرقت املددة الزمنيدة      ،هدد 07/1441//08هد إىل 08/06/1441الفرتة 
 .أسابي ،  لت هذه الفرتة تطبي  أ وات البحث قبلًيا وبعدًيا أربعةللتطبي  
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 5جدول 
  متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطةقيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو  بني

 لكفايات فهم املقروءيف االختبار القبلي 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 رجة  قيمة )ت(  املعياري

 احلرية
 قيمة

(sig) 
مستوى 
 الداللة

 
 كفايات فهم املقروء 

التجري
 5.338 13.863 22 بية

غري  0.175 40 1.380-
 1.190 15.550 20 ةالضابط  الة

(، وهي 1380-)لكفايات فهم املقروء  بلغت أنَّ قيمة )ت(  5جدول ويتضن من 
(، مما يعدين أنَّده ال توجدد    0.05غري  الة إحصايًيا؛ إذ هي أكرب من مستوى الداللة ) ةقيم

فرو  بني متوسطي جمموعيت البحث : التجريبية، والضابطة يف االختبدار القبلدي، وتشدري    
، وبالتدالي  لكفايات فهم املقروءإىل تكافؤ جمموعيت البحث يف القياس القبلي  النتيجة هذه

  اللدة  ذات فدرو   توجدد  القبول الفرا الصدفري األول الدذي ندصَّ علدى مدا يلدي:"       
 التجريبيدة  اجملمدوعتني   رجدات  متوسدطي  ( بني≥ α 0.05)  اللة مستوى عند إحصايية
 اخلدامس  الصدف  تالميدذ  لددى  جمتمعة املقروء فهم تلكفايا القبلي التطبي  يف والضابطة
 ". االبتدايي

وبذلك يكون الباحث قد حتق  من تكافؤ جمموعيت البحث )التجريبيدة والضدابطة(   
 يف التطبي  القبلي الختبار املفاهيم النحوية قبل البدء بتطبي  التجربة البحثية.

س اجملموعدة التجريبيدة   تددري مت  (:والضدابطة  التجريبيدة ) البحدث  جملموعيت التدريس -
االتفا  علدى أن يتدوىل الباحدث     إسرتاتيجيات التفكري املتشعب، وقد كانباستخدام 

إسرتاتيجيات بنفسه اإلشراف على تالميذ اجملموعة التجريبية اليت ستدرس باستخدام 
، بينما يتم تدريس اجملموعة الضابطة  بالطريقة املعتا ة من قبل معلدم  التفكري املتشعب

مت إجراء جتربة البحدث احلدالي يف   ؛ حيث ة العربية  ون تدَّخل أي معاجلة جتريبيةاللغ
وقدد اسدتغرقت املددة الزمنيدة      ،هدد 07/1441//08هد إىل 08/06/1441الفرتة 
 .أسابي ،  لت هذه الفرتة تطبي  أ وات البحث قبلًيا وبعدًيا أربعةللتطبي  
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اجملموعتني التجريبية والضدابطة، مت  بعد االنتهاء من تدريس التطبي  البعدي للبحث:  -
هد بهددف  03/07/1441تطبي  االختبار البعدي على جمموعيت البحث يوم األحد 

التددريس باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة       التعرَّف على فاعلية 
وقدد مت تطبيد  االختبدار     كفايات فهم املقروء لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايي،

وبعدد االنتهداء مدن    ، ي  بًقا لإلجراءات املشار إليها عند إجراء القياس القبلدي البعد
لقياس منوها  كفايات فهم املقروءتطبي  القياس البعدي قام الباحث بتصحين اختبار 

لدددى التالميددذ، ورصددد البيانددات ومعاجلتهددا إحصددايًيا باسددتخدام برنددام  احلددزم    
تخالص نتاي  البحث للتحق  من صدحة  ( السSpssاإلحصايية للعلوم االجتماعية )

 .فروضه
 سا ًسا: متغريات البحث:

 املتغري املستقل: و ثل يف التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب. -1
 املتغري التاب : و ثل يف كفايات فهم املقروء. -2

 األساليب اإلحصايية املستخدمة:سابًعا: 

األساليب اإلحصايية، وذلك عرب  لتحقي  هدف البحث استخدم الباحث عدً ا من
 وذلك على النحو التالي: "Spss"احلزمة اإلحصايية للعلوم االجتماعية 

 االختبار. لفقراتمعامل الصعوبة  -1
 االختبار. لفقراتمعامل التمييز  -2
 معا لة حسا  الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار. -3
عرَّف على قيمة وذلك للت20 (Kuder Richardson)  ر يتشار ونمعا لة كدور  -4

 .كفايات فهم املقروءببات اختبار 
وذلك للمقارنة بني  رجات جمموعيت  Arithmetic meanاملتوسط احلسابي)م(  -5

 البحث يف االختبار القبلي والبعدي.

وذلك للتعرف مدى التباين أو التشتت  Standard Deviationاالحنراف املعياري  -6
مد عليه كثري من اإلحصاءات مثل املوجو  بني  رجات جمموعيت البحث، وتعت
 اختبار)ت( وغريه من االختبارات األخرى.

وذلك لتحديد  Independent Samples T-testاختبار )ت( للعينتني املستقلتني  -7
 اللة الفرو  بني متوسطات  رجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 

 املفاهيم النحوية يف االختبارات القبلي والبعدي.
التدريس باستخدام وذلك لتحديد حجم تأبري  Effective sizeحجم األبر  -8

 (. η2عن  ري  مرب  إيتا) كفايات فهم املقوءيف تنمية  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

يتحدد  إذا كدان    η2( إىل أنَّ حجم األبر لقيمدة  259م، ص 2017ويشري نوري )
 كبرًيا أو متوسًطا أو صغرًيا كما يأتي:

 فُيعد حجم التأبري ضئياًل. 0.05إىل  η2   =0.01ت قيمة إذا كان -أ
 فُيعد حجم التأبري متوسًطا. 0.13إىل  η2   =0.06إذا كانت قيمة  - 
 وأكرب فُيعد حجم التأبري كبريا. η2   =0.14إذا كانت قيمة  -ت

 وتفسرياتها: البحثنتائج 

 التدددريس باسددتخدامإنَّ الغدرا مددن البحددث احلدالي هددو الكشددف عدن فاعليددة    
 اخلدامس لدى تالميذ الصف  يف تنمية كفايات فهم املقروء إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 –التصدميم شدبه التجدرييب    -االبتدايي، ولتحقي  ذلك استخدم البحث املنه  التجدرييب  
 لدى التالميذ، كفايات فهم املقروءيف تنمية استخدام إسرتاتيجيات التفكري لتعرَّف فاعلية 

ها إحصايًيا باسدتخدام برندام  احلزمدة اإلحصدايية للعلدوم االجتماعيدة       وقد عوجلت بيانت
(Spss للعينتني املستقلتني، وحسا  حجم )(، وبناًء عليه فقد استخدم البحث اختبار)ت

للبحث  الثانيوقد نصَّ السؤال الفرعي  ،األبر)مرب  إيتا(، الختبار فروا البحث مجيعها
يف تنميدة   تخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   التددريس باسد  "ما فاعليدة   على ما يلي:

  االبتدايي؟" اخلامسلدى تالميذ الصف كفايات فهم املقروء 
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

وذلك للتعرف مدى التباين أو التشتت  Standard Deviationاالحنراف املعياري  -6
مد عليه كثري من اإلحصاءات مثل املوجو  بني  رجات جمموعيت البحث، وتعت
 اختبار)ت( وغريه من االختبارات األخرى.

وذلك لتحديد  Independent Samples T-testاختبار )ت( للعينتني املستقلتني  -7
 اللة الفرو  بني متوسطات  رجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 

 املفاهيم النحوية يف االختبارات القبلي والبعدي.
التدريس باستخدام وذلك لتحديد حجم تأبري  Effective sizeحجم األبر  -8

 (. η2عن  ري  مرب  إيتا) كفايات فهم املقوءيف تنمية  إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

يتحدد  إذا كدان    η2( إىل أنَّ حجم األبر لقيمدة  259م، ص 2017ويشري نوري )
 كبرًيا أو متوسًطا أو صغرًيا كما يأتي:

 فُيعد حجم التأبري ضئياًل. 0.05إىل  η2   =0.01ت قيمة إذا كان -أ
 فُيعد حجم التأبري متوسًطا. 0.13إىل  η2   =0.06إذا كانت قيمة  - 
 وأكرب فُيعد حجم التأبري كبريا. η2   =0.14إذا كانت قيمة  -ت

 وتفسرياتها: البحثنتائج 

 التدددريس باسددتخدامإنَّ الغدرا مددن البحددث احلدالي هددو الكشددف عدن فاعليددة    
 اخلدامس لدى تالميذ الصف  يف تنمية كفايات فهم املقروء إسرتاتيجيات التفكري املتشعب

 –التصدميم شدبه التجدرييب    -االبتدايي، ولتحقي  ذلك استخدم البحث املنه  التجدرييب  
 لدى التالميذ، كفايات فهم املقروءيف تنمية استخدام إسرتاتيجيات التفكري لتعرَّف فاعلية 

ها إحصايًيا باسدتخدام برندام  احلزمدة اإلحصدايية للعلدوم االجتماعيدة       وقد عوجلت بيانت
(Spss للعينتني املستقلتني، وحسا  حجم )(، وبناًء عليه فقد استخدم البحث اختبار)ت

للبحث  الثانيوقد نصَّ السؤال الفرعي  ،األبر)مرب  إيتا(، الختبار فروا البحث مجيعها
يف تنميدة   تخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب   التددريس باسد  "ما فاعليدة   على ما يلي:

  االبتدايي؟" اخلامسلدى تالميذ الصف كفايات فهم املقروء 
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وجداءت  ، اختدربت فدروا البحدث    الثداني ولإلجابة عن سؤال البحث الفرعدي  
 :النحو التالي على 6النتيجة كما يوضحها جدول 

 6جدول 
 بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة قيم اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفرو 

 لكفايات فهم املقروء البعدييف االختبار 

املتوسط  العد  اجملموعة 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت( 

 رجة 
 احلرية

 قيمة
(sig) 

 مستوى
 الداللة

مرب  
إيتا 

(η2 ) 
الكفايات املتعلقة 
بكفاية استدعاء 
التفاصيل 
 واستيعابها

 0.716 2.681 22 ةالتجريبي
 0.126  الة 0.021 40 2.403

 0.852 2.100 20 الضابطة
الكفايات املتعلقة 
بكفاية حتليل 
مضمون النص 

 املقروء

 0.639 3.863 22 التجريبية
 0.315  الة 0.000 40 4.293

 1.080 2.700 20 الضابطة
الكفايات املتعلقة 
بكفاية إ راك 

الكلمات اجلديدة 
رتاتيجيات وإس

 معانيها الوصول إىل

 0.702 4.727 22 التجريبية
 0.113  الة 0.029 40 2.260

 1.552 3.900 20 الضابطة

الكفايات املتعلقة 
بكفاية حتليل 
النصوص وف  

 بنيتها

 0.294 4.909 22 التجريبية
2.556 40 

 0.140  الة 0.014 
 0.882 4.400 20 الضابطة

كفايات فهم 
قروء األرب  امل

 جمتمعة 

 1.842 16.181 22 التجريبية 
 0.253  الة 0.001 40 3.685

 3.416 13.100 20 الضابطة

 لكفايدات فهدم املقدروء   أن قيمدة اختبدار )ت(    6جددول  تبني النتيجة املوضحة يف 
( تقريًبدا وهدي قيمدة  الدة     2.403بلغدت )  واستيعابها التفاصيل استدعاء بكفاية املتعلقة

( نظددًرا ألن قيمددة مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت 0.05حصددايًيا عنددد مسددتوى )إ
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.021)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   واسدتيعابها  التفاصديل  ءاسدتدعا  لكفايات فهم املقروء املتعلقة بكفايدة 

ال الدذي يدنصَّ علدى أنَّده: "    الثداني  التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعدي الختبار 
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة       واستيعابها التفاصيل كفاية استدعاء

لكفايدات  ( أن قيمة اختبدار )ت(  5) النتيجة املوضحة يف اجلدول كما يتبني منإحصايًيا. 
ي ( تقريًبدا وهد  4.293بلغدت )  املقدروء  النص مضمون حتليل بكفاية املتعلقة فهم املقروء

( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللة املقرتنة بها بلغت 0.05قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.000)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   املقدروء  الدنص  مضدمون  حتليدل  بكفايدة لكفايات فهم املقروء املتعلقة 

ال الذي يدنصَّ علدى أنَّده : "   الثالث التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )
دي الختبار كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البع

"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة         املقروء النص مضمون حتليل كفاية
لكفايات ( أن قيمة اختبار )ت( 5) النتيجة املوضحة يف اجلدول ويتبني أيًضا من إحصايًيا.

 معانيهدا  إىل وصدول ال وإسدرتاتيجيات  اجلديدة الكلمات إ راك بكفاية املتعلقة فهم املقروء
( نظدًرا ألن قيمدة   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عندد مسدتوى )  2.260بلغت )

( وهددي أقددل مددن مسددتوى الداللددة    0.029مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت )   
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني متوسدطي  رجدات        0.05املطلو )

 إ راك لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  يل البعدي جمموعيت البحث الكلية يف التحص
؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقدا  معانيها إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات

ال توجدد فدرو  ذات   الذي ينصَّ على أنَّده : " الراب  هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
ني متوسطي  رجات اجملموعة التجريبية ( ب≥ α 0.05 اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

 إ راك واجملموعة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار كفايدات فهدم املقدروء يف كفايدة        
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

ال الدذي يدنصَّ علدى أنَّده: "    الثداني  التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البعدي الختبار 
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة       واستيعابها التفاصيل كفاية استدعاء

لكفايدات  ( أن قيمة اختبدار )ت(  5) النتيجة املوضحة يف اجلدول كما يتبني منإحصايًيا. 
ي ( تقريًبدا وهد  4.293بلغدت )  املقدروء  النص مضمون حتليل بكفاية املتعلقة فهم املقروء

( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللة املقرتنة بها بلغت 0.05قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات   0.05) ( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو 0.000)

 اللة إحصايية بدني متوسدطي  رجدات جممدوعيت البحدث الكليدة يف التحصديل البعددي         
؛ لصدات اجملموعدة   املقدروء  الدنص  مضدمون  حتليدل  بكفايدة لكفايات فهم املقروء املتعلقة 

ال الذي يدنصَّ علدى أنَّده : "   الثالث التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
( بني متوسطي  رجات ≥ α 0.05توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة )
دي الختبار كفايات فهم املقدروء يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبي  البع

"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد وجدو  فدرو   الدة         املقروء النص مضمون حتليل كفاية
لكفايات ( أن قيمة اختبار )ت( 5) النتيجة املوضحة يف اجلدول ويتبني أيًضا من إحصايًيا.

 معانيهدا  إىل وصدول ال وإسدرتاتيجيات  اجلديدة الكلمات إ راك بكفاية املتعلقة فهم املقروء
( نظدًرا ألن قيمدة   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عندد مسدتوى )  2.260بلغت )

( وهددي أقددل مددن مسددتوى الداللددة    0.029مسددتوى الداللددة املقرتنددة بهددا بلغددت )   
(؛ مما يعين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني متوسدطي  رجدات        0.05املطلو )

 إ راك لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  يل البعدي جمموعيت البحث الكلية يف التحص
؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقدا  معانيها إىل الوصول وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات

ال توجدد فدرو  ذات   الذي ينصَّ على أنَّده : " الراب  هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري 
ني متوسطي  رجات اجملموعة التجريبية ( ب≥ α 0.05 اللة إحصايية عند مستوى  اللة )

 إ راك واجملموعة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار كفايدات فهدم املقدروء يف كفايدة        
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"، ويقبدل الفدرا البدديل املؤكدد      معانيهدا  إىل الوصدول  وإسرتاتيجيات اجلديدة الكلمات
( أن قيمدة  5النتيجدة املوضدحة يف اجلددول)    ويظهر أيًضا مدن  وجو  فرو   الة إحصايًيا.

بلغدت   بنيتهدا  وفد   النصدوص  حتليدل  بكفايدة  املتعلقدة  لكفايات فهم املقروءاختبار )ت( 
( نظًرا ألن قيمدة مسدتوى   0.05( تقريًبا وهي قيمة  الة إحصايًيا عند مستوى )2.556)

(؛ ممدا  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة املطلو )0.014الداللة املقرتنة بها بلغت )
ذات  اللة إحصايية بني متوسطي  رجات جمموعيت البحدث الكليدة يف    يعين وجو  فرو 
؛  بنيتهدا  وفد   النصدوص  حتليدل  لكفايات فهم املقروء املتعلقدة بكفايدة  التحصيل البعدي 

الدذي  اخلدامس  ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفدرا الصدفري    لصات اجملموعة التجريبية،
( بني ≥ α 0.05حصايية عند مستوى  اللة )ال توجد فرو  ذات  اللة إينصَّ على أنَّه :"

متوسطي  رجات اجملموعدة التجريبيدة واجملموعدة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار        
"، ويقبل الفرا البدديل املؤكدد    بنيتها وف  النصوص حتليل كفايات فهم املقروء يف كفاية
لكفايات ختبار )ت( ( أن قيمة ا5اجلدول) وأخرًيا فيتضن من وجو  فرو   الة إحصايًيا.

( تقريًبدا وهدي قيمدة  الدة إحصدايًيا عندد مسدتوى        3.685بلغدت ) جمتمعدة   فهم املقروء
( وهدي أقدل مدن    0.001( نظًرا ألن قيمة مستوى الداللدة املقرتندة بهدا بلغدت )    0.05)

(؛ ممدا يعدين وجدو  فدرو  ذات  اللدة إحصدايية بدني        0.05) مستوى الداللدة املطلدو   
لكفايدات فهدم املقدروء    البحث الكلية يف التحصديل البعددي   متوسطي  رجات جمموعيت 

السدا س  ؛ لصات اجملموعة التجريبية، ووفًقا هلذه النتيجة ٌيرفب الفرا الصفري جمتمعة
( بني ≥ α 0.05) ال توجد فرو  ذات  اللة إحصايية عند مستوى  اللة"الذي ينصَّ على أنَّه: 

ة الضدابطة يف التطبيد  البعددي الختبدار     متوسطي  رجات اجملموعدة التجريبيدة واجملموعد   
"، ويقبل الفرا البدديل  االبتدايي اخلامس الصف تالميذ كفايات فهم املقروء جمتمعة لدى
 املؤكد وجو  فرو   الة إحصايًيا.

للتدريس باستخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري   أنَّ حجم األبر  6جدول كما يتبني من 
،كان  جمتمعة لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدايياملتشعب يف تنمية كفايات فهم املقروء 

( مما يعدين  0.14(، وهي قيمة عالية أكرب من )0.235كبرًيا حيث بلغت قيمة مرب  إيتا )

جمتمعدة،   كفايدات فهدم املقدروء     - تنميدة  -( من التباين الكلي للمتغري التاب  % 23أنَّ )
 وهدذا (، سرتاتيجيات التفكري املتشعبالتدريس باستخدام إري املستقل )يعو  إىل تأبري املتغ

 الضدابطة  اجملموعدة  تالميذ أ اء عن التجريبية اجملموعة تالميذ أ اء مستوى حتسَّن إىل ُيشري
جمتمعة بعد  راستهم هلا باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري     كفايات فهم املقروء اختبار يف

 املتشعب.
التدددريس باسددتخدام   وميكددن للباحددث تفسددري هددذه النتيجددة وإرجاعهددا إىل أنَّ  

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب قد ساهم يف تنشيط القدرات العقلية للتالميذ، وثهم علدى  
التفكري بأنواعده، ومدن بدم زا  لدديهم الفضدول للقدراءة واملشداركة يف احلدوار ومناقشدة          

وفدره  املوضوعات املقروءة، كما أنَّ التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب دا 
من بيئة تعلم آمنة وبرية اتاحت للتلميذ الفرا ملمارسة التفكري، والتمييدز، واالسدتنتاج،   
والتقييم، قد ساعدت ايًضا  التلميذ يف التدريب على التفكري املرن غري التقليدي، وتوليدد  
العديد من األفكار واحللول، كذلك املشاركة الفعَّالة يف احلدوار واملناقشدة، والتعدبري عدن     
رأيه، وافكاره وتربيرها، كذلك االعتمدا  علدى الدنفس ، واسدتقراء اخلدواص املشدرتكة ،       
واستنتاج القواعد والعالقات اللغوية بني األفكدار يف النصدوص املقدروءة، وتتفد  نتيجدة      
البحث احلالي م  النتاي  الديت توصدلت هلدا الدراسدات الديت اسدتخدمت إسدرتاتيجيات        

(، و راسدة  2015ارات الفهدم القرايدي كدراسدة احلربدي )    التفكري املتشعب يف تنمية مهد 
(، وكذلك اتفقت م  الدراسات اليت أببتدت فاعليتهدا يف  تنميدة املهدارات     2017عيسى )

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب 2018اللغوية األخرى كدراسة بصل )
( الديت  2018( واخلفاجي )2009يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، و راسة عبد العظيم )

أببتت فاعليتها يف تنمي مهارات التعبري الكتابي اإلبداعي، وكدذلك مد   راسدة احلددييب     
( اليت 2019( اليت أببتت فاعليتها يف تنمية املفاهيم البالغية ، وم   راسة سيف )2012)

 ة مد  نتيجدة  أببتت فاعليتها يف تنمية بعب مفاهيم اإلبداع األ بي، وكذلك اتفقت النتيج
الدراسات اليت  أببتدت فاعليتهدا يف تنميدة بعدب املهدارات يف املدوا  الدراسدية األخدرى         

( اليت توصلت إىل فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2013كدراسة شحاته )
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جمتمعدة،   كفايدات فهدم املقدروء     - تنميدة  -( من التباين الكلي للمتغري التاب  % 23أنَّ )
 وهدذا (، سرتاتيجيات التفكري املتشعبالتدريس باستخدام إري املستقل )يعو  إىل تأبري املتغ

 الضدابطة  اجملموعدة  تالميذ أ اء عن التجريبية اجملموعة تالميذ أ اء مستوى حتسَّن إىل ُيشري
جمتمعة بعد  راستهم هلا باسدتخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري     كفايات فهم املقروء اختبار يف

 املتشعب.
التدددريس باسددتخدام   وميكددن للباحددث تفسددري هددذه النتيجددة وإرجاعهددا إىل أنَّ  

إسرتاتيجيات التفكري املتشعب قد ساهم يف تنشيط القدرات العقلية للتالميذ، وثهم علدى  
التفكري بأنواعده، ومدن بدم زا  لدديهم الفضدول للقدراءة واملشداركة يف احلدوار ومناقشدة          

وفدره  املوضوعات املقروءة، كما أنَّ التدريس باستخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب دا 
من بيئة تعلم آمنة وبرية اتاحت للتلميذ الفرا ملمارسة التفكري، والتمييدز، واالسدتنتاج،   
والتقييم، قد ساعدت ايًضا  التلميذ يف التدريب على التفكري املرن غري التقليدي، وتوليدد  
العديد من األفكار واحللول، كذلك املشاركة الفعَّالة يف احلدوار واملناقشدة، والتعدبري عدن     
رأيه، وافكاره وتربيرها، كذلك االعتمدا  علدى الدنفس ، واسدتقراء اخلدواص املشدرتكة ،       
واستنتاج القواعد والعالقات اللغوية بني األفكدار يف النصدوص املقدروءة، وتتفد  نتيجدة      
البحث احلالي م  النتاي  الديت توصدلت هلدا الدراسدات الديت اسدتخدمت إسدرتاتيجيات        

(، و راسدة  2015ارات الفهدم القرايدي كدراسدة احلربدي )    التفكري املتشعب يف تنمية مهد 
(، وكذلك اتفقت م  الدراسات اليت أببتدت فاعليتهدا يف  تنميدة املهدارات     2017عيسى )

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب 2018اللغوية األخرى كدراسة بصل )
( الديت  2018( واخلفاجي )2009يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، و راسة عبد العظيم )

أببتت فاعليتها يف تنمي مهارات التعبري الكتابي اإلبداعي، وكدذلك مد   راسدة احلددييب     
( اليت 2019( اليت أببتت فاعليتها يف تنمية املفاهيم البالغية ، وم   راسة سيف )2012)

 ة مد  نتيجدة  أببتت فاعليتها يف تنمية بعب مفاهيم اإلبداع األ بي، وكذلك اتفقت النتيج
الدراسات اليت  أببتدت فاعليتهدا يف تنميدة بعدب املهدارات يف املدوا  الدراسدية األخدرى         

( اليت توصلت إىل فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2013كدراسة شحاته )
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( الديت أببتدت   2018مهارات التواصل الرياضي، و راسة خليفة وحممو  وعبدد الفتداح )  
جيات التفكري املتشعب يف تنمية التحصيل الدراسي والوعي دفهوم الدذات  فاعلية إسرتاتي

( اليت أببتت فاعلية إسرتاتيجيات 2017لدى  ال  املرحلة الثانوية، و راسة املنصوري )
التفكري املتشدعب يف تنميدة التحصديل الدراسدي يف مدا ة الرياضديات، و راسدة البقمدي         

 املتشعب يف تنميدة مهدارات الدتفكري التقداربي     ( اليت أببتت إسرتاتيجيات التفكري2019)
 والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايية.

 يلي: مبا الباحثيف ضوء نتائج هذا البحث يوصي  التوصيات:
توجيه نظر القايمني على إعدا  وتطوير مناه  التعليم بشكل عام، والتعليم االبتدايي  -1

ضمني إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف بنداء منداه       بشكل خاص على ضرورة ت
 اللغة العربية، ويف تصميم األنشطة اللغوية على وجه اخلصوص.

التأكيد على معلمدي اللغدة العربيدة يف مراحدل التعلديم العدام، والسديما يف املرحلدة          -2
االبتدايية باالهتمام بكفايات فهم املقروء وسبل تنميتهدا لددى التالميدذ، مدن خدالل      

ستخدام اإلسرتاتيجيات احلديثة، وتوفري النشا ات التعليمية اليت تعزز إكسابها لدى ا
 التالميذ.

تدريب معلمي اللغة العربية على كيفية استخدام إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف     -3
 تدريس مهارات اللغة العربية، وتوظيفها يف تنظيم التالميذ لتعلمهم. 

 :منها املقرتحة، الدراسات بعب احلالي البحث نتاي  من يستخلص الباحث :املقرتحات

فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة املهدارات اللغويدة األخدرى      -1
 لدى تالميذ املرحلة االبتدايية.

فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة مهدارات الدتفكري العليدا يف      -2
 ميذ املرحلة املتوسطة.مقرر لغيت اخلالدة لدى تال

برنام  تدرييب قايم على إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة كفايدات  دال         -3
 املرحلة الثانوية التواصلية.

 عـــــاملراج

 املراجع العربية:
   ( .فاعليددة برنددام  قددايم علددى  2014إبددراهيم، أمحددد؛ حممددو ، عبددد الددرزا ؛ سددعيد، فا مددة .)

شعب لتنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عا ات العقل املندت   إسرتاتيجيات التفكري املت
-165(، 4) 30لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، كلية الرتبية، 

116. 
 ( .أبر توظيف إسرتاتيجية البيدت الددايري يف تنميدة    2019أبو الدهب، أبو الدهب البدري علي .)

واالجتاه حنو تعليم اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. اجمللة الدولية للعلوم الرتبوية الفهم القرايي 
 .162-211(، 23والنفسية، )

  مكتبة الفالح للنشدر   . الكويت:(. مدخل إىل مناه  البحث الرتبوي2006رجاء حممو  ) عالم،أبو
 والتوزي 

  ( .فعاليدة برندام  قدايم ع   2016أمحد، مساح عبد احلميدد .)     لدى إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب
وخرايط التفكري يف تنمية التحصيل والتفكري البصري يف الرياضيات لطال  املرحلة الثانويدة، جملدة   

 .90-6(، 8)19تربويات الرياضيات، مصر، 
 ( .تقويم األنشطة اللغوية يف كتا  لغديت اخلالددة للصدف    2019األمحدي، حنان؛ بريكيت، أكرم .)

ط يف ضوء مهارات الفهم القرايي.  راسات عربيدة يف الرتبيدة وعلدم الدنفس، رابطدة      الثالث املتوس
 .412-389(، 114الرتبويون العر ، )

 ( .فاعلية بعب إسرتاتيجيات التدريس يف تنمية الفهم القرايدي لددى   2014األحول، أمحد سعيد .)
جملدة اإلرشدا  النفسدي،      ال  الصف األول الثانوي يف منطقة اجلوف باململكة العربية السدعو ية. 

 .285-352(،37)مصر، 
 ( .تقويم مستوى تالمذة الصف الثاني االبتددايي يف الفهدم القرايدي.    2019األوسي، حسن فهد .)

-352(، 44جملة الفنون واأل   وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، كلية اإلمارات للعلوم الرتبويدة، ) 
364 . 

 ( .أبر توظيف إس2017أيو ، نداء نزار .)  رتاتيجيات التعلم النشط يف ضوء برنام(SBTD يف )
. ]رسالة ماجستري غري منشدورة   [تنمية مهارات الفهم القرايي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.

 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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 عـــــاملراج

 املراجع العربية:
   ( .فاعليددة برنددام  قددايم علددى  2014إبددراهيم، أمحددد؛ حممددو ، عبددد الددرزا ؛ سددعيد، فا مددة .)

شعب لتنمية مهارات الفهم القرايي اإلبداعي وبعب عا ات العقل املندت   إسرتاتيجيات التفكري املت
-165(، 4) 30لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، كلية الرتبية، 

116. 
 ( .أبر توظيف إسرتاتيجية البيدت الددايري يف تنميدة    2019أبو الدهب، أبو الدهب البدري علي .)

واالجتاه حنو تعليم اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. اجمللة الدولية للعلوم الرتبوية الفهم القرايي 
 .162-211(، 23والنفسية، )

  مكتبة الفالح للنشدر   . الكويت:(. مدخل إىل مناه  البحث الرتبوي2006رجاء حممو  ) عالم،أبو
 والتوزي 

  ( .فعاليدة برندام  قدايم ع   2016أمحد، مساح عبد احلميدد .)     لدى إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب
وخرايط التفكري يف تنمية التحصيل والتفكري البصري يف الرياضيات لطال  املرحلة الثانويدة، جملدة   

 .90-6(، 8)19تربويات الرياضيات، مصر، 
 ( .تقويم األنشطة اللغوية يف كتا  لغديت اخلالددة للصدف    2019األمحدي، حنان؛ بريكيت، أكرم .)

ط يف ضوء مهارات الفهم القرايي.  راسات عربيدة يف الرتبيدة وعلدم الدنفس، رابطدة      الثالث املتوس
 .412-389(، 114الرتبويون العر ، )

 ( .فاعلية بعب إسرتاتيجيات التدريس يف تنمية الفهم القرايدي لددى   2014األحول، أمحد سعيد .)
جملدة اإلرشدا  النفسدي،      ال  الصف األول الثانوي يف منطقة اجلوف باململكة العربية السدعو ية. 

 .285-352(،37)مصر، 
 ( .تقويم مستوى تالمذة الصف الثاني االبتددايي يف الفهدم القرايدي.    2019األوسي، حسن فهد .)

-352(، 44جملة الفنون واأل   وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، كلية اإلمارات للعلوم الرتبويدة، ) 
364 . 

 ( .أبر توظيف إس2017أيو ، نداء نزار .)  رتاتيجيات التعلم النشط يف ضوء برنام(SBTD يف )
. ]رسالة ماجستري غري منشدورة   [تنمية مهارات الفهم القرايي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.

 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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 ( .فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات    2018بصل، سلوى حسن .)
لدى تالميذ املرحلة اإلعدا ية. جملدة القدراءة واملعرفدة، جامعدة عدني  دس، كليدة         القراءة الناقدة

 .271-221(، 206الرتبية، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، )
 ( .تنمية مهارات الفهم القرايي باستخدام إسدرتاتيجية  2019البقعاوي، سليمان؛ النصار، صات .)

 .35-56(،3) 35جامعة أسيوط، كلية الرتبية،  التدريس التبا لي. جملة كلية الرتبية.
 ( .أبر إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب علدى تنميدة مهدارات الدتفكري       2019البقمي، غا ة مسفر .)

التقاربي والتباعدي يف ما ة الرياضيات لدى تلميذات املرحلة االبتدايي. جملة كلية الرتبيدة، جامعدة   
 .432-401(، 7)35أسيوط، كلية الرتبية، 

 ( .أبر توظيف القصص الرقمية يف تنمية مهارات الفهم القرايدي لددى   2016الترتي، حممد سليم .)
 . اجلامعة اإلسالمية بغزة.]رسالة ماجستري غري منشورة  [ ال  الصف الثالث األساسي.

 ( .فاعلية إسرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة املفداهيم     2012احلدييب، علي بن عبد احملسن .)
-الغية واالجتاه حنو البالغة لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغدات أخدرى. جامعدة أفريقيدا    الب

 .1-104(.14)معهد اللغة العربية. 
 ( .أبر  م  إسرتاتيجيات اجلددول الدذاتي يف تنميدة مهدارات     2019احلديد، رهام؛ الدليمي،  ه .)

رسدالة   [ساسي يف مبحدث اللغدة العربيدة.   فهم املقروء والتفكري التشعييب لطالبات الصف الساب  ال
 . جامعة العلوم اإلسالمية العاملية.] كتوراة منشورة 

 ( .فاعلية إسرتاتيجية التفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات الفهدم     2015احلربي، خالد بن هديبان .)
بيدة، جامعدة   القرايي لدى متعلمي اللغة العربية النا قني بلغات أخرى. جملة كلية الرتبية، كليدة الرت 

 .159-195(، 4)31أسيوط.
 ( .فاعلية استخدام إسرتاتيجية التدريس التبدا لي يف تنميدة املهدارات    2015حسن، حسن عمران .)

 .337-386(، 1)26اللغوية لدى  ال  الصف األول الثانوي. جملة كلية الرتبية جبامعة أسيوط، 
 ( .برنام  قايم على إسرتاتيجية ال2018اخلفاجي، عدنان .)   تفكري املتشعب لتنمية مهدارات التعدبري

موضدوعات  -املؤ ر العلمدي الثدامن عشدر    ] .وث علمي [الكتابي اإلبداعي يف مدارس املتميزين.
اجلمعيدة   -كتب القراءة وتدريسها يف مراحل التعلمدي املختلفدة علدى املسدتويني القدومي والعداملي      

 املصرية للقراءة واملعرفة، مصر.
 ، (. فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري 2018سعا ؛ عبد الفتاح، سعدية. ) خليفة، جها ؛ حممو

املتشعب يف تدريس ما ة علم النفس يف تنمية التحصديل الدراسدي والدوعي دفهدوم الدذات لددى       
 ال  املرحلة الثانوية. جملة البحث العلمي يف الرتبية، جامعة عني  دس، كليدة البندات لد  ا      

 .567-605(،10)19والعلوم والرتبية، 

 ( .2011الدري ، حممد؛ احلنصاي، مجال؛ املوسوي، علي؛ عمار، سام؛ حسن، علي؛ محو ، حممد .)
 معجم مصطلحات املناه  و ر  التدريس. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(.

 ( .إسرتاتيجيات الفهم القرايي: التحول من تصدنيف اإلسدرت  2018الزهراء، عاشور .) اتيجيات إىل
تعليميها على مستوى قسم اللغة. جملة العلوم اإلنسانية، جامعدة العربدي بدن مهيددي، أم البدواقي،      

(10 ،)596-582. 
    ( .فاعليدة اسدتخدام إسدرتاتيجيات    15-14، يوليدو،  2018السروجي، أمسداء؛ شدحاته، حممدد .)

واالجتاه حنو املا ة لددى تالميدذ   التفكري املتشعب يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية 
تطدوير تعلديم وتعلدم    -املؤ ر العلمي السنوي السدا س عشدر   ] .وث علمي  [ املرحلة اإلعدا ية.

 اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات. العريش، مصر. -الرياضيات لتحقي  بقافة اجلو ة
 ( .فاعلية برنام  قايم على مددخل  2019سيف، أمحد بن حممد حسني .)    الدتفكري املتشدعب لتنميدة

بعب مفاهيم اإلبداع األ بي لدى  ال  اللغة العربية بكلية العلوم وآل ا  بعقلدة الصدقور. جملدة    
 .343-399(،1)19كلية الرتبية، جامعة كفر الشيل، كلية الرتبية

 ( .املرج  يف تعليم اللغدة العربيدة وتعلمهدا. مكتبدة الددار      2012شحاته، حسن؛ السمان، مروان .)
 لعربية للكتا .ا
 ( .فاعلية برنام  مقرتح قايم على بعدب إسدرتاتيجيات الدتفكري    2013شحاته، حممد عبد املنعم .)

املتشعب يف تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميدذ املرحلدة االبتداييدة.  راسدات عربيدة يف      
 .12-55(.3)39الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العر ، 

 ،(. فاعلية برنام  قايم على النظرية التوسعية ومعطيات علم 2017لعزيز بن حممد. )عبد ا الشمري
رسالة  [اللغة النصي يف تنمية الكفايات التواصلية لدى  ال  املستوى الراب  الثانوي ددينة حايل.

 ، جامعة أم القرى.] كتوراة غري منشورة 
 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني2019الشمري، علي بن عيسى .)    قايم على التلعيب يف تنميدة املفداهيم

، ]رسدالة  كتدوراة غدري منشدورة      [النحوية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف السا س االبتددايي. 
 جامعة أم القرى.

 ،تنمية يف القراءة نشا ات استخدام على قايم برنام  فاعلية(. هد1433. )ها ي بن حممد الشهري 
رسالة  كتوراة غدري   [االبتدايي. السا س الصف تالميذ لدى وهاحن واالجتاه القرايي الفهم مهارات
 ، جامعة أم القرى.]منشورة 

 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني قايم علدى القدراءة املوجهدة يف تنميدة     2017الصاعدي، عمر عبد اهلل .)
اة غدري  رسالة  كتدور  [مهارات القراءة الناقدة والكفاءة الذاتية لدى  ال  املستوى الثاني الثانوي.

 ، جامعة أم القرى.]منشورة 
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علي بن عي�شى بن علي ال�شمري 

 ( .2011الدري ، حممد؛ احلنصاي، مجال؛ املوسوي، علي؛ عمار، سام؛ حسن، علي؛ محو ، حممد .)
 معجم مصطلحات املناه  و ر  التدريس. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(.

 ( .إسرتاتيجيات الفهم القرايي: التحول من تصدنيف اإلسدرت  2018الزهراء، عاشور .) اتيجيات إىل
تعليميها على مستوى قسم اللغة. جملة العلوم اإلنسانية، جامعدة العربدي بدن مهيددي، أم البدواقي،      

(10 ،)596-582. 
    ( .فاعليدة اسدتخدام إسدرتاتيجيات    15-14، يوليدو،  2018السروجي، أمسداء؛ شدحاته، حممدد .)

واالجتاه حنو املا ة لددى تالميدذ   التفكري املتشعب يف تنمية مهارات حل املشكالت الرياضية احلياتية 
تطدوير تعلديم وتعلدم    -املؤ ر العلمي السنوي السدا س عشدر   ] .وث علمي  [ املرحلة اإلعدا ية.

 اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات. العريش، مصر. -الرياضيات لتحقي  بقافة اجلو ة
 ( .فاعلية برنام  قايم على مددخل  2019سيف، أمحد بن حممد حسني .)    الدتفكري املتشدعب لتنميدة

بعب مفاهيم اإلبداع األ بي لدى  ال  اللغة العربية بكلية العلوم وآل ا  بعقلدة الصدقور. جملدة    
 .343-399(،1)19كلية الرتبية، جامعة كفر الشيل، كلية الرتبية

 ( .املرج  يف تعليم اللغدة العربيدة وتعلمهدا. مكتبدة الددار      2012شحاته، حسن؛ السمان، مروان .)
 لعربية للكتا .ا
 ( .فاعلية برنام  مقرتح قايم على بعدب إسدرتاتيجيات الدتفكري    2013شحاته، حممد عبد املنعم .)

املتشعب يف تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميدذ املرحلدة االبتداييدة.  راسدات عربيدة يف      
 .12-55(.3)39الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العر ، 

 ،(. فاعلية برنام  قايم على النظرية التوسعية ومعطيات علم 2017لعزيز بن حممد. )عبد ا الشمري
رسالة  [اللغة النصي يف تنمية الكفايات التواصلية لدى  ال  املستوى الراب  الثانوي ددينة حايل.

 ، جامعة أم القرى.] كتوراة غري منشورة 
 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني2019الشمري، علي بن عيسى .)    قايم على التلعيب يف تنميدة املفداهيم

، ]رسدالة  كتدوراة غدري منشدورة      [النحوية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف السا س االبتددايي. 
 جامعة أم القرى.

 ،تنمية يف القراءة نشا ات استخدام على قايم برنام  فاعلية(. هد1433. )ها ي بن حممد الشهري 
رسالة  كتوراة غدري   [االبتدايي. السا س الصف تالميذ لدى وهاحن واالجتاه القرايي الفهم مهارات
 ، جامعة أم القرى.]منشورة 

 ( .فاعلية برنام  إلكرتوني قايم علدى القدراءة املوجهدة يف تنميدة     2017الصاعدي، عمر عبد اهلل .)
اة غدري  رسالة  كتدور  [مهارات القراءة الناقدة والكفاءة الذاتية لدى  ال  املستوى الثاني الثانوي.

 ، جامعة أم القرى.]منشورة 
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 ( .صعوبات الفهم القرايي املعرفية.  ار الفكر العربي2009الصاوي، أمساعيل .) 
 ( .فاعلية برنام  قايم على إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنميدة  2019عبد العظيم، ريم أمحد .)

االعدا يدة. جملدة القدراءة     مهارات الكتابة اإلبداعية وبعدب عدا ات العقدل لددى تالميدذ املرحلدة      
 .32-112(، 94واملعرفة، جامعة عني  س، كلية الرتبية، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، )

 ،مهدارات  بعدب  تنميدة  يف الدذاتي  التسدا ل  إسدرتاتيجية  فعالية(. هد1430. )حممد ياسني العذيقي 
، جامعدة أم  ] منشدورة  رسدالة ماجسدتري غدري    [الثدانوي.  األول الصدف   ال  لدى القرايي الفهم
 القرى.

 ( .الفهم عن القراءة:  بيعته عملياتده وتدذليل صدعابه. املكتدب     1999عصر، حسين عبد البارئ .)
 العربي احلديث.

 ( .حنو بناء معاصر ملهارات اللغة وتصدنيف جماالتهدا يف املرحلدة    2005العقيلي، عبد احملسن سامل .)
 .78-146(، 49)الرتبية، جامعة عني  س،  االبتدايية. جملة القراءة واملعرفة. كلية

 ( .فاعلية التدريس باستخدام بعب إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية 2002عمران، تغريد .)
 ] .ودث علمدي   [مستويات أ اء تلميذات املرحلة اإلعدا ية واجتاهاتهن حنو ما ة الرتبيدة األسدرية.  

اجلمعية املصرية للمناه  و در    - ضوء مفهوم األ اءمناه  التعليم يف-املؤ ر العلمي الراب  عشر
 التدريس. جامعة عني  س، عني  س، مصر.

 ( .أبر إسدرتاتيجيات الدتفكري املتشدعب يف تنميدة مهدارات الفهدم       2017عيسى، وجدان رمضان .)
 . اجلامعة اإلسالمية بغزة.]رسالة ماجستري  [القرايي لدى تلميذات الصف الراب  األساسي. 

 (. فعالية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشدعب يف تددريس األحيداء    2018، حنان حممو . )حممد
لتنمية مهارات التفكري التأملي والتنظيم الذاتي للتعلم لدى  ال  املرحلدة الثانويدة. جملدة البحدث     

 .123-158(، 9)19العلمي يف الرتبية، جامعة عني  س، كلية البنات ل  ا  والعلوم والرتبية. 
 ( .أبر إسرتاتيجية قايمة على ما وراء املعرفة يف تنميدة بعدب   2019املعيدي، شريفة؛ الفقيه، أمحد .)

مهارات الفهم القرايي لدى تلميذات الصف السا س االبتدايي. جملة كلية الرتبية، جامعة أسديوط،  
 .236-273(،5)35كلية الرتبية، 

 ( .فاعلية إسرتاتيج2017املنصوري، مشعل بدر .)     يات التفكري املتشدعب يف تنميدة التحصديل ددا ة
الرياضيات للصف التاس  بدولة الكويت. العلوم الرتبوية، جامعة القاهرة، كلية الدراسدات العليدا   

 .284-311(، 3)25للرتبية، 

 ( .اإلحصداء والقيداس يف العلدوم االجتماعيدة والسدلوكية. خدوارزم       2017نوري، حممد عثمان .)
 وزي العلمية للنشر والت

 واملتوسدطة  االبتداييدة  املدرحلتني  يف العربيدة  اللغدة  مدنه   وبيقة(. ه1427. )والتعليم الرتبية وزارة .
 للمناه  العامة اإل ارة
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 الشائعة اإلمالئيةاألخطاء 
 يف املكاتبات الرمسية لدى املوظفني اإلداريني  

 جامعة السلطان قابوسبكلية الرتبية  
 

 

 فاطمة محمد الكاف
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 جامعة السلطان قابوس -كلية الرتبية 

 
 

 الشائعة يف املكاتبات الرمسية اإلمالئية األخطاء 

 جامعة السلطان قابوسبكلية الرتبية  املوظفني اإلداريني لدى

 فاطمة حممد الكاف

 امللخص
هدفت الدراسة إىل حتديد األخطاء الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى املوظفني اإلداريني بكليةة  
الرتبية /جامعة السلطان قابوس، وتصنيف هذه األخطةاء وفةا الاوا ةد اإلمةئيةة، وتعةرف األسةبا        

متملة والكامنة وراء هذه األخطاء، وم  م  وع  تصور مارت  لةرتااء سمسمتويات املوظفني اإلداريةني  احمل
م  خةل  ةج أخطائه  اإلمةئية. ولمتحايا ذلة؛  اسةمتخدمت الباة ةة املةنهو الواةفح المتحليلةح.       

ها. وقةد  ( رسالة رمسية ، ةيث مت ةصر األخطةاء، وتصةنيفها، وحتليلة   ٣٠٠وتألفت  ينة الدراسة م  )
( مبح ا، وكان أك رها شيو ا ممتعلاةا سمبحةث   ١٤أظهرت نمتائو المتحليل وجود أخطاء إمةئية مت لت يف )

اهلمزة. كما أظهرت نمتائو المتحليل أن املسمتوى اللغوي اإلمةئح هلؤالء املوظفني كان ععيفا. ويف عةوء  
وظفني اإلداريةني ياةوب بمتاةد ها    نمتائو الدراسة أوات بضرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء امل

 أ ضاء هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية. 
 األخطاء اإلمةئية الشائعة، املكاتبات الرمسية، املوظفون اإلداريون. الكلمات املفمتاةية:
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Common Spelling Mistakes in Official Correspondences of 
Administrative Staff at the  

College of Education - Sultan Qaboos University 
Fatma Mohammed Alkaaf 

Abstract 
The study aimed to identify the common spelling mistakes in official 

correspondence of the administrative staff of the College of Education - Sultan Qaboos 
University, in order to classify these mistakes according to the spelling skills and identify 
the possible reasons behind making these mistakes. The study also sought to propose ways 
to raise the levels of awareness of the administrative staff  with regards to handling these 
mistakes. To achieve the purpose of the study, the researcher used  descriptive analytical 
method. The study sample  consisted of (300) official letters, where mistakes were counted, 
classified, and analyzed. The findings of the analysis revealed spelling mistakes in (14) 
sections. The most common mistakes  was  the Hamza section. The results  also showed 
that the spelling level of these employees was weak. In light of these results , the researcher 
recommended the necessity of organizing training courses and programs for this 
administrative staff conducted by  Arabic language specialized staff members. 

Keywords: Common spelling mistakes, official correspondence, administrative staff. 

.  

 مقدمة

 للغة دور  ظي  يف ةياة اإلنسان، فهةح أداة المتوااةل بةني أفةراد ا؛متمة   لاضةاء      
ةوائجه ، والمتعبري    أفكاره  ومشا ره  و ةواطفه ، وهةح و ةاء للفكةر، وسةجل      
لمتاريخ الشعو  وماافمتهةا، و ة  طرياهةا تعةرف كةل أمةة  طريهةا بطبائعهةا و واطفهةا          

 ها.حومزاياها ، وتؤخذ  نها ةصيلة معارفها ونمتاج أفكارها ومثار قرائ
زاد روةةح وطةذاء فكةري،    ومتمتاز اللغة العربية    سائر اللغةات سمةا حتويةن مة      

وموروث ةضاري  ميا اجلذور فهح لغة الارآن الكري ، ولسةان النبةوة الشةريف، وسمةا     
تنفرد بن م  خصاص ومسات يف بنيمتها وبةطمتها وحنوها واةرفها واشةمتااقها وتراكيبهةا    
وقدرتها  لى جماراة احلضارة احلدي ة وإجنازاتهةا ومرونمتهةا الفائاةة يف اسةمتيعا  كةل مةا       

اللغة العربيةة  (. كما أن ٢٠١١يف  صر االنفجار املعريف والمتادب العلمح )كلو ،  يسمتجد
بهةا جمةال واسة     ولمتفكري  ل ، ومنهووسيلة المتعبري والمتفاه ، والمتأمري واإلقناع جعلها اهلل

 يفمتم ةل  للغةة مهاراتهةا الة  ت   (، و٢٠١٥للمتذوق الفين والمتحليةل المتصةوري )احمليةاوي،    
أساًسةا للمتعلةي  والةمتعل  يف املراةةل     وال  تعةد  لاراءة والكمتابة( )االسمتماع والمتحدث وا

مرتابطة كل منها ياود إىل االرتااء باملهارة األخةرى،   وهح تؤمر يف بعضها وتمتأمراملخمتلفة، 
ها بشكل احيح واجلوانب املخمتلفة إذا ما تعلم  ، وتنمح لديهمتعلمنيفمتمتشكل شخصية امل

 . ها يف ةياتهوومارس
 نةد األنشطة اللغويةة المتوااةلية،  مةةب ابمتكاريةاب باةا بة      أة بوافها وتعد الكمتاب

نسةانح  إ ظ  اكمتشةاف  أيف المتادب والرخاء، وقد  دت الكمتابة  إجنازاتنم   رياإلنسان الك 
، نن يسةجل ترامة  أاعية واحلاعرة، ون يطل   لى تراث الشعو  وماافمته  املأ ناسمتطاع ب

لألجيةال   نيحاةا فكةراب وتارًةاب وترامةاب، يسةجل     اعةح واحلاعةر  ل  م  امل نيمتواال ب وأن
للكمتابةة دوراب فعةاالب    إنالكمتابة يف ةياة اإلنسان، ةيث أهمية يدل  لى  مما ذاهالةةاة. و

متعل  الكمتابة بشكل اةحيح، ينبغةح   . ولكح يمتا  املريهايف زيادة معلومات اإلنسان، وتك 
ن قوا ةد اإلمةةء يف اللغةة    أذ إمة، مة  الكمتابةة السةلي    متكننم  معرفة قوا د اإلمةء،  نل
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 مقدمة

 للغة دور  ظي  يف ةياة اإلنسان، فهةح أداة المتوااةل بةني أفةراد ا؛متمة   لاضةاء      
ةوائجه ، والمتعبري    أفكاره  ومشا ره  و ةواطفه ، وهةح و ةاء للفكةر، وسةجل      
لمتاريخ الشعو  وماافمتهةا، و ة  طرياهةا تعةرف كةل أمةة  طريهةا بطبائعهةا و واطفهةا          

 ها.حومزاياها ، وتؤخذ  نها ةصيلة معارفها ونمتاج أفكارها ومثار قرائ
زاد روةةح وطةذاء فكةري،    ومتمتاز اللغة العربية    سائر اللغةات سمةا حتويةن مة      

وموروث ةضاري  ميا اجلذور فهح لغة الارآن الكري ، ولسةان النبةوة الشةريف، وسمةا     
تنفرد بن م  خصاص ومسات يف بنيمتها وبةطمتها وحنوها واةرفها واشةمتااقها وتراكيبهةا    
وقدرتها  لى جماراة احلضارة احلدي ة وإجنازاتهةا ومرونمتهةا الفائاةة يف اسةمتيعا  كةل مةا       

اللغة العربيةة  (. كما أن ٢٠١١يف  صر االنفجار املعريف والمتادب العلمح )كلو ،  يسمتجد
بهةا جمةال واسة     ولمتفكري  ل ، ومنهووسيلة المتعبري والمتفاه ، والمتأمري واإلقناع جعلها اهلل

 يفمتم ةل  للغةة مهاراتهةا الة  ت   (، و٢٠١٥للمتذوق الفين والمتحليةل المتصةوري )احمليةاوي،    
أساًسةا للمتعلةي  والةمتعل  يف املراةةل     وال  تعةد  لاراءة والكمتابة( )االسمتماع والمتحدث وا

مرتابطة كل منها ياود إىل االرتااء باملهارة األخةرى،   وهح تؤمر يف بعضها وتمتأمراملخمتلفة، 
ها بشكل احيح واجلوانب املخمتلفة إذا ما تعلم  ، وتنمح لديهمتعلمنيفمتمتشكل شخصية امل

 . ها يف ةياتهوومارس
 نةد األنشطة اللغويةة المتوااةلية،  مةةب ابمتكاريةاب باةا بة      أة بوافها وتعد الكمتاب

نسةانح  إ ظ  اكمتشةاف  أيف المتادب والرخاء، وقد  دت الكمتابة  إجنازاتنم   رياإلنسان الك 
، نن يسةجل ترامة  أاعية واحلاعرة، ون يطل   لى تراث الشعو  وماافمته  املأ ناسمتطاع ب

لألجيةال   نيحاةا فكةراب وتارًةاب وترامةاب، يسةجل     اعةح واحلاعةر  ل  م  امل نيمتواال ب وأن
للكمتابةة دوراب فعةاالب    إنالكمتابة يف ةياة اإلنسان، ةيث أهمية يدل  لى  مما ذاهالةةاة. و

متعل  الكمتابة بشكل اةحيح، ينبغةح   . ولكح يمتا  املريهايف زيادة معلومات اإلنسان، وتك 
ن قوا ةد اإلمةةء يف اللغةة    أذ إمة، مة  الكمتابةة السةلي    متكننم  معرفة قوا د اإلمةء،  نل
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مت  هة بصةورة واعةحة واةحيحة، ولةذا ا     نكمتو  و رعة يف فه  امل ريدور كب هلاالعربية 
الة  تضةب     املؤلفات الك ريةاب وةدي اب بمتطوير رس  الكمتابة العربية، ووععوا العلماء قد 

 (٢٠١٥ا اجلانب )الطراونة، هذ
   النحةو   أهميمتهات اللغوية، ال تال يف الدراسا نيمنزلة اإلمةء ب فإنذا هو لى 

براز العمةل الكمتةابح بصةورة ممتكاملةة     إيف  وأمره، هدفنو نفلكل طايمتوطريهما،  والصرف
و دب  حتريف املعنىالكمتابح يف اإلمةء سبباب يف  اخلطأما يكون  ريابعيدة    األخطاء. وك 

مهمة يف المتعلي   لى ا متبةار    ملية إمةئيابوعو  الفكرة، وم  م  تعمترب الكمتابة السليمة 
، ريمة   نااةر ال اافةة، وعةرورة اجمتما يةة لناةل األفكةار والمتعةب         أساسةح  نصر  أنها

تعنةى هةذه الدراسةة بإةةدى      (.١٩٩٦)شةحاتة،  الغري واإلملاب بها  أفكاروالوقوف  لى 
املهارات اللغوية األرب ، وهح مهارة الكمتابة ال  م  خةهلةا يةمت  فيهةا الرسة  الصةحيح      
للكلمات ومراجعمتها وفاا للاوا د اإلمةئية والمتدريب  ليها  مما جيعلةها سةهلة الاةراءة،    

 نصرا أساسةيا يف العمليةة الرتبويةة    (  لذا أابح تعلي  الكمتابة ٢٠٠٥ممكنة الفه  ) طا، 
 .(٢٠١٣)زايد ، 

ويعد اإلمةء م  بني فروع الكمتابة املهمة  إذ هو مهارة رئيسةة ال  كة  االسةمتغناء    
نها  فع  طرياها يمتعرف املمتعل  الرس  الصحيح للكلمات، إعافة إلح أنن جمال لمتدريب  

العني  لى دقة املةةظة، واألذن  لى الرتكيز واإلنصات، ومتييةز األاةوات املمتااربةة يف    
متةدريب اليةد  لةى اإلمسةا      (، واإلمةء أيضا وسةيلة ل ٢٠١٢املخرج واألداء )احملرزي ،
 .(٢٠٠٦)زايد ، الصحيح بأدوات الكمتابة

( أن اإلمةء "ف  رس  الكلمةات يف العربيةة  ة  طريةا     ١٥٤،٢٠٠١وذكر البجة )
المتصوير اخلطح لألاوات املنطوقة، برموز تمتيح للاارئ أن يعيةد نطاهةا طباةا لصةورتها     

 األوىل  وذل؛ وفا قوا د وععها  لماء اللغة."
ون الكمتابة الك رية، ( هو جزء م  فن٢٠٠١ورس  الكلمات الذي أشار إلين البجة )

هذه الكمتابة ال  تعد م  أه  ما أجنزه ووال إلين العال البشري  لى مر العصور  نظةرا  

ملا أةدممتن وحتدمن الكمتابة م  أمر الكمتابة م  أمةر كةبري يف ةيةاة النةاس، ومة  ذلة؛ أنهةا        
اةل  أسهمت بشكل فّعال يف مد جسور المتواال اإلنسانح بني الناس، َبْيةَد أن هةذا المتوا  

يضعف ك ريا إذا ععف عب  اللغة ال  ُكمِتب بها، إذا إن تغري املعنى، وم  م  تغري الفه  
هلذا املعنى وارد بشكل كبري إذا كان مثة أخطاء يف الكمتابة اإلمةئية، وم  ذلة؛ اخلطةأ يف   
كمتابة )أبناؤه ، أبناءه ، أبنائه (  لح سبيل امل ال، إذ يكمتبها بعض الناس بشةكل واةةد   

 واق  اإل رابية كلها، وسيؤدي ذل؛ ةمتى للخل  بني الفا ل واملفعول بن م ة.يف امل
ويمتضح جليا أنها مهارة بالغة األهمية، كونها ترتب  سمهارات لغويةة تمتلفةة، ومة     
بينها االسمتماع، والمتحدث، والاراءة، إذ تمتعاعد مجيعها يف إنمتاج كمتابح واعح يعني  لةى  

نفسن  ل  قةائ  بذاتةن ملةا لةن مة  قوا ةد جيةب تعلمهةا          الفه  واإلفهاب، وهو يف الوقت
 وإتاانها لمتحاا الغاية املنشودة منن.

ومهارة اإلمةء ليست وسيلة لاياس املهارة يف الكمتابة فا ، بل هح "وسةيلة  كنهةا   
قياس حتصيل املمتعلمني، فضةة  ة  الاةدرة اإلمةئيةة  لةى أن يكةون مترينةا يف اإلدرا         

قدرة اإلاغاء لدى املمتعلمني، وم  م  فه  ما يكمتبونن، كمةا يعةّود    )الشفوي(  ألنن ينمح
املمتعلمني  لى الصفات الرتبوية الناجحة، فيعلمه   لى المتمع  ودقةة املةةظةة، ويربةح    
 نده  قوة احلك  واإلذ ان للحا، ويعّوده   لى الصرب والنظاب والنظافةة، فضةة  ة     

يف الكمتابةة والسةر ة والفهة  والمتطبيةا     السر ة والسيطرة  لى ةركةات اليةد والةمتحك     
 (.٢٠٠٥السري  للاوا د املخمتلفة" )الدليمح والوائلح، 

األمةر  فةإن  ببعض الصةعوبات،   هذه الاوا د ا لمتعدد قوا د اإلمةء، وارتباطنظًرو
بةرزت بعةض   ولاةد  ، تلة؛ الاوا ةد وك ةرة المتةدريب  ليهةا      يف تعل  هداجل بذليمتطلب 

المتفريةا  و، بكةل أنوا هةا   : كمتابة اهلمزاتمنها الاوا د، تل؛اكمتسا  املرتبطة ب املشكةت
ة والةةب الامريةة،   يالمتفريا بةني الةةب الشمسة   وواهلاء، والمتاء املبسوطة بني المتاء املربوطة 

 .كمتابة األلف يف نهاية الكلمةة و ،اءال  تلحا األمس( الواو) وريمضال (واو)ريا بني فالمتو
إىل النال اآللةح للمةمتعلمني مة  مرةلةة تعليميةة إىل      شكةت باإلعافة اد أدت هذه امللو
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ملا أةدممتن وحتدمن الكمتابة م  أمر الكمتابة م  أمةر كةبري يف ةيةاة النةاس، ومة  ذلة؛ أنهةا        
اةل  أسهمت بشكل فّعال يف مد جسور المتواال اإلنسانح بني الناس، َبْيةَد أن هةذا المتوا  

يضعف ك ريا إذا ععف عب  اللغة ال  ُكمِتب بها، إذا إن تغري املعنى، وم  م  تغري الفه  
هلذا املعنى وارد بشكل كبري إذا كان مثة أخطاء يف الكمتابة اإلمةئية، وم  ذلة؛ اخلطةأ يف   
كمتابة )أبناؤه ، أبناءه ، أبنائه (  لح سبيل امل ال، إذ يكمتبها بعض الناس بشةكل واةةد   

 واق  اإل رابية كلها، وسيؤدي ذل؛ ةمتى للخل  بني الفا ل واملفعول بن م ة.يف امل
ويمتضح جليا أنها مهارة بالغة األهمية، كونها ترتب  سمهارات لغويةة تمتلفةة، ومة     
بينها االسمتماع، والمتحدث، والاراءة، إذ تمتعاعد مجيعها يف إنمتاج كمتابح واعح يعني  لةى  

نفسن  ل  قةائ  بذاتةن ملةا لةن مة  قوا ةد جيةب تعلمهةا          الفه  واإلفهاب، وهو يف الوقت
 وإتاانها لمتحاا الغاية املنشودة منن.

ومهارة اإلمةء ليست وسيلة لاياس املهارة يف الكمتابة فا ، بل هح "وسةيلة  كنهةا   
قياس حتصيل املمتعلمني، فضةة  ة  الاةدرة اإلمةئيةة  لةى أن يكةون مترينةا يف اإلدرا         

قدرة اإلاغاء لدى املمتعلمني، وم  م  فه  ما يكمتبونن، كمةا يعةّود    )الشفوي(  ألنن ينمح
املمتعلمني  لى الصفات الرتبوية الناجحة، فيعلمه   لى المتمع  ودقةة املةةظةة، ويربةح    
 نده  قوة احلك  واإلذ ان للحا، ويعّوده   لى الصرب والنظاب والنظافةة، فضةة  ة     

يف الكمتابةة والسةر ة والفهة  والمتطبيةا     السر ة والسيطرة  لى ةركةات اليةد والةمتحك     
 (.٢٠٠٥السري  للاوا د املخمتلفة" )الدليمح والوائلح، 

األمةر  فةإن  ببعض الصةعوبات،   هذه الاوا د ا لمتعدد قوا د اإلمةء، وارتباطنظًرو
بةرزت بعةض   ولاةد  ، تلة؛ الاوا ةد وك ةرة المتةدريب  ليهةا      يف تعل  هداجل بذليمتطلب 

المتفريةا  و، بكةل أنوا هةا   : كمتابة اهلمزاتمنها الاوا د، تل؛اكمتسا  املرتبطة ب املشكةت
ة والةةب الامريةة،   يالمتفريا بةني الةةب الشمسة   وواهلاء، والمتاء املبسوطة بني المتاء املربوطة 

 .كمتابة األلف يف نهاية الكلمةة و ،اءال  تلحا األمس( الواو) وريمضال (واو)ريا بني فالمتو
إىل النال اآللةح للمةمتعلمني مة  مرةلةة تعليميةة إىل      شكةت باإلعافة اد أدت هذه امللو
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اإلمةئيةة لةديه  )البكةر    ملسمتواه  يف اللغة إىل شيوع األخطاء  ةمرا ا نمرةلة أخرى دو
. وترسةةخت األخطةةاء يف كمتابةةات (٢٠٠٥وزارة الرتبيةةة والمتعلةةي ،   ٢٠٠٩، والةةوهيي

 .املمتعلمني وانمتالت معه  يف مسمتويات أ لى و يف وظائفه  أيضا 
متكني املمتعل  مة  قوا ةد اإلمةةء وفهمهةا      ىم  هذا املنطلا، وجب احلرص  لو

الكمتابة الصةحيحة مة  خةةل المتةدريبات الكة رية املسةمتمرة        والمتدريب  لى ا،ا دقيابفهًم
(Al-Abri, 2009 وحماولة  ةج املشكةت ،)واألمةر   الشائعة بشكل جذري اإلمةئية.

مها إىل وةدات حتدد يف عوئها الاوا د اإلمةئيةة  وتاسي، األخطاء الشائعة ةصر يمتطلب
وم  م  اخمتيةار املعاجلةة املناسةبة لمتلة؛     (.٢٠٠٢إليها هذه الوةدات )شحاتن، حممتال  تن

األخطاء  ذل؛ ألن تركها وشةيو ها يةؤدي إىل سةوء فهة  املكمتةو  واناطةاع المتوااةل        
 السلي .

الشةةائعة الةة  ياةة  فيهةةا  تباينةةت آراء الرتبةةويني يف بيةةان أنةةواع األخطةةاء اللغويةةة
( بني نو ني م  األخطاء ٢٠١١(، والفوزان )٢٠٠٦املمتعلمون، فيفّرق طعيمة والشعيي )

، ومعظة   Performance، وأخطةاء أداء  Competencyاللغوية، وهما: أخطاء كفاءة 
اجلهد يمتوجن إىل أخطاء األداء، واألداء نو ان: إنمتاجح، واآلخر اسمتابالح، ويرتكةز حتليةل   

 خطاء اللغوية  لى األداء اإلنمتاجح.األ
( األخطاء اللغوية يف عوء مدى إ اقمتها لعملية المتوااةل  ٢٠١٠ويصنف مدكور )

إىل أخطاء كلية وهح ال  تعوق  ملية المتواال  ألنها تؤمر  لى المتنظي  الكلةح للجملةة   
 مليةة  كالرتتيب اخلاطئ للكلمات داخل اجلملة، وأخطاء جزئية و هح ال  ال تؤمر  لى 

 المتواال بصورة كبرية.
( األخطاء اللغوية يف أرب  فئات هح: احلةذف، واإلعةافة،   ١٩٩٨كما بصر بشر )

واإلبدال، وسوء الرتتيب، وهنا  م  ياسمها إىل أخطاء إمةئية، وأخطاء اوتية، وأخطاء 
(. كمةا ياسة    ٢٠٠٨ارفية، وأخطاء معجمية، وأخطاء حنوية، وأخطةاء مركبةة )عةّوه،    

( األخطاء اللغوية الشائعة إىل: أخطاء اوتية وياابلها يف الكمتابة اإلمةةء،  ٢٠٠٦)العربي 

أخطاء ارفية، أخطاء حنويةة، أخطةاء دالليةة. ومةا يهة  الدراسةة احلاليةة هةو األخطةاء          
 اإلمةئية املمتعلاة باألداء لكمتابح فا .

( هةو االحنةراف  مةا هةو     ٢٠١٤فاخلطأ اللغوي كما ورد  نةد ةسةني وآخةران )   
ابول يف اللغة العربية ةسب املااييس ال  يمتبعها الناطاون بها. أو هو االحنراف امللحوظ م

يف األداء اللغوي  ند قوا د النظ  العربح الفصيح، اخلااةة باملمتحةدث األاةلح املمتفةا     
 ليها  لماء اللغة الادماء واحملدمون يف جانب م  جوانب اللغة الصةوتية أو الصةرفية أو   

دد اخلطأ اللغوي سمواافات منها: تالفة االسةمتجابة اللغويةة الصةادرة ملةا     النحوية، ويمتح
ينبغح أن تكون  لين االسمتجابة وفاا لاوا د اللغة العربية، و دب مناسبة هةذه االسةمتجابة   
يف بعض املواقف اللغوية وتكرار ادور هذه االسمتجابة، فما يصدر مةرة واةةدة ال يعةد    

 خطأ لغويا شائعا. 
أنةن: "قصةور املةمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو        ( اخلطأ اإلمةئح٢٠٠٦زايد )يعرف 

اجلزئية بني الصور الصوتية أو الذهنية للحروف، والكلمات مةدار الكمتابةة اإلمةئيةة مة      
(. ٧١الصور اخلطية هلا وفا قوا ةد الكمتابةة اإلمةئيةة احملةددة أو املمتعةارف  ليهةا " )ص:      

( وحمجةةو  ٢٠٠٦(، وزايةةد )٢٠٠٥وي )(، والعيسةة٢٠٠٢ويشةةري كةةل مةة  الظفةةريي )
م  األفراد أو أك ر يف خطةأ إمةئةح  كة  ا متبةاره خطةأ       ٪٢٥(، إىل أنن اذا وق  ٢٠٠٩)

شائعا ،وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسة الراهنةة كمحة؛ للحكة   لةى شةيوع      
 اخلطأ.
وجةو   م  الظواهر ال  تسمتحا الوقةوف  نةدها، و   اإلمةئيةن انمتشار األخطاء إ
ولاد الةظت الباة ة وتأكدت مة  اةدق   أبعادها ملعرفة أسبابها وسبل معاجلمتها. تعرف 

بك رة لدى الكةادر  الرمسية  مةةظاتها بسؤال الزمةء ةول شيوع األخطاء يف املكاتبات
 الشةائعة يف  ةوتمتجلةى األخطةاء اإلمةئية    اإلداري بكلية الرتبية جامعة السلطان قةابوس. 

صورة الفمتة ةمتى اارت ظاهرة خطةرية تسةمتلزب البحةث  ة  أسةبا       الكمتابح ب ه تعبري
سةببا يف   اإلمةئحا ما يكون اخلطأ ك رًيو ذل؛ ألن يوع تل؛ األخطاء وحماولة  ةجها، ش
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أخطاء ارفية، أخطاء حنويةة، أخطةاء دالليةة. ومةا يهة  الدراسةة احلاليةة هةو األخطةاء          
 اإلمةئية املمتعلاة باألداء لكمتابح فا .

( هةو االحنةراف  مةا هةو     ٢٠١٤فاخلطأ اللغوي كما ورد  نةد ةسةني وآخةران )   
ابول يف اللغة العربية ةسب املااييس ال  يمتبعها الناطاون بها. أو هو االحنراف امللحوظ م

يف األداء اللغوي  ند قوا د النظ  العربح الفصيح، اخلااةة باملمتحةدث األاةلح املمتفةا     
 ليها  لماء اللغة الادماء واحملدمون يف جانب م  جوانب اللغة الصةوتية أو الصةرفية أو   

دد اخلطأ اللغوي سمواافات منها: تالفة االسةمتجابة اللغويةة الصةادرة ملةا     النحوية، ويمتح
ينبغح أن تكون  لين االسمتجابة وفاا لاوا د اللغة العربية، و دب مناسبة هةذه االسةمتجابة   
يف بعض املواقف اللغوية وتكرار ادور هذه االسمتجابة، فما يصدر مةرة واةةدة ال يعةد    

 خطأ لغويا شائعا. 
أنةن: "قصةور املةمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو        ( اخلطأ اإلمةئح٢٠٠٦زايد )يعرف 

اجلزئية بني الصور الصوتية أو الذهنية للحروف، والكلمات مةدار الكمتابةة اإلمةئيةة مة      
(. ٧١الصور اخلطية هلا وفا قوا ةد الكمتابةة اإلمةئيةة احملةددة أو املمتعةارف  ليهةا " )ص:      

( وحمجةةو  ٢٠٠٦(، وزايةةد )٢٠٠٥وي )(، والعيسةة٢٠٠٢ويشةةري كةةل مةة  الظفةةريي )
م  األفراد أو أك ر يف خطةأ إمةئةح  كة  ا متبةاره خطةأ       ٪٢٥(، إىل أنن اذا وق  ٢٠٠٩)

شائعا ،وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسة الراهنةة كمحة؛ للحكة   لةى شةيوع      
 اخلطأ.
وجةو   م  الظواهر ال  تسمتحا الوقةوف  نةدها، و   اإلمةئيةن انمتشار األخطاء إ
ولاد الةظت الباة ة وتأكدت مة  اةدق   أبعادها ملعرفة أسبابها وسبل معاجلمتها. تعرف 

بك رة لدى الكةادر  الرمسية  مةةظاتها بسؤال الزمةء ةول شيوع األخطاء يف املكاتبات
 الشةائعة يف  ةوتمتجلةى األخطةاء اإلمةئية    اإلداري بكلية الرتبية جامعة السلطان قةابوس. 

صورة الفمتة ةمتى اارت ظاهرة خطةرية تسةمتلزب البحةث  ة  أسةبا       الكمتابح ب ه تعبري
سةببا يف   اإلمةئحا ما يكون اخلطأ ك رًيو ذل؛ ألن يوع تل؛ األخطاء وحماولة  ةجها، ش
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إن الكمتابة الصةحيحة  مليةة مهمةة    هذا يؤكد  لى  و ،قلب املعنى، و دب وعو  الفكرة
 .(٢٠١٢، يفوةياتن املسمتابلية )ال ،للممتعل  يف دراسمتن

الشةائعة تلاةح    اإلمةئيةة  ( أن دراسةة األخطةاء  ٢٠٠٦) والشةعيي  يؤكد طعيمةة و
 فحواةني ند جممو ة ممتجانسةة مة  امل   فإن كانت األخطاء  أسبابها،سهولة  لى بالضوء 

وم  م  بذل اجلهد لبنةاء منةاهو    ،وجود سبب مشرت  تعزى إلين األخطاء ىدّل ذل؛  ل
 .ايما لعةجهالمتكون سبية مسمت وبرامو  لى أساسها

اللغوية الشائعة ليست باليسرية، فلةها ممتطلبةات وحتمتةاج     ءإن  ملية ةصر األخطا
إلح مجلة م  الاومات ةمتى يصةل إىل اةفة الشةيوع يف األخطةاء منهةا: أن تكةون هةذه        
األخطاء ممتكررة لدى العامة واخلااة، وأن تشكل  بئا  لى أفراد ا؛متم  ليمتصدى هلا نفر 

 (.٢٠٠٦لدراسة والمتحليل واوال إىل النمتائو )زايد،م  الباة ني يف ا
تعد  ملية تشخيص األخطاء اإلمةئية الشائعة  ملية دقياةة، ومة  أهة  املراةةل     
ال  ُيبين  ليها إ داد وتصةمي  الةربامو العةجيةة. وتشةري األدبيةات الرتبويةة )ةةاف ،        

ر لألخطةاء  ( إىل عرورة المتشةخيص املبكة  Harries, 1988و  ٢٠٠١  والشيخ، ٢٠٠٦
الشائعة  ةيث إن فا ليات المتدخل العةجح تمتضاءل إىل ةد كبري م  تةأخر المتشةخيص،   
وبالمتالح ُيعد العةج مضيعة للوقت واجلهد، بل قةد يةأتح بنمتةائو سةلبية، فضةة  ة  أن       
األخطاء الشائعة ال  يعانح منها املمتعل  قد تسمتنفذ م  طاقمتن العالية واالنفعاليةة وُتسةبب   

بات انفعالية أو توافاية ُترت  بصماتها  لى ُمجمل شخصيمتن فمتبدو  لين مظةاهر  لن اعطرا
 سوء المتوافا الشخصح، واالنفعالح، واالجمتما ح.

كما يساه  المتشخيص املبكر لألخطاء اإلمةئية الشائعة يف تهيئة األسبا  العلميةة  
رتبويةة والعةجيةة   إل داد الربامو المتدريبية العةجية  ةيث ختمتلف الربامو واألنشةطة ال 

باخمتةف الصةعوبات واالعةطرابات املصةاةبة هلةا، فاةد تكةون املشةكلة واةةدة لكة           
 املسببات ممتعددة.

أما    املعايري املعمتمدة يف حتديد األخطاء الشائعة فمنها االخمتبارات المتحصيلية أو 
المتشخيصية بعد تصحيحها وحتليل نمتائجهةا، ودراسةمتها وتصةنيفها، مة  ةصةر األخطةاء       

مة  جممةوع العينةة. باإلعةافة إىل      ٪٢٥ا متمادا  لى نسبة شيوع اخلطةأ وهةح أك ةر مة      
(.والباة ةة  ٢٠٠٦الكراسات والمتاارير الرمسية املكمتوبة وراد األخطاء املمتكررة )زايةد،  

ا متمدت  لى املكاتبات الرمسية والرسائل الة  يكمتبهةا املوظفةون مةادة واقعيةة رمسيةة       
 لمتشخيص تل؛ األخطاء.

خطاء اإلمةئية الشةائعة إذا مةا ُواةفت تواةيفا دقياةا، وُةةددت أسةبابها        األإن 
ومصادر ةدومها، فإنن  ك   ةجها واحلد منها خةل برنامو  ةجح ُمعد إ دادا تربويا 

(. ويشةري مةدكور وآخةرون    ٢٠٠٨دقياا يهةدف إلةح تصةويب تلة؛ األخطةاء )عةّوة،       
طأ وتصنيفن، وتفسريه لغوًيا ونفسةًيا  ( أن اهلدف م  حتليل األخطاء هو تعرف اخل٢٠٠٧)

بهدف مسا دة املمتعل   لى المتعل ، فع  طريا حتليل األخطاء نسمتطي  أن نمتعةرف ةاياةة   
املشكةت ال  تواجن املةمتعلمني يف أمنةاء تعلمهة ، ومة  نسةبة ورود اخلطةأ نسةمتطي  أن        

 نمتعرف  لى مدى اعوبة املشكةت أو سهولمتها.
 ية وفا مةث مراةل هح:وتمت  دراسة األخطاء اإلمةئ

: ُياصد بن حتديةد املةواط  الة  تنحةرف فيهةا اسةمتجابات المتةميةذ  ة          تعريف اخلطأ -
 االسمتخداب اللغوي الصحيح.  

: ُياصد بن بيان أوجن االحنراف    الاا دة، وتصنيفن للفئة الة  ينمتمةح   توايف اخلطأ -
 إليها حتديد موق  األخطاء م  املباةث اللغوية.

ُياصد بن بيان العوامل ال  أدت إىل هذا اخلطأ، واملصادر ال  ٌيعزى إليهةا   :تفسري اخلطأ -
(. والباة ة سارت يف املراةل ال ةمة يف تناوهلةا لألخطةاء اإلمةئيةة يف     ٢٠٠٤)طعيمة، 

 .كمتابات املوظفني
ا مة   ومية إال أننا ما زلنا نلمس ك رًييتنا الاالرط  م  أهمية اإلمةء يف مكاتب ىو ل

ؤسسةات  مةوظفني يف امل  بكةانوا طلبةة أ  أ سةواء  كةاتبون بهةا ال كطاء اإلمةئية ال  يرتاألخ
أو إىل  ،وهذا  ائد إما إىل احملمتوى الذي يمتضمنن منهاج اللغة العربيةة  ،احلكومية أو اخلااة
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أما    املعايري املعمتمدة يف حتديد األخطاء الشائعة فمنها االخمتبارات المتحصيلية أو 
المتشخيصية بعد تصحيحها وحتليل نمتائجهةا، ودراسةمتها وتصةنيفها، مة  ةصةر األخطةاء       

مة  جممةوع العينةة. باإلعةافة إىل      ٪٢٥ا متمادا  لى نسبة شيوع اخلطةأ وهةح أك ةر مة      
(.والباة ةة  ٢٠٠٦الكراسات والمتاارير الرمسية املكمتوبة وراد األخطاء املمتكررة )زايةد،  

ا متمدت  لى املكاتبات الرمسية والرسائل الة  يكمتبهةا املوظفةون مةادة واقعيةة رمسيةة       
 لمتشخيص تل؛ األخطاء.

خطاء اإلمةئية الشةائعة إذا مةا ُواةفت تواةيفا دقياةا، وُةةددت أسةبابها        األإن 
ومصادر ةدومها، فإنن  ك   ةجها واحلد منها خةل برنامو  ةجح ُمعد إ دادا تربويا 

(. ويشةري مةدكور وآخةرون    ٢٠٠٨دقياا يهةدف إلةح تصةويب تلة؛ األخطةاء )عةّوة،       
طأ وتصنيفن، وتفسريه لغوًيا ونفسةًيا  ( أن اهلدف م  حتليل األخطاء هو تعرف اخل٢٠٠٧)

بهدف مسا دة املمتعل   لى المتعل ، فع  طريا حتليل األخطاء نسمتطي  أن نمتعةرف ةاياةة   
املشكةت ال  تواجن املةمتعلمني يف أمنةاء تعلمهة ، ومة  نسةبة ورود اخلطةأ نسةمتطي  أن        

 نمتعرف  لى مدى اعوبة املشكةت أو سهولمتها.
 ية وفا مةث مراةل هح:وتمت  دراسة األخطاء اإلمةئ

: ُياصد بن حتديةد املةواط  الة  تنحةرف فيهةا اسةمتجابات المتةميةذ  ة          تعريف اخلطأ -
 االسمتخداب اللغوي الصحيح.  

: ُياصد بن بيان أوجن االحنراف    الاا دة، وتصنيفن للفئة الة  ينمتمةح   توايف اخلطأ -
 إليها حتديد موق  األخطاء م  املباةث اللغوية.

ُياصد بن بيان العوامل ال  أدت إىل هذا اخلطأ، واملصادر ال  ٌيعزى إليهةا   :تفسري اخلطأ -
(. والباة ة سارت يف املراةل ال ةمة يف تناوهلةا لألخطةاء اإلمةئيةة يف     ٢٠٠٤)طعيمة، 

 .كمتابات املوظفني
ا مة   ومية إال أننا ما زلنا نلمس ك رًييتنا الاالرط  م  أهمية اإلمةء يف مكاتب ىو ل

ؤسسةات  مةوظفني يف امل  بكةانوا طلبةة أ  أ سةواء  كةاتبون بهةا ال كطاء اإلمةئية ال  يرتاألخ
أو إىل  ،وهذا  ائد إما إىل احملمتوى الذي يمتضمنن منهاج اللغة العربيةة  ،احلكومية أو اخلااة
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أو قلةة المتةدريبات أو    رائا وإسرتاتيجيات المتدريس املمتبعة يف تدريس الكمتابة اإلمةئيةة ط
 .  وي  كمتابة املمتعلمني وتصويبها وممتابعمتهاالمتهاون يف تا

و لى اعيد الرب  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة ووسةائل المتكنولوجيةا احلدي ةة     
با متبارها م  العوامل ال  تزيد مة  هةذه األخطةاء، فمتم ةل خطةرا  لةى مسةمتابل اللغةة         

ة األخطاء ( أنن م  المتعسف و دب اإلنصاف أن تلصا زياد٢٠١٥العربية، يرى األةول )
اإلمةئية الشائعة باألجهزة المتكنولوجية احلدي ة الة  يك ةر انمتشةارها كةأدوات للمتوااةل      
االجمتما ح، ويدلل  لى ذل؛ باولن: ةني ُيخطئ الالة  يف الكمتابةة، فةة يعةين ذلة؛ أن      
هنا   يبا يف الال ، ولك  العيب فيم   س؛ الال ، وهذا يعين أن املنمتو الفين أو الةمتاين  

قة لن سما بدث يف جممتمعاتنا م  شيوع األخطاء، وتداول رمةوز وتمتصةرات تسةحء    ال  ة
إىل لغمتنا العربية، فاحلاسو  أو اهلاتف احملمول م  األجهزة ال  تسةمتابل مةا يةودع فيهةا،     

 فالعيب األكرب يا   لى م  يسمتعملها. 
 لةدى  اإلمةئيةة  ع األخطةاء  وشةي  أنن م  األسةبا  الة  تاةف وراء    الباة ةوترى 
منهةا:   ،جامعةة السةلطان قةابوس   كلية الرتبيةة يف  الرمسية ب  مكاتباته يفداري الكادر اإل
عةعف  و ،بصةعوبة  لومهةا   لةديه   الشعورطلبة  اللغة و مبادئم  تعل   واحلياء اخلوف

عدب تأهيله   لميا بالشكل املناسب ملمتطلبات العصر، ل، وأساسامسمتواه  اللغوي  تدنحو
الةمتلاني الةذي    ى لة ال متمادهةا    اللغة العربية يف املةدارس آنةذا   منهو تدريس  ائاطرو

ل ئاسة وومة  األسةبا   أيضةا سةوء اسةمتخداب       ياضح  لى المتفكري واملشاركة واإلنمتاج،
االجمتمةا ح  ةيةث أدت   اإل ةب احلدي ة املرئية واملسمو ة واملاروءة وشبكات المتواال 

 .  صحيحةإىل المتساهل يف تطبيا قوا د اإلمةء والكمتابة ال
الشةائعة لةدى املةوظفني     اإلمةئيةة املربرات لمتناول قضية األخطةاء   ولاد تعددت 

 منها:  ،قابوس السلطان ةجامعبكلية الرتبية اإلداريني 
توايات الندوة ال   ادتها املنظمة العربية للرتبية والعلوب وال اافة بدولة البحري   اب  -

ء الة  يرتكبهةا الكبةار والصةغار     ةول إجراء حبوث ودراسات حبصةر األخطةا   ١٩٩٩
 وبيان شيو ها، وتعمي  برامو  ةجية لمتذليل اعوباتها.

الد وة إىل دراسة أسس تعلي  اإلمةء وتاو ن وتطويره يف العامل العربح، ظهةرت  لةى    -
شكل دراسات وكمتب تمتلفة يف مناهو وطرائا تدريس اللغةة العربيةة بعامةة واإلمةةء     

 خبااة.
 ختصص مناهو اللغة العربية وطرائا تدريسةها يف بكلية الرتبية   ملهام  خربة الباة ة  -

جامعة السلطان قابوس ألك ر م   شر سنوات، واةمتكاكها املباشر سمكاتبات املةوظفني  
لةديه    املكاتبةات يف  ء اإلمةئيةاإلداريني الرمسية يف اجلامعة، ومةةظة شيوع األخطا

الصادرة، وكذل؛ مساع شكاوي أ ضةاء     طريا فحص الرسائل الرمسية الواردة و
ىل إجةراء هةذه   إيف هةذه املراسةةت  ممةا د ةا      اإلمةئيةة م  شيوع األخطةاء   المتدريس
 الدراسة.  

ألخطةاء اإلمةئيةة   اما كشفت  نن البحوث امليدانية العربية ال  متت يف جمال تشةخيص   -
اسات كل م  )إبراهي ، در اهومن يف المتعبري الكمتابح وذل؛ يف املراةل المتعليمية املخمتلفة

 ،)رةيمةة ، و(٢٠١٥)العامري و (،٢٠١٧)الصويركح، و(، ٢٠١٧بيل،ش)ال(، و٢٠١٧
اولةت األخطةاء   نت الة  ت اما الدراسأ. (٢٠١١، و)محيد، (٢٠١٢)خليفة، ، و(٢٠١٣
تناولةت   ا، ةيةث ية فاةد كانةت نةادرة جةدً    ملدى املوظفني يف املؤسسات المتعلي اللغوية

وية الواردة يف املكاتبات الرمسية الصةادرة  غليل األخطاء اللحت (٢٠١٠ي؛ )ودراسة الد
يف الكليةات   مرتفعةألخطاء اللغوية يف املكاتبات كانت ام  جامعة مؤتة وال  بينت أن 

 .  العلمية
 ىالشةائعة لةد   اإلمةئيةة    حتليل األخطاء  - ةسب  ل  الباة ة - دراسةال توجد   -

الة    سةائل الرمسيةة  رلامعةة السةلطان قةابوس يف    ايف كليةة الرتبيةة    داري الكادر اإل
 .ياومون بكمتابمتها يف فرتة العمل الرمسية

وقد الةظت الباة ة خةل كشفها للدراسات الساباة ال  تعرض ةصر األخطةاء  
أنها تضر  يف أحنةاء شةمتى، وتمتعجةل الواةول إىل      - لى أهميمتها - اإلمةئية ومعاجلمتها

 اإلمةئيةة جاءت هذه الدراسةة للكشةف  ة  األخطةاء     م  هنا و ةلول ملعاجلة األخطاء.
  امعة السلطان قابوس.  يف كلية الرتبية الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 207المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م206

فاطمة حممد الكاف

الد وة إىل دراسة أسس تعلي  اإلمةء وتاو ن وتطويره يف العامل العربح، ظهةرت  لةى    -
شكل دراسات وكمتب تمتلفة يف مناهو وطرائا تدريس اللغةة العربيةة بعامةة واإلمةةء     

 خبااة.
 ختصص مناهو اللغة العربية وطرائا تدريسةها يف بكلية الرتبية   ملهام  خربة الباة ة  -

جامعة السلطان قابوس ألك ر م   شر سنوات، واةمتكاكها املباشر سمكاتبات املةوظفني  
لةديه    املكاتبةات يف  ء اإلمةئيةاإلداريني الرمسية يف اجلامعة، ومةةظة شيوع األخطا

الصادرة، وكذل؛ مساع شكاوي أ ضةاء     طريا فحص الرسائل الرمسية الواردة و
ىل إجةراء هةذه   إيف هةذه املراسةةت  ممةا د ةا      اإلمةئيةة م  شيوع األخطةاء   المتدريس
 الدراسة.  

ألخطةاء اإلمةئيةة   اما كشفت  نن البحوث امليدانية العربية ال  متت يف جمال تشةخيص   -
اسات كل م  )إبراهي ، در اهومن يف المتعبري الكمتابح وذل؛ يف املراةل المتعليمية املخمتلفة

 ،)رةيمةة ، و(٢٠١٥)العامري و (،٢٠١٧)الصويركح، و(، ٢٠١٧بيل،ش)ال(، و٢٠١٧
اولةت األخطةاء   نت الة  ت اما الدراسأ. (٢٠١١، و)محيد، (٢٠١٢)خليفة، ، و(٢٠١٣
تناولةت   ا، ةيةث ية فاةد كانةت نةادرة جةدً    ملدى املوظفني يف املؤسسات المتعلي اللغوية

وية الواردة يف املكاتبات الرمسية الصةادرة  غليل األخطاء اللحت (٢٠١٠ي؛ )ودراسة الد
يف الكليةات   مرتفعةألخطاء اللغوية يف املكاتبات كانت ام  جامعة مؤتة وال  بينت أن 

 .  العلمية
 ىالشةائعة لةد   اإلمةئيةة    حتليل األخطاء  - ةسب  ل  الباة ة - دراسةال توجد   -

الة    سةائل الرمسيةة  رلامعةة السةلطان قةابوس يف    ايف كليةة الرتبيةة    داري الكادر اإل
 .ياومون بكمتابمتها يف فرتة العمل الرمسية

وقد الةظت الباة ة خةل كشفها للدراسات الساباة ال  تعرض ةصر األخطةاء  
أنها تضر  يف أحنةاء شةمتى، وتمتعجةل الواةول إىل      - لى أهميمتها - اإلمةئية ومعاجلمتها

 اإلمةئيةة جاءت هذه الدراسةة للكشةف  ة  األخطةاء     م  هنا و ةلول ملعاجلة األخطاء.
  امعة السلطان قابوس.  يف كلية الرتبية الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية 
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 :شكلة الدراسةم

بدأت األخطاء اإلمةئية تشكل ظاهرة بمتنظي  الوط  العربح م  حميطن إىل خليجةن  
صر احلديث. ومة  مة  ظهةرت د ةوات كة رية       اب انمتشار المتعلي  وطلبة الكمتابة يف الع

لةهمتماب باإلمةء  م  ذل؛ الد وة إىل دراسة أسةس تعلةي  اإلمةةء وتاو ةن وتطةويره،       
وم  د وة نادت بضرورة ةصر األخطاء اإلمةئية ومعاجلمتهةا يف الرسةائل الرمسيةة مة      

 (. ٢٠١٠قبل املوظفني )الدوي؛، 
أحناء الوط  العربةح، انمتهةت مجيعهةا    واسمتجابة لذل؛، أجريت دراسات  ديدة يف 

إىل نمتائو ممتشابهة، مفادها أن ما يكمتبن املمتعلمون ال يسرُّ أي مطل   لى مسمتواه   نظرا ملا 
يكمتنف كمتاباته  م  أخطاء فاةشة، رسمةا يكةون هلةا تةأمري خطةري  لةى مسةمتابل الكمتابةة         

 (.٢٠٠١العربية، بوافها أداة المتواال بني أبناء الوط  العربح )حمجو ، 
الشكوى املسمتمرة م  ك رة األخطةاء اإلمةئيةة   يف الراهنة تمتم ل مشكلة الدراسة و 
جامعةة السةلطان   بكلية الرتبيةة يف  لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة
بصورة تؤدي إىل  دب حتايا المتواال اجليد والفه  السلي  ملا يف املكاتبةات  ممةا   قابوس  

 يد تل؛ األخطاء اإلمةئية الشائعة والبحث    سبيل لعةجها.يسمتوجب حتد
 األسئلة اآلتية: و ك  حتديد مشكلة الدراسة يف

 بكلية الرتبية / الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية اإلمةئيةا األخطاء م  -١
 جامعة السلطان قابوس؟

اإلداريةني بكليةة الرتبيةة /     املةوظفني  ءؤالاللغةوي اإلمةئةح هلة    ءما مسمتويات األدا  -٢
 ؟الرمسية مكاتباته يف  جامعة السلطان قابوس

جامعة بكلية الرتبية لعةج هذه األخطاء لدى املوظفني اإلداريني  المتصور املارت ما   -٣
 يف مكاتباته  الرمسية؟ سالسلطان قابو

 همية الدراسةأ

 اإلمةئيةة اء و األخطة هة ا، وا مهًمة ة الدراسة م  كونها تنةاق  موعةو ً  يهمأتمتب  
جامعةة السةلطان   بكليةة الرتبيةة /   لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة

 قابوس، وم  أبرز اجلوانب ال  تربز أهمية الدراسة:
لةدى املةوظفني اإلداريةني،     اإلمةئيةة ة لواق  املشةكةت  عوجين  ناية املعنيني يف اجلامت -

  ليها. بلغللمت والعمل  لى إجياد السبل املناسبة
تسه  يف فمتح ا؛ال ملزيد مة  الدراسةات والبحةوث يف جمةال الكشةف  ة  األخطةاء         -

 اإلمةئية .
 اإلمةئيةة ائمةة لةبعض األخطةاء    االةربامو المتدريبيةة يف اجلامعةة ب    ىتزويد الاائمني  ل -

ووعة    ،الشائعة يف املكاتبات الرمسية ال  ياة  فيهةا املوظفةون، وتبصةريه  بأبرزهةا     
لةمتةيف هةذه األخطةاء مسةمتابة، أو       بةرامو تدريبيةة ماةرت     متاديبا هلج املناسب العة

 المتاليل منها.

 هداف الدراسة أ

وظفني الشةائعة لةدى املة    اإلمةئيةة  ة  األخطةاء    فالكشة  مت ل اهلدف الرئيس يف
قة  أن  ويمتو ان قةابوس. لطجامعةة السة  يف كليةة الرتبيةة /  اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية 

 الدراسة يف حتايا اآلتح:ه هذتسه  
بكليةة  يف مكاتبةاته  الرمسيةة    الشائعة لدى املوظفني اإلداريني اإلمةئيةحتديد األخطاء  -١

 .جامعة السلطان قابوسالرتبية/
اإلداريةني بكليةة الرتبية/جامعةة     ي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني ومعرفة املسمتوى اللغ -٢

 لرسائل الرمسية.ايف  السلطان قابوس
اإلداريةني بكليةة    وظفنيلةدى هةؤالء املة   اإلمةئيةة  ملعاجلة األخطاء  تصور مارت تادي   -٣

 يف الرسائل الرمسية. الرتبية /جامعة السلطان قابوس
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 همية الدراسةأ

 اإلمةئيةة اء و األخطة هة ا، وا مهًمة ة الدراسة م  كونها تنةاق  موعةو ً  يهمأتمتب  
جامعةة السةلطان   بكليةة الرتبيةة /   لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة

 قابوس، وم  أبرز اجلوانب ال  تربز أهمية الدراسة:
لةدى املةوظفني اإلداريةني،     اإلمةئيةة ة لواق  املشةكةت  عوجين  ناية املعنيني يف اجلامت -

  ليها. بلغللمت والعمل  لى إجياد السبل املناسبة
تسه  يف فمتح ا؛ال ملزيد مة  الدراسةات والبحةوث يف جمةال الكشةف  ة  األخطةاء         -

 اإلمةئية .
 اإلمةئيةة ائمةة لةبعض األخطةاء    االةربامو المتدريبيةة يف اجلامعةة ب    ىتزويد الاائمني  ل -

ووعة    ،الشائعة يف املكاتبات الرمسية ال  ياة  فيهةا املوظفةون، وتبصةريه  بأبرزهةا     
لةمتةيف هةذه األخطةاء مسةمتابة، أو       بةرامو تدريبيةة ماةرت     متاديبا هلج املناسب العة

 المتاليل منها.

 هداف الدراسة أ

وظفني الشةائعة لةدى املة    اإلمةئيةة  ة  األخطةاء    فالكشة  مت ل اهلدف الرئيس يف
قة  أن  ويمتو ان قةابوس. لطجامعةة السة  يف كليةة الرتبيةة /  اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية 

 الدراسة يف حتايا اآلتح:ه هذتسه  
بكليةة  يف مكاتبةاته  الرمسيةة    الشائعة لدى املوظفني اإلداريني اإلمةئيةحتديد األخطاء  -١

 .جامعة السلطان قابوسالرتبية/
اإلداريةني بكليةة الرتبية/جامعةة     ي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني ومعرفة املسمتوى اللغ -٢

 لرسائل الرمسية.ايف  السلطان قابوس
اإلداريةني بكليةة    وظفنيلةدى هةؤالء املة   اإلمةئيةة  ملعاجلة األخطاء  تصور مارت تادي   -٣

 يف الرسائل الرمسية. الرتبية /جامعة السلطان قابوس
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 مصطلحات الدراسة:

 اخلطأ يف اإلمةء
( بأنن: "قصور املمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو اجلزئيةة بةني      ٧١،٢٠٠٦زايد )يعرفن 

لحروف، والكلمات مدار الكمتابة اإلمةئية م  الصور اخلطية الصور الصوتية أو الذهنية ل
 هلا وفا قوا د الكمتابة اإلمةئية احملددة أو املمتعارف  ليها ".

و ك  تعريف اخلطأ اإلمةئح للموظف إجرائيا يف هذه الدراسة بأنةن:  ةدب قةدرة    
متن للرسةائل  املوظف اإلداري  لى توظيف الاوا د اإلمةئية توظيفا احيحا يبدو يف كمتاب

 واملكاتبات الرمسية.
 األخطاء الشائعة يف اإلمةء
(  أنها " اخلطأ املمتكرر وبصفة كبرية، وهذا اخلطأ يكون طما ٢٠٠٥ويعرفها رسةن )

كمتابيا و هو ما نراه يف متاري  المتعةبري أو شةفويا كمةا هةو احلةال بالنسةبة لنشةاط الاةراءة"         
م  جممةوع العينةة، وةةدد هةذا       ٪٢٥م  (. أو هو اخلطأ الذي يا  فين أك ر ٢٣٧)ص.

  ٢٠٠٦اخلطأ مم  قاموا بإجراء دراسات وحبوث مماملةة ةةول الاضةايا اإلمةئيةة )زايةد      
(. وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسةة الراهنةة كمحة؛ للحكة      ٢٠٠٩حمجو ، 

  لى شيوع اخلطأ.

 نهج الدراسةم

 كةان طةاء اإلمةئيةة الشةائعة،    ملا كانت هذه الدراسة تهدف إىل الكشف  ة  األخ 
وحتليل األخطاء هو فةرع مة    ، المتحليلح املنهو املناسب لمتحايا ذل؛ هو املنهو الوافح

 ل  اللغة المتطبياح، والمتحليل هو قدرة املمتعل   لى الفحص الةدقيا للمحمتةوى العلمةح    
 واملعريف وحتديد  نااره. واهلدف م  حتليةل األخطةاء هةو تفسةري اخلطةأ لغوًيةا بهةدف       
مسا دة املمتعلمني  لى المتعل ، وذل؛ بعد تصنيف األخطاء لديه  م  ةيث بيان جماالت 

 (.١٩٩٥اخمتةف قوا د المتحايا يف اللغة )الراجحح، 

 إجراءات الدراسة

مت تادي  مكاتبة رمسية إىل  ميد كلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس بطلب  دد 
ل الكادر اإلداري بكلية الرتبية خةةل العةاب   م  الرسائل الرمسية ال  متت كمتابمتها م  قب

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠األكاد ح 

 جمتمع الدراسة وعينتها

رسةالة رمسيةة مت حتريرهةا مة  قبةل املةوظفني       (670) تكون جممتم  الدراسة مة   
ب. أمةا  ينةة الدراسةة    ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلداريني يف كليةة الرتبيةة خةةل العةاب األكةاد ح      

 ، مت اخمتيارها بطرياة  شوائية م  جممتم  الدراسة.( رسالة رمسية٣٠٠فمتألفت م  )

 أداة الدراسة

مت تصمي  اسمتمارة لراد حتليل األخطاء اإلمةئية، ومت المتعامل م  الرسائل الرمسية كما 
 يأتح :

جرى فحص الرسائل الرمسية م  خةل قراءة كل رسالة  لى ةدة، وحتديد األخطةاء   -
يةة  أنوا هةةا وتكرارهةةا يف جةةداول خااةةة يف كةةل رسةةالة أو تعريفهةةا، مةة  نالةةها  م

 بالمتكرارات.  
وبعد حتديدها مت توايفها سمعنى حتديةد احنرافهةا  ة  الاا ةدة ، وتصةنيفها إىل أخطةاء        -

 إمةئية.  
 مت ةسا   دد الكلمات ال  كمتبها اإلداريون احيحة أب خاطئة. -
اوا د اللغة فاد ا متمد  لى خربة الباة ة ب -أي تفسريه  -أما احلك   لى وجود خطأ  -

 العربية، وكمتب اإلمةء والرتقي  اخلااة.
إجراء املعاجلة اإلةصائية الةزمة م  ةيث ةسا  األخطاء املكررة  بوعة  )/( أمةاب    -

كل خطأ إمةئح، ونسبها املئوية، وحتليلها وتفسريها وفةا أهةداف الدراسةة وأسةئلمتها.     
 واجلدول اآلتح يوعح ذل؛:
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 إجراءات الدراسة

مت تادي  مكاتبة رمسية إىل  ميد كلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس بطلب  دد 
ل الكادر اإلداري بكلية الرتبية خةةل العةاب   م  الرسائل الرمسية ال  متت كمتابمتها م  قب

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠األكاد ح 

 جمتمع الدراسة وعينتها

رسةالة رمسيةة مت حتريرهةا مة  قبةل املةوظفني       (670) تكون جممتم  الدراسة مة   
ب. أمةا  ينةة الدراسةة    ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلداريني يف كليةة الرتبيةة خةةل العةاب األكةاد ح      

 ، مت اخمتيارها بطرياة  شوائية م  جممتم  الدراسة.( رسالة رمسية٣٠٠فمتألفت م  )

 أداة الدراسة

مت تصمي  اسمتمارة لراد حتليل األخطاء اإلمةئية، ومت المتعامل م  الرسائل الرمسية كما 
 يأتح :

جرى فحص الرسائل الرمسية م  خةل قراءة كل رسالة  لى ةدة، وحتديد األخطةاء   -
يةة  أنوا هةةا وتكرارهةةا يف جةةداول خااةةة يف كةةل رسةةالة أو تعريفهةةا، مةة  نالةةها  م

 بالمتكرارات.  
وبعد حتديدها مت توايفها سمعنى حتديةد احنرافهةا  ة  الاا ةدة ، وتصةنيفها إىل أخطةاء        -

 إمةئية.  
 مت ةسا   دد الكلمات ال  كمتبها اإلداريون احيحة أب خاطئة. -
اوا د اللغة فاد ا متمد  لى خربة الباة ة ب -أي تفسريه  -أما احلك   لى وجود خطأ  -

 العربية، وكمتب اإلمةء والرتقي  اخلااة.
إجراء املعاجلة اإلةصائية الةزمة م  ةيث ةسا  األخطاء املكررة  بوعة  )/( أمةاب    -

كل خطأ إمةئح، ونسبها املئوية، وحتليلها وتفسريها وفةا أهةداف الدراسةة وأسةئلمتها.     
 واجلدول اآلتح يوعح ذل؛:
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 ية الشائعة يف الرسائل الرمسية( راد لألخطاء اإلمةئ١) لجدو
 النسبة املئوية المتكرار النسبة املئوية المتكرار اخلطأ يف املهارة الكمتابية

١     
٢     

 ادق المتحليل
( رسالة. وقامت الباة ة بمتحديةد  ٣٠م  الرسائل الرمسية بواق  ) ٪١٠مت سحب 

ة النمةوذج  لةى   األخطاء وحتليلها ورادها كما يف اجلةدول السةابا، و رعةت الباة ة    
جممو ة مة  احملكمةني املخمتصةني يف اللغةة العربيةة بكليةة اآلدا  والعلةوب االجمتما يةة،         

( حمكمني، و ند اتفةاق  ٧ومناهو اللغة العربية وطرائا تدريسها بكلية الرتبية، و دده  )
 ، ا متربت الباة ة هذا حم؛ لةتفاق.  ٪٨٥.٧١سمتة منه  بنسبة 
 مبات المتحليل

( رسةالة  ٦٠ ةة بإةةدى املمتخصصةات يف اللغةة العربيةة لمتحليةل )      اسمتعانت الباة
بلغةت نسةبة االتفةاق بةني الباة ةة       م  الرسائل الرمسيةة. وقةد   ٪٢٠رمسية وال  مت ل 

 كة    بواسطة معامل االرتباط بريسون وتعمتةرب هةذه النسةبة جيةدة،    ، (٠.٩٠)ها متوزميل
م   ملية المتحليةل األوىل،    ليها لمتحايا طرض الدراسة. وبعد مرور أسبو نياال متماد 

(، ٠،٩٤قامت الباة ة بإ ادة حتليل  شر رسائل رمسية بطرياةة  شةوائية   ةيةث بلة  )    
 وهح قيمة جيدة ألطراض الدراسة احلالية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 لاد خلصت الدراسة إىل  دد م  النمتائو   ك   رعها فيما يلح: 
األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة يف مكاتبةات     ا لإلجابة    السؤال األول، ونصةن: مة  

 جامعة السلطان قابوس؟بكلية الرتبية / املوظفني اإلداريني الرمسية

بكليةة   مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة   ملعرفة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف 
 ، مت ةسا  المتكرارات والنسب املئوية ألنةواع األخطةاء  جامعة السلطان قابوسالرتبية يف 

 اإلمةئية الشائعة، واجلدول اآلتح يوعح ذل؛.
 (٢جدول )

 والنسب املئوية ألنواع األخطاء اإلمةئية الشائعة مرتبة ترتيبا تنازلياالمتكرارات 
 رق  اخلطأ تنازليا
 النسبة املئوية المتكرارات أنواع األخطاء اإلمةئية ةسب تكراره

 ٪٨٤.٣ ٢٥٣ كسر همزة إّن ١
 ٪٦٥.٠ ١٩٥ فمتح همزة أّن ٢
 ٪٦٣.٣ ١٨٩ همزة الاط  ٣
 ٪٥٨.٠ ١٨١ همزة الوال ٤
 ٪٤٩.٠ ١٧٣ المتاء املربوطة ٥
 ٪٤٢.٠ ١٤٧ المتاء املفمتوةة ٦
 ٪٤١.٠ ١٢٦ اهلاء ٧
 زيادة ةرف األلف بعد ٨

 واو اجلما ة يف األمساء 
٣٣.٠ ١٢٣٪ 

 ٪٣٢.٠ ٩٩ األلف الاائمة ٩
 ٪٢٩.٧ ٩٦ األلف املاصورة ١٠
 ٪٢٨.٠ ٨٩  لى نربة كمتابة اهلمزة ١١
 ٪٢٨.٠ ٨٤ الناطة ١٢
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة املناوطة ١٣
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة ١٤

يمتضح  إمجاال م  اجلدول السابا أن املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية لديه  أخطاء 
إمةئية فيما يكمتبونن م  مراسةت ومكاتبةات رمسيةة ممتعلاةة بالعمةل اإلداري بالكليةة،      

( يف املائة م  إمجالح العينةة، وهةذه هةح النسةبة      ٢٥خطاء لدى ما يزيد    )وتكررت األ
( أربعة  شةر موعةعا   ١٤ال   ا متمدتها الدراسة لشيوع اخلطأ، ولاد بل   دد األخطاء )

تمتعلا بكمتابة اهلمزة سواء أكانت همزة )ألف( وال أب همزة قطة  أب همةزة ممتوسةطة يف    
واو وكرسح األلف وكرسح الياء ال  تعةرف بةالنربة   أوعاع إ رابية تمتلفة  لى كرسح ال
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بكليةة   مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة   ملعرفة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف 
 ، مت ةسا  المتكرارات والنسب املئوية ألنةواع األخطةاء  جامعة السلطان قابوسالرتبية يف 

 اإلمةئية الشائعة، واجلدول اآلتح يوعح ذل؛.
 (٢جدول )

 والنسب املئوية ألنواع األخطاء اإلمةئية الشائعة مرتبة ترتيبا تنازلياالمتكرارات 
 رق  اخلطأ تنازليا
 النسبة املئوية المتكرارات أنواع األخطاء اإلمةئية ةسب تكراره

 ٪٨٤.٣ ٢٥٣ كسر همزة إّن ١
 ٪٦٥.٠ ١٩٥ فمتح همزة أّن ٢
 ٪٦٣.٣ ١٨٩ همزة الاط  ٣
 ٪٥٨.٠ ١٨١ همزة الوال ٤
 ٪٤٩.٠ ١٧٣ المتاء املربوطة ٥
 ٪٤٢.٠ ١٤٧ المتاء املفمتوةة ٦
 ٪٤١.٠ ١٢٦ اهلاء ٧
 زيادة ةرف األلف بعد ٨

 واو اجلما ة يف األمساء 
٣٣.٠ ١٢٣٪ 

 ٪٣٢.٠ ٩٩ األلف الاائمة ٩
 ٪٢٩.٧ ٩٦ األلف املاصورة ١٠
 ٪٢٨.٠ ٨٩  لى نربة كمتابة اهلمزة ١١
 ٪٢٨.٠ ٨٤ الناطة ١٢
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة املناوطة ١٣
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة ١٤

يمتضح  إمجاال م  اجلدول السابا أن املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية لديه  أخطاء 
إمةئية فيما يكمتبونن م  مراسةت ومكاتبةات رمسيةة ممتعلاةة بالعمةل اإلداري بالكليةة،      

( يف املائة م  إمجالح العينةة، وهةذه هةح النسةبة      ٢٥خطاء لدى ما يزيد    )وتكررت األ
( أربعة  شةر موعةعا   ١٤ال   ا متمدتها الدراسة لشيوع اخلطأ، ولاد بل   دد األخطاء )

تمتعلا بكمتابة اهلمزة سواء أكانت همزة )ألف( وال أب همزة قطة  أب همةزة ممتوسةطة يف    
واو وكرسح األلف وكرسح الياء ال  تعةرف بةالنربة   أوعاع إ رابية تمتلفة  لى كرسح ال
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أب كانت همزة ممتطرفة. واألمر نفسن فيما يمتعلا سمواع  فمتح همزة إن أو كسةرها، ولاةد   
كانت نسبة تكرار اخلطأ يف كمتابة همزة أن مفمتوةة  يف املادمة وبعةدها همةزة  الاطة  مة      

و مربوطةة( والمتفريةا بينهمةا    همزة الوال.وبعد ذل؛ كانت أخطاء كمتابة المتاء )مفمتوةة أ
وبني اهلاء،م  أخطاء كمتابة أةرف كاأللف يف مواع  ال تمتطلب كمتابمتها وإهمال كمتابمتها يف 

هاذه وهاذا والك ، وأرجوا بزيةادة ألةف،    وم  أم لة ذل؛:. مواع  البد م  كمتابمتها فيها
ازب وكذل؛ احلال إذا سةبا فعةل مة  األفعةال اخلمسةة بنااةب أو جة       . وتابلو بة ألف

وةذفت النون، أو ي بت النون م  وجود النااةب أو اجلةازب وهةذه مة  األخطةاء الة        
مرجعها ععف حنوي ، ويف هذا إشةارة إىل عةعف املسةمتوى اللغةوي هلةؤالء املةوظفني.       
وتأتح  ةمات الرتقي  املخمتلفة بعد ذل؛  فهةح ال توعة  يف مكانهةا املناسةب املوعةح      

 لو الكمتابة م  معظمها.للمعنى أو أنها تهمل  بالكلية وخت
 و ك   رض كل خطأ  لى ةدة وتفسريه فيما يلح:

تضمنت األخطاء الشائعة أنةواع اهلمةزات، وهةح مة  األخطةاء املرتفعةة يف تكراراتهةا          -١
( مةرة  ٢٥٣ونسب شيو ها، فكانت أ لى نسبة للشيوع فيها كسر همزة إّن، وتكةررت ) 

( مةةرة بنسةةبة ١٩٥ان تكرارهةةا )(، تلمتهةةا مباشةةرة فةةمتح همةةزة أّن، وكةة٪٨٤.٣) بنسةةبة
( مةرة بنسةبة   ١٧٣(، وجاءت يف املرتبة ال ال ة همةزة الاطة  وبلة  تكرارهةا )    ٪٦٥.٠)

 (. ٪٥٨.٠( وبنسبة )١٨١. أما همزة الوال فاد تكررت )٪٦٣.٣
وقد تعزو الدراسة احلالية سبب شيوع اخلطأ يف أنواع اهلمزات يف الرسائل الرمسية 

ري إىل إطفاهل  أو  دب معرفمته  قوا د كمتابة اهلمزات أو المتساهل ال  يكمتبها الكادر اإلدا
يف تطبيا تل؛ الاوا د ، وسما أن  فمتح همزة أن وكسرها  وطريها م  قوا د اإلمةء مما لن 
 ةقة بالاوا د النحوية فإن املوظفني اإلداريةني يواجهةون اةعوبة يف قوا ةد النحةو ممةا       

، فدائما ال يضعها املوظف  لى األلةف،  وبالنسةبة   يسه  يف وقو ه  يف اخلطأ اإلمةئح 
هلمزة الوال فاملوظف اإلداري جيد اعوبة يف قوا ةدها، فاةد ال يسةمتطي  المتفريةا بةني      
املصادر املخمتلفة )ال ةمح، والربا ح، واخلماسح، والسداسح(  لى سبيل امل ال، وهذا مةا  

 (. ٢٠٠٩( والبكر والوهيي )٢٠١٢أكدتن دراسة احملرزي )

 وم  أم لة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أنواع اهلمزات ما يأتح:
 أن -كلية الرتبية سجلت اال متماد املؤسسح......(، و)جةودة البيانةات   إلن )......و -١

أ ضاء اللجنة(، و)باإلعةافة إىل ممتطلبةات الصةيانة يف     اةد.........(، و) -وجدت 
 احملاعرات.......(. الكلح يف إ طاء لإل متمادالاا ات المتدريسية 

وتعد المتاء املربوطة والمتاء املفمتوةة واهلاء م  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث بلة      -٢
(، وتكرار وقوع اخلطةأ  ٪٤٩.٠( بنسبة )١٧٣تكرار وقوع اخلطأ يف كمتابة المتاء املربوطة )

متابةة اهلةاء   ( ، وتكةرار وقةوع اخلطةأ يف ك   ٪٤٢.٠( بنسةبة ) ١٤٧يف كمتابة المتاء املفمتوةة )
خةل الفصل الدراسح  معمتمده( ، م ة: )بواق  مةث سا ات ٪٤١.٠(، بنسبة )١٢٦)

وال  تاةرر يف اجمتمةاع    العربين اللغن ...../ختصصالطالبن ال انح(، و)إشارة إىل موعوع
املوعةةوع إىل جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح يف الاسةة (،   إةالةةت جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح
رئةيس وةةدة    بمتمتعينةا متبار ملدة م  تاريخ ادور  مادة الكلية و)....والذي يطلب فين 

 اال متماد األكاد ح(.
، كمةا  وقد ٌيعزى سبب ذل؛ ععف معرفة املوظف اإلداري باوا د كمتابة كل منها

أن املوظف ًل  ك ريا يف الكمتابة بني المتاء املربوطة واملفمتوةة واهلاء لمتشةابههما يف النطةا   
   الوقف  ليهما، وبالمتالح فهو يكمتب ما ينطان يف الرسالة الرمسية، وهذا ما دلت  لين 

 (. ٢٠٠٢(، والظفريي )٢٠٠٩دراسة حمجو  )
و اجلما ة يف األمسةاء، الةذي تكةرر    ولعل شيوع اخلطأ يف زيادة ةرف األلف بعد وا -٣

الفئةة األوىل......(، يعةود إىل  ةدب     موظفةوا ( م ل: )٪٣٣.٠( مرة، وبنسبة )١٢٣)
إدرا  املوظفني اإلداريني للكلمات ال  حتمتاج إىل وع  اآللف بعد الواو والكلمةات  
 ال  ال حتمتاج ذل؛، أو  دب قدرته   لى المتمييز بني األفعال واألمساء وقةد سةبات  
اإلشارة إىل بعض املواع  يف العرض اإلمجالح للنمتائو  اب اجلدول. واتفاةت هةذه   

 (. ٢٠١٥النمتيجة م  ما توالت إلين دراسة العامري )
أما    شيوع اخلطأ يف كمتابة األلةف الاائمةة أو املمةدودة واأللةف املاصةورة اللةمتني        -٤

( مةرة  ٩٩لاائمةة ) تااربت نسبة تكرار وقوع اخلطأ فيهمةا  ةيةث تكةرر يف األلةف ا    
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 وم  أم لة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أنواع اهلمزات ما يأتح:
 أن -كلية الرتبية سجلت اال متماد املؤسسح......(، و)جةودة البيانةات   إلن )......و -١

أ ضاء اللجنة(، و)باإلعةافة إىل ممتطلبةات الصةيانة يف     اةد.........(، و) -وجدت 
 احملاعرات.......(. الكلح يف إ طاء لإل متمادالاا ات المتدريسية 

وتعد المتاء املربوطة والمتاء املفمتوةة واهلاء م  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث بلة      -٢
(، وتكرار وقوع اخلطةأ  ٪٤٩.٠( بنسبة )١٧٣تكرار وقوع اخلطأ يف كمتابة المتاء املربوطة )

متابةة اهلةاء   ( ، وتكةرار وقةوع اخلطةأ يف ك   ٪٤٢.٠( بنسةبة ) ١٤٧يف كمتابة المتاء املفمتوةة )
خةل الفصل الدراسح  معمتمده( ، م ة: )بواق  مةث سا ات ٪٤١.٠(، بنسبة )١٢٦)

وال  تاةرر يف اجمتمةاع    العربين اللغن ...../ختصصالطالبن ال انح(، و)إشارة إىل موعوع
املوعةةوع إىل جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح يف الاسةة (،   إةالةةت جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح
رئةيس وةةدة    بمتمتعينةا متبار ملدة م  تاريخ ادور  مادة الكلية و)....والذي يطلب فين 

 اال متماد األكاد ح(.
، كمةا  وقد ٌيعزى سبب ذل؛ ععف معرفة املوظف اإلداري باوا د كمتابة كل منها

أن املوظف ًل  ك ريا يف الكمتابة بني المتاء املربوطة واملفمتوةة واهلاء لمتشةابههما يف النطةا   
   الوقف  ليهما، وبالمتالح فهو يكمتب ما ينطان يف الرسالة الرمسية، وهذا ما دلت  لين 

 (. ٢٠٠٢(، والظفريي )٢٠٠٩دراسة حمجو  )
و اجلما ة يف األمسةاء، الةذي تكةرر    ولعل شيوع اخلطأ يف زيادة ةرف األلف بعد وا -٣

الفئةة األوىل......(، يعةود إىل  ةدب     موظفةوا ( م ل: )٪٣٣.٠( مرة، وبنسبة )١٢٣)
إدرا  املوظفني اإلداريني للكلمات ال  حتمتاج إىل وع  اآللف بعد الواو والكلمةات  
 ال  ال حتمتاج ذل؛، أو  دب قدرته   لى المتمييز بني األفعال واألمساء وقةد سةبات  
اإلشارة إىل بعض املواع  يف العرض اإلمجالح للنمتائو  اب اجلدول. واتفاةت هةذه   

 (. ٢٠١٥النمتيجة م  ما توالت إلين دراسة العامري )
أما    شيوع اخلطأ يف كمتابة األلةف الاائمةة أو املمةدودة واأللةف املاصةورة اللةمتني        -٤

( مةرة  ٩٩لاائمةة ) تااربت نسبة تكرار وقوع اخلطأ فيهمةا  ةيةث تكةرر يف األلةف ا    
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(.، م ةةل: ٪٣٢.٠( مةةرة، وبنسةةبة )٩٦(، ويف األلةةف املاصةةورة )٪٣٣.٠بنسةةبة )
.......( فاد تكمتةب  املوسياى)ُيرجى اإليعاز مل  يلزب لمتجهيز الاا ة بامليكروفونات و

 بألف قائمة.  
قد تعزو الدراسة الراهنة ذل؛ إىل  دب وجود فةرق يف النطةا بينهمةا، إذ يصةعب     

إلداري بني كلمة )بح( با متبارها امسا، وكلمة )بح( با متبارها فعةة مة     لى املوظف ا
خةل النطا فا ، كون هذا يمتطلب فه  الكلمة يف سياقها اللغوي، وكةذل؛  ةدب تةذكر    

 املوظفني اإلداريني قوا د كمتابة هذه األلف بعد انمتهائه  م  مراةل المتعلي  العاب.
( مةةرة ٨٩مةةزة  لةةى نةةربة إذ تكةةرر )ويةأتح بعةةد ذلةة؛ شةةيوع اخلطةةأ يف كمتابةة اهل  

(،م ل )إن زمةئك  اجلدد حباجةة إىل د ة  فةين.....(، وترجة  الباة ةة      ٪٢٨.٠وبنسبة)
شيوع اخلطأ فيها إىل الصعوبة ال  يواجهها املوظفون اإلداريون يف تطبيةا قوا ةد اهلمةزة    

هذه النمتيجة م  املمتوسطة، وارتباطها باملوق  اإل رابح  وذل؛ لمتعدد تل؛ الاوا د. وتمتفا 
 (.٢٠١٠(، ودراسة الدوي؛ )٢٠١٧كل م  دراسة إبراهي  )

كما شاع اخلطأ يف  ةمات الرتقي  )الناطة، والفاالة املناوطة، والفاالة(، ةيةث  
(، تلمتها مباشرة الفاالة املناوطةة  ٪٢٨.٠( مرة وبنسبة)٨٤تكرر وقوع اخلطأ يف الناطة )
(. وتعزو الباة ةة سةبب ارتفةاع    ٪٢٥.٣نسبة )( مرة، وب٧٦والفاالة، وكان تكرارهما )

شيوع اخلطأ يف  ةمات الرتقي  هذه لدى املوظفني اإلداريةني يف مكاتبةاته  الرمسيةة إىل    
قلة اهمتمامه  بهذه العةمات يف الرسائل الرمسية، ةيث يكمتب املوظةف اإلداري أةيانةا   

و ةدب االكةرتاث    ةاالالرسالة تكاد ختلو م   ةمات الرتقي ، ومنه  م  يمتصةف بالةمبة  
والمتحري م  كونها مهمة وعرورية يف تنظي  النص وترتيبن، و يف توعيح املعنى للاةارئ  

يف شيوع اخلطأ يف  ةمات الرتقةي     (، ومما يؤكد دور األسبا٢٠١٠وتيسريه )الدوي؛، 
 (. ٢٠٠٦(، وحممود )٢٠٠٦ما ذكره زايد )

حتية طيبة وبعد،.....(، والصوا  وم  أم لة اخلطأ يف اسمتخداب  ةمات الرتقي : )
)حتية طيبة، وبعد: (، )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكلية بمتوفري معامل المتدريس املصةغر  

ليمت  م  خةلن إ طاء احملاعرات العامة(، والصوا  )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكليةة  
مةة(، )إشةارة إىل   بمتوفري معامل المتدريس املصغر  ليمت  م  خةلةن إ طةاء احملاعةرات العا   

نرسةل   املمتضم  إرسال امللف الشخصح للةدكمتور........  تاريخ...... خطابك  رق .....
املمتضةم  إرسةال    تةاريخ......  لك  املطلو (، والصوا  )إشارة إىل خطابك  رقة  ..... 

 (..نرسل لك  املطلو  امللف الشخصح للدكمتور........
ةئية يف مكاتبات املةوظفني اإلداريةني   يمتضح أيضا مما سبا، أن شيوع األخطاء اإلم

يف كلية الرتبية  امعة السلطان قابوس قد تعزو إىل املسمتوى المتعليمح للموظةف اإلداري،  
وال يهمت  بمتهذيب النص وجتويةده وتصةويب مةا يةرد بةن مة  أخطةاء، وال ٌتعةرض هةذه          

همتمني بأمرها املكاتبات  لى ممتخصصني يف المتدقيا اللغوي، أو ةمتى إنها تدقا م  قبل امل
إداريا، بل جند أن ك ريا م  األخطاء سةببن طغيةان اللهجةة احملكيةة  لةى لسةان الكاتةب        

 وقلمن.  
نمتائو السةؤال ال ةانح: مةا مسةمتويات األداء اللغةوي اإلمةئةح هلةؤالء املةوظفني         

 اإلداريني بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس يف مكاتباته  الرمسية؟
 ملية المتحليل كان البد م  حتديد  دد األخطةاء اإلمةئيةة   ولضمان الدقة يف سري 

يف كل رسالة رمسيةة   لكةح يةمت  احلكة   لةى املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح للمةوظفني          
اإلداريني الذي  كمتبوا هذه الرسائل إذا ما كان جيدا، أو ممتوسطا، أو ععيفا  وةمتى تصل 

نةةاهو وطرائةةا المتةةدريس، الباة ةةة إىل معيةةار مناسةةب، ُاسةةمتطل  رأي ممتخصصةةني يف امل
 ، وكان ممتوس  آراء احملكمني يف الفئات اآلتية:١٠-١وإ طائه  ماياس م  

 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح جيد( خطأي  فأقل.          -١
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ممتوس ( أك ر م  خطأي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء.             -٢
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ععيف(                 أك ر م  مخسة أخطاء.   -٣

 ( يوعح املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية:٣وجدول )
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ليمت  م  خةلن إ طاء احملاعرات العامة(، والصوا  )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكليةة  
مةة(، )إشةارة إىل   بمتوفري معامل المتدريس املصغر  ليمت  م  خةلةن إ طةاء احملاعةرات العا   

نرسةل   املمتضم  إرسال امللف الشخصح للةدكمتور........  تاريخ...... خطابك  رق .....
املمتضةم  إرسةال    تةاريخ......  لك  املطلو (، والصوا  )إشارة إىل خطابك  رقة  ..... 

 (..نرسل لك  املطلو  امللف الشخصح للدكمتور........
ةئية يف مكاتبات املةوظفني اإلداريةني   يمتضح أيضا مما سبا، أن شيوع األخطاء اإلم

يف كلية الرتبية  امعة السلطان قابوس قد تعزو إىل املسمتوى المتعليمح للموظةف اإلداري،  
وال يهمت  بمتهذيب النص وجتويةده وتصةويب مةا يةرد بةن مة  أخطةاء، وال ٌتعةرض هةذه          

همتمني بأمرها املكاتبات  لى ممتخصصني يف المتدقيا اللغوي، أو ةمتى إنها تدقا م  قبل امل
إداريا، بل جند أن ك ريا م  األخطاء سةببن طغيةان اللهجةة احملكيةة  لةى لسةان الكاتةب        

 وقلمن.  
نمتائو السةؤال ال ةانح: مةا مسةمتويات األداء اللغةوي اإلمةئةح هلةؤالء املةوظفني         

 اإلداريني بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس يف مكاتباته  الرمسية؟
 ملية المتحليل كان البد م  حتديد  دد األخطةاء اإلمةئيةة   ولضمان الدقة يف سري 

يف كل رسالة رمسيةة   لكةح يةمت  احلكة   لةى املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح للمةوظفني          
اإلداريني الذي  كمتبوا هذه الرسائل إذا ما كان جيدا، أو ممتوسطا، أو ععيفا  وةمتى تصل 

نةةاهو وطرائةةا المتةةدريس، الباة ةةة إىل معيةةار مناسةةب، ُاسةةمتطل  رأي ممتخصصةةني يف امل
 ، وكان ممتوس  آراء احملكمني يف الفئات اآلتية:١٠-١وإ طائه  ماياس م  

 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح جيد( خطأي  فأقل.          -١
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ممتوس ( أك ر م  خطأي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء.             -٢
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ععيف(                 أك ر م  مخسة أخطاء.   -٣

 ( يوعح املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية:٣وجدول )
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 (٣جدول )

 املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية
 املسمتوى  دد الرسائل الفئات

 جيد ١٢ خطأي  فأقل
 ممتوس  ٢٠ أي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء            أك ر م  خط

 ععيف ٢٦٨ أك ر م  مخسة أخطاء                
  ٣٠٠ ا؛موع

( أن  دد الرسائل الرمسية الة  كانةت أخطاؤهةا أك ةر مة       ٢يمتضح م  جدول )
أي بنسةبة   ( رسالة رمسية ٣٠٠( رسالة م  العدد اإلمجالح للرسائل )٢٦٨مخسة أخطاء )

(، وهح قيمة مرتفعةة جةًدا تةدل  لةى عةعف املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح         % ٨٩.٣٣)
للموظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس، وقد يكون هذا الضةعف يف  
املسمتوى اللغوي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني بسةبب  ةدب تةذكره  قوا ةد اإلمةةء،       

الكمتابح وجودتن مة  الناةيةة اللغويةة، و ةدب     باإلعافة إىل  دب اهمتمامه  بسةمة النص 
 ختصص هؤالء اإلداريني باللغة العربية و لومها.

( تفاوت املسمتوى اللغوي اإلمةئح للكةادر اإلداري  ٢وكذل؛ يمتضح م  جدول )
فهنا  م  مسمتواه جيد ،وم  هو ممتوس  يف متكنةن مة  الاوا ةد اإلمةئيةة  وتطبياهةا يف      

وت  كة  أن يعةزى إىل معةدل املمارسةة والمتةدريب للكةادر       الكمتابة، وإن م ل هذا المتفةا 
اإلداري  لى هةذه الاوا ةد اإلمةئيةة يف أمنةاء دراسةمته  وتعلمهة  يف تمتلةف املراةةل         
المتعليمية والمتفاوت كذل؛ يف درجة االهمتماب بمتجويد الكمتابة واحلرص  لةى تنميةة نفسةن    

 وتطويرها مهنيا.
لعةج هذه األخطةاء لةدى    صور املارت المتما السؤال ال الث: نص السؤال  لى: 

 يف مكاتباته  الرمسية؟ سجامعة السلطان قابوبكلية الرتبية /املوظفني اإلداريني 
يف عوء نمتائو اإلجابة    السؤالني األول وال انح للدراسة، وبعد ةصر األخطةاء  

وس يف اإلمةئية الشائعة لدى املةوظفني اإلداريةني بكليةة الرتبيةة /جامعةة السةلطان قةاب       

( خطأ، وععت الدراسة الراهنة تصورا مارتةةا لعةةج   ١٤مكاتباته  الرمسية و ددها )
هذه األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث اطلعةت الباة ةة  لةى األد  الرتبةوي وبعةض        
الدراسات الساباة املرتبطة باألخطاء اإلمةئية الشائعة و ةجها  وذلة؛ إل ةداد تصةور    

 وقد توالت إىل ما يأتح:    مارت  لعةج هذه األخطاء،
فلسفة المتصور املارت  لعةج األخطاء اإلمةئية لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته   -١

 الرمسية بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس.
 أسسن -٢
 أهدافن -٣
 حممتواه -٤
 طرائا تدريسن -٥
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت . -٦
 شطة المتعليمية املسمتخدمة فين.األن -٧
 المتاوي  -٨

 فيما يلح  رض المتصور املارت : 
 فلسفة المتصور املارت   -١

إن إ داد أي تصور جيب أن ينطلا م  فلسفة حمةددة ياةوب  ليهةا ويسةمتند إليهةا،      
وم  خةل هذه الفلسفة تمتحدد مكونات المتصور  ألن هذه املكونات تعد سمنزلةة الرتمجةة   

 ه الفلسفة. و ك  حتديد فلسفة هذا المتصور سما يأتح:اإلجرائية هلذ
االرتكاز  لى املدخل المتواالح يف إ داد المتصور املارت ، ةيث يمت  معاجلة األخطاء  -

اإلمةئية الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى الكادر اإلداري بكلية الرتبيةة يف جامعةة   
 ةداد الطرائةا المتدريسةية    السلطان قابوس يف عوء املدخل المتواالح، وكةذل؛ يف إ 
 املناسبة، والوسائل واألنشطة المتعليمية ووسائل المتاوي .
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( خطأ، وععت الدراسة الراهنة تصورا مارتةةا لعةةج   ١٤مكاتباته  الرمسية و ددها )
هذه األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث اطلعةت الباة ةة  لةى األد  الرتبةوي وبعةض        
الدراسات الساباة املرتبطة باألخطاء اإلمةئية الشائعة و ةجها  وذلة؛ إل ةداد تصةور    

 وقد توالت إىل ما يأتح:    مارت  لعةج هذه األخطاء،
فلسفة المتصور املارت  لعةج األخطاء اإلمةئية لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته   -١

 الرمسية بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس.
 أسسن -٢
 أهدافن -٣
 حممتواه -٤
 طرائا تدريسن -٥
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت . -٦
 شطة المتعليمية املسمتخدمة فين.األن -٧
 المتاوي  -٨

 فيما يلح  رض المتصور املارت : 
 فلسفة المتصور املارت   -١

إن إ داد أي تصور جيب أن ينطلا م  فلسفة حمةددة ياةوب  ليهةا ويسةمتند إليهةا،      
وم  خةل هذه الفلسفة تمتحدد مكونات المتصور  ألن هذه املكونات تعد سمنزلةة الرتمجةة   

 ه الفلسفة. و ك  حتديد فلسفة هذا المتصور سما يأتح:اإلجرائية هلذ
االرتكاز  لى املدخل المتواالح يف إ داد المتصور املارت ، ةيث يمت  معاجلة األخطاء  -

اإلمةئية الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى الكادر اإلداري بكلية الرتبيةة يف جامعةة   
 ةداد الطرائةا المتدريسةية    السلطان قابوس يف عوء املدخل المتواالح، وكةذل؛ يف إ 
 املناسبة، والوسائل واألنشطة المتعليمية ووسائل المتاوي .
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المتكامل بني مهارتح الكمتابة والاراءة  ألن اهلدف األالح للدراسةة حتديةد األخطةاء     -
اإلمةئية وم  م   ةجها  ولذا سيمت  الرتكيةز  لةى تنميةة الاوا ةد اإلمةئيةة لةدى       

 املوظفني اإلداريني.
ةج اخلطأ اإلمةئح دفعة واةدة، بل يمت  العةةج بشةكل ممتةدرج وممتكةرر،     ال يمت    -

فيمت  المتدرج يف العةج م  اخلطةأ اإلمةئةح السةهل، وواةوال إىل اخلطةأ اإلمةئةح       
 األك ر تعايدا، ويمت  تكرار تصحيح اخلطأ يف أك ر م  رسالة رمسية.

 أسس المتصور املارت  -٢
ى أسس  تشكل انطةقةة اةحيحة هلةذا    البد لنجا  أي  مل أن يكون مرتكزا  ل

العمل، حبيث جتعلن منظما وبعيدا    العشوائية، ولذل؛ كان البد م  وع  جممو ة مة   
األسس النفسية، واللغوية، والرتبوية، ال  سياوب  ليها المتصور املارت  لعةةج األخطةاء   

سةلطان قةابوس يف   اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريةني بكليةة الرتبيةة يف جامعةة ال    
 مكاتباته  الرمسية.

 األسس النفسية  -
تعد مرا اة اخلصائص النفسية للكادر اإلداري بكليةة الرتبيةة يف جامعةة السةلطان     
قابوس أساسا يف إ داد المتصور املاةرت ، وسةببا مهمةا مة  أسةبا  جنةا  هةذا المتصةور         

  متت مرا اتها  نةد  العةجح، لو طبا  لى هؤالء املوظفني وم  أه  األسس النفسية ال
 إ داد المتصور املارت  ما يأتح:

مرا اة الفروق الفردية بني املوظفني خةل المتنوع يف  رض احملمتوى املادب، وطرائا  -١
 تدريسن، واألنشطة املادمة هل .

 مرا اة المتصور للخصائص اللغوية والنفسية وميول اإلداريني واهمتماماته . -٢
إلمةئية الشائعة، فنبدأ بعةج األخطاء اإلمةئية مرا اة المتدرج يف  ةج األخطاء ا -٣

 البسيطة، واوال إىل تعرف األخطاء اإلمةئية املعادة.

مرا اة جاني المتشويا والفائدة ةينا إىل ةني أمناء تدريس حممتوى المتصور  وذل؛  -٤
 لمتحايا اهلدف املراد م  المتصور دون كلل أو ملل م  املوظف اإلداري.

يف  ةج اخلطأ اإلمةئح الشائ ، إذ يمت  تصحيح اخلطأ يف رسةالة   مرا اة مبدأ المتكرار -٥
رمسية معينة، مة  يةمت  إ ةادة هةذا المتصةحيح يف الرسةائل الرمسيةة المتاليةة  وذلة؛          

 لمتأكيدها وت بيمتها يف أداد املوظف اإلداري الكمتابح.
 األسس اللغوية -

 :م  أه  األسس اللغوية ال  ياوب  ليها المتصور املارت  ما يأتح
االهمتماب بمتعلي  اللغة العربية بشكل احيح، وتصةحيح اخلطةأ اإلمةئةح للموظةف      -١

 اإلداري م  خةل تكرار هذا المتصحيح.
الرتكيز  لى  ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف  -٢

 جامعة السلطان قابوس م  خةل المتدريبات اإلمةئية.
خل المتواالح يف  ةةج األخطةاء اإلمةئيةة لةدى هةؤالء املةوظفني       االسمتناد إىل املد -٣

 اإلداريني.  
 األسس الرتبوية -

 يأتح: الدراسة احلالية يف إ داد المتصور املارت  ماأن م  أه  األسس الرتبوية ال  ترا يها 
أن يركز املارت   لى األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني  وذلة؛        -١

 لعةجها،
 أن يمت  العةج بالمتكرار  وذل؛ لمت بيت الصحة اإلمةئية لدى املوظفني. -٢
 أن يمتس  حممتوى المتصور املارت  بالبساطة والوعو . -٣
أن تصم  األنشطة المتعليمية بشكل باا المتشويا يف  رض املادة العلمية، ويؤدي إىل  -٤

 تنمية الاوا د اإلمةئية و ةج األخطاء.
 حتاا العةج م  خةل املدخل المتواالح. أن يادب المتصور املادة ال  -٥
 أن يهمت  المتصور املارت  بالمتاوي  املرةلح والنهائح. -٦
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مرا اة جاني المتشويا والفائدة ةينا إىل ةني أمناء تدريس حممتوى المتصور  وذل؛  -٤
 لمتحايا اهلدف املراد م  المتصور دون كلل أو ملل م  املوظف اإلداري.

يف  ةج اخلطأ اإلمةئح الشائ ، إذ يمت  تصحيح اخلطأ يف رسةالة   مرا اة مبدأ المتكرار -٥
رمسية معينة، مة  يةمت  إ ةادة هةذا المتصةحيح يف الرسةائل الرمسيةة المتاليةة  وذلة؛          

 لمتأكيدها وت بيمتها يف أداد املوظف اإلداري الكمتابح.
 األسس اللغوية -

 :م  أه  األسس اللغوية ال  ياوب  ليها المتصور املارت  ما يأتح
االهمتماب بمتعلي  اللغة العربية بشكل احيح، وتصةحيح اخلطةأ اإلمةئةح للموظةف      -١

 اإلداري م  خةل تكرار هذا المتصحيح.
الرتكيز  لى  ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف  -٢

 جامعة السلطان قابوس م  خةل المتدريبات اإلمةئية.
خل المتواالح يف  ةةج األخطةاء اإلمةئيةة لةدى هةؤالء املةوظفني       االسمتناد إىل املد -٣

 اإلداريني.  
 األسس الرتبوية -

 يأتح: الدراسة احلالية يف إ داد المتصور املارت  ماأن م  أه  األسس الرتبوية ال  ترا يها 
أن يركز املارت   لى األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني  وذلة؛        -١

 لعةجها،
 أن يمت  العةج بالمتكرار  وذل؛ لمت بيت الصحة اإلمةئية لدى املوظفني. -٢
 أن يمتس  حممتوى المتصور املارت  بالبساطة والوعو . -٣
أن تصم  األنشطة المتعليمية بشكل باا المتشويا يف  رض املادة العلمية، ويؤدي إىل  -٤

 تنمية الاوا د اإلمةئية و ةج األخطاء.
 حتاا العةج م  خةل املدخل المتواالح. أن يادب المتصور املادة ال  -٥
 أن يهمت  المتصور املارت  بالمتاوي  املرةلح والنهائح. -٦
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 أهداف المتصور املارت  -٣
يمتم ل اهلدف الرئيس للربنامو املارت  يف  ةج بعض األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة    

إىل الةمتمك   لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس  ليصل بهة   
م  الكمتابة الصحيحة إمةئيا وفا قوا د اإلمةء ال  ااطلح  ليها  لماء اللغة العربيةة   

 ولمتسل  بذل؛ كمتاباته  م  األخطاء اإلمةئية.  
 حممتوى المتصور املارت  -٤

 اخمتارت الباة ة حممتوى المتصور املارت  ليشمل  لى الاوا د اإلمةئية املمتعلاة بكل م :
 اهلمزة -١
 .املفمتوةة واملربوطة واهلاءالمتاء  -٢
 األلف الاائمة واملاصورة -٣
  ةمات الرتقي  -٤
 زيادة ةرف األلف بعد واو اجلما ة يف األمساء. -٥
 طرائا تدريس المتصور املارت  -٥

تمتعدد طرائا المتدريس بشكل كبري، و لى الرط  م  اخمتةف هذه الطرائا، إال أنن 
 هةذه الطرائةا ، وال  كة  أن تكةون     ال  ك  الاول أن هنا  طرياة هح الفضلى م  بني

هنا  طرياة أك ر فا لية يف حتايةا أهةداف معينةة دون األخةرى، وقةد اخمتةارت الباة ةة        
املدخل المتواالح ليكون مرتكةزا لمتةدريس المتصةور املاةرت  لعةةج األخطةاء اإلمةئيةة        

لطان الشائعة لدى مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة بكليةة الرتبيةة يف جامعةة السة       
قابوس  ألن اللغة ال  ك  تعليمهةا إال مة  خةةل المتوااةل. ويةمت  تصةحيح األخطةاء        
اإلمةئية بصورة وظيفية تواالية م  خةل مواقف يمتعرض هلا املوظةف، وتفةرض  ليةن    

 اسمتخداب تراكيب لغوية احيحة. و ك   رض خطوات هذه الطرياة فيما يلح: 
 ويهدف إىل:المتمهيد: 

 املوظفني اإلداريني حنو  ملية المتعل .اسمت ارة اهمتمامات  -

  رض بعض األخطاء ال  تربز الاا دة اإلمةئية املمتعلاة باخلطأ. -
 إلااء بعض األسئلة  لى املوظفني، حبيث تسمت ري دوافعه  واهمتماماته . -

 وتمت  كما يلح:قراءة النص اإلمةئح وحتليلن، 
 قراءة النص اإلمةئح م  قبل املوظفني اإلداريني. -
ل املدر  املوظفني بعض األسئلة ال  تسمتد ح منه  حتديةد األخطةاء اإلمةئيةة يف    يسأ -

 النص اإلمةئح.
 تصحيح اخلطأ اإلمةئح م  قبل املوظفني أو املدر . -

 العةج
 يمت   ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني م  خةل:

 تكرار املوظفني للصوا  اإلمةئح وةفظن. -
 اإلمةئية ال  تؤدي إىل ت بيت العةج.ةل بعض المتدريبات  -

 المتاوي 
 وتمت  يف هذه املرةلة:

تاوي  ذاتح: حبيث يطلب م  املوظف اإلداري تاوي  أدائن الكمتةابح، وحماولةة اكمتشةافن     -
األخطاء اإلمةئية الشائعة ال  وقة  فيهةا  لمتفاديهةا و ةجهةا، وإ ةادة تصةحيحها يف       

 عوء ما تعلمن يف املراةل الساباة.
وي  املوظف اإلداري لزميلن: ةيث يطلب م  كل موظف إداري أن ياوب أداء زميلةن  تا -

 الكمتابح، ويبني اخلطأ اإلمةئح الذي وق  فين  وذل؛ وفاا ملا تعلمن يف املراةل الساباة.
تاوي  املدر : ةيث ي وب املةدر  بكمتابةة أخطةاء املةوظفني اإلداريةني الكمتابيةة  لةى         -

 يف نوع اخلطأ  ليمتوالوا إلح الصوا .  السبورة ويناق  املمتدربني 
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت  -٦

نظرا ملا للوسائل المتعليمة م  فا لية يف المتصور املارت ، وم  أهمية تهيئة املوظفني 
اإلداريني، وجذ  انمتباهه ، وماهلا م  أمر يف وعةو  كة ري مة  معةامل الةنص اإلمةئةح       

 المتصور املارت  العديد م  هذه الوسائل، وم  أهمها:املخمتار، ويشمل 
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  رض بعض األخطاء ال  تربز الاا دة اإلمةئية املمتعلاة باخلطأ. -
 إلااء بعض األسئلة  لى املوظفني، حبيث تسمت ري دوافعه  واهمتماماته . -

 وتمت  كما يلح:قراءة النص اإلمةئح وحتليلن، 
 قراءة النص اإلمةئح م  قبل املوظفني اإلداريني. -
ل املدر  املوظفني بعض األسئلة ال  تسمتد ح منه  حتديةد األخطةاء اإلمةئيةة يف    يسأ -

 النص اإلمةئح.
 تصحيح اخلطأ اإلمةئح م  قبل املوظفني أو املدر . -

 العةج
 يمت   ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني م  خةل:

 تكرار املوظفني للصوا  اإلمةئح وةفظن. -
 اإلمةئية ال  تؤدي إىل ت بيت العةج.ةل بعض المتدريبات  -

 المتاوي 
 وتمت  يف هذه املرةلة:

تاوي  ذاتح: حبيث يطلب م  املوظف اإلداري تاوي  أدائن الكمتةابح، وحماولةة اكمتشةافن     -
األخطاء اإلمةئية الشائعة ال  وقة  فيهةا  لمتفاديهةا و ةجهةا، وإ ةادة تصةحيحها يف       

 عوء ما تعلمن يف املراةل الساباة.
وي  املوظف اإلداري لزميلن: ةيث يطلب م  كل موظف إداري أن ياوب أداء زميلةن  تا -

 الكمتابح، ويبني اخلطأ اإلمةئح الذي وق  فين  وذل؛ وفاا ملا تعلمن يف املراةل الساباة.
تاوي  املدر : ةيث ي وب املةدر  بكمتابةة أخطةاء املةوظفني اإلداريةني الكمتابيةة  لةى         -

 يف نوع اخلطأ  ليمتوالوا إلح الصوا .  السبورة ويناق  املمتدربني 
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت  -٦

نظرا ملا للوسائل المتعليمة م  فا لية يف المتصور املارت ، وم  أهمية تهيئة املوظفني 
اإلداريني، وجذ  انمتباهه ، وماهلا م  أمر يف وعةو  كة ري مة  معةامل الةنص اإلمةئةح       

 المتصور املارت  العديد م  هذه الوسائل، وم  أهمها:املخمتار، ويشمل 
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بعةةض الوسةةائل  -كراسةةات -السةةبورات الصةةغرية واألقةةةب امللونةةة -البطاقةةات
 السمعية والبصرية.

 األنشطة المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت   -٧
ياصد بالنشاط كل ما يبذلن املمتدر  م  جهد  الح أو بدنح يف سبيل إجناز هةدف  

 وم  األنشطة المتعليمية ال  بمتوي  لين المتصور املارت  ما يأتح: ما،
 قراءة املمتدربني النص اإلمةئح قراءة ااممتة وجهرية. -
 مشاركة املمتدربني يف املناقشة. -
 كمتابة املمتدربني بعض الكلمات  لى السبورات الصغرية، ويف كراسة اإلمةء. -
 ت إشراف املدر .تصحيح املمتدربني أخطاءه  اإلمةئية بأنفسه  حت -
كمتابة رسالة رمسية إىل املسؤول اإلداري اخلاص بكل ممتدر     موعوع معني كمتابةة   -

 إمةئية احيحة.
اكمتشاف األخطاء اإلمةئية يف منةاذج رسةائل رمسيةة يوز هةا املةدر   لةى املمتةدربني         -

 وتصحيحها.

 المتاوي  يف المتصور املارت  -٨
 اةل، وهح: ر المتاوي  يف المتصور املارت  ب ةث مر

المتاوي  الابلح: ويمت  م  خةةل تطبيةا قائمةة الاوا ةد اإلمةئيةة املناسةبة للمةوظفني         -
 اإلداريني  وذل؛ لمتحدد األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أدائه  الكمتابح.  

المتاوي  املرةلح: ويمت  م  االنمتهاء م  كل نشاط م  أنشطة المتصور، ةيث تمت  مراجعة  -
املوظفني اإلداريني الكمتابح م  أخطاء شةائعة، وذلة؛ فيمةا     شاملة لكل ما جاء يف أداء

 ًص هذا النشاط.  
المتاوي  اخلمتامح: ويأتح هذا المتاةوي  بعةد االنمتهةاء مة  المتةدريب يف المتصةور املاةرت           -

وذل؛ للوقوف  لى مدى المتاةدب يف أداء املةوظفني اإلداريةني الكمتةابح، ومةدى حتاةا       
 أهداف هذا المتصور.  

 توصيات الدراسة

 ويف عوء نمتائو الدراسة  ك  تادي  المتوايات المتالية:
تدريب املوظفني اإلداريةني  مية  كليةات اجلامعةة المتسة   لةى الكمتابةة  اإلمةئيةة          -١

 الصحيحة.
 اد اجمتما ات وندوات ملناقشة املوظفني اإلداريني ةول اةمتياجاته  اللغويةة  امةة    -٢

 والكمتابية اإلمةئية خااة.
حلالية إىل اهليئات اإلدارية يف جامعةة السةلطان قةابوس  مية      تادي  نمتائو الدراسة ا -٣

كلياتها  لمتعرف الواق  اللغوي لدى املوظفني اإلداريةني، للعمةل  لةى واإلسةهاب يف     
 إجياد احللول املناسبة، وتذليل الصعوبات اللغوية لدى الكادر اإلداري.

اإلمةئيةةة فةةور عةةرورة تصةةويب املسةةؤولني املباشةةري  أخطةةاء املةةوظفني اإلداريةةني  -٤
 وقو ه  فيها.

تو ية املوظفني اإلداريني بأهمية اإلمةء لمتاوي  الكةب والكمتابة وعبطهما، وعرورة  -٥
 رب  الاوا د اإلمةئية باملعنى.

عرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء املوظفني اإلداريني ياوب بمتاد ها أ ضاء  -٦
شف األخطاء اإلمةئية يف مراسةته  هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية، تمتضم  ك

 الرمسية ومعاجلمتها مبكرا. 
 وع  خط   ةجية إلكسا  املوظفني اإلداريني املهارات اإلمةئية يف الكمتابة. -٧
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 توصيات الدراسة

 ويف عوء نمتائو الدراسة  ك  تادي  المتوايات المتالية:
تدريب املوظفني اإلداريةني  مية  كليةات اجلامعةة المتسة   لةى الكمتابةة  اإلمةئيةة          -١

 الصحيحة.
 اد اجمتما ات وندوات ملناقشة املوظفني اإلداريني ةول اةمتياجاته  اللغويةة  امةة    -٢

 والكمتابية اإلمةئية خااة.
حلالية إىل اهليئات اإلدارية يف جامعةة السةلطان قةابوس  مية      تادي  نمتائو الدراسة ا -٣

كلياتها  لمتعرف الواق  اللغوي لدى املوظفني اإلداريةني، للعمةل  لةى واإلسةهاب يف     
 إجياد احللول املناسبة، وتذليل الصعوبات اللغوية لدى الكادر اإلداري.

اإلمةئيةةة فةةور عةةرورة تصةةويب املسةةؤولني املباشةةري  أخطةةاء املةةوظفني اإلداريةةني  -٤
 وقو ه  فيها.

تو ية املوظفني اإلداريني بأهمية اإلمةء لمتاوي  الكةب والكمتابة وعبطهما، وعرورة  -٥
 رب  الاوا د اإلمةئية باملعنى.

عرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء املوظفني اإلداريني ياوب بمتاد ها أ ضاء  -٦
شف األخطاء اإلمةئية يف مراسةته  هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية، تمتضم  ك

 الرمسية ومعاجلمتها مبكرا. 
 وع  خط   ةجية إلكسا  املوظفني اإلداريني املهارات اإلمةئية يف الكمتابة. -٧
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 حبوث مقرتحة 

بناء برنامو لعةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف   -١
 جامعة السلطان قابوس.

دراسة لعةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريةني يف الكليةات    إجراء  -٢
األخرى  امعة السلطان قابوس ف عوء املمتغريات اآلتية: سنوات اخلربة، واملسمتوى 

 المتعليمح.
إجراء دراسة لعةج األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني يف إدارة         -٣

 جامعة السلطان قابوس.
جراء دراسة لمتاةوي  األداء اللغةوي لةدى املةوظفني اإلداريةني يف جامعةة السةلطان        إ  -٤

 قابوس.

 

 عـــاملراج

 العربية:املراجع 
 ( أمر المتكامل بني النحو واإلمةء يف  ةج بعض األخطاء اإلمةئية الشائعة ٢٠١٥األةول، أمحد .)

دية يف اسمتخدامه  وسائل االتصال لدى طة  كلية الرتبية  امعة اجلوف باململكة العربية السعو
 . ٢٨٠-٢٥٧(، ١٤٨احلدي ة. جملة كلية الرتبية  امعة أسيوط، )

 ( (. األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى الصف اخلامس ال انوي )دراسة ٢٠١٧إبراهي ، هي   ااحل
 .١٧٣-١٦٠، ١٢حتليلية(. جملة الفنون واآلدا  و لوب اإلنسانيات واالجمتماع، 

 اجلامعح. أساليب تدريس مهارات اللعة العربية وآدابها. دار الكمتا (. ٢٠٠١لفمتا  ةس  )البجة،  بد ا 
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طالبات الصف ٢٠٠٩البكر، فهد  بد الكري   والوهيي، منرية .)

 .١١٠-٧٠، ٨ال الث املمتوس : تشخيصها وأسبابها. جملة العلوب اإلنسانية واالجمتما ية، 
  ، (. اعوبات المتعل  والمتعلي  العةجح. مكمتبة زهراء الشرق.٢٠٠٦نبيل  بد الفمتا  )ةاف 
     ( حتليةل األخطةاء كمةدخل لعةةج     ٢٠١٤ةسني، أمحد، ورسةةن، مصةطفى، ويةونس، فمتحةح .)

(، ١٤٨الصعوبات واألخطاء اللغوية الشائعة يف تعلي  اللغات األجنبيةة، جملةة الاةراءة واملعرفةة، )    
٢٨٠-٢٥٧. 

 (. فا لية برنامو قائ   لةى األنشةطة اللغويةة يف تنميةة بعةض مهةارات       ٢٠١١ار مهدي )محيد، أبر
، معهد [رة]رسالة ماجسمتري طري منشوالاراءة الناقدة لدى طة  املرةلة املمتوسطة  مهورية العراق 

 البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية وال اافة والعلوب.، الااهرة.
 (. األخطةاء اللغويةة الشةائعة يف مةادة المتعةبري المتحريةري لةدى تةميةذ         ٢٠١٢سيد ) خليفة، أمرية

]رسةالة ماجسةمتري   وتلميذات الصف الساب  سمرةلة األساس دراسة ميدانية سمدارس منطاة ود ةامد
 ، جامعة السودان للعلوب والمتكنولوجيا، مجهورية السودان. [رةطري منشو

 ( ٢٠٠٥الدليمح، طن  لح  والوائلح، سعاد .)الشروق. اجتاهات ةدي ة يف تدريس اللغة العربية. دار 
 (  حتليل األخطاء اللغوية الواردة يف الكمتب الرمسية الصادرة م  ٢٠١٠الدوي؛، يامسني مصبا .)

 . جامعة مؤتة. [رة]رسالة ماجسمتري طري منشودواوي   مادات جامعة مؤتة
 ( ل  اللغة المتطبياح وتعلي ١٩٩٥الراجحح،  بده  .) .العربية. دار املؤسسة اجلامعية 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبة كليةات  ٢٠١٣رةيمة، فرمان قح   ومحد،  مران جاس .)

 .١٨٠-١٦٥(، ١٦الرتبية يف اجلامعات العراقية: تشخيص و ةج. جملة العلوب اإلنسانية، )
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 عـــاملراج

 العربية:املراجع 
 ( أمر المتكامل بني النحو واإلمةء يف  ةج بعض األخطاء اإلمةئية الشائعة ٢٠١٥األةول، أمحد .)

دية يف اسمتخدامه  وسائل االتصال لدى طة  كلية الرتبية  امعة اجلوف باململكة العربية السعو
 . ٢٨٠-٢٥٧(، ١٤٨احلدي ة. جملة كلية الرتبية  امعة أسيوط، )

 ( (. األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى الصف اخلامس ال انوي )دراسة ٢٠١٧إبراهي ، هي   ااحل
 .١٧٣-١٦٠، ١٢حتليلية(. جملة الفنون واآلدا  و لوب اإلنسانيات واالجمتماع، 

 اجلامعح. أساليب تدريس مهارات اللعة العربية وآدابها. دار الكمتا (. ٢٠٠١لفمتا  ةس  )البجة،  بد ا 
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طالبات الصف ٢٠٠٩البكر، فهد  بد الكري   والوهيي، منرية .)

 .١١٠-٧٠، ٨ال الث املمتوس : تشخيصها وأسبابها. جملة العلوب اإلنسانية واالجمتما ية، 
  ، (. اعوبات المتعل  والمتعلي  العةجح. مكمتبة زهراء الشرق.٢٠٠٦نبيل  بد الفمتا  )ةاف 
     ( حتليةل األخطةاء كمةدخل لعةةج     ٢٠١٤ةسني، أمحد، ورسةةن، مصةطفى، ويةونس، فمتحةح .)

(، ١٤٨الصعوبات واألخطاء اللغوية الشائعة يف تعلي  اللغات األجنبيةة، جملةة الاةراءة واملعرفةة، )    
٢٨٠-٢٥٧. 

 (. فا لية برنامو قائ   لةى األنشةطة اللغويةة يف تنميةة بعةض مهةارات       ٢٠١١ار مهدي )محيد، أبر
، معهد [رة]رسالة ماجسمتري طري منشوالاراءة الناقدة لدى طة  املرةلة املمتوسطة  مهورية العراق 

 البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية وال اافة والعلوب.، الااهرة.
 (. األخطةاء اللغويةة الشةائعة يف مةادة المتعةبري المتحريةري لةدى تةميةذ         ٢٠١٢سيد ) خليفة، أمرية

]رسةالة ماجسةمتري   وتلميذات الصف الساب  سمرةلة األساس دراسة ميدانية سمدارس منطاة ود ةامد
 ، جامعة السودان للعلوب والمتكنولوجيا، مجهورية السودان. [رةطري منشو

 ( ٢٠٠٥الدليمح، طن  لح  والوائلح، سعاد .)الشروق. اجتاهات ةدي ة يف تدريس اللغة العربية. دار 
 (  حتليل األخطاء اللغوية الواردة يف الكمتب الرمسية الصادرة م  ٢٠١٠الدوي؛، يامسني مصبا .)

 . جامعة مؤتة. [رة]رسالة ماجسمتري طري منشودواوي   مادات جامعة مؤتة
 ( ل  اللغة المتطبياح وتعلي ١٩٩٥الراجحح،  بده  .) .العربية. دار املؤسسة اجلامعية 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبة كليةات  ٢٠١٣رةيمة، فرمان قح   ومحد،  مران جاس .)

 .١٨٠-١٦٥(، ١٦الرتبية يف اجلامعات العراقية: تشخيص و ةج. جملة العلوب اإلنسانية، )
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 ( تعلي  اللغة العربية. دار ال اافة العرب٢٠٠٥رسةن، مصطفى .).ية 
  ( أساليب تدريس اللغة العربية بةني املهةارة والصةعوبة. دار اليةازوري      ٢٠١٣زايد ، فهد خليل . )

 العلمية للنشر والمتوزي .
 ( األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمةئيةة. دار اليةازوري العلميةة    ٢٠٠٦زايد، فهد خليل .)

 للنشر والمتوزي 
  ( مشةكةت ال ٢٠١٧الشبيل،  بري  بيةد .)       كمتابةة العربيةة، وأسةبا  األخطةاء اإلمةئيةة وطرائةا

 .١٣٦-١٠٧(، ١٣ ةجن. جملة أحباث يف اللغة واألد  اجلزائري، )
 (  تعلي  اإلمةء يف الوط  العربح أسسن وتاو ةن وتطةويره. الةدار املصةرية     ١٩٩٦شحاتن، ةس .)

 اللبنانية.
 (  تعلي  اللغة العربية بني النظرية وال٢٠٠٢شحاتن، ةس .).متطبيا. الااهرة: الدار املصرية اللبنانية 
 ( االجتاهات احلدي ة يف معاجلة اعوبات الاراءة، املؤمتر العلمح ٢٠٠١الشيخ، حممد  بد الرؤوف .)

األول للجمعية املصرية للاراءة واملعرفة: دور الاراءة يف تعل  املواد الدراسةية املخمتلفةة مة  الفةرتة     
 .٣٣٤-٢٨٥(، ٢، )٢٠٠١يوليو ١٢-١١

 ( األخطاء النحوية الشائعة يف كمتابات طلبة جامعة املل؛  بد العزيز ٢٠١٨الصويركح، حممد  لح )
 .١٨٤-١٧٤( ، ٨ دة. جملة جامعة الادس املفمتوةة لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية، )

 ( الصوا  اللغوي: أسس حنوية ٢٠٠٨عّوة، إبراهي   بد ا؛يد .)–  نيةة  شواهد قرآ –أخطاء لغوية
 تدريبات شاملة وأجوبمتها. دار اهلانح للطبا ة والنشر.–

 ( املنمتو الكمتابح بةني مسةأل  اخلطةأ والصةوا : مفةاهي  وتطبياةات. دار       ٢٠١٥الطراونة، كامل .)
 املناهو للنشر والمتوزي .

 ( األسةس العامةة ملنةاهو تعلةي  اللغةة العربيةة "إ ةدادها وتطويرهةا         ٢٠٠٤طعيمة، رشدي أمحد .)
 ". دار الفكر العربح.وتاو ها

 ( تعلي  الاراءة واألد . دار الفكر العربح.٢٠٠٦طعيمة، رشدي أمحد  والشعيي، حممد  ةء .) 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة  ند طة  الصفني ال الث والراب  مة   ٢٠٠٢الظفريي، حممد دهي .)

 .٢٤٣-١٩٣، ٦٣رتبوية، املرةلة املمتوسطة بدولة الكويت دراسة تشخيصية حتليلية. ا؛لة ال
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبةة معاهةد إ ةداد املعلمةني     ٢٠١٥العامري،  بد احملس  محد .)

 .٤٧٤-٤٤٥(، ٣٣واملعلمات. جملة الكلية اإلسةمية، )
 ( أخطاء لغوية شائعة. مكمتبة اجليل الوا د.٢٠٠٦العربي، خالد .) 

 ( املرج  يف ت٢٠٠٥ طا ، إبراهي  حممد .).دريس اللغة العربية . مركز الكمتا  للنشر 
 ( فا لية اسمتخداب أسلو  الاد  الذهين يف تنمية بعض مهةارات  ٢٠٠٥العيسوي، مجال مصطفى .)

الطةقة اللغوية و ةج األخطاء اإلمةئية لدى تلميذات احللاة ال انية بدولة اإلمةارات. جملةة كليةة    
 .١٣٩-٩٧، ٢(٢٢)الرتبية  امعة اإلمارات العربية املمتحدة، 

 (  إعاءات ملعلمح اللغة العربية لغةري النةاطاني بهةا. شةركة العربيةة      ٢٠١١الفوزان،  بد الرمح .)
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 فاعلية استخدام أسلوب تقييم األقران يف حتقيق نواتج التعلم

 ديانا فهمي حـمَّاد 

 امللخص:
نـباق    بعـ   من فاعلية استخدام أسـلب  ققيـيا اراـ ا  ق ققيـق    هدف البحث إىل التحقق 

حجمها اإلمجـالي سةـة    مت مجع البيانات من عينة بلغواد  .التعلا باستخدام ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية
الالقي يدرسن مق ر اإلحصاء  طالبة من طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم الق ى وأربعني
 .متطلب كلية التطبيقي

التج ييب للتع ف علـ  فاعليـة قطبيـق ققيـيا اراـ ا  ق      شبه ق هذا البحث مت استخدام املنه  
، واملنه  البصـيي للتعـ ف علـ  فاعليـة أسـلب  ققيـيا       امل قبطة باملهارات املع فيةققيق نباق  التعلا 

، ومنه  نبعي ق قليل حمتبى يمهمبهارات املتعلا الشخصية واارا ا  عل  ققق نباق  التعلا امل قبطة 
خ ج البحث بياعلية أسلب  ققييا اراـ ا   واستجابات العينة لبناء مقياس املنه  البصيي من البحث. 

 احملددة. ق ققيق نباق  التعلا
املهارات املع فيـة   -مهارات التعلا  -نباق  التعلا -ققييا ارا ا  -التقبيا البديل  :الكلمات امليتاحية

 ايا املتعلا. -هارات الشخصية امل -

 

 
 

The effectiveness of peer assessment method  
on achieving learning outcomes 

Dayana Fahmi Hammad  

 
Abstract: 

The research aimed to investigate the effectiveness of using peer assessment method 
on achieving some learning outcomes by utilizing anonymous peer assessment type. Data 
were collected from a total sample of forty-five postgraduate female students (studying 
Applied Statistics as a required course of education master program) at Umm Al-Qura 
University. 

 In this study, a quasi-experimental approach was used to identify the effectiveness 
of using peer assessment on achieving learning outcomes related to cognitive skills. In 
addition to that, a descriptive approach was used to identify the effectiveness of the method 
on learning outcomes related to student values and personal skills while using a qualitative 
approach to analyze the content of sample responses to construct a measure for the 
descriptive approach. 

The research results indicated the effectiveness of peer assessment method on 
achieving the specific learning outcomes. 

Keywords: Alternative evaluation - peer assessment – learning outcomes – learning skills –
cognitive skills – personal skills - student values 
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 املقدمة

شهد ميدا  التقبيا قّبالت متةارعة من املدخل التقليـد  ق التقـبيا، واملعتمـد    
عل  ققبيا املعلا للطالب ق جبانب مع فية حمدودة، إىل مدخل للتقـبيا متعـدد اربعـاد    
يعتمد عل  قبين أساليب التقييا البديل، واليت ُقحبِّل الطالب من عنصـ  متلقـي إىل كيـا     

عمليات التقييا من خالل أنشـطة قعكـمت نكّنـه مـن املهـارات املع فيـة        فاعل يشارك ق
(، ومن هذه ارساليب أسلب  ققييا ارا ا  وهب ذلك النبع مـن  2004املختلية )عالم، 

التقييا الذ  ُيةند فيه للطالب عملية إصـدار حكـا علـ  أعمـال الـومالء وفـق أسـمت        
يلحظ قوايدا ق قبظيف ققييا اراـ ا  ق   واباعد واضحة، واملتتبع لألحباث ق هذا اجملال

(، فبفق التبجهـات ادديةـة   Mayfield, & Tombaugh, 2019املبااف اركادميية )
ق التعلا يعد إش اك الطالب ق عملية التعلا والتقييا ض ورة لتحقيق ارهداف املطلببة، 

ام أسـلب  ققيـيا   ومقارنة بأسلب  التقييا التقليد  املعتمد عل  املعلـا، يعتمـد اسـتخد   
ارا ا  عل  أساس أ  عملية ققيق الطالب لنباق  التعلا قتا من خالل عمليات مع فية 
عميقة ومعقدة لذلك يعد الطالب أكة  ادرة عل  إصدار ادكا من املعلا الذ  يعتمد ق 
ققييمه لباجبات التالميذ عل  مع فة سـابقة مببضـبع الـتعلا ولـيمت علـ  عمليـة قعلـا        

(، كمـا وأ  هـذا النـبع مـن التقيـيا ُيةـها ق قطـبي         Race, 2001عمقـة ) حديةة ومت
شخصية املتعلا بصبرة أكة  مشبال وعمقا؛ وباإلضافة إىل ذلك فـن  التحـب ل اإلجبـار     

، مع احتمـال اسـتم اريته ق ضـبء    19 -حنب التعلا عن ُبعد والذ  ف ضته جائحة كبفيد
عـل اداجـة ُملّحـة إىل التبسـع ق قبظيـف      مبجات االنتشار املتك رة للم ض عامليـا، ج 

أساليب التقييا البديل مةل ققييا ارا ا  مما يتطلب دراسة فاعليتها وآثارها علـ  ققيـق   
 نباق  التعلا.  

 مشكلة البحث

أج يت العديد من ارحباث اليت قهدف للتحقق من فاعلية ققييا ارا ا  ق ققيـق  
فية املعنية بتطبيق املع فة والذ  يقاس غالبا من خـالل  نباق  التعلا ق جمال املهارات املع 

ققييا ارداء التحصيلي ملهارات حمددة يتضمنها قكليف يغطي جوءا مـن املقـ ر ويعكـمت    
 Lyman؛ Brusa & Harutyunyan, 2019ققق نباق  التعلا عل  سبيل املةـال ) 

& Keyes, 2019 ؛Nejad & Mahfoodh, 2019   كما أج يت أحبـاث ق جمـال ،)
ات الشخصية للمتعلا وايمه واملعتمدة علـ  اـات التنمـيا الـذاقي الـيت قةـاعد       املهار

 ,Nicolاملتعلا عل  التيكري باستقاللية وقبجهه حنب النجاح ق جماالت العمل واديـاة ) 
( ومنها مهارات التيكري النااد وحل املشكالت وَقمة ل املبـاد  وارخـالا املهنيـة    2010

اللية واملشاركة واختاذ القـ ار، والـيت ميكـن اياسـها مـن خـالل       وقّمل املةئبلية واالستق
 ,Sprague, Wilson, & Mckenzieأدوات التق يـ  الـذاقي، علـ  سـبيل املةـال )     

(، باإلضـافة إىل ذلـك فـن  بعـ  ارحبـاث      Simpson & Reading, 2019؛ 2019
هدفت إىل التع ف عل  وجهة نم  الطال  حنب ققييا الومالء مما أضي  مشبليـة وعمقـا   

 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  نتائ  هذه الدراسـات ) 
2002; Kristanto, 2018; Yang, 2019.) 

ارحباث الـيت قناولـت ققيـيا اراـ ا  وأثـ ه علـ  نـباق  قعلـا          إال أ  نتائ  هذه
الطال  مل قكن متةقة، فبع  ارحباث اارنت بني أسلب  ققييا اراـ ا  وققيـيا املعلـا    

(، Nejad & Mahfoodh, 2019؛ 2019، املطري ؛ 2014، مدكبروالتقييا الذاقي )
لـا،  ورجحت نتائ  بع  الدراسات كية ققييا ارا ا ، وبعضـها رجـك كيـة ققيـيا املع    

وأحباث مل قصل إىل ف وا بني التقييمات الةالث، وخ ج البع  اآلخ  مبؤشـ ات لتحيـو   
 ,Sprague؛ ؛ Mayfield, & Tombaugh, 2019نتائ  هذا النـبع مـن التقيـيا )   

Wilson, & Mckenzie, 2019       وحتـ  دراسـات اهاهـات الطـال  حنـب ققيـيا ،)
الومالء مل قكن متجانةة حيث أشار بعضها إىل اهاهات الطال  اإلجيابية حنب خربة ققييا 

 ,Yang؛ Kristanto, 2018اراــ ا  وأشــار بعضــها إىل وجــبد اهاهــات ســالبة )
(؛ باإلضافة إىل هذه التعارضات ق نتائ  الدراسات الةـابقة، فـن  هـذه ارحبـاث     2019

ة ختتص بنباق  قعلا جوئية للمق ر أو بتطبيق مقابالت قتضمن أسئلة قبنت منهجية حمدود
حمدودة لقياس املهارات الشخصية للمتعلا وايمه، ونتيجة لم وف اجلائحة والتحبل حنـب  



مجلة العلوم التربوية والنفسية 237المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م236

اد ديانا فهمي حـمَّ

ققييا ارداء التحصيلي ملهارات حمددة يتضمنها قكليف يغطي جوءا مـن املقـ ر ويعكـمت    
 Lyman؛ Brusa & Harutyunyan, 2019ققق نباق  التعلا عل  سبيل املةـال ) 

& Keyes, 2019 ؛Nejad & Mahfoodh, 2019   كما أج يت أحبـاث ق جمـال ،)
ات الشخصية للمتعلا وايمه واملعتمدة علـ  اـات التنمـيا الـذاقي الـيت قةـاعد       املهار

 ,Nicolاملتعلا عل  التيكري باستقاللية وقبجهه حنب النجاح ق جماالت العمل واديـاة ) 
( ومنها مهارات التيكري النااد وحل املشكالت وَقمة ل املبـاد  وارخـالا املهنيـة    2010

اللية واملشاركة واختاذ القـ ار، والـيت ميكـن اياسـها مـن خـالل       وقّمل املةئبلية واالستق
 ,Sprague, Wilson, & Mckenzieأدوات التق يـ  الـذاقي، علـ  سـبيل املةـال )     

(، باإلضـافة إىل ذلـك فـن  بعـ  ارحبـاث      Simpson & Reading, 2019؛ 2019
هدفت إىل التع ف عل  وجهة نم  الطال  حنب ققييا الومالء مما أضي  مشبليـة وعمقـا   

 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  نتائ  هذه الدراسـات ) 
2002; Kristanto, 2018; Yang, 2019.) 

ارحباث الـيت قناولـت ققيـيا اراـ ا  وأثـ ه علـ  نـباق  قعلـا          إال أ  نتائ  هذه
الطال  مل قكن متةقة، فبع  ارحباث اارنت بني أسلب  ققييا اراـ ا  وققيـيا املعلـا    

(، Nejad & Mahfoodh, 2019؛ 2019، املطري ؛ 2014، مدكبروالتقييا الذاقي )
لـا،  ورجحت نتائ  بع  الدراسات كية ققييا ارا ا ، وبعضـها رجـك كيـة ققيـيا املع    

وأحباث مل قصل إىل ف وا بني التقييمات الةالث، وخ ج البع  اآلخ  مبؤشـ ات لتحيـو   
 ,Sprague؛ ؛ Mayfield, & Tombaugh, 2019نتائ  هذا النـبع مـن التقيـيا )   

Wilson, & Mckenzie, 2019       وحتـ  دراسـات اهاهـات الطـال  حنـب ققيـيا ،)
الومالء مل قكن متجانةة حيث أشار بعضها إىل اهاهات الطال  اإلجيابية حنب خربة ققييا 

 ,Yang؛ Kristanto, 2018اراــ ا  وأشــار بعضــها إىل وجــبد اهاهــات ســالبة )
(؛ باإلضافة إىل هذه التعارضات ق نتائ  الدراسات الةـابقة، فـن  هـذه ارحبـاث     2019

ة ختتص بنباق  قعلا جوئية للمق ر أو بتطبيق مقابالت قتضمن أسئلة قبنت منهجية حمدود
حمدودة لقياس املهارات الشخصية للمتعلا وايمه، ونتيجة لم وف اجلائحة والتحبل حنـب  
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التعليا اإللكرتوني كانت اداجة ملحة لتقليـل االعتمـاد علـ  أدوات التقيـيا التقليديـة      
استخدام أدوات التقييا البديل ق اياس نـباق   املطبقة ق الصف ادضبر ، والتبسع ق 

التعلا املمكنة، فكا  هذا البحث الذ  يهتا بدراسة أثـ  اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  علـ       
نباق  التعلا املهارية املع فية اليت قتحقق من خالل قكلييات املق ر، وعل  نـباق  الـتعلا   

املتعلا، وقتحدد مشكلته ال ئيةـة   امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا وايمه كما يدركها
 ق الةؤال اآلقي:  

ما فاعلية استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق بع  نباق  التعلا لطالبات املاجةـتري  
 ق كلية الرتبية جبامعة أم الق ى؟

 أسئلة البحث

 يتا اإلجابة عل  مشكلة البحث من خالل اإلجابة عل  ارسئلة اآلقية:
ات أداء الطال  التحصـيلي الـذ  يعكـمت ققـق نـباق       هل قبجد ف وا ق متبسط (1

قعلا املهارات املع فية بني اجملمبعة التج يبيـة والضـابطة عائـدة إىل اسـتخدام ققيـيا      
 ارا ا ؟

ما دور استخدام ققيـيا اراـ ا  ق ققيـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة مبهـارات املـتعلا          (2
 ققييا ارا ا ؟الّشخصية وايمه من وجهة نم  اجملمبعة اليت مارست 

 أهداف البحث

 يهدف البحث إىل:
 قديد فاعلية استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق بع  نباق  قعلا املهارات املع فية. (1
قديد دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق نـباق  الـتعلا امل قبطـة مبهـارات املـتعلا       (2

 الشخصية وبقيمه.

 أهمية البحث

ة إىل قطبي  أدوات التقبيا البـديل فـن  نتـائ  هـذه     ق ظل زيادة االهتمام واداج
الدراسة قعد إضافات علمية ق جمال ققيـيا اراـ ا  الـذ  جتـاج للمويـد مـن البحـث،        

 اجملال. البحةية للدراسات الةابقة ق هذاوميكن أ  ققدم حلبال للتعارضات ق املخ جات 
امليدا  الرتبب  بنتائ   كما أ  خم جات البحث ادالي قةها ق قوويد املختصني ق

علمية ميكن قبظييها ق قطبي  أدوات التقبيا الرتبب  ملخ جات التعلا، وقبجيه اجلهـبد  
الرتببية التدريبية اهلادفة إىل قطبي  مهارات أعضاء هيئة التدريمت ق قطبيق أسلب  ققيـيا  

 ارا ا  أحد أساليب التقييا البديل ق العملية التعليمية. 

 ثحمددات البح

قعميا نتائ  البحـث حمـدد اصـائص عينـة طالبـات املاجةـتري الالقـي قدرسـهن         
الباحةة مق ر اإلحصاء التطبيقي ق كلية الرتبية جبامعـة أم القـ ى باليصـل الةـاني للعـام      

هـ، وبنـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات املع فيـة واملهـارات الشخصـية        1441الدراسي 
 ات البحث ادالي.للمتعلا وايمه اليت ققيةها أدو

 تعريف املصطلحات
( بأنـه نـبع مـن أنـباع التقـبيا البـديل       211: 2004ققييا ارا ا : يشري له عّلـام )  -

يتضمن ايام كل طالب بتقييا أعمال أا انه مـن حيـث اجلـبدة أو الداـة أو املالءمـة      
 وهذا يتطلب قنميما وإعدادا.

الذ  ُيةند فيه للطالب عملية  وقعّ فه الباحةة بأنه ذلك النبع من التقبيا البديل
 Rubric. إصدار حكا عل  أعمال الومالء وفق معايري واباعد واضحة ق سلا ققدي  ليمي

ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية: يقصد به ق هذا البحث أنه ذلك النبع من ققييا ارا ا   -
ييا( غـري مع وفـة   والذ  قكب  فيه هبية املقيِّا )القائا بالتقييا( واملقيَّا )اخلاضع للتق

 للط فني.
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 أهمية البحث

ة إىل قطبي  أدوات التقبيا البـديل فـن  نتـائ  هـذه     ق ظل زيادة االهتمام واداج
الدراسة قعد إضافات علمية ق جمال ققيـيا اراـ ا  الـذ  جتـاج للمويـد مـن البحـث،        

 اجملال. البحةية للدراسات الةابقة ق هذاوميكن أ  ققدم حلبال للتعارضات ق املخ جات 
امليدا  الرتبب  بنتائ   كما أ  خم جات البحث ادالي قةها ق قوويد املختصني ق

علمية ميكن قبظييها ق قطبي  أدوات التقبيا الرتبب  ملخ جات التعلا، وقبجيه اجلهـبد  
الرتببية التدريبية اهلادفة إىل قطبي  مهارات أعضاء هيئة التدريمت ق قطبيق أسلب  ققيـيا  

 ارا ا  أحد أساليب التقييا البديل ق العملية التعليمية. 

 ثحمددات البح

قعميا نتائ  البحـث حمـدد اصـائص عينـة طالبـات املاجةـتري الالقـي قدرسـهن         
الباحةة مق ر اإلحصاء التطبيقي ق كلية الرتبية جبامعـة أم القـ ى باليصـل الةـاني للعـام      

هـ، وبنـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات املع فيـة واملهـارات الشخصـية        1441الدراسي 
 ات البحث ادالي.للمتعلا وايمه اليت ققيةها أدو

 تعريف املصطلحات
( بأنـه نـبع مـن أنـباع التقـبيا البـديل       211: 2004ققييا ارا ا : يشري له عّلـام )  -

يتضمن ايام كل طالب بتقييا أعمال أا انه مـن حيـث اجلـبدة أو الداـة أو املالءمـة      
 وهذا يتطلب قنميما وإعدادا.

الذ  ُيةند فيه للطالب عملية  وقعّ فه الباحةة بأنه ذلك النبع من التقبيا البديل
 Rubric. إصدار حكا عل  أعمال الومالء وفق معايري واباعد واضحة ق سلا ققدي  ليمي

ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية: يقصد به ق هذا البحث أنه ذلك النبع من ققييا ارا ا   -
ييا( غـري مع وفـة   والذ  قكب  فيه هبية املقيِّا )القائا بالتقييا( واملقيَّا )اخلاضع للتق

 للط فني.
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نباق  التعلا: يقصد بنباق  التعلا أنها خم جات التعلا اليت "قدد ما هـب متباـع مـن     -
املتعلا مع فته ويةتطيع القيام به ق جمال التعلا وما يتمةلـه ق سـلبكه، ويقصـد بهـا     

ققبيا احملصلة النهائية لعملية التعلا اليت جيب أ  قكب  اابلة للقياس ق ضبء أدوات 
 (.7: 2020ققبيا التعليا والتدريب،  هيئة(قتبافق مع املةتبى املقرت  باملؤهل" 

ويقصد بها ق هذا البحـث: جممبعـة املهـارات املع فيـة والشخصـية والقـيا الـيت        
ةتطيع املتعلا القيام به وما يتمةلـه ق سـلبكه، والـيت يكتةـبها نتيجـة ملـ وره       قعكمت ما ي

مبجمبعة معينة من اخلربات التعليمية ق مق ر اإلحصاء التطبيقـي املقـدم ضـمن ب نـام      
 املاجةتري بكلية الرتبية جبامعة أم الق ى واليت ميكن اياسها من خالل أدوات البحث.

 اإلطار النظري

 ققييا ارا ا 
يعد أسلب  ققييا ارا ا  أحد أساليب التقبيا البديل والذ  يعترب جوءًا من بنيـة  
املنه  التعليمي اهلادف إىل ققييا التعلا اجلبه   وليمت إج اًءا دخياًل هدفه قديد ققـدي   

 ( ويتضك هذا من خالل مواياه التالية:2002أو درجة )جاب ، 
 موايا ققييا ارا ا :
 قييا ارا ا  فيما يلي :ميكن قلخيص موايا ق

( 2009يتيك للطالـب االطـالع علـ  خصـائص ارعمـال اجليـدة للـومالء )عـالم،          (1
ويعطيه جماال لتجبيد قكليياقه املقّدمة ويووده بتغذية راجعة مـن خـالل مقارنـة أدائـه     

؛ Race, 2001بأداء اآلخ ين ويةاعده عل  قةبيت الـتعلا وفهـا املـادة الدراسـية )    
 (.2016بد، عب

ش اك الطالب ق عملية التقييا جبله إىل متعلا نشـ  ق العمليـة التعليميـة )عـالم،     إ (2
( وينمـي قيكـريه   2001Race ,(، ويطبر ادراقـه علـ  ادكـا املبضـبعي )    2009

 (.2016، عببد؛ 2014النااد )حممد، أببرية، الةيد، وسبيدا ، أب يل، 

يطبر حمت املةئبلية واالستقاللية لدى الطالب من خالل إقاحة الي صـة لـه لتحمـل     (3
Orsmond, , Merry & Reilingمةـئبلية إصـدار ارحكـام علـ  اآلخـ ين )     

 (.Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2009؛عالم،  1996
يعوز إحةاس الطالب بالعدالة من خـالل االطـالع عـن اـ   علـ  أسـمت عمليـة         (4

 (.2001Race ,التقييا ومعايريها )
 ورغا هذه املوايا إال أ  ققييا ارا ا  يعاني من إشكاليات قتلخص فيما يلي:

 عيب  ققييا ارا ا  

يرتكو العيب ال ئيمت لتقييا ارا ا  ق وجبد مصادر متعددة لتحيو التقيـيا وعـدم   
 مبضبعيته منها:

 قؤد  إىل إعطاء ققدي ات منخيضة رعمال الومالء. التنافةية العالية واليت اد (1
نبع العالاة بني الومالء ابل وأثناء مباف التعلا والذ  يؤث  عل  نتيجة التقييا سلبا  (2

 أو إجيابا.
عمليــة التقيــيا قتطلــب مع فــة متخصصــة مبحتــبى املقــ ر وبطبيعــة عمليــة التقيــيا  (3

 & Orsmond, Merryومعايريهـا، هـذه املع فـة اـد ال قتـبف  لـدى الطالـب )       
, 1996Reiling ،2016، عببد؛ 2009؛ عالم.) 

ييا اراـ ا   وميكن التخلص من التحيو الناق  عن العالاة بني الومالء باللجبء لتق
(؛ باإلضافة إىل أ  قديد املطلب  من التكليف بداة يعمـل  Race, 2001جمهبل اهلبية )

عل  أ  يكب  حمتبى التقييا ضمن خربة الطالب املع فية، كما وأ  وضع معايري واضحة 
عل إدراك الطالب ملهمته وااعيا وققييمه لتحصيل زمالئه خاضعا لألداء املطلب  ققييمه جي

 (.Orsmond, Merry & Reiling, 1996للحكا املنطقي املبضبعي )

 أدوات قديد اباعد وحمكات ققدي  ارداء لتقييا ارا ا 

 اباعد وحمكات ققييا ارا ا ، منها: هناك أدوات لتحديد
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يطبر حمت املةئبلية واالستقاللية لدى الطالب من خالل إقاحة الي صـة لـه لتحمـل     (3
Orsmond, , Merry & Reilingمةـئبلية إصـدار ارحكـام علـ  اآلخـ ين )     

 (.Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2009؛عالم،  1996
يعوز إحةاس الطالب بالعدالة من خـالل االطـالع عـن اـ   علـ  أسـمت عمليـة         (4

 (.2001Race ,التقييا ومعايريها )
 ورغا هذه املوايا إال أ  ققييا ارا ا  يعاني من إشكاليات قتلخص فيما يلي:

 عيب  ققييا ارا ا  

يرتكو العيب ال ئيمت لتقييا ارا ا  ق وجبد مصادر متعددة لتحيو التقيـيا وعـدم   
 مبضبعيته منها:

 قؤد  إىل إعطاء ققدي ات منخيضة رعمال الومالء. التنافةية العالية واليت اد (1
نبع العالاة بني الومالء ابل وأثناء مباف التعلا والذ  يؤث  عل  نتيجة التقييا سلبا  (2

 أو إجيابا.
عمليــة التقيــيا قتطلــب مع فــة متخصصــة مبحتــبى املقــ ر وبطبيعــة عمليــة التقيــيا  (3

 & Orsmond, Merryومعايريهـا، هـذه املع فـة اـد ال قتـبف  لـدى الطالـب )       
, 1996Reiling ،2016، عببد؛ 2009؛ عالم.) 

ييا اراـ ا   وميكن التخلص من التحيو الناق  عن العالاة بني الومالء باللجبء لتق
(؛ باإلضافة إىل أ  قديد املطلب  من التكليف بداة يعمـل  Race, 2001جمهبل اهلبية )

عل  أ  يكب  حمتبى التقييا ضمن خربة الطالب املع فية، كما وأ  وضع معايري واضحة 
عل إدراك الطالب ملهمته وااعيا وققييمه لتحصيل زمالئه خاضعا لألداء املطلب  ققييمه جي

 (.Orsmond, Merry & Reiling, 1996للحكا املنطقي املبضبعي )

 أدوات قديد اباعد وحمكات ققدي  ارداء لتقييا ارا ا 

 اباعد وحمكات ققييا ارا ا ، منها: هناك أدوات لتحديد
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وقتطلب قديدا ووصيا ملةتبيات ارداء اليعلي، مـع   Rubricsسالمل التقدي  الليمية  -
إعطاء كل مةتبى ققدي ا راميا حمددا، وقعد مناسبة لالسـتخدام ق ققيـيا العـ وض    

 ألداء.التقدميية والباجبات اجلماعية والي دية، وقتميو بأنها قعطي ققدي ا راميا ل
وهي ابائا قتضمن معـايري التكليـف املطلـب  ققييمـه،      Checklistsابائا املالحمة  -

وقصلك لالستخدام ق ققييا اإلنتاج العملي اإلبداعي كننتاج القطـع الينيـة، ببضـع    
 (.2009إشارة أمام املعايري اليت مت البفاء بها واحملددة مةبقا ق القائمة )عالم، 

 لتقدي  الليمية هب ارنةب ق البحث ادالي.ويعترب استخدام سالمل ا

 نواتج التعلم

 قع يف: 
ُقع َّف نباق  التعلا بأنها: "جممبعة املعارف واملعلبمات والقدرات اليت جققها املـتعلا   -

ويكب  اادرا عل  أدائها، نتيجة الكتةابه جممبعـة معينـة مـن اخلـربات التعليميـة ق      
إىل قغّيـ  ق التحصـيل الدراسـي أو املبااـف     مق ر دراسي أو م حلة دراسية وقؤد  
 (.5: 2019واالهاهات" )الوبب  وعباملة، نبفمرب 

 نباق  التعلا وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
ضمن ثالث جمـاالت  اإلطار البطين للمؤهالت ُقبن  نباق  التعلا وفق ما ورد ق 

القيا اليت يتباع أ  يكتةبها املتعلا وهي ق جمملها نةل هي املع فة واليها، واملهارات، و
جانب م قب  باملع فة النم ية وجانب مهار  مع ق م قب  بتطبيق املع فة، وجانب م قب  
مبهارات الشخصية وايمها اليت قةاعد الي د عل  النجـاح ق اديـاة والعمـل، وارخـرية     

ومنها قشتق  Self regulation attributesضمن ما يطلق عليه اات التنميا الذاقي 
(، وفيمـا يلـي وصـيا ملخًصـا هلـذه      Nicol, 2010اات اخل ي  للمؤسةة التعليمية )

: 2020لتعلـيا والتـدريب،   ققبيا ا هيئة (النباق  اعتمادا عل  اإلطار البطين للمؤهالت
11:) 

املع فة: ويقصد بها املع فة العميقة الباسعة للحقائق وامليـاهيا واملبـاد  والنم يـات     -
 والعمليات واإلج اءات فهًما جيمع بني نبع املع فة وعمقها واقةاعها.

املهارات: وقتضمن املهارات اإلدراكية امل قبطـة بتطبيـق املع فـة )املهـارات املع فيـة(       -
ارات التيكري النااد وحل املشكالت، باإلضـافة إىل املهـارات العمليـة واد كيـة     ومه

 ومهارات التباصل وققنية املعلبمات.
القيا: وقتضمن ما يتمةله املتعلا من مباد  ومعايري قدد اات شخصـيته وقبجهـه    -

للنجاح ق ادياة والعمل واملهنـة، وقشـمل القـيا وارخـالا املهنيـة، واالسـتقاللية       
 واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة عل  العمل املنّما، واملشاركة وقمل املةئبلية. 

 نباق  التعلا مل حلة املاجةتري وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
قتحدد نباق  التعلا ق اجملاالت الةالث وفق مثانية مةتبيات يقع قصنيف م حلـة  

(، ولكـل جمـال وصـف لنـبع     2020التعلـيا،   وزارةةتبى الةابع منهـا ) املاجةتري ق امل
نباق  التعلا املطلببة للتحقيق، وفيما يلـي مـبجوا لنـباق  الـتعلا املطلببـة ق املةـتبى       

ققبيا التعليا والتـدريب،   هيئة (اإلطار البطين للمؤهالتق  الةابع اعتمادا عل  ما جاء
2020 :18 : ) 

ق جمال املع فة: يؤكد اإلطار البطين للمؤهالت عل  نباق  الـتعلا امل قبطـة بـاليها     -
خصص للمباد  والنم يات واإلج اءات والتقنيات والتطبرات ادديةـة  العميق واملت

 ق جمال التخصص.
ق جمال املهارات اإلدراكيـة والعمليـة ومهـارات التباصـل وققنيـة املعلبمـات، يـتا         -

التأكيد عل  إكةا  املتعلا املهارات التطبيقية للُبن  املع فية ومهارات حل املشكالت 
ردوات املتقدمـة ق سـيااات قـ قب  مبجـال التخصـص،      عالية التعقيـد واسـتخدام ا  

ومهارات استخدام ارساليب الكميـة والكيييـة للتعامـل مـع املعلبمـات والبيانـات       
 امل قبطة مبجال التخصص.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 243المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م242

اد ديانا فهمي حـمَّ

املع فة: ويقصد بها املع فة العميقة الباسعة للحقائق وامليـاهيا واملبـاد  والنم يـات     -
 والعمليات واإلج اءات فهًما جيمع بني نبع املع فة وعمقها واقةاعها.

املهارات: وقتضمن املهارات اإلدراكية امل قبطـة بتطبيـق املع فـة )املهـارات املع فيـة(       -
ارات التيكري النااد وحل املشكالت، باإلضـافة إىل املهـارات العمليـة واد كيـة     ومه

 ومهارات التباصل وققنية املعلبمات.
القيا: وقتضمن ما يتمةله املتعلا من مباد  ومعايري قدد اات شخصـيته وقبجهـه    -

للنجاح ق ادياة والعمل واملهنـة، وقشـمل القـيا وارخـالا املهنيـة، واالسـتقاللية       
 واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة عل  العمل املنّما، واملشاركة وقمل املةئبلية. 

 نباق  التعلا مل حلة املاجةتري وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
قتحدد نباق  التعلا ق اجملاالت الةالث وفق مثانية مةتبيات يقع قصنيف م حلـة  

(، ولكـل جمـال وصـف لنـبع     2020التعلـيا،   وزارةةتبى الةابع منهـا ) املاجةتري ق امل
نباق  التعلا املطلببة للتحقيق، وفيما يلـي مـبجوا لنـباق  الـتعلا املطلببـة ق املةـتبى       

ققبيا التعليا والتـدريب،   هيئة (اإلطار البطين للمؤهالتق  الةابع اعتمادا عل  ما جاء
2020 :18 : ) 

ق جمال املع فة: يؤكد اإلطار البطين للمؤهالت عل  نباق  الـتعلا امل قبطـة بـاليها     -
خصص للمباد  والنم يات واإلج اءات والتقنيات والتطبرات ادديةـة  العميق واملت

 ق جمال التخصص.
ق جمال املهارات اإلدراكيـة والعمليـة ومهـارات التباصـل وققنيـة املعلبمـات، يـتا         -

التأكيد عل  إكةا  املتعلا املهارات التطبيقية للُبن  املع فية ومهارات حل املشكالت 
ردوات املتقدمـة ق سـيااات قـ قب  مبجـال التخصـص،      عالية التعقيـد واسـتخدام ا  

ومهارات استخدام ارساليب الكميـة والكيييـة للتعامـل مـع املعلبمـات والبيانـات       
 امل قبطة مبجال التخصص.
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ق جمال القيا، ي كو اإلطار البطين للمؤهالت علـ  اكتةـا  املـتعلا لقـيا أهمهـا:       -
توام بالنواهة والتخطي ، واختاذ الق ارات التعبري عن ال أ  بةقة، وققيق الذات واالل

 باستقاللية، وقمل مةئبليات العمل والق ارات.

 الدراسات السابقة

( Orsmond, Merry & Reiling, 1996هـدفت دراسـة أورزمبنـد وزميليـه إىل )    
( طالبا مـن طـال  جامعـة    78را ا  جمهبل اهلبية عل  عينة من )قطبيق أسلب  ققييا ا

( جممبعة عمل كل جممبعة قتكب  من طـالبني، وطلـب   39بالةنة اروىل مت ققةيمها إىل )
منها عمل ببسرتات ق مبضبعات حمددة مـع قديـد معـايري لتقيـيا الببسـرتات، قشـري       

الب اد ال قكب  صاداة ق سياا ققيـيا  نتائ  البحث إىل أ  املقارنة بني ققييا املعلا والط
ارا ا ، حيث أشار قليل االقياا بني ققييا املعلا والطالب إىل أ  نةبة االقياا قـرتاوح  

، %56ق ققييا ارا ا   over-marking، وكانت نةبة التحيو لألعل  %62 - %31بني 
يا  ققيـيا  ، وأشـارت نتـائ  قليـل اسـتب    under-markingنةبة التحيـو لألدنـ     %26و

الطال  لتج بة ققييا ارا ا  قيضـيلها اإلجيـابي هلـذا ارسـلب  وأثـ ه اإلجيـابي علـ         
قطبي  ادراقها الشخصية امل قبطة بعملية التعلا مةل زيادة الةقـة بـالنيمت والقـدرة علـ      

 العمل املنما وعمق التيكري اال انه يةتهلك البات.
 & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelبينما هدف حبث سـلبيمت مـانو وزميليـه إىل )   

Merriënboer, 2002   دراسة أث  التدريب عل  ققييا ارا ا  عل  أداء عينة من طـال )
( طالبـا مت ققةـيمها علـ  جممـبعتني ه يبيـة وضـابطة،       93الرتبية العملية بلغ حجمها )

عة التج يبية عل  قديد معايري ارداء، وإعطـاء التغذيـة ال اجعـة، وكتابـة     وقدريب اجملمب
قق ي  التقييا، لتكلييات املق ر الدراسي. وأظه ت النتائ  قيبا اجملمبعة التج يبية علـ   
ــائ  ارداء التحصــيلي االكــادميي    ــيا، كمــا كانــت نت الضــابطة ق جــبدة مهــارات التقي

اجملمبعة الضابطة، وأظهـ ت نتـائ  االسـتبيا  رضـا      للمجمبعة التج يبية أعل  من أداء
 اجملمبعة التج يبية عن إعادة قصميا املق ر واستخدام ط يقة ققييا ارا ا .

  ق ( الكشـف عـن فعاليـة ققيـيا اراـ ا     2012، فـ اح وكا  من أهداف دراسة )
( 102قةني أداء الطال  وعن اهاهات الطال  حنب ققييا ارا ا ، بلغ حجـا العينـة )  

مـنها ق اجملمبعـة    (78طالبا وطالبة يدرسب  مق ر مهارات الكتابة باللغـة االلليويـة، )  
( طالبـا وطالبـة ق اجملمبعـة الضـابطة، وطبـق علـيها اختبـارا قصـيليا         24التج يبية و)

( عبارة عل  قدري  مبافقة ساسي، خ ج البحث ببجبد فـ وا  20من )واستبيانا، قكب  
دالـة ق ارداء التحصــيلي لصــاو اجملمبعــة التج يبيــة، وفــ وا دالــة ق اهــاه الطــال   

 اإلجيابية حنب ه بة ققييا ارا ا  لصاو اجملمبعة التج يبية.
( حبةا من أهدافه دراسة أث  اختالف منـ  هبيـة الطـال     2014، الشيخوأج ى )

)جمهبل/ معلبم( ق ققييا ارا ا  عل  ارداء املع ق واملهار  وجبدة املنـت  علـ  عينـة    
( طالب وطالبة من جامعة الييبم وقشـري النتـائ  امل قبطـة باهلـدف إىل أ  ارداء     60من )

 واملهار  كا  أعل  بصبرة دالة ق حال من  اهلبية اجملهبل.املع ق 

( ق حبةه بني ثـالث أنـباع مـن التقيـيا )املعلـا، اراـ ا ،       2014، مدكبرواار  )
لتحصــيلي واملهــار  والــتيكري الــذات( ق بيئــة قعلــا إلكرتونيــة قياعليــة علــ  ارداء ا 

( 39االبتكار  للطال  ق إنتاج رسبم قعليمية حاسـببية، وبلـغ حجـا عينـة البحـث )     
( جممبعات، وقبصل الباحث إىل أ  ققيـيا  3طالبا وطالبة من طال  اجلامعة اةمبا إىل )

 املعلا أفضل ق اجلانب املع ق معربا عنه بالتحصيل الدراسي، وققييا اراـ ا  أفضـل ق  
قنمية ارداء املهار  والتيكري االبتكار  للطال ، أما التقبيا الذاقي فلا خي ج البحث مبا 

 يشري إىل كياءقه ق ققيق نباق  التعلا .
عل  جدوى قبظيف  ( ق حبةها إىل التع ف2014وآخ و ، أب يل،  حممد(وهدف 

اسرتاقيجية ققييا ارا ا  ق بيئات التعلا اإللكرتونية علـ  الـتيكري النااـد، وباسـتخدام     
( من طال  وطالبات الدبلبم العـام ق  60املنه  التج ييب مت ققةيا عينة البحث البالغة )

يمـي  الرتبيـة إىل جممـبعتني متةـاويتني، اسـتخدم مـع اروىل مقياسـا قليليـا للتقـدي  الل        
Rubric   ومع الةانية مقياسا كليا للتقدي  الليمي، ومبقارنة نتائ  اجملمبعتني عل  مقيـاس
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  ق ( الكشـف عـن فعاليـة ققيـيا اراـ ا     2012، فـ اح وكا  من أهداف دراسة )
( 102قةني أداء الطال  وعن اهاهات الطال  حنب ققييا ارا ا ، بلغ حجـا العينـة )  

مـنها ق اجملمبعـة    (78طالبا وطالبة يدرسب  مق ر مهارات الكتابة باللغـة االلليويـة، )  
( طالبـا وطالبـة ق اجملمبعـة الضـابطة، وطبـق علـيها اختبـارا قصـيليا         24التج يبية و)

( عبارة عل  قدري  مبافقة ساسي، خ ج البحث ببجبد فـ وا  20من )واستبيانا، قكب  
دالـة ق ارداء التحصــيلي لصــاو اجملمبعــة التج يبيــة، وفــ وا دالــة ق اهــاه الطــال   

 اإلجيابية حنب ه بة ققييا ارا ا  لصاو اجملمبعة التج يبية.
( حبةا من أهدافه دراسة أث  اختالف منـ  هبيـة الطـال     2014، الشيخوأج ى )

)جمهبل/ معلبم( ق ققييا ارا ا  عل  ارداء املع ق واملهار  وجبدة املنـت  علـ  عينـة    
( طالب وطالبة من جامعة الييبم وقشـري النتـائ  امل قبطـة باهلـدف إىل أ  ارداء     60من )

 واملهار  كا  أعل  بصبرة دالة ق حال من  اهلبية اجملهبل.املع ق 

( ق حبةه بني ثـالث أنـباع مـن التقيـيا )املعلـا، اراـ ا ،       2014، مدكبرواار  )
لتحصــيلي واملهــار  والــتيكري الــذات( ق بيئــة قعلــا إلكرتونيــة قياعليــة علــ  ارداء ا 

( 39االبتكار  للطال  ق إنتاج رسبم قعليمية حاسـببية، وبلـغ حجـا عينـة البحـث )     
( جممبعات، وقبصل الباحث إىل أ  ققيـيا  3طالبا وطالبة من طال  اجلامعة اةمبا إىل )

 املعلا أفضل ق اجلانب املع ق معربا عنه بالتحصيل الدراسي، وققييا اراـ ا  أفضـل ق  
قنمية ارداء املهار  والتيكري االبتكار  للطال ، أما التقبيا الذاقي فلا خي ج البحث مبا 

 يشري إىل كياءقه ق ققيق نباق  التعلا .
عل  جدوى قبظيف  ( ق حبةها إىل التع ف2014وآخ و ، أب يل،  حممد(وهدف 

اسرتاقيجية ققييا ارا ا  ق بيئات التعلا اإللكرتونية علـ  الـتيكري النااـد، وباسـتخدام     
( من طال  وطالبات الدبلبم العـام ق  60املنه  التج ييب مت ققةيا عينة البحث البالغة )

يمـي  الرتبيـة إىل جممـبعتني متةـاويتني، اسـتخدم مـع اروىل مقياسـا قليليـا للتقـدي  الل        
Rubric   ومع الةانية مقياسا كليا للتقدي  الليمي، ومبقارنة نتائ  اجملمبعتني عل  مقيـاس
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التيكري النااد أشارت النتائ  إىل وجبد ف وا دالة لصـاو اجملمبعـة الـيت اامـت بتقيـيا      
 ارا ا  باستخدام مقياس ققدي  قليلي.

( بدراسة من أهدافها وضع منبذج مقرتح ملةتبدع رامي وفق 2015، جماهدواام )
احتياجات أعضاء هيئة التدريمت ق ضـبء اسـرتاقيجية لتقيـيا اراـ ا  وفـق منـ  اهلبيـة        

( عضـب مـن   30اجملهبلة، وبتطبيق استمارة اياس رضا قضمنت ُبعد ققييا ارا ا  علـ  ) 
ة التدريمت بكلية الرتبية النبعية، بلغـت نةـبة ال ضـا عـن ضـ ورة اسـتخدام       أعضاء هيئ

  % 100االسرتاقيجية ق النمبذج املقرتح 
التعــ ف علــ  أثــ  ببرقيبليــب  )2017، عبدالةــالم(وكــا  مــن أهــداف دراســة 

ين عل  نم ية ههيو املعلبمات، عل  قنمية مهـارات إدارة املع فـة الشخصـية    إلكرتوني مب
( 210وققليل العبء املع ق باستخدام التقييا الذاقي وققييا ارا ا ، وبلغ حجا العينة )

( ق اجملمبعـة التج يبيـة،   140( مـنها شـكلبا اجملمبعـة الضـابطة و)    70طالبا وطالبة، )
صاو اجملمبعة التج يبيـة ق قطـبي  مهـارات إدارة املع فـة     وأظه ت النتائ  ف واا دالة ل

وكا  من التيةريات اليت أوردها الباحث هلـذه النتـائ ، أ  إقاحـة االطـالع علـ  منـاذج       
قعليمية لألا ا  وققييا حمتباها باستخدام معايري حمددة ق قب  بالشكل العام وداة احملتـبى  

أسـها ق مةـاعدة الطالـب علـ  قطـبي        وصياغته من خالل الببرقيبليـب اإللكرتونـي،  
 قكليياقه، ووف  له قغذية راجعة، وعوز ثقته بنيةه. 

( للكشـف عـن أثـ  ب نـام      Loignon, et al., 2017وهدفت دراسة لبينب  )
ق هبيد اـدرقها علـ  ادكـا، وبلـغ حجـا العينـة        قدرييب للطال  عل  ققييا ارا ا 

(طالبـا ق  151( طالبـا ق اجملمبعـة التج يبيـة و )   171(طالبا جامعيا اةـمبا إىل ) 322)
اجملمبعة الضابطة، وخ جت الدراسة بأ  إخضاع الطال  للتدريب جيعلـها أكةـ  اـدرة    

 بى أداء ارا ا .عل  التصنيف الصحيك رداء زمالئها، وأكة  داة ق ادكا عل  مةت
( حبةا يهدف إىل الكشف عن وجهـة نمـ    Kristanto, 2018وأج ى ك يةتانب )

( طالبا من طال  اجلامعة حنب ققييا ارا ا  ق مق ر ارسـاليب اإلحصـائية   32عينة من )

النبع من التقييا ية  عملية قعلا الطال  ومكـنها مـن ققيـيا    وقشري النتائ  إىل أ  هذا 
أعماهلا من خالل مقارنتها بأعمال اآلخ ين، إال أ  هناك نةبة من الطال  كا  هلا اهاه 

 سليب هاه ققييا ارا ا  ب روه بقلة خربة ارا ا  ق إعطاء ققييمات عادلة لآلخ ين.
( ق حبةه إىل قديد الي ا ق التغذيـة ال اجعـة مـن ققيـيا     2019، املطري وسع  )

املعلا والتغذية ال اجعة من ققييا ارا ا  عل  التحصيل الدراسي بتطبيق ه بـة اةـمت   
( طال  مـن طـال  امل حلـة الةانبيـة     10( جممبعات ق كل جممبعة )3فيها عينتها إىل )

ت اروىل إىل قغذية راجعة من ققييا املعلا والةانيـة إىل قغذيـة راجعـة مـن ققيـيا      وقع ض
اراــ ا  أمــا اجملمبعــة الةالةــة فدرســت بالط يقــة التقليديــة، وأظهــ ت النتــائ  امل قبطــة 
بــاجملمبعتني اروىل والةانيــة )ققيــيا املعلــا واراــ ا  علــ  الرتقيــب( إىل أ  اليــ وا ق  

 صاو اجملمبعة اليت قع ضت لتقييا املعلا. التحصيل بينهما دالة ل
( 3( إىل مقارنـة ) Nejad & Mahfoodh, 2019وهدف حبث لـاد وحميـبظ )  

ارا ا ، والكشف عن اهاهات  أساليب للتقييا، وهي التقييا الذاقي، ققييا املعلا، ققييا
( 60الطالب حنب أنباع التقييا الةالثة، وأج يت التقييمات لعـ وض شـيبية لعينـة مـن )    

طالبا من طال  مق ر اللغة اإللليوية، وخ جت الدراسة بعـدم وجـبد فـ وا دالـة بـني      
ت إىل ارساليب التقييمية الةالثة ق درجة الع وض الشيبية، أما نتـائ  االسـتبيا  فأشـار   

أ  املعلا يلجأ إىل معايري أكة  ص امة ق ققييمه من معايري ققييا الومالء، كما قشري النتائ  
 إىل أ  ققييا الومالء يويد من دافعية التعلا لدى الطال .  

( دراسة للكشـف عـن اهاهـات طـال  الـدبلبم      Yang, 2019وأج ى يان  ) 
اللغة اإللليوية، بتطبيق مقياس اهاهات الطال  حنب ققييا ع وض شيبية للومالء علـ   

( طالبا، وأشارت نتائ  حبةه إىل أ  أكة  من نصف العينة كانت اهاهـاقها  163عينة من )
 إجيابية حنب ققييا ارا ا .

( ق دراسـتهما  Simpson & Reading, 2019ريـدينغ ) وسـع  سيمبةـب  و  
( طالبا مـن طـال  البكـالبريبس،    74للكشف عن خم جات قطبيق ققييا ارا ا  عل  )
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النبع من التقييا ية  عملية قعلا الطال  ومكـنها مـن ققيـيا    وقشري النتائ  إىل أ  هذا 
أعماهلا من خالل مقارنتها بأعمال اآلخ ين، إال أ  هناك نةبة من الطال  كا  هلا اهاه 

 سليب هاه ققييا ارا ا  ب روه بقلة خربة ارا ا  ق إعطاء ققييمات عادلة لآلخ ين.
( ق حبةه إىل قديد الي ا ق التغذيـة ال اجعـة مـن ققيـيا     2019، املطري وسع  )

املعلا والتغذية ال اجعة من ققييا ارا ا  عل  التحصيل الدراسي بتطبيق ه بـة اةـمت   
( طال  مـن طـال  امل حلـة الةانبيـة     10( جممبعات ق كل جممبعة )3فيها عينتها إىل )

ت اروىل إىل قغذية راجعة من ققييا املعلا والةانيـة إىل قغذيـة راجعـة مـن ققيـيا      وقع ض
اراــ ا  أمــا اجملمبعــة الةالةــة فدرســت بالط يقــة التقليديــة، وأظهــ ت النتــائ  امل قبطــة 
بــاجملمبعتني اروىل والةانيــة )ققيــيا املعلــا واراــ ا  علــ  الرتقيــب( إىل أ  اليــ وا ق  

 صاو اجملمبعة اليت قع ضت لتقييا املعلا. التحصيل بينهما دالة ل
( 3( إىل مقارنـة ) Nejad & Mahfoodh, 2019وهدف حبث لـاد وحميـبظ )  

ارا ا ، والكشف عن اهاهات  أساليب للتقييا، وهي التقييا الذاقي، ققييا املعلا، ققييا
( 60الطالب حنب أنباع التقييا الةالثة، وأج يت التقييمات لعـ وض شـيبية لعينـة مـن )    

طالبا من طال  مق ر اللغة اإللليوية، وخ جت الدراسة بعـدم وجـبد فـ وا دالـة بـني      
ت إىل ارساليب التقييمية الةالثة ق درجة الع وض الشيبية، أما نتـائ  االسـتبيا  فأشـار   

أ  املعلا يلجأ إىل معايري أكة  ص امة ق ققييمه من معايري ققييا الومالء، كما قشري النتائ  
 إىل أ  ققييا الومالء يويد من دافعية التعلا لدى الطال .  

( دراسة للكشـف عـن اهاهـات طـال  الـدبلبم      Yang, 2019وأج ى يان  ) 
اللغة اإللليوية، بتطبيق مقياس اهاهات الطال  حنب ققييا ع وض شيبية للومالء علـ   

( طالبا، وأشارت نتائ  حبةه إىل أ  أكة  من نصف العينة كانت اهاهـاقها  163عينة من )
 إجيابية حنب ققييا ارا ا .

( ق دراسـتهما  Simpson & Reading, 2019ريـدينغ ) وسـع  سيمبةـب  و  
( طالبا مـن طـال  البكـالبريبس،    74للكشف عن خم جات قطبيق ققييا ارا ا  عل  )
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الطـال   واد صممت مهام التقييا بهدف قطبي  املهارات واملع فة والةقـة بـالنيمت لـدى    
كمقيمني، وبتحليل نتائ  املقابالت، خ ج البحث بأ  مشاركة الطال  ق ققيـيا اراـ ا    

 .Self-regulationطبر مهاراقها التقبميية والتنميا الذاقي لديها 
(  Chaktsiris & Southworth, 2019واـام قشـاك سـاي يمت وسـاوثبرث )    

( طالب جامعي للتع ف عل  أث  ققييا ارا ا  عل  30بدراسة قهدف جلمع بيانات من )
قطبي  الةمات غري املع فية للطال ، وباستخدام استبيا  مغلق ميتبح خ جت الدراسـة  

 ،self-disciplineبأ  ققييا ارا ا  ساها ق قطبي  الةمات اآلقية: االنضباط الـذاقي  
 مع الضغبط، زيادة الةقة. resilienceوامل ونة ق التعامل 

( إىل التعـ ف علـ  أثـ     Lyman & Keyes, 2019هدف دراسة ليما  وكيـو) 
( مـن  43نـة مـن )  استخدام ققييا ارا ا  عل  اجلانب املعـ ق والةـمات البجدانيـة لعي   

( طالبـا ق  22( طالبـا ق اجملمبعـة التج يبيـة و )   21طال  الدراسات العليا اةمبا إىل )
اجملمبعة الضابطة، اام أف اد اجملمبعة التج يبية بتقيـيا خطـ  حبةيـة لـومالئها، خ جـت      
نتائ  الدراسة إىل أ  استخدام ققييا ارا ا  خي  القلـق، وحةَّـن القـدرات املع فيـة،     

، وخيـ  القلـق   content masterا ق قةبيت التعلا مـن خـالل اققـا  احملتـبى     فأسه
 امل قب  بالتكليف وزاد ثقة الطالب ق ادراقه.

( حبةـا هـدف إىل   Brusa & Harutyunyan, 2019وطبق ب وسا وهارقبنيا  )
( طالبـا  68ييا ارا ا  عل  جبدة كتابة املقال اركادميي، عل  عينـة بلغـت )  قليل أث  قق

من طال  اجلامعة لغتها ارم هي اإلسـبانية، مت ققةـيمها جملمـبعتني ضـابطة وه يبيـة،      
ختضع الضابطة لتقييا املعلا فق ، وختضع التج يبية لتقييا ارا ا  وفق إج اءات مةـبقة  

 ة إىل قةن دال ق ارداء التحصيلي للمجمبعة التج يبية.التحديد، وقشري نتائ  الدراس
( Handayani, Genisa & Triyanto, 2019وأج ى ها  داياني وزميليـه ) 

ل  أداء الطال  ق جممبعات املنااشـة،  حبةا هدف إىل دراسة أث  استخدام ققييا ارا ا  ع
( جممبعـة قتكـب  كـل    24( طالب من طال  اجلامعة مت ققةيمها إىل )96بلغت العينة )

( طال ، مت استخدام ققييا ارا ا  الداخلي واخلارجي )ققييا داخل كـل  4جممبعة من )
اراـ ا    جممبعة، وققييا اجملمبعات لآلخـ ين(؛ وقشـري النتـائ  إىل أ  اسـتخدام ققيـيا     

جةِّن من أداء الطال  ق املنااشات اجلماعية، ومن املهارات الشخصية )قبليد ارفكـار،  
االحــرتام، املةــئبلية، االنتبــاه، االنصــات إىل الــ أ  اآلخــ (، ومهــارات عمــل الي يــق، 

 ومهارات حل املشكالت .
( ق Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019وهـدف سـرباجب وزميليـه )   

دراستها إىل املقارنة بني أسلببني من أساليب التقييا البديل وهما ققييا ارا ا  والتقيـيا  
( طالبـا جامعيـا، وقـدعا    162الذاقي ق سياا ققييا املشاريع اجلماعية، عل  عينـة مـن )  

خدام ققييا ارا ا  ق املشاريع اجلماعيـة، كمـا قشـري النتـائ  إىل قيـو      نتائ  الدراسة است
التقييا الذاقي مقارنة بتقييا ارا ا ، حيث مييل ارف اد إىل إعطـاء أنيةـها ققييمـا أعلـ      

 من ققييا أا انها هلا.
( دراسـة  Mayfield, & Tombaugh, 2019وأخريا أجـ ى مايييلـد وُقمبـا )   

( طالبا من طلبة الدراسـات العليـا درسـبا مقـ ر القيـادة      418طبلية عل  عينة حجمها )
، ق الدراسة يتا ققييا ارا ا  م قني 2016وحت  عام  2013والعمل اجلماعي من عام 

اجملمبعة يقيا زمالءه خالل اليصل الدراسي، م ة ق منتصيه وم ة ق نهايته، وكل ف د ق 
باإلضافة إىل ققييا نيةه، وخ ج البحث بأ  هناك عدة مصادر للتحيـو ق ققيـيا اراـ ا     
بعضها عائد للقائا بالتقييا والـبع  عائـد للوميـل اخلاضـع للتقيـيا، ورغـا أ  وجـبد        
معايري واضحة ومبضبعة مةبقا يةاعد ق قةني خم جـات التقيـيا واقةـاا التقـدي ات     

 قيمني املختليني، إال أنه ال يعد مقياسا دايقا رداء الطال .بني امل

 التعليق على الدراسات السابقة

مما سبق ع ضه نلحظ أ  الدراسات الةابقة قع ضت ملبضبع ققييا ارا ا  ضمن 
 جمالني رئيةني:
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( طال ، مت استخدام ققييا ارا ا  الداخلي واخلارجي )ققييا داخل كـل  4جممبعة من )
اراـ ا    جممبعة، وققييا اجملمبعات لآلخـ ين(؛ وقشـري النتـائ  إىل أ  اسـتخدام ققيـيا     

جةِّن من أداء الطال  ق املنااشات اجلماعية، ومن املهارات الشخصية )قبليد ارفكـار،  
االحــرتام، املةــئبلية، االنتبــاه، االنصــات إىل الــ أ  اآلخــ (، ومهــارات عمــل الي يــق، 

 ومهارات حل املشكالت .
( ق Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019وهـدف سـرباجب وزميليـه )   

دراستها إىل املقارنة بني أسلببني من أساليب التقييا البديل وهما ققييا ارا ا  والتقيـيا  
( طالبـا جامعيـا، وقـدعا    162الذاقي ق سياا ققييا املشاريع اجلماعية، عل  عينـة مـن )  

خدام ققييا ارا ا  ق املشاريع اجلماعيـة، كمـا قشـري النتـائ  إىل قيـو      نتائ  الدراسة است
التقييا الذاقي مقارنة بتقييا ارا ا ، حيث مييل ارف اد إىل إعطـاء أنيةـها ققييمـا أعلـ      

 من ققييا أا انها هلا.
( دراسـة  Mayfield, & Tombaugh, 2019وأخريا أجـ ى مايييلـد وُقمبـا )   

( طالبا من طلبة الدراسـات العليـا درسـبا مقـ ر القيـادة      418طبلية عل  عينة حجمها )
، ق الدراسة يتا ققييا ارا ا  م قني 2016وحت  عام  2013والعمل اجلماعي من عام 

اجملمبعة يقيا زمالءه خالل اليصل الدراسي، م ة ق منتصيه وم ة ق نهايته، وكل ف د ق 
باإلضافة إىل ققييا نيةه، وخ ج البحث بأ  هناك عدة مصادر للتحيـو ق ققيـيا اراـ ا     
بعضها عائد للقائا بالتقييا والـبع  عائـد للوميـل اخلاضـع للتقيـيا، ورغـا أ  وجـبد        
معايري واضحة ومبضبعة مةبقا يةاعد ق قةني خم جـات التقيـيا واقةـاا التقـدي ات     

 قيمني املختليني، إال أنه ال يعد مقياسا دايقا رداء الطال .بني امل

 التعليق على الدراسات السابقة

مما سبق ع ضه نلحظ أ  الدراسات الةابقة قع ضت ملبضبع ققييا ارا ا  ضمن 
 جمالني رئيةني:
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اجملال ارول قضمن أحباثا هدفت لدراسة أث  ققييا ارا ا  عل  ققيق نباق  الـتعلا   ( أ
طة باملهارات املع فية معربا عنها بارداء التحصيلي، كمـا قضـمن سـياا بعـ      امل قب

ارحباث ق هذا اجملال مقارنة مع أنباع أخ ى من التقييا، وبعضها قضمن البحث ق 
 مصادر قيو ققييا ارا ا  كما يلي:

عربا ق سياا أث  ققييا ارا ا  عل  ققق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع فية م (1
عنها بارداء التحصيلي للطال  فن  نتائ  ارحباث مل قكن متةـقة، فقـد خ جـت    

 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerنتـائ  الدراسـات )  
( ببجبد أث  إجيـابي  Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2012، ف اح؛ 2002

، الشيخعل  قصيل اجملمبعة اليت طبقت ققييا ارا ا ؛ ويدعا ذلك نتائ  دراسة )
( اليت اارنت بني استخدام ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية مبعلبم اهلبية وكانـت  2014

نتــائ  التحصــيل لصــاو التقيــيا جمهــبل اهلبيــة، وكــذلك كانــت نتــائ  دراســة 
(Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019  ــ  اإلجيــابي ( داعمــة رث

الســتخدام ققيــيا اراــ ا  مقارنــة بــالتقييا الــذاقي ق قةــني ارداء التحصــيلي  
؛ 2014، مـدكبر للطال  ق املشاريع اجلماعية؛ وخيتلف عنها ق النتائ  دراسيت )

( واليت خ جت بأ  أث  ققييا املعلا أفضل من ققييا ارا ا  علـ   2019، املطري 
( الـيت اارنـت    Nejad & Mahfoodh, 2019ارداء التحصيلي؛ أما دراسـة ) 

بني أث  ققييا ارا ا  وققييا املعلا والتقييا الذاقي عل  التحصـيل فلـا قصـل إىل    
 وجبد ف وا دالة بني ارنباع الةالثة.

مبهـارات   وفيما خيص ققيق نباق  التعلا امل قبطة بتحقيق نـباق  الـتعلا امل قبطـة    (2
شخصية املتعلا وبناء ايا املتعلا اإلجيابية لديه فقد كانت النتائ  قشري ق معممهـا  
إىل وجبد أث  إجيابي لتقييا ارا ا  عل  ايا املـتعلا التاليـة: زيـادة الةقـة بـالنيمت      

(Orsmond , 1996Reiling, Merry &  ــالم؛ ؛ 2017، عبدالةـ
Chaktsiris & Southworth, 2019  ؛Lyman & Keyes, 2019  ،)

 Handayani, Genisaواالحرتام، واملةئبلية، واالنتباه، واالنصات إىل اآلخ  )

& Triyanto, 2019اسات بأ  ققييا ارا ا  يويد االنضـباط  (، كما خ جت در
 ,Chaktsiris & Southworthالـذاقي وامل ونـة ق التعامـل مـع الضـغبط )     

( ويويد من دافعية التعلا Lyman & Keyes, 2019(، وخيي  القلق )2019
(Nejad & Mahfoodh, 2019         ؛ أمـا فيمـا خيـص مهـارات الـتعلا لـد أ)

ي الستخدام ققييا ارا ا  عل  قةـني  نتائ  الدراسات خ جت ببجبد قأثري إجياب
ــ ا  )  ــيا ارا ــ د ق ققي ــارات الي  & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelمه

Merriënboer, 2002 ؛Loignon, et al., 2017  ؛Simpson & 
Reading, 2019    ( وقةـني مهـارات التقيـيا الـذاقي )Kristanto, 2018  ،)
( وقةني القدرات املع فيـة  2014، مدكبر؛ 2014، الشيخر  )قةني ارداء املها

(Lyman & Keyes, 2019       والقدرة علـ  الـتعلا املـنما وعمـق الـتيكري ،)
(Orsmond , 1996, Merry & Reiling ؛Simpson& Reading,  

ــار ) 2019 ؛ 2014، مـــدكبر(، وقةـــني الـــتيكري االبتكـــار  وقبليـــد ارفكـ
Handayani, Genisa & Triyanto, 2019 ( وقطبي  التيكري النااد ،)حممد 

(، قنميــة مهــارات إدارة املع فــة وققليــل العــب املعــ ق 2014وآخــ و ، أب يــل، 
( باإلضـافة إىل وجـبد دراسـات أشـارت نتائجهـا إىل إسـهام       2017، عبدالةالم)

ققييا ارا ا  ق قطبي  قعلا الطالب من خالل قـبفري التغذيـة ال اجعـة للطـال      
 & Lyman؛  Kristanto, 2018؛ ( وقةبيـت الـتعلا )  2017، عبدالةـالم )

Keyes, 2019.) 
ورغا نتائ  الدراسات الةابقة اليت كا  أغلبها يدعا استخدام ققيـيا اراـ ا  إال    (3

أ  هناك مؤش ات لبجبد إشـكاليات ق اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  سـببها التحيـو       
( إىل Orsmond , 1996iling, Merry & Reحيث أشـارت نتـائ  دراسـة )   

 ,Mayfieldوجبد قيو أدن  أو أعل  ق ققييا ارا ا ، وخ جت نتائ  دراسة )
& Tombaugh, 2019     بتحديد مصادر للتحيو عائـدة للقـائا بـالتقييا ونـبع )

 .العالاات بينه وبني الوميل اخلاضع للتقييا
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& Triyanto, 2019اسات بأ  ققييا ارا ا  يويد االنضـباط  (، كما خ جت در
 ,Chaktsiris & Southworthالـذاقي وامل ونـة ق التعامـل مـع الضـغبط )     

( ويويد من دافعية التعلا Lyman & Keyes, 2019(، وخيي  القلق )2019
(Nejad & Mahfoodh, 2019         ؛ أمـا فيمـا خيـص مهـارات الـتعلا لـد أ)

ي الستخدام ققييا ارا ا  عل  قةـني  نتائ  الدراسات خ جت ببجبد قأثري إجياب
ــ ا  )  ــيا ارا ــ د ق ققي ــارات الي  & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelمه

Merriënboer, 2002 ؛Loignon, et al., 2017  ؛Simpson & 
Reading, 2019    ( وقةـني مهـارات التقيـيا الـذاقي )Kristanto, 2018  ،)
( وقةني القدرات املع فيـة  2014، مدكبر؛ 2014، الشيخر  )قةني ارداء املها

(Lyman & Keyes, 2019       والقدرة علـ  الـتعلا املـنما وعمـق الـتيكري ،)
(Orsmond , 1996, Merry & Reiling ؛Simpson& Reading,  

ــار ) 2019 ؛ 2014، مـــدكبر(، وقةـــني الـــتيكري االبتكـــار  وقبليـــد ارفكـ
Handayani, Genisa & Triyanto, 2019 ( وقطبي  التيكري النااد ،)حممد 

(، قنميــة مهــارات إدارة املع فــة وققليــل العــب املعــ ق 2014وآخــ و ، أب يــل، 
( باإلضـافة إىل وجـبد دراسـات أشـارت نتائجهـا إىل إسـهام       2017، عبدالةالم)

ققييا ارا ا  ق قطبي  قعلا الطالب من خالل قـبفري التغذيـة ال اجعـة للطـال      
 & Lyman؛  Kristanto, 2018؛ ( وقةبيـت الـتعلا )  2017، عبدالةـالم )

Keyes, 2019.) 
ورغا نتائ  الدراسات الةابقة اليت كا  أغلبها يدعا استخدام ققيـيا اراـ ا  إال    (3

أ  هناك مؤش ات لبجبد إشـكاليات ق اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  سـببها التحيـو       
( إىل Orsmond , 1996iling, Merry & Reحيث أشـارت نتـائ  دراسـة )   

 ,Mayfieldوجبد قيو أدن  أو أعل  ق ققييا ارا ا ، وخ جت نتائ  دراسة )
& Tombaugh, 2019     بتحديد مصادر للتحيو عائـدة للقـائا بـالتقييا ونـبع )

 .العالاات بينه وبني الوميل اخلاضع للتقييا
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وق اجملال الةاني هدفت ارحبـاث إىل دراسـة اهاهـات العينـة حنـب اسـتخدام ققيـيا         (  
ارا ا  فنجد دراسات اهتمت بتحديد اهاهات الطال  حنب ققييا اراـ ا  وخـ ج   

 & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelأغلبهــا ببجــبد اهاهــات إجيابيــة )   
Merriënboer, 2002 ــ اح؛ ــة   Yang, 2019؛ 2012، ف ــدا دراس ــا ع ( م

(Kristanto, 2018  فنتائجه قشري إىل اهاهات سالبة وختبف الطال  من اعتماد )
املعلا عل  ققييا زمالئها ق ققدي  أدائها التحصيلي، وهناك دراسة واحدة اهتمـت  

  وكانـت نتائجهـا إجيابيـة    ب ضا أعضاء هيئة التدريمت عـن اسـتخدام ققيـيا اراـ ا    
 (.2015، جماهد)

 منهجية البحث

ق هذا البحث مت استخدام املنه  شبه التج ييب للتع ف عل  فاعلية قطبيـق ققيـيا   
 فية، واملنه  البصيي للتع ف علـ   ارا ا  ق ققيق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع

فاعلية أسلب  ققييا اراـ ا  علـ  ققـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات الشخصـية         
للمتعلا وايمه، ومنه  نبعي ق قليل حمتـبى اسـتجابات العينـة لبنـاء مقيـاس اجلانـب       

 البصيي من البحث.

 جمتمع البحث وعينته 

لية الرتبيـة جبامعـة أم القـ ى، أمـا عينتـه      يضا جمتمع البحث طالبات املاجةتري بك
فتتحدد بطالبات الشعب الةالث الالقي قـدرس هلـن الباحةـة مقـ ر اإلحصـاء التطبيقـي       

( طالبة من طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القـ ى  45وإمجالي عددهن )
 ميةلن عينة البحث ادالي.

ب  جممبعـة ه يبيـة إمجـالي عـدد     مت قعيني شعبتني من ختصص علـا الـنيمت لتكـ   
( طالبة، والشعبة الةالةة من ختصص املنـاه  وطـ ا التـدريمت وعـدد     27الطالبات فيها )

 ( طالبة ُعينت جممبعة ضابطة، وفيما يلي جدوال يبضك قبزيع العينة:18طالباقها )

 يبس ونبع جممبعة التج بة: قبزيع العينة حةب اليئة العم ية وختصص البكالبر1جدول 
 والنةب املئبية للمجمبع الكلي

 فئة التصنيف
 النةبة املئبية العدد النةبة املئبية العدد النةبة املئبية اجملمبع اجملمبعة الضابطة اجملمبعة التج يبية

       اليئة العم ية:
 51.11 23 20 9 31.11 14 سنة فأال 25
 46.67 21 17.78 8 28.89 13 سنة 30إىل 26من 
 2.22 1 2.22 1 - - سنة 35إىل  31من 

       ختصص البكالبريبس:
 51.11 23 22.22 10 28.89 13 علمي
 48.89 22 17.78 8 31.11 14 نم  
 100 45 40 18 60 27 اجملمبع

 متغريات البحث:

 متغريات التج بة:
ل اهلبيـة بنـاًء علـ  نتـائ      املتغري املةتقل: هب ققييا اراـ ا  ومت قديـد النـبع جمهـب     -

 ( Mayfield, & Tombaugh, 2019؛ 2014، الشيخارحباث )
هــارات املع فيــة كمــا يعكةــه أداء الطــال  املــتغري التــابع: نــاق  الــتعلا املــ قب  بامل -

التحصيلي وفق ققييا املعلا، لبجـبد أدلـة حبةيـة قشـري إىل أ  ققيـيا املعلـا يـؤث  ق        
شـري إىل  ( وأدلـة ق 2014، مـدكبر قصيل الطال  بط يقة أجبد من ققدي  اراـ ا  ) 

 ,Demonacosعدم اقةاا ققدي ات ارا ا  مع بعضها وال مع ققدي ات املعلـا ) 
Ellis & Barber, 2019         ،(، وبنـاء علـ  مـا أشـار إليـه اإلطـار النمـ   )عـالم

ــبد؛ 2009 ــائ  ارحبــاث الةــابقة ) 2016، عب  & Orsmond, Merry( ونت

Reiling, 1996 ؛Mayfield, & Tombaugh, 2019     مـن وجـبد قيـو ق )
ققدي  ارا ا ، باإلضافة إىل قيظ اجملمبعة التج يبيـة علـ  قضـمني درجـات ققيـيا      

 ارا ا  ضمن درجات املق ر لنيمت ارسبا .
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 يبس ونبع جممبعة التج بة: قبزيع العينة حةب اليئة العم ية وختصص البكالبر1جدول 
 والنةب املئبية للمجمبع الكلي

 فئة التصنيف
 النةبة املئبية العدد النةبة املئبية العدد النةبة املئبية اجملمبع اجملمبعة الضابطة اجملمبعة التج يبية

       اليئة العم ية:
 51.11 23 20 9 31.11 14 سنة فأال 25
 46.67 21 17.78 8 28.89 13 سنة 30إىل 26من 
 2.22 1 2.22 1 - - سنة 35إىل  31من 

       ختصص البكالبريبس:
 51.11 23 22.22 10 28.89 13 علمي
 48.89 22 17.78 8 31.11 14 نم  
 100 45 40 18 60 27 اجملمبع

 متغريات البحث:

 متغريات التج بة:
ل اهلبيـة بنـاًء علـ  نتـائ      املتغري املةتقل: هب ققييا اراـ ا  ومت قديـد النـبع جمهـب     -

 ( Mayfield, & Tombaugh, 2019؛ 2014، الشيخارحباث )
هــارات املع فيــة كمــا يعكةــه أداء الطــال  املــتغري التــابع: نــاق  الــتعلا املــ قب  بامل -

التحصيلي وفق ققييا املعلا، لبجـبد أدلـة حبةيـة قشـري إىل أ  ققيـيا املعلـا يـؤث  ق        
شـري إىل  ( وأدلـة ق 2014، مـدكبر قصيل الطال  بط يقة أجبد من ققدي  اراـ ا  ) 

 ,Demonacosعدم اقةاا ققدي ات ارا ا  مع بعضها وال مع ققدي ات املعلـا ) 
Ellis & Barber, 2019         ،(، وبنـاء علـ  مـا أشـار إليـه اإلطـار النمـ   )عـالم

ــبد؛ 2009 ــائ  ارحبــاث الةــابقة ) 2016، عب  & Orsmond, Merry( ونت

Reiling, 1996 ؛Mayfield, & Tombaugh, 2019     مـن وجـبد قيـو ق )
ققدي  ارا ا ، باإلضافة إىل قيظ اجملمبعة التج يبيـة علـ  قضـمني درجـات ققيـيا      

 ارا ا  ضمن درجات املق ر لنيمت ارسبا .
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املتغريات املضببطة: مت قةبيت املتغريات اآلقية: النبع )إنـاث(، التخصـص الدراسـي     -
املقـ ر، إجـ اءات التقيـيا للمجمبعـة      )الطالبات يدرسـن ق كليـة الرتبيـة(، أسـتاذ    

التج يبية، وقبحيد أسلب  ققيـيا ارداء التحصـيلي البعـد  علـ  التكلييـات، ومت      
التحقق من عدم وجبد ف وا ق مةـتبى ارداء التحصـيلي القبلـي والـذ  يعكـمت      
القدرة عل  اكتةا  نباق  التعلا، باإلضافة إىل قييد أث  العالاـات الشخصـية مـن    

 خدام ققيا ارا ا  جمهبل اهلبية.خالل است

 املتغري البصيي:
دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات الشخصـية        -

 للمتعلا وايمه.

 احملتبى املع ق للمق ر:
يقدم اةا علا النيمت مق ر اإلحصاء التطبيقي الذ  أا قـه كليـة الرتبيـة متطلـب     

مق رات املاجةتري لتخصص اإلحصـاء   قبصيفتري، ومب اجعة "كلية لطال  م حلة املاجة
 هـ( وهب التخصص املعين بتقديا املق ر ميكن قديد ما يلي: 1440والبحبث" )

 مبضبعات مق ر اإلحصاء التطبيقي: 
مبضبعات مق ر اإلحصاء التطبيقي الباردة ق التبصيف ق اجملالني  ميكن قصنيف

 التاليني وقت كل جمال املبضبعات التيصيلية اليت يتضمنها املق ر:
مبضبعات اإلحصاء البصيي: مقاييمت النوعة امل كوية، مقاييمت التشتت، الـدرجات   -

 احملبلة، مقاييمت العالاة.
 الي وض، اختبار )ت(.مبضبعات اإلحصاء االستداللي: اختبار  -

 قصميا التج بة
يعتمد قصميا التج بة عل  أحد أنـباع قصـميا اجملمبعـة الضـابطة غـري املتكافئـة       

 The controlواملةم  باجملمبعة الضـابطة غـري املتكافئـة ذو القيـاس القبلـي البـديل       
group design with proxy premeasure  وهب أحد التصميمات اليت قتبع املنه ،

 التج ييب املعتمد عل  أساليب املعاينة غري االحتمالية، ويأخذ التصميا الشكل اآلقي:شبه 

 البعد  التحصيل املةتقل املتغري القبلي التحصيل اجملمبعة

 التكلييات عل  الطالبات درجة اهلبية جمهبل ارا ا  ققييا الرتاكمي املعدل التج يبية
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 التكلييات عل  الطالبات درجة - رتاكميال املعدل الضابطة
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 : قصميا التج بة1شكل 

التحقق من التكافؤ القبلي ق القـدرة التحصـيلية علـ  ققيـق نـباق  الـتعلا جملمـبعيت        
 التج بة:

اختبـار  للتحقق من قكافؤ اجملمبعتني ق القدرة التحصيلية ابـل إجـ اء التج بـة مت    
الي ض اآلقي: ال قبجـد فـ وا ق متبسـطات أداء الطـال  التحصـيلي القبلـي مقاسـا        
باملعدل الرتاكمي القبلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة؛ وذلك بتطبيق اختبار )ت( بني 

 .(1)والضابطة متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية
 نتائ  اختبار )ت( للي ا بني متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية والضابطة :2جدول 

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

 االحن اف
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

اختبار )ت( بافرتاض هانمت 
 التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

إحصاءة 
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.146 0.758 3.77 27 التج يبية

0.000 0.998 43 
0.48
2 

0.63
اجملمبعة  2

 0.086 0.363 3.678 18 الضابطة

                                      
الختبـار اليـ ض    Analysis of covarianceحاولت الباحةة إج اء ضب  إحصائي باستخدام قليل التباين املصـاحب  (1) 

 اآلقي:
ال قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا 

 ارا ا  مع ضب  التحصيل القبلي متمةال ق درجة املعدل الرتاكمي للطالبات
طية بني التابع )درجات الطالبات إال أ  النتائ  ارولية الختبار قليل قباين املصاحب قشري إىل اخنياض العالاة اخل

عل  التكلييات الةالثة( واملتغري املصاحب )املعدل الرتاكمي القبلي( مما يشري إىل عدم مناسبة استخدام قليل التباين 
 (.2املصاحب )ملحق 
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 البعد  التحصيل املةتقل املتغري القبلي التحصيل اجملمبعة

 التكلييات عل  الطالبات درجة اهلبية جمهبل ارا ا  ققييا الرتاكمي املعدل التج يبية
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 التكلييات عل  الطالبات درجة - رتاكميال املعدل الضابطة
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 : قصميا التج بة1شكل 

التحقق من التكافؤ القبلي ق القـدرة التحصـيلية علـ  ققيـق نـباق  الـتعلا جملمـبعيت        
 التج بة:

اختبـار  للتحقق من قكافؤ اجملمبعتني ق القدرة التحصيلية ابـل إجـ اء التج بـة مت    
الي ض اآلقي: ال قبجـد فـ وا ق متبسـطات أداء الطـال  التحصـيلي القبلـي مقاسـا        
باملعدل الرتاكمي القبلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة؛ وذلك بتطبيق اختبار )ت( بني 

 .(1)والضابطة متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية
 نتائ  اختبار )ت( للي ا بني متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية والضابطة :2جدول 

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

 االحن اف
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

اختبار )ت( بافرتاض هانمت 
 التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

إحصاءة 
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.146 0.758 3.77 27 التج يبية

0.000 0.998 43 
0.48
2 

0.63
اجملمبعة  2

 0.086 0.363 3.678 18 الضابطة

                                      
الختبـار اليـ ض    Analysis of covarianceحاولت الباحةة إج اء ضب  إحصائي باستخدام قليل التباين املصـاحب  (1) 

 اآلقي:
ال قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا 

 ارا ا  مع ضب  التحصيل القبلي متمةال ق درجة املعدل الرتاكمي للطالبات
طية بني التابع )درجات الطالبات إال أ  النتائ  ارولية الختبار قليل قباين املصاحب قشري إىل اخنياض العالاة اخل

عل  التكلييات الةالثة( واملتغري املصاحب )املعدل الرتاكمي القبلي( مما يشري إىل عدم مناسبة استخدام قليل التباين 
 (.2املصاحب )ملحق 
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( وهـي ايمـة غـري    0.482( فقد بلغت ايمة إحصاءة )ت( القيمة )2من جدول )
بى التحصيلي القبلي للمجمـبعتني، وقشـري   ( مما يعين هانمت املةت  =0.05دالة عند )

( إىل   =0.05( وهـي ايمـة غـري دالـة عنـد )     0.000إحصاءة لييني والبالغة ايمتها )
هانمت قباين اجملمبعتني؛ وهذه النتيجة متباعة حيث أنه اليبجـد اخـتالف ق النـبع بـني     

، وانتمـاء  اجملمبعتني باإلضافة إىل ققار  نةب خصـائص فئـات العينـة بـني اجملمـبعتني     
 اجملمبعتني إىل نيمت الكلية.  
 إج اءات قطبيق التج بة

 امل كويـة  النوعـة  مقـاييمت  يغطـي  قكليـف  للمقـ ر،  أساسـية  قكلييـات  (3) قديد مت (1
  )ت(. اختبار لتطبيق قكليف العالاة، ملقاييمت قكليف احملبلة، والدرجات والتشتت

  اإلحصــاءات املطلببــة )حةــا املع فيــة باملهــارات امل قبطــة الــتعلا نــباق  قديــد (2
)استخدام الـربام  اإلحصـائية    باملع فة امل قبطة التقنية استخدام ومهارات وقيةريها(

 قكليـف  كـل  يقيةـها  واليت ق إج اء العمليات اإلحصائية املطلببة وقيةري خم جاقها(
 الـتعلا  )نـباق   قكليـف  لكـل  Rubric ققيـيا  ااعـدة  وبناء التقييا معايري قديد مع

 (.1 ملحق التقييا ومعايري
 خمتليـتني،  لـوميلتني  قكلـييني  بتقيـيا  التج يبية اجملمبعة ق طالبة كل ققبم م ة كل ق (3

 أال بشـ ط  التج بـة،  ق لألاـ ا   ققييمـات  (6) بـنج اء  طالبـة  كل ققبم أ  واحملصلة
 اخلاص. قكلييها ققّيا وال م ة، من أكة  لل اا اختيارها يتك ر

 ببرد البالك منصة عل  املطلب  التكليف ملف قميل يتا املبضبع ع ض إنهاء بعد (4
 التقييا. ااعدة مع

 كاقبه. هلبية اإلشارة من خاليًا وقةليمه التكليف إللاز أيام (4) للطالبات يتاح (5
 مليـات  لتحميل دخبله للطالبات ويتاح (،1) راا رامي مةتبدع ق التكلييات ق فع (6

 كـل  ختتـار  اروىل امل حلـة  ق مـ حلتني  علـ   قكليف لكل الومالء ققييا يتا التقييا،
 لتقييا إلقاحته (2) راا جديد مةتبدع إىل قنقله ثا اخلاص مليها يكب  ال ملًيا طالبة
 (،2) راـا  املةـتبدع  مـن  جديـًدا  ملًيـا  الطالبة ختتار الةانية امل حلة ق الةانية، امل حلة

 مجيـع  قتنقـل  قكليـف  لكل التقييا م حليت بنهاية (،3) راا املةتبدع إىل امللف وقنقل
 (.3) املةتبدع إىل (1) املةتبدع من املليات

 الـذ   اللقـاء  مبعـد  ابل وقنتهي اللقاء مبعد من قبدأ أيام (7) مدقها الةابقة الدورة (7
 زميلتني. لتقييا مليني طالبة كل قةلا ارسببع بنهاية يليه،

 اخلصائص الةيكبمرتية لنتائ  ققييا التكلييات: 
ثبات قصحيك التكلييات حبةا  معامل االرقباط بني درجيت ققيـيا  مت التحقق من 

الومالء لكل قكليف، وحةا  معامل االرقباط بـني متبسـ  درجـة ققيـيا الـومالء مـع       
( ق 0.79درجة ققييا أستاذ املق ر فكانت ايا معامـل االرقبـاط عاليـة ق اوحـت بـني )     

قصحيك التكلييات )ايا معامالت ( ق أعالها وهذه القيا قشري إىل ثبات 0.91أدناها و)
 (.3االرقباط ملحق 

كما مت حةا  معامل االرقباط بني جممبع متبسـ  ققييمـات الـومالء للتكلييـات     
( وهـي ايمـة عاليـة    0.88الةالث وجممبع درجات ققييا املعلا فكا  معامل االرقبـاط ) 

 قشري إىل اقةاا ققييا التكلييات بني املصححني.
قييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطبي  ايمه مقياس دور استخدام ق 

 من وجهة نم  الطالبات
 خطبات بناء املقياس:

 اعتمد بناء املقياس عل  منه  قليل احملتبى وفق اخلطبات اآلقية:
 لطالبـات  مبجـه  ميتـبح  سـؤال  ق الباحةـة  طلبـت  الةـاني  التكليـف  ققييا إنهاء بعد (1

 امل قبطـة  اراـ ا   ققيـيا  إجـ اء  وصـعببات  وعيـب   موايا يدقد التج يبية، اجملمبعة
 اخلربة. هذه عن العام االنطباع إىل باإلضافة التعلا، بعملية

 وخ جـت  وايمه، للمتعلا الشخصية مهارات ضبء ق لإلجابات حمتبى قليل إج اء (2
ققـق نـباق     - مـن وجهـة نمـ  الطالبـات     -ققيمت  عبارة، (22) من بقائمة الباحةة
ا امل قبطة باملهارات الشخصية للمـتعلا وبقيمـه والـيت قنمـي اسـتقاللية املـتعلا       التعل
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 مجيـع  قتنقـل  قكليـف  لكل التقييا م حليت بنهاية (،3) راا املةتبدع إىل امللف وقنقل
 (.3) املةتبدع إىل (1) املةتبدع من املليات

 الـذ   اللقـاء  مبعـد  ابل وقنتهي اللقاء مبعد من قبدأ أيام (7) مدقها الةابقة الدورة (7
 زميلتني. لتقييا مليني طالبة كل قةلا ارسببع بنهاية يليه،

 اخلصائص الةيكبمرتية لنتائ  ققييا التكلييات: 
ثبات قصحيك التكلييات حبةا  معامل االرقباط بني درجيت ققيـيا  مت التحقق من 

الومالء لكل قكليف، وحةا  معامل االرقباط بـني متبسـ  درجـة ققيـيا الـومالء مـع       
( ق 0.79درجة ققييا أستاذ املق ر فكانت ايا معامـل االرقبـاط عاليـة ق اوحـت بـني )     

قصحيك التكلييات )ايا معامالت ( ق أعالها وهذه القيا قشري إىل ثبات 0.91أدناها و)
 (.3االرقباط ملحق 

كما مت حةا  معامل االرقباط بني جممبع متبسـ  ققييمـات الـومالء للتكلييـات     
( وهـي ايمـة عاليـة    0.88الةالث وجممبع درجات ققييا املعلا فكا  معامل االرقبـاط ) 

 قشري إىل اقةاا ققييا التكلييات بني املصححني.
قييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطبي  ايمه مقياس دور استخدام ق 

 من وجهة نم  الطالبات
 خطبات بناء املقياس:

 اعتمد بناء املقياس عل  منه  قليل احملتبى وفق اخلطبات اآلقية:
 لطالبـات  مبجـه  ميتـبح  سـؤال  ق الباحةـة  طلبـت  الةـاني  التكليـف  ققييا إنهاء بعد (1

 امل قبطـة  اراـ ا   ققيـيا  إجـ اء  وصـعببات  وعيـب   موايا يدقد التج يبية، اجملمبعة
 اخلربة. هذه عن العام االنطباع إىل باإلضافة التعلا، بعملية

 وخ جـت  وايمه، للمتعلا الشخصية مهارات ضبء ق لإلجابات حمتبى قليل إج اء (2
ققـق نـباق     - مـن وجهـة نمـ  الطالبـات     -ققيمت  عبارة، (22) من بقائمة الباحةة
ا امل قبطة باملهارات الشخصية للمـتعلا وبقيمـه والـيت قنمـي اسـتقاللية املـتعلا       التعل
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Learner Autonomy   وقةاعده عل  النجاح، مةل: مهارات التيكري النااد وحـل
املشكالت، واالستقاللية واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة علـ  العمـل املـنّما،    

 .راقها الشخصيةواملشاركة وقمل املةئبلية والبعي بقد
 وكانـت  املختصـني  مـن  جممبعـة  لدى االستجابات حملتبى العبارات مناسبة قكيا مت (3

 (.4 )ملحق %100- %66.7 بني قرتاوح العبارات مناسبة عل  االقياا نةبة
 اجملمبعـة  علـ   ليطبـق  ساسـي  مبافقـة  بتـدري   إلكرتونيـة  صبرة إىل املقياس قبيل (4

 ة.(طالب27) عددها البالغ التج يبية

 صدق املقياس 

يةتخدم االقةاا الداخلي للتحقق من صدا التكبين الي ضـي للمقيـاس )مـ اد    
( ويتا حبةا  معامل ارقبـاط بريسـب  لكـل عبـارة مبجمـبع عبـارات       2002وسليما ، 

املقياس فكانت معامالت االرقباط مجيعها دالة ماعدا لعبارقني مت حذفهما وإعـادة قعـديل   
عادة حةـا  معـامالت ارقبـاط بريسـب  بـني العبـارات الباايـة        ايمة اجملمبع الكلي ثا إ

( إىل 0.829واجملمبع الكلي املعدل، فـرتاوح مـدى معـامالت االرقبـاط اجلديـدة مـن )      
( ماعـدا عبـارة واحـدة كانـت ايمـة معامـل         =0.01( ومجيعها دالة عنـد ) 0.433)

( 20اس ارخـري ) (، وبذلك يكب  عدد العبـارات للمقيـ    =0.05ارقباطها دالة عند )
 (.5عبارة )معامالت االرقباط مبجبدة ق ملحق 

 ثبات املقياس

عبارة( فكانت ايمة 20مت حةا  معامل أليا ك ونباخ لةبات املقياس بعد التعديل )
(، وهـي ايمـة عاليـة جـدا قـدل علـ  ثبـات املقيـاس واقةـاا          0.930معامل أليـا = ) 

 استجابات الطالبات عليه.

 نتائج البحث

 بة عل  التةاؤل ارول الذ  نصه:اإلجا
هل قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصـيلي بـني اجملمبعـة التج يبيـة     

 والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا ارا ا ؟
ال قبجـد   ستتا اإلجابة عل  التةاؤل الةابق من خـالل اختبـار اليـ ض اآلقـي:    

عة التج يبية والضـابطة عائـدة إىل   ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمب
 استخدام ققييا ارا ا .

الختبار الي ض سيتا قطبيـق اختبـار )ت( بـني متبسـطي الـدرجات التحصـيلية       
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة، واجلدول التالي يع ض نتائ  االختبار:

 للي ا بني متبسطي ارداء التحصيلي  : نتائ  اختبار هانمت التباين واختبار )ت(3جدول 
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

االحن اف 
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

 اختبار )ت(
 بافرتاض عدم هانمت التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

ة إحصاء
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.412 2.139 57.963 27 التج يبية

10.553 0.002** 20.426 5.205 0.000** 
اجملمبعة 
 1.304 5.531 50.847 18 الضابطة

 (  =0.01** دال عند )

( إىل وجبد اخـتالف دال بـني قبـاين درجـات القيـاس      3قشري ارراام ق جدول )
( 10.553بطة والتج يبية حيث قبلـغ ايمـة إحصـاءة لـييني )    البعد  للمجمبعتني الضا

(، وعليه سيتا االعتماد عل  ايمة إحصاءة )ت( املعدلة   =0.01وهي ايمة دالة عند )
ــة    ــار اليــ وا بــني متبســطات ارداء التحصــيلي البعــد  بــني اجملمبعــة التج يبي الختب



مجلة العلوم التربوية والنفسية 259المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م258

اد ديانا فهمي حـمَّ

 نتائج البحث

 بة عل  التةاؤل ارول الذ  نصه:اإلجا
هل قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصـيلي بـني اجملمبعـة التج يبيـة     

 والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا ارا ا ؟
ال قبجـد   ستتا اإلجابة عل  التةاؤل الةابق من خـالل اختبـار اليـ ض اآلقـي:    

عة التج يبية والضـابطة عائـدة إىل   ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمب
 استخدام ققييا ارا ا .

الختبار الي ض سيتا قطبيـق اختبـار )ت( بـني متبسـطي الـدرجات التحصـيلية       
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة، واجلدول التالي يع ض نتائ  االختبار:

 للي ا بني متبسطي ارداء التحصيلي  : نتائ  اختبار هانمت التباين واختبار )ت(3جدول 
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

االحن اف 
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

 اختبار )ت(
 بافرتاض عدم هانمت التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

ة إحصاء
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.412 2.139 57.963 27 التج يبية

10.553 0.002** 20.426 5.205 0.000** 
اجملمبعة 
 1.304 5.531 50.847 18 الضابطة

 (  =0.01** دال عند )

( إىل وجبد اخـتالف دال بـني قبـاين درجـات القيـاس      3قشري ارراام ق جدول )
( 10.553بطة والتج يبية حيث قبلـغ ايمـة إحصـاءة لـييني )    البعد  للمجمبعتني الضا

(، وعليه سيتا االعتماد عل  ايمة إحصاءة )ت( املعدلة   =0.01وهي ايمة دالة عند )
ــة    ــار اليــ وا بــني متبســطات ارداء التحصــيلي البعــد  بــني اجملمبعــة التج يبي الختب
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( ممـا يعـين     =0.01( وهـي ايمـة دالـة عنـد )    5.205والضابطة واليت بلغت القيمة )
وجبد ف وا معنبية لصاو اجملمبعة التج يبية وهذا يشري إىل أ  ارداء التحصيلي الـذ   
يعرب عن ققق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع فيـة للمجمبعـة الـيت مارسـت ققيـيا      

 ارا ا  أعل  من اجملمبعة الضابطة.
ــا  ــار اليــ ض الةــابق قشــري إىل ارقي ــائ  اختب ع متبســ  ارداء التحصــيلي إ  نت

للمجمبعة التج يبية والذ  ميكن عووه إىل اسـتخدام ققيـيا اراـ ا ، كمـا قشـري إىل أ       
قباين درجات اجملمبعة التج يبية أال من قبـاين الـدرجات ق اجملمبعـة الضـابطة، أ  أ      

د قققـت  درجات اجملمبعة التج يبية أعل  ومتقاربة، مما يشري إىل أ  نباق  التعلا فيها اـ 
بشكل أفضل مقارنة باجملمبعة الضابطة واليت كا  متبس  أدائها منخيضا والتيـاوت بـني   
درجات أف ادها كا  أكرب من اجملمبعة التج يبيـة، وهـذا يـدل علـ  أ  اسـتخدام ققيـيا       
ارا ا  ي فع متبس  ارداء التحصيلي وجيـبِّد الـتعلا  والـذ  يعكةـه ارقيـاع درجـات       

 وققار  مةتبى أف ادها مقارنة باجملمبعة الضابطة. اجملمبعة التج يبية
 اإلجابة عل  التةاؤل الةاني الذ  نصه:

ما دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية 
 للمتعلا وبقيمه من وجهة نم  اجملمبعة اليت مارست ققييا ارا ا ؟

ةا  متبس  إجابات طالبات اجملمبعة التج يبية لإلجابة عل  التةاؤل الةاني مت ح
عل  مقياس دور استخدام ققييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطـبي   
ايمــه مــن وجهــة نمــ  الطالبــات واجلــدول اآلقــي يعــ ض اــيا اإلحصــاءات البصــيية 

 لإلجابات عل  عبارات املقياس:

 جابات عل  عبارات املقياس م قبة قنازليا حةب متبس  اإلجابات عل  العبارة: متبس  اإل4جدول 

 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

 م قيع 0.526 4.74 128 27 كنُت عادال ومبضبعيا ق ققييا زمالئي.  (1

الطالب عل  زيادة الداة ققييا الومالء يةاعد   (2
 م قيع 0.698 4.56 123 27 الالحقة. ارخطاء ق ققديا التكليياتوقياد  

الة اخلـربة املع فيـة للطالـب القـائا بـالتقييا        (3
 م قيع 0.641 4.56 123 27 جيعل عملية التقييا غري دايقة.

ققييا الـومالء اجملهـبل يةـاعد علـ  التقيـيا        (4
 م قيع 0.802 4.52 122 27 . مببضبعية

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (5
 م قيع 0.753 4.48 121 27 جديدة لع ض وقنميا وقنةيق الباجبات.

ققييا الومالء جيعل الطالـب أكةـ  ح صـا ق      (6
 م قيع 0.641 4.44 120 27 م ة. لعلمه أنها سرتاجع أكة  منققديا واجباقه 

يِّا علـ   خربة ققييا الومالء قعد قـدريبا للُمقـ    (7
 م قيع 0.629 4.37 118 27 الداة والشمبل ق التقييا.

 م قيع 0.792 4.37 118 27 بصبرة عامة يعد ققييا الومالء خربة إجيابية.  (8

وجــبد معــايري مةــبقة للتقيــيا يةــاعد علــ    (9
 م قيع 0.832 4.33 117 27 .التقييا مببضبعية

ققييا الومالء يويد إحةـاس املققـيِّا )الطالـب      (10
 م قيع 0.920 4.33 117 27 ائا بالتقييا( باملةئبلية ق ققدي  الدرجة.الق

يكتةب الطالـب مهـارة التقيـيا الـذاقي مـن        (11
 م قيع 0.784 4.33 117 27 خالل ققييا واجبات زمالئه.

نكِّن الطالـب مـن   ققييا الومالء خربة جديدة   (12
 م قيع 0.679 4.33 117 27 .التع ف عن ا   عل  عملية التقييا

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (13
 م قيع 0.823 4.30 116 27 خمتلية وصحيحة ق ادل.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  قصـحيك      (14
 م قيع 0.823 4.30 116 27 .معلبماقه

ققيـيا الـومالء يةـاعد الطالـب علـ  قةبيــت        (15
 م قيع 1.013 4.22 114 27 .املعلبمات
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 جابات عل  عبارات املقياس م قبة قنازليا حةب متبس  اإلجابات عل  العبارة: متبس  اإل4جدول 

 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

 م قيع 0.526 4.74 128 27 كنُت عادال ومبضبعيا ق ققييا زمالئي.  (1

الطالب عل  زيادة الداة ققييا الومالء يةاعد   (2
 م قيع 0.698 4.56 123 27 الالحقة. ارخطاء ق ققديا التكليياتوقياد  

الة اخلـربة املع فيـة للطالـب القـائا بـالتقييا        (3
 م قيع 0.641 4.56 123 27 جيعل عملية التقييا غري دايقة.

ققييا الـومالء اجملهـبل يةـاعد علـ  التقيـيا        (4
 م قيع 0.802 4.52 122 27 . مببضبعية

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (5
 م قيع 0.753 4.48 121 27 جديدة لع ض وقنميا وقنةيق الباجبات.

ققييا الومالء جيعل الطالـب أكةـ  ح صـا ق      (6
 م قيع 0.641 4.44 120 27 م ة. لعلمه أنها سرتاجع أكة  منققديا واجباقه 

يِّا علـ   خربة ققييا الومالء قعد قـدريبا للُمقـ    (7
 م قيع 0.629 4.37 118 27 الداة والشمبل ق التقييا.

 م قيع 0.792 4.37 118 27 بصبرة عامة يعد ققييا الومالء خربة إجيابية.  (8

وجــبد معــايري مةــبقة للتقيــيا يةــاعد علــ    (9
 م قيع 0.832 4.33 117 27 .التقييا مببضبعية

ققييا الومالء يويد إحةـاس املققـيِّا )الطالـب      (10
 م قيع 0.920 4.33 117 27 ائا بالتقييا( باملةئبلية ق ققدي  الدرجة.الق

يكتةب الطالـب مهـارة التقيـيا الـذاقي مـن        (11
 م قيع 0.784 4.33 117 27 خالل ققييا واجبات زمالئه.

نكِّن الطالـب مـن   ققييا الومالء خربة جديدة   (12
 م قيع 0.679 4.33 117 27 .التع ف عن ا   عل  عملية التقييا

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (13
 م قيع 0.823 4.30 116 27 خمتلية وصحيحة ق ادل.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  قصـحيك      (14
 م قيع 0.823 4.30 116 27 .معلبماقه

ققيـيا الـومالء يةـاعد الطالـب علـ  قةبيــت        (15
 م قيع 1.013 4.22 114 27 .املعلبمات
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 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

ــومالء ينمــي ا   (16 ــيا ال ــدى  ققي ــد ل ــتيكري الناا ل
 م قيع 0.818 4.15 112 27 الطالب املقيِّا.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  اكتةـا       (17
 م قيع 0.898 4.04 109 27 معلبمات إضافية.

ققييا الومالء ساعدني ق فها ط يقة ققييا   (18
 م قيع 0.940 4.04 109 27 أستاذ املق ر لتكلييات الطال .

 متبس  1.075 3.19 86 27 بالدرجات. نه ققييا زمالئهالطالب ميكاعتقد أ    (19
 متبس  1.177 3.00 81 27 الطالب جيب أ  يشارك ق ققييا زمالئه.اعتقد أ    (20

10.83 4.23 2284 27 جممبع املقياس 
 م قيع 9

( إىل أ  استخدام ارا ا  يعمل علـ   4قشري ايا متبسطات اإلجابات ق جدول )
قبطة بقيا املتعلا ومهاراقه الشخصية بصـبرة عاليـة، فـدور ققيـيا     ققيق نباق  التعلا امل 
مـن وجهـة    الشخصية املعينة عل  النجاح هاراتاملاملتعلا وإكةابه  ارا ا  ق قطبي  ايا

هب مبةتبى م قيع لكامـل املقيـاس وجلميـع العبـارات، مـا عـدا عبـارقني         نم  الطالبات
، وهـاقني العبـارقني حمتباهمـا يتضـمن     فمتبس  اإلجابات هلما يشري إىل مةتبى متبسـ  

 رأ  أف اد العينة حبل مشاركة الطال  ق ققييا ارا ا .

 مناقشة النتائج:

قشري نتائ  البحث إىل فاعلية ققييا ارا ا  جمهبل اهلبيـة ق ققيـق نـباق  الـتعلا     
ل ارول امل قبطة باملهارات املع فية والشخصية للمتعلا وايمه، فنتائ  اإلجابة عل  الةـؤا 

أظه ت أ  ارداء التحصيلي للمجمبعة اليت مارست ققييا ارا ا  أعل  بصبرة دالة من 
أداء اجملمبعة الضابطة والتياوت بني درجاقها أال والذ  يعكمت ق جمملـه جـبدة عمليـة    

 التعلا ق اجملمبعة التج يبية.

اراـ ا    وهذه النتيجة قتةق مع نتائ  أغلب الدراسات اليت قع ضت رثـ  ققيـيا  
 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  قصيل نـباق  الـتعلا )  

ــ اح؛ 2002 ــيخ ؛2012، ف ؛ Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2014، الش
Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019     ،(؛ وقتةق مـع نتـائ  دراسـة )مـدكبر

( اليت كانت نتائجها قشري إىل كياءة ققييا ارا ا  ق قنمية ارداء املهار  والـتيكري  2014
االبتكار  للطال ، وختتلف نبعا ما عن نتيجة دراسته اليت قشري إىل كياءة ققيـيا املعلـا   

 ققدي ها عل  اختبار قصـيلي لقيـاس حمتـبى ق إنتـاج     ق اجلانب املع ق واليت اعتمد ق
ال سبم التعليمية باليبقبشب ، أما الدراسة ادالية فرتكو علـ  جانـب مهـارات املع فـة     

 & Nejadالتطبيقية ق مق ر اإلحصاء التطبيقي، كما قتةق مع نتـائ  جوئيـة لدراسـة )   
Mahfoodh, 2019      اليت قشري إىل اقةاا ط يقيت ققيـيا املعلـا وققيـيا اراـ ا  وهـب )

ماخ جت به نتائ  ثبات ققييا قكلييات الطالبات ق الدراسة اداليـة، إال أ  اليـ وا ق   
قشري إىل ثبـات التصـحيك بـني    نتائجه مل قكن دالة وهي نتيجة متباعة حيث أ  املقارنات 

التقييمات الةالث )ققييا معلا، ققييا أا ا ، ققييا ذاقـي( حيـث كانـت لـنيمت اجملمبعـة      
باستخدام نيمت مقياس التقدي ، أما الدراسة ادالية فاعتمدت عل  املقارنة بني جممـبعتني  

 اروىل مارست ققييا ارا ا  والةانية مل نارسه.
الةؤال الةـاني إىل أ  ققيـيا اراـ ا  ذو أثـ  إجيـابي ق       وقشري نتائ  اإلجابة عل 

ققيق نباق  التعلا امل قبطة بقيا املتعلا، فهب يةاعد عل  زيـادة العدالـة واملبضـبعية ق    
التقييا، واإلحةاس باملةئبلية ق ققييا الومالء، واد ص ق ققديا قكليف أفضـل وهـب   

ــائ  الدراســات )  ؛  Orsmond, Merry & Reiling, 1996مــا يتةــق مــع نت
 ,Lyman & Keyes؛  Chaktsiris & Southworth, 2019؛ 2017، عبدالةالم

(؛ كما أ  ققييا ارا ا  جقق  Handayani, Genisa & Triyanto, 2019؛ 2019
نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا، فيويد من داة الطالب ويةاعده علـ   
قياد  ارخطاء ق ققديا التكلييات الالحقة، ويتـيك لـه اإلفـادة مـن قكلييـات الـومالء       

رات التقيـيا، ومـن   اآلخ ين ق قطبي  قكليياقه الالحقة، ويقدم قدريًبا للطالب عل  مهـا 
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اراـ ا    وهذه النتيجة قتةق مع نتائ  أغلب الدراسات اليت قع ضت رثـ  ققيـيا  
 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  قصيل نـباق  الـتعلا )  

ــ اح؛ 2002 ــيخ ؛2012، ف ؛ Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2014، الش
Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019     ،(؛ وقتةق مـع نتـائ  دراسـة )مـدكبر

( اليت كانت نتائجها قشري إىل كياءة ققييا ارا ا  ق قنمية ارداء املهار  والـتيكري  2014
االبتكار  للطال ، وختتلف نبعا ما عن نتيجة دراسته اليت قشري إىل كياءة ققيـيا املعلـا   

 ققدي ها عل  اختبار قصـيلي لقيـاس حمتـبى ق إنتـاج     ق اجلانب املع ق واليت اعتمد ق
ال سبم التعليمية باليبقبشب ، أما الدراسة ادالية فرتكو علـ  جانـب مهـارات املع فـة     

 & Nejadالتطبيقية ق مق ر اإلحصاء التطبيقي، كما قتةق مع نتـائ  جوئيـة لدراسـة )   
Mahfoodh, 2019      اليت قشري إىل اقةاا ط يقيت ققيـيا املعلـا وققيـيا اراـ ا  وهـب )

ماخ جت به نتائ  ثبات ققييا قكلييات الطالبات ق الدراسة اداليـة، إال أ  اليـ وا ق   
قشري إىل ثبـات التصـحيك بـني    نتائجه مل قكن دالة وهي نتيجة متباعة حيث أ  املقارنات 

التقييمات الةالث )ققييا معلا، ققييا أا ا ، ققييا ذاقـي( حيـث كانـت لـنيمت اجملمبعـة      
باستخدام نيمت مقياس التقدي ، أما الدراسة ادالية فاعتمدت عل  املقارنة بني جممـبعتني  

 اروىل مارست ققييا ارا ا  والةانية مل نارسه.
الةؤال الةـاني إىل أ  ققيـيا اراـ ا  ذو أثـ  إجيـابي ق       وقشري نتائ  اإلجابة عل 

ققيق نباق  التعلا امل قبطة بقيا املتعلا، فهب يةاعد عل  زيـادة العدالـة واملبضـبعية ق    
التقييا، واإلحةاس باملةئبلية ق ققييا الومالء، واد ص ق ققديا قكليف أفضـل وهـب   

ــائ  الدراســات )  ؛  Orsmond, Merry & Reiling, 1996مــا يتةــق مــع نت
 ,Lyman & Keyes؛  Chaktsiris & Southworth, 2019؛ 2017، عبدالةالم

(؛ كما أ  ققييا ارا ا  جقق  Handayani, Genisa & Triyanto, 2019؛ 2019
نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا، فيويد من داة الطالب ويةاعده علـ   
قياد  ارخطاء ق ققديا التكلييات الالحقة، ويتـيك لـه اإلفـادة مـن قكلييـات الـومالء       

رات التقيـيا، ومـن   اآلخ ين ق قطبي  قكليياقه الالحقة، ويقدم قدريًبا للطالب عل  مهـا 
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خالله يكتةب مهارة التقييا الذاقي، ويووده بتغذية راجعة قةاعده عل  قةبيت معلبماقـه  
وقصحيك اخلاطئ منها، وينمي التيكري النااد، ويةاعده علـ  فهـا معـايري ققيـيا املعلـا      

 ,Sluijsmansللطال ، وهـذا يتةـق مـع نتـائ  الدراسـات الةـابقة ق هـذا اجملـال )        
Brand-Gruwel, & Merriënboer, 2002 ؛ 2014، مــدكبر؛ 2014، الشــيخ؛

؛ 2017، عبدالةـالم ؛  Loignon, et al., 2017؛ 2014وآخـ و ، أب يـل،    حممـد 
Kristanto, 2018  ؛Lyman & Keyes, 2019  ؛Simpson & Reading, 

2019.) 
باإلضافة لذلك فقد كشيت نتائ  البحث عن أهمية قوويد الطالب مبعـايري مةـبقة   
للتقييا حيث قةاعده عل  التقييا املبضبعي، كما كشف عن أ  اهاه طالبـات اجملمبعـة   

 ,Sluijsmansمع ارحباث ) قحنب خربة ققييا ارا ا  وهب ما يتةالتج يبية كا  إجيابيا 
Brand-Gruwel, & Merriënboer, 2002 ؛ 2012، فـ اح ؛Yang, 2019  ،)

إال أ  هناك مؤش  عل  عدم ثقة أف اد اجملمبعة التج يبيـة ق إشـ اك الطالـب ق التقيـيا     
ت ومنحه صالحية إعطاء الدرجات حيث كـا  مةـتبى املبافقـة متبسـًطا علـ  العبـارا      

امل قبطة، وهب ما ملةته الباحةة من قيظ الطالبات علـ  قضـمني درجـات ققيـيا اراـ ا       
ضمن درجة املق ر نتيجة لقلة خربة ارا ا  إعطـاء ققييمـات عادلـة وهـب مـا يتةـق مـع        

(، باإلضـافة إىل ختـّبف   Kristanto, 2018االهاهات الةلبية اليت خ جت بها دراسة )
 البع  من عدم البفاء بننام عملية التقييا بصبرة م ضية.  

ورغا أ  نتائ  البحث ادالي كانت متةقة مع أغلب نتائ  ارحبـاث املشـابهة إال   
أ  قعميا نتائجه حمدد اصائص العينة وبتشابه املباف التج ييب ذو الضب  العـالي الـذ    

تةبيت املتغريات اآلقية: النبع، الكلية، أسـتاذ املقـ ر، ضـب  القيـاس القبلـي وقةبيـت       مت ب
القياس البعد  ق ققييا املعلا، وققار  خصائص العم  واخلليية التعليمية، باإلضافة إىل 
استخدام التقييا جمهبل اهلبية لتحييد أث  العالاات الشخصية بني الومالء، وهب ما جيعـل  

يب مصطنعا ومؤث ا عل  الصدا اخلارجي للتج بة وامل قب  بتعميا النتـائ   املباف التج ي
 مما يتطلب املويد من الدراسات.

 التوصيات
بناء عل  ما مي  به العامل من جائحة صحية قتطلب التبجه حنب التباعـد االجتمـاعي   

نتائ   واالعتماد بصبرة أكرب عل  التعلا اإللكرتوني باإلضافة إىل ما خ ج به البحث من
 قبصي الباحةة مبا يلي:

 التقـبيا  منمبمـة  ضـمن  واسـتدخاله  اراـ ا   ققيـيا  اسـتخدام  حنـب  االهتمام قبجيه (1
 العالي. التعليا لطال  الرتبب 

 بصـبرة  البـديل  التقـبيا  أسـاليب  اسـتخدام  ق التدريمت هيئة أعضاء مهارات قطبي  (2
 خاصة. بصبرة ارا ا  وققييا عامة

 الدراسات املقرتحة
 العالي. التعلا ق ارا ا  ققييا قطبيق جماالت لتحديد دراسة (1
 مهـارات  قطـبي   عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (2

 التقييمية. الطال 
 املهـارات  قطبي  عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (3

 وايمه. للمتعلا الشخصية
 ضبطها. وأساليب ارا ا  ققييا ق التحيو مصادر تحديدل دراسة (4
 التعلا. نباق  ققيق عل  ارا ا  ققييا من خمتلية ط ا فعالية مقارنة دراسة (5
 ارا ا . ققييا مع املةتخدمة ارداء ققدي  ردوات الةيكبمرتية اخلصائص دراسة (6
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 التوصيات
بناء عل  ما مي  به العامل من جائحة صحية قتطلب التبجه حنب التباعـد االجتمـاعي   

نتائ   واالعتماد بصبرة أكرب عل  التعلا اإللكرتوني باإلضافة إىل ما خ ج به البحث من
 قبصي الباحةة مبا يلي:

 التقـبيا  منمبمـة  ضـمن  واسـتدخاله  اراـ ا   ققيـيا  اسـتخدام  حنـب  االهتمام قبجيه (1
 العالي. التعليا لطال  الرتبب 

 بصـبرة  البـديل  التقـبيا  أسـاليب  اسـتخدام  ق التدريمت هيئة أعضاء مهارات قطبي  (2
 خاصة. بصبرة ارا ا  وققييا عامة

 الدراسات املقرتحة
 العالي. التعلا ق ارا ا  ققييا قطبيق جماالت لتحديد دراسة (1
 مهـارات  قطـبي   عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (2

 التقييمية. الطال 
 املهـارات  قطبي  عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (3

 وايمه. للمتعلا الشخصية
 ضبطها. وأساليب ارا ا  ققييا ق التحيو مصادر تحديدل دراسة (4
 التعلا. نباق  ققيق عل  ارا ا  ققييا من خمتلية ط ا فعالية مقارنة دراسة (5
 ارا ا . ققييا مع املةتخدمة ارداء ققدي  ردوات الةيكبمرتية اخلصائص دراسة (6
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 عــــاملراج
هــ(. اةـا علـا الـنيمت بكليـة      1440)قبصيف مق رات املاجةتري لتخصص اإلحصاء والبحبث  -

 ، من املباع: 2020مارس، 5الرتبية جبامعة أم الق ى، سحب ق 
https://uqu.edu.sa/coledumk_psy/App/FILES/70543Œ

اء التلميـذ واملـدرس، القـاه ة:    (. اهاهات وهار  معاص ة ق ققبيا أد2002جاب ، عبدادميد ) -
 دار اليك  الع بي

قصبر مقـرتح لتجبيـد نـباق  الـتعلا ق التعلـيا      (.2019الوبب ، أمحد، عبامله، عبداهلل )نبفمرب،  -
قعليا املنطقة الشـ اية،   إدارة": دور مكاقب التعليا ق رفع مةتبى التحصيل الدراسي، ملتق  "العام

 ، من املباع2020يناي   6سحب ق 
https://edueast.deskpro.com/dps-
fs/6e5f822a84a3116dd1deda6524986d31e42e3ec5/files/7102/3982/3981242
JAJPPQPWKXDGQQM0--.pdfŒ

مدى مصدااية ققبيا ارا ا  أث  التياعل بني أسلب  ققبيا ارا ا  ومنـ   (. 2014الشيخ، هاني ) -
. التعليمـي  بيئة التعلا التشاركي اإللكرتوني عل  ارداء املع ق واملهارى وجـبدة املنـت    هبيتها ق

 .290 -211(. 4)24قكنبلبجيا التعليا، 
 ههيـو  نم يـة مطـبر اـائا علـ      إلكرتونـي و یلیبرقفبناء ب(. 2017عبدالةالم، أسامة حممد ) -

والتقبيا الذاقي وققبيا ارا ا  وأث ه ق قنمية مهارات إدارة املع فة الشخصـية وققليـل   املعلبمات 
 .275 -198العبء املع ق. اجمللة الدولية للتعليا باإلنرتنت، 

لطـال . الكتـا  العلمـي    (. التقـبيا البـديل كاهـاه حـديث ق ققـبيا أداء ا     2016عببد، ية ا ) -
. جامعـة امللـك   1838 -1803(، 1للمؤن  الدولي املعلا وعص  املع فة: الي ص والتحـديات، ) 

 خالد، أبها.
أسةه النم ية واملنهجية وقطبيقاقه امليدانية،  -(. التقبيا الرتبب  البديل2009عالم، صالح الدين ) -

 القاه ة: دار اليك  الع بي.
الكتابـة باللغـة      ققنية التغذية ال اجعـة مـن اراـ ا  ق قةـني مهـارات     أث(. 2012ف اح، حممد ) -

(. 1)26العلـبم اإلنةـانية،    -، جملـة جامعـة النجـاح لألحبـاث    اإللليوية لدى طلبة جامعة اخلليل
179- 210. 

(. منبذج مقرتح ملةتبدع رامي قعليمي لتطبي  املنت  النهائي ملق ر 2015جماهد، سهام عبدادافظ ) -
بية امليدانية وفق احتياجات أعضاء هيئة التدريمت ق ضبء اسرتاقيجية ققبيا اراـ ا . دراسـات   الرت
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توظيف عادات العقل الرقمية يف البحث على االنرتنت 

 لدى طالبات جامعة أم القرى

  

 

 صفية أحمد سالم الدقيل
 اسادد املناهج وطرق التدريس املأستاذ 

 ىجامعة أم القر -الكلية اجلامعية بالقنفذة  

 
 

 توظيف عادات العقل الرقمية يف البحث على االنرتنت  

 القرىلدى طالبات جامعة أم 

 صفية أمحد سامل الدقيل

 املستخلص
بشكل رئيس إىل الكشف عن درجة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة       احلالية هدفت الدراسة 

شفكلة   ااجابفة علفى    املحتددا ، وجباملة أم ال يىالبكالوريوس  البحث على االنرتنت لدى طالباا
 البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     مفا درجفة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة          السؤال التالي:
 جباملة أم ال يى؟ البكالوريوس 

( طالبفة مفن   145)على عينة بلغفت  املنهج الوصفي التحليلي ولتح يق هذا اهلدف مت استخدام 
بطيي فة  طالبة مت اختيارهن  (4860البكالوريوس بالكلية اجلاملية بال نفذة من جمت ع ي در بففف )طالباا 

التطبيفق وعفع البيانفاا مت ملاجلتفه     وبلفد   اخترب صدقه وثباتفه،  جل ع البياناااس قصدية، ومت بناء م ي
النتائج إىل أن درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت       توصلتوقد إحصائيًا، 

، البياناا واملللومفاا و احلساباا محاية: )في ا يتللق جبانيب جباملة أم ال يى البكالوريوسلدى طالباا 
 عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا ( جاءا بدرجة ميتفلة.

 .طالباا البكالوريوس –البحث على االنرتنت  –عاداا الل ل اليق ية  الكل اا املفتاحية:
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The title of the study: employing digital mind habits in Internet 

research for Umm Al-Qura University students 
Safia Ahmad Al.Degail 

 

Abstract 
The current study aimed mainly to reveal the degree of employing digital mind 

habits in Internet search for undergraduate students at Umm Al-Qura University, And the 
problem was determined in answering the following question: What is the degree of 
employing digital habits of mind in Internet search for undergraduate students at Umm Al-
Qura University? 

To achieve this goal, the descriptive analytical approach was used on a sample of 
(145) female students from the undergraduate college at Al-Qunfudhah University College 
from a community estimated to have (4860) students selected intentionally, A scale was 
built to collect data that tested its reliability and reliability. After application and data 
collection, it was statistically processed, The results have found that the degree of 
employing digital mind habits in Internet search for undergraduate students at Umm Al-
Qura University in relation to both sides: (protecting accounts, data and information, 
collecting, organizing and evaluating data and information) came With in a high degree.                                                                            

Key words: Digital Mind Habits - Internet Research - Undergraduate Students. 

 :مقدمة

و الذي مييزه عن سائي املخلوقفاا، وي فوم   وه لل ل هو احمليك األساسي لإلنسانا
الل ل البشيي يوميًا باللديد من اللاداا اليت ختتلف   وصفها ووظيفتهفا عفن اللفاداا    

بشفكل   الفيت يتلفيهل هلفا   األخيى واليت بدورها متكنه من مواجهة املواقفف واملشفك ا   
كهفا الففيد   ( أن عفاداا الل فل الفيت ميتل   2013مست ي، وهذا ما أكدته دراسة الش يي )

تساعده على إجياد احللول لللديد من امللض ا اليت تواجهه وهذا مفا يفدعو إىل تلل هفا    
 وتن يتها.

الوسائل احلديثة اليت على  يزهمتيك   الوقت احلالي اجتهلاداا الل ل واملهت ون ب
رها حيصل بها املتلل ون على املللوماا، ويأتي هنا دور املنظومة التللي ية اليت يتجلى دو

مفن   لاداا واالنت ال بالل ل مفن حالتفه السفلبية إىل حالفة فاعلفة نشفطة      هذه التفليل   
خ ل التلامل مع التحدياا اليت يزخي بها اللصي الياهن وحتولفه بكفل مفا فيفه إىل عفامل      

( كثي استخدام التكنولوجيا   كافة جمفاالا  2017رق ي، وهذا ما أشارا إلية كلي ان )
اءا أه ية امفت ك املفتللم لكاففة اللفاداا الل ليفة اليق يفة  لكفي        احلياة، ومن ذلك ج

يواكب التطور احلاصل   اللامل اليق ي، ففيهفا ال ي تصفي املفتللم علفى احلصفول علفى       
املليفففة ولكففن يتلففدى ذلففك إىل كيفيففة احلصففول عليهففا وال ففدرة علففى ت يففيم فائففدتها  

 وموثوقيتها. 
واقع اليق ية على سهولة الوصفول إليهفا إال   فنجد أن املللوماا والبياناا على امل

أنها غالبا ما تكون غري منظ ة أو مكيرة أو غري موثوق   مصادرها، هذا كله جلفل مفن   
الضيوري تغيري منط التفكري لدى املتللم بطيي فة تسفايي هفذه املسفتجداا ويوظفف مفن       

للوماا وغيبلفة املفيفد   خ هلا عاداا الل ل اليق ية لديه واليت جتلله قادرًا على تنظيم امل
منها من غريه بااضافة لتحيي الدقة   االقتباساا واالستشهاداا، ويؤكفد علفى ذلفك    

( يت يز اللصي الذي نليشه اليوم بطيي ة خمتلفة   التفكري وأسلوب خمتلفف  2019بينك )
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املليفففة ولكففن يتلففدى ذلففك إىل كيفيففة احلصففول عليهففا وال ففدرة علففى ت يففيم فائففدتها  

 وموثوقيتها. 
واقع اليق ية على سهولة الوصفول إليهفا إال   فنجد أن املللوماا والبياناا على امل

أنها غالبا ما تكون غري منظ ة أو مكيرة أو غري موثوق   مصادرها، هذا كله جلفل مفن   
الضيوري تغيري منط التفكري لدى املتللم بطيي فة تسفايي هفذه املسفتجداا ويوظفف مفن       

للوماا وغيبلفة املفيفد   خ هلا عاداا الل ل اليق ية لديه واليت جتلله قادرًا على تنظيم امل
منها من غريه بااضافة لتحيي الدقة   االقتباساا واالستشهاداا، ويؤكفد علفى ذلفك    

( يت يز اللصي الذي نليشه اليوم بطيي ة خمتلفة   التفكري وأسلوب خمتلفف  2019بينك )
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   احلياة حتك ه التكنولوجيا اليت توجه سري الل ل، مما يساعد على نشوء جيل قادر علفى 
 التلامل مع املللوماا فيه برباعة مستخدمًا خرباته وعاداته. 

و  ظل الثورة اليق ية   اللصي احلفديث ارتفبط البحفث بشفكل كفبري   إ فا ه       
مبواقع الشبكة اللنكبوتية  كونها توفي املللوماا بشكل أفضل وأسيع وبطيق توفي الكثري 

سفتخدمة   عفع املللومفاا الفيت     من الوقت واجلهد والتكلففة مفن الطفيق الت ليديفة امل    
حيتاجها الباحث، وهذا يؤكد أه ية متكينه من تفليفل عاداتفه الل ليفة اليق يفة هدمتفه        

قطفامي وع فور   حياته بشكل عام وخدمفة ت دمفه االكفادميي بشفكل خفاد، ف فد ذكفي        
إن عاداا الل ل جتلل املتللم يستخدم سلوكياا ملينفة قائ فة علفى مهفاراا     ( 2005)

اا ع لية من شأنها مساعدته   حياته اللل ية وحت يق التفوق اللل ي  ملا ميثله هذا وع لي
الن و من وسفيلة لتح يفق النجفاا والت يفز وبالتفالي اابفداع   حيفاة املفتللم حاضفيه          

ضفيورة  بتوصياا مفن بينهفا مفا يشفري إىل      (2015دراسة الفاحل )،ك ا جاءا ومست بله
ملفا   عاداا الل ل من قبل أعضاء هيئة التدريس وامللل نيعلى استخدام تدريب املتلل ني 

( اليت أوصت بضفيورة  2013) Hazardهلا من فائدة كبرية   ت دمهم اللل ي، ودراسة 
االهت ام بلفاداا الل فل لفدى الطف ب اجلفامليني لضف ان  فاحهم وتففوقهم وحت يفق          

حيفث تسفاعد    2016للفام    ت ييي البنك الدولي للتن ية  ا ا اتهم، ويؤيد ذلك ما ورد
الت نياا احلديثة على تسهيل احلصول على املللوماا اجلديدة من خف ل خففت تكلففة    

 .احلصول عليها وإتاحة املزيد منها على حنو متجدد باست يار

  مشكلة الدراسة:

التطور اهلائل   اللامل اليق ي وما فيضه علينا من تلامل مع األجهزة االلكرتونيفة  
وماا اليت حنتاجها هذا األمي أثي بكل تأكيد على طيي ة ع ل الل ل لدينا للوصول لل لل

إتاحة عيفع أنفواع البيانفاا واملللومفاا     عن الطيي ة اليت اعتاد عليها   السابق، ك ا أن 
عرب شبكة اانرتنت جلل مفن الصفلب علينفا تل في هفذا الكفم اهلائفل مفن املللومفاا          

لة موثوقية املللوماا عنفد البحفث عنهفا وعلهفا،     فن ع   مشك وملاجلتها بطيي ة سلي ة

وعلى اليغم من حماوالتنا للتلامل بشكل حي ق لنا أكرب الفائدة من هذه التكنولوجيفا، إال  
أننا   بلت األحيان نكون غري قادرين على محاية مللوماتنا وحسفاباتنا الشخصفية علفى    

 ت دمنا البحثي بشكل صحيح. هذه الشبكة وغريها من األمور اليت تؤثي حت ا على جودة
و  هففذا الففال جففاءا هففذه الدراسففة لتكشففف عففن درجففة توظيففف طالبففاا   

ومفن ثفم التوصفل إىل    البكالوريوس للاداا الل ل اليق ية   البحفث علفى االنرتنفت،    
أفضففل الطففيق ل سففتخدام األمثففل هلففذه األجهففزة   النتففائج والتوصففياا الففيت تكفففل  

تفادة من مواقلها   احلصول على كل ما من شأنه خدمفة  التكنولوجية مبا يوفي اقصى اس
 حتددا مشكلة الدراسة   ااجابة على السؤال التالي: البحث، من ذلك 

درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     ما 
 ؟جباملة أم ال يىالبكالوريوس 

 التساؤالا اآلتية:ديد حت متمن منطلق السؤال اليئيس  الدراسة: تساؤالت
درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -1

البيانففاا احلسففاباا وفي ففا يتللففق جبانففب محايففة   جباملففة أم ال ففيىالبكففالوريوس 
 واملللوماا؟

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     أم ال فيى  جباملفة البكالوريوس 
 ؟واملللوماا

 :أهدافها   التالي تك ن أهداف الدراسة:
درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -1

البيانفاا  احلسفاباا و في ا يتللق جبانب محاية  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 
 .ومااوامللل
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وعلى اليغم من حماوالتنا للتلامل بشكل حي ق لنا أكرب الفائدة من هذه التكنولوجيفا، إال  
أننا   بلت األحيان نكون غري قادرين على محاية مللوماتنا وحسفاباتنا الشخصفية علفى    

 ت دمنا البحثي بشكل صحيح. هذه الشبكة وغريها من األمور اليت تؤثي حت ا على جودة
و  هففذا الففال جففاءا هففذه الدراسففة لتكشففف عففن درجففة توظيففف طالبففاا   

ومفن ثفم التوصفل إىل    البكالوريوس للاداا الل ل اليق ية   البحفث علفى االنرتنفت،    
أفضففل الطففيق ل سففتخدام األمثففل هلففذه األجهففزة   النتففائج والتوصففياا الففيت تكفففل  

تفادة من مواقلها   احلصول على كل ما من شأنه خدمفة  التكنولوجية مبا يوفي اقصى اس
 حتددا مشكلة الدراسة   ااجابة على السؤال التالي: البحث، من ذلك 

درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا     ما 
 ؟جباملة أم ال يىالبكالوريوس 

 التساؤالا اآلتية:ديد حت متمن منطلق السؤال اليئيس  الدراسة: تساؤالت
درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -1

البيانففاا احلسففاباا وفي ففا يتللففق جبانففب محايففة   جباملففة أم ال ففيىالبكففالوريوس 
 واملللوماا؟

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى طالبفاا        ما  -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     أم ال فيى  جباملفة البكالوريوس 
 ؟واملللوماا

 :أهدافها   التالي تك ن أهداف الدراسة:
درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -1

البيانفاا  احلسفاباا و في ا يتللق جبانب محاية  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 
 .ومااوامللل
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درجة توظيف عاداا الل ل اليق يفة   البحفث علفى االنرتنفت لفدى      التليف على  -2
عع وتنظيم وت ييم البياناا في ا يتللق جبانب  جباملة أم ال يىالبكالوريوس طالباا 

 .واملللوماا

  أهمية الدراسة:

تففتح   تست د الدراسة أه يتها من الدور الذي ت وم به عاداا الل ل اليق ية فهفي 
مفع   املفتللم ل ل البشيي اللديد من الاالا الواسلة للل ل ملهفا مفن خف ل تلامفل     لل

اليت تواجهه باستخدام الت نياا احلديثة اليت أصبحت جفزءًا هامفًا     املواقف واملشك ا 
ليؤيفة امل لكفة    احلديثفة التللي يفة   حياته اللل ية والل لية واليت تلد استجابة للتوجهفاا 

 توظيف درجة يوضحنتائج هذه الدراسة مؤشي عام ، وقد تكون 2030الليبية السلودية 
  البحفث علفى   جاملة ام ال يى مبيحلة البكالوريوس للفاداا الل فل اليق يفة    طالباا 
 .االنرتنت

 األبلاد التالية:  ميكن توضيح حدود الدراسة  حدود الدراسة:
لدى طالبفاا  نرتنت   البحث على االالبلد الزماني: توظيف عاداا الل ل اليق ية  -1

البيانففاا احلسففاباا ومحايففة )في ففا يتللففق جبانففب البكففالوريوس جباملففة أم ال ففيى 
 .عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا( - واملللوماا

املفة  البكالوريوس   الكلية اجلاملية بال نفذة التابلة جلطالباا  عيع: البشييالبلد  -2
 .أم ال يى

-1439للففام  الثففانيامليففداني خفف ل الفصففل الدراسففي البلففد الزمففاني: التطبيففق  -3
 هف.1440

 الكلية اجلاملية بال نفذة. -ال نفذة  املكاني:البلد  -4

 :دراسةمصطلحات ال
امل ارساا الفيت تسفتخدمها طالبفة    على أنها:  إجيائيًا ُعّيفت - عاداا الل ل اليق ية -1

هلا فتفتحكم   محايفة   البكالوريوس عند تلاملها مع التكنولوجيا احلديثة جب يع أشفكا 

احلساباا واملواقع وعع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا واملللومفاا، بااضفافة لرتتيفب       
 الل لياا الل لية لديها حبيث تصبح مسل ة ال حتتاج فيها إىل أي جهد   التفكري.

عيع ااجياءاا اليت تتبلها طالبة  ي صد به   هذه الدراسة: -البحث على االنرتنت  -2
يوس لت ديم تكليف   أحد امل يراا مستخدمة أحفد األجهفزة االلكرتونيفة    البكالور

امليتبطة بشبكة االنرتنت، بدءًا مفن محايفة احلسفاباا واملللومفاا ووصفوال إىل عفع       
 وتنظيم وت ييم املللوماا وإ ا  البحث.

 : االطار النظري والدراسات السابقة

 :االطار النظيي – أواًل
 البحث على االنرتنت: عاداا الل ل اليق ية و

م ارنفة   ن تغّيي الل ل ظاهية عاملية خصوصًا   ال فين اللشفيين وال فين احلفالي    ا
ترب  الفوارق الكبرية اليت نليشها منذ ع ود   املللوماا والتواصفل بفني   حيث  باملاضي،

( أنفه أصففبح  2017وقفد أورد غيينفيلففد ) سفكان اللففامل الفذي حتففّول اىل قييفة صففغرية،    
بفدقائق قليلفة، ناهيفك مبفا ت دمفه ثفورة       بفأي مكفان   اللفامل    مليفة ما حيصل  باامكان

 . االتصاالا من فتح آفاق مليفية وعل ية
استخدام التكنولوجيا   الوصول إىل املليفة مؤشيًا لت دم الت لاا أو ختلفهفا   إن

لفى  ك ا تلد تكنولوجيا املللوماا وسيلة رئيسفية وهامفة   وقتنفا احلاضفي للحصفول ع     
( تلد أجهزة االتصاالا احلديثة مفن حاسفوب   2013املللوماا وهذا ما أكده اليحوي )

وانرتنت وهواتف ذكية وغريها وسائل هامة الستخدام الت نية اليق ية والفيت تلفد دعامفة    
 للتلليم بأقصي طييق وأقل ومثن وأكرب فائدة.

جيفا ظهفي لفدى    ونتيجة االرتباط بني البحث عن املللومفاا والبيانفاا والتكنولو  
الفدما،،   تشكيل الطيي ة اليت يل ل بهاالل ل البشيي عاداا ارتبطت بهذا الال أعادا 

حيث أن الل ل يتطور من خ ل تلاملنا مفع الت نيفاا اليق يفة احلديثفة، ويتوقفف  فاا       
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احلساباا واملواقع وعع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا واملللومفاا، بااضفافة لرتتيفب       
 الل لياا الل لية لديها حبيث تصبح مسل ة ال حتتاج فيها إىل أي جهد   التفكري.

عيع ااجياءاا اليت تتبلها طالبة  ي صد به   هذه الدراسة: -البحث على االنرتنت  -2
يوس لت ديم تكليف   أحد امل يراا مستخدمة أحفد األجهفزة االلكرتونيفة    البكالور

امليتبطة بشبكة االنرتنت، بدءًا مفن محايفة احلسفاباا واملللومفاا ووصفوال إىل عفع       
 وتنظيم وت ييم املللوماا وإ ا  البحث.

 : االطار النظري والدراسات السابقة

 :االطار النظيي – أواًل
 البحث على االنرتنت: عاداا الل ل اليق ية و

م ارنفة   ن تغّيي الل ل ظاهية عاملية خصوصًا   ال فين اللشفيين وال فين احلفالي    ا
ترب  الفوارق الكبرية اليت نليشها منذ ع ود   املللوماا والتواصفل بفني   حيث  باملاضي،

( أنفه أصففبح  2017وقفد أورد غيينفيلففد ) سفكان اللففامل الفذي حتففّول اىل قييفة صففغرية،    
بفدقائق قليلفة، ناهيفك مبفا ت دمفه ثفورة       بفأي مكفان   اللفامل    مليفة ما حيصل  باامكان

 . االتصاالا من فتح آفاق مليفية وعل ية
استخدام التكنولوجيا   الوصول إىل املليفة مؤشيًا لت دم الت لاا أو ختلفهفا   إن

لفى  ك ا تلد تكنولوجيا املللوماا وسيلة رئيسفية وهامفة   وقتنفا احلاضفي للحصفول ع     
( تلد أجهزة االتصاالا احلديثة مفن حاسفوب   2013املللوماا وهذا ما أكده اليحوي )

وانرتنت وهواتف ذكية وغريها وسائل هامة الستخدام الت نية اليق ية والفيت تلفد دعامفة    
 للتلليم بأقصي طييق وأقل ومثن وأكرب فائدة.

جيفا ظهفي لفدى    ونتيجة االرتباط بني البحث عن املللومفاا والبيانفاا والتكنولو  
الفدما،،   تشكيل الطيي ة اليت يل ل بهاالل ل البشيي عاداا ارتبطت بهذا الال أعادا 

حيث أن الل ل يتطور من خ ل تلاملنا مفع الت نيفاا اليق يفة احلديثفة، ويتوقفف  فاا       
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التلليم ومدى االستفادة من هذه الت نياا   خدمة البحفث علفى قفدرة املفتلل ني علفى      
  احلصول على املللوماا بالطيق الصحيحة وما يتبفع هفذا التلامفل مفن      التلامل ملها

 محاية وعع وتنظيم وت ويم.
 عاداا الل ل اليق ية:تلييف 

امل ارسفاا الفيت يسفتخدمها    عيفها موقع تكنولوجيا التلليم والتللم علفى أنهفا:     
والسفيعة حبيفث    ليس شيطا ف ط   التلليم  بدرجة عالية من الدقفة  املتللم بالتكنولوجيا

  . حتتاج ملستوى عالي من التفكري تصبح كاملسل ة اليت ال
 أه ية عاداا الل ل اليق ية:

  قدرتها على تغيري طيي ة تفكفري الففيد واكسفابه     أه ية تن ية عاداا الل لترب  
سلوكياا ذكيفة جتللفه قفادرًا علفى بنفاء وإنتفاج امللفارف وتطوييهفا بفداًل مفن حفظهفا            

تنظيم املخزون امللي  لل تللم، وإدارة أفكاره بفاعلية وتدريبه  وتل ل علىواسرتجاعها، 
بطيي ة جديدة، والنظي إىل األشياء بطيي ة غفري مألوففة لتنظفيم     ما يدور حولهعلى تنظيم 

وبالتالي  د متللم يلاجل البياناا واملللومفاا بطفيق    امللارف املوجودة حلل املشك ا،
توظيفف هفذه اللفاداا   مواجهفة املواقفف واملشفك ا الفيت        منط ية مت كنًا فيها مفن  

تلرتضه كونها أصبحت سلوكياا متكيرة ميارسها باست يار دون تفكري، وهذا مفا ذكفيه   
أه ية عاداا الل فل   التطبيفق الل لفي هلفا      تك ن (2018الطوييقي وعيسى )ك  من 

فة دوريفة إىل ان تتحفول   بلد تلل ها وهذا ما يلطيها صبغة االستدامة وجللها تتكير بصف 
( علفى أنفه عنفدما يفتم     2019، وأشفار بفورج )  مع الوقت إىل سلوك   شخصية املفتللم 

تدريب جم وعة من األفياد على موضوع ما ت وى لديهم اليوابط الذهنية اليت تسفاعدهم  
 على استلادة الذاكية مية بلد األخيى حتى تتكون لديهم كلادة.

ة احلديثة حنو االهت ام باسرتاتيجياا تيبويفة تهفتم   الدعواا الرتبوي اجتهتولذلك 
إىل عفاداا ذهنيفة   هفا  والتحفول في  بتلليم وتدريب املتللم على اكتساب اللاداا الل لية،

تفدعم هفذا   هذه اللفاداا أصفبحت منطل فًا السفرتاتيجياا تدريسفية       حياته،ميارسها   

 املفتللم ية الفيت يتصفيف بهفا    نهتم بالكيف ( إننا ك لل ون2002احلارثي ) أكدوقد الال، 
على م حظة م درة الطالب على انتاج املليفة أكثفي مفن    االجابة، ونيكزعندما ال يليف 

 وتذكيها.م درته على اسرتجاعها 
 خصائص عاداا الل ل:

ك  مفن قطفامي وع فور     أوردهاوقد  اهصائص، تت تع اللاداا الل لية بلدد من
 التالي:لنحو على ا( 2003( وكوستا وكاليك )2005)
ويت ثل   اختيار منفط السفلوك الفكفيي املناسفب للتطبيفق دون غفريه مفن         الت ييم: -1

 انتاجا.األمناط الفكيية األقل 
 املتنوعة.وتت ثل   الشلور بامليل لتطبيق أمناط السلوك الفكيي  امليل:وجود  -2
ري ويكون ذلك عن طييق إدراك وجود الفيد واملواقفف امل ئ فة للفتفك    احلساسية: -3

 للتطبيق.واختيار األوقاا املناسبة 
وتت ثل   امت ك الفيد لل هاراا األساسية وال دراا اليت ميكن عن  ال درة:امت ك  -4

 السلوك.طيي ها تطبيق أمناط 
ويتم ذلك عن طييفق الل فل علفى تطفويي األداء اهفاد بأمنفاط السفلوك         االلتزام: -5

 ذاتها.املختلفة اليت تدعم ع لية التفكري 
هي انفدماج الل  نيفة   عيفع األع فال وال فياراا وامل ارسفاا ورففع         اسة:السي -6

  مستواها.
تّك فن    خصائص أن اهاصية امله ة للاداا الل فل  لل من الليهل السابقيتضح 

  مواجهفة املواقفف أو املشفك ا الفيت تواجفه      مليفة كيفية الل ل عليهفا واسفتخدامها   
 عامل رق ي حتول فيه االهت ام من حمو األمية اليق يفة  املتللم   حياته، فهو يليش اليوم  

إىل ات ان االستخدام األمثل للت نياا واستخدام البحث اليق ي على أفضل وجه وبذلك 
حيتاج إىل عاداا ع ل رق ية متكن املسفتخدم مفن حت يفق أقصفى اسفتفادة مفن االنفجفار        

 امللي  اليق ي.
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 املفتللم ية الفيت يتصفيف بهفا    نهتم بالكيف ( إننا ك لل ون2002احلارثي ) أكدوقد الال، 
على م حظة م درة الطالب على انتاج املليفة أكثفي مفن    االجابة، ونيكزعندما ال يليف 

 وتذكيها.م درته على اسرتجاعها 
 خصائص عاداا الل ل:

ك  مفن قطفامي وع فور     أوردهاوقد  اهصائص، تت تع اللاداا الل لية بلدد من
 التالي:لنحو على ا( 2003( وكوستا وكاليك )2005)
ويت ثل   اختيار منفط السفلوك الفكفيي املناسفب للتطبيفق دون غفريه مفن         الت ييم: -1

 انتاجا.األمناط الفكيية األقل 
 املتنوعة.وتت ثل   الشلور بامليل لتطبيق أمناط السلوك الفكيي  امليل:وجود  -2
ري ويكون ذلك عن طييق إدراك وجود الفيد واملواقفف امل ئ فة للفتفك    احلساسية: -3

 للتطبيق.واختيار األوقاا املناسبة 
وتت ثل   امت ك الفيد لل هاراا األساسية وال دراا اليت ميكن عن  ال درة:امت ك  -4

 السلوك.طيي ها تطبيق أمناط 
ويتم ذلك عن طييفق الل فل علفى تطفويي األداء اهفاد بأمنفاط السفلوك         االلتزام: -5

 ذاتها.املختلفة اليت تدعم ع لية التفكري 
هي انفدماج الل  نيفة   عيفع األع فال وال فياراا وامل ارسفاا ورففع         اسة:السي -6

  مستواها.
تّك فن    خصائص أن اهاصية امله ة للاداا الل فل  لل من الليهل السابقيتضح 

  مواجهفة املواقفف أو املشفك ا الفيت تواجفه      مليفة كيفية الل ل عليهفا واسفتخدامها   
 عامل رق ي حتول فيه االهت ام من حمو األمية اليق يفة  املتللم   حياته، فهو يليش اليوم  

إىل ات ان االستخدام األمثل للت نياا واستخدام البحث اليق ي على أفضل وجه وبذلك 
حيتاج إىل عاداا ع ل رق ية متكن املسفتخدم مفن حت يفق أقصفى اسفتفادة مفن االنفجفار        

 امللي  اليق ي.
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 ث على االنرتنت:طيق تفليل عاداا الل ل اليق ية   البح
 لفدى االففياد،   احدى املهاراا املتخصصة   وقت سابقاملللوماا اليق ية تلترب 

وهفذا   لنجاا الفيد   حياته،لكن   يومنا هذا اصبحت من الكفاءاا األساسية ال  مة 
االمي طور املهاراا اليق ية لتصبح عاداا ع ليفة رق يفة لفدى املفتللم ومفن ذلفك لفزم        

كوسفتا  تفليلها   البحث على شبكاا االنرتنت وقد أوردها ك  من  التليف على طيق
 ( على النحو التالي:2008ونوفل ) (2008كاليك )و
ثفم وضفع الكل فاا     للبحفث،  وذلك من خف ل حتديفد املليففة املطلوبفة     التلييف: -1

وال فدرة علفى تغفيري الكل فاا      املفتاحية للبحث حول املليفة   صفحاا اانرتنت
 الوصول إىل املليفة املطلوبة. البحثية حتى

ثفم اختيفار طيي فة     البحفث، وذلك من خ ل حتديفد خطفواا البدايفة       التخطيط: -2
 املللومة.عيهل 

واملصفادر   املواقفع املوثوقفة  ود املللومفاا املطلوبفة   ديف من خف ل حت اختيار املصادر:  -3
 املتوفية.

 األنرتنت.  الت كن من مهاراا البحث ومفاتيح البحث  البد منع لية البحث:  -4
 املفتاحية.والكل اا  تنظيم املللوماا: من خ ل التدرب على كتابة املختصياا -5
مت ملفايري لت فويم املليففة الفيت      وضفع الت ويم:   نهاية البحفث االكرتونفي ينبغفي     -6

 هدمة البحث.ومدى جودتها وفائدتها وتوظيفها  احلصول عليها،
ة لتطبيفق اللفاداا الل ليفة الفيت البفد      ما سبق يوجز اهطواا او ااجياءاا املتبل

تدريب املتللم عليها عند حبثه على مواقع االنرتنت للحصول على املللوماا، وتفدريبهم  
 على كيفية اكتساب امللارف وتنظي ها وت يي ها.

 الدراساا الساب ة: -ثانيًا 
( دراسة هدفت من خ هلفا التلفيف علفى تفأثري عفاداا      2018قدم عبد اليحيم )

والدافلية الل لية بأبلادها على كفاءة الفتللم ااجيابيفة لفدى طف ب كليفة الرتبيفة        الل ل

جباملة سوهاج، وكشفت النتائج بلد حتليلها إىل وجود ع قة ارتباطية بني عاداا الل فل  
والدافلية الل لية على كفاءة التللم ااجيابية، بااضافة إىل وجود فيوق بني التخصصفاا  

  عاداا الل ل والدافلية الل لية وكفاءة الفتللم ااجيابيفة بفني طف ب     اللل ية واألدبية 
 التخصصاا اللل ية   بلت األبلاد وط ب التخصصاا األدبية   أبلاد أخيى.

التلففيف علففى عففاداا الل ففل وع قتهففا إىل ( 2018اهالففدي ) هففدفت دراسففةو
  مدينة الدمام، وأظهيا  بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج لدى الطالباا املوهوباا

النتائج أن عاداا الل ل تتوفي لدى الطالباا املوهوباا بدرجة كفبرية بااضفافة لوجفود    
ع قة ارتباطية دالة احصائيا بني الدرجة الكلية للاداا الل فل والدرجفة الكليفة لل فدرة     

 الل لية لدى الطالباا املوهوباا.
فاعلية  على التليفسته ا بهدف ( درا2018) الطوييقي وعيسىكً  من  وأجيى

اسرتاتيجية قائ ة على عاداا الل ل   تن ية مهفاراا الكتابفة اابداعيفة لفدى طالبفاا      
عن وجود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفطي      النتائج  امليحلة الثانوية، وأسفيا

ة درجاا جم وعيت الدراسة )الضابطة والتجييبيفة(   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعف     
 التجييبية   املهاراا اللامة للكتابة االبداعية ومهاراا تنظي ها ومهاراا حمتواها. 

فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم      بهدف التليف علفى  (2017امل يد )جاءا دراسة و
على عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة،     

وجفود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفط        إىلالدراسفة   نتفائج هفذه  وقد أشارا 
درجاا ال وعفة الضفابطة وال وعفة التجييبيفة   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعفة         

 التجييبية   اختبار ال وة اليياضية.
( من خف ل دراسفته ا إىل ت صفي    2017ك ا هدف ك  من التخاينة وأبو رياش )

 اابداعي اليياضي لدى طلبة مفدارس ع فان،   مستوى اللاداا الل لية وأثيها   التفكري
وأظهيا نتائج الدراسة تدني مستوى اللاداا الل لية عند الطلبة، بين ا أظهيا الدراسة 
تفوق ط ب ال وعة التجييبية على ال وعة الضابطة   التفكري اابداعي اليياضي بلد 
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جباملة سوهاج، وكشفت النتائج بلد حتليلها إىل وجود ع قة ارتباطية بني عاداا الل فل  
والدافلية الل لية على كفاءة التللم ااجيابية، بااضافة إىل وجود فيوق بني التخصصفاا  

  عاداا الل ل والدافلية الل لية وكفاءة الفتللم ااجيابيفة بفني طف ب     اللل ية واألدبية 
 التخصصاا اللل ية   بلت األبلاد وط ب التخصصاا األدبية   أبلاد أخيى.

التلففيف علففى عففاداا الل ففل وع قتهففا إىل ( 2018اهالففدي ) هففدفت دراسففةو
  مدينة الدمام، وأظهيا  بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج لدى الطالباا املوهوباا

النتائج أن عاداا الل ل تتوفي لدى الطالباا املوهوباا بدرجة كفبرية بااضفافة لوجفود    
ع قة ارتباطية دالة احصائيا بني الدرجة الكلية للاداا الل فل والدرجفة الكليفة لل فدرة     

 الل لية لدى الطالباا املوهوباا.
فاعلية  على التليفسته ا بهدف ( درا2018) الطوييقي وعيسىكً  من  وأجيى

اسرتاتيجية قائ ة على عاداا الل ل   تن ية مهفاراا الكتابفة اابداعيفة لفدى طالبفاا      
عن وجود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفطي      النتائج  امليحلة الثانوية، وأسفيا

ة درجاا جم وعيت الدراسة )الضابطة والتجييبيفة(   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعف     
 التجييبية   املهاراا اللامة للكتابة االبداعية ومهاراا تنظي ها ومهاراا حمتواها. 

فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم      بهدف التليف علفى  (2017امل يد )جاءا دراسة و
على عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة،     

وجفود ففيوق ذاا داللفة إحصفائية بفني متوسفط        إىلالدراسفة   نتفائج هفذه  وقد أشارا 
درجاا ال وعفة الضفابطة وال وعفة التجييبيفة   التطبيفق البلفدي لصفاحل ال وعفة         

 التجييبية   اختبار ال وة اليياضية.
( من خف ل دراسفته ا إىل ت صفي    2017ك ا هدف ك  من التخاينة وأبو رياش )

 اابداعي اليياضي لدى طلبة مفدارس ع فان،   مستوى اللاداا الل لية وأثيها   التفكري
وأظهيا نتائج الدراسة تدني مستوى اللاداا الل لية عند الطلبة، بين ا أظهيا الدراسة 
تفوق ط ب ال وعة التجييبية على ال وعة الضابطة   التفكري اابداعي اليياضي بلد 
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يفة موجبفة بفني اللفاداا     إخضاعهم للربنامج التفدرييب، بااضفافة لوجفود ع قفة ارتباط    
 الل لية والتفكري اابداعي اليياضي.

( بدراسة هدفت من خ هلا التلفيف علفى عفاداا الل فل     2017وجاءا قاسم )
لدى طلبة كلية الرتبيفة جباملفة بورسفليد ومفدى اخت فهفا بفاخت ف اجلفنس أو الفيقفة         

د فيوق دالة إحصفائيا  عدم وجو شارا النتائج إىلالدراسية أو التفاعل املشرتك بينه ا، وأ
 ملتغري اجلنس ومتغري الفيقة والتفاعل املشرتك بينه ا على أبلاد عاداا الل ل املختارة.

من خ ل دراسته ا إىل الكشف عفن الل قفة بفني     (2016وهدفت سامل وعطية )
عاداا الل فل وكف  مفن اختفاذ ال فيار وفاعليفة الفذاا، والتلفيف علفى تفأثري اجلفنس            

ه اللاداا، وتوصلت النتائج إىل وجود ع قة موجبة للفاداا الل فل   والتحصيل على هذ
وك  من اختاذ ال يار وفاعلية الذاا، ك ا أظهيا النتائج عدم وجود فيوق دالة إحصائيا 
بني الط ب والطالباا على الدرجة الكليفة مل يفاس عفاداا الل فل، بااضفافة لوجفود       

درجفة الكليفة مل يفاس عفاداا الل فل وفاعليفة       فيوق بني الطلبة املتفوقني واللاديني   ال
 الذاا لصاحل املتفوقني.
( دراسة هفدفت إىل التلفيف علفى عفاداا الل فل األكثفي       2016وقدم اللواودة )

شيوعا لدى ط ب جاملة مؤتة وع قتها بال درة على اختاذ ال يار واالتفزان االنفلفالي،   
ئي عن شيوع عفادة املثفابية يليهفا    وأسفيا الدراسة بلد إخضاع بياناتها للتحليل ااحصا

التصور واالبتكار بين ا جاءا عادة االصغاء بتفهم وتلاطف كأقل اللاداا انتشارا، ك فا  
 أظهيا النتائج وجود ع قة ما بني عاداا الل ل واختاذ ال يار واالتزان االنفلالي.

( دراسففة هففدف مففن خ هلففا التلففيف علففى مسففتوى 2015وأجففيى الفسففاطلة )
الطلبة املتفوقني للاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى حفل املشفك ا، وبلفد      استخدام 

حتليل النتائج توصلت الدراسة إىل أن الط ب املتفوقني ميتلكون مستوى عاٍل من عفاداا  
الل ل ومستوى متوسط من ال درة على حل املشفك ا، ك فا أظهفيا النتفائج امفت ك      

 ااناث للاداا ع لية أكثي من الذكور.

التلفيف علفى   نهفا  دف ماهلف بدراسفة   Chan & Sook Yee (2009) ك  مفن  وقام
نسب الط ب الذين يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة 

إىل أنه يوجفد عفدد كفبري مفن الطف ب بنسفبة       النتائج  خلصتوقد  بتكليفاتهم الدراسية،
ق ية على اخت ف أنواعها   احلصفول علفى   أفادوا بأنهم يستخدمون األجهزة الي 80%

مايييدون من مللوماا وتكونت لديهم عفاداا ع ليفة رق يفة نتيجفة تسفجيلهم الفدائم       
 للدخول   االنرتنت.

 السابقة: التعقيب على الدراسات 

بلفت  مفع  احلاليفة اتف فت   الدراسفة   د أن  للدراساا من خ ل الليهل السابق
( اليت هدفت إىل 2018وصفي التحليلي كدراسة اهالدي )املنهج الالدراساا الساب ة   

التليف على عاداا الل ل وع قتها بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج، ودراسة سفامل  
اليت هدفت إىل الكشف عن الل قة بني عاداا الل فل وكف  مفن اختفاذ      (2016وعطية )

فت إىل التلفيف علفى عفاداا    ( اليت هد2016ال يار وفاعلية الذاا، ودراسة اللواودة )
الل ل األكثي شيوعا لدى ط ب جاملة مؤتة وع قتها بال درة على اختاذ ال يار واالتزان 

( الفيت كانفت تهفدف إىل التلفيف علفى مسفتوى       2015االنفلالي، ودراسفة الفسفاطلة )  
استخدام الطلبة املتفوقني للاداا الل ل وع قتها بال درة على حل املشك ا ، ودراسفة  

Chan & Sook Yee (2009 )نسب الطف ب الفذين   التليف على نها دف ماهل واليت كان
يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة بتكليفاتهم الدراسية، 

( 2018بين ا اختلف البلت اآلخي حيث كان منهجها شبه جتيييب كدراسة عبد اليحيم )
على تأثري عاداا الل ل والدافلية الل ليفة بأبلادهفا علفى     اليت هدفت من خ هلا التليف

 التلفيف بهفدف   اليت جفاءا ( 2018) كفاءة التللم ااجيابية، ودراسة الطوييقي وعيسى
فاعلية اسرتاتيجية قائ ة على عفاداا الل فل   تن يفة مهفاراا الكتابفة اابداعيفة،        على
بينفامج م فرتا قفائم علفى      فاعليفة  بهدف التلفيف علفى   (2017امل يد )جاءا دراسة و

( الفيت كفان   2017عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية، ودراسة التخاينة وأبو ريفاش ) 
اهلدف منها ت صفي مسفتوى اللفاداا الل ليفة وأثيهفا   الفتفكري اابفداعي اليياضفي،         
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التلفيف علفى   نهفا  دف ماهلف بدراسفة   Chan & Sook Yee (2009) ك  مفن  وقام
نسب الط ب الذين يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة 

إىل أنه يوجفد عفدد كفبري مفن الطف ب بنسفبة       النتائج  خلصتوقد  بتكليفاتهم الدراسية،
ق ية على اخت ف أنواعها   احلصفول علفى   أفادوا بأنهم يستخدمون األجهزة الي 80%

مايييدون من مللوماا وتكونت لديهم عفاداا ع ليفة رق يفة نتيجفة تسفجيلهم الفدائم       
 للدخول   االنرتنت.

 السابقة: التعقيب على الدراسات 

بلفت  مفع  احلاليفة اتف فت   الدراسفة   د أن  للدراساا من خ ل الليهل السابق
( اليت هدفت إىل 2018وصفي التحليلي كدراسة اهالدي )املنهج الالدراساا الساب ة   

التليف على عاداا الل ل وع قتها بال درة الل لية وفق نظيية سترينربج، ودراسة سفامل  
اليت هدفت إىل الكشف عن الل قة بني عاداا الل فل وكف  مفن اختفاذ      (2016وعطية )

فت إىل التلفيف علفى عفاداا    ( اليت هد2016ال يار وفاعلية الذاا، ودراسة اللواودة )
الل ل األكثي شيوعا لدى ط ب جاملة مؤتة وع قتها بال درة على اختاذ ال يار واالتزان 

( الفيت كانفت تهفدف إىل التلفيف علفى مسفتوى       2015االنفلالي، ودراسفة الفسفاطلة )  
استخدام الطلبة املتفوقني للاداا الل ل وع قتها بال درة على حل املشك ا ، ودراسفة  

Chan & Sook Yee (2009 )نسب الطف ب الفذين   التليف على نها دف ماهل واليت كان
يستخدمون التكنولوجيا اليق ية   احلصول على املللوماا املتلل ة بتكليفاتهم الدراسية، 

( 2018بين ا اختلف البلت اآلخي حيث كان منهجها شبه جتيييب كدراسة عبد اليحيم )
على تأثري عاداا الل ل والدافلية الل ليفة بأبلادهفا علفى     اليت هدفت من خ هلا التليف

 التلفيف بهفدف   اليت جفاءا ( 2018) كفاءة التللم ااجيابية، ودراسة الطوييقي وعيسى
فاعلية اسرتاتيجية قائ ة على عفاداا الل فل   تن يفة مهفاراا الكتابفة اابداعيفة،        على
بينفامج م فرتا قفائم علفى      فاعليفة  بهدف التلفيف علفى   (2017امل يد )جاءا دراسة و

( الفيت كفان   2017عاداا الل ل   تن ية ال وة اليياضية، ودراسة التخاينة وأبو ريفاش ) 
اهلدف منها ت صفي مسفتوى اللفاداا الل ليفة وأثيهفا   الفتفكري اابفداعي اليياضفي،         
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( اليت هدفت إىل التليف على عاداا الل ل لدى طلبة كلية الرتبية 2017ودراسة قاسم )
املة بورسليد ومدى اخت فها باخت ف اجلنس أو الفيقة الدراسية أو التفاعل املشفرتك  جب

بينه ا ،ك ا اتف ت الدراسفة مفع مثي تهفا السفاب ة   األداة املسفتخدمة جل فع البيانفاا        
املت ثلة   امل ياس املستخدم جل ع البياناا، وقد أظهفيا نتفائج الدراسفاا بلفد حتليفل      

ري عاداا الل ل على خمتلف املتغرياا التابلة، وللل مفا مييفز الدراسفة    نتائجها عيلها تأث
احلالية عن ساب اتها هو تطبي ها على عاداا الل ل اليق ية امليتبطفة باسفتخدام األجهفزة    

، وهذا مل يتم التطيق طالباا جباملة أم ال يىاللدى  البحث على االنرتنت   االلكرتونية
 له   الدراساا عيلها.

 ءات الدراسة:إجرا
 لتطبيق هذه الدراسة. املنهج الوصفي التحليلي مت استخداممنهج الدراسة:  -1
والبفال   البكالوريوس بالكلية اجلامليفة بال نففذة   جمت ع الدراسة: يضم عيع طالباا  -2

 حسب ا أفادا به وكيلة الكلية لشؤون الطالباا. طالبة( 4860) نعدده
  كون الباحثفة  األصلي الدراسةمن جمت ع دية قصعينة الدراسة: مت أخذ عينة بطيي ة  -3

 .( طالبة145بل  حج ها )أستاذ مساعد   الكلية اجلاملية بال نفذة 
استبانة ُص  ت لغيهل الدراسة وهي أداة ال ياس املستخدمة  مت إعدادأداة الدراسة:  -4

  ا:ه حمورينتكونت من 
  جبانفب  في ا يتللق توظيف عاداا الل ل اليق ية   تن ية مهاراا البحث اللل ي

( عبفارة تتللفق بهفذا    14محاية احلساباا والبياناا واملللوماا، وقفد مت صفياغة )  
 احملور.

  جبانفب  في ا يتللق توظيف عاداا الل ل اليق ية   تن ية مهاراا البحث اللل ي
( عبفارة تتللفق بهفذا    15، وقد مت صياغة )عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

 احملور.

 –متوسفطة   -ليكفيا الث ثفي: )ميتفلفة     Likert Scales اعت فاد م يفاس   وقد مت
( وهو امل ياس املناسب لتح يق اهلدف من هذه 1-2-3ضليفة(، وي ابلها من الدرجاا )

 الدراسة.
مت التأكد من صدق امل ياس باعت اد صدق احملتوى وذلك بليضه علفى  صدق األداة:  -أ 

ة واملنففاهج وطففيق التففدريس والت نيففاا جم وعففة مففن ذوي االختصففاد   الرتبيفف
احلديثة، وبلد إدالء ميئيفاتهم حفول مضف ونه مت التلفديل علفى اللبفاراا وإعفادة        

(، 31( عبفارة بلفدما كانفت )   29صياغتها وإخياج امل ياس   صفورته النهائيفة   )  
                           ( يوضح تو يع اللباراا على حموري امل ياس على النحو التالي:1واجلدول رقم )

 ( تو يع اللباراا على حموري امل ياس 1جدول )
 رقم اللباراا عنوان احملور م
 احلسفاباا  في فا يتللفق جبانفب محايفة     البحفث علفى االنرتنفت   توظيف عاداا الل ل اليق ية    1

 14-1 البياناا واملللوماا  و

يتللق جبانفب عفع وتنظفيم وت يفيم      في ا البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 29-15 البياناا واملللوماا

مت استخدام ملامل ألفاكيونباخ ل ياس ثباا أداة الدراسة، حيث بلغت  ثباا األداة: -ب
 (، واجلدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل:0.83قي ة الثباا الكلي لل  ياس )

 ( ثباا م ياس الدراسة بطيي ة ألفا كيونباخ2جدول )

عدد  عنوان احملور م
 اللباراا 

ملامل 
 االرتباط

في ا يتللفق جبانفب محايفة     البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    1
 0.86 14 البياناا واملللوماا  احلساباا و

في فا يتللفق جبانفب عفع      البحث على االنرتنفت توظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 0.74 15 لومااوتنظيم وت ييم البياناا واملل

 0.83 29  يع اجلوانبفي ا يتللق جب البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    3

(، وهفذه النسفبة تفدل    0.83يوضح اجلدول السابق أن ملامل الثباا الكلي بل  )
 على درجة ثباا م بولة لألداة وبالتالي إمكانية تطبي ها.
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 –متوسفطة   -ليكفيا الث ثفي: )ميتفلفة     Likert Scales اعت فاد م يفاس   وقد مت
( وهو امل ياس املناسب لتح يق اهلدف من هذه 1-2-3ضليفة(، وي ابلها من الدرجاا )

 الدراسة.
مت التأكد من صدق امل ياس باعت اد صدق احملتوى وذلك بليضه علفى  صدق األداة:  -أ 

ة واملنففاهج وطففيق التففدريس والت نيففاا جم وعففة مففن ذوي االختصففاد   الرتبيفف
احلديثة، وبلد إدالء ميئيفاتهم حفول مضف ونه مت التلفديل علفى اللبفاراا وإعفادة        

(، 31( عبفارة بلفدما كانفت )   29صياغتها وإخياج امل ياس   صفورته النهائيفة   )  
                           ( يوضح تو يع اللباراا على حموري امل ياس على النحو التالي:1واجلدول رقم )

 ( تو يع اللباراا على حموري امل ياس 1جدول )
 رقم اللباراا عنوان احملور م
 احلسفاباا  في فا يتللفق جبانفب محايفة     البحفث علفى االنرتنفت   توظيف عاداا الل ل اليق ية    1

 14-1 البياناا واملللوماا  و

يتللق جبانفب عفع وتنظفيم وت يفيم      في ا البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 29-15 البياناا واملللوماا

مت استخدام ملامل ألفاكيونباخ ل ياس ثباا أداة الدراسة، حيث بلغت  ثباا األداة: -ب
 (، واجلدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل:0.83قي ة الثباا الكلي لل  ياس )

 ( ثباا م ياس الدراسة بطيي ة ألفا كيونباخ2جدول )

عدد  عنوان احملور م
 اللباراا 

ملامل 
 االرتباط

في ا يتللفق جبانفب محايفة     البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    1
 0.86 14 البياناا واملللوماا  احلساباا و

في فا يتللفق جبانفب عفع      البحث على االنرتنفت توظيف عاداا الل ل اليق ية    2
 0.74 15 لومااوتنظيم وت ييم البياناا واملل

 0.83 29  يع اجلوانبفي ا يتللق جب البحث على االنرتنتتوظيف عاداا الل ل اليق ية    3

(، وهفذه النسفبة تفدل    0.83يوضح اجلدول السابق أن ملامل الثباا الكلي بل  )
 على درجة ثباا م بولة لألداة وبالتالي إمكانية تطبي ها.
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اليت مت علهفا مفن اللينفة    البياناا ملاجلة مت  ا:وملاجلة البياناااحصائية  ألساليبا -5
واخضاعها للتحليل االحصائي عن طييق استخدام بينامج احلزم ااحصائية للللوم 

(  بغيفة ااجابفة علفى تسفاؤالا الدراسفة عفن طييفق ملامفل         SPSSاالجت اعية )
 املتوسففطاا احلسففابيةألفاكيونبففاخ  حلسففاب ثبففاا األداة، بااضففافة السففتخدام   

اللينفة  تنا ليًا   ضوء إجاباا أفياد  حنيافاا املليارية ومن ثم وتيتيب اللبارااواال
 وفق املتوسط احلسابي.

  ومناقشتها(:تفسريها )عرضها ونتائج الدراسة 
 متت ااجابة على أسئلة الدراسة على النحو التالي:

ل اليق يفة  درجة توظيف عاداا الل ف ينص السؤال األول على: ما األول: إجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يى البكالوريوس  البحث على االنرتنت لدى طالباا 

ولإلجابة عن هذا السفؤال مت جدولفة اسفتجاباا    واملللوماا؟ البياناا و احلساباا محاية
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قيم املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (3) جدول
 املتوسط احلسابي واالحنياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينة 

 البياناا واملللومااو احلساباا في ا يتللق جبانب محاية

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

باسفتخدام أحفد   ي البحثيفة  لنسف  االحتيفاطي لبيانفات   أجيي ا 3
اهدماا السحابية للتخزين علفى شفبكة االنرتنفت أو ع فل     

 نسخة هلا على وحدة ختزين خارجية 
 1 ميتفلة 0.88 4.18

استخدم املواقع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا كاملكتبفاا اليق يفة       7
 2 ميتفلة 096 4.13 حثية وحميكاا البحث امللت دةومياكز الدراساا الب

اسففتخدم كل ففاا سففّي قويففة وآمنففة حلسففاباتي علففى مواقففع   1
 3 ميتفلة 0.84 4.12 االنرتنت حل ايتها من السيقة

استخدم امييلي اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضفو هيئفة    8
 4 ميتفلة 0.87 4.10 التدريس على املواقع االلكرتونية

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

تفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه أح 2
 5 ميتفلة 0.83 4.00 من املواقع على االنرتنت

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة     9
 6 ميتفلة 0.98 3.95 للحصول على الدراساا الساب ة واملياجع

احففتفظ مبللومففاتي اهاصففة بليففدا عففن مواقففع الشففبكاا     14
 7 ميتفلة 0.95 3.85 االجت اعية

اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة  4
 8 ميتفلة 0.90 3.81 حاسب عامة

أحذف املواقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للفتخلص مفن    6
 9 ميتفلة 0.96 3.80 الفريوساا على جها ي

أعفيهل   أجتنب اسفتخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال      13
 10 ميتفلة 0.97 3.75 سيقةالهطي مللوماتي 

وففق مفا   سجل فيه أألي موقع أطلع على سياسة اهصوصية  11
 11 ميتفلة 0.98 3.60 ة حساباتيوس م ةخصوصي يياعي

ال درة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية       لدّي  12
 12 متوسطة 0.86 3.35 املشرتكة على االنرتنت

حل ألي عطل قد أتلفيهل لفه   حسفاباتي علفى     أحبث عن  10
االنرتنففت مففن خفف ل الففدروس علففى اليوتيففوب بففدال مففن  

 االستلانة مبهندسي الت نياا
 13 متوسطة 0.81 3.30

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حفول   5
 14 متوسطة 0.96 3.00   احلساباا على اانرتنت

 تفلةمي 0.95 3.76 ال وع

 جبانب محايفة ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 3يوضح اجلدول )
، ف فد  (3.00)و (4.18)والفيت تفرتاوا قي هفا بفني      البيانفاا واملللومفاا  و احلساباا

( علفى  11 - 13 – 6 – 4 – 14 – 9 – 2- 8 – 1 – 7 – 3حصلت اللباراا رقم ) 
ي البحثيفة  لنس  االحتياطي لبياناتا ليًا: ) أجيي ادرجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تن

باستخدام أحد اهدماا السحابية للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا علفى  
، اسفتخدم املواقفع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا        مكان آمفن  وحدة ختزين خارجية وحفظها

مللت دة، استخدم كل اا كاملكتباا اليق ية ومياكز الدراساا البحثية وحميكاا البحث ا
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املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 مللياريا

درجة 
 ا التوظيف 

تفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه أح 2
 5 ميتفلة 0.83 4.00 من املواقع على االنرتنت

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة     9
 6 ميتفلة 0.98 3.95 للحصول على الدراساا الساب ة واملياجع

احففتفظ مبللومففاتي اهاصففة بليففدا عففن مواقففع الشففبكاا     14
 7 ميتفلة 0.95 3.85 االجت اعية

اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة  4
 8 ميتفلة 0.90 3.81 حاسب عامة

أحذف املواقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للفتخلص مفن    6
 9 ميتفلة 0.96 3.80 الفريوساا على جها ي

أعفيهل   أجتنب اسفتخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال      13
 10 ميتفلة 0.97 3.75 سيقةالهطي مللوماتي 

وففق مفا   سجل فيه أألي موقع أطلع على سياسة اهصوصية  11
 11 ميتفلة 0.98 3.60 ة حساباتيوس م ةخصوصي يياعي

ال درة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية       لدّي  12
 12 متوسطة 0.86 3.35 املشرتكة على االنرتنت

حل ألي عطل قد أتلفيهل لفه   حسفاباتي علفى     أحبث عن  10
االنرتنففت مففن خفف ل الففدروس علففى اليوتيففوب بففدال مففن  

 االستلانة مبهندسي الت نياا
 13 متوسطة 0.81 3.30

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حفول   5
 14 متوسطة 0.96 3.00   احلساباا على اانرتنت

 تفلةمي 0.95 3.76 ال وع

 جبانب محايفة ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 3يوضح اجلدول )
، ف فد  (3.00)و (4.18)والفيت تفرتاوا قي هفا بفني      البيانفاا واملللومفاا  و احلساباا

( علفى  11 - 13 – 6 – 4 – 14 – 9 – 2- 8 – 1 – 7 – 3حصلت اللباراا رقم ) 
ي البحثيفة  لنس  االحتياطي لبياناتا ليًا: ) أجيي ادرجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تن

باستخدام أحد اهدماا السحابية للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا علفى  
، اسفتخدم املواقفع املوثوقفة للتسفجيل فيهفا        مكان آمفن  وحدة ختزين خارجية وحفظها

مللت دة، استخدم كل اا كاملكتباا اليق ية ومياكز الدراساا البحثية وحميكاا البحث ا
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سّي قوية وآمنة حلساباتي على مواقفع االنرتنفت حل ايتهفا مفن السفيقة، اسفتخدم امييلفي        
اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضو هيئة التدريس على املواقفع االلكرتونيفة، أحفتفظ    
بكل ة سي آمنة وقوية ملفوقلي اجلفاملي خيتلفف عفن غفريه مفن املواقفع علفى االنرتنفت،          

دم الربيد االلكرتوني   مياسلة املواقع البحثية للحصول على الدراسفاا السفاب ة   أستخ
واملياجع، احتفظ مبللوماتي اهاصة بليدا عن مواقع الشبكاا االجت اعية، اجتنب حففظ  

 واحلسفاباا كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة حاسب عامة، أحذف املواقع 
ن الفريوساا على جها ي، أجتنفب اسفتخدام الشفبكاا    والتطبي اا الضارة للتخلص م

ألي ، أطلع على سياسة اهصوصية سيقةالهطي الانية اللامة حتى ال أعيهل مللوماتي 
ة حساباتي(، بين فا حصفلت اللبفاراا    وس م ةخصوصي وفق ما يياعيسجل فيه أموقع 
ال فدرة  ) لدّي  ( على درجة توظيف متوسطة ونص عباراتها تنا ليًا:5 – 10 – 12رقم )

، أحبث عفن حفل ألي   على التلامل مع عيع املللوماا الشخصية املشرتكة على االنرتنت
عطل قد أتليهل له   حساباتي على االنرتنت من خ ل الدروس على اليوتيفوب بفدال   

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهفرباء  من االستلانة مبهندسي الت نياا، 
 (. ساباا على اانرتنتحول احل

(، وهفذا  3.76ك ا يبني اجلدول درجة توظيف عيع اللباراا مبتوسفط م فداره )  
درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت لدى طالبفاا  يدل على أن 
 البيانفاا واملللومفاا  و احلسفاباا  في ا يتللق جبانب محاية جباملة أم ال يى البكالوريوس
 & Chan ميتفلة، وجاءا هذه النتيجة متف ة مع مفا توصفلت لفه دراسفة     جاءا بدرجة

Sook Yee (2009)         أنه يوجد عدد كبري مفن الطف ب يسفتخدمون األجهفزة اليق يفة
احلصول على املللوماا ومنها تكونت لديهم عاداا ع لية رق ية نتيجة تسجيلهم الدائم 

 للدخول   االنرتنت.
 اد اجليل الصاعد على الوسائل واألجهفزة اليق يفة     وتلزى هذه النتيجة إىل اعت

شتى جماالا حياتهم  مما دفع الطالباا إىل ضيورة التليف على كل ما مفن شفأنه محايفة    
حساباتهن ومللوماتهن على شفبكة االنرتنفت ممفا أدى مفع مفيور الوقفت واالسفتخدام        

متارسها الطالبفة بفدون    املتكير إىل تكوين سلوكياا ذهنية حتولت إىل عاداا ع لية رق ية
 أدنى تفكري، وهذا ما حيتاجه املتللم اليوم للنجاا والت دم   عامل رق ي.

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   : ينص السؤال الثاني على: ما الثانيإجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يىالبكالوريوس   البحث على االنرتنت لدى طالباا 

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت جدولة استجاباايم وت ييم البياناا واملللوماا؟ عع وتنظ
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قي ة املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (4) جدول
 ياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينةاملتوسط احلسابي واالحن

  في ا يتللق جبانب عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

اجته مباشية حمليكاا البحث عنفدما يصفادفأ أي موضفوع     18
 15 ميتفلة 053 4.00 عنهاود االستفسار 

بلفد  الكل اا املفتاحية للبحث   صفحاا اانرتنت  أضع 23
 16 ميتفلة 0.58 3.95 حتديد املليفة املطلوبة

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيد االلكرتوني  28
 17 ميتفلة 0.56 3.90 حلفظها الح ا على أجهزة التخزين

املواقع االلكرتونية للحصول استخدم حميكاا البحث على  15
 18 ميتفلة 0.45 3.89 على املصادر واملياجع

أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  مفن لغفاا    21
 19 ميتفلة 0.42 3.87 غري عيبية

 مفن خف ل كتابفة املختصفياا    أنظم البحث عرب االنرتنفت   24
 20 ميتفلة 0.41 3.81 والكل اا املفتاحية

 احلالية بامللارف الساب ة الفيت حصفلت عليهفا    أربط ملار  26
 21 ميتفلة 0.51 3.80 عن طييق البحث على االنرتنت

أصنف بلد علي لل للوماا اليت مت احلصول عليها من  29
 22 ميتفلة 0.45 3.75 هدمة البحثدى جودتها وفائدتها وتوظيفها االنرتنت م

تغفيري  مفن خف ل    األنرتنفت علفى  مففاتيح البحفث   أمتلك  19
 23 ميتفلة 0.43 3.65 الكل اا البحثية حتى الوصول إىل املليفة املطلوبة
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متارسها الطالبفة بفدون    املتكير إىل تكوين سلوكياا ذهنية حتولت إىل عاداا ع لية رق ية
 أدنى تفكري، وهذا ما حيتاجه املتللم اليوم للنجاا والت دم   عامل رق ي.

درجة توظيف عاداا الل فل اليق يفة   : ينص السؤال الثاني على: ما الثانيإجابة السؤال 
في ا يتللفق جبانفب    جباملة أم ال يىالبكالوريوس   البحث على االنرتنت لدى طالباا 

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت جدولة استجاباايم وت ييم البياناا واملللوماا؟ عع وتنظ
امل يفاس املندرجفة حتفت هفذا      للبفاراا  واالحنفياف املليفاري   املتوسفط احلسفابي  اللينة و
 على النحو التالي:قي ة املتوسط احلسابي  وفقاالستجاباا تنا ليًا  وتيتيب السؤال،

 (4) جدول
 ياف امللياري ودرجة االستجابة والرتتيب الستجاباا أفياد اللينةاملتوسط احلسابي واالحن

  في ا يتللق جبانب عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

اجته مباشية حمليكاا البحث عنفدما يصفادفأ أي موضفوع     18
 15 ميتفلة 053 4.00 عنهاود االستفسار 

بلفد  الكل اا املفتاحية للبحث   صفحاا اانرتنت  أضع 23
 16 ميتفلة 0.58 3.95 حتديد املليفة املطلوبة

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيد االلكرتوني  28
 17 ميتفلة 0.56 3.90 حلفظها الح ا على أجهزة التخزين

املواقع االلكرتونية للحصول استخدم حميكاا البحث على  15
 18 ميتفلة 0.45 3.89 على املصادر واملياجع

أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  مفن لغفاا    21
 19 ميتفلة 0.42 3.87 غري عيبية

 مفن خف ل كتابفة املختصفياا    أنظم البحث عرب االنرتنفت   24
 20 ميتفلة 0.41 3.81 والكل اا املفتاحية

 احلالية بامللارف الساب ة الفيت حصفلت عليهفا    أربط ملار  26
 21 ميتفلة 0.51 3.80 عن طييق البحث على االنرتنت

أصنف بلد علي لل للوماا اليت مت احلصول عليها من  29
 22 ميتفلة 0.45 3.75 هدمة البحثدى جودتها وفائدتها وتوظيفها االنرتنت م

تغفيري  مفن خف ل    األنرتنفت علفى  مففاتيح البحفث   أمتلك  19
 23 ميتفلة 0.43 3.65 الكل اا البحثية حتى الوصول إىل املليفة املطلوبة
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املتوسط  عادة الل ل اليق ية م
 احلسابي

االحنياف 
 امللياري

درجة 
 ا التوظيف 

باللغففة اا ليزيففة عففن املللومففة مهففاراا البحففث  أمتلففك 22
 24 ميتفلة 0.57 3.60 املطلوبة

16 
اليت متكن مفن سفيعة    ال وية حميكاا البحثلدّي خربة   

يهفا  الوصول إىل مصادر املللومفاا املختلففة للحصفول عل   
 بسهولة 

 25 ميتفلة 0.44 3.60

ال درة على الت ييز بني املللوماا احل ي ية واهاطئة أمتلك  25
 26 متوسطة 0.40 3.59 غريها و املواقع املوثوقةو املصادروواحملتوى اجليد والضار 

امتلك املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنع النس   20
 prt scعرب  واحلفظ عن طييق تصويي الشاشة

 27 متوسطة 0.59 3.57

17 
االلكرتوني عن املللومة وذلك  البحث أضع خمطط لبداية

-تطبيق  –من خ ل حتديد نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 
 ملارف(

 متوسطة 0.43 3.37
 
28 
 

ملايري لت فويم املليففة الفيت حصفلت عليهفا   نهايفة       أضع  27
 29 متوسطة 0.42 3.35  مت احلصول عليها لت ويم املليفة اليتعلى االنرتنت البحث 

 ميتفلة 0.56 3.71 ال وع

جبانفب عفع   ( تيتيب اللباراا الستجاباا أفياد اللينة املتلل ة 4يوضح اجلدول )
، ف فد   (3.35) و (4.00)واليت ترتاوا قي ها بفني   وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا

 22 – 19 – 29 – 26 – 24 – 21- 15 – 28 – 23 – 18حصلت اللباراا رقفم ) 
( على درجة توظيف ميتفلة ونص عباراتها تنا ليًا: ) اجته مباشية حمليكاا البحفث  16 -

الكل فاا املفتاحيفة للبحفث       عندما يصادفأ أي موضوع اود االستفسفار عنفه، أضفع   
ى بلد حتديد املليفة املطلوبة، أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي علف صفحاا اانرتنت 

الربيد االلكرتوني حلفظها الح ا على أجهزة التخزين، اسفتخدم حميكفاا البحفث علفى     
املواقفع االلكرتونيففة للحصففول علففى املصففادر واملياجفع، أسففتخدم تيعففة قوقففل عنففدما   

مفن خف ل كتابفة    تستصلب عليا ع  من لغاا غري عيبية، أنظم البحث عفرب االنرتنفت   
ط ملفار  احلاليفة بامللفارف السفاب ة الفيت حصفلت       أرب، والكل اا املفتاحية املختصياا

عن طييق البحث على االنرتنت، أصنف بلد علي لل للومفاا الفيت مت احلصفول    عليها 
مففاتيح  هدمفة البحفث، أمتلفك    دى جودتهفا وفائفدتها وتوظيفهفا    عليها من االنرتنت م

ليففة  مفن خف ل تغفيري الكل فاا البحثيفة حتفى الوصفول إىل امل        األنرتنفت على البحث 
باللغة اا ليزية عفن املللومفة املطلوبفة، لفدّي خفربة        مهاراا البحث  املطلوبة، أمتلك
اليت متكفن مفن سفيعة الوصفول إىل مصفادر املللومفاا املختلففة         ال وية حميكاا البحث

( علفى  27 – 17 – 20 – 25(، بين ا حصلت اللباراا رقفم )  للحصول عليها بسهولة
ال درة على الت ييز بني املللومفاا  أمتلك باراتها تنا ليًا: )متوسطة ونص عدرجة توظيف 

غريهفا ، امتلفك   و املواقفع املوثوقفة  و املصفادر واحل ي ية واهاطئة واحملتوى اجليد والضفار  
املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنع النس  واحلفظ عن طييق تصفويي الشاشفة عفرب    

prt scرتوني عفن املللومفة وذلفك مفن خف ل حتديفد       االلك البحث ، أضع خمطط لبداية
ملفايري لت فويم املليففة الفيت     ملفارف(، أضفع    -تطبيفق   –نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 
 مت احلصول عليها(.لت ويم املليفة اليت على االنرتنت حصلت عليها   نهاية البحث 

 (، وهفذا 3.71ك ا يبني اجلدول درجة توظيف عيع اللباراا مبتوسفط م فداره )  
درجة توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت لدى طالبفاا  يدل على أن 
عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا في ا يتللق جبانب  جباملة أم ال يى البكالوريوس

 & Chan جاءا بدرجة ميتفلة، وجاءا هذه النتيجة متف ة مع مفا توصفلت لفه دراسفة    

Sook Yee (2009) دد كفبري مفن الطف ب يسفتخدمون األجهفزة اليق يفة         أنه يوجد ع
احلصول على املللوماا ومنها تكونت لديهم عاداا ع لية رق ية نتيجة تسجيلهم الدائم 

 للدخول   االنرتنت.
وتلزى هذه النتيجة للثورة اليق ية وما أحدثته من تغيرياا على اللفاداا الل ليفة   

يفة جتفاه الت نيفاا مسفل ة ال حتتفاج إىل تفكفري       لدى الطالباا  مما جلل سلوكياتهن الل ل
ومبجيد أن يواجهن موقف أو مشكلة يتجهن مباشية للبحث عن حلول هلفا عفرب أجهفزة    
االنرتنت بداًل من استخدام الطيق الت ليدية   البحث واليت تل ل على تطويي ال فدراا  

ة بفال  األثفي علفى    ( ل د كان للثفورة اليق يف  2019الل لية لديهن، وهذا ما أيده حدادة )
ال دراا الل لية وإعادة توجيهها بطيي ة تسايي هذا الت دم وذلك أدى إىل تطفويي   بيئفة   
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التللم واهيوج بأفكار تساعد على تطبيق ث افة االبتكار والتغيري من أجل إعفداد مفتللم   
 قادر على مسايية التطوراا   شتى الاالا.  

 النتائج:  ملخص

 وتفسريها توصلت الدراسة إىل أن:بلد حتليل النتائج 
درجففة توظيففف عففاداا الل ففل اليق يففة   البحففث علففى االنرتنففت لففدى طالبففاا  -1

البيانففاا و احلسففاباا في ففا يتللففق جبانففب محايففة  جباملففة أم ال ففيى البكففالوريوس
 جاءا بدرجة ميتفلة. واملللوماا

اا درجففة توظيففف عففاداا الل ففل اليق يففة   البحففث علففى االنرتنففت لففدى طالبفف -2
عفع وتنظفيم وت يفيم البيانفاا     في فا يتللفق جبانفب     جباملفة أم ال فيى   البكالوريوس
 جاءا بدرجة ميتفلة. واملللوماا

 التوصيات:

 توصي الدراسة مبا يلي: 
ضيورة تبأ عاداا الل ل اليق ية ك دخل ميكن التدريب عليه للطالباا من خف ل   -1

 تكليفهن بالبحث على االنرتنت.
لباا عن االحتياجاا التدريبية في ا يتللق بلاداا الل ل اليق ية   استفتاء أراء الطا -2

 البحث على االنرتنت.
االستفادة من قائ ة عاداا الل ل اليق ية اليت توصلت إليها الدراسة   البحث على  -3

 االنرتنت.
تشجيع الطالباا علفى اسفتخدام عفاداا الل فل اليق يفة   التلامفل مفع األجهفزة          -4

 النرتنت.امليتبطة بشبكة ا

 املقرتحات:

 التالية:ت رتا الباحثة الدراساا 
متغرياا تابلفة أخفيى مثفل: )مهفاراا      حول دور عاداا الل ل اليق ية  دراساا  -1

 رفع الدافلية الل ليفة(  –االستط ع امللي   –التحصيل األكادميي  –التفكري بأنواعها 
 لدى الطالباا.

ليق ية على: )التن ية املسفتدامة أو تطفويي   تأثري عاداا الل ل ا دراساا جتييبية حول -2
 . 2030رأس املال البشيي( مبا حي ق رؤية امل لكة الليبية السلودية 
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 املقرتحات:

 التالية:ت رتا الباحثة الدراساا 
متغرياا تابلفة أخفيى مثفل: )مهفاراا      حول دور عاداا الل ل اليق ية  دراساا  -1

 رفع الدافلية الل ليفة(  –االستط ع امللي   –التحصيل األكادميي  –التفكري بأنواعها 
 لدى الطالباا.

ليق ية على: )التن ية املسفتدامة أو تطفويي   تأثري عاداا الل ل ا دراساا جتييبية حول -2
 . 2030رأس املال البشيي( مبا حي ق رؤية امل لكة الليبية السلودية 
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 عــــاملراج

 الليبية: املياجع -أوالً 
 ( . ب.د. مكتبة جييي. –(. قوة الل ل )غري تفكريك 2019بورج، جي س .)غري حياتك 
 ( . ع ل جديد كامل2019بينك، دانيال اتش .)    ملاذا سيحكم املبدعون املسفت بل(. ب.د . مكتبفة(

 جييي.
 ( .أثي استخدام اللاداا الل لية   التفكري اابداعي 2017التخاينة، بهجت. أبو رياش، حسني . )

  .439 – 418اليياضي لدى طلبة مدارس عّ ان. جملة اجلاملة الليبية املفتوحة. األردن. يونيو. 
 ،مكتبفة   الييفاهل:  الت ميفذ. ( . اللفاداا الل ليفة وتن يتهفا لفدى     2002) أمحفد. إبفياهيم   احلارثي

 الش يي.
 ( .حتديث املناهج التللي ية ملواكبة متطلباا الثفورة اليق يفة الثانيفة. لبنفان:     2019حدادة، علي . )

 احتاد الغيف الليبية )دائية البحوث االقتصادية(.
 ( .عاداا الل ل وع قتها ب2018اهالدي، وجود راشد . )    ال درة الل لية وففق نظييفة سفترينربج

لدى الطالباا املوهوباا   مدينة الدمام. اللة الليبية للللوم ونشي األحباث. جملة الللوم الرتبوية 
 .  83 – 64(. 16(. ع )2والنفسية. يونيو. مج )

 ،(. 57) جملفة علفوم الرتبيفة. ع    الرتبية اليق ية وتأهيفل التللفيم.  ( . 2013. )عبد الكييم اليحوي
42-50 

 ( .عاداا الل ل وع قتها بكل من اختاذ ال فيار وفاعليفة الفذاا    2016سامل، هامن. عطية، رانيا . )
لدى الط ب املتفوقني واللفاديني بالصفف األول الثفانوي اللفام. جاملفة الزقفا يق. جملفة الرتبيفة         

 .  113 – 50(.  14اهاصة. ع )
 ( .عاداا الل ل وع 2013الش يي، مشلل . ) قتها بالتفكري اابداعي   ضوء النوع والتخصص

لدى الط ب فائ ي ومتوسطي التحصيل الدراسي بدولفة الكويفت. رسفالة ماجسفتري. البحفيين:      
 جاملة اهليج الليبي. كلية الدراساا اللليا.

 ( .فاعلية اسرتاتيجية قائ ة على عفاداا الل فل   2018الطوييقي، أمل عبيد. عيسى، حم د أمحد . )
تن ية مهاراا الكتابة اابداعية لدى طالباا امليحلة الثانوية. اللة الرتبوية الدولية املتخصصفة.    

 93 – 82(.  8(. ع )7أغسطس. مج )

 ( .عاداا الل ل 2018عبد اليحيم، طارق نور الدين . )-  التخصص الدراسي  -الدافلية الل لية
لدى ط ب جاملة سوهاج. جاملة سوهاج. كلية  واجلنس ك تغرياا تنبؤيه لكفاءة التللم ااجيابية

 . 560 – 448(. 52الرتبية. اللة الرتبوية. إبييل. ع )
 ( .عاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى اختفاذ ال فيار واالتفزان      2016اللواودة، شذى س مة . )

 االنفلالي لدى ط ب جاملة مؤتة. رسالة ماجستري. عّ ان: جاملة مؤتة.
 (. تّغفري الل فل )كيفف تفرتك الت نيفاا اليق يفة       2017 ان. تيعة. علفي، أيهفاب. )  غيينفيلد، سو

 بص اتها على أدمغتنا(. اللس الوطأ للث افة والفنون واآلداب. الكويت: عامل املليفة.
 ( ،فاعلية م ير التدريس املت ايز   تن ية بلت عاداا الل ل لفدى  2015الفاحل، سلطانة قاسم .)

(.  1(. ع )2اهج وطيق التدريس بكلية الرتبية. جملفة الللفوم الرتبويفة. ينفايي. ج )    طالباا قسم املن
26 – 52 . 

 ( .عاداا الل ل وع قتها بال فدرة علفى حفل املشفك ا لفدى      2015الفساطلة، رياهل ف ا . )
جستري. الثاني للت يز بامل لكة األردنية اهلامشية. رسالة ما الطلبة املتفوقني   مدارس امللك عبد اهلل

 األردن: جاملة مؤتة. كلية الدراساا اللليا.
 ( .2017قاسم، إميان حم د)   عاداا الل ل وع قتها مبتغريي اجلنس والفيقة الدراسية لفدى عينفة .

 .463 – 437(. 22من طلبة كلية الرتبية ببورسليد. جاملة بورسليد. جملة كلية الرتبية. يونيو. ع )
 ،والتطبيفق(  )النظييفة ( . عفاداا الل فل والفتفكري    2005) .حم دأمي ة  ع ور، يوسف. قطامي – 

 الفكي.دار  والتلليم. عّ ان:سلسلة االسرتاتيجياا املليفية للتللم 
 ( .النفدوة       2017كلي ان، سارة غياند .)( . التللم اليق في )الرتبيفة واملهفاراا   اللصفي اليق في

 كورشام لل يادة الفكيية ومؤسسة راند. االستشارية امللنية بالتللم اليق ي. كاليفورنيا: ملهد 
  فيجينيفا -(. عاداا الل ل عرب املناهج الدراسفية. ااسفكندرية   2008كاليك، ب. ) وكوستا، أ -

 املناهج.علية ااشياف وتطويي األمييكية: املتحدة  الوالياا
 تن وية(. لسلةس -الل ل  )عاداا( . تكامل عاداا الل ل واحملافظة عليها 2003. ) ففففففففففففففف 

 الرتبوي.دار الكتاب  الدمام: .4ج
 ( .2017امل يد، سامي حم د)           فاعليفة بينفامج م فرتا قفائم علفى عفاداا الل فل   تن يفة ال فوة .

اليياضية لدى ط ب الصفف اليابفع األساسفي بغفزة. اجلاملفة ااسف مية. كليفة الرتبيفة. رسفالة          
 ماجستري غري منشورة.
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26 – 52 . 
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 ( .2017قاسم، إميان حم د)   عاداا الل ل وع قتها مبتغريي اجلنس والفيقة الدراسية لفدى عينفة .

 .463 – 437(. 22من طلبة كلية الرتبية ببورسليد. جاملة بورسليد. جملة كلية الرتبية. يونيو. ع )
 ،والتطبيفق(  )النظييفة ( . عفاداا الل فل والفتفكري    2005) .حم دأمي ة  ع ور، يوسف. قطامي – 
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 ( .النفدوة       2017كلي ان، سارة غياند .)( . التللم اليق في )الرتبيفة واملهفاراا   اللصفي اليق في
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 ملحق

 مقياس الدراسة يف صورته النهائية

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 طالبيت اللزيزة                                                           رعاِك اهلل
 الس م عليكم ورمحة اهلل وبيكاته                               وبلد ...

درجفة توظيفف عفاداا الل فل اليق يفة   تن يفة       ﴿ثة بدراسة بلنفوان:  ت وم الباح
آمفل منفك   ، ﴾مهاراا البحث اللل ي لدى طالباا الدراساا اللليا جباملفة أم ال فيى   

(   احل ل املناسب أمفام  ےعزيزتي التكيم بااجابة على ف ياا امل ياس، بوضع ع مة )
دامها إال لغيهل هذه الدراسفة، شفاكية   كل عبارة، مع الللم بأن املللوماا لن يتم استخ

 لِك تلاونك سلفًا .
                                                                                       

 الباحثة

 د. صفية الدقيل
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ين سم توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت إىل جانبني ه ا: 
عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللوماا( وبناء  –اا واملللوماا )محاية احلساباا البيان

 عليه مت صياغة حماور امل ياس وف ا هلذا الت سيم على النحو التالي:
 محاية احلساباا والبياناا واملللوماا  توظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت في ا يتللق جبانب  –أواًل 

 درجة التوظيف ةعادة الل ل اليق ي م
 ضليفة متوسطة ميتفلة

استخدم كل اا سّي قوية وآمنة حلساباتي على مواقع االنرتنفت حل ايتهفا مفن     1
    السيقة 

أحتفظ بكل ة سي آمنة وقوية ملوقلي اجلاملي خيتلف عن غريه من املواقع على  2
    االنرتنت

حفد اهفدماا السفحابية    أجيي النس  االحتياطي لبياناتي البحثية باستخدام أ 3
    للتخزين على شبكة االنرتنت أو ع ل نسخة هلا على وحدة ختزين خارجية 

    اجتنب حفظ كل ة امليور   حساباتي عند الدخول من أجهزة حاسب عامة  4

التزم بالنصائح واالرشاداا األمنية اليت ي دمها اهرباء حول احلسفاباا علفى    5
    اانرتنت  

واقع واحلساباا والتطبي اا الضارة للتخلص من الفريوساا علفى  أحذف امل 6
    جها ي 

استخدم املواقع املوثوقة للتسجيل فيها كاملكتباا اليق يفة ومياكفز الدراسفاا     7
    البحثية وحميكاا البحث امللت دة 

استخدم امييلي اجلاملي ألرسال أوراقي البحثية للضفو هيئفة التفدريس علفى      8
    لكرتونية املواقع اال

أسففتخدم الربيففد االلكرتونففي   مياسففلة املواقففع البحثيففة للحصففول علففى     9
    الدراساا الساب ة واملياجع 

أحبث عن حل ألي عطل قد أتليهل له   حساباتي على االنرتنت من خف ل   10
    الدروس على اليوتيوب بدال من االستلانة مبهندسي الت نياا

صوصية ألي موقع أسجل فيه وفق ما يياعي خصوصفية  أطلع على سياسة اه 11
    وس مة حساباتي

لدّي ال فدرة علفى التلامفل مفع عيفع املللومفاا الشخصفية املشفرتكة علفى           12
    االنرتنت

أجتنب استخدام الشفبكاا الانيفة اللامفة حتفى ال أعفيهل مللومفاتي هطفي         13
     السيقة

    مواقع الشبكاا االجت اعية احتفظ مبللوماتي اهاصة بليدا عن  14

 
 عع وتنظيم وت ييم البياناا واملللومااتوظيف عاداا الل ل اليق ية   البحث على االنرتنت في ا يتللق جبانب  –ثانيًا 

 درجة التوظيف عادة الل ل اليق ية م
 ضليفة متوسطة ميتفلة

علفى املصفادر    استخدم حميكاا البحث علفى املواقفع االلكرتونيفة للحصفول     15
    واملياجع

لدّي خربة   حميكاا البحث ال وية اليت متكن من سيعة الوصول إىل مصفادر   16
    املللوماا املختلفة للحصول عليها بسهولة 

أضع خمطط لبداية البحث االلكرتوني عن املللومة وذلك من خ ل حتديد  17
    ملارف( -تطبيق  –نوعها )دراسة ساب ة ملوضوع 

    اجته مباشية حمليكاا البحث عندما يصادفأ أي موضوع اود االستفسار عنه 18

أمتلك مفاتيح البحث على األنرتنت من خ ل تغيري الكل فاا البحثيفة حتفى     19
    الوصول إىل املليفة املطلوبة

امتلك املليفة ألخذ املللومة من املواقع اليت متنفع النسف  واحلففظ عفن طييفق       20
    prt scاشة عرب تصويي الش

    أستخدم تيعة قوقل عندما تستصلب عليا ع  من لغاا غري عيبية 21
    أمتلك مهاراا البحث باللغة اا ليزية عن املللومة املطلوبة  22

أضع الكل اا املفتاحيفة للبحفث   صففحاا اانرتنفت بلفد حتديفد املليففة         23
    املطلوبة

    ت من خ ل كتابة املختصياا والكل اا املفتاحيةأنظم البحث عرب االنرتن 24

أمتلك ال درة على الت ييز بني املللومفاا احل ي يفة واهاطئفة واحملتفوى اجليفد       25
    املصادر واملواقع املوثوقة وغريهاووالضار 

أربط ملار  احلالية بامللارف الساب ة اليت حصلت عليهفا عفن طييفق البحفث      26
    على االنرتنت

أضع ملايري لت ويم املليفة اليت حصلت عليها   نهاية البحث علفى االنرتنفت    27
    لت ويم املليفة اليت مت احلصول عليها 

أقوم بإرسال أي مللومة ختص حبثي على الربيفد االلكرتونفي حلفظهفا الح فا      28
    على أجهزة التخزين

االنرتنفت مفدى   أصنف بلد علفي لل للومفاا الفيت مت احلصفول عليهفا مفن        29
    جودتها وفائدتها وتوظيفها هدمة البحث
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 درجة امتالك طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية 

 يف جامعة بيشة ملهارات التفكري فوق املعريف 

 من وجهة نظرهم ونظر أساتذتهم
  

 
 
 
 

 نورة عوضة آل مسفر األسمري
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 جامعة بيشة -كلية الرتبية 

 فاطمة حسن محمد الشهري
 ق التدريس املساعدأستاذ املناهج وطر

 جامعة بيشة -كلية الرتبية 

 
 

 درجة امتالك طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة بيشة ملهارات التفكري فوق املعريف

 من وجهة نظرهم ونظر أساتذتهم

 فاطمة حسن حممد الشهريَو  نورة عوضة آل مسفر األمسري
 

 امللخص:
ة امتالك طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة بيشة هدف البحث احلالي إىل تعرُّف درج

ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم   ولتحيياا افادف س اساتخدان املا ه       
الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  وتكونت عي ة البحث مان يياط طلباة ماجساتري امل ااه  وطارق       

( طالًباا وطالباة    ١٠٥ها  والتين بلغ عاددهم ) ١٤٤١الفصل األول من العان التدريس املييدين خالل 
( أستاًذا  كماا س إعاداد اساتبانة مهاارات الاتفكري فاوق       ٣٦باإلضافة إىل أساتتتهم التين بلغ عددهم )

املعريف لدى طلبة الدراسات العليا وتطبييها على عي ة البحث من الطلبة واألسااتتة  وأههارت ال تاا      
ك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف بدرجة مرتفعة من وجهاة نظارهم  وبدرجاة    امتال

متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم  باإلضافة إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف درجة اماتالكهم ملهاارات   
حصاا يًًّا يف درجاة   التفكري فوق املعريف ُتعزى ملتغري ال وع يف اجتاه اإلناا،  وعادن وجاود فاروق دالاة إ     

امتالكهم ملهارات التفكري فوق املعريف ُتعزى ل اوع النناام  أو للسا ة الدراساية  ويف ضاوت ال تاا   س       
 تيديم بعض التوصيات 

أعضاات هيةاة التادريس     -طلباة الدراساات العلياا    -مهارات التفكري فاوق املعاريف   الكلمات املفتاحية:
 باجلامعة 
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Degree of Possessing Metacognitive Thinking Skills among Graduate 
Students' Faculty of Education' University of Bisha  

from their Opinion and Professors 
Nourah Awdah Alasmari & Fatma Hassan alshehri 

 

Abstract: 
The study aimed at identifying the degree of possessing metacognitive thinking 

skills among graduate students in the Faculty of Education, University of Bisha from their 
point of view and their professors. The descriptive (survey, causal-comparative) approach 
was used. The sample consisted of all the students of the Master's curriculum and teaching 
methods enrolled during the first semester of the year 1441, of (105) students, (36) 
professors. By using the questionnaire, the findings showed that the students possessed a 
high degree, and professors possessed a moderate degree. There are statistically significant 
differences due to the gender variable in the direction of females and absence of statistically 
significant differences due to the type of program or the academic year. 

Keywords: metacognitive thinking skills –  Graduate Students – Academic Staff 

 مقدمة:

تالحية وتطورات ها لة مشلت كافة جماالت احلياة؛ مالعصر احلالي تغريات  يشهد
األمر التي يتطلب من اليا مني على العملية التعليمية ضرورة مواكبة هته التغريات مان  

 وعة للتعامال ماط   لديهم اليدرة على التفكري واستخدان أساليب مت متعلمني خالل إعداد
  املستجدات احمللية والعاملية

على ممارسة التفكري والاوعي   تعلمنيومما نادت به الرتبية احلديثة ضرورة تدريب امل
به  وأال ييتصر التعليم على استخدان عدد من العمليات املعرفية فيط؛ بل ي بغي االرتيات 

إلعاداد ماتعلم   وذلك املعريف   قفوالتفكري مستوى مبستوى تفكري املتعلم للوصول به إىل 
أقدر على التعامل بفاعلية مط املعلومات ومعاجلتها بطريية صحيحة ورفط وعياه مبساتوى   

 ( ٢٠٠٨تفكريه وتوجيهه إىل املسار الصحيح )عصفور  
وعي يف عملياات الاتفكري    الاالهتمان بت مياة اليادرة علاى الاتحكم با     وعليه فإن 

لومات إىل ثيافة ب ات املعلومات ومعاجلتها وحتويلاها إىل  املعتليي يتطلب اخلروج من ثيافة 
لدى املتعلم معرفة  ثم االنتيال من مرحلة املعرفة إىل مرحلة ما ورات املعرفة  حتى تتكون 

التجدياد    والبحاث عان املعرفاة مان مصاادرها املختلفاة      و الاتعلم الاتاتي   اليدرة علاى 
 واإلبداع 

يف  (Metacognitive)ات املعرفااة وقااد ههاار مصااطلح فااوق املعرفااة أو مااا ور 
السبعي يات من اليرن العشرين  وتطور االهتماان باه يف الثماني ياات الرتباطاه ب ظرياات      
التكات والتعلم واسرتاتيجيات حل املشكلة واختاذ اليرار  ويعاود األسااا ال ظاري فاتا     

رة مان قبال   املفهون إىل أصل نشأة علم ال فس  حيث متت اإلشارة إليه بطريية غري مباشا 
العديد من علمات ال فس األوا ل أمثال ويليم جايمس؛ حاني ت ااول مكوناات العملياات      

التي وصف العمليات فوق املعرفياة بأنهاا     املعرفية والتأمل التاتي الواعي  وجون ديوي
 ( ٢٠١٠)العتون   عوري خالل عملية التفكري والتعلمعمليات التأمل التاتي الش
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ن الصاايغ للتعاابري عاان مفهااون مااا فااوق املعرفااة    كمااا اسااتخدمت العديااد ماا 
(Metacognition)   م هااا: اإلدراك فااوق املعااريف  وإدراك مااا ورات املعرفااة  واملعرفااة

باملعرفة  وامليتا معرفاة  والاتفكري يف الاتفكري  والاوعي باالتفكري  وييعهاا مصاطلحات        
ياات تفكريهام   مرتادفة تصف قدرات املاتعلمني يف فهام ومراقباة وتوجياه ومعاجلاة عمل     

 ( ٢٠١٩وتعلمهم )أبو احلاج  
وقد ههرت بعض ال ماذج املفسرة ملكونات ما فوق املعرفاة  لعال أقادمها جاوذج     

والتي أشار فيه إىل وجود مكونني ملا فوق املعرفة هما: املعرفة  (Flavel, 1979)فالفل 
ليها  وترتبط بثالثاة  فوق املعرفية؛ وتعين معرفة الفرد عن عملياته املعرفية وآلية سيطرته ع

أبعاد تتمثل يف: بعد يتعلا مبعرفة الفرد لعملياته املعرفية التاتية  وبعد يتعلا مبعرفة الفارد  
بالعمليات املعرفية لآلخارين  وبعاد يتعلاا مبعرفاة الفارد باملهماات واألنشاطة املعرفياة         

نة فوق املعرفياة؛  واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها أث ات تعلمه  أما املكون الثاني فهو: اخل
ويرتبط مبجموعة من االسرتاتيجيات فوق املعرفية اليت تهدف إىل ت ظيم األنشطة املعرفياة  

 من خالل عمليات: التخطيط  واملراقبة  والتيويم  
فيد قدما جوذًجا آخر ملكوناات  ( Jacobs, Paris, 1987)أما جاكوبس وباريس 

هماا: التياويم الاتاتي للمعرفاة ويشامل:      التفكري فوق املعريف تضامن بعادين أساسايني    
)املعرفة التيريرية  واملعرفة اإلجرا ية  واملعرفة الشرطية(  واإلدارة التاتية ملا فوق املعرفاة  

 وتتضمن: )التخطيط  والت ظيم  والتيويم( 
جوذًجاا حاديًثا أشاار فياه إىل أن ماا ورات       (Ozturk, 2016)كما قادن اوتتارك   
ملعرفااة  وصا فها ألرباط مكونااات هاي: )التخطايط  واملراقبااة      املعرفاة تتضامن ت ظايم ا   

والت ظيم  والتيييم(؛ حيث يتعلا التخطيط بتحديد األهداف اليت توجه املعرفة بشكل عان 
واملراقبة على وجه التحديد  وتتعلا املراقبة بتيييم التعلم واألدات أث ات العمل  بي ما يتعلا 

يتماشى مط األهاداف ومطالاب املهاان  وأخاريا التييايم      الت ظيم بتغيري املعرفة والسلوك ل
 التي يتعلا بتيييم ال تاجات وفاعلية التعلم 

وتشري مهارات التفكري فوق املعريف إىل إدراك الفرد ملا لديه من مصاادر وأسااليب   
  وهي تهدف (Vagle, 2009)ألدات املهان املكلف بها بفاعلية أكثر لتحييا نتا   أفضل 

لطلبة التفكري مبهارة  من خاالل تادريبهم علاى الاتفكري باساتياللية  وتوجياه       إىل تعليم ا
أنفسهم  مبتعدين عن التليي؛ وبالتالي تدريبهم على مراقبة عمليات تفكريهام وضابطها   
وتوجيهها  وإثارة وعيهم بالكيفية اليت يفكرون بهاا  والطريياة الايت ي تهجونهاا ملواجهاة      

وخطاوات   تان مبهمته  حيث حيدد هدفهيتميز بأن لديه وعي  املشكالت  فاملفكر فوق املعريف
حتيييه  ويلتزن باخلطة الايت وضاعها ماط مراعااة املروناة أث اات الت فيات  وتياويم تفكاريه          

 ( ٢٠١٣ أدا ه ومعاجلتها )اليوامسة وأبو غزالة باستمرار للتعرف على مواطن الضعف يف 
 ;An & Cao, 2014; Corlss, 2005)ما هم:   قاان عادد مان البااحثني    وقد 

Fowler, 2003; Meale, 2005 )      بتص يف مهارات التفكري فاوق املعاريف الر يساة
  :كما يلي  م ها واملهارات الفرعية املتضم ة يف كلٍّ

وتعين وضط اخلطاط واألهاداف  وحتدياد خطاوات إ اات       :(Planning)التخطيط  -١
همة  وتتضامن: الشاعور باملشاكلة    املهمة واملصادر الر يسة للتعلم قبل وأث ات إ ات امل

وحتديد األهداف  واختيار اسرتاتيجية لت فيت احلل  وترتيب تسلسال خطاوات ت فيات    
احلل  والت بؤ بالصعوبات واألخطات احملتمل مواجهتها أث ات الت فيت  وحتدياد أسااليب   
مواجهة هته الصعوبات واألخطات  وحتديد الوقت الاالتن للاتعلم  والت باؤ بال تاا       

 املرغوب فيها أو املتوقعة 
وتعاين وعاي املاتعلم مباا      :(Monitoring and Controlling)املراقبة والتحكم  -٢

يسااتخدمه ماان اساارتاتيجيات للااتعلم وإ ااات املهمااة  وقدرتااه علااى اسااتخدان       
االسرتاتيجيات البديلة لتصحيح الفهم واألخطات  وتتضمن: اإلبيات علاى افادف يف   

ة على تسلسل اخلطوات  وحتديد الزمن الالتن إل ات املهماة   بؤرة االهتمان  واحملافظ
ومعرفة متى يتحيا كل هدف فرعي  ومعرفة متاى باب االنتياال للخطاوة التالياة       
وانسجان األساليب مط نوع املهمة  واكتشاف الصعوبات واألخطاات  ومعرفاة كيفياة    

 التغلب على العيبات والتخلص من األخطات 
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وتعين اليدرة على حتليال األدات واالسارتاتيجيات الفعالاة     :(Evaluation)التيويم  -٣
بعد حدو، التعلم أو إ ات املهمة  وتشري إىل تيييم املتعلم لعمليات تعلماه  وتياويم   
تيدمه يف أنشطة التعلم  وتتضمن: تياويم مادى حتيياا افادف  واحلكام علاى دقاة        

مة لتحييا املهماة  وتياويم   ال تا   وكفايتها  وتيويم مدى مالتمة األساليب املستخد
الطرق واألساليب املتبعة يف معاجلاة الصاعوبات واألخطاات  وتياويم فاعلياة اخلطاة       

 واالسرتاتيجية املستخدمة  وكيفية ت فيتها 

املؤمترات إىل االهتمان بالتفكري عموًما والتفكري فوق املعاريف  وقد دعت العديد من 
ته لدى املتعلمني ت ميية حديثة تسهم يف تبين أساليب وطرق تعليم بوجه خاص  وضرورة

لضامان جاودة التعلايم    الادولي التاساط   العرباي   يف ييط املراحل التعليمية  م ها: املؤمتر
الرتبياة وحتاديات اليارن    التي نظمته اجلامعة اللب انية الدولياة؛ وماؤمتر    (٢٠١٩) العالي

 سادات ( التي نظمته كلية الرتبية جبامعة ال٢٠١٩) احلادي والعشرين
وتكمن أهمية ت مية مهارات التفكري فوق املعريف لدى املتعلم يف أنها تساعده علاى  
ختطيط وت ظيم كل خطوة من خطوات تعلمه  ومراقباة ذاتاه أث اات عملياة الاتعلم بصافة       
مستمرة  وكتلك مراقبة تيدمه  ومراجعة أخطا اه وتعديلاها  وتييايم عملياة تعلماه؛ مماا       

 ى أدا ه وقدراته يسهم يف االرتيات مبستو
إال أن املتأمل يف أساليب التعليم خالل املراحل التعليمية املختلفة وم هاا اجلاامعي   
يرى أنها ما تالات تركاز علاى إكسااب املاتعلمني أكان قادر مان املعاارف واملعلوماات           
واليوانني وال ظريات عن طريا التليني واحملاضرة  وبالتالي الرتكيز على نيال املعلوماات   

لمني بدال من توليدها واستعمافا ومعاجلتها  باالرغم مان حاجاة املاتعلم لةنشاطة      للمتع
 واملهان اليت تتطلب التأمل والتفكري والبحث 

؛ واليت متثال األدوات  وت ميتهامن ه ا تنت أهمية تعلم مهارات التفكري بشكٍل عان 
  ة م هاا بصاورة أفضال   ا واالساتفاد ها اليت حيتاجها املتعلم ملعاجلة املعلومات والتفاعل مع

واليت جتعل املتعلم على وعاي وإدراك   ؛ت مية مهارات التفكري فوق املعريف بشكٍل خاصو

دي إىل ب اات املعرفاة   ؤوهاتا يا    لعملية تفكريه وتعلمه وت ظيمها والتخطايط فاا وتيواهاا   
هاتا  و  ا عن التليني واستيبال املعلومة دون وعاي بهاا  واستمرار عملية التعلم لديه؛ بعيًد

علاى مواكباة التطاور     امن شأنه أن يسلح املتعلم باملهاارات واملعاارف الايت جتعلاه قاادرً     
 م واالنفجار املعريف والتك ولوجي والعلمي يف ييط مراحل التعلي

ويف إطااار االهتمااان مبهااارات الااتفكري فااوق املعااريف باملرحلااة اجلامعيااة ومرحلااة  
، والدراساات؛ حياث أجارى أكاني     الدراسات العليا فيد أجريت العدياد مان البحاو   

(Akpuri, 2017      دراسة هدفت إىل الكشف عان الدرجاة الت بةياة ملساتويات الطاالب )
اجلامعيني من احلاجة إىل املعرفة  وما ورات املعرفة يف حتصيلهم األكاداي  ولتحييا افدف 

( NFCS & MAIاسُتخِدن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت أداتي الدراسة املتمثلة يف ميياسي )
( طالًبا  كما ُأِخَت متوسط ال ياا  الايت حصالوا عليهاا     ٢٥٣على عي ة من الطلبة بلغت )

خالل الفصل الدراساي حلسااب أدا هام األكااداي  وأههارت ال تاا   ارتفااع مساتوى         
التفكري فوق املعريف لدى أفراد العي ة  كما أههارت وجاود ارتباا  موجاب باني حاجاة       

أجارى الادليمي    اورات املعرفة يف الت بؤ بتحصيلهم األكاداي  كمالطالب إىل املعرفة  وما 
( دراساة هادفت إىل تعارف درجاة اماتالك طلباة       ٢٠١7واملسيعدين واليديرات وغ يم )

الدراسات العليا يف اجلامعات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار         
ِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت استبانة األساتتة والطلبة أنفسهم  ولتحييا هتا افدف اسُتخ

( أستاًذا  ومن الطلبة بلغات  ١٢٢مهارات ما ورات املعرفة على عي ة من األساتتة بلغت )
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   أن امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعاريف مان   ٥٣)

لدكتوراه  أما مان وجهاة   وجهة نظرهم حبسب متغري املؤهل جاتت كبرية ويف اجتاه طلبة ا
نظر األساتتة فيد جاتت درجة امتالك الطلبة فته املهارات متوساطة  يف حاني ال توجاد    

( دراساة  ٢٠١7فروق ذات داللة إحصا ية تعزى ملتغري ال اوع  يف حاني أجارى صاا  )    
هدفت إىل التعرف على مستوى التفكري ما ورات املعريف لادى طلباة جامعاة طانق وفي اا      

: )ال وع  والتخصص الدراسي  واملرحلة الدراسية(  ولتحييا افادف اساتدخِدَن   ملتغريات
املعااريف  وراتالصااورة املعرباة مليياااا الاتفكري مااا   املا ه  الوصاافي التحليلاي  وُطِبَياات   
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دي إىل ب اات املعرفاة   ؤوهاتا يا    لعملية تفكريه وتعلمه وت ظيمها والتخطايط فاا وتيواهاا   
هاتا  و  ا عن التليني واستيبال املعلومة دون وعاي بهاا  واستمرار عملية التعلم لديه؛ بعيًد

علاى مواكباة التطاور     امن شأنه أن يسلح املتعلم باملهاارات واملعاارف الايت جتعلاه قاادرً     
 م واالنفجار املعريف والتك ولوجي والعلمي يف ييط مراحل التعلي

ويف إطااار االهتمااان مبهااارات الااتفكري فااوق املعااريف باملرحلااة اجلامعيااة ومرحلااة  
، والدراساات؛ حياث أجارى أكاني     الدراسات العليا فيد أجريت العدياد مان البحاو   

(Akpuri, 2017      دراسة هدفت إىل الكشف عان الدرجاة الت بةياة ملساتويات الطاالب )
اجلامعيني من احلاجة إىل املعرفة  وما ورات املعرفة يف حتصيلهم األكاداي  ولتحييا افدف 

( NFCS & MAIاسُتخِدن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت أداتي الدراسة املتمثلة يف ميياسي )
( طالًبا  كما ُأِخَت متوسط ال ياا  الايت حصالوا عليهاا     ٢٥٣على عي ة من الطلبة بلغت )

خالل الفصل الدراساي حلسااب أدا هام األكااداي  وأههارت ال تاا   ارتفااع مساتوى         
التفكري فوق املعريف لدى أفراد العي ة  كما أههارت وجاود ارتباا  موجاب باني حاجاة       

أجارى الادليمي    اورات املعرفة يف الت بؤ بتحصيلهم األكاداي  كمالطالب إىل املعرفة  وما 
( دراساة هادفت إىل تعارف درجاة اماتالك طلباة       ٢٠١7واملسيعدين واليديرات وغ يم )

الدراسات العليا يف اجلامعات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار         
ِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَيت استبانة األساتتة والطلبة أنفسهم  ولتحييا هتا افدف اسُتخ

( أستاًذا  ومن الطلبة بلغات  ١٢٢مهارات ما ورات املعرفة على عي ة من األساتتة بلغت )
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   أن امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعاريف مان   ٥٣)

لدكتوراه  أما مان وجهاة   وجهة نظرهم حبسب متغري املؤهل جاتت كبرية ويف اجتاه طلبة ا
نظر األساتتة فيد جاتت درجة امتالك الطلبة فته املهارات متوساطة  يف حاني ال توجاد    

( دراساة  ٢٠١7فروق ذات داللة إحصا ية تعزى ملتغري ال اوع  يف حاني أجارى صاا  )    
هدفت إىل التعرف على مستوى التفكري ما ورات املعريف لادى طلباة جامعاة طانق وفي اا      

: )ال وع  والتخصص الدراسي  واملرحلة الدراسية(  ولتحييا افادف اساتدخِدَن   ملتغريات
املعااريف  وراتالصااورة املعرباة مليياااا الاتفكري مااا   املا ه  الوصاافي التحليلاي  وُطِبَياات   
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Schraw and Dennison ( طالًبا وطالباة  مان   ٢١٠على عي ة عشوا ية تكونت من )
أسفرت ال تا   عن املساتوى املتوساط للاتفكري ماا     طلبة كلية اآلداب والعلون باجلامعة  و

ورات املعريف ككل وعلى ييط  أبعاده  كما توجد فروق دالة إحصا يًّا تعزى ملاتغري ال اوع   
يف اجتاه اإلنا،  وال توجاد فاروق دالاة إحصاا يًّا تعازى ملاتغريي التخصاص واملرحلاة         

التعارف علاى مساتوى    ( دراساة هادفت إىل   ٢٠١7الدراسية  وأجرى صواحلة واملومين )
التفكري ما ورات املعريف لدى عي ة من الطلبة اجلامعيني املتغاربني جبامعاة إرباد األهلياة يف     
ضوت متغريات: )ال وع  نوع الكلياة  السا ة الدراساية  ومساتوى التحصايل الدراساي(        

ى عي ة ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  وُطِبَا ميياا التفكري ما ورات املعريف عل
( طالًبا وطالبة  وأههرت ال تا   حصاول أفاراد العي اة علاى مساتوى      ٣٦7تكونت من )

متوسط من التفكري ما ورات املعريف على امليياا ككال وعلاى يياط أبعااده  كماا توجاد       
فروق دالة إحصا يًّا يف مستوى التفكري ما ورات املعريف يعزى لل وع ويف اجتاه التكور  كما 

إحصا يًّا يف مستوى التفكري ما ورات املعريف يعازى للسا ة الدراساية ويف     توجد فروق دالة
اجتاه الس تني الثالثة والرابعة  كما توجد فروق دالة إحصا يًّا يف مستوى الاتفكري ماا ورات   
املعااريف يعاازى ملسااتوى التحصاايل ويف اجتاااه التحصاايل املرتفااط  كمااا أجاارى كوسااكن  

(Coşkun, 2018)  املعاريف   وراتالاتفكري ماا   مهاارات  ديد مستوى حتدراسة هدفت إىل
لدى طلبة جامعة كهرمان مرعش سوتشو إمان برتكيا  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه      

( طالباا  ٤٠7الوصفي  وُطِبَا ميياا التفكري ماا ورات املعاريف علاى عي اة تكونات مان )      
اب  وإدارة األعماال   وطالبة من كليات )الرتبية البدنية والرياضاة  وعلاون الرتبياة واآلد   

واف دسة  والغابات والزراعة( ومن مستويات دراسية خمتلفاة  وأههارت ال تاا   ارتفااع     
لادى أفاراد عي اة البحاث  باإلضاافة إىل وجاود        املعريف وراتالتفكري ما مهارات مستوى 

حاني   فروق دالة إحصا يًّا تعزى ملتغري الس ة الدراسية يف اجتاه الس ة الدراسية األعلاى  يف 
( دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى مهارات الاتفكري  Fauzi, 2019أجرى فوتي )

 هاتا  اخاتالف  فوق املعريف لدى طلبة التعليم العان يف مدارا ما الن  بأندونيسيا  ومدى
متغري الس ة الدراسية  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  التجرييب  وُطِبَا  باختالف املستوى

التفكري فوق املعريف ضمن احملتوى العلمي مليرر العلون على عي ة عشوا ية  اختبار مهارات
 ٩٨طالًبا يف الصاف الساابط  و   ٩٩( طالًبا  موتعني كما يلي: )٤٥٨من الطالب بلغت )

 ٨٦طالًبا يف الصف العاشر  و 77طالًبا يف الصف التاسط  و ٩٨طالًبا يف الصف الثامن  و
 لادى  فاوق املعاريف   الاتفكري  مستوى أن  تا  الأههرت طالًبا يف الصف احلادي عشر(  و

 الاتفكري  مساتوى  إحصا يًّا يف دالةق كما أههرت ال تا   وجود فرو كان م خفًضا  الطلبة
فوق املعريف تعزى للمرحلة الدراسية يف اجتاه املرحلة الدراسية األعلى  وأجارى الغرايباة   

ما ورات املعريف والتعلم امل ظم ذاتيًّا  ( دراسة هدفت إىل تيصي العالقة بني التفكري٢٠١٩)
لدى طلبة الدراسات العليا  ولتحييا افدف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي  وُطِباَا مييااا      
التفكري ما ورات املعريف  وميياا التعلم امل ظم ذاتيًّا على عي ة من طلبة كلية الرتبية جبامعة 

 تا   وجود فروق دالة إحصاا يًّا يف  ( طالًبا وطالبة  وأههرت ال١٩٤امللك سعود بلغت )
املستوى العان للتفكري ما رات املعاريف يعازى ملاتغري ال اوع يف اجتااه اإلناا،  كماا أجارى         

( دراسة هدفت إىل تعارُّف مساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف ومهاارات       ٢٠١٩الشريدة )
ادة األعمال لدى عي اة  ريادة األعمال  واليدرة الت بةية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ري

من طلبة الدراسات العليا يف جامعة أن اليرى  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  
  Schraw  & Dennisonاملعاريف  وراتالاتفكري ماا   ي )الصورة املعربة مليياسا وُطِبَيت 

(  على عي اة الدراساة الباالغ عاددهم     Florian & Rossiterومهارات ريادة األعمال 
( طالًبا وطالبة مبرحليت املاجستري والدكتوراه مان الكلياات العلمياة واإلنساانية يف     ١7٤)

اجلامعة  وأههرت ال تا   أن الطلبة اتلكون مستوى مرتفط من التفكري ماا ورات املعاريف    
كما أنه اكن الت بؤ بالدرجة الكلية مليياا مهارات رياادة األعماال مان خاالل الدرجاة      

( دراساة هادفت إىل   ٢٠١٩ورات املعاريف  وأجارى إباراهيم ومريغاين )    الكلية للتفكري ما 
الكشف عن العالقة بني درجات التفكري ماا ورات املعاريف ودرجاات السالوك األكااداي      
لدى طالب جامعة اجلزيرة بوالية اجلزيارة  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي       

عريف  والسلوك األكااداي اإلباابي( علاى    االرتباطي  وُطِبَا ميياسي )التفكري ما ورات امل
( طالًبا وطالبة اثلون التخصصات العلمية واألدبية  وأههرت ٤٠عي ة من الطلبة بلغت )
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التفكري فوق املعريف ضمن احملتوى العلمي مليرر العلون على عي ة عشوا ية  اختبار مهارات
 ٩٨طالًبا يف الصاف الساابط  و   ٩٩( طالًبا  موتعني كما يلي: )٤٥٨من الطالب بلغت )

 ٨٦طالًبا يف الصف العاشر  و 77طالًبا يف الصف التاسط  و ٩٨طالًبا يف الصف الثامن  و
 لادى  فاوق املعاريف   الاتفكري  مستوى أن  تا  الأههرت طالًبا يف الصف احلادي عشر(  و

 الاتفكري  مساتوى  إحصا يًّا يف دالةق كما أههرت ال تا   وجود فرو كان م خفًضا  الطلبة
فوق املعريف تعزى للمرحلة الدراسية يف اجتاه املرحلة الدراسية األعلى  وأجارى الغرايباة   

ما ورات املعريف والتعلم امل ظم ذاتيًّا  ( دراسة هدفت إىل تيصي العالقة بني التفكري٢٠١٩)
لدى طلبة الدراسات العليا  ولتحييا افدف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي  وُطِباَا مييااا      
التفكري ما ورات املعريف  وميياا التعلم امل ظم ذاتيًّا على عي ة من طلبة كلية الرتبية جبامعة 

 تا   وجود فروق دالة إحصاا يًّا يف  ( طالًبا وطالبة  وأههرت ال١٩٤امللك سعود بلغت )
املستوى العان للتفكري ما رات املعاريف يعازى ملاتغري ال اوع يف اجتااه اإلناا،  كماا أجارى         

( دراسة هدفت إىل تعارُّف مساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف ومهاارات       ٢٠١٩الشريدة )
ادة األعمال لدى عي اة  ريادة األعمال  واليدرة الت بةية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ري

من طلبة الدراسات العليا يف جامعة أن اليرى  ولتحييا افدف اسُتخِدَن امل ه  الوصفي  
  Schraw  & Dennisonاملعاريف  وراتالاتفكري ماا   ي )الصورة املعربة مليياسا وُطِبَيت 

(  على عي اة الدراساة الباالغ عاددهم     Florian & Rossiterومهارات ريادة األعمال 
( طالًبا وطالبة مبرحليت املاجستري والدكتوراه مان الكلياات العلمياة واإلنساانية يف     ١7٤)

اجلامعة  وأههرت ال تا   أن الطلبة اتلكون مستوى مرتفط من التفكري ماا ورات املعاريف    
كما أنه اكن الت بؤ بالدرجة الكلية مليياا مهارات رياادة األعماال مان خاالل الدرجاة      

( دراساة هادفت إىل   ٢٠١٩ورات املعاريف  وأجارى إباراهيم ومريغاين )    الكلية للتفكري ما 
الكشف عن العالقة بني درجات التفكري ماا ورات املعاريف ودرجاات السالوك األكااداي      
لدى طالب جامعة اجلزيرة بوالية اجلزيارة  ولتحيياا افادف اساُتخِدَن املا ه  الوصافي       

عريف  والسلوك األكااداي اإلباابي( علاى    االرتباطي  وُطِبَا ميياسي )التفكري ما ورات امل
( طالًبا وطالبة اثلون التخصصات العلمية واألدبية  وأههرت ٤٠عي ة من الطلبة بلغت )
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ال تا   إبابية السلوك األكاداي ومساتوى الاتفكري ماا ورات املعاريف لادى أفاراد العي اة         
بابي ومستوى التفكري ماا  وكتلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني السلوك األكاداي اإل

ورات املعريف  وعدن وجود فروق دالة إحصا يًّا يف ميياا التفكري ماا ورات املعاريف تعازى    
 ملتغري ال وع أو التخصص 

وعلى الرغم من وجود اختالفات بني جممل الدراسات السابية يف جمتمط الدراساة  
دت علاى أهمياة تضامني مهاارات     وعي تها  وجمافا  وأدواتها  ونتا جها إال أنها ييًعا أك

التفكري فوق املعريف يف امليررات الدراسية  وضرورة ت ميتها لادى املاتعلمني وتشاجيعهم    
على ممارستها  وإجرات املزيد من البحو، والدراسات يف هتا اجملال  ول ادرة الدراساات   

تنت احلاجاة   اليت ت اولت مهارات التفكري فوق املعريف يف مرحلة الدراسات العليا وقلتها 
  هته املهارات لدى طلبة الدراسات العليا فراتشخيص الواقط وحتديد مدى توإىل 

 مشكلة البحث:

انطالق ا من أهمية التفكري فوق املعريف كونه أحاد مكوناات الاتعلم الفعاال الاتي      
حيتاج إليه املتعلم لتخطيط مهمات تعلمه وإدارة عمليات تفكاريه بشاكٍل واٍع ميصاود ال    

فيه االندفاع أو تداعي األفكار  وت مية اجتاهاتاه واو الساعي واملثاابرة للحصاول       يتحكم
على ما حيتاج إليه من معلومات وت ظيمهاا وتوهيفهاا يف مواقاف الاتعلم اجلديادة  وماا       
خلصت إليه نتا   بعض الدراسات من وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات التفكري 

م األخرى مثل: الت ظيم التاتي وفعالية الاتات األكاداياة   فوق املعريف وبعض نوات  التعل
(  والسالوك األكاااداي اإلباابي يف دراساة إباراهيم ومريغااين     ٢٠١٨يف دراساة جاودة )  

(  والتكات االنفعاالي يف دراساة   ٢٠١٩(  والتعلم امل ظم ذاتيًّا يف دراسة الغرايبة )٢٠١٩)
ن نتا   حول امتالك طلبة التعلايم  (  وما توصلت إليه بعض الدراسات م٢٠٢٠الزعيب )

اجلامعي ملهارات التفكري فوق املعريف بدرجات متوسطة أو م خفضة  وما أوصت به تلك 
الدراسات من ضرورة ت اول هته املهارات بالدراسة والتيييم لدى مراحل تعليمية أخرى 

؛ ٢٠١7؛ وصاواحلة واملاومين    ٢٠١7؛ وصاا    ٢٠١٥مثل دراسة كاٍل مان: )ق اديل     

يف حدود علم -(  باإلضافة إىل ندرة الدراسات السابية ٢٠١٨؛ وفارا  ٢٠١٨وجودة  
اليت ت اولت هته املهارات لدى طلبة الدراسات العلياا  ومان ه اا فياد جاات       -الباحثتني

البحث احلالي حملاولة التعرُّف على درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري   
 نظرهم ونظر أساتتتهم فوق املعريف من وجهة 

 أسئلة البحث:

 سعى البحث احلالي إىل اإلجابة عن األسةلة التالية:
 ما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ -١
ما درجة امتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار            -٢

 أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )  هل توجد  -٣

 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ألنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥هل توجد فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )   -٤

 ؟عزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (العليا ملهارات التفكري فوق املعريف ُت

 أهداف البحث:

هدف البحث احلالي إىل تعارُّف درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات        
التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم  ومادى اخاتالف درجاة اماتالك      

  ة الدراسية  نوع الننام ( الطلبة فته املهارات باختالف متغريات )ال وع  الس

 أهمية البحث:

يعد البحث احلالي استجابة للتوجهات احلديثة اليت تركز على التفكري فوق املعريف 
وت مية اليدرة على حل املشكالت  ويؤمل أن  ومهاراته كشكل من أشكال تطوير التفكري

 تفيد ال تا   اليت سوف يسفر ع ها البحث كٍل من:
 املعريف  ملهارات التفكري فوق طلبتهم امتالك على درجة الوقوفالعليا يف أساتتة الدراسات  -
 الطلبة يف حتسني أدا هم من خالل وعيهم مبهارات التفكري فوق املعريف ودرجة امتالكهم فا  -
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يف حدود علم -(  باإلضافة إىل ندرة الدراسات السابية ٢٠١٨؛ وفارا  ٢٠١٨وجودة  
اليت ت اولت هته املهارات لدى طلبة الدراسات العلياا  ومان ه اا فياد جاات       -الباحثتني

البحث احلالي حملاولة التعرُّف على درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري   
 نظرهم ونظر أساتتتهم فوق املعريف من وجهة 

 أسئلة البحث:

 سعى البحث احلالي إىل اإلجابة عن األسةلة التالية:
 ما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ -١
ما درجة امتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظار            -٢

 أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )  هل توجد  -٣

 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ألنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟
( يف درجاة اماتالك طلباة الدراساات     ٠,٠٥هل توجد فروق دالة إحصا يًّا ع اد مساتوى )   -٤

 ؟عزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (العليا ملهارات التفكري فوق املعريف ُت

 أهداف البحث:

هدف البحث احلالي إىل تعارُّف درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات        
التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم ونظر أسااتتتهم  ومادى اخاتالف درجاة اماتالك      

  ة الدراسية  نوع الننام ( الطلبة فته املهارات باختالف متغريات )ال وع  الس

 أهمية البحث:

يعد البحث احلالي استجابة للتوجهات احلديثة اليت تركز على التفكري فوق املعريف 
وت مية اليدرة على حل املشكالت  ويؤمل أن  ومهاراته كشكل من أشكال تطوير التفكري

 تفيد ال تا   اليت سوف يسفر ع ها البحث كٍل من:
 املعريف  ملهارات التفكري فوق طلبتهم امتالك على درجة الوقوفالعليا يف أساتتة الدراسات  -
 الطلبة يف حتسني أدا هم من خالل وعيهم مبهارات التفكري فوق املعريف ودرجة امتالكهم فا  -
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أصحاب اليرار واملسؤولني عن برام  الدارسات العليا يف الرتكيز على ما يؤدي إىل تفعيال   -
 ي ضمن برام  الدراسات العليا وميرراتها عمليات التفكري الواع

 حدود البحث:

التزن البحث احلالي بيياا التفكري فاوق املعاريف ع اد املهاارات الر يساة التالياة:       
)التخطيط  واملراقبة والتحكم  والتيويم(  على طالب وطالبات ماجستري امل اه  وطارق  

لفصل الدراسي األول من العان التدريس وأساتتتهم بكلية الرتبية يف جامعة بيشة خالل ا
 ها ١٤٤١اجلامعي 

 مصطلحات البحث:

 مهارات التفكري فوق املعريف:  ١

( مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بأنهاا: ةجمموعاة مان        ٤٥  ٢٠٠٨عرَّف تيتاون ) 
اليدرات على التخطيط لعمل ما وفا خطاة مدروساة ومراجعتهاا ومراقباة التيادن واو       

اردة أث ات الت فيت والييان على معاجلتها مبع ى التأمال يف  ت فيتها والكشف عن األخطات الو
 التفكري قبل إ ات املهمة وأث ات إ اتها وبعدها ومن ثم تيييمهاة 

( بأنها: ةقدرات عيلية معيدة جتعل الفارد  ١٦  ٢٠١٤يف حني عرَّفها شرف الدين )
يف ضوت خطة  كما تياون  املتعلم يفكر فيما يعرفه  وفيما حيتاج إىل معرفته وتيييم ما عرفه 
 بت ظيم وترتيب اخلطوات واالسرتاتيجيات الالتمة حلل املشكلةة 

( بأنهاا: ةمهاارات عيلياة معيادة تعاد مان أهام        ٥٢  ٢٠١٦كما عرَّفهاا جاروان )  
مكونات السلوك التكي يف معاجلة املعلومات  وت ماو ماط تيادن العمار واخلانة  وتياون       

العاملة املوجهاة حلال املشاكلة  واساتخدان املاوارد      بالسيطرة على ييط نشاطات التفكري 
 املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات مهمة التفكرية 

جمموعة من املهارات  وتعرف الباحثتان مهارات التفكري فوق املعريف إجرا ًيا بأنها:
 هي: هاراتالعليا ع د ت فيته ملهان التعلم  وهته املالعيلية اليت يستخدمها طالب الدراسات 

: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى وضاط خطاة وأهاداف ملهماة        التخطيط . أ
التعلم  وحتديد خطوات إ اتها واملصادر الر يسة للاتعلم قبال وأث اات إ اات املهماة       
ويياا بالدرجة اليت حيييها الطالب وأستاذه من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة 

 يف ُبعد التخطيط 
: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى مراجعاة ذاتاه ومتابعاة       والتحكم املراقبة . ب

وضبط مدى تيدمه يف إ ات املهمة وفا اخلطاة املعادة سالف ا  وييااا بالدرجاة الايت       
حيييها الطالب وأستاذه مان خاالل اساتجابتهم لعباارات االساتبانة يف ُبعاد املراقباة        

 والتحكم 
ت العلياا علاى حتليال أدا اه واالسارتاتيجيات      : ويعين قدرة طالاب الدراساا  التيويم . ت

الفعالة أث ات وبعد إ ات مهمة التعلم  ويياا بالدرجة اليت حيييهاا الطالاب وأساتاذه    
 من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة يف ُبعد التيويم 

 منهج البحث:

استخدن البحث امل ه  الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  للوقوف على درجاة  
تالك طلبة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس ملهارات التفكري فوق املعريف  ام

والكشف عن درجة اختالف املهارات باختالف متغريات: )ال وع  الس ة الدراساية  ناوع   
 الننام ( 

 جمتمع البحث وعينته:

بياة  تكون جمتمط البحث من ييط طلبة ماجستري امل اه  وطرق التدريس بكلية الرت
هاا  والباالغ عاددهم    ١٤٤١يف جامعة بيشة  املييادين خاالل الفصال األول مان العاان      

( طالًبا وطالبة  باإلضافة إىل أعضات هيةاة التادريس الاتين يدرساون فام والباالغ       ١٠٥)
( أستاًذا  وقد متثلت عي ة البحث يف ييط أفراد جمتمعه من الطلبة واألساتتة  ٣٦عددهم )

 عي ة ويوضح توتيعها حسب متغريات البحث:( يصف ال١واجلدول )
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: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى وضاط خطاة وأهاداف ملهماة        التخطيط . أ
التعلم  وحتديد خطوات إ اتها واملصادر الر يسة للاتعلم قبال وأث اات إ اات املهماة       
ويياا بالدرجة اليت حيييها الطالب وأستاذه من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة 

 يف ُبعد التخطيط 
: ويعين قدرة طالب الدراساات العلياا علاى مراجعاة ذاتاه ومتابعاة       والتحكم املراقبة . ب

وضبط مدى تيدمه يف إ ات املهمة وفا اخلطاة املعادة سالف ا  وييااا بالدرجاة الايت       
حيييها الطالب وأستاذه مان خاالل اساتجابتهم لعباارات االساتبانة يف ُبعاد املراقباة        

 والتحكم 
ت العلياا علاى حتليال أدا اه واالسارتاتيجيات      : ويعين قدرة طالاب الدراساا  التيويم . ت

الفعالة أث ات وبعد إ ات مهمة التعلم  ويياا بالدرجة اليت حيييهاا الطالاب وأساتاذه    
 من خالل استجابتهم لعبارات االستبانة يف ُبعد التيويم 

 منهج البحث:

استخدن البحث امل ه  الوصفي )املسحي  والسبيب امليارن(  للوقوف على درجاة  
تالك طلبة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس ملهارات التفكري فوق املعريف  ام

والكشف عن درجة اختالف املهارات باختالف متغريات: )ال وع  الس ة الدراساية  ناوع   
 الننام ( 

 جمتمع البحث وعينته:

بياة  تكون جمتمط البحث من ييط طلبة ماجستري امل اه  وطرق التدريس بكلية الرت
هاا  والباالغ عاددهم    ١٤٤١يف جامعة بيشة  املييادين خاالل الفصال األول مان العاان      

( طالًبا وطالبة  باإلضافة إىل أعضات هيةاة التادريس الاتين يدرساون فام والباالغ       ١٠٥)
( أستاًذا  وقد متثلت عي ة البحث يف ييط أفراد جمتمعه من الطلبة واألساتتة  ٣٦عددهم )

 عي ة ويوضح توتيعها حسب متغريات البحث:( يصف ال١واجلدول )
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 (: وصف وتوتيط أفراد العي ة حسب متغريات البحث١جدول )
 ال سبة املةوية التكرار الفةات املتغري العي ة

 الطلبة

 ذكر  ال وع
 انثى

٤٦ 
٥٩ 

٤٤٪ 
٥٦٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع

 الس ة الدراسية
 األوىل
 الثانية
 الثالثة

٥٣ 
٢٩ 
٢٣ 

٥٠٪ 
٢٨٪ 
٢٢٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع

 نوع الننام 
 رسالة عان
 ميررات 

 رسالة مسارات

٥7 
٣7 
١١ 

٥٤٪ 
٣٥٪ 
١١٪ 

 ٪١٠٠ ١٠٥ اجملاااامااااااااوع
 ٪١٠٠ ٣٦ اجملاااامااااااااوع أعضات هيةة التدريس

 أداة البحث:

هارات التفكري فوق بعد مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابية اليت ت اولت م
املعريف س إعداد استبانة موجهة إىل كل من طلبة الدراسات العلياا وأسااتتتهم؛ تضام ت    

( عبارة صيغت للطلبة بلغة املتكلم مثل: أحدد األهداف املراد حتيييها حتديًدا دقيي اا   ٣7)
دقيي اا   يف حني صيغت لةساتتة بلغة الغا ب مثل: حيدد األهداف املاراد حتيييهاا حتدياًدا    

وذلك من خالل ثال، مهارات ر يسة للتفكري فاوق املعاريف هاي: )التخطايط  واملراقباة      
 والتحكم  والتيويم( 

 صدق األداة:

 س التحيا من صدق استبانة مهارات التفكري فوق املعريف من خالل ما يلي:
( مان األسااتتة   ٩الصدق الظاهري: وذلك بعرض الصورة األولية لالستبانة علاى )   أ

تخصصني يف امل اه  وطرق التدريس بكلية الدراسات العلياا الرتبوياة يف جاامعيت    امل
)الياهرة  وامللك عبد العزيز(  وذلك إلبدات آرا هم حول الصاحة العلمياة واللغوياة    
حملتوى األداة  وم اسبتها للهدف م ها ولعي ة البحث  وكفاية العبارات وارتباا  كاٍل   

مي إليها  وقد اتفا ييط احملكمني على أن األداة م اسبة  م ها باملهارة الر يسة اليت ت ت
 واقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض املفردات 

صاادق االتساااق الااداخلي: وذلااك حبساااب معاماال االرتبااا  بااني درجااات عي ااة    ب
( أساتاًذا   ٢٩( طالًبا وطالبة  و)٤٢استطالعية من خارج عي ة البحث  بلغ عددهم )

بارات املهارة الر يسة ودرجة املهاارة الر يساة ككال  ثام حبسااب      يف كل عبارة من ع
( ١معامل االرتبا  بني درجة املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمييااا  واجلادول )   

 يوضح ذلك:
 (: صدق االتساق الداخلي مليياا مهارات التفكري فوق املعريف١جدول )

 يممهارة التيي مهارة املراقبة والتحكم مهارة التخطيط

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

٠,٣ ١7** ٠ **٠,٦١ ١ **٠,٦٥,7٠,٦٩ **٦٦ ٠ ١ **٥** 
٠ **٠,٦٦ ٢ **٠,٦٦ **٠,٥٨ ٢ **٠,٦٨ **٠,٥٠ ٢,7٢** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٣7** ٠,٦٩ **٠,٦٢ ٣ **٠,٦٨ **٠,٥٩ ٣** 
٠ ٤ **٠,٨٨ **٠,٦٢ ٤ **٠,٨٤ **٠,٦٥ ٤,7٠ **١,7٨** 
٠ **٠,٦٢ ٥,7٠,٦٥ **٠,٦٥ ٥ **٠,٦٦ **٠,٥٤ ٥ **١** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٦7** ٠,٦ ٦ **٠,٦٠ **٠,٦٥ ٦7** ٠,٦٥** 
7 ٠ **٠,٦٠,7٠** 7 ٠,٨٤ **٠,٥٩** 7 ٠,٦ **٠,٥٤7** 
٠ **٠,٥٣ ٨,7٠,٦ **٠,٦٣ ٨ **٠,٦٢ **٠,٥٥ ٨ **٣7** 
٠ **٠,٦٩ ٩,7٠,٦ ٩ **٠,٦٣ **٠,٥٥ ٩ **٠7** ٠,٨٣** 

٠ **٠,٦٤ ١٠,7٠,٦٩ **٠,٦٢ ١٠ **٠,٦٨ **٠,٦٢ ١٠ **٢** 
٠ ١١,7٠ **١,7٠,٤ **٠,٣٩ ١١ **٣7** ٠ **٠,٦٩ ١١,7٢** 

ار
ارة

امله
  

تبا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٢ **٠,٨٦** 

٠ **٠,٦٥ ١٢,7٠ **٠,٥٩ ١٢ **٢,7٨** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٥ **٠,٩٣** 

٠,٤٩ **٠,٦٠ ١٣** 
٠,٥ ١٤7** ٠,٦7** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
 

كلية
ة ال

رج
بالد

 

٠,٩٦ **٠,٩٠** 

 (٠,٠١(  ** دالة ع د )٠,٠٥* دالة ع د )



مجلة العلوم التربوية والنفسية 315المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م314

نورة عو�سة �آل م�سفر �لأ�سمري و�آخرون

مي إليها  وقد اتفا ييط احملكمني على أن األداة م اسبة  م ها باملهارة الر يسة اليت ت ت
 واقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض املفردات 

صاادق االتساااق الااداخلي: وذلااك حبساااب معاماال االرتبااا  بااني درجااات عي ااة    ب
( أساتاًذا   ٢٩( طالًبا وطالبة  و)٤٢استطالعية من خارج عي ة البحث  بلغ عددهم )

بارات املهارة الر يسة ودرجة املهاارة الر يساة ككال  ثام حبسااب      يف كل عبارة من ع
( ١معامل االرتبا  بني درجة املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمييااا  واجلادول )   

 يوضح ذلك:
 (: صدق االتساق الداخلي مليياا مهارات التفكري فوق املعريف١جدول )

 يممهارة التيي مهارة املراقبة والتحكم مهارة التخطيط

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

 العبارة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 

 الطلبة

معامل 
االرتبا  
الستبانة 
 األساتتة

٠,٣ ١7** ٠ **٠,٦١ ١ **٠,٦٥,7٠,٦٩ **٦٦ ٠ ١ **٥** 
٠ **٠,٦٦ ٢ **٠,٦٦ **٠,٥٨ ٢ **٠,٦٨ **٠,٥٠ ٢,7٢** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٣7** ٠,٦٩ **٠,٦٢ ٣ **٠,٦٨ **٠,٥٩ ٣** 
٠ ٤ **٠,٨٨ **٠,٦٢ ٤ **٠,٨٤ **٠,٦٥ ٤,7٠ **١,7٨** 
٠ **٠,٦٢ ٥,7٠,٦٥ **٠,٦٥ ٥ **٠,٦٦ **٠,٥٤ ٥ **١** 
٠,٦ **٠,٥٩ ٦7** ٠,٦ ٦ **٠,٦٠ **٠,٦٥ ٦7** ٠,٦٥** 
7 ٠ **٠,٦٠,7٠** 7 ٠,٨٤ **٠,٥٩** 7 ٠,٦ **٠,٥٤7** 
٠ **٠,٥٣ ٨,7٠,٦ **٠,٦٣ ٨ **٠,٦٢ **٠,٥٥ ٨ **٣7** 
٠ **٠,٦٩ ٩,7٠,٦ ٩ **٠,٦٣ **٠,٥٥ ٩ **٠7** ٠,٨٣** 

٠ **٠,٦٤ ١٠,7٠,٦٩ **٠,٦٢ ١٠ **٠,٦٨ **٠,٦٢ ١٠ **٢** 
٠ ١١,7٠ **١,7٠,٤ **٠,٣٩ ١١ **٣7** ٠ **٠,٦٩ ١١,7٢** 

ار
ارة

امله
  

تبا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٢ **٠,٨٦** 

٠ **٠,٦٥ ١٢,7٠ **٠,٥٩ ١٢ **٢,7٨** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
لية 

الك
جة 

لدر
با

 

٠,٩٥ **٠,٩٣** 

٠,٤٩ **٠,٦٠ ١٣** 
٠,٥ ١٤7** ٠,٦7** 

ارة
امله

  
رتبا

ا
 

كلية
ة ال

رج
بالد

 

٠,٩٦ **٠,٩٠** 

 (٠,٠١(  ** دالة ع د )٠,٠٥* دالة ع د )
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( إىل أن ييط قيم معاامالت االرتباا  دالاة    ١شارت ال تا   املوضحة يف جدول )أ
بني كل عبارة من عبارات املهارة الر يسة والدرجة الكلياة للمهاارة الر يساة  وتراوحات     

( ملهارة التخطيط يف استبانة الطالب  وماا  ٠,7١: ٠,٣7قيم معامالت االرتبا  ما بني )
أعضات هيةاة التادريس  كماا تراوحات قايم معاامالت        ( يف استبانة٠,٨٤: ٠,٦٥بني )

( ملهارة املراقبة والتحكم يف اساتبانة الطاالب  وماا باني     ٠,٦٥: ٠,٣٩االرتبا  ما بني )
( يف استبانة أعضات هيةة التدريس  وتراوحت قيم معامالت االرتبا  ماا  ٠,٨٤: ٠,٤7)

( يف ٠,٨٣: ٠,٤٩ني )( ملهارة التيويم يف اساتبانة الطاالب  وماا با    ٠,7١: ٠,٥٤بني )
(  كماا أشاارت   ٠,٠١استبانة أعضات هيةة التدريس  وييعها قايم دالاة ع اد مساتوى )    

( بني الدرجة الكلية ملهارات ٠,٠١ال تا   إىل وجود ارتباطات طردية دالة ع د مستوى )
)التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( والدرجااة الكليااة للميياااا  حيااث بلغاات 

( على التوالي  ومعامالت ٠,٩٠  ٠,٩٣  ٠,٨٦تبا  الستبانة الطالب )معامالت االر
( علاى التاوالي    ٠,٩٦  ٠,٩٥  ٠,٩٢االرتبا  الستبانة أعضات هيةة التادريس علاى )  

 وهي مؤشرات صدق مرتفعة حتيا أغراض البحث 

 ثبات األداة:

س حساب معامالت )الفاا كرونباا ( لكال مهاارة ر يساة مان املهاارات الاثال،         
( يابني  ٢لدرجة الكلية لالستبانة ككال لادى عي اة البحاث االساتطالعية  واجلادول )      وا

 ال تا  :
 (: معامالت ثبات الفا كرونبا  ٢جدول )

 معامل الفا ألعضات هيةة التدريس معامل الفا للطالب املهارة
 ٠,٩٠ ٠,٨١ التخطيط

 ٠,٨٩ ٠,٨٠ املراقبة والتحكم
 ٠,٩٢ ٠,٨٨ التيويم

 ٠,٩٦ ٠,٩٣ الدرجة الكلية

 ( أن معامالت الثبات مرتفعة وحتيا أغراض البحث ٢يتضح من نتا   اجلدول )

 األساليب اإلحصائية:

األداة   لب اود  والرتاب  احلسابية واملتوسطات املةوية وال سب س حساب التكرارات
 -Tوُدِرَست الفروق بني متوساطات عي اة البحاث باساتخدان اختباارات )ماان وياتين         

Testليل التباين األحادي (  وحتANOVA  

 نتائج البحث ومناقشتها:

 ال تا   املتعلية بالسؤال األول: -

لإلجابة عن السؤال األول التي نص علاى: ةماا درجاة اماتالك طلباة الدراساات       
 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ة

وصااني ( حلساااب الفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات املفح  ٢س اسااتخدان )كااا 
ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
فوق املعاريف الر يساة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  وقاد ُقاِدرت          
استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق 

سلم ثالثي تضمن االستجابات التالية: )ت طبا دا ًما  ت طبا أحياًنا  ال ت طبا  املعريف وفا
(  وبالتاالي يكاون احلكام علاى     ١  ٢  ٣أبًدا(  ييابلها على التوالي التيديرات التالياة: ) 

متوسط استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات      
(  ومتوساط ا إذا  ١,٦٦ – ١فًضا إذا كان مدى الادرجات مان )  التفكري فوق املعريف م خ

(  ومرتفًعا إذا كان مادى الادرجات أكان    ٢,٣٣ -١,٦٦كان مدى الدرجات أكن من )
 ( ٣ -٢,٣٣من )

( للفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات طلبااة ٢واجلاادول التااالي يوضااح قاايم )كااا
ملعيارياة )ع( علاى عباارات    الدراسات العليا  ومتوسطات )ن( اساتجاباتهم واورافاتهاا ا  

مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة التالية: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم  والتياويم(     
 كما يلي:
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 األساليب اإلحصائية:

األداة   لب اود  والرتاب  احلسابية واملتوسطات املةوية وال سب س حساب التكرارات
 -Tوُدِرَست الفروق بني متوساطات عي اة البحاث باساتخدان اختباارات )ماان وياتين         

Testليل التباين األحادي (  وحتANOVA  

 نتائج البحث ومناقشتها:

 ال تا   املتعلية بالسؤال األول: -

لإلجابة عن السؤال األول التي نص علاى: ةماا درجاة اماتالك طلباة الدراساات       
 العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من وجهة نظرهم؟ة

وصااني ( حلساااب الفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات املفح  ٢س اسااتخدان )كااا 
ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
فوق املعاريف الر يساة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  وقاد ُقاِدرت          
استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق 

سلم ثالثي تضمن االستجابات التالية: )ت طبا دا ًما  ت طبا أحياًنا  ال ت طبا  املعريف وفا
(  وبالتاالي يكاون احلكام علاى     ١  ٢  ٣أبًدا(  ييابلها على التوالي التيديرات التالياة: ) 

متوسط استجابات املفحوصني املتعلية بدرجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا ملهاارات      
(  ومتوساط ا إذا  ١,٦٦ – ١فًضا إذا كان مدى الادرجات مان )  التفكري فوق املعريف م خ

(  ومرتفًعا إذا كان مادى الادرجات أكان    ٢,٣٣ -١,٦٦كان مدى الدرجات أكن من )
 ( ٣ -٢,٣٣من )

( للفااروق بااني تكاارارات اسااتجابات طلبااة ٢واجلاادول التااالي يوضااح قاايم )كااا
ملعيارياة )ع( علاى عباارات    الدراسات العليا  ومتوسطات )ن( اساتجاباتهم واورافاتهاا ا  

مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة التالية: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم  والتياويم(     
 كما يلي:
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 ( للفروق بني تكرارات استجابات الطلبة ومتوسطات استجاباتهم ٢(: قيم )كا٣جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة:

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

أقرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,7٠ **7٨,٢٣ ٢ ٢٨ 7٥ يف دراستها 

أحادد األهاداف املااراد حتيييهاا ماان      ٢
 مرتفعة ٠,٤٩ ٢,٦٠ *٢ ٤ ٠ ٤٢ ٦٣ املهمة املطلوبة حتديًدا دقيي ا 

أحدد املتطلبات اليت أحتاجها إل اات    ٣
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,7٠ **٨٠,٩7 ٢ ٢7 7٦ املهمة املطلوبة أول ا 

أحدد االسارتاتيجية امل اسابة إل اات      ٤
 مرتفعة ٠,٦٣ ٢,٤١ **٣١,٦ ٨ ٤٦ ٥١ املهمة املطلوبة 

أجزئ املهمة الكبرية إىل مهان صغرية   ٥
ثام إ اات    حتى يسهل إ اتهاا ومان  

 املهمة األساسية 
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٥٩ **٥٥,٠٨ ٣ ٣7 ٦٥

أحدد الصعوبات واألخطاات احملتمال     ٦
 متوسطة ٠,٦٥ ٢,٢٢ **٢٦,٤٦ ١٣ ٥٦ ٣٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

أحدد أسااليب مواجهاة الصاعوبات      7
واألخطات اليت قد تاواجهين يف أث اات   

 إ ات املهان املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦٤ ٢,٢٣ **٢٨,٩7 ١٢ ٥7 ٣٦

اك ين الت بؤ بال تا   الايت أرغاب يف     ٨
الوصااول إليهااا ع ااد االنتهااات ماان   

 املهمة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٤٤ **٤١,٢٠ ٤ ٥١ ٥٠

أخطط كم من الوقت أحتاج إل اات    ٩
 مرتفعة ٠,٦٨ ٢,٤١ **٢7,٤٩ ١١ ٤٠ ٥٤ املهمة املطلوبة 

أخطط للتأكد من صحة ال تا   الايت    ١٠
 مرتفعة ٠,٥٦ ٢,٣٩ **٤٢,٩١ ٤ ٥٦ ٤٥ م التوصل إليها سيت

أراعااي التسلساال امل طيااي يف ت ظاايم   ١١
 مرتفعة ٠,٥٩ ٢,٥١ *٤٣,٢ ٥ ٤١ ٥٩ خطوات إ ات املهمة املطلوبة 

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٤7 مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

أحافظ على توجيه أفكااري واو ماا      ١٢
 شاود  هو مطلوب لتحييا افادف امل 

 من املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤7 7٢,٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77

أحااافظ علااى تسلساال العمليااات      ١٣
واخلطااوات كمااا خططاات فااا أث ااات 

 إ ات املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,٦٣ **٦٢,٤٠ ١ ٣7 ٦7

أراجااط نتيجااة كاال مهمااة جز يااة      ١٤
توصلت إليها قبل االنتياال للمهماة   

 املطلوبة التالية 
 مرتفعة ٠,٦٢ ٢,٤٨ **٢٦,٣7 7 ٤١ ٥7

اعرف متى باب أن أنتيال للخطاوة      ١٥
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٥7 **٥١,٦٠ ٦ ٣٣ ٦٦ التالية 

أنفاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤٣ **٣٤,١١ 7 ٤٦ ٥٢ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ُأجري التعديالت الالتمة على خطة   ١7
ة حاال اكتشااف   ت فيت املهمة املطلوبا 

 أخطات أو صعوبات يف ت فيتها 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٦٤ **٦٤,٥١ ٣ ٣٢ 7٠

أجت ب تكرار ما أقط فياه مان أخطاات      ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٤,٢ **٩٣,٠٩ ٢ ٢٣ ٨٠

أحفز نفسي على االستمرار يف إ اات    ١٩
 عةمرتف ٠,٤7 ٢,7٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77 املهمة املطلوبة 

أفكر باستمرار حول ما أعرفه وما ال   ٢٠
 مرتفعة ٠,٦٤ ٢,٥١ **٤١,٦٦ ٨ ٣٥ ٦٢ أعرفه 

أقيس باستمرار مادى قادرتي علاى      ٢١
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٩ **٥٤,٩١ ٤ ٣٦ ٦٦ فهم ما أتعلمه 

أعن عن أفكاري بصوت مسموع يف   ٢٢
 متوسط ٠,7٤ ٢,٢7 **١٢,7٤ ١٨ ٤١ ٤٦ أث ات إ ات كل مهمة مطلوبة 

مدى توافا خطواتي يف ت فيات   أقارن  ٢٣
املهمة مط خطاة أدات املهماة املطلوباة    

 املوضوعة مسبي ا 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٦٤ **٤١,٣١ ٤ ٤٩ ٥٢
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 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٤7 مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

أحافظ على توجيه أفكااري واو ماا      ١٢
 شاود  هو مطلوب لتحييا افادف امل 

 من املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤7 7٢,٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77

أحااافظ علااى تسلساال العمليااات      ١٣
واخلطااوات كمااا خططاات فااا أث ااات 

 إ ات املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٠ ٢,٦٣ **٦٢,٤٠ ١ ٣7 ٦7

أراجااط نتيجااة كاال مهمااة جز يااة      ١٤
توصلت إليها قبل االنتياال للمهماة   

 املطلوبة التالية 
 مرتفعة ٠,٦٢ ٢,٤٨ **٢٦,٣7 7 ٤١ ٥7

اعرف متى باب أن أنتيال للخطاوة      ١٥
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٥7 **٥١,٦٠ ٦ ٣٣ ٦٦ التالية 

أنفاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤٣ **٣٤,١١ 7 ٤٦ ٥٢ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ُأجري التعديالت الالتمة على خطة   ١7
ة حاال اكتشااف   ت فيت املهمة املطلوبا 

 أخطات أو صعوبات يف ت فيتها 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٦٤ **٦٤,٥١ ٣ ٣٢ 7٠

أجت ب تكرار ما أقط فياه مان أخطاات      ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٤,٢ **٩٣,٠٩ ٢ ٢٣ ٨٠

أحفز نفسي على االستمرار يف إ اات    ١٩
 عةمرتف ٠,٤7 ٢,7٢ **٨٥,٢٦ ١ ٢7 77 املهمة املطلوبة 

أفكر باستمرار حول ما أعرفه وما ال   ٢٠
 مرتفعة ٠,٦٤ ٢,٥١ **٤١,٦٦ ٨ ٣٥ ٦٢ أعرفه 

أقيس باستمرار مادى قادرتي علاى      ٢١
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٩ **٥٤,٩١ ٤ ٣٦ ٦٦ فهم ما أتعلمه 

أعن عن أفكاري بصوت مسموع يف   ٢٢
 متوسط ٠,7٤ ٢,٢7 **١٢,7٤ ١٨ ٤١ ٤٦ أث ات إ ات كل مهمة مطلوبة 

مدى توافا خطواتي يف ت فيات   أقارن  ٢٣
املهمة مط خطاة أدات املهماة املطلوباة    

 املوضوعة مسبي ا 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٦٤ **٤١,٣١ ٤ ٤٩ ٥٢
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ويم
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رة 
مها

 

أتأكد من مدى حتيا األهاداف الايت     ٢٤
خططت فا بعاد االنتهاات مان إ اات     

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٤٨ 7٠,٢ **٢٠,77 ١ ٣٠ 7٤

أحتيا مان مادى م اسابة األسااليب       ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٦ **٥٠,١١ ٤ ٣٨ ٦٣

أقاايم فاعليااة األساااليب املسااتخدمة    ٢٦
للتغلاااب علاااى الصاااعوبات الااايت 

 واجهتين أث ات ت فيت املهمة 
 ةمرتفع ٠,٦٥ ٢,٤١ **٢٩,٨٩ ٩ ٤٤ ٥٢

أحتيا من دقة ال تا   اليت س التوصل   ٢7
 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٦٥ **٦٦,7٤ ٣ ٣١ 7١ إليها بعد ت فيت املهمة املطلوبة 

أحتيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س     ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥7 ٢,٥٤ **٤٩,٤7 ٤ ٤٠ ٦١

أحتيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س     ٢٩
بعااد ت فياات املهمااة  التوصاال إليهااا  

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٨ ٢,٦٣ **77,٦٣ ٥ ٢٩ 7١

أقااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 مرتفعة ٠,٥١ ٢,7١ **٨٥,٥٤ ٣ ٢٤ 7٨ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 

أهتم بتصحيح األخطات الايت وقعات     ٣١
 مرتفعة ٠,٤٦ ٢,7٨ **١٠7,٠٣ ٢ ١٩ ٨٤ فيها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

أقارن ال تا   الايت س التوصال إليهاا      ٣٢
مط ال تا   اليت س الت بؤ بها قبل ت فيت 

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٤7 **٣7,77 ٦ ٤٤ ٥٥

أحاادد مااواطن الضااعف واليااوة يف    ٣٣
اخلطااة الاايت وضااعتها إل ااات املهمااة 

 املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٣ ٢,٥٩ **٥٥,٦٠ ٢ ٣٩ ٦٤

كال   أقيم مدى قادرتي علاى وضاط     ٣٤
البدا ل املخطط فا يف اعتبااري أث اات   

 ا ات املهمة 
 مرتفعة ٠,٦٨ ٢,٤٥ **٣١,٦٠ ١١ ٣٦ ٥٨

ات
هار

امل
 

 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

أبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 مرتفعة ٠,٦٦ ٢,٤٣ **٣٠,٠٠ ١٠ ٤٠ ٥٥ املهمة املطلوبة بعد ا اتها 

أسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٦١ **٥٨,٥١ ٣ ٣٥ ٦7 مواقف جديدة ذات عالقة 

أقارن الزمن التي تطلباه أدات املهماة     ٣7
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٥٠ **٤١,٢٠ ٦ ٤٠ ٥٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٥7 مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥* دالة ع د مستوى داللة )
لفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ( ل٢( يتضح أن قيم )كا٣من خالل جدول )

( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )
(  ٠,٠٥(  باستث ات الفيرتني الثانية واحلادية عشر اليت جاتتا دالة ع اد مساتوى )  ٠,٠١)

جابة ( كانات يف اجتااه اسات   ١١  ٩  ٥  ٤  ٣  ٢  ١كما أن الفاروق يف العباارات رقام )   
)ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا   يف حاني كانات الفاروق يف اجتااه          

(  أيًضاا يتضاح مان    ١٠  ٨  7  ٦استجابة )ت طبا أحيانا( يف كل مان العباارات رقام )   
ال تا   أن درجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا جبامعاة بيشاة ملهاارة التخطايط ككال           

رتبطة بهته املهارة من وجهاة نظارهم كانات )مرتفعاة(  عادا      وكتلك جلميط العبارات امل
واألخطاات احملتمال مواجهتهاا ع اد ت فيات املهماة       (: ةأحادد الصاعوبات   ٦الفيرتني رقم )

واألخطاات الايت قاد تاواجهين يف      (: ةأحدد أساليب مواجهة الصعوبات7املطلوبةة  ورقم )
ك فا متوسطة  وقد يعزى ذلاك إىل أن  أث ات إ ات املهان املطلوبةة حيث كانت درجة االمتال

الطلبة يف تعاملهم مط مهان التعلم ييفون ع د مرحلة الفهم والتطبيا فيط وال يتجااوتون  
ذلك إىل استيرات املعطيات احلالية واملعلومات السابية وحتليلها بصورة متعمية تسااعد يف  

( للفاروق باني تكارارات    ٢كما يتضاح أن قايم )كاا    .الت بؤ مبا سوف يتم مواجهته الحي ا
استجابات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  

(  كما أن الفروق يف اجتاه اساتجابة )ت طباا دا ًماا( حياث     ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)
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 العبارات
 رات االستجاباتتكرا

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

أبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 مرتفعة ٠,٦٦ ٢,٤٣ **٣٠,٠٠ ١٠ ٤٠ ٥٥ املهمة املطلوبة بعد ا اتها 

أسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٦١ **٥٨,٥١ ٣ ٣٥ ٦7 مواقف جديدة ذات عالقة 

أقارن الزمن التي تطلباه أدات املهماة     ٣7
 مرتفعة ٠,٦١ ٢,٥٠ **٤١,٢٠ ٦ ٤٠ ٥٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 مرتفعة ٠,٥٤ ٢,٥7 مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥* دالة ع د مستوى داللة )
لفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ( ل٢( يتضح أن قيم )كا٣من خالل جدول )

( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )
(  ٠,٠٥(  باستث ات الفيرتني الثانية واحلادية عشر اليت جاتتا دالة ع اد مساتوى )  ٠,٠١)

جابة ( كانات يف اجتااه اسات   ١١  ٩  ٥  ٤  ٣  ٢  ١كما أن الفاروق يف العباارات رقام )   
)ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا   يف حاني كانات الفاروق يف اجتااه          

(  أيًضاا يتضاح مان    ١٠  ٨  7  ٦استجابة )ت طبا أحيانا( يف كل مان العباارات رقام )   
ال تا   أن درجة اماتالك طلباة الدراساات العلياا جبامعاة بيشاة ملهاارة التخطايط ككال           

رتبطة بهته املهارة من وجهاة نظارهم كانات )مرتفعاة(  عادا      وكتلك جلميط العبارات امل
واألخطاات احملتمال مواجهتهاا ع اد ت فيات املهماة       (: ةأحادد الصاعوبات   ٦الفيرتني رقم )

واألخطاات الايت قاد تاواجهين يف      (: ةأحدد أساليب مواجهة الصعوبات7املطلوبةة  ورقم )
ك فا متوسطة  وقد يعزى ذلاك إىل أن  أث ات إ ات املهان املطلوبةة حيث كانت درجة االمتال

الطلبة يف تعاملهم مط مهان التعلم ييفون ع د مرحلة الفهم والتطبيا فيط وال يتجااوتون  
ذلك إىل استيرات املعطيات احلالية واملعلومات السابية وحتليلها بصورة متعمية تسااعد يف  

( للفاروق باني تكارارات    ٢كما يتضاح أن قايم )كاا    .الت بؤ مبا سوف يتم مواجهته الحي ا
استجابات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  

(  كما أن الفروق يف اجتاه اساتجابة )ت طباا دا ًماا( حياث     ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)
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يتضح مان ال تاا   أن درجاة    إنها االستجابة األكثر تكرارا  يف ييط عبارات املهارة  أيًضا 
امتالك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والتحكم ككل  وكاتلك جلمياط   

(: ١١العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظرهم كانت )مرتفعة(  عدا العبارة رقام ) 
جاة  ةأعن عن أفكاري بصوت مسموع يف أث ات إ ات كال مهماة مطلوباةة حياث كانات در     

االمتالك فا متوسطة  وقد يعزى ذلك إىل عادن رغباة الطلباة يف نياد أنفساهم  أو عادن       
تيبلهم لل يد من اآلخرين  أو خاوفهم مان التعارض لالنتيااد ع اد التعابري عان آرا هام         

( للفروق بني تكرارات استجابات عي اة البحاث   ٢وكتلك يتضح أن قيم )كا وأفكارهم 
(  ٠,٠١( دالة ع اد مساتوى )  ٢لتيويم بدرجات حرية )يف كل عبارة من عبارات مهارة ا

كما أن الفروق يف اجتاه استجابة )ت طبا دا ًما( حياث إنهاا االساتجابة األكثار تكارارا  يف      
ييط عبارات املهارة  أيًضا يتضح من ال تا   أن درجاة اماتالك طلباة الدراساات العلياا      

ارات املرتبطة بهته املهارة من وجهاة  جبامعة بيشة ملهارة التيويم ككل  وكتلك جلميط العب
 نظرهم كانت )مرتفعة( 

وتتفا ييط ال تا   السابية فيما خيص ارتفاع درجة التفكري فوق املعريف لدى أفراد 
العي ة من وجهة نظرهم يف كل مهارة مان مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف  ويف مهاارات       

)الادليمي واملسايعدين والياديرات     التفكري فوق املعريف ككل مط نتا   دراساةكلًٍّ مان:   
 ,Akpuri, 2017; Coşkun ٢٠١٩؛ إباراهيم ومريغاين    ٢٠١٨؛ الشاريدة   ٢٠١7
؛ وصاواحلة واملاومين    ٢٠١7(  يف حني ختتلف مط نتا   دراسةكلًٍّ من: )صا   ;2018
( اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعريف لدى الطلبة جات بدرجة متوسطة  ٢٠١7

هارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف التفكري فاوق املعاريف ككال  ودراساة     يف كل م
اليت توصالت إىل أن الاتفكري فاوق املعاريف لادى الطلباة جاات          (Fauzi, 2019)فوتي 

بدرجة م خفضة  يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف التفكري فاوق املعاريف   
ة البحو، السابية يف العديد من املاتغريات حياث   ككل  وقد يعزى ذلك إىل اختالف عي 

أنهم من مراحل دراسية أقال  وختصصاات علمياة خمتلفاة  وحتصايل دراساي متفااوت         
خبالف طلبة مرحلة الدراسات العليا بيسم امل اه  وطرق التدريس يف كلية الرتبية الاتين  

 الدراسية  ضمن ميرراتهم يتميزون بتحصيل دراسي مرتفط  كما أنهم يت اولون التفكري ومهاراته

 ال تا   املتعلية بالسؤال الثاني: -

لإلجابة عن السؤال الثاني التي نص على: ةما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا 
ملهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  واملراقبة والاتحكم  والتييايم( مان وجهاة نظار      

 أساتتتهم؟ة
تكرارات استجابات أعضات هيةة التادريس  ( حلساب الفروق بني ٢س استخدان )كا

ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
( ٤فوق املعريف الر يسة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  واجلادول )      

 يوضح ال تا  :
 

ت أعضات هيةة التدريس ومتوسطات استجاباتهم ( للفروق بني تكرارات استجابا٢(: قيم )كا٤جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

ييرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 متوسطة ٠,٤٠ ٢,١١ **٤١,١7 ١ ٣٠ ٥ يف دراستها 

حيدد األهداف املراد حتيييهاا حتدياًدا     ٢
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,١٩ **٢٣,١7 ٢ ٢٥ ٩ دقيي ا 

حيدد املتطلبات اليت حيتاجها يف إ اات    ٣
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١ املهمة املطلوبة أول ا 

حياادد االساارتاتيجية امل اساابة إل ااات   ٤
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ املهمة املطلوبة 

بزئ املهمة الكبرية إىل مهان صاغرية    ٥
حتى يسهل إ اتهاا ومان ثام إ اات     

 املهمة األساسية 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

حيدد الصاعوبات واألخطاات احملتمال      ٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

اليب مواجهااة الصااعوبات حياادد أساا  7
واألخطات اليت قاد تواجهاه يف أث اات    

 إ ات املهان املطلوبة
 متوسطة ٠,٦٥ ١,٩٢ **١٠,٥٠ ٩ ٢١ ٦
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 ال تا   املتعلية بالسؤال الثاني: -

لإلجابة عن السؤال الثاني التي نص على: ةما درجة امتالك طلبة الدراسات العليا 
ملهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  واملراقبة والاتحكم  والتييايم( مان وجهاة نظار      

 أساتتتهم؟ة
تكرارات استجابات أعضات هيةة التادريس  ( حلساب الفروق بني ٢س استخدان )كا

ومتوسطات استجاباتهم واورافاتها املعيارية يف كل عبارة من عباارات مهاارات الاتفكري    
( ٤فوق املعريف الر يسة التالياة: )التخطايط  واملراقباة والاتحكم والتياويم(  واجلادول )      

 يوضح ال تا  :
 

ت أعضات هيةة التدريس ومتوسطات استجاباتهم ( للفروق بني تكرارات استجابا٢(: قيم )كا٤جدول )
 واورافاتها املعيارية على عبارات األداة

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يط
خط

 الت
ارة

مه
 

ييرأ املهمة املطلوبة بعما قبال البادت     ١
 متوسطة ٠,٤٠ ٢,١١ **٤١,١7 ١ ٣٠ ٥ يف دراستها 

حيدد األهداف املراد حتيييهاا حتدياًدا     ٢
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,١٩ **٢٣,١7 ٢ ٢٥ ٩ دقيي ا 

حيدد املتطلبات اليت حيتاجها يف إ اات    ٣
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١ املهمة املطلوبة أول ا 

حياادد االساارتاتيجية امل اساابة إل ااات   ٤
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ املهمة املطلوبة 

بزئ املهمة الكبرية إىل مهان صاغرية    ٥
حتى يسهل إ اتهاا ومان ثام إ اات     

 املهمة األساسية 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

حيدد الصاعوبات واألخطاات احملتمال      ٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ مواجهتها ع د ت فيت املهمة املطلوبة 

اليب مواجهااة الصااعوبات حياادد أساا  7
واألخطات اليت قاد تواجهاه يف أث اات    

 إ ات املهان املطلوبة
 متوسطة ٠,٦٥ ١,٩٢ **١٠,٥٠ ٩ ٢١ ٦
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

اك ه الت بؤ بال تاا   الايت يرغاب يف      ٨
الوصول إليها ع د االنتهات من إ اات  

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ١,٩٤ **٢٤,٦7 ٦ ٢٦ ٤

 اات  خيطط كم من الوقات حيتااج إل    ٩
 متوسطة ٠,7٤ ٢,١7 **٣,٥٠ 7 ١٦ ١٣ املهمة املطلوبة 

خيطط للتأكد من صحة ال تاا   الايت     ١٠
 متوسطة ٠,٦٦ ٢,١7 **٩,٥٠ ٥ ٢٠ ١١ يتم التوصل إليها 

يراعااي التسلساال امل طيااي يف ت ظاايم   ١١
 متوسطة ٠,٦٢ ٢,٣١ **١١,١7 ٣ ١٩ ١٤ خطوات إ ات املهمة املطلوبة 

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ مهارة التخطيط ككل

كم
تح

وال
قبة 

ملرا
رة ا

مها
 

حيافظ على توجيه أفكاره وو ما هاو    ١٢
مطلوب لتحييا افدف امل شاود مان   

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٥٥ ٢,٤٢ **١٥,٥٠ ١ ١٩ ١٦

حياااافظ علاااى تسلسااال العملياااات   ١٣
واخلطوات كما خطط فا أث ات إ اات  

 املهمة املطلوبة 
 سطةمتو ٠,٦٢ ٢,٣١ **١١,١7 ٣ ١٩ ١٤

يراجط نتيجة كل مهمة جز ية توصل   ١٤
 متوسطة ٠,٦7 ٢,١١ **٨,٦7 ٦ ٢٠ ١٠ إليها قبل االنتيال للمهمة التالية 

يعرف متى باب أن ي تيال للخطاوة      ١٥
 متوسطة ٠,٦٥ ٢,٢٥ **٩,٥٠ ٤ ١٩ ١٣ التالية 

ي فاات بدقااة االساارتاتيجية الاايت س      ١٦
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١ اختيارها أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

بري التعديالت الالتمة على خطاة    ١7
ت فيت املهمة حال اكتشاف أخطاات أو  

 صعوبات يف ت فيتها 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطاات    ١٨
يف كاال خطااوة ماان خطااوات ت فياات 

 املهمة املطلوبة 
 مرتفعة ٠,٦٠ ٢,٤٢ **١٢,٥٠ ٢ ١7 ١7

فز نفسه على االساتمرار يف إ اات   حي  ١٩
 مرتفعة ٠,٥٩ ٢,٣٦ **١٣,١7 ٢ ١٩ ١٥ املهمة املطلوبة 

ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يفكر باستمرار حول ما يعرفه وما ال   ٢٠
 متوسطة ٠,٥٢ ٢,١١ **٢٥,١7 ٣ ٢٦ 7 يعرفه 

يييس باساتمرار مادى قدرتاه علاى       ٢١
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7 فهم ما يتعلمه 

ساموع يف  يعن عن أفكاره بصاوت م   ٢٢
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ أث ات إ ات املهمة املطلوبة 

ييارن مادى توافاا خطاوات ت فيات       ٢٣
املهمااة املطلوبااة مااط خطااة األدات    

 املوضوعة مسبي ا 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٢٣ مهارة املراقبة والتحكم ككل

ويم
التي

رة 
مها

 

أهدافاه الايت   يتأكد مان مادى حتياا      ٢٤
خطااط فااا بعااد االنتهااات ماان إ ااات 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتحيا من مادى م اسابة األسااليب      ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١

يييم فاعلية األساليب اليت استخدمها   ٢٦
بات اليت واجهته للتغلب على الصعو

 أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ١,٩7 **١٥,١7 7 ٢٣ ٦

يتحيااا ماان دقااة ال تااا   الاايت س      ٢7
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٦ ٢,١7 **١٩,٥٠ ٣ ٢٤ ٩

يتحيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س    ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

يتحيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س    ٢٩
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥١ ٢,٢٨ **٢٢,١7 ١ ٢٤ ١١

ييااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

يفكر باستمرار حول ما يعرفه وما ال   ٢٠
 متوسطة ٠,٥٢ ٢,١١ **٢٥,١7 ٣ ٢٦ 7 يعرفه 

يييس باساتمرار مادى قدرتاه علاى       ٢١
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7 فهم ما يتعلمه 

ساموع يف  يعن عن أفكاره بصاوت م   ٢٢
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,١١ **١٨,٦7 ٤ ٢٤ ٨ أث ات إ ات املهمة املطلوبة 

ييارن مادى توافاا خطاوات ت فيات       ٢٣
املهمااة املطلوبااة مااط خطااة األدات    

 املوضوعة مسبي ا 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٠٨ **٢١,٥٠ ٤ ٢٥ 7

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٢٣ مهارة املراقبة والتحكم ككل

ويم
التي

رة 
مها

 

أهدافاه الايت   يتأكد مان مادى حتياا      ٢٤
خطااط فااا بعااد االنتهااات ماان إ ااات 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٥ ٢,٢٥ **١٨,٥٠ ٢ ٢٣ ١١

يتحيا من مادى م اسابة األسااليب      ٢٥
اليت س استخدامها أث ات ت فيات املهماة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٢٢ **١٥,١7 ٣ ٢٢ ١١

يييم فاعلية األساليب اليت استخدمها   ٢٦
بات اليت واجهته للتغلب على الصعو

 أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ١,٩7 **١٥,١7 7 ٢٣ ٦

يتحيااا ماان دقااة ال تااا   الاايت س      ٢7
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٦ ٢,١7 **١٩,٥٠ ٣ ٢٤ ٩

يتحيااا ماان كفايااة ال تااا   الاايت س    ٢٨
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦

يتحيااا ماان صااحة ال تااا   الاايت س    ٢٩
التوصاال إليهااا بعااد ت فياات املهمااة   

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥١ ٢,٢٨ **٢٢,١7 ١ ٢٤ ١١

ييااايم ال تاااا   واحللاااول بطريياااة    ٣٠
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦ موضوعية بعيدة عن التحيز والتاتية 
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ات
هار

امل
 

 العبارات
 تكرارات االستجابات

درجة  ع ن ٢كا
ت طبا  االمتالك

 دا ما 
ت طبا 
 أحيانا 

ال ت طبا 
 أبدا 

وقط فيها يهتم بتصحيح األخطات اليت   ٣١
 متوسطة ٠,٥٤ ٢,٢٢ **٢٠,٦7 ٢ ٢٤ ١٠ أث ات ت فيت املهمة املطلوبة 

ييارن ال تا   الايت س التوصال إليهاا      ٣٢
مط ال تا   اليت س الت بؤ بها قبل ت فيت 

 املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٠٦ **١٨,١7 ٥ ٢٤ 7

حياادد مااواطن الضااعف واليااوة يف     ٣٣
 اخلطااة الاايت وضااعها إل ااات املهمااة 

 املطلوبة 
 متوسطة ٠,٦١ ٢,٠٣ **١٥,١7 ٦ ٢٣ 7

يييم مادى قدرتاه علاى وضاط كال        ٣٤
البدا ل اليت س التخطيط فا يف اعتباره 

 أث ات إ ات املهمة املطلوبة 
 متوسطة ٠,٥٩ ٢,٠٠ **١٨,٠٠ ٦ ٢٤ ٦

يبادر بطرح أفكار جديدة للتعامل مط   ٣٥
 متوسطة ٦٠ ٠ ١,٩٢ **١٥,٥٠ ٨ ٢٣ ٥ املهمة املطلوبة بعد أ زها 

يسااتطيط توهيااف مااا س تعلمااه يف     ٣٦
 متوسطة ٠,٥٣ ٢,٠٦ **٢٤,٦7 ٤ ٢٦ ٦ مواقف جديدة ذات عالقة 

ييارن الزمن التي تطلبه أدات املهماة    ٣7
 م خفضة ٠,7٥ ١,٤٩ **٢,١7 ١١ ١٦ ٩ املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا ها 

 متوسطة ٠,٥٨ ٢,٠٨ مهارة التيويم ككل

 (٠,٠١(  ** دالة ع د مستوى داللة )٠,٠٥لة )* دالة ع د مستوى دال

( للفروق بني تكرارات اساتجابات عي اة   ٢( يتضح أن قيم )كا٤من خالل جدول )
( دالاة ع اد مساتوى    ٢البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة التخطيط بدرجات حرية )

األكثار   (  كما أن الفروق يف اجتاه استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث إنهاا االساتجابة  ٠,٠١)
تكرارا  يف ييط عبارات املهارة  أيًضا يتضح من ال تا   أن درجة امتالك طلبة الدراساات  
العليا جبامعة بيشة ملهارة التيويم ككل  وكتلك جلميط العبارات املرتبطة بهته املهاارة مان   

( للفاروق باني تكارارات    ٢وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  كما يتضح أن قيم )كا
ات عي ة البحث يف كل عبارة من عبارات مهارة املراقبة والتحكم بدرجات حرياة  استجاب

(  كما أن الفروق كانت يف اجتاه استجابة )ت طباا أحياًناا(   ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢)

حيث أنها االستجابة األكثر تكارارا   أيًضاا يتضاح مان ال تاا   أن درجاة اماتالك طلباة         
هارة املراقباة والاتحكم ككال  وكاتلك جلمياط العباارات       الدراسات العليا جبامعة بيشة مل

(: ١املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  عدا العبارات رقام ) 
ةحيافظ على توجيه أفكاره وو ما هو مطلوب لتحييا افدف امل شود من املهماة املطلوباةة    

كل خطوة من خطاوات ت فيات املهماة     (: ةيتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطات يف7ورقم )
(: ةحيفز نفسه على االستمرار يف إ اات املهماة املطلوباةة  حياث كانات      ٨املطلوبةة  ورقم )

درجة االمتالك فا )مرتفعة(  وهو ما يتفا مط وجهة نظار الطلباة حاول اماتالكهم فاته      
( ٢قايم )كاا   املهارات الفرعية املتضام ة يف مهاارة املراقباة والاتحكم  وكاتلك يتضاح أن      

للفروق بني تكرارات استجابات عي ة البحث يف كل عباارة مان عباارات مهاارة املراقباة      
(  كما أن الفروق كانت يف اجتااه  ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢والتحكم بدرجات حرية )

استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث أنها االستجابة األكثر تكرارا   أيًضا يتضح مان ال تاا   أن   
ك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والاتحكم ككال  وكاتلك    درجة امتال

جلميط العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظار أسااتتتهم كانات )متوساطة(  عادا      
(: ةييارن الزمن التي تطلبه أدات املهمة املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا هااة   ١٤العبارة رقم )

ك فا )م خفضة(  وقد يعزى ذلك إىل أن الطلبة ي فصالون عان   حيث كانت درجة االمتال
مهمة التعلم املطلوبة مبجرد االنتهات م ها وتيداها فاال يعاودون يياارنون الازمن الفعلاي      
املستغرق بالزمن املخطط له  ويظهر ذلك لةساتتة من خالل عدن تطاور مهاارات إدارة   

 الوقت لدى الطلبة 
ة مط نتاا   دراساة: )الادليمي واملسايعدين والياديرات      وتتفا ييط ال تا   السابي

(  اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعاريف لادى طلباة الدراساات     ٢٠١7وغ يم  
العليا من وجهة نظر األساتتة متوسطة يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف 

احلالي قد اقتصرت على طلباة  التفكري فوق املعريف ككل  على الرغم من أن عي ة البحث 
 مرحلة املاجستري بي ما العي ة يف البحث السابا مشلت طلبة الدكتوراه أيًضا 
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حيث أنها االستجابة األكثر تكارارا   أيًضاا يتضاح مان ال تاا   أن درجاة اماتالك طلباة         
هارة املراقباة والاتحكم ككال  وكاتلك جلمياط العباارات       الدراسات العليا جبامعة بيشة مل

(: ١املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظر أساتتتهم كانت )متوسطة(  عدا العبارات رقام ) 
ةحيافظ على توجيه أفكاره وو ما هو مطلوب لتحييا افدف امل شود من املهماة املطلوباةة    

كل خطوة من خطاوات ت فيات املهماة     (: ةيتج ب تكرار ما ييط فيه من أخطات يف7ورقم )
(: ةحيفز نفسه على االستمرار يف إ اات املهماة املطلوباةة  حياث كانات      ٨املطلوبةة  ورقم )

درجة االمتالك فا )مرتفعة(  وهو ما يتفا مط وجهة نظار الطلباة حاول اماتالكهم فاته      
( ٢قايم )كاا   املهارات الفرعية املتضام ة يف مهاارة املراقباة والاتحكم  وكاتلك يتضاح أن      

للفروق بني تكرارات استجابات عي ة البحث يف كل عباارة مان عباارات مهاارة املراقباة      
(  كما أن الفروق كانت يف اجتااه  ٠,٠١( دالة ع د مستوى )٢والتحكم بدرجات حرية )

استجابة )ت طبا أحياًنا( حيث أنها االستجابة األكثر تكرارا   أيًضا يتضح مان ال تاا   أن   
ك طلبة الدراسات العليا جبامعة بيشة ملهارة املراقبة والاتحكم ككال  وكاتلك    درجة امتال

جلميط العبارات املرتبطة بهته املهارة من وجهة نظار أسااتتتهم كانات )متوساطة(  عادا      
(: ةييارن الزمن التي تطلبه أدات املهمة املطلوبة مط الزمن احملدد ألدا هااة   ١٤العبارة رقم )

ك فا )م خفضة(  وقد يعزى ذلك إىل أن الطلبة ي فصالون عان   حيث كانت درجة االمتال
مهمة التعلم املطلوبة مبجرد االنتهات م ها وتيداها فاال يعاودون يياارنون الازمن الفعلاي      
املستغرق بالزمن املخطط له  ويظهر ذلك لةساتتة من خالل عدن تطاور مهاارات إدارة   

 الوقت لدى الطلبة 
ة مط نتاا   دراساة: )الادليمي واملسايعدين والياديرات      وتتفا ييط ال تا   السابي

(  اليت توصلت إىل أن درجة التفكري فوق املعاريف لادى طلباة الدراساات     ٢٠١7وغ يم  
العليا من وجهة نظر األساتتة متوسطة يف كل مهارة من مهارات التفكري فوق املعريف ويف 

احلالي قد اقتصرت على طلباة  التفكري فوق املعريف ككل  على الرغم من أن عي ة البحث 
 مرحلة املاجستري بي ما العي ة يف البحث السابا مشلت طلبة الدكتوراه أيًضا 
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 ال تا   املتعلية بالسؤال الثالث: -
لإلجابة عن السؤال الثالث التي نص على: ةهل توجد فروق دالاة إحصاا يًّا ع اد    

ليا ملهارات التفكري فوق ( بني متوسطي درجة امتالك طلبة الدراسات الع٠,٠٥مستوى )
 املعريف من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أساتتتهم؟ة 

اسُتخِدن اختبار مان ويتين لدراسة الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني      
)الطلبة  وأعضات هيةة التدريس( يف تيييم درجة امتالك طلبة الدراساات العلياا ملهاارات    

: )التخطيط  املراقبة والاتحكم  والتياويم( مان وجهاة     التفكري فوق املعريف الر يسة التالية
نظرهم ومن وجهة نظر أساتتتهم وكتلك يف الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعاريف  
ككل  وقد اسُتخِدن اختبار مان وتين نظًرا لزيادة الفروق بني عدد اجملموعتني  حياث بلاغ   

( ٥(  واجلادول ) ٣٦دريس )(  يف حني بلاغ عادد أعضاات هيةاة التا     ١٠٥عدد الطالب )
 يوضح ال تا   املتعلية بتلك:

 (: نتا   اختبار مان ويتين لدراسة الفروق بني متوسطات جمموعيت البحث ٥جدول )
 يف تيييم درجة امتالك الطلبة ملهارات التفكري فوق املعريف

توى مس Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة مهارات التفكري فوق املعريف
 الداللة

 ١٥٨٥,٠٠ ٤٤,٠٣ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٤,٦٠٦ ٨٤٢٦,٠٠ ٨٠,٢٥ ١٠٥ الطلبة مهارة التخطيط

 ١٦١٨,٥٠ ٤٤,٩٦ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٤,٤٤٨ ٨٣٩٢,٥٠ 7٩,٩٣ ١٠٥ الطلبة مهارة املراقبة والتحكم

 ١٣١٤,٥٠ ٣٦,٥١ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٥,٨٨٥ ٨٦٩٦,٥٠ ٨٢,٨٢ ١٠٥ الطلبة مهارة التيويم
مهارات التفكري فوق املعريف 

 ككل
 ١٤٠٤,٠٠ ٣٩,٠٠ ٣٦ أعضات هيةة التدريس ٠,٠٠١ ٥,٤٥٠ ٨٦٠7,٠٠ ٨١,٩7 ١٠٥ الطلبة

( وجود فروق دالة إحصا يًّا بني درجاة اماتالك   ٥يتضح من خالل نتا   اجلدول )
ري فاوق املعاريف )التخطايط  واملراقباة والاتحكم       طلبة الدراسات العلياا ملهاارات الاتفك   

والتيويم( من وجهة نظر الطلبة جتاه أنفسهم ومن وجهة نظر أساتتتهم فام  وكاتلك يف   
دالة إحصا يًّا  Zالدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل  حيث جاتت ييط قيم 

 ( ٠,٠٠١ع د مستوى داللة )

لطلبة وأعضات هيةة التدريس يف اجلادول الساابا   ومبيارنة متوسطات الرتب لدى ا
 د أن تيدير الطلبة ألنفسهم يف درجة امتالك مهارات التفكري فوق املعريف مرتفط ميارناة  
بتيدير أساتتتهم فم  حيث بلغ متوسط رتاب مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ملهاارات:       

  ٨٠,٢٥ألنفسااهم ) )التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( ع ااد تياادير الطلبااة  
( على التوالي  بي ما بلغ متوسط رتب املهارات ع اد تيادير األسااتتة    ٨٢,٨٢  7٩,٩٣
( علااى التااوالي  وكااتلك بال ساابة ملتوسااط رتااب ٣٦,٥١  ٤٤,٩٦  ٤٤,٠٣للطلبااة )

الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل؛ حيث بلغ متوسط رتاب تيادير الطلباة    
(؛ واكان  ٣٩,٠٠ ما بلغ متوسط رتب تيدير األساتتة للطلباة ) (  بي٨١,٩7ألنفسهم )

تفسري ذلك بأن الطلبة عادة ييدِّرون ألنفسهم درجات أعلى مان تيادير أسااتتتهم فام      
كما أن طلبة الدراسات العليا قد يعتدون بأنفساهم وقادراتهم فيعتيادون أنهام اتلكاون      

أو أنهام يادركون متكا هم مان هاته      مهارات التفكري فوق املعريف بدرجاة مرتفعاة فعل اا     
املهارات بدرجة متوساطة لكا هم بدوناه مان غاري املال ام التصاريح باتلك  بادليل أن          
استجابات األساتتة أشارت إىل اماتالك طلباتهم ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بدرجاة        
متوسطة  ومل تت اول أي من الدراسات الساابية هاتا الساؤال بالبحاث والتفساري إال أناه       

(  اد أنهاا توصالت إىل    ٢٠١7استيرات دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ ايم ) ب
نفس ال تيجة من أن درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من 

 وجهة نظرهم مرتفعة بي ما هي متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم 

 ال تا   املتعلية بالسؤال الرابط: -
السؤال الرابط التي نص على: ةهل توجد فاروق دالاة إحصاا ًيا ع اد      لإلجابة عن

( يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف     ٠,٠٥مستوى )
 تعزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (؟ة

  (T- Test)اخُتِبارت الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني باساتخدان        
 واإلجابة عن األسةلة الفرعية لكل متغري كما يلي:

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا يًّا ع ااد مسااتوى )  أ
 الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري ال وع )ذكور/ إنا،(؟
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لطلبة وأعضات هيةة التدريس يف اجلادول الساابا   ومبيارنة متوسطات الرتب لدى ا
 د أن تيدير الطلبة ألنفسهم يف درجة امتالك مهارات التفكري فوق املعريف مرتفط ميارناة  
بتيدير أساتتتهم فم  حيث بلغ متوسط رتاب مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ملهاارات:       

  ٨٠,٢٥ألنفسااهم ) )التخطاايط  واملراقبااة والااتحكم  والتيااويم( ع ااد تياادير الطلبااة  
( على التوالي  بي ما بلغ متوسط رتب املهارات ع اد تيادير األسااتتة    ٨٢,٨٢  7٩,٩٣
( علااى التااوالي  وكااتلك بال ساابة ملتوسااط رتااب ٣٦,٥١  ٤٤,٩٦  ٤٤,٠٣للطلبااة )

الدرجة الكلية ملهارات التفكري فوق املعريف ككل؛ حيث بلغ متوسط رتاب تيادير الطلباة    
(؛ واكان  ٣٩,٠٠ ما بلغ متوسط رتب تيدير األساتتة للطلباة ) (  بي٨١,٩7ألنفسهم )

تفسري ذلك بأن الطلبة عادة ييدِّرون ألنفسهم درجات أعلى مان تيادير أسااتتتهم فام      
كما أن طلبة الدراسات العليا قد يعتدون بأنفساهم وقادراتهم فيعتيادون أنهام اتلكاون      

أو أنهام يادركون متكا هم مان هاته      مهارات التفكري فوق املعريف بدرجاة مرتفعاة فعل اا     
املهارات بدرجة متوساطة لكا هم بدوناه مان غاري املال ام التصاريح باتلك  بادليل أن          
استجابات األساتتة أشارت إىل اماتالك طلباتهم ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف بدرجاة        
متوسطة  ومل تت اول أي من الدراسات الساابية هاتا الساؤال بالبحاث والتفساري إال أناه       

(  اد أنهاا توصالت إىل    ٢٠١7استيرات دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ ايم ) ب
نفس ال تيجة من أن درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف من 

 وجهة نظرهم مرتفعة بي ما هي متوسطة من وجهة نظر أساتتتهم 

 ال تا   املتعلية بالسؤال الرابط: -
السؤال الرابط التي نص على: ةهل توجد فاروق دالاة إحصاا ًيا ع اد      لإلجابة عن

( يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف     ٠,٠٥مستوى )
 تعزى ملتغريات )ال وع  الس ة الدراسية  نوع الننام (؟ة

  (T- Test)اخُتِبارت الفاروق باني متوساطات جمماوعتني مساتيلتني باساتخدان        
 واإلجابة عن األسةلة الفرعية لكل متغري كما يلي:

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا يًّا ع ااد مسااتوى )  أ
 الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري ال وع )ذكور/ إنا،(؟
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تني ولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان اختبار ت للفروق بني متوساطي جمماوع  
 (:٦مستيلتني  وكانت ال تا   كما يف اجلدول )

 (: نتا   اختبار ةتة لدراسة داللة الفروق يف درجة امتالك طلبة الدراسات العليا٦جدول )
 ملهارات التفكري فوق املعريف بال سبة ملتغري ال وع:

درجات  قيمة ت ع ن العدد اجملموعة مهارات التفكري فوق املعريف
 احلرية

مستوى 
 لةالدال

 ٢,٩٤ ٢7,٩7 ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٤٠ ٤,٥ ٢٦,٢٢ ٤٦ الطالب مهارة التخطيط

 ٢,٨7 ٣١,٥٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٣7 ٤,77 ٢٩,7٦ ٤٦ الطالب مهارة املراقبة والتحكم

 ٤,٠٨ ٩٦,٤٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,١٠ ٥,٩٥ ٩٠,٨٥ ٤٦ الطالب مهارة التيويم

 ٨,٥٢ ٩٦,٤٤ ٥٩ الطالبات ٠,٠٥ ١٠٣ ٢,٥٤ ١٣,٩ ٩٠,٨٥ ٤٦ الطالب تفكري فوق املعريف ككلمهارات ال

( أن قيم ت دالة إحصاا يًّا ع اد مساتوى داللاة     ٦يتضح من خالل نتا   اجلدول )
( يف كل مهارة ر يسة مان مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف  وكاتلك يف مهاارات        ٠,٠٥)

يعاين وجاود فاروق دال إحصاا يًًّا يف درجاة اماتالك طلباة         التفكري فوق املعريف ككل  مما
الدراسااات العليااا ملهااارات الااتفكري فااوق املعااريف يعاازى ملااتغري ال ااوع  وبااالرجوع إىل  
متوسطات كل من التكور واإلنا،  د أن الفاروق يف اجتااه اإلناا، يف كال مهاارة مان       

ل  وقد تعزى هته ال تيجاة  املهارات الر يسة  وكتلك يف مهارات التفكري فوق املعريف كك
إىل تفوق اإلناا، يف مساتوى ال ماو العيلاي علاى الاتكور يف هاته املرحلاة مان العمار           

(  وحيااث أن الااتفكري فااوق املعااريف ماارتبط  ١٩٨١)دوجااالا وأدوياان وجااارلوا   
باليدرات العيلية للفرد فمن الطبيعي أن ي عكس ذلك على تفوق اإلنا، يف اليدرة علاى  

  كماا اكان أن   (Manita & Marcel, 2008)ة والتحكم والتياويم  التخطيط واملراقب
تعزى هته ال تيجة إىل أن طبيعة اإلنا، يف االهتمان بالتفاصيل جتعلهن أكثر حرًصاا علاى   
حتديد األفكار األساسية والفرعية  وتلخيص املوضاوعات  وترمياز املعلوماات يف نياا      

باملهمة التعلمية  وتتفا هته ال تيجة ماط   حمددة  وتسجيل املالحظات والتعليمات املرتبطة

(  لك ها ختتلاف عماا   ٢٠١٩؛ والغرايبة  ٢٠١7ما توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )صا   
؛ وإباراهيم  ٢٠١7توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم  

وع  ودراساة  ( من عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا تعازى ملاتغري ال ا       ٢٠١٩ومريغين  
 ( اليت توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف اجتاه التكور ٢٠١7صواحلة واملومين )

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى )  ب
العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري نوع الننام  )رسالة عان/  الدراسات

 ت(؟ميررات/ رسالة مسارا

حلساب  ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 
الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة  ومهارات التفكري فوق املعريف 

 (:٨ -7ككل يف ضوت متغري نوع الننام   وكانت ال تا   كما يف اجلدولني )
 االورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا (: املتوسطات احلسابية و7جدول )

 يف مهارات التفكري فوق املعريف وفيا  الختالف نوع الننام :
 نوع الننام              

 املهارات
 برنام  الرسالة املسارات برنام  امليررات العان برنام  الرسالة

 ع ن ع ن ع ن
 ٣٥٨ ٢٨7٣ ٤٣٤ ٢٦٣٨ ٣٣٥ ٢7٤٤ مهارة التخطيط

 ٣٢7 ٣٢٤٥ ٤7٠ ٢٩٩٥ ٣٣٣ ٣٠٩٦ مهارة املراقبة والتحكم
 ٥٤٦ ٣٦٣٦ ٥7٢ ٣٥7٠ ٤٦١ ٣٦١٨ مهارة التيويم

 ١١٤7 ٩7٥٥ ١٣٦٥ ٩٢٠٣ ٩٨٢ ٩٤٥٨ مهارات التفكري فوق املعريف ككل
 ١١ ٣7 ٥7 عدد الطالب )ن(

 حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف نوع الننام (: نتا   ٨جدول )

 مهارات التفكري 
 فوق املعريف

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

اللة 
الد

ى 
ستو

م
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اتاجملموع

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ١٩١ ١٤٠٩ ٢٦٩٤ ١٠٢ ٢ ١٤٣٦٩٢ ٥٣٨٨ مهارة التخطيط
 غري دالة ١٩٦ ١٤٩٥ ٢٩٢٥ ١٠٢ ٢ ١٥٢٤٥٤٩ ٥٨٤٩ مهارة املراقبة والتحكم

 غري دالة ٠١٢٢ ٢٦١٤ ٣١٩ ١٠٢ ٢ ٢٦٦٦٥٢ ٦٣٩ مهارة التيويم
 مهارات التفكري
 غري دالة ١١٥ ١٣١٥٨ ١٥٠٦٩ ١٠٢ ٢ ١٣٤٢١٥٩ ٣٠١٣٩ فوق املعريف ككل
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نورة عو�سة �آل م�سفر �لأ�سمري و�آخرون

(  لك ها ختتلاف عماا   ٢٠١٩؛ والغرايبة  ٢٠١7ما توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )صا   
؛ وإباراهيم  ٢٠١7توصلت إليه دراسة كلٍّ من: )الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم  

وع  ودراساة  ( من عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا تعازى ملاتغري ال ا       ٢٠١٩ومريغين  
 ( اليت توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا يًًّا يف اجتاه التكور ٢٠١7صواحلة واملومين )

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى )  ب
العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري نوع الننام  )رسالة عان/  الدراسات

 ت(؟ميررات/ رسالة مسارا

حلساب  ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 
الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فوق املعريف الر يسة  ومهارات التفكري فوق املعريف 

 (:٨ -7ككل يف ضوت متغري نوع الننام   وكانت ال تا   كما يف اجلدولني )
 االورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا (: املتوسطات احلسابية و7جدول )

 يف مهارات التفكري فوق املعريف وفيا  الختالف نوع الننام :
 نوع الننام              

 املهارات
 برنام  الرسالة املسارات برنام  امليررات العان برنام  الرسالة

 ع ن ع ن ع ن
 ٣٥٨ ٢٨7٣ ٤٣٤ ٢٦٣٨ ٣٣٥ ٢7٤٤ مهارة التخطيط

 ٣٢7 ٣٢٤٥ ٤7٠ ٢٩٩٥ ٣٣٣ ٣٠٩٦ مهارة املراقبة والتحكم
 ٥٤٦ ٣٦٣٦ ٥7٢ ٣٥7٠ ٤٦١ ٣٦١٨ مهارة التيويم

 ١١٤7 ٩7٥٥ ١٣٦٥ ٩٢٠٣ ٩٨٢ ٩٤٥٨ مهارات التفكري فوق املعريف ككل
 ١١ ٣7 ٥7 عدد الطالب )ن(

 حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف نوع الننام (: نتا   ٨جدول )

 مهارات التفكري 
 فوق املعريف

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

اللة 
الد

ى 
ستو

م
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اتاجملموع

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ١٩١ ١٤٠٩ ٢٦٩٤ ١٠٢ ٢ ١٤٣٦٩٢ ٥٣٨٨ مهارة التخطيط
 غري دالة ١٩٦ ١٤٩٥ ٢٩٢٥ ١٠٢ ٢ ١٥٢٤٥٤٩ ٥٨٤٩ مهارة املراقبة والتحكم

 غري دالة ٠١٢٢ ٢٦١٤ ٣١٩ ١٠٢ ٢ ٢٦٦٦٥٢ ٦٣٩ مهارة التيويم
 مهارات التفكري
 غري دالة ١١٥ ١٣١٥٨ ١٥٠٦٩ ١٠٢ ٢ ١٣٤٢١٥٩ ٣٠١٣٩ فوق املعريف ككل
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( عدن وجاود فاروق دالاة إحصاا يًًّا باني      ٨ -7يتضح من خالل نتا   اجلدولني )
متوسطات نتا   طلباة الدراساات العلياا يف مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف وفياا  ل اوع          
الننام  )رسالة عان  وميررات  ورسالة مساارات(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال       

التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتيويم( ومهارات  مهارة من مهارات
التفكري فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًًّا  وقد ُيعزى ذلك إىل أن الطاالب يف برنااجمي   
الرسالة العان والرسالة املسارات خيضعون ل فس شرو  اليبول  إال أن الشارو  أقال يف   

مللتحيني بهتا الننام  أيًضا لديهم نفس الطموح  والرغباة  برنام  امليررات لكن الطلبة ا
يف ال جاح بتفوق وقد يكون أعاق العديد م هم عن االلتحاق بالنناجمني اآلخرين هروف 
أسرية أو هروف العمل اليت ال تسمح فن بالدراساة يف الفارتة الصاباحية  باإلضاافة إىل     

ية والتيواياة يف يياط الانام  با فس     ذلك فإن امليررات الدراساية واألسااليب التدريسا   
املستوى  ومل تت اول أي من الدراسات السابية هتا املتغري بالبحث لعدن وجوده يف مرحلة 

( مباتغريي  ٢٠١7البكالوريوا  واكتفت دراسة الدليمي واملسيعدين واليديرات وغ يم )
 ال وع واملؤهل الدراسي 

( يف درجااة امااتالك طلبااة ٠,٠٥ةهاال توجااد فااروق دالااة إحصااا ًيا ع ااد مسااتوى ) .ج 
الدراسات العليا ملهارات التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري السا ة الدراساية )األوىل/   

 الثانية/ الثالثة( 
حلسااب   ANOVAولإلجابة عن هتا السؤال س استخدان حتليل التباين األحادي 

ات ككال يف ضاوت   الفروق بني الطلبة يف مهارات التفكري فاوق املعاريف الر يساة  واملهاار    
 -٩متغري الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثاة(  وكانات ال تاا   كماا يف اجلادولني )     

١٠:) 

(: املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق ٩جدول )
 املعريف وفيا  الختالف الس ة الدراسية

 الس ة الدراسية
 املهارات

 الس ة الثالثة الس ة الثانية الس ة األوىل
 ع ن ع ن ع ن

 ٢7٨ ٢7٤٣ ٤٢٨ ٢7٠7 ٣٩٤ ٢7١7 مهارة التخطيط
 ٣١٩ ٣١٠٤ ٤١١ ٣٠٢٨ ٤١٠ ٣٠٩١ مهارة املراقبة والتحكم

 ٣٨٨ ٣٦٦٥ ٥٣١ ٣٥٨٩ ٥٤٤ ٣٥٨٣ مهارة التيويم
 77٥ ٩٥١٣ ١٢٠٩ ٩٣٢٤ ١٢٦٠ ٩٣٩١ مهارات التفكري فوق املعريف ككل

 ٢٣ ٢٩ ٥٣ عدد الطالب )ن(

 ( نتا   حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق١٠جدول )
 يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف الس ة الدراسية:

 مهارات التفكري
 فوق املعريف

 عاتمتوسط املرب درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

 

وى
مست

 
اللة

الد
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ٠٠٦٢ ١٤٥٩ ٠٩١ ١٠٢ ٢ ١٤٨٩٩ ١٨١ مهارة التخطيط
 غري دالة ٠٣١7 ١٥٤٢ ٤٨٩ ١٠٢ ٢ ١٥7٢٨ ٩77 بة والتحكممهارة املراق

 غري دالة ٠٢٢١ ٢٦٠٩ ٥77 ١٠٢ ٢ ٢٦٦١٣٨ ١١٥٤ مهارة التيويم
 مهارات التفكري 

 غري دالة ٠١7٤ ١٣٤٠٨ ٢٣٢7 ١٠٢ ٢ ١٣٦7٦٤٥ ٤٦٥٤ املعريف ككل فوق

( عاادن وجااود فااروق دالااة إحصااا يًًّا بااني ١٠ -٩يتضااح ماان نتااا   اجلاادولني )
الخاتالف   متوسطات نتا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق املعاريف وفياا   

الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثة(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال مهاارة مان        
مهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتياويم( ومهاارات الاتفكري    
فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًّا  واكن أن نعازو ذلاك إىل عادن وجاود فارتة تم ياة       

يضيها طلبة املاجستري يف مياعد الدراسة  باإلضافة إىل أن ه اك تيارًبا يف املستوى طويلة ي
الدراسي بني ييط الطلبة م ت مرحلة اليبول مما قد بعل بي هم تيارًبا يف مهاارات الاتفكري   

(  لك هاا ختتلاف عان نتاا       ٢٠١7أيًضا  وتتفا هته ال تيجة من نتا   دراساة صاا  )  
( الايت   ;٢٠١7Coşkun, 2018; Fauzi, 2019حلة واملاومين   دراسةكلٍّ مان: )صاوا  
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(: املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية ل تا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق ٩جدول )
 املعريف وفيا  الختالف الس ة الدراسية

 الس ة الدراسية
 املهارات

 الس ة الثالثة الس ة الثانية الس ة األوىل
 ع ن ع ن ع ن

 ٢7٨ ٢7٤٣ ٤٢٨ ٢7٠7 ٣٩٤ ٢7١7 مهارة التخطيط
 ٣١٩ ٣١٠٤ ٤١١ ٣٠٢٨ ٤١٠ ٣٠٩١ مهارة املراقبة والتحكم

 ٣٨٨ ٣٦٦٥ ٥٣١ ٣٥٨٩ ٥٤٤ ٣٥٨٣ مهارة التيويم
 77٥ ٩٥١٣ ١٢٠٩ ٩٣٢٤ ١٢٦٠ ٩٣٩١ مهارات التفكري فوق املعريف ككل

 ٢٣ ٢٩ ٥٣ عدد الطالب )ن(

 ( نتا   حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق١٠جدول )
 يف مهارات التفكري فوق وفيا  الختالف الس ة الدراسية:

 مهارات التفكري
 فوق املعريف

 عاتمتوسط املرب درجات احلرية جمموع املربعات

ا ية
 الف

سبة
ال 

 

وى
مست

 
اللة

الد
 

بني 
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 بني
 اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

 غري دالة ٠٠٦٢ ١٤٥٩ ٠٩١ ١٠٢ ٢ ١٤٨٩٩ ١٨١ مهارة التخطيط
 غري دالة ٠٣١7 ١٥٤٢ ٤٨٩ ١٠٢ ٢ ١٥7٢٨ ٩77 بة والتحكممهارة املراق

 غري دالة ٠٢٢١ ٢٦٠٩ ٥77 ١٠٢ ٢ ٢٦٦١٣٨ ١١٥٤ مهارة التيويم
 مهارات التفكري 

 غري دالة ٠١7٤ ١٣٤٠٨ ٢٣٢7 ١٠٢ ٢ ١٣٦7٦٤٥ ٤٦٥٤ املعريف ككل فوق

( عاادن وجااود فااروق دالااة إحصااا يًًّا بااني ١٠ -٩يتضااح ماان نتااا   اجلاادولني )
الخاتالف   متوسطات نتا   طلبة الدراسات العليا يف مهارات التفكري فوق املعاريف وفياا   

الس ة الدراسية )األوىل/ الثانية/ الثالثة(  حياث كانات ال سابة الفا ياة لكال مهاارة مان        
مهارات التفكري فوق املعريف )التخطيط  املراقبة والتحكم  والتياويم( ومهاارات الاتفكري    
فوق املعريف ككل غري دالة إحصا يًّا  واكن أن نعازو ذلاك إىل عادن وجاود فارتة تم ياة       

يضيها طلبة املاجستري يف مياعد الدراسة  باإلضافة إىل أن ه اك تيارًبا يف املستوى طويلة ي
الدراسي بني ييط الطلبة م ت مرحلة اليبول مما قد بعل بي هم تيارًبا يف مهاارات الاتفكري   

(  لك هاا ختتلاف عان نتاا       ٢٠١7أيًضا  وتتفا هته ال تيجة من نتا   دراساة صاا  )  
( الايت   ;٢٠١7Coşkun, 2018; Fauzi, 2019حلة واملاومين   دراسةكلٍّ مان: )صاوا  
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توصلت إىل وجود فروق دالة إحصا ًيا يف مستوى التفكري فوق املعريف تعزى ملتغري السا ة  
 الدراسية يف اجتاه الس ة الدراسية األعلى 

 توصيات البحث:
 ب ات على ما س التوصل إليه من نتا   يوصي البحث باآلتي:

هارات التفكري وخباصة مهارات التفكري فوق املعريف ع د إعداد بارام   الرتكيز على م  ١
 وميررات الدراسات العليا 

تعليم الطلبة مهارات التفكري فوق املعريف وتدريبهم علاى اساتخدامها ضامن نطااق       ٢
 احملاضرات اليومية  مبا يسهم يف تيادة الوعي بها وتطبييها 

تركز علاى ت مياة مهاارات الاتفكري وخباصاة      تفعيل اسرتاتيجيات التعلم احلديثة اليت   ٣
 مهارات التفكري فوق املعريف ع د تدريس امليررات املختلفة لطلبة الدراسات العليا 

توجيه طلبة الدراسات العليا إىل تطبياا مهاارات الاتفكري فاوق املعاريف ع اد ت فيات          ٤
 التكليفات واألنشطة واملشروعات البحثية 

ورش العمل اليت تسهم يف تطوير مهارات التفكري فوق  إقامة النام  التدريبية وعيد  ٥
 املعريف لدى طلبة الدراسات العليا بشكل عان والطالب التكور بشكل خاص 

 املراجع:
(  الاتفكري ماا ورات املعاريف وعالقتاه بالسالوك األكااداي       ٢٠١٩إبراهيم  ه ادي؛ ومريغين  مسر ) -

ب جامعة اجلزيرة  يعية الثيافة من أجال الت مياة    اإلبابي وبعض املتغريات الداوغرافية لدى طال
١٣٢ -٩٨(  ١٣٨) ١٩  

(  درجة استخدان املعلمني واملعلمات ملهارات التفكري ماا ورات املعرفاة يف   ٢٠١٩أبو احلاج  جمدي ) -
مديرية الرتبية والتعليم بلوات اجلامعة وعالقتها بالتفوق واإلبداع األكااداي للطلباة  جملاة دراساات     

  ٤٠٣-٣7٥  (٢) ٤٦ون الرتبوية  العل

   عمان: دار الفكر ن(  تعليم التفكري مفاهيم ومتطلبات  األرد2016جروان  فتحي عبد الرمحن ) -

الت ظايم   مهاارتي  يفدراسة ميارنة ملستوى طالبات قسام الطفولاة املبكارة    (  ٢٠١٨جودة  جيهان ) -
  جملة الطفولاة والرتبياة    كري ما ورات املعريفوفعالية التات األكاداية وعالقتهما مبهارات التف التاتي

١٤٠ -٨١(  ٣٦) ١٠  
(  درجاة اماتالك طلباة    ٢٠١7الدليمي  طه؛ واملسيعدين  عاهد؛ واليديرات  را د؛ وغ يم  ساحر )  -

الدراسات العليا يف اجلامعاات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظارهم ونظار           
  ٤٢٤-٤٠٠(  ١7٦) ١معة األتهر  كلية الرتبية  اساتتتهم  جملة الرتبية  جا

(  علم ال فس العان  ترية: إباراهيم  ١٩٨١دوجالا  فراير؛ وأدوين  ه ري؛ وجارلس  سنكس ) -
 يوسف امل صور  العراق  بغداد: مطبعة جامعة بغداد 

طلبة جامعاة  ( التكات االنفعالي وعالقته مبهارات التفكري ما ورات املعريف لدى ٢٠٢٠الزعيب  عماد ) -
 ٣٥  سلسلة العلون اإلنسانية واالجتماعياة -تة للبحو، والدراسات ٔموالبليات التطبييية يف األردن  

(٥  )١7٢١٢ -٥  
مصار  اليااهرة: عاامل      (  تعليم التفكري رؤية تطبييية يف ت مية العيول املفكارة ٢٠٠٨حسن ) تيتون  -

 الكتب 
:   اليااهرة مصريف ومهارات حل املشكلة الرياضية  (  التفكري فوق املعر٢٠١٤شرف الدين  سعاد ) -

 دار السحاب لل شر والتوتيط 
(  اليدرة الت بؤية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ريادة األعمال لدى ٢٠١٩الشريدة  حممد خليفة ) -

  ١7٢ -١٤١(  ٤) ١7طلبة الدراسات العليا  جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم ال فس  
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 املراجع:
(  الاتفكري ماا ورات املعاريف وعالقتاه بالسالوك األكااداي       ٢٠١٩إبراهيم  ه ادي؛ ومريغين  مسر ) -

ب جامعة اجلزيرة  يعية الثيافة من أجال الت مياة    اإلبابي وبعض املتغريات الداوغرافية لدى طال
١٣٢ -٩٨(  ١٣٨) ١٩  

(  درجة استخدان املعلمني واملعلمات ملهارات التفكري ماا ورات املعرفاة يف   ٢٠١٩أبو احلاج  جمدي ) -
مديرية الرتبية والتعليم بلوات اجلامعة وعالقتها بالتفوق واإلبداع األكااداي للطلباة  جملاة دراساات     

  ٤٠٣-٣7٥  (٢) ٤٦ون الرتبوية  العل

   عمان: دار الفكر ن(  تعليم التفكري مفاهيم ومتطلبات  األرد2016جروان  فتحي عبد الرمحن ) -

الت ظايم   مهاارتي  يفدراسة ميارنة ملستوى طالبات قسام الطفولاة املبكارة    (  ٢٠١٨جودة  جيهان ) -
  جملة الطفولاة والرتبياة    كري ما ورات املعريفوفعالية التات األكاداية وعالقتهما مبهارات التف التاتي

١٤٠ -٨١(  ٣٦) ١٠  
(  درجاة اماتالك طلباة    ٢٠١7الدليمي  طه؛ واملسيعدين  عاهد؛ واليديرات  را د؛ وغ يم  ساحر )  -

الدراسات العليا يف اجلامعاات األردنياة ملهاارات الاتفكري فاوق املعاريف مان وجهاة نظارهم ونظار           
  ٤٢٤-٤٠٠(  ١7٦) ١معة األتهر  كلية الرتبية  اساتتتهم  جملة الرتبية  جا

(  علم ال فس العان  ترية: إباراهيم  ١٩٨١دوجالا  فراير؛ وأدوين  ه ري؛ وجارلس  سنكس ) -
 يوسف امل صور  العراق  بغداد: مطبعة جامعة بغداد 

طلبة جامعاة  ( التكات االنفعالي وعالقته مبهارات التفكري ما ورات املعريف لدى ٢٠٢٠الزعيب  عماد ) -
 ٣٥  سلسلة العلون اإلنسانية واالجتماعياة -تة للبحو، والدراسات ٔموالبليات التطبييية يف األردن  

(٥  )١7٢١٢ -٥  
مصار  اليااهرة: عاامل      (  تعليم التفكري رؤية تطبييية يف ت مية العيول املفكارة ٢٠٠٨حسن ) تيتون  -

 الكتب 
:   اليااهرة مصريف ومهارات حل املشكلة الرياضية  (  التفكري فوق املعر٢٠١٤شرف الدين  سعاد ) -

 دار السحاب لل شر والتوتيط 
(  اليدرة الت بؤية للتفكري ما ورات املعريف مبهارات ريادة األعمال لدى ٢٠١٩الشريدة  حممد خليفة ) -

  ١7٢ -١٤١(  ٤) ١7طلبة الدراسات العليا  جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم ال فس  
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(  مستوى التفكري ما ورات املعريف لدى طلبة جامعة طنق وفي ا لابعض  ٢٠١7ا   رحاب سعد )ص -
  ٣٠٣-٢7١(  ١٠املتغريات  جملة احبا، جامعة سرت  كلية اآلداب  )

(  مستوى التفكري ما ورات املعريف لدى طلباة املرحلاة   ٢٠١7صواحله  عبد املهدي؛ واملومين  حممد ) -
بني يف ضوت بعض املاتغريات  جملاة امل اارة للبحاو، والدراساات  جامعاة آل       اجلامعية األوىل املغرت

  ٣٠٤-٢7٣  ( ١) ٢٣البيت  
   عمان: دار املسرية لل شر والتوتيط ٢(  علم ال فس املعريف   ٢٠١٠العتون  عدنان ) -
فاة  (  فاعلية خرا ط التفكري يف ت مية التحصيل ومهارات ما ورات املعر٢٠٠٨عصفور  إاان حس ني ) -

اجلمعياة   لدى طالب الصف األول الثاانوي يف ماادة امل طاا  دراساات امل ااه  وطارق التادريس        
  ٨١-٢٠(  ١٣٢املصرية للم اه  وطرق التدريس  )

(  االسهان ال سيب للتفكري ماا ورات املعاريف باالتعلم املا ظم ذاتًياا لادى طلباة        ٢٠١٩الغرايبة  أمحد ) -
  ١٥٨ -١٢٣(  ١١٨) ٣٠بب ها  الدراسات العليا  جملة كلية الرتبية 

(  درجة امتالك مهارات التفكري ما ورات املعريف لدى طلبة علم الا فس  ٢٠١٨فارا  ابتسان حممد ) -
يف املرحلة اجلامعية يف جامعة دمشا  جملة العلون الرتبوية ال فساية  جامعاة البحارين  مركاز ال شار      

  ٢٥7-٢١٩  ( ٣) ١٩العلمي  
 ساعود  امللاك  جبامعاة  التحضريية الس ة طالب استخدان مدى(  ٢٠١٥ق ديل  رفعت عبد الصمد ) -

  ٣٨7 -٣7٥(  ٣) ١٠  جملة جامعة طيبة للعلون الرتبوية  املعريف ماوارت التفكري تاملهار
(  ت مياة مهاارات الاتعلم والاتفكري والبحاث  األردن       ٢٠١٣اليوامسة  أمحد؛ وأبو غزالة  حمماد )  -

 عمان: دار صفات لل شر والتوتيط 
 يونيو  مصر  ٣٠ -٢٩(  يف الفرتة من ٢٠١٩) الرتبية وحتديات اليرن احلادي والعشرينمؤمتر  -

  أبريال  ١١ -٩(  يف الفارتة مان   ٢٠١٩لضمان جودة التعليم العالي )الدولي التاسط املؤمتر العربي  -
  لب ان

تاتياة العاماة   (  مستوى التفكري ما ورات املعريف ومساتوى الفعالياة ال  ٢٠١7اليوسف  رامي حممود ) -
لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوت عدد من املتغريات واليدرة الت بؤية بي هما  جملة دراسات العلاون  
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 مناذج الًتعُلم السلوكي كمدخل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية 

 لدى طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف

 

 

 

 فيصل بن عبد الوهاب الزهراني
 استاذ الرتبية الفنية املساعد

 قسم الفنون بكلية التصاميم والفنون التطبيقية 

 جامعة الطائف

 

 سلوكي كمدخل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية مناذج الًتعُلم ال

 لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف

 فيصل بن عبد الوهاب الزهراني .د

 :ملخص البحث

هدفت الدراسة إىل الوقوف على فاعلية مناذج الًتعُلم السلوكي يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي 
تطبيقية جبامعة الطائف، حيث ترى نظرية التتعلم الستلوكية  ن الستلو     طالب كلية التصاميم والفنون ال

عبارة عن جمموعة من العادات اليت يتعلمها الفرد ويتحكم يف تكوينها قتوان  الكتف وقتوى اإلستت ارة     
اللتان تّسريان جمموعة اإلستتجابات الرترطية، وير تل ذلت  إىل العوامتل البيعيتة وعالقتهتا بالستمات         

رتطبيقات هذه النظرية حول فاعلية مناذج التعُلم يف دعم إكتستاب اععتارف واإلحتفتا     الرخصية، وتدو
( لكل من اجملموعتة التجريبيتة   10( بواقل )20بها بإستخدام اعنهج شبه التجرييب على عينة بلغ عددها )

بيعتة  والضابطة، فرضت الدراسة  ن سلو  اإلستجابة اجلمالية حالة ستيكولو ية قابلتة للقيتاهلا طتا ط    
إعتمادًا علتى  ن مفهتوم اجلمتال     اميكن تعديلها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقى احملتوي التركيلي

يولد لدى اُعتلقي تغريات  سمية ونفسية ويست ري إنتباهه ويدفعه إىل اإلستجابة، ركتزت الدراستة علتى    
اليت تلعب تتثرر يف ترتكيل فلفيتة    الُبعد الو داني الذي يتضمن القيم واإلجتاهات والسمات الرخصية 

و دانية ُتعزز عمليات التلقي جملاالت الفنون البصرية لدى الطالب، استتخدم الباحتث منتوذج دن ودن    
(Dunn&Dunn)         ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة مفادهتا  ن كتل

منت  التعلتيم اعفضتل لتدي الطالتب       طالب يتعلم  فضل بطريقته اخلاصتة، وذلت  يتدعو إىل ترتخيص    
وتو يفه يف تصميم البيعة التعليمية اليت تالئم اخلصائص والسمات الرخصية للطالب.  وصت الدراستة  
إىل تهيعة البيعة التعليمية من اعراسم والقاعات الدراسية مبا يتناسب مل منوذج دن ودن، و وصت كتذل   

 الت التصاميم والفنون التطبيقية.بتطبيق مفاهيم االستجابة اجلمالية على جما
   (Dunn&Dunn) . منوذج دن ودن. اإلستجابة اجلماليةالًتعُلم السلوكي الكلمات اعفتاحية:
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Behavioral learning Models as an Approach to Enhance the Aesthetic Response 
For the Students of Faculty of Designs and Applied Arts at Taif University 

Faisal Abdul Wahab Alzhahrani 
 

Study Summary 
The study aimed to determine the effectiveness of behavioral learning models in 

enhancing the aesthetic response of students of the Faculty of Design and Applied Arts at 
Taif University, where the theory of behavioral learning sees that behavior is a set of habits 
learned by the individual and controlled by the laws of the palm and powers The excitement 
that triggers the police response group. Due to environmental factors and their relationship 
to personality traits, the applications of this theory revolve around the effectiveness of 
learning models in supporting the acquisition and retention of knowledge using the quasi-
experimental method on a sample of (20) by (10) for both the experimental and control 
group. The study assumed that the behavior of the aesthetic response is a measurable 
psychological condition, a nature that can be modified by providing an educational 
atmosphere that is aided by the receiving of the plastic content, based on the fact that the 
concept of beauty generates physical and psychological changes in the recipient and 
provokes his attention and prompts him to respond. The study focused on the emotional 
dimension that includes values, trends and personality traits that play influence in the 
formation of an emotional background that enhances the reception of the fields of visual 
arts in the student, the researcher used the model of (Dunn &dunn) for learning patterns, a 
model that provides an educational framework based on The theory that each student learns 
better in his or her own way, and that calls for the diagnosis of the student's preferred type 
of education and its use in designing the educational environment that suits the personal 
characteristics and characteristics of the student The study recommended the creation of an 
educational environment of ceremonies and classrooms in accordance with the (Dunn 
&Dunn) model, as well as the application of aesthetic response concepts to the areas of 
design and applied arts. 

Keywords: Behavioral learning. Aesthetic Response. (Dunn&Dunn) Model   

 مقدمة الدراسة:
 صبح فهم وتطبيق نظريات الًتعُلم من اعتطلبتات األساستية للتتدريل الفًعتال يف     
جماالت الفنون اععاصرة، فقد اربت الدراسات الرتبوية فاعلية مناذج التًتعُلم الستلوكي يف   

اليت تهتتم بتحريت  اإلنتبتاه وتنرتي  ا،تواهل، وإرتارة التتفكري        تعزيز الو ائف اععرفية 
اجلمالي لتلقي الفنون البصرية، حيث ترى نظرية الًتعُلم  ن السلو  اإلنساني عبتارة عتن   
جمموعة من العادات اليت يتعلمها الفرد ويكتستبها، ويتتحكم يف تكوينهتا قتوان  الكتف      

اإلستتجابات الرترطية والتتى منهتا     وقوى اإلستت ارةا التتى تتحكمتان يف جمموعتة متن      
اإلستجابة اجلماليتة، وير تل ذلت  إىل العوامتل البيعيتة اعكانيتة، وعالقتهتا باخلصتائص         

 والسمات الرخصية للفرد.
تطبيقات هذه النظرية حول فاعلية مناذج الًتعُلم يف دعم إكتستاب اععتارف    وتدور

اجلماليتة لطتالب  قستام الرتبيتة     اجلديدة واإلحتفا  بها على إعتبار  ن سلو  اإلستجابة 
الفنية وكليات التصاميم والفنون حالة سيكولو ية قابلة للقياهل، طا طبيعة متميزة ميكتن  
تعديلها  و تغيريها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقى احملتوي التركيليا "إعتمادًا على 

ونفستية ويستت ري إنتباهته      ن مفهوم اجلمال هو م ري ُيٍولد لدى اُعتلقتي تغتريات  ستمية   
 (.67، ص 2010ومالحظته وجيعله يندفل إىل اإلستجابة له" )سانتيانا، 

( وفق اجلانب التذي  2015وتثتي نظريات الًتعُلم حسب تصنيف دراسة الكناني )
 Cognitive Learningتركز النظرية عليتها فتالنم  األول فتاص باإلجتتاه اععتريف      

trend، اععرفية للمتعلما وكيفية بنائها وإدفال اععلومات اجلديدة  الذى يركز على البنية
إليها عن طريق العديد من االسرتاتيجيات اععرفية، ومت لها النظريات السلوكية لكل من: 

، Piaget،  وبيا يتتته Gannier، و انييتتته Ozobel، و وزوبتتتل Brunnerبرونتتتر 
  ال اني من نظريتات  والنم .Skener، وسكنرDines، ودينز Bogalskiوبو السكي 

حيتث تركتز علتى     ،Social Learning  trendالًتعُلم فتاص باالجتاهتات اجملتمعيتة    
السياق اال تماعي الذي حتدث فيه عمليات التعلم، م ل البيعة احمليطة وستلو  الدافعيتة   
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( وفق اجلانب التذي  2015وتثتي نظريات الًتعُلم حسب تصنيف دراسة الكناني )
 Cognitive Learningتركز النظرية عليتها فتالنم  األول فتاص باإلجتتاه اععتريف      

trend، اععرفية للمتعلما وكيفية بنائها وإدفال اععلومات اجلديدة  الذى يركز على البنية
إليها عن طريق العديد من االسرتاتيجيات اععرفية، ومت لها النظريات السلوكية لكل من: 

، Piaget،  وبيا يتتته Gannier، و انييتتته Ozobel، و وزوبتتتل Brunnerبرونتتتر 
  ال اني من نظريتات  والنم .Skener، وسكنرDines، ودينز Bogalskiوبو السكي 

حيتث تركتز علتى     ،Social Learning  trendالًتعُلم فتاص باالجتاهتات اجملتمعيتة    
السياق اال تماعي الذي حتدث فيه عمليات التعلم، م ل البيعة احمليطة وستلو  الدافعيتة   
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، Router، وروتتر Pandoraوا،ا ات، ومت لها النظريات السلوكية لكل من: بانتدورا  
. وكال النمط  يعمتل علتى حتست     Davidoff، ودافيدوف Vygotskyوفيجوتسكي

 السلو .
"وتعد عملية إفتيار النماذج والطرائتق التدريستية الفعالتة متن اأُلستل اعهمتة يف       
تعليم الفنون، إذ كرف مفهومها ا،ديث عتن كونهتا عمليتة مرنتة ومتكاملتة األطتراف       

(، "فهتي  ,2013Vanada) قف التعليميتة" يتظافر فالطا  هد اععلم واعتعلم يف إطار اعوا
نظام متغري يتكيتف ويستتجيب لكتل تغتري، ألنهتا جمموعتة فطتوات منظمتة ومتكاملتة          
للوصول إىل الغاية اعنرودة يف  قل وقت وإيسر  هدا من   ل متك  اُعتعلم من اعراركة 

 تعلمالت  تنميتة  يف (، كتذل  تستاهم  121، ص1990اعستمرة يف عملية التًتعُلم" )ستعيد،   
 اإلعتيتادي  األستلوب  عتن  واععتارف، بعيتدا   اعفتاهيم  إستيعاب يف تقدمًا الذاتي، وحتقق

للمعرفةا إىل  انب تنمية اجلانب اإلدراكي والعقلي بتطتوير   كمستقبل اعتعلم ُيظهر الذي
الُبنى اععرفية وزيادتها بالتفاعل مل اعواقف التعليمية اليت تهيئ للطلبة وتتزودهم بركتائز   

ية لتطوير  ساليب التتفكري، بإرارتهتا وحتريكهتا لبنتبتاه وتنرتي  ا،تواهل وإرتارة         ساس
 (.68، ص2008التفكري وإشباع اعتعة البصرية واجلمالية )حس ، 

وميكن اعتبار مناذج الًتعُلم السلوكي  سلوبًا للتنسيق ب  بعض اعتغريات يف التعلم 
دة الدراستية. فتالفهم الصتحيح ألدبيتات     والنمو العقلي، مبا يناسب الطالب وطبيعة اعتا 

نظريات التعلما ُيًمٍكن ُمعلم الفنون البصرية من إفتيار إسرتاتيجيات التدريل اعناستبة،  
 واألك ر فعالية لتدريل طالبه حسب اعوقف التعليمي. 

 مشكلة الدراسة:  

افتل  تتزايد ا،ا ة لفهم  مناط تعليم الطالب يف  ل الدعوة إىل التعلم اجلماعي د
الصفوف غري اعتجانسة. وبالنظر إىل واقل الطلبة بقسم الفنون بكليتة التصتاميم والفنتون    
التطبيقية جبامعة الطائف، حيث جند إن  غلبهم ينتمون إىل بيعات مكانية ورقافيتة تتلفتة،   
جيب  ن توضل يف اإلعتبار عند فهم  ن الكيفية التى يتعلم بها الطالبا تعترب حمورًا مهمًا 

إفتيار مناذج التعلم اعناسبة له، كون تعلتيم الفنتون يف كت ري متن األحيتان يتجاهتل        عند
 الفروق الفردية ب  الطلبة ومناذج الًتعُلم اعستخدمة يف طرح احملتوى التركيلي.  

 Dunn & Dunnفقتتد وردت  منتتاط عتتدة للتتتعلم، ومنهتتا إمنتتوذج دن ودن  
كتل متتعلم بتالرتكيز علتى اععلومتات       سلوكي تفاعليا يبد  فالطا (، وهو من 1993)

اجلديدة والصعبة، ومعاجلتها، وإسرت اعها، علتى إعتبتار  ن هتذا التفاعتل يتتم بطريقتة       
ختتلف من شخص إىل آفر، باإلضافة إىل  ن  مناط التعلم هتى  دوات للتتفكري بتالفروق    
ة، الفردية تتكون من جمموعة من الصفات واخلصائص الرخصتية البيولو يتة والتطوريت   

 اليت من شثنها  ن جتعل التعلم نفسه فعااًل لبعض الطالب وغري فعال آلفرين. 
هذا وتعترب برامج الرتبية الفنية اععاصرة  زءًا متممتًا ألهتداف العمليتة الرتبويتة،     
فهي  داة ال قافة التركيلية إذ  نها تربية عن طريتق الفتن، تهتذيب ستلو  اعتتعلم  متن       

لفنية وتذوقها، واليت "تصنف الفنون التركيلية والعلوم الرتبوية فالل ممارستهم لألعمال ا
من  هم اعصادر الرئيسة لتطوير عقلية الطالب ومستوى تفكريه من فتالل تعلتم الفتن،    
بهدف تدعيم اععلومات لديه، وزيادة قدرتته علتى التتذوق الفتإل واإلستتجابة للجمتال"       

 (،22،  ص2012)العتوم، 
الدراستة ا،اليتة متن  بعتاد متعررة علتى اإلستتجابة         ولعل  هم ما ركتزت عليته  

اجلماليتةا هوالُبعتد الو تتداني التذي يتضتتمن القتيم الرخصتتية، واإلجتاهتات واعيتتول،      
والسمات الرخصية، التيت تلعتب دورًا  ساستيًا يف ترتكيل فلفيتة و دانيتة ُتعتزز متن         

ودن عمليتتات التلقتتي جملتتاالت الفنتتون البصتترية لتتدى الطالتتب، كتتون إمنتتوذج دن      
(Dunn&Dunn)        ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة

مفادها  ن كل طالب يستقبل اععلومات ويتعلم  فضل وفق طريقته اخلاصة، وذل  يدعو 
إىل ترخيص مناذج الًتعُلم السلوكي اعفضل لدي الطالب، واستخدام هتذه اععلومتات يف   

 Theيت تالئتم اخلصتائص والستمات الرخصتية للطالتب. )     تصميم البيعة التعليميتة الت  
Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction,2002 وهو ما .)
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إفتيار مناذج التعلم اعناسبة له، كون تعلتيم الفنتون يف كت ري متن األحيتان يتجاهتل        عند
 الفروق الفردية ب  الطلبة ومناذج الًتعُلم اعستخدمة يف طرح احملتوى التركيلي.  

 Dunn & Dunnفقتتد وردت  منتتاط عتتدة للتتتعلم، ومنهتتا إمنتتوذج دن ودن  
كتل متتعلم بتالرتكيز علتى اععلومتات       سلوكي تفاعليا يبد  فالطا (، وهو من 1993)

اجلديدة والصعبة، ومعاجلتها، وإسرت اعها، علتى إعتبتار  ن هتذا التفاعتل يتتم بطريقتة       
ختتلف من شخص إىل آفر، باإلضافة إىل  ن  مناط التعلم هتى  دوات للتتفكري بتالفروق    
ة، الفردية تتكون من جمموعة من الصفات واخلصائص الرخصتية البيولو يتة والتطوريت   

 اليت من شثنها  ن جتعل التعلم نفسه فعااًل لبعض الطالب وغري فعال آلفرين. 
هذا وتعترب برامج الرتبية الفنية اععاصرة  زءًا متممتًا ألهتداف العمليتة الرتبويتة،     
فهي  داة ال قافة التركيلية إذ  نها تربية عن طريتق الفتن، تهتذيب ستلو  اعتتعلم  متن       

لفنية وتذوقها، واليت "تصنف الفنون التركيلية والعلوم الرتبوية فالل ممارستهم لألعمال ا
من  هم اعصادر الرئيسة لتطوير عقلية الطالب ومستوى تفكريه من فتالل تعلتم الفتن،    
بهدف تدعيم اععلومات لديه، وزيادة قدرتته علتى التتذوق الفتإل واإلستتجابة للجمتال"       

 (،22،  ص2012)العتوم، 
الدراستة ا،اليتة متن  بعتاد متعررة علتى اإلستتجابة         ولعل  هم ما ركتزت عليته  

اجلماليتةا هوالُبعتد الو تتداني التذي يتضتتمن القتيم الرخصتتية، واإلجتاهتات واعيتتول،      
والسمات الرخصية، التيت تلعتب دورًا  ساستيًا يف ترتكيل فلفيتة و دانيتة ُتعتزز متن         

ودن عمليتتات التلقتتي جملتتاالت الفنتتون البصتترية لتتدى الطالتتب، كتتون إمنتتوذج دن      
(Dunn&Dunn)        ألمناط التعلم وهو منوذج يقدم إطتارا تعليميتًا يعتمتد علتى نظريتة

مفادها  ن كل طالب يستقبل اععلومات ويتعلم  فضل وفق طريقته اخلاصة، وذل  يدعو 
إىل ترخيص مناذج الًتعُلم السلوكي اعفضل لدي الطالب، واستخدام هتذه اععلومتات يف   

 Theيت تالئتم اخلصتائص والستمات الرخصتية للطالتب. )     تصميم البيعة التعليميتة الت  
Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction,2002 وهو ما .)
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يعزز ا،ا ة إىل تهيعة البيعة التعليمية من اعراستم والقاعتات الدراستية مبتا يتناستب متل       
ي علتى النحتو   منوذج دن ودن، عليه فان السعال الرئيل للدراستة ا،اليتة ميكتن  ن يتثت    

التالي: ما إمكانية تو يف مناذج الًتعُلم السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي 
 طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف؟

 أسئلة الدراسة:
ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية اعرتبطة مبجاالت التصتاميم   (1)

 يقية؟والفنون التطب
ما دور مناذج  الًتعُلم الستلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون        (2)

 التطبيقية؟
( للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل لتعزيتز     Dunn&Dunnما فاعليتة منتوذج دن ودن )   (3)

 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف؟

 فرضية الدراسة:  

وق ذات داللتتة إحصتتائية بتت  طتتالب اجملموعتتة التجريبيتتة يف التتتذوق تو تتد فتتر
الترتتكيلي واإلستتتجابة اجلماليتتة للتصتتاميم والفنتتون التطبيقيتتة وفتتق منتتوذج دن ودن    

(Dunn&Dunn  للًتعُلم السلوكي، وب  طالب اجملموعة الضابطة الذين مت تدريستهم )
اليتة بقستم الفنتون بكليتة التصتاميم      بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستجابة اجلم

 والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهداف الدراسة:
التعرف على  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية يف جمال التصاميم  (1)

 والفنون التطبيقية.
الوقوف على دور مناذج  الًتعُلم السلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم      (2)

 لفنون التطبيقية.وا

( للًتعُلم السلوكي كمتدفل لتعزيتز   Dunn&Dunn( حتديد فاعلية منوذج دن ودن )3)
 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهمية الدراسة:
تعزيز مفاهيم التذوق الفتإل واإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل زيتادة وعتي القتائم          (1)

يل حول تو يتف منتاذج التًتعُلم الستلوكي كبتديل فعتال يف تفستري وحتليتل         بالتدر
 االستجابة اجلمالية جملاالت التصاميم والفنون البصرية.

توعية طلبة  قسام الرتبية الفنية والفنون والتصاميم حنو اإلبداع واإلجناز باإلستتفادة   (2)
لتتى تتدعم تطتوير    ا من اجملاالت الفنية واإلبداعية يف  ل مناذج حاضتنات األفكتار  

  .السلو  التركيلي
التعرف على النماذج اععنية بدعم وتطوير السلو  اإلبداعي من فالل وضل برامج  (3)

تطبيقيتتة عتابعتتة االستتتجابة اجلماليتتة لألعمتتال الترتتكيلية للطلبتتة يف التخصصتتات 
 .التركيلية والتطبيقية

رتبيتة الفنيتة والفنتون    الوقوف على واقل برامج تنمية اإلستجابة اجلمالية بثقستام ال  (4)
ومعرفة  و ه القصور اليت قد تتسبب يف عدم مناسبة تر اتها مل اخلربات اععرفيتة  
للطالب، مما يعطي صتورة  وضتح لعمليتات حتست  وتطتوير الستمات واعهتارات        

 الرخصية لدى الطلبة من دارسي اجملاالت التركيلية.

 حدود الدراسة:

السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي  مناذج الًتعُلم ا،دود اعوضوعية:
طالب كلية التصاميم ا،دود اعكانية: قسم الفنتون بكليتة التصتاميم والفنتون التطبيقيتة      

 جبامعة الطائف.
متت الدراسة فالل الفصتل الدراستي األول وال تاني متن العتام       ا،دود الزمنية:

 هت.1439/1440اجلامعي 
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( للًتعُلم السلوكي كمتدفل لتعزيتز   Dunn&Dunn( حتديد فاعلية منوذج دن ودن )3)
 اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف.

 أهمية الدراسة:
تعزيز مفاهيم التذوق الفتإل واإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل زيتادة وعتي القتائم          (1)

يل حول تو يتف منتاذج التًتعُلم الستلوكي كبتديل فعتال يف تفستري وحتليتل         بالتدر
 االستجابة اجلمالية جملاالت التصاميم والفنون البصرية.

توعية طلبة  قسام الرتبية الفنية والفنون والتصاميم حنو اإلبداع واإلجناز باإلستتفادة   (2)
لتتى تتدعم تطتوير    ا من اجملاالت الفنية واإلبداعية يف  ل مناذج حاضتنات األفكتار  

  .السلو  التركيلي
التعرف على النماذج اععنية بدعم وتطوير السلو  اإلبداعي من فالل وضل برامج  (3)

تطبيقيتتة عتابعتتة االستتتجابة اجلماليتتة لألعمتتال الترتتكيلية للطلبتتة يف التخصصتتات 
 .التركيلية والتطبيقية

رتبيتة الفنيتة والفنتون    الوقوف على واقل برامج تنمية اإلستجابة اجلمالية بثقستام ال  (4)
ومعرفة  و ه القصور اليت قد تتسبب يف عدم مناسبة تر اتها مل اخلربات اععرفيتة  
للطالب، مما يعطي صتورة  وضتح لعمليتات حتست  وتطتوير الستمات واعهتارات        

 الرخصية لدى الطلبة من دارسي اجملاالت التركيلية.

 حدود الدراسة:

السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي  مناذج الًتعُلم ا،دود اعوضوعية:
طالب كلية التصاميم ا،دود اعكانية: قسم الفنتون بكليتة التصتاميم والفنتون التطبيقيتة      

 جبامعة الطائف.
متت الدراسة فالل الفصتل الدراستي األول وال تاني متن العتام       ا،دود الزمنية:

 هت.1439/1440اجلامعي 
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 مصطلحات الدراسة:

 :Behavioral learning Modelsًتعُلم السلوكي مناذج ال
مناذج الًتعُلم السلوكي هي "اخلط  التعليمية اعبنية على ُ سل نظريتة نفستية قابلتة    
للتطبيق على جمتمل ما، تضتفي للمتتعلم اخلتربات واإلمكانتات العقليتة الفاعلتة دافتل        

يات الفهتم" )زايتر   اجملتمل التعليمي، وتساعده على التمكن من الوصول إىل  علتى مستتو  
 (.140، ص 2013ومساء، 

ُتٍعرف الدراسة ا،الية مناذج الًتعُلم السلوكي إ رائيًا: بثنها فطة وصتفية متكاملتة   
تتضمن عملية تصميم حمتوى تركيلي قبال للقياهل والتقويم، ميكن تنفيذه وتو يه عملية 

ر احملتتوى وطترق   تطبيقه دافل القاعات واعراسم. يتضمن إسترتاتيجيات تتعلتق بإفتيتا   
 التدريل اعناسبة وإ راءات إرارة الدافعية لدى اعتلقي.

 :Aesthetic Responseاإلستجابة اجلمالية 
اإلستجابة اجلمالية "هي عملية مركبة ترتمل على مقارنات، ومتييزات، وإفتيارات 

افتيتارات  ب  البدائل اجلمالية اعتاحة، ويتم التعبري عنها من فالل تعتبريات لفظيتة،  و   
 (.72، ص 2001)عبد ا،ميد،  سلوكية"

ُتًعتترف الدراستتة ا،اليتتة اإلستتتجابة اجلماليتتة إ رائيتتًا: بتتثن اإلستتتجابة اجلماليتتة 
للتصاميم والفنون التطبيقية كامنة يف كل شخص وقابلة للنمو، متن فتالل القتدرة علتى     

قية )مجالية( ذات صتلة  تنظيم العمليات اعرتبطة بإدرا  اعتلقي للجمال دافل ُ طر إستاطي
 بالسمات واعهارات الرخصية، وحيملها اعتلقي دافل جماله النفسي. 

 :Dunn&Dunnإمنوذج دن ودن 
إمنوذج دن ودن "هتو طريقتة تتثرري عناصتر معينتة يف اجملتاالت البيعيتة واالنفعاليتة         
واال تماعيتتة واجلستتمية  و الفستتيولو ية علتتي مت تتل الطلبتتة واستتتيعابهم للمعلومتتات  

 –العاطفيتة   –واعهارات اعختلفة واحتفا هم بها.  و  نه نتاج ألربعة م ريات هي " البيعية 

اعادية  و الطبيعية " تعرر على قدرة الفرد ألنه يتم ل وحيتفظ باععلومتات  و   –اال تماعية 
 (.6، ص2012القيم  و ا،قائق  و اعفاهيم. )جميد، 

إ رائيتًا: بثنتته منتتوذج   Dunn&Dunn ُتعترف الدراستتة ا،اليتة إمنتتاذج دن ودن  
للًتعُلم السلوكي يتضمن مخسة جماالت تتركل من فالطا البيعة ال قافيتة، تضتم عرترين    

 عنصرًا مت تو يفه لزيادة مستوى االستجابة اجلمالية يف جماالت الفنون البصرية.

 الدراسات املرتبطة:

)امنتوذج دن ودن( يف   ( بعنوان:  رر  منتاط التتعلم  2015دراسة العامري، وامحد )
حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات الصف اخلامل األدبي، هتدفت الدراستة إىل التعترف    
على فاعلية إسرتاتيجية دن ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات اعرحلة اإلعدادية، 
استخدمت الدراستة اعتنهج التجترييب، واعتمتدت التصتميم التجترييب للضتب  اجلزئتي         

اجملموعة التجريبيتة والضتابطة، واعتمتدت االفتبتارات اعتسلستلة واالفتبتار القبلتي        ذو
بطالبتات اعرحلتة اإلعداديتة يف     والبعدي لزيادة الضب . حددت الدراسة جمتمل البحتث 
، ومت افتيتار عينتة   2014-2013اعديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل للعتام الدراستي   

ة البسيطة بعد استبعاد تثرري اعتغريات الدفيلة اليت قد تتعرر يف  الدراسة بالطريقة العروائي
نتائج اعتغري اعستتقلا اذ حصتلت الدراستة علتى اععلومتتات اخلاصتتة بتالعمر التزمإل         
والتحصيتل الدراسي لألبتوين متن البطاقتة اعدرستية، وعتن طريتق استمتتتتارة قتدمها         

الفتبتار فقتد حصتال عليهتا متن ستجل       الباح ان للطالبات،  ّما در ات الرتبيتة الفنيتة   
الدر ات اُععتمّد من إدارة اعدرستة. استتخدمت الدراستة اداة افتبتار حتصتيلي للمتادة       
العلمية اليت دّرستها الباح تان للطالبات يف ارناء مدة التجربتة لقيتاهل فاعليتة امنتوذج دن     

ربتت الدراستة إن    ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية للطالبات. ويف ضوء نتتائج البحتث ا  
التعلم اععتمد على امنوذج دن ودن جيذب الك ري من طالبتات اعرحلتة اإلعداديتة لتتعلم     
مادة الرتبية الفنيةا وذل  لكتون االمنتوذج يهتتم اا تات وميتول الطالبتات، واوصتت        
الدراسة بتعميم تدريل الرتبية الفنية وفق امنوذج دن ودن على مدرستي الرتبيتة الفنيتة،    
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اعادية  و الطبيعية " تعرر على قدرة الفرد ألنه يتم ل وحيتفظ باععلومتات  و   –اال تماعية 
 (.6، ص2012القيم  و ا،قائق  و اعفاهيم. )جميد، 

إ رائيتًا: بثنتته منتتوذج   Dunn&Dunn ُتعترف الدراستتة ا،اليتة إمنتتاذج دن ودن  
للًتعُلم السلوكي يتضمن مخسة جماالت تتركل من فالطا البيعة ال قافيتة، تضتم عرترين    

 عنصرًا مت تو يفه لزيادة مستوى االستجابة اجلمالية يف جماالت الفنون البصرية.

 الدراسات املرتبطة:

)امنتوذج دن ودن( يف   ( بعنوان:  رر  منتاط التتعلم  2015دراسة العامري، وامحد )
حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات الصف اخلامل األدبي، هتدفت الدراستة إىل التعترف    
على فاعلية إسرتاتيجية دن ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية لطالبات اعرحلة اإلعدادية، 
استخدمت الدراستة اعتنهج التجترييب، واعتمتدت التصتميم التجترييب للضتب  اجلزئتي         

اجملموعة التجريبيتة والضتابطة، واعتمتدت االفتبتارات اعتسلستلة واالفتبتار القبلتي        ذو
بطالبتات اعرحلتة اإلعداديتة يف     والبعدي لزيادة الضب . حددت الدراسة جمتمل البحتث 
، ومت افتيتار عينتة   2014-2013اعديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل للعتام الدراستي   

ة البسيطة بعد استبعاد تثرري اعتغريات الدفيلة اليت قد تتعرر يف  الدراسة بالطريقة العروائي
نتائج اعتغري اعستتقلا اذ حصتلت الدراستة علتى اععلومتتات اخلاصتتة بتالعمر التزمإل         
والتحصيتل الدراسي لألبتوين متن البطاقتة اعدرستية، وعتن طريتق استمتتتتارة قتدمها         

الفتبتار فقتد حصتال عليهتا متن ستجل       الباح ان للطالبات،  ّما در ات الرتبيتة الفنيتة   
الدر ات اُععتمّد من إدارة اعدرستة. استتخدمت الدراستة اداة افتبتار حتصتيلي للمتادة       
العلمية اليت دّرستها الباح تان للطالبات يف ارناء مدة التجربتة لقيتاهل فاعليتة امنتوذج دن     

ربتت الدراستة إن    ودن يف حتصيل مادة الرتبية الفنية للطالبات. ويف ضوء نتتائج البحتث ا  
التعلم اععتمد على امنوذج دن ودن جيذب الك ري من طالبتات اعرحلتة اإلعداديتة لتتعلم     
مادة الرتبية الفنيةا وذل  لكتون االمنتوذج يهتتم اا تات وميتول الطالبتات، واوصتت        
الدراسة بتعميم تدريل الرتبية الفنية وفق امنوذج دن ودن على مدرستي الرتبيتة الفنيتة،    
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البيعة التعليمية يف قاعات الدراسة او تترب الرسم مبا يتناسب مل تطبيق منتوذج دن   وتهيعة
 ودن.

( بعنوان: االستتجابة اجلماليتة وعالقتهتا بستمات     2012دراسة الطائي، وذرب )
شخصية طلبة كلية الفنون اجلميلة جبامعة بابل. هدفت الدراستة إىل التحقتق متن صتحة     

ة ارتباطيتة اجيابيتة ذات داللتة معنويتة عنتد مستتوى       الفرضيات االتيتة: ال تو تد عالقت   
 ،ومستة الستيطرة   ،( ب  االستجابة اجلمالية ومسة اال تماعية، ومسة اعسعولية0,05)

ومسة ال بات االنفعالي لدى طلبة كلية الفنون اجلميلة/ امعة بابل. اقتصر البحث علتى  
رافل( ومستات الرخصتية   كرف العالقة ب  االستجابة اجلمالية كما يقيسها مقياهل )ك

االتتزان االنفعتالي( كمتا يقيستها مقيتاهل)  توردن        ،)اال تماعية، اعسعولية، الستيطرة 
 .2011-2010البورت( لدى اعتلق  من طلبة كليتة الفنتون اجلميلتة للعتام الدراستي      

 ،مشل جمتمل البحث مجيل طلبة كلية الفنون اجلميلة ويف االقسام كافة )قسم الرتبية الفنية
قسم الفنتون التطبيقيتة( ولكافتة اعراحتل      ،قسم الفنون التركيلية ،م الفنون اعسرحيةقس

(،  1515) -( 2011-2010حسب سجالت الكلية للعام الدراسي ) -والبالغ عددهم 
( اناث، ونظرًا لعدم جتانل جمتمل البحتث، قامتت الباح تة    876( ذكور و)639بواقل ) 

(  طالب 376( من اجملتمل، جملموع العينة )%25بة )بنس بسحب عينة بالطريقة العروائية،
ويف ضوء ما  سفرت عنه نتائج البحتث ان   ،( اناث218( ذكور، و)158وطالبة، بواقل )

مستوى االستجابة اجلمالية لدى عموم افراد العينة  ال يرتقي اىل مستوى ممتاز) رغم كون 
ب  الوس  وما فوقه بقليل، وان فهو يرتاوح ما  ،عينة البحث هم طلبة كلية فنون مجيلة (

كذل  و ود عالقتة ارتبتاط    ،مستوى االستجابة اجلمالية لدى الذكور افضل من االناث
 ،اجيابية دالة احصائيًا ب  االستجابة اجلماليتة وكتل متن مستات الرخصتية اال تماعيتة      

يف  االتزان االنفعالي، اوصت الدراسة باستتخدام مقيتاهل االستتجابة اجلماليتة     ،السيطرة
 قبول الطلبة اعتقدم  اىل الكلية.

( بعنوان: فاعلية إستخدام منت  التعلتيم اعختتل  يف إكستاب     2011دراسة حممد )
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقمية لطالب كلية الرتبية جبامعتة الطتائف، هتدفت    

إكستاب  الدراسة إىل التعرف على فاعلية إستتخدام منت  التعلتيم الستلوكي اعختتل  يف      
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقميةا وذل  عن طريق الكرف عن و تود فتروق   
ذات داللتتة إحصتتائية بتت  متوستت  در تتات القيتتاهل البعتتدي للمجمتتوعت  الضتتابطة  
والتجريبية على إفتبار التحصيل اععتريف اعترتب  مبهتارات إنتتاج الصتور الفوتوغرافيتة       

ت داللة إحصائية بت  متوست  در تات القيتاهل     الرقمية، والكرف عن و ود فروق ذا
البعدي للمجموعت  الضابطة والتجريبية علتى بطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج الصتور       

( طالًبا من طتالب اعستتوى   40الفوتوغرافية الرقمية، وقد اشتملت عينة الدراسة على )
حتداهما ضتابطة   ال الث بكلية الرتبية جبامعة الطائف، حيث مت تقسيمهم إىل جممتوعت : إ 

( طالًبا، واستخدم الباحث اعتنهج التجترييب   20واألفرى جتريبية، تتكون كل منهما من )
كمنهج للدراسة، واستعان بافتبتار التحصتيل اععتريف وبطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج        
 :الصور الفوتوغرافية الرقمية، كثدوات للدراسة، وقد توصل إىل العديد من النتائج  همها

ق ذات داللة إحصائية ب  متوست  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت       و ود فرو
الضتتابطة والتجريبيتتة علتتى افتبتتار التحصتتيل اععتتريف اعتترتب  مبهتتارات إنتتتاج الصتتور  
الفوتوغرافية الرقمية لصاحل اجملموعة التجريبية، كذل  و ود فروق ذات داللة إحصائية 

الضتابطة والتجريبيتة علتى بطاقتة     ب  متوس  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت      
وقتد   .مالحظة مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافيتة الرقميتة لصتاحل اجملموعتة التجريبيتة     

فر ت الدراسة بالعديد من التوصيات  همها: العمل على استتخدام الربنتامج اخلتاص    
 بالبحث ا،الي يف تدريل اععارف، وإكساب اعهارات اعختلفتة بالنستبة إلنتتاج الصتور    
الفوتوغرافية الرقمية، واإلستفادة من إنتاج الصتور الفوتوغرافيتة الرقميتة بكتل  نواعهتا      

  إلرراء العملية التعليمية.
( بعنوان:  رر برنامج تعليمي قائم على  منوذج  مناط التعلم 2017دراسة اجلازي )

ر يف تنمية مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاش Dunn and Dunnدن ودن 
األساسي يف األردن. هدفت الدراسة إىل الكرف عن  رر استخدام برنامج تعليمتي قتائم   
على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف تتدريل اللغتة العربيتة يف حتست  مستتوى مفهتوم       
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إكستاب  الدراسة إىل التعرف على فاعلية إستتخدام منت  التعلتيم الستلوكي اعختتل  يف      
مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافية الرقميةا وذل  عن طريق الكرف عن و تود فتروق   
ذات داللتتة إحصتتائية بتت  متوستت  در تتات القيتتاهل البعتتدي للمجمتتوعت  الضتتابطة  
والتجريبية على إفتبار التحصيل اععتريف اعترتب  مبهتارات إنتتاج الصتور الفوتوغرافيتة       

ت داللة إحصائية بت  متوست  در تات القيتاهل     الرقمية، والكرف عن و ود فروق ذا
البعدي للمجموعت  الضابطة والتجريبية علتى بطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج الصتور       

( طالًبا من طتالب اعستتوى   40الفوتوغرافية الرقمية، وقد اشتملت عينة الدراسة على )
حتداهما ضتابطة   ال الث بكلية الرتبية جبامعة الطائف، حيث مت تقسيمهم إىل جممتوعت : إ 

( طالًبا، واستخدم الباحث اعتنهج التجترييب   20واألفرى جتريبية، تتكون كل منهما من )
كمنهج للدراسة، واستعان بافتبتار التحصتيل اععتريف وبطاقتة مالحظتة مهتارات إنتتاج        
 :الصور الفوتوغرافية الرقمية، كثدوات للدراسة، وقد توصل إىل العديد من النتائج  همها

ق ذات داللة إحصائية ب  متوست  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت       و ود فرو
الضتتابطة والتجريبيتتة علتتى افتبتتار التحصتتيل اععتتريف اعتترتب  مبهتتارات إنتتتاج الصتتور  
الفوتوغرافية الرقمية لصاحل اجملموعة التجريبية، كذل  و ود فروق ذات داللة إحصائية 

الضتابطة والتجريبيتة علتى بطاقتة     ب  متوس  در تات القيتاهل البعتدي للمجمتوعت      
وقتد   .مالحظة مهارات إنتاج الصور الفوتوغرافيتة الرقميتة لصتاحل اجملموعتة التجريبيتة     

فر ت الدراسة بالعديد من التوصيات  همها: العمل على استتخدام الربنتامج اخلتاص    
 بالبحث ا،الي يف تدريل اععارف، وإكساب اعهارات اعختلفتة بالنستبة إلنتتاج الصتور    
الفوتوغرافية الرقمية، واإلستفادة من إنتاج الصتور الفوتوغرافيتة الرقميتة بكتل  نواعهتا      

  إلرراء العملية التعليمية.
( بعنوان:  رر برنامج تعليمي قائم على  منوذج  مناط التعلم 2017دراسة اجلازي )

ر يف تنمية مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاش Dunn and Dunnدن ودن 
األساسي يف األردن. هدفت الدراسة إىل الكرف عن  رر استخدام برنامج تعليمتي قتائم   
على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف تتدريل اللغتة العربيتة يف حتست  مستتوى مفهتوم       
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الذات األكادميية، وكذل  الكرف عن  رر تفاعل اجلنل مل استخدام الربنامج التعليمي 
تعلم لدن ودن يف حتس  مفهوم التذات األكادمييتة لتدى طلبتة     القائم على منوذج  مناط ال

الصف العاشر األساسي يف مدرسيت عبد الرمحن بن عوف ال انوية اعختلطة ومدرسة معاذ 
بن  بل األساسية للبن  التابعت  عديرية الرتبية والتعليم يف قصتبة حمافظتة معتان فتالل     

(، ولتحقيتق هتذا اطتدف مت    2016/2017الفصل الدراسي األول من العام الدراستي ) 
إعداد دليل لتدريل منوذج  مناط التعلم لدن ودن اُعطبق على اجملموعة التجريبية اعكونتة  

( طالبتًا  63( طالبًا وطالبة، يف ح   رى تدريل اجملموعة الضابطة اعكونة من )61من )
األكادميية، ومت تطبيقهتا  وطالبة بالطريقة االعتيادية، واعدت الباح ة استبانة مفهوم الذات 

على  فراد الدراسة، و  هرت النتائج و ود ارر إلستخدام الربنامج التعليمي القائم على 
 مناط التعلم لدن ودن يف تنمية مفهوم الذات األكادميية، وعدم و ود تفاعل ب  اجلتنل  

  مستتوى  واستخدام الربنامج التعليمي القائم على منوذج  مناط التعلم لدن ودن يف حتس
مفهوم الذات األكادميية لدى طلبة الصف العاشر األساسي. و وصت الدراسة باستخدام 

 .معلمي اللغة العربية لربامج تعليمية قائمة على منوذج  مناط التعلم لدن ودن

 منهجية الدراسة:

استخدم الباحث اعنهج )شبه التجرييب( بهتدف الت عتر ف علتى دور منتاذج التًتعُلم      
يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب قسم الفنون بكلية التصتاميم والفنتون    السلوكي

ة ث فيته مبالحظت  رييب: هو "منهج يقتتتوم الباحت  التطبيقية جبامعة الطائف، فاعنهج الربه جت
ة" عينة الدراس ارألنه مت التحكم فيه عند افتي ري اعستقل،ت حكم يف اعتغابل دون الاعتغري الت
 (.299، ص2012طيف، وآفرون، )العبد الل

 اإلطار النظري وإجراءات الدراسة:

لب ابة عن السعال األول: ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية ذات 
 الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية؟

 ُتعد القيم الرخصية من العناصر األساسية يف تكوين اخلتربات اععرفيتة، بوصتفها   
ويرتتمل تثرريهتتا ستتلو  األفتتراد، واجتاهتتاتهم،    حتتد اعكونتتات األساستتية لرخصتتية، 

وعالقتتاتهم بالبيعتتة احمليطتتة. إذ تقتتوم اععسستتات األكادمييتتة بتزويتتد طالبهتتا باععتتارف،  
واععلومتتات اعختلفتتة، وتكستتبهم اعهتتارات القياديتتة، والستتلوكية، واعهنيتتة التتيت ُتالئتتم 

 ن إجناز  عماطم بثعلى قدر من الكفاءة، والفعالية.مستقبلهم اعهإل، ومتكنهم م
ويتم اكتساب القيم عن طريق التنرعة اال تماعية، إذ يرترت  عتدد متن العوامتل     
الرئيسة يف تكوينها م ل: الدين، واألسترة، ورقافتة اجملتمتل، والبيعتة، باإلضتافة إىل نظتام       

ة اععسسات االكادميية وما يرتب  التعليم،  ي  ن القيم الرخصية لألفراد تعرر وتتثرر ب قاف
لعل  هم ما ركزت  ،بها من مناذج تعليمية تعرر بركل مباشر يف  تركيل شخصية الطالب

عليه الدراسة ا،الية من  بعاد معررة على اإلستجابة اجلماليةا هوالُبعد الو تداني التذي   
دورًا  ساسيًا  يتضمن القيم الرخصية واإلجتاهات واعيول والسمات الرخصية اليت تلعب

يف تركيل فلفية و دانية ُتعزز عمليات التلقي اععتريف جملتاالت الفنتون البصترية لتدى      
 الطالب.

وميكن حتديد  بعاد القيم اععررة علتى اإلستتجابة اجلماليتة ذات الصتلة مبجتاالت      
 التصاميم والفنون التطبيقية من فالل النقاط التالية:

 من اعيول واالجتاهات، وتقاوم التغيري.ُتعد القيم الرخصية  ك ر رباتًا  (1)
  ن االجتاهات والقيم عبارة عن تر ات  ساسية يتعذر إغفاطا كنتيجة للتدريل. (2)
يظهر اإلستجابة اجلمالية لدي الطلبة إما صرحية تتضح متن فتالل التتلفظ بهتا،  و      (3)

 .ضمنية تتضح من فالل سلو  الطالب و نرطته التركيلية اعختلفة
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 اإلطار النظري وإجراءات الدراسة:

لب ابة عن السعال األول: ما  بعاد القيم الرخصية اععررة على اإلستجابة اجلمالية ذات 
 الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية؟

 ُتعد القيم الرخصية من العناصر األساسية يف تكوين اخلتربات اععرفيتة، بوصتفها   
ويرتتمل تثرريهتتا ستتلو  األفتتراد، واجتاهتتاتهم،    حتتد اعكونتتات األساستتية لرخصتتية، 

وعالقتتاتهم بالبيعتتة احمليطتتة. إذ تقتتوم اععسستتات األكادمييتتة بتزويتتد طالبهتتا باععتتارف،  
واععلومتتات اعختلفتتة، وتكستتبهم اعهتتارات القياديتتة، والستتلوكية، واعهنيتتة التتيت ُتالئتتم 

 ن إجناز  عماطم بثعلى قدر من الكفاءة، والفعالية.مستقبلهم اعهإل، ومتكنهم م
ويتم اكتساب القيم عن طريق التنرعة اال تماعية، إذ يرترت  عتدد متن العوامتل     
الرئيسة يف تكوينها م ل: الدين، واألسترة، ورقافتة اجملتمتل، والبيعتة، باإلضتافة إىل نظتام       

ة اععسسات االكادميية وما يرتب  التعليم،  ي  ن القيم الرخصية لألفراد تعرر وتتثرر ب قاف
لعل  هم ما ركزت  ،بها من مناذج تعليمية تعرر بركل مباشر يف  تركيل شخصية الطالب

عليه الدراسة ا،الية من  بعاد معررة على اإلستجابة اجلماليةا هوالُبعد الو تداني التذي   
دورًا  ساسيًا  يتضمن القيم الرخصية واإلجتاهات واعيول والسمات الرخصية اليت تلعب

يف تركيل فلفية و دانية ُتعزز عمليات التلقي اععتريف جملتاالت الفنتون البصترية لتدى      
 الطالب.

وميكن حتديد  بعاد القيم اععررة علتى اإلستتجابة اجلماليتة ذات الصتلة مبجتاالت      
 التصاميم والفنون التطبيقية من فالل النقاط التالية:

 من اعيول واالجتاهات، وتقاوم التغيري.ُتعد القيم الرخصية  ك ر رباتًا  (1)
  ن االجتاهات والقيم عبارة عن تر ات  ساسية يتعذر إغفاطا كنتيجة للتدريل. (2)
يظهر اإلستجابة اجلمالية لدي الطلبة إما صرحية تتضح متن فتالل التتلفظ بهتا،  و      (3)

 .ضمنية تتضح من فالل سلو  الطالب و نرطته التركيلية اعختلفة
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إلجيابية يتوقل  ن حتدث يف الصف الذي يسوده َ تو  متن االحترتام،     ن اعخر ات ا (4)
 وتتوفر فيه  نرطة مروقة ت ري استجابات عاطفية، ألن القيم ذات  ذور انفعالية.

اإلستجابة اجلمالية والتركيلية للتصاميم ذات الطابل  عليه فإن األبعاد اععررة على
اععاصر تتطلب حتديد عالقة التصاميم بالفنون التطبيقية بطرح اعتغريات الركلية المنتاط  
التصاميم التطبيقية التى ترتب  بهدف تعزيزاإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية 

 الفنون التطبيقية جبامعة الطائف.لدي طالب قسم الفنون بكلية التصاميم و
الًتعُلم الستلوكي يف تعزيتز اإلستتجابة     مناذجلب ابة عن السعال ال اني: ما دور 

 اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية؟
 الطتالب  لتدى  اععتريف والعقلتي   اجلانب تنمية يف التدريسية النماذج تكمن  همية

 التيت  التعليمية اعختلفة، اعواقف مل بالتفاعل هاوزيادت لديهم اععرفية الُبنى بتطوير وذل 
طتما   حمببتة   ذابتة  تعليميتة  بيعتة  تتوفري  تسهم يف تعزيز اإلستتجابة اجلماليتة متن فتالل    

 البحتث  علتى  ومساعدتهم تفكريهم اعناسبة تعمل على إرارة االسرتاتيجيات فاستخدام
التعلم من فالل منتاذج عتدة   واالستنتاج. وقد تناولت األدبيات الرتبوية  مناط  والدراسة

 MATومنتوذج الفورمتات عكتارري    ،Dunn & Dunn من  شهرها: منتوذج دن ودن 
Model 4. McCarthy   ومنتتوذج  رجيتتور  للقتتدرات اعتوستتطة ،Gregorc 

Mediation Ability Model. 
هذا وتعد عملية افتيار مناذج  الًتعُلم الستلوكي التدريستية الفعالتة متن االستل      

التعليم بصفة عامة وتعليم الفنون البصرية على و ه اخلصوص، كونهتا عمليتة   اعهمة يف 
مرنة متكاملة االطراف يتظافر فالطا فربات اععلم وفصائص اعتعلم يف إطتار اعواقتف   
التعليمية، "فهي نظام متغري يتكيف ويستجيب لكل تغري، ألنها جمموعتة فطتوات منظمتة    

دة يف اقل وقت وَ يسر  هد من ا ل متك  اعتعلم من ومتكاملة للوصول اىل الغاية اعنرو
 (.121، ص1990اعراركة اعستمرة يف الدرهل" )سعيد، 

ستنة علتى    25الذي طّور على مدار   Dunn & Dunnويعترب إمنوذج دن ودن 
،  حتد منتاذج التًتعُلم    Rita Dunn & Kenneth Dunnيتد ريتتا دن وكينيتث دن.    

الطرائق التعليمية اعفضلة لدى الطالب اليت يتعلم بهتا  السلوكي الذي يدعو إىل ترخيص 
بالركل األفضل، واستخدام هذه االبيانات يف تصميم اإل تراءات واألوضتتاع التعليمية 
التتي تالئتتم منت  تعليم هتتذا الطالب، "وتتضح  همية إمنتوذج دن ودن بوصتفه حماولتة    

 حتس  العملية التعليمية، بثستلوب  لتطبيق النظريات التعليمية على حنو مرتب ومنظم يف
يساعد على تكاملها ومشوطا ومي ل وسيلة ترويقية لزيادة دافعية اععلم واعتتعلم. ويزيتد   

 (.31، ص 1996من احتمالية فرص النجاح يف تعليم اعادة التعليمية " )ا،يلة، 
جيات تعلتيم  وتُعد مناذج  الًتعُلم السلوكي التدريسية ذات  همية كبرية يف استرتاتي 

الفنون اععاصرة، واليت طا  رر فعال يف تنري  وحتفيز الطالب على استتيعاب اععلومتات   
بكفاءة عالية، ودفعهم إىل حتس  مستوى التفكري مما يساعد ذل  على تعزيز وعى طالب 
الفنون مبا يقومون به من  نرطة عقلية وعمليات معرفية، ممتا يستهم يف تعتديل فططهتم     

وال بثول ومراقبتهم لعملية فهمهم، ويتم هتذا متن فتالل إ تراءات وآليتات      وتنظيمها  
 استخدامهم لتطبيقات مناذج  الًتعُلم السلوكي ذات التو هات التركيلية.

والدراسة ا،الية يف تناوطا لنماذج  الًتعُلم  اعالئمة جملاالت الفنتون البصتريةا امنتا    
يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم      حتاول حتديد دور مناذج  التًتعُلم الستلوكي   

الفنون بكلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف من فالل جتريب منوذج دن ودن 
واستخالص النتائج حول استخدامه مبا يساعد على حتس  مستوى التحصيل الترتكيلي  

التواصتل   للطالب، ومن احتمال حتقيتق األهتداف التعليميتة متن قبتل اعتتعلم بتستهيل       
والتفاعل ب  األعضاء اعررتك  يف تصميم الربامج وتطبيقهاا كتون هتذا االمنتوذج متن     

التعلمية اليت تعمل على إرارة اهتمام الطالب باعادة الدراسية والرغبة  –النماذج التعليمية 
عنصرًا ضمن هذا النموذج طا عالقتة   20وقد عرف دن ودن  .يف زيادة التحصيل لديهم

م السلوكي، موزعة ضمن مخسة  بعاد وهي: البعد البيعي، والبعد الو داني، والبعد بالتعل
 اال تماعي، والبعد اجلسدي، والبعد النفسي. 
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ستنة علتى    25الذي طّور على مدار   Dunn & Dunnويعترب إمنوذج دن ودن 
،  حتد منتاذج التًتعُلم    Rita Dunn & Kenneth Dunnيتد ريتتا دن وكينيتث دن.    

الطرائق التعليمية اعفضلة لدى الطالب اليت يتعلم بهتا  السلوكي الذي يدعو إىل ترخيص 
بالركل األفضل، واستخدام هذه االبيانات يف تصميم اإل تراءات واألوضتتاع التعليمية 
التتي تالئتتم منت  تعليم هتتذا الطالب، "وتتضح  همية إمنتوذج دن ودن بوصتفه حماولتة    

 حتس  العملية التعليمية، بثستلوب  لتطبيق النظريات التعليمية على حنو مرتب ومنظم يف
يساعد على تكاملها ومشوطا ومي ل وسيلة ترويقية لزيادة دافعية اععلم واعتتعلم. ويزيتد   

 (.31، ص 1996من احتمالية فرص النجاح يف تعليم اعادة التعليمية " )ا،يلة، 
جيات تعلتيم  وتُعد مناذج  الًتعُلم السلوكي التدريسية ذات  همية كبرية يف استرتاتي 

الفنون اععاصرة، واليت طا  رر فعال يف تنري  وحتفيز الطالب على استتيعاب اععلومتات   
بكفاءة عالية، ودفعهم إىل حتس  مستوى التفكري مما يساعد ذل  على تعزيز وعى طالب 
الفنون مبا يقومون به من  نرطة عقلية وعمليات معرفية، ممتا يستهم يف تعتديل فططهتم     

وال بثول ومراقبتهم لعملية فهمهم، ويتم هتذا متن فتالل إ تراءات وآليتات      وتنظيمها  
 استخدامهم لتطبيقات مناذج  الًتعُلم السلوكي ذات التو هات التركيلية.

والدراسة ا،الية يف تناوطا لنماذج  الًتعُلم  اعالئمة جملاالت الفنتون البصتريةا امنتا    
يف تعزيتز اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم      حتاول حتديد دور مناذج  التًتعُلم الستلوكي   

الفنون بكلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف من فالل جتريب منوذج دن ودن 
واستخالص النتائج حول استخدامه مبا يساعد على حتس  مستوى التحصيل الترتكيلي  

التواصتل   للطالب، ومن احتمال حتقيتق األهتداف التعليميتة متن قبتل اعتتعلم بتستهيل       
والتفاعل ب  األعضاء اعررتك  يف تصميم الربامج وتطبيقهاا كتون هتذا االمنتوذج متن     

التعلمية اليت تعمل على إرارة اهتمام الطالب باعادة الدراسية والرغبة  –النماذج التعليمية 
عنصرًا ضمن هذا النموذج طا عالقتة   20وقد عرف دن ودن  .يف زيادة التحصيل لديهم

م السلوكي، موزعة ضمن مخسة  بعاد وهي: البعد البيعي، والبعد الو داني، والبعد بالتعل
 اال تماعي، والبعد اجلسدي، والبعد النفسي. 
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 وعالقتها باإلستجابة اجلمالية:   Dunn & Dunnعناصر  مناط التعلم حسب إ منوذج دن ودن 
 عناصر  مناط التعلم

 عناصر اإلستجابة اجلمالية Dunn & Dunnحسب منوذج دن ودن 

الضوء الطبيعي والصناعي، اال هزة السمعية اعستخدمة،  )ترتب  باععامل وقاعات احملاضرات(         مناط بيعية
 ودر ة حرارة اععامل والقاعات الدراسية.

 والقدرة على تنظيم الوقت. الدافعية، واع ابرة، واعسعولية، )ترتب  بالسمات الرخصية للطالب(     مناط و دانية
 النفل،واألزواج، واجملموعة، والنضج، والتنويل. )ترتب  باخللفية ال قافية للطالب(    مناط ا تماعية
 ا،ل، وتناول الطعام والرراب، والوقت، وا،ركة. )ترتب  بالسلو  الرخصي للطالب(      مناط  سدية
 اندفاعي/تثملي. ،مشولي/حتليلي ماغ()ما يتعلق بنصف كرة الد        مناط نفسية

وععرفة دور مناذج  الًتعُلم السلوكي يف تعزيز اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون 
ينبغتي اإلشتارة إىل تتثرري اعنبته اجلمتالي والعمليتات اإلدراكيتة اعرتبطتة التيت           ،التطبيقية

 يتضمنها وهي:
 ( الرعور باجلمال:1)

،خ، وهومرتب  بطرف  هما اعتلقي )الطلبة من دارسي فالرعور هو احد و ائف اع
جماالت الفنون( واعوضوع اجلمالي)التصاميم والفنتون التطبيقيتة(، ولته رتالث  وانتب      
متدافلة هي: اجلانب االدراكي )اععريف(، واجلانب الو داني )االنفعاالت والعواطتف(،  

 رم  انب اإلستجابة )العمل التنفيذي(
 تاطيقي:( االنتباه األس2)

هو تركيز الرعور يف شيء، وتهيعة وتو يه ا،واهل حنتو استتقبال مت ريات احملتي      
اخلار ية وما حتتويه من مجاليات  اهرة او حمسوسة و دانيًا. وهو االرتر النفستي التذي    

بعتد تتوفر مت ريات     ،ينرث مباشرة من تنبيه مراكز االبصار، وتثرر مراكز ا،ل يف التدماغ 
  .نية باالستجابة اخلار يةمناسبة للحاسة اعع

 

 ( ادرا  اجلمال:3)
يعد اإلدرا  نراطًا نفسي، وحسي، وعقلي، فهو يعتمد على فاعلية النظام ا،سي 
للطالب ومدفالته، إذ  ن عملية اإلدرا  تبد  عادة بو ود منبهات  و م ريات من حولنتا  

قتوم بتدوره بتنظيمهتا    يستقبلها اعتلقي عرب ا،واهل لُتنقل بعتد ذلت  إىل التدماغ التذي ي    
عمليتة نفستية الدرا     وهتو  .مل ربطها باخلربة الستابقة للمتلقتي   ،واعطائها معنًى مناسبًا

اجلمال النسيب، قوامها وعي اعتلقي باألشياء اخلار ية وصفاتها وعالقتها اجلمالية باحملي  
فسر اعتلقي عن البيعي ومبا له صلة مباشرة بالعمليات ا،سية. فاالدرا  هو العملية اليت ي

فاإلحساهل يسجل اع ريات البيعية ويفسترها االدرا  ويصتوغها    ،طريقها اع ريات ا،سية
 يف صور ميكن ان يفهمها اعتلقي. 

 ( االستجابة اجلمالية:4)
مت ل عملية إدرا  اجلمال نوع من االستجابة لألشكال وعناصتر البيعتة اخلار يتة،    

ام بنوع مع  من السلو  ويتوقف ذلت  علتى طبيعتة    وتهدف االستجابة اجلمالية اىل القي
اعنبه اخلار ي وا،الة الرعورية والو دانية للمتلقي واجتاهه الفكري وفرباتته اجلماليتة   

  زاء م ريات سابقة. 
للًتعُلم  Dunn & Dunnلال ابة عن السعال ال الث: ما فاعلية منوذج دن ودن 

لتدي طتالب كليتة التصتاميم والفنتون       السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستتجابة اجلماليتة  
 التطبيقية جبامعة الطائف؟

للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل     Dunn & Dunnلتحديتد فاعليتة منتوذج دن ودن    
لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف   

نون التطبيقيتة معلتف متن    قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والف
بنود تعكد على العالقة ب  األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلمالية والستمات الرخصتية   

 للطالب.
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 ( ادرا  اجلمال:3)
يعد اإلدرا  نراطًا نفسي، وحسي، وعقلي، فهو يعتمد على فاعلية النظام ا،سي 
للطالب ومدفالته، إذ  ن عملية اإلدرا  تبد  عادة بو ود منبهات  و م ريات من حولنتا  

قتوم بتدوره بتنظيمهتا    يستقبلها اعتلقي عرب ا،واهل لُتنقل بعتد ذلت  إىل التدماغ التذي ي    
عمليتة نفستية الدرا     وهتو  .مل ربطها باخلربة الستابقة للمتلقتي   ،واعطائها معنًى مناسبًا

اجلمال النسيب، قوامها وعي اعتلقي باألشياء اخلار ية وصفاتها وعالقتها اجلمالية باحملي  
فسر اعتلقي عن البيعي ومبا له صلة مباشرة بالعمليات ا،سية. فاالدرا  هو العملية اليت ي

فاإلحساهل يسجل اع ريات البيعية ويفسترها االدرا  ويصتوغها    ،طريقها اع ريات ا،سية
 يف صور ميكن ان يفهمها اعتلقي. 

 ( االستجابة اجلمالية:4)
مت ل عملية إدرا  اجلمال نوع من االستجابة لألشكال وعناصتر البيعتة اخلار يتة،    

ام بنوع مع  من السلو  ويتوقف ذلت  علتى طبيعتة    وتهدف االستجابة اجلمالية اىل القي
اعنبه اخلار ي وا،الة الرعورية والو دانية للمتلقي واجتاهه الفكري وفرباتته اجلماليتة   

  زاء م ريات سابقة. 
للًتعُلم  Dunn & Dunnلال ابة عن السعال ال الث: ما فاعلية منوذج دن ودن 

لتدي طتالب كليتة التصتاميم والفنتون       السلوكي كمدفل لتعزيز اإلستتجابة اجلماليتة  
 التطبيقية جبامعة الطائف؟

للتًتعُلم الستلوكي كمتدفل     Dunn & Dunnلتحديتد فاعليتة منتوذج دن ودن    
لتعزيز اإلستجابة اجلمالية لدي طالب كلية التصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف   

نون التطبيقيتة معلتف متن    قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والف
بنود تعكد على العالقة ب  األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلمالية والستمات الرخصتية   

 للطالب.
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 مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 ) ( حتديد اطدف من اعقياهل:

طبيقيتة بعتد   قام الباحث بتصميم مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون الت
الر وع إىل  دبيات تصميم مقاييل التذوق اجلمالي والترتكيلي، بهتدف التعترف علتى     

 مدافل اإلستجابة اجلمالية ذات الصلة مبجاالت التصاميم والفنون التطبيقية.
 )ب( حتديد بنود مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:

األوىل من اعقيتاهل، وهتي تتضتمن وصتفًا     مت وضل تعليمات اعقياهل يف الصفحة 
تتصرًا للمقياهل، وطريقة اإل ابة علي االسعلة، متضمنة ارشادات للطالب حسب طبيعة 

 كل بند من اعقياهل.
( 7 واًل: )األبعاد اععررة على اإلستجابة اجلماليتة( مت تغطيتة هتذا اجلانتب متن فتالل )      

  سعلة.
( 10نون التطبيقية( مت تغطية هذا اجلانب من فالل )رانيًا: )عالقة التصاميم  اععاصرة بالف

  سعلة.
رال ًا: )اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية( مت تغطيتة هتذا اجلانتب متن فتالل      

 (  سعلة.10)
رابعًا: )ا،كم اجلمالي على التصاميم والفنون التطبيقية( مت تغطية هذا اجلانب من فالل 

 (  سعلة.2)
هل اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون التطبيقيتة،  يف صتورة       مت صياغة مقيا

اإلفتيار من متعدد، وقتد راع الباحتث صتياغة إ ابتات بنتود اإلفتبتار يف  ربتل بتدائل         
( ستعااًل متن نتوع )إفتيتار متن      29حيث تكون اإلفتبار من ) للتقليل من  رر التخم ،

ا،روف ) ، ب، ج، د(، خيتتار  متعدد(، يو د لكل سعال  ربعتة فيتارات ُيرتار إليهتا بت     
اعستفيد اإل ابة الصحيحة يف ورقة اإل ابة  مام السعال التذي جييتب عنته، وذلت  بعتد      

اإلطالع على اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية اعرفقة متل األفتبتار، كمتا مت    
وب سهل مراعاة الرروط الوا ب إتباعها عند صياغة اعفردات، من حيث صياغتها بثسل

وبسي  ميكن ألفراد العينة  ن يفهمه بسهولة، حيث جياب على كتل األستعلة متن فتالل     
 إستجابة اعستفيد جلماليات هذه التكوينات اجلمالية بركل معاصر.

 )ت( صدق مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
احملكمتت  مت التثكتتد متتن صتتدق اعقيتتاهل عتتن طريتتق عرضتته علتتى جمموعتتة متتن 

( 10واعتخصص  يف جمال اعناهج وطرق التتدريل، والرتبيتة الفنيتة والفنتون عتددهم )     
حمكمًا، وذل  للتعرف على آرائهم متن حيتث: مناستبة األستعلة، ووضتوحها، وصتحة       
اعضمون العلمي واللغوي طا. ومت لت تعديالت احملكم  يف إعادة صياغة بعض األسعلة، 

 تعديل اعقياهل يف صورته النهائية. وبناء على مالحظاتهم مت

 )ث( التطبيق اإلستطالعي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
قام الباحث بإ راء جتربة إستطالعية على عينتة متن طتالب قستم الفنتون بكليتة       

عينة البحث األساستية( وذلت  بهتدف     التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف )غري
 ضب  اعقياهلا وفق اخلطوات التالية:

 .التثكد من صدق اإلتساق الدافلي للمقياهل 
 .حساب معامل ربات اعقياهل 
  .حساب معامل السهولة من  رر التخم  لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 تحصيلي.حساب معامل سهولة اعقياهل وحتديد زمن اعقياهل ال 

 )ج( صدق اإلتساق الدافلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
يقصد بصدق اإلتساق التدافلي "التجتانل يف  داء الفترد متن فقترة ألفترى،  ي       

(. 72، ص1989إشرتا  مجيل فقرات اعقياهل يف قياهل فاصية معينة يف الفترد" ) تابر،   
فالل عالقة الفقرة بالدر ة الكلية للمقيتاهل، ويتتم ذلت     وهو ما ميكن التعبري عنه من 
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اإلطالع على اعتغريات الركلية المناط التصاميم التطبيقية اعرفقة متل األفتبتار، كمتا مت    
وب سهل مراعاة الرروط الوا ب إتباعها عند صياغة اعفردات، من حيث صياغتها بثسل

وبسي  ميكن ألفراد العينة  ن يفهمه بسهولة، حيث جياب على كتل األستعلة متن فتالل     
 إستجابة اعستفيد جلماليات هذه التكوينات اجلمالية بركل معاصر.

 )ت( صدق مقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
احملكمتت  مت التثكتتد متتن صتتدق اعقيتتاهل عتتن طريتتق عرضتته علتتى جمموعتتة متتن 

( 10واعتخصص  يف جمال اعناهج وطرق التتدريل، والرتبيتة الفنيتة والفنتون عتددهم )     
حمكمًا، وذل  للتعرف على آرائهم متن حيتث: مناستبة األستعلة، ووضتوحها، وصتحة       
اعضمون العلمي واللغوي طا. ومت لت تعديالت احملكم  يف إعادة صياغة بعض األسعلة، 

 تعديل اعقياهل يف صورته النهائية. وبناء على مالحظاتهم مت

 )ث( التطبيق اإلستطالعي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
قام الباحث بإ راء جتربة إستطالعية على عينتة متن طتالب قستم الفنتون بكليتة       

عينة البحث األساستية( وذلت  بهتدف     التصاميم والفنون التطبيقية جبامعة الطائف )غري
 ضب  اعقياهلا وفق اخلطوات التالية:

 .التثكد من صدق اإلتساق الدافلي للمقياهل 
 .حساب معامل ربات اعقياهل 
  .حساب معامل السهولة من  رر التخم  لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات اعقياهل 
 تحصيلي.حساب معامل سهولة اعقياهل وحتديد زمن اعقياهل ال 

 )ج( صدق اإلتساق الدافلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 
يقصد بصدق اإلتساق التدافلي "التجتانل يف  داء الفترد متن فقترة ألفترى،  ي       

(. 72، ص1989إشرتا  مجيل فقرات اعقياهل يف قياهل فاصية معينة يف الفترد" ) تابر،   
فالل عالقة الفقرة بالدر ة الكلية للمقيتاهل، ويتتم ذلت     وهو ما ميكن التعبري عنه من 
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ببنود اعقيتاهل متن   تل التناستق التدافلي       personاساب معامالت إرتباط بريسون 
للمقياهل، واليت ُتمٍكن من إستخراج العالقة اإلرتباطية بت  در تة كتل بنتد متن البنتود       

 والدر ة الكلية للمقياهل اعستخدم. 
 (1 دول رقم )

 تباط بريسون  لقياهل صدق اعقياهل )االتساق الدافلي(:معامل ار
 معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند
1 0,732** 8 0,599** 15 0,401* 22 0,589** 
2 0,871** 9 0,798** 16 0,892** 23 0,880** 
3 0,422* 10 0,433* 17 0,773** 24 0,829** 
4 0,617** 11 0,764** 18 0,781** 25 0,741** 
5 0,765** 12 0,817** 19 0,771** 26 0,688** 
6 0,876** 13 0,774** 20 0,729** 27 0,843** 
7 0,873** 14 0,851** 21 0,698** 28 0,786** 

 29 0,611** 

 (0,05مستوى )(            * االرتباط دال عن 0,01** االرتباط دال عن مستوى )

(  ن قتيم معامتل إرتبتاط بريستون  لكتل الفقترات       1يتضح متن اجلتدول رقتم )   
( فثقتل،  0,05 –0,01والدر ة الكلية للمقياهل دالة إحصائيًا عنتد مستتوى الداللتة )   

وهذا يعكد  ن مجيل فقرات اعقياهل قد حققت در ة صدق، ميكن اإلعتماد عليها لقياهل 
 ما  عدت من   له.
 هل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )ح( ربات مقيا

يقصد ب بات اعقياهل إتساق الدر ات إذا مت تطبيق نفل اعقياهل على نفل العينة 
(، واطدف من قيتاهل ربتات   74، ص2005مرت  متتاليت  بفارق زمإل حمدد ) بو عالم، 

من اإلستتجابة اجلماليتة   اعقياهل، هو معرفة مدى فلو اعقياهل من األفطاء اليت قد تغري 
للطالب من وقت آلفر على نفل اعقيتاهل. مت إستتخدام در تات العينتة اإلستتطالعية      
،ساب ربات اعقياهل بطريقة  لفا كرونباخ، حيث قام الباحث بإستخدام ُحزمتة التربامج   

( 0,868،ساب معامل ربات  لفا كرونباخ، وقد بلغ معامل ال بات )  SPSSاإلحصائية

معامل ربات  يد، وهذه النتيجة تعنى  ن اعقياهل رابت إىل حد كبري، ممتا يعتإل   وهو مي ل 
 نه ميكن  ن يعطي نفل النتائج إذا  عيد تطبيقه على نفل العينة يف نفل الظروف، كمتا  
 يعإل فلو اعقياهل من األفطاء اليت تغري من  داء الطالب جتاه مدافل استجابته اجلمالية.

 عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )خ( حساب معامل السهولة
قام الباحث اساب معامل السهولة لكل بند من بنود اعقياهل يف ضوء النتائج اليت 
مت التوصل إليها، ومت ترتيب اعقياهل وفقًا ععامل سهولة كل بند ايث تتدرج من الستهل  

شديدة السهولة، بينما إعتربت بنود  %80إىل الصعب. وقد ُصنفت بنود اعقياهل  ك ر من 
 شديدة الصعوبة.  %20اعقياهل اليت جييب عنها  قل من 

 واجلدول التالي يوضح معامالت السهولة والصعوبة للمقياهل:
 (:2 دول رقم )

 معامالت السهولة عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة
0,20 25 0,28 17 0,27 9 0,24 1 
0,48 26 0,34 18 0,50 10 0,34 2 
0,58 27 0,73 19 0,39 11 0,44 3 
0,23 28 0,29 20 0,41 12 0,60 4 
0,26 29 0,55 21 0,48 13 0,43 5 
 0,36 22 0,38 14 0,33 6 

0,31 23 0,45 15 0,66 7 
0,46 24 0,42 16 0,34 8 

 – 0,20يتضح من اجلدول السابق   ن معتامالت الستهولة قتد تراوحتت بت  )     
 ( وهي معامالت معتدلة يف السهولة والصعوبة. 0,73

 )د( حساب معامل التمييز للمقياهل: 
يعرب معامل التمييز عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة، 

 لباحث اخلطوات التالية للحصول على معامالت التمييز:وقد إتبل ا
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معامل ربات  يد، وهذه النتيجة تعنى  ن اعقياهل رابت إىل حد كبري، ممتا يعتإل   وهو مي ل 
 نه ميكن  ن يعطي نفل النتائج إذا  عيد تطبيقه على نفل العينة يف نفل الظروف، كمتا  
 يعإل فلو اعقياهل من األفطاء اليت تغري من  داء الطالب جتاه مدافل استجابته اجلمالية.

 عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: )خ( حساب معامل السهولة
قام الباحث اساب معامل السهولة لكل بند من بنود اعقياهل يف ضوء النتائج اليت 
مت التوصل إليها، ومت ترتيب اعقياهل وفقًا ععامل سهولة كل بند ايث تتدرج من الستهل  

شديدة السهولة، بينما إعتربت بنود  %80إىل الصعب. وقد ُصنفت بنود اعقياهل  ك ر من 
 شديدة الصعوبة.  %20اعقياهل اليت جييب عنها  قل من 

 واجلدول التالي يوضح معامالت السهولة والصعوبة للمقياهل:
 (:2 دول رقم )

 معامالت السهولة عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية:
 البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة البند معامل السهولة
0,20 25 0,28 17 0,27 9 0,24 1 
0,48 26 0,34 18 0,50 10 0,34 2 
0,58 27 0,73 19 0,39 11 0,44 3 
0,23 28 0,29 20 0,41 12 0,60 4 
0,26 29 0,55 21 0,48 13 0,43 5 
 0,36 22 0,38 14 0,33 6 

0,31 23 0,45 15 0,66 7 
0,46 24 0,42 16 0,34 8 

 – 0,20يتضح من اجلدول السابق   ن معتامالت الستهولة قتد تراوحتت بت  )     
 ( وهي معامالت معتدلة يف السهولة والصعوبة. 0,73

 )د( حساب معامل التمييز للمقياهل: 
يعرب معامل التمييز عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة، 

 لباحث اخلطوات التالية للحصول على معامالت التمييز:وقد إتبل ا
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 (:3 دول رقم )

 معامالت التمييز لفقرات عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية: 

، ]0,91 – 0,29[يتضح  ن معامالت التمييز للمقياهل وقعت يف الفرتة اعغلقتة  
ومل يتم إستبعادها، حيتث  نهتا تغطتي     0,17يف ح   ن بعض البنود بلغ معامل متييزها 

 انب ذو اهمية من  وانب مدافل اإلستجابة اجلمالية، وذلت  يعتإل  ن بنتود اعقيتاهل     
 ذات قوة متييز مناسبة تتيح التمييز ب  إستجابة الطالب للتصاميم والفنون التطبيقية

جمموعات العينة )القبلي، والبعدي( عقياهل اإلستتجابة اجلماليتة للتصتاميم     )ذ( جتانل
 والفنون التطبيقية:

بعد مجل البيانات متن التطبيتق القبلتي للمقيتاهل علتى عينتة الدراستة التجريبيتة         
والضابطة. وللتثكد من جتانل العينة، إستخدم الباحث إفتبار )ت( للتعرف على الفروق 

التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي، بهدف قيتاهل معامتل التمييتز    ب   داء اجملموعت  
عن قدرة اعقياهل على التمييز ب  امناط الطالب حمل التجربة مم لة يف جتتانل جمموعتات   
العينة )القبلي، والبعدي( عقياهل اإلستجابة اجلماليتة للتصتاميم والفنتون التطبيقيتة بعتد      

 التطبيق.

 البند معامل التمييز البند معامل التمييز البند معامل التمييز البند معامل التمييز
0,48 25 0,88 17 0,89 9 0,29 1 
0,42 26 0,77 18 0,77 10 0,51 2 
0,32 27 0,77 19 0,72 11 0,17 3 
0,54 28 0,88 20 0,51 12 0,77 4 
0,61 29 0,59 21 0,88 13 0,44 5 

 0,91 22 0,59 14 0,51 6 
0,68 23 0,77 15 0,77 7 
0,88 24 0,44 16 0,68 8 

 (:4 دول رقم )
 تبار )ت( لداللة الفروق ب  متوسطي در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة نتائج اف

 يف التطبيق القبلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية
 قيمة الداللة قيمة )ت( در ة ا،رية االحنراف اععياري اعتوس  عدد فراد العينة )ن( اجملموعة
 3,05 16,26 10 ضابطة 0,642 *0,469 31,29 2,60 16,69 10 جتريبية

 2,042( = 31,29( مقابل در ة حرية )0,05) قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى *

يتضح من اجلدول السابق  ن متوس  در ات اجملموعة التجريبية يف اعقياهل القبلي 
إىل (، مما يرتري  16,26(، يف ح  بلغ متوس  در ات اجملموعة الضابطة )16,69بلغ )

و ود فروق بسيطة ب  در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة. وللتثكد من داللتة هتذه   
(، وهي  قل من قيمتة )ت(  0,469الفروق، قام الباحث مبقارنة قيمة )ت( اليت بلغت )

( ممتا  2,042( والتيت بلغتت )  31,29( وعند در ة حريتة ) 0,05عند مستوى داللة )
لفتروق وهتو متا يرتري إىل جتتانل جممتوعيت البحتث        يعكد على عدم و ود داللة طذه ا

 التجريبية والضابطة يف اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية.
 لب ابة على فرضية الدراسة:

افرتضت الدراسة و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طالب اجملموعة التجريبية 
والفنتون التطبيقيتة وفتق منتوذج دن      يف التذوق التركيلي واإلستجابة اجلمالية للتصاميم

( للًتعُلم الستلوكي، وبت  طتالب اجملموعتة الضتابطة التذين مت       Dunn&Dunnودن )
تدريسهم بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستتجابة اجلماليتة بقستم الفنتون بكليتة      

ت  ( لعينت Tالتصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف، استتخدم الباحتث اإلفتبتار )     
 مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي وكانت النتائج كالتالي:
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 (:4 دول رقم )
 تبار )ت( لداللة الفروق ب  متوسطي در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة نتائج اف

 يف التطبيق القبلي عقياهل اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية
 قيمة الداللة قيمة )ت( در ة ا،رية االحنراف اععياري اعتوس  عدد فراد العينة )ن( اجملموعة
 3,05 16,26 10 ضابطة 0,642 *0,469 31,29 2,60 16,69 10 جتريبية

 2,042( = 31,29( مقابل در ة حرية )0,05) قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى *

يتضح من اجلدول السابق  ن متوس  در ات اجملموعة التجريبية يف اعقياهل القبلي 
إىل (، مما يرتري  16,26(، يف ح  بلغ متوس  در ات اجملموعة الضابطة )16,69بلغ )

و ود فروق بسيطة ب  در ات اجملموعت  التجريبية والضابطة. وللتثكد من داللتة هتذه   
(، وهي  قل من قيمتة )ت(  0,469الفروق، قام الباحث مبقارنة قيمة )ت( اليت بلغت )

( ممتا  2,042( والتيت بلغتت )  31,29( وعند در ة حريتة ) 0,05عند مستوى داللة )
لفتروق وهتو متا يرتري إىل جتتانل جممتوعيت البحتث        يعكد على عدم و ود داللة طذه ا

 التجريبية والضابطة يف اإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية.
 لب ابة على فرضية الدراسة:

افرتضت الدراسة و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طالب اجملموعة التجريبية 
والفنتون التطبيقيتة وفتق منتوذج دن      يف التذوق التركيلي واإلستجابة اجلمالية للتصاميم

( للًتعُلم الستلوكي، وبت  طتالب اجملموعتة الضتابطة التذين مت       Dunn&Dunnودن )
تدريسهم بالطريقة التقليدية يف التذوق الفإل واإلستتجابة اجلماليتة بقستم الفنتون بكليتة      

ت  ( لعينت Tالتصاميم والفنون التطبيقية جبامعتة الطتائف، استتخدم الباحتث اإلفتبتار )     
 مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي وكانت النتائج كالتالي:
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 (:5 دول رقم )
 ( لعينت  مستقلت  )ضابطة، جتريبية( يف االفتبار البعدي:Tاإلفتبار )

 اجملموعة
عدد  فراد 
 العينة )ن(

 التباين اعتوس  
االحنراف 
 اععياري

در ة 
 ا،رية

 قيمة )ت(
 مستوى الداللة

0,05 
 6,870 59,660 51 10 الضابطة دالة احصائيا 5,623 48,32 7,754 63,014 58,40 10 التجريبية

يب  اجلدول السابق  ن متوس  در تات اجملموعة التجريبيتة يف االفتبتار البعتدي    
( 5,623(، واربت االحصاء  ن قيمة )ت( )51( در ة، ومتوس  الدر ات )58,40)

(، وهذا يدل علتى  48,32( وبدر ة حرية )0,05توى داللة )وهي قيمة كبرية عند مس
و ود فروق ذات داللة إحصائية ب  طتالب اجملموعتة التجريبيتة يف التتذوق الترتكيلي      

 واإلستجابة اجلمالية للتصاميم والفنون التطبيقية وفق منوذج دن ودن. 

 إستنتاجات الدراسة:

 كن  ن نستنتج التالي:يف ضوء ما  سفرت عنه نتائج الدرسة ومناقرتها مي
استنتجت الدراستة  ن ستلو  اإلستتجابة اجلماليتة لطتالب قستم الفنتون بكليتة         
التصاميم والفنون التطبيقية حالة سيكولو ية قابلة للقياهل طا طبيعة متميزة ميكن تعديلها 
 و تغيريها بتوفري   واء تعليمية ُمعيًنة على تلقتى احملتتوي الترتكيليا إعتمتادًا علتى  ن      

فهوم اجلمال هو مت ري يولتد لتدى اُعتلقتي تغتريات  ستمية ونفستية ويستت ري إنتباهته          م
ومالحظته وجيعله يندفل إىل اإلستجابة طا، كما  وضحت الدراسة  ن مستوى االستتجابة  
اجلمالية لدى افراد العينة يرتاوح ما ب  اعتوس  وفوق اعتوس ، إىل  انب و ود عالقتة  

صائيًا بت  االستتجابة اجلماليتة والستمات الرخصتية للطلبتة، متا        ارتباط اجيابية دالة اح
ا علتى اعتبتار  ن النمتوذج فطتة     Dunn & Dunn يستتدعي تطبيتق إمنتوذج دن ودن   

وصفية متكاملة تتضمن عملية تصميم احملتوى التركيلي عوضوعات التذوق واالستجابة 
إىل  انب  ن مناذج الًتعُلم  اجلمالية وتنفيذها وتو يها دافل اعراسم والقاعات الدراسية،

السلوكي تتضمن جمموعة اسرتاتيجيات تتعلق بافتيار احملتوى اعناسب و ساليب وطرائق 

التدريل اعناسبة وإ راءات ارتارة الدافعيتة لتدى االطتالب و ستاليب وستائل التقتويم        
 اعناسبة. 

 التوصيات:
 ت الفنون اعتنوعة.تطبيق مقياهل االستجابة اجلمالية على نطاق اوسل دافل جماال (1)
وفتق   قتررات التصتميم والفنتون التطبيقيتة    تعميم وضل االسرتاتيجيات التدريسية ع (2)

 امنوذج دن ودن.
العمل على تهيعة البيعة التعليمية بكليات التصاميم والفنون مبا يتناستب متل إمنتوذج     (3)

 دن ودن.
نتون باجلامعتات   تعزيز برامج تنمية اإلستتجابة اجلماليتة بثقستام الرتبيتة الفنيتة والف      (4)

السعودية ومعرفة  و ه القصتور يف عتدم مناستبة تر اتهتا متل اخلتربات اععرفيتة        
للطالب بهدف حتس  وتطوير السمات واعهارات الرخصية لدى الطلبة من دارسي 

 الفنون البصرية.
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التدريل اعناسبة وإ راءات ارتارة الدافعيتة لتدى االطتالب و ستاليب وستائل التقتويم        
 اعناسبة. 

 التوصيات:
 ت الفنون اعتنوعة.تطبيق مقياهل االستجابة اجلمالية على نطاق اوسل دافل جماال (1)
وفتق   قتررات التصتميم والفنتون التطبيقيتة    تعميم وضل االسرتاتيجيات التدريسية ع (2)

 امنوذج دن ودن.
العمل على تهيعة البيعة التعليمية بكليات التصاميم والفنون مبا يتناستب متل إمنتوذج     (3)

 دن ودن.
نتون باجلامعتات   تعزيز برامج تنمية اإلستتجابة اجلماليتة بثقستام الرتبيتة الفنيتة والف      (4)

السعودية ومعرفة  و ه القصتور يف عتدم مناستبة تر اتهتا متل اخلتربات اععرفيتة        
للطالب بهدف حتس  وتطوير السمات واعهارات الرخصية لدى الطلبة من دارسي 

 الفنون البصرية.
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 :عــاملراج
 ( .مناهج البحث يف علم التنفل. مكت 2012العبد اللطيف، خبيت، والسيد، مصطفى .)   ،بتة الرشتد

 الرياض، اعملكة العربية السعودية.
 ( يف حتصتيل متادة الرتبيتة    2015العامري، عامرة، وامحد، رشا )(  رر  مناط التعلم )امنوذج دن ودن

الفنية لطالبات الصف اخلامل االدبي، جملة كلية الرتبية االساسية للعلوم الرتبوية االنستانية، العتدد   
 اد.( اجلامعة اعستنصرية: بغد20)

 ( تكنولو يا التعلم من ا ل تنميتة التتفكري بت  القتول واعمارستة، ط     2002ا،يلة، حممد )دار 1 ،
 اعسرية، للنرر والتوزيل والطباعة، عمان.
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 برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبية 

 تنمية مهارات حتليل النص األدبي وفهمه ل
 لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية

 
 

 آل تميم بن عايض عبد الله بن محمد
 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك

 جامعة أم القرى -كلية الرتبية 

 

 تنمية مهارات حتليل النص األدبي وفهمه لى مدخل الطرائف األدبية برنامج قائم عل

 لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية

 آل متيم بن عايض عبد اهلل بن حممد

 امللخص

استهدف البحث بناء برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبية  لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      
ولتحىية  ادةدف   ؛ علمني املتخصصني يف اللغ  العربية  اامعة   ا الىةرى   األدبي وفهمه لدى الطالب امل

الساب   عةد الباثةث قائمة  رهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه الالامة  لةدى الطةالب املعلمةني             
املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىةرى  و  عةره هةال الىائمة  علةى  منعة  مةن ا ة اء         

لىيةا   ا كمةا  عةد الباثةث اختبةا     آ ائهةم   تعديل يف ضةنء  ثم جرى ال ي ثندا  واحملكمني إلبداء الر
يف جامعة   ا   مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية     

بنةاء  يف الباثةث   بعةد للةش عةر      ()التحى  من الصدق والثبال بتىنني االختبا الىرى  وقاا الباثث 
ىائم على مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمةه لةدى الطةالب    ال  نامجال

و  تطبية  برنةامج الد اسة  علةى  منعة  مةن        املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىةرى 
عة   ا  يف جامطالبا من طةالب املسةتنى السةاد      30بىسم اللغ  العربي  بلغ عددهم الطالب املعلمني 

لي اجملمنعة  الناثةدب بالىيةا  الىبلةي والبعةدي       الىرى  ثيث استعان الباثةث بالتصةميم التيةري    
 .نفسها لميمنع ل

قائم  رها ال لليل النص األدبي وفهمه الالام  لةدى   التنصل إىلوكشفت نتائج الد اس  عن 
لت يف مخس مها ال  ئيسة   هةي    متث الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى

األلفاظ والرتاكيب وضمت مخس مها ال  واألفكا  واملعاني وضمت   بع مها ال  والعاطف  وضةمن  
كما  سفرل     بع مها ال  والصن  األدبي  وضمت مخس مها ال  واملنسيىى وضمت ثالث مها ال

األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني  فاعلي  برنامج الد اس  يف تنمي  مها ال لليل النصالد اس  عن  
و وصت الد اس  بضرو ب تضمني مها ال لليةل الةنص    املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى

 يف برامج إعداد معلم اللغ  العربي .األدبي وفهمه 
 

 



برنامج قائم على مدخل الطرائف الأدبية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 369المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م368

عبد اهلل بن حممد بن عاي�ض اآل متيم

 تنمية مهارات حتليل النص األدبي وفهمه لى مدخل الطرائف األدبية برنامج قائم عل

 لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية

 آل متيم بن عايض عبد اهلل بن حممد

 امللخص

استهدف البحث بناء برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبية  لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      
ولتحىية  ادةدف   ؛ علمني املتخصصني يف اللغ  العربية  اامعة   ا الىةرى   األدبي وفهمه لدى الطالب امل

الساب   عةد الباثةث قائمة  رهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه الالامة  لةدى الطةالب املعلمةني             
املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىةرى  و  عةره هةال الىائمة  علةى  منعة  مةن ا ة اء         

لىيةا   ا كمةا  عةد الباثةث اختبةا     آ ائهةم   تعديل يف ضةنء  ثم جرى ال ي ثندا  واحملكمني إلبداء الر
يف جامعة   ا   مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية     

بنةاء  يف الباثةث   بعةد للةش عةر      ()التحى  من الصدق والثبال بتىنني االختبا الىرى  وقاا الباثث 
ىائم على مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمةه لةدى الطةالب    ال  نامجال

و  تطبية  برنةامج الد اسة  علةى  منعة  مةن        املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىةرى 
عة   ا  يف جامطالبا من طةالب املسةتنى السةاد      30بىسم اللغ  العربي  بلغ عددهم الطالب املعلمني 

لي اجملمنعة  الناثةدب بالىيةا  الىبلةي والبعةدي       الىرى  ثيث استعان الباثةث بالتصةميم التيةري    
 .نفسها لميمنع ل

قائم  رها ال لليل النص األدبي وفهمه الالام  لةدى   التنصل إىلوكشفت نتائج الد اس  عن 
لت يف مخس مها ال  ئيسة   هةي    متث الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى

األلفاظ والرتاكيب وضمت مخس مها ال  واألفكا  واملعاني وضمت   بع مها ال  والعاطف  وضةمن  
كما  سفرل     بع مها ال  والصن  األدبي  وضمت مخس مها ال  واملنسيىى وضمت ثالث مها ال

األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني  فاعلي  برنامج الد اس  يف تنمي  مها ال لليل النصالد اس  عن  
و وصت الد اس  بضرو ب تضمني مها ال لليةل الةنص    املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى

 يف برامج إعداد معلم اللغ  العربي .األدبي وفهمه 
 

 



برنامج قائم على مدخل الطرائف الأدبية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 371المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م370

عبد اهلل بن حممد بن عاي�ض اآل متيم

 
A program based on Literary Anecdotes Approach to developing 

literary text analysis Skills for Student teachers 
Abdullah M. Al-Tameem 

Abstract 
The research aimed at building a program based on literary anecdotes approach to 

develop the skills of analyzing the literary text and its understanding among the student 
teachers specialized in the Arabic language at the College of Education at Umm Al-Qura 
University. To achieve the previous goal, the researcher prepared a list of the skills of 
analyzing and understanding the literary text necessary for the student teachers specialized 
in the Arabic language at the Faculty of Education at Umm Al-Qura University. In addition, 
this list presented to a group of experts and arbitrators to express an opinion about it, and it 
modified in the light of the opinions of experts and arbitrators. The researcher also prepared 
a test to measure the literary text analysis skills and their understanding among students, 
teachers specializing in Arabic at the College of Education at Umm Al-Qura University. 
and the researcher tested the psychometric properties these two tools (reliability and 
validity), then the researcher built a program based on Literary Anecdotes Approach to 
develop the skills of text analysis The literary and its understanding among the student 
teachers who specialize in Arabic at the College of Education at Umm Al-Qura University. 
and the study program was applied to a group of student teachers specialized in Arabic at 
the College of Education at Umm Al-Qura University, where the researcher used the 
experimental design of the group The one in the pre and post measurement of the same 
group. The study results revealed the building of a list of the skills of literary text analysis 
and understanding necessary for students teachers specialized in the Arabic language at the 
College of Education at Umm Al-Qura University, And the effectiveness of the study 
program in developing the skills of analyzing the literary text and understanding it among 
students specialized teachers In the Arabic language at the Faculty of Education at Umm 
Al-Qura University. The study recommended that the skills of analyzing and understanding 
literary text should be included in all academic levels, in a manner compatible with the 
mental and linguistic level of pupils at each stage. 

 :املقدمة
اإلنسان املثىف؛ فهن ينىةل املشةاعر   يعت  األدب من اجملاالل اليت تشكل عخصي  

واألثاسيس والتيا ب اإلنساني  يف صياغ  مجيل  مؤثرب ومنثي   وصن ب خيالية  تتعة     
تدفع املتلىي إىل اإلثسا  بالتيرب  األدبي  وما فيها من مشاعر مرهف   فيتهاب النجدان 

املعة ب؛ ولةالش   ويسمن الاوق وتتغاى الروح بتلش املعاني والصن  والرتاكيب اجلميلة   
متثل د اس  النص األدبي ولليله وفهمه وتاوقه غاي  الد اسال األدبي  على مر العصةن   

 (.2012و هم  هداف تد يس اللغ  العربي  يف كاف  املراثل الد اسي  )فهمي  
الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية       تد يب  الضرو يومن ثم فمن 

التحليل األدبي لديهم  مةن خةالل    العمل على تنمي  مها ال وإعدادهم لغنًيا من خالل
تنمي  هال املها ال باستخداا اسرتاتيييال تد يس ثديث  من  همهةا  الةتعلم التعةاوني    
ولليل بني  الةنص والىةراءب االبتكا ية  والىةراءب التفاعلية  والطرائةف األدبية  وغ هةا         

 (.2015)سليمان  

باهتماا عديةد مةن    تلنص األدبي وفهمه فىد ثظيونظًرا ألهمي  مها ال لليل ا
والةيت   (2019اايةد  )   بةن   د اسة   ثنله كث  من الد اسال ومنهةا  تالباثثني؛ فأجري

والةةيت اسةةتخدمت  (2018د اسةة  عيسةةى )اسةةتخدمت اسةةرتاتييي  لليةةل ا طةةاب  و
 ,Kuijpers; Hakemulder) وهاكيمنلةد   د اس  كنجي اوالتحليل اللغني  اسرتاتييي 

واليت استخدمت مدخل إعادب الىراءب  و ما يسمى الىراءب الثاني  للنص األدبةي   ( 2018
د اسةة  يةةنين  و  والةةيت اسةةتخدمت مةةدخل األسةةلنبي    (2016د اسةة  ا فةةاجي ) و
(Nguyen, et al., 2016 ) التساؤل الااتي واليت استخدمت اسرتاتييي. 

  ويهدف العربي  تعليم اللغ يف املداخل احلديث   ثد عد مدخل الطرائف األدبي  يو
إىل تنمي  مها ال الىراءب اإلبداعي  واالجتال حنن الىراءب والتحليل األدبي  وتاوق مجاليال 
النص وتنمي  مها ال االستما   من خالل استخداا الطرف  األدبي   من قص   و  ثيي   

م مها ال لغني ؛ ملةا   و فكاه   و قصيدب  واليت لمل مع املتع  معلنمال  وتكسب املتعل
 (.2015اجملدالوي  )متتاا به من قد تها على جاب االنتبال 
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 ,Kuijpers; Hakemulder) وهاكيمنلةد   د اس  كنجي اوالتحليل اللغني  اسرتاتييي 

واليت استخدمت مدخل إعادب الىراءب  و ما يسمى الىراءب الثاني  للنص األدبةي   ( 2018
د اسةة  يةةنين  و  والةةيت اسةةتخدمت مةةدخل األسةةلنبي    (2016د اسةة  ا فةةاجي ) و
(Nguyen, et al., 2016 ) التساؤل الااتي واليت استخدمت اسرتاتييي. 

  ويهدف العربي  تعليم اللغ يف املداخل احلديث   ثد عد مدخل الطرائف األدبي  يو
إىل تنمي  مها ال الىراءب اإلبداعي  واالجتال حنن الىراءب والتحليل األدبي  وتاوق مجاليال 
النص وتنمي  مها ال االستما   من خالل استخداا الطرف  األدبي   من قص   و  ثيي   

م مها ال لغني ؛ ملةا   و فكاه   و قصيدب  واليت لمل مع املتع  معلنمال  وتكسب املتعل
 (.2015اجملدالوي  )متتاا به من قد تها على جاب االنتبال 
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ويدعم للش ما تنصلت إليه البحنث واألدبيال العربي  واألجنبية  واملراجةع مةن    
وقد تنصلت  املها ال    الكث  منتنمي ا يفليتهعوإظها  فا  تأكيد لدو  الطرائف األدبي 
الطرائف األدبي  يف تنمي   بعاد خمتلف  من عخصي  الطةالب   الد اسال السابى  إىل فاعلي 
د اسة  ليةن   لتنمي  املفاهيم الصةرفي   و  (2018 اس  عبا  )املعلمني على سبيل املثال  د

تنمية   ل( 2015د اسة   دةد )  لزيادب دافعي  الطالب  و( Liu, et al., 2018وآخرون )
اللغةني  نمي  بعض مها ال األداء تل (2015د اس  ينسف )  ومها ال التعب  اإلبداعي

 الشفهي.
وحيتاج اكتسةاب مهةا ال التحليةل األدبةي وفهمةه إىل مةدخل تد يسةي يشةيع         
الطالب على التىدا يف فهم النص  ويعت  التد يس املمتع وامَلِرح  هم تلش املةداخل الةيت   

الرتاث  تساعد الطالب على جاب االنتبال والرتكيز يف النص؛ القرتانه خب ال طريف  من
األدبي  وهن ما يتنافر يف مدخل الطرائف األدبي   وهاا مةا يتناولةه البحةث احلةالي مةن      
خالل تصميم برنامج تربني يىنا على هاا املدخل بهدف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص     
األدبي لدى الطالب املعلمني من  جل متكينهم من تنمي  تلش املها ال لةدى طالبهةم يف   

 مدا سهم.

 راسة وأسئلتهامشكلة الد

عنيةت   الةيت باستىراء البحنث والد اسال السابى  يتضح ند ب الد اسال العربية   
تأكيةد  بتنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني  إىل جانةب        

تنصي  البحنث السةابى   يف لليل النص األدبي وفهمه  مع  وجند قصن على الد اسال 
 الطالب املعلمني على مها ال لليل النص األدبي وفهمه. بضرو ب االهتماا بتد يب

 وللتصدي دال املشكل   تسعى الد اس  احلالي  لإلجاب  على األسئل  التالي  
املتخصصني يف اللغ  ما مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  للطالب املعلمني  -1

 ؟اامع   ا الىرىالعربي  
املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىةرى مةن   ما مدى متكن الطالب املعلمني  -2

 هال املها ال؟

ما ال نامج املىرتح الىائم على مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مهةا ال لليةل الةنص     -3
 األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي ؟

ه لةدى الطةالب   ما فاعلي  ال نةامج يف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمة        -4
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  جامع   ا الىرى؟

 أهمية الدراسة
 ت ا  همي  الد اس  فيما ميكن  ن تسهم به يف اآلتي 

 إفادب الفئال اآلتي   () 
  ثد املةداخل الرتبنية  احلديثة    ثيث تىدا هال الد اس  خمططي املناهج ومطن يها   -

ال لليل النص األدبي وفهمةه وتنمية  لةدى الطةالب     اليت  را تسهم يف تنمي  مها 
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .

ثيث قدمت الد اس  بعض األدوال لتىنيم مهةا ال  املعلمني واملشرفني الرتبنيني   -
لليل النص األدبي وفهمه للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  وكيفية      

 تصحيحها.
برنا ا تربنيا ثيث تىدا دم الد اس  تخصصني يف اللغ  العربي   الطالب املعلمني امل -

لليةل الةنص   تعلم اللغ  وتساعد يف تنمي   يىنا بتنظيف مدخل الطرائف األدبي  يف
 األدبي وفهمه.

فتح اجملال  ماا الباثثني إلجراء مزيد من الد اسال لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      ()ب
 يييال تعلم ثديث .األدبي وفهمه باستخداا اسرتات

 فرضيات الدراسة:
 األدبيف ضنء د اس  الباثةث للد اسةال والبحةنث السةابى  يف ميةدان تعلةيم       

 ني التالي الفرضنيوعالقتها ردخل الطرائف األدبي  ميكن صياغ  
بني متنسطي د جال ( α≥0.05عند مستنى )تنجد فروق لال دالل  إثصائي   -1

 البعدي. لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  التطبي  الىبلي والبعدي يف مها ال
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ما ال نامج املىرتح الىائم على مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مهةا ال لليةل الةنص     -3
 األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي ؟

ه لةدى الطةالب   ما فاعلي  ال نةامج يف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمة        -4
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  جامع   ا الىرى؟

 أهمية الدراسة
 ت ا  همي  الد اس  فيما ميكن  ن تسهم به يف اآلتي 

 إفادب الفئال اآلتي   () 
  ثد املةداخل الرتبنية  احلديثة    ثيث تىدا هال الد اس  خمططي املناهج ومطن يها   -

ال لليل النص األدبي وفهمةه وتنمية  لةدى الطةالب     اليت  را تسهم يف تنمي  مها 
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .

ثيث قدمت الد اس  بعض األدوال لتىنيم مهةا ال  املعلمني واملشرفني الرتبنيني   -
لليل النص األدبي وفهمه للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  وكيفية      

 تصحيحها.
برنا ا تربنيا ثيث تىدا دم الد اس  تخصصني يف اللغ  العربي   الطالب املعلمني امل -

لليةل الةنص   تعلم اللغ  وتساعد يف تنمي   يىنا بتنظيف مدخل الطرائف األدبي  يف
 األدبي وفهمه.

فتح اجملال  ماا الباثثني إلجراء مزيد من الد اسال لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      ()ب
 يييال تعلم ثديث .األدبي وفهمه باستخداا اسرتات

 فرضيات الدراسة:
 األدبيف ضنء د اس  الباثةث للد اسةال والبحةنث السةابى  يف ميةدان تعلةيم       

 ني التالي الفرضنيوعالقتها ردخل الطرائف األدبي  ميكن صياغ  
بني متنسطي د جال ( α≥0.05عند مستنى )تنجد فروق لال دالل  إثصائي   -1

 البعدي. لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  التطبي  الىبلي والبعدي يف مها ال
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بةني متنسةطي د جةال    ( α≥0.05عند مسةتنى )  جد فروق لال دالل  إثصائي تن -2
تحليل الةنص األدبةي وفهمةه لصةاحل     الفرعي  ل ها الاملالتطبي  الىبلي والبعدي يف 

 التطبي  البعدي.

 أهداف الدراسة
 منها يستهدف البحث لىي   منع  من األهداف 

لديد مها ال لليل النص األدبي وفهمه الالام  للطالب املعلمني املتخصصني يف  -1
 اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى.

 ال املها ال.من هالطالب متكن هؤالء مدى تشخيص  -2

بناء برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مها ال لليل النص األدبي  -3
  املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى.وفهمه لدى الطالب املعلمني

تنمي  مها ال لليل يف مدخل الطرائف األدبي   التحى  من فاعلي  برنامج قائم على -4
النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا 

 الىرى.

 حدود الدراسة
  احلدود التالي الد اس   التزمت

للطةالب املعلمةني املتخصصةني يف    املتدنية   مها ال لليل النص األدبي وفهمه   تنمي -
 .الباثث اليت قاا بهانتائج الد اس  التشخيصي   واملبني  علىامع   ا الىرى  ا اللغ  العربي 

طالب قسم اللغ  العربي  باملستنى الساد  بالكلي  اجلامعي  يف حمافظ  اجلمنا اامعة    -
  ا الىرى.

ل مىر  "لليل النصنص األدبي "  مفهنا النص األدبي وعناصةرل األساسةي     منضنعا -
مداخل لليل النص األدبي  كيفي  تاوق الةنص األدبةي  اجلانةب التطبيىةي؛ وللةش      

 ملناسب  مفردال هاا املىر  مناسب  تام  مع املتغ  التابع داا الد اس .
 هة.1441 -هة1440  تطبي  هال الد اس  يف الفصل األول من العاا  -

 مصطلحات الدراسة
  التزمت الد اس  باملصطلحال اآلتي 

 الطرائف األدبي  مدخل  -1

تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         اللغة  الطراف  يف 
 هة(.1423لالنتبال. )ابن منظن   

ثا   دبي  من ثكايال وفكاهال وغرائب ومناقف  و قصيدب   تلش اآلاصطالثاو
ولتني على عناصر إمتةا  للىةا أ  و املسةتمع يةث  االنتبةال        الرتاث األدبي العربي من

 .(8  ص2015لديه وجيعله يتتبع هاا األثر باهتماا )اجملدالوي  

ثةديث قةائم علةى     مةدخل تةد يس  "   بأنةه   إجرائيةا هاا املدخل  ويعرفه الباثث
بية  داخةل احملتةنى املىةدا     يىنا بتضةمني طرائةف  د   العره الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثةا ب انتباهةه  وال وجابةه للمنضةن      بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املللطالب املعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمهومن ثّم 

  لليل النص األدبي وفهمهمها ال  -2

لغنية    داءال  منع   اعرف مها ال لليل النص األدبي وفهمه بأنه  تاصطالثا
حمددب يىنا الىا أ من خالدا بتيزئ  النص األدبةي يف ضةنء السةياق الثىةايف والتةا  ي      

 .(197  ص2018والنفسي والف  والتعم  فيه ولديد عناصرل املختلف  )اهران  

مةن مهةا ال التحليةل األدبةي     األداء املناسب تنفر   بأنه " إجرائياويعرفه الباثث 
  واألفكةا  واملعةاني    الرئيسةي  وهةي  )األلفةاظ والرتاكيةب     وفهمه يف اجملةاالل ا مسة   

واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة          والصن  األدبي   والعاطف 
هةاا    ويىةا   "بىد  ميكنهم من إكساب تلش املها ال للطةالب داخةل املد سة      العربي 
علمةني ) منعة  البحةث( يف    بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب من الطةالب امل األداء 

 ( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى للكفاي .%70ختبا  دحد  دنى )اال
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 مصطلحات الدراسة
  التزمت الد اس  باملصطلحال اآلتي 

 الطرائف األدبي  مدخل  -1

تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         اللغة  الطراف  يف 
 هة(.1423لالنتبال. )ابن منظن   

ثا   دبي  من ثكايال وفكاهال وغرائب ومناقف  و قصيدب   تلش اآلاصطالثاو
ولتني على عناصر إمتةا  للىةا أ  و املسةتمع يةث  االنتبةال        الرتاث األدبي العربي من

 .(8  ص2015لديه وجيعله يتتبع هاا األثر باهتماا )اجملدالوي  

ثةديث قةائم علةى     مةدخل تةد يس  "   بأنةه   إجرائيةا هاا املدخل  ويعرفه الباثث
بية  داخةل احملتةنى املىةدا     يىنا بتضةمني طرائةف  د   العره الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثةا ب انتباهةه  وال وجابةه للمنضةن      بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املللطالب املعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمهومن ثّم 

  لليل النص األدبي وفهمهمها ال  -2

لغنية    داءال  منع   اعرف مها ال لليل النص األدبي وفهمه بأنه  تاصطالثا
حمددب يىنا الىا أ من خالدا بتيزئ  النص األدبةي يف ضةنء السةياق الثىةايف والتةا  ي      

 .(197  ص2018والنفسي والف  والتعم  فيه ولديد عناصرل املختلف  )اهران  

مةن مهةا ال التحليةل األدبةي     األداء املناسب تنفر   بأنه " إجرائياويعرفه الباثث 
  واألفكةا  واملعةاني    الرئيسةي  وهةي  )األلفةاظ والرتاكيةب     وفهمه يف اجملةاالل ا مسة   

واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة          والصن  األدبي   والعاطف 
هةاا    ويىةا   "بىد  ميكنهم من إكساب تلش املها ال للطةالب داخةل املد سة      العربي 
علمةني ) منعة  البحةث( يف    بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب من الطةالب امل األداء 

 ( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى للكفاي .%70ختبا  دحد  دنى )اال
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 ال نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي   -3

 عبا ب عن منظنم  تعليمي  تشتمل على األهةداف التعليمية   واحملتةنى  وتةد يب    
لليل النص األدبي وفهمه لدى  تنمي  مها المن خالل التد يس املمتع وامَلِرح ل الطالب

امعةة   ا الىةةرى  ولديةةد النسةةائل ا الطةةالب املعلمةةني املتخصصةةني يف اللغةة  العربيةة 
 هةداف ال نةامج يف ضةنء املعةاي       واألنشط   ثم  دوال التىنيم للتأكد من مدى لىة  

 .الالام  داا األداء

 اإلطا  النظري وإجراءال الد اس  امليداني 

ناولت تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه من خةالل مةدخل   ألن الد اس  ت
  الطرائف األدبي ؛ فإن الباثث استعره املتغ ال اآلتي 

 مكنناته  وسائل تنمي  مها اتهلليل النص األدبي وفهمه  مفهنمه   هميته   - واًل

 لليل النص األدبي وفهمه مفهنا 
  ملعرفةة  عناصةةرها ؛بيةة  وفحصةةهاد اسةة  اآلثةةا  األد  يىصةةد بالتحليةةل األدبةةي

والةرواب     والىيم اإلنساني  الةيت تتضةمنها    واملعطيال الفكري  والفني  اليت تشتمل عليها
  و لواقهةم ووجةدانهم    اليت تربطها باحلياب  و ثر للش كله يف  فكةا  النةا  و خالقهةم   

 .(8  ص2005وميادين عيشهم )عبد احلميد  

ل  ي ععرا كان  ا نثرا إىل عناصةرل األوىل املشةك   تفكيش النص األدب كالش  ويع 
الكتشةاف مةا    )وثةدال(؛  وتركيبي  )عناصرل( صها يف صن ب جزئي لىيمه اجلمالي  وتفّح

مناطن اجلمال املتضمن  يف مىنمةال الةنص الفكرية     التعرف على و إنساني   فيها من قيم
 .(37ص  2014اليت تساعد على تاوق النص وفهمه )الزهراني    والفني 

مةن  األداء املناسةب  تةنفر    بأنه " يعرفه الباثث إجرائياويف ضنء ما سب  ميكن  ن 
  مها ال التحليل األدبي وفهمه يف اجملاالل ا مس  الرئيسي  وهي  )األلفةاظ والرتاكيةب  

 واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني      والصةن  األدبية     والعاطفة    واألفكا  واملعةاني 

بىد  ميكنهم مةن إكسةاب تلةش املهةا ال للطةالب داخةل           العربي املتخصصني يف اللغ
بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب مةن الطةالب املعلمةني    هاا األداء   ويىا  "املد س 

( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى %70ختبا  دحد  دنى )اال) منع  البحث( يف 
 للكفاي .

  همي  لليل النص األدبي 

النص األدبي البنابة  املهمة  للةدلنف إىل عةان الةنص العمية   وبلةن          يعدُّ لليل
(  ن  همي  2006  ويرى )نايل  جنهرل الدقي ؛ من خالل  صد مجالياته  و ؤي  إبداعاته

 التحليل األدبي تظهر يف التالي 

 النص. مستنى سطح البنيال إىل مستنى عم  منالتعم  يف النص األدبي واالنتىال  -1
 لب من النقنف على معاني و فكا  وصن  النص األدبي.ن الطاميك  -2
 جيعل الطالب يشعر بالتيرب  الشعن ي  لألديب. -3
 ينسع مدا ك الطالب ويعم  خ اته. -4
 يزيد من ثصيل  الطالب اللغني  كما وكيفا. -5

ومن هنا ميكن الىنل إن لليل النص األدبي ينجه الطالب إىل   و  الصن  الفنية   
دى للطالةب الراغةب يف اإلمسةاك بناصةي  اللغة  العربية  مةن هةاا         يف التعب   وليس  ج

العمل؛ لكننه يسهم يف ايادب الثروب اللغني   وا تىاء الاائى  األدبي  ومناء احلةس اللغةني   
 الرفيع لديه.

 مكننال التحليل األدبي 

 هي    (46  ص2014)الزهراني   تشمل عملي  التحليل األدبي عناصر  ساسي 

وصةياغتها   األلفةاظ وثدب العمل األدبي وتتمثل يف انتىةاء    وهي  كيبوالرت األلفاظ -1
و ب  العبا ال بعض بالبعض  وخلنهةا مةن األخطةاء      وداللتها وعاوبتهاو لفتها  
 اللغني .
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بىد  ميكنهم مةن إكسةاب تلةش املهةا ال للطةالب داخةل           العربي املتخصصني يف اللغ
بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب مةن الطةالب املعلمةني    هاا األداء   ويىا  "املد س 

( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى %70ختبا  دحد  دنى )اال) منع  البحث( يف 
 للكفاي .

  همي  لليل النص األدبي 

النص األدبي البنابة  املهمة  للةدلنف إىل عةان الةنص العمية   وبلةن          يعدُّ لليل
(  ن  همي  2006  ويرى )نايل  جنهرل الدقي ؛ من خالل  صد مجالياته  و ؤي  إبداعاته

 التحليل األدبي تظهر يف التالي 

 النص. مستنى سطح البنيال إىل مستنى عم  منالتعم  يف النص األدبي واالنتىال  -1
 لب من النقنف على معاني و فكا  وصن  النص األدبي.ن الطاميك  -2
 جيعل الطالب يشعر بالتيرب  الشعن ي  لألديب. -3
 ينسع مدا ك الطالب ويعم  خ اته. -4
 يزيد من ثصيل  الطالب اللغني  كما وكيفا. -5

ومن هنا ميكن الىنل إن لليل النص األدبي ينجه الطالب إىل   و  الصن  الفنية   
دى للطالةب الراغةب يف اإلمسةاك بناصةي  اللغة  العربية  مةن هةاا         يف التعب   وليس  ج

العمل؛ لكننه يسهم يف ايادب الثروب اللغني   وا تىاء الاائى  األدبي  ومناء احلةس اللغةني   
 الرفيع لديه.

 مكننال التحليل األدبي 

 هي    (46  ص2014)الزهراني   تشمل عملي  التحليل األدبي عناصر  ساسي 

وصةياغتها   األلفةاظ وثدب العمل األدبي وتتمثل يف انتىةاء    وهي  كيبوالرت األلفاظ -1
و ب  العبا ال بعض بالبعض  وخلنهةا مةن األخطةاء      وداللتها وعاوبتهاو لفتها  
 اللغني .
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  ومرتابطة    وواضةح    تكنن عميىة     بأنوتتمثل يف معاني النص  األفكا  واملعاني -2
 نه نفسه.ُك ومتسلسل   وتع  عن مشاعر األديب  وتظهر

عةن انفعةاالل األديةب     وتع   التعةب   وتعد من العناصر األساسي  للنص  العاطف  -3
ومرهفة  ومعة ب عةن احلالة  الشةعن ي         النفسي   وجيةب  ن تكةنن عاطفة  صةادق     

 ومتننع  وقني  التأث   ومع ب عن فكرب النص.  لألديب
واجملةاا والكناية      ية  كالتشةبيه  البالغاألخيل  والرتاكيب   ويىصد بها  الصن  البياني  -4

كةنن  توجيب  ن تكنن الصن  خصب  واسع  ا يال  مجيل   وهةال الصةن  جيةب  ال    
 مبالغا فيها.

االنسياا الاي لدثه الكلمال والعبا ال وجتعل األلن تستمتع به   وهي  املنسيىى -5
 وتشعر باجلمال واإليىا   واجلر  املنسيىي.

  وفهمه ص األدبيوسائل تنمي  مها ال لليل الن

)ا ليف   كما بني املعلم تنمي  مها ال لليل النص  يستطيع من خالل عدب وسائل
 ( 27  ص2004

إن املها ال اللغني  عمنما تتطلب التد يب املستمر والتكرا  عن  املما س  والتكرا   -1
ثيث يىةنا املعلةم بالتةد يب املسةتمر     بي  وقراءب النص األد  طري  التد يب املتكر 

ملها ال الطالب األدبي  والبالغي   وتساعد املما سة  علةى إتىةان املهةا ال اللغنية       
 .وتاكرها وتنميتها

جيب على املعلةم إثةا ب دافعية  الةتعلم لةدى الطالةب  مةن خةالل          الدافعي  للتعلم  -2
 نص.الو املادي  مع إظها  جنانب اجلمال يف ي  التشييع املعنن

وتشةييعه علةى     الطالةب إىل التحليةل السةليم    املعلةم إ عةاد  علةى   يينبغ التنجيه  -3
 ه من نصنص.لالتحليل بنفسه دون إنىاص له  وتنف  التغاي  الراجع  ملا يىنا بتحلي

إثةا ب الطالةب حنةن الةد       املتمكن هن الاي يعمل علةى   ماملعل واإلثا ب التشني   -4
 برب  الد   خب اته السابى  واألنشط  اللغني  الثري . ؛األدبي

 مةن ينتىةل  فتىديم املها ب األدبي  بشكل متةد ج    خالل نم املها ب يف تىديم  التد ج -5
 ا اص.إىل السهل فاألصعب  ومن العاا 

املهةا ب األدبية  دحيةاب الطالةب  دحيةث ال       املعلم  يرب للمها ب إبراا النظيف  احلياتي   -6
  هميتها.عر ستشيكالش يشعر بامللل و

 بتحليل النص األدبي وفهمه   الد اسال والبحنث السابى  املتصل 
إىل تنمي  بعض مها ال لليل النصنص األدبي   (2019اايد  ) د اس   بنهدفت 

 الد اسة  تكننت عينه   وضنء لليل ا طاب يفالعاا  الثاننيلدى طالب الصف األول 
مةن مد سة  برنبةال الثاننية       الثةانني من طةالب الصةف األول     وطالب ا( طالب30من )

 دوال الد اس  من قائم  مها ال لليل النصنص    ومتثلتحافظ  كفر الشيخراملشرتك  
)قبلةي   واختبا  قيا  مها ال لليةل النصةنص األدبية      األدبي  لطالب املرثل  الثانني 

تنمية    يفوثدب تد يسي  قائمة  علةى لليةل ا طةاب     ولطالب املرثل  الثانني    وبعدي(
رثل  الثانني   دليل املعلم لنثدب قائم  على لليةل  امل يفمها ال لليل النصنص األدبي  

تنصلت الد اس  إىل فاعلي  التةد يس الىةائم علةى لليةل ا طةاب يف تنمية          وا طاب
 املرثل  الثانني . يفمها ال لليل النصنص األدبي  

مىرتثة  قائمة     اسةرتاتييي  بيان مدى تأث   (2018د اس  عيسى )استهدفت كما 
ليل اللغني يف تنمي  مها ال لليل النص والتخيل األدبي لدى طةالب  على مدخل التح

ولتحىي  هاا اددف  عد الباثةث قائمة  مهةا ال لليةل الةنص        الصف األول الثانني
مهةا ال التخيةل األدبةي املناسةب       الثةانني وقائمة   األدبي املناسب  لطالب الصف األول 

األول ملهةا ال لليةل الةنص األدبةي        واختبا ين اثةنني   لطالب الصف األول الثانني
واآلخر ملها ال التخيل األدبي  وبناء االسرتاتييي  املىرتث  الىائم  على مدخل التحليةل  

وتةبني   طالبا   تىسيمهم إىل  منعتني متمةاثلتني   70اللغني  ومتثلت عين  الد اس  من 
ئي  بةني متنسةطي   من نتائج التطبيىني )الىبلي والبعدي( وجةند فةروق لي داللة  إثصةا    

د جال طالب اجملمنعتني )الضابط  والتيريبية ( يف الىيةا  البعةدي الختبةا  مهةا ال      
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 مةن ينتىةل  فتىديم املها ب األدبي  بشكل متةد ج    خالل نم املها ب يف تىديم  التد ج -5
 ا اص.إىل السهل فاألصعب  ومن العاا 

املهةا ب األدبية  دحيةاب الطالةب  دحيةث ال       املعلم  يرب للمها ب إبراا النظيف  احلياتي   -6
  هميتها.عر ستشيكالش يشعر بامللل و

 بتحليل النص األدبي وفهمه   الد اسال والبحنث السابى  املتصل 
إىل تنمي  بعض مها ال لليل النصنص األدبي   (2019اايد  ) د اس   بنهدفت 

 الد اسة  تكننت عينه   وضنء لليل ا طاب يفالعاا  الثاننيلدى طالب الصف األول 
مةن مد سة  برنبةال الثاننية       الثةانني من طةالب الصةف األول     وطالب ا( طالب30من )

 دوال الد اس  من قائم  مها ال لليل النصنص    ومتثلتحافظ  كفر الشيخراملشرتك  
)قبلةي   واختبا  قيا  مها ال لليةل النصةنص األدبية      األدبي  لطالب املرثل  الثانني 

تنمية    يفوثدب تد يسي  قائمة  علةى لليةل ا طةاب     ولطالب املرثل  الثانني    وبعدي(
رثل  الثانني   دليل املعلم لنثدب قائم  على لليةل  امل يفمها ال لليل النصنص األدبي  

تنصلت الد اس  إىل فاعلي  التةد يس الىةائم علةى لليةل ا طةاب يف تنمية          وا طاب
 املرثل  الثانني . يفمها ال لليل النصنص األدبي  

مىرتثة  قائمة     اسةرتاتييي  بيان مدى تأث   (2018د اس  عيسى )استهدفت كما 
ليل اللغني يف تنمي  مها ال لليل النص والتخيل األدبي لدى طةالب  على مدخل التح

ولتحىي  هاا اددف  عد الباثةث قائمة  مهةا ال لليةل الةنص        الصف األول الثانني
مهةا ال التخيةل األدبةي املناسةب       الثةانني وقائمة   األدبي املناسب  لطالب الصف األول 

األول ملهةا ال لليةل الةنص األدبةي        واختبا ين اثةنني   لطالب الصف األول الثانني
واآلخر ملها ال التخيل األدبي  وبناء االسرتاتييي  املىرتث  الىائم  على مدخل التحليةل  

وتةبني   طالبا   تىسيمهم إىل  منعتني متمةاثلتني   70اللغني  ومتثلت عين  الد اس  من 
ئي  بةني متنسةطي   من نتائج التطبيىني )الىبلي والبعدي( وجةند فةروق لي داللة  إثصةا    

د جال طالب اجملمنعتني )الضابط  والتيريبية ( يف الىيةا  البعةدي الختبةا  مهةا ال      
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لليل النص األدبي  واختبا   مها ال التخيل األدبي )ككةل  وكةل مهةا ب علةى ثةدب(      
 لصاحل اجملمنع  التيريبي .

( إىل Kuijpers; Hakemulder, 2018وهاكيمنلد  ) د اس  كنجي اهدفت و
  و  (Rereadingمي  فهم وتاوق الطالب للنص األدبي من خةالل إعةادب الىةراءب )   تن

من طةالب قسةم اللغةال    طالبا ( 97) امهاتىديم مىر  يف األدب على عين  الد اس  وقن
و  اسةةتخداا   ( يف هنلنةةداUtrecht University وتر ةةت ) واألدب يف جامعةة 

الىرائي للنصنص قبةل   مو  قيا  الفه  ي  للنصإعادب الىراءب  و الىراءب الثان اسرتاتييي 
النتائج إىل  ن الىةراءب الثانية  للةنص األدبةي      الد اس  و عا لوبعد التيريب على عين  
التةاوق  التحليةل األدبةي و  مها ال ا تفا  مستنى ي  دى إىل ل سهم يف ايادب فهمه وبالتا

 .البالغي

ل لليل النص األدبي لةدى  إىل تنمي  مها ا (2016د اس  ا فاجي )هدفت كما 
استخداا برنةامج مىةرتح قةائم    ب طالب املرثل  اإلعدادي  الصف ا امس األدبي بالعراق

الباثث قائم  مهةا ال التحليةل األدبةي املناسةب  لطةالب الصةف        األسلنبي  و عدعلى 
ا امس األدبي  واختبا   مها ال لليل الةنص األدبةي لىيةا  مهةا ال لليةل الةنص       

 30  ومتثلت عين  الد اس  مةن عةدد   دى طالب الصف ا امس األدبي بالعراقاألدبي ل
بعد االنتهاء من التيرب    إجراء املعاجل  اإلثصائي  لةد جال التطبةيىني الىبلةي    طالبا  و

علي  ال نامج املىرتح الىائم علةى األسةلنبي  يف تنمية  مهةا ال     افتبني للباثث والبعدي 
 ملرثل  اإلعدادي  الصف ا امس األدبي بالعراق.التحليل األدبي لدى طالب ا

 ثةر  علةى  تعةرف  الةيت سةعت لل  (Nguyen, et al., 2016د اس  ينين ) ومنها
استخداا التساؤل الااتي على تنمي  مها ال الطالب حنن لليل النصنص األدبي  باللغة   

طالبا ( 59  من )التطبي  على عين األدبي و حنن قراءب النص  ماإليليزي  وايادب اندماجه
استبان  لىيا  اإليليزي  كما  عدل من طالب اجلامع  يف فيتناا من خالل مىر  يف اللغ  

تىسةيم    وجةرى  مستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصةنص األدبية  باللغة  اإليليزية     

التسةاؤل   اسةرتاتييي  العين  إىل  منعتني جتريبي  د ست مىر  اللغ  اإليليزي  باستخداا 
النتةائج إىل   التىليدي  و عةا ل الااتي  و منع  ضابط  د ست املىر  باستخداا الطريى  

تفنق اجملمنع  التيريبي  علةى اجملمنعة  الضةابط  يف مهةا ال لليةل النصةنص األدبية         
ومستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصنص األدبي  يرجع لألثر اإلجيابي الةاي  ثدثتةه   

 اتي.الا اسرتاتييي  التساؤل

إىل تنمي  مهةا ال لليةل النصةنص     (2013)  ددد اس   ويف السياق لاته سعت
مةدخل   من خةالل  األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدى طالب املرثل  الثانني 

ها ال النىد األدبي ومىيةا  الكفةاءب   التعاوني  ثيث   بناء قائم  ر االسرتاتييي الىراءب 
تةد يس منضةنعال النصةنص      لليل النصنص األدبي   ثم  مها ال اختبا   والااتي 

علةى اجملمنعة     التعاونية   االسرتاتييي لطالب اجملمنع  التيريبي  يف ضنء مدخل الىراءب 
 مهةا ال اختبا   تطبي و    طالبا من طالب الصف الثاني الثانني 35وعددهم  املختا ب

قبليا    الكفاءب الااتي  على اجملمنع  املختا بالنىد األدبي ومىياولليل النصنص األدبي  
التعاوني  يف تنمي  مها ال  االسرتاتييي التنصل إىل فاعلي  مدخل الىراءب  وبعدي وجرى

 لليل النصنص األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدي طالب املرثل  الثانني .
 

  التد يسي  تعلمه  إجراءاتهتعليمه و سس  هميته    هاألدبي   مفهنممدخل الطرائف  -ثانيا

 الطرائف األدبي  مدخل 
الطراف  يف اللغة  تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         
لالنتبال  ويعت  مدخل الطرائف من املداخل التد يسي  احلديث  واليت تةدو  فكرتهةا علةى    

تةث  انتبةاههم وجتعلةهم يناصةلنن      تىديم حمتنى تتع للطالب بصن ب مىصندب ومنهيي 
التىدا يف عملي  التعلم وعليه يكتسبنن املها ال بطريى  غ  تل  ويتنجهةنن إجيابيةا حنةن    

 (.2015احملتنى )اجملدالوي  
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التسةاؤل   اسةرتاتييي  العين  إىل  منعتني جتريبي  د ست مىر  اللغ  اإليليزي  باستخداا 
النتةائج إىل   التىليدي  و عةا ل الااتي  و منع  ضابط  د ست املىر  باستخداا الطريى  

تفنق اجملمنع  التيريبي  علةى اجملمنعة  الضةابط  يف مهةا ال لليةل النصةنص األدبية         
ومستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصنص األدبي  يرجع لألثر اإلجيابي الةاي  ثدثتةه   

 اتي.الا اسرتاتييي  التساؤل

إىل تنمي  مهةا ال لليةل النصةنص     (2013)  ددد اس   ويف السياق لاته سعت
مةدخل   من خةالل  األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدى طالب املرثل  الثانني 

ها ال النىد األدبي ومىيةا  الكفةاءب   التعاوني  ثيث   بناء قائم  ر االسرتاتييي الىراءب 
تةد يس منضةنعال النصةنص      لليل النصنص األدبي   ثم  مها ال اختبا   والااتي 

علةى اجملمنعة     التعاونية   االسرتاتييي لطالب اجملمنع  التيريبي  يف ضنء مدخل الىراءب 
 مهةا ال اختبا   تطبي و    طالبا من طالب الصف الثاني الثانني 35وعددهم  املختا ب

قبليا    الكفاءب الااتي  على اجملمنع  املختا بالنىد األدبي ومىياولليل النصنص األدبي  
التعاوني  يف تنمي  مها ال  االسرتاتييي التنصل إىل فاعلي  مدخل الىراءب  وبعدي وجرى

 لليل النصنص األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدي طالب املرثل  الثانني .
 

  التد يسي  تعلمه  إجراءاتهتعليمه و سس  هميته    هاألدبي   مفهنممدخل الطرائف  -ثانيا

 الطرائف األدبي  مدخل 
الطراف  يف اللغة  تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         
لالنتبال  ويعت  مدخل الطرائف من املداخل التد يسي  احلديث  واليت تةدو  فكرتهةا علةى    

تةث  انتبةاههم وجتعلةهم يناصةلنن      تىديم حمتنى تتع للطالب بصن ب مىصندب ومنهيي 
التىدا يف عملي  التعلم وعليه يكتسبنن املها ال بطريى  غ  تل  ويتنجهةنن إجيابيةا حنةن    

 (.2015احملتنى )اجملدالوي  
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وميتاا الةرتاث العربةي بغنةال يف تلةش الطرائةف  ومةن  عةهر مصةاد ها  سةائل          
ي يف كتابه األغاني  وابن املىفةع يف  اجلاثظ  والثعال  يف كتابه "خاص ا اص"  واألصفهان

الفةرج  كتابه كليل  ودمن   واإلبشيمي يف كتابه املستطرف من كل فن مسةتظرف و كتةاب   
  وهةاا الغنةى   لىاضي التننخي و و د فيه الكث  من األخبةا  والىصةص  لبعد الشدب هن 

دبية  يف  لدى الرتاث العربي يف الطرائف األدبي  يشكل  ثد مرتكزال مدخل الطرائف األ
 التد يس.

ومتتاا الطرائف األدبي  بىد تها الكةب ب علةى جةاب االنتبةال وثةب االسةتطال        
والرغب  يف طلب املزيد  والىد ب على اإلمتا  ملا متتةاا بةه مةن  وح سةاخرب تىةنا علةى       
الدعاب  والفكاه   ولتلش الىيم  الكب ب   تنظيفها يف احلديث الينمي ويف ثنايا األعمةال  

 (.2015  خاص  الروايال والىصص )اجملدالوي  األدبي
وتع  الطرف  األدبي  عن ثديث  و قص  قص ب خمتصرب ومركةزب متثةل منقفةا مةن     
مناقف احلياب ينتهي بفكاه   و  مر يث  الدهش  واالهتماا  وهي غالبا ما تةأتي يف قالةب   

احليةاب  و   ف  بسي  وصياغ  خالي  من التعىيد  وهي لمل مةع للةش د سةا مةن د و     
 (.2010قيم  من الىيم األخالقي   و فكرب تنضحها ) بن لني  

ثديٍث قائم علةى العةره    تد يٍس لبأنه  "مدخ  إجرائياهاا املدخل  ويعرفه الباثث
يىنا بتضمني طرائةف  دبية  داخةل احملتةنى املىةدا للطالةب        الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثا ب انتباهه  وال وجابةه للمنضةن  ومةن ثةّم     بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املاملعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمه

  همي  مدخل الطرائف يف تد يس اللغ  العربي  
ميتاا مدخل الطرائف األدبي  خبصائص جتعله يؤدي وظائف مهم  يف تد يس اللغ  

  4  ص2010مي  ) بن لة،   العربي   وهن بالش له  همي  خاص   ومن مظاهر تلش األه
 ( ما يلي  16  ص2015  اجملدالوي  18  ص2002السيد  

يسهم يف لفيز الطالب حنن تعلم واكتساب املها ال اللغنية ؛ ملةا    األهمي  التحفيزي   -1
 يتضمنه من متع  العتمادل على الغريب والطريف والفكاه .

م مةن خةالل جعةل املةتعلم     يشبع دافع ثب االستطال  لدى املتعل األهمي  املعرفي   -2
 يستمع بانتبال ملعرف  ما تنتهي إليه هال الطرف  األدبي .

يتحدى عمليال التفك  العليا لدى الطةالب وجيعلةهم يفكةرون يف    األهمي  العىلي    -3
يستطيع  ب   -خاص  إن قاا بالتد يس معلم كفء -عناصر الغراب  يف تلش الطرف   

 ل إثا ب  سئل  بناءب.الطرف  بالتفك  لدى الطالب من خال
يسهم يف تكنين انفعةاالل إجيابية  ثةنل اللغة  العربية  وبةالش        األهمي  االنفعالي   -4

 يكتسب الطالب املزيد من املها ال اللغني .
على الرغم من بساطتها لتني الطرف  األدبي  على صياغ  مجالية     األهمي  اجلمالي   -5

 ملل. لتنمي  مها ال التاوق األدبي بدونع بها من اجلمال الف  الكث   وهن  ال واس

  سسه تعليمه وتعل مه 
الطرائف  عكال  دبي  دا وقع خاص يف نفةن  النةا  عامة   فهةي تةدو  ثةنل       
تصرفال غ  مألنف   ومناضيع غ  مطروق   هةاا مةن ثيةث املعنةى؛ و مةا مةن ثيةث        

اا علةى املعلةم   املغزى فهي تنحن إلعمةال الةاهن  وإدخةال البهية   وا   الىةيم  ودة      
  ص 2004مسؤولي  عظيم  عند تصةّديه دةاا املةدخل وتنظيفةه يف التةد يس )يةننس        

    دالوي(  يتمثل يف اآلتي 176  ص2005  و دد  362
 الغراب  واجلدب يف مضمننها على الطالب. -1
  ن تكتسب عننانا لا إثا ب وتشني ؛ يلفت االنتبال واإلعياب واالندهاش. -2
 جليد إللىائها.انتىاء التنقيت ا -3
 الطرف . مع الصنل املع  عما تضمنتهإجادب فن اإللىاء من لدن املعلم هن  سا  مهم  -4
 ا تباط الطرف  بالد   ا تباطا وثيىا. -5
عدا تفس  الطرف   ثناء طرثهةا  وتةرك فةش  مناهةا أللهةان الطةالب؛ السةتنتاج         -6

 لىادم . ثداثها  مع إمكاني  بيان سرها يف نهاي  الد    و يف احلصص ا
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يسهم يف لفيز الطالب حنن تعلم واكتساب املها ال اللغنية ؛ ملةا    األهمي  التحفيزي   -1
 يتضمنه من متع  العتمادل على الغريب والطريف والفكاه .

م مةن خةالل جعةل املةتعلم     يشبع دافع ثب االستطال  لدى املتعل األهمي  املعرفي   -2
 يستمع بانتبال ملعرف  ما تنتهي إليه هال الطرف  األدبي .

يتحدى عمليال التفك  العليا لدى الطةالب وجيعلةهم يفكةرون يف    األهمي  العىلي    -3
يستطيع  ب   -خاص  إن قاا بالتد يس معلم كفء -عناصر الغراب  يف تلش الطرف   

 ل إثا ب  سئل  بناءب.الطرف  بالتفك  لدى الطالب من خال
يسهم يف تكنين انفعةاالل إجيابية  ثةنل اللغة  العربية  وبةالش        األهمي  االنفعالي   -4

 يكتسب الطالب املزيد من املها ال اللغني .
على الرغم من بساطتها لتني الطرف  األدبي  على صياغ  مجالية     األهمي  اجلمالي   -5

 ملل. لتنمي  مها ال التاوق األدبي بدونع بها من اجلمال الف  الكث   وهن  ال واس

  سسه تعليمه وتعل مه 
الطرائف  عكال  دبي  دا وقع خاص يف نفةن  النةا  عامة   فهةي تةدو  ثةنل       
تصرفال غ  مألنف   ومناضيع غ  مطروق   هةاا مةن ثيةث املعنةى؛ و مةا مةن ثيةث        

اا علةى املعلةم   املغزى فهي تنحن إلعمةال الةاهن  وإدخةال البهية   وا   الىةيم  ودة      
  ص 2004مسؤولي  عظيم  عند تصةّديه دةاا املةدخل وتنظيفةه يف التةد يس )يةننس        

    دالوي(  يتمثل يف اآلتي 176  ص2005  و دد  362
 الغراب  واجلدب يف مضمننها على الطالب. -1
  ن تكتسب عننانا لا إثا ب وتشني ؛ يلفت االنتبال واإلعياب واالندهاش. -2
 جليد إللىائها.انتىاء التنقيت ا -3
 الطرف . مع الصنل املع  عما تضمنتهإجادب فن اإللىاء من لدن املعلم هن  سا  مهم  -4
 ا تباط الطرف  بالد   ا تباطا وثيىا. -5
عدا تفس  الطرف   ثناء طرثهةا  وتةرك فةش  مناهةا أللهةان الطةالب؛ السةتنتاج         -6

 لىادم . ثداثها  مع إمكاني  بيان سرها يف نهاي  الد    و يف احلصص ا
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 اإلجراءال التد يسي  الستخداا مدخل الطرائف األدبي  
ميكن استخداا الطرائف األدبية  يف مجيةع مراثةل الةد   اللغةني )الةدمرداش        

 ( كما هن منضح يف اآلتي 179  ص 2005   دد 590  ص2008
 لديد اددف الرئيس من الطرائف األدبي ؛ رعنى  ن تسهم يف لى   هداف الد  . -1
كةنن حمتةنى الطرائةف األدبية  مىبةنال  خالقيةا واجتماعيةا  رةا يتناسةب مةع            ن ي -2

 ا صائص العمري  املستهدف  للطالب.
  ن تصا  يف الد   بلغ  مىبنل  وسهل  الفهم. -3
  ن تعاجل  ثناء عرضها يف الد   مشكل  ما  مكن للش. -4
  ن تهدف عند عرضها على الطالب إىل  كثر من غاي  قيمّي . -5
يصها يف خامت  الد   وحيسن غلىها من خالل  سةئل  ختامية  تةد ب     ن يسهل تلخ -6

 الطالب على التعلم الااتي.

 مبدخل الطرائف األدبية: الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة 
د اسة  عبةا     جريت كث  من الد اسةال الةيت تتعلة  بةالطرائف األدبية  ومنةا       

مىرتث  قائم  على مةدخل   اتييي اسرتهدفت إىل التعرف على مدى فعالي  اليت  (2018)
الباثةث اختبةا     الةتفك  واسةتخدا  الطرائف يف تنمي  املفاهيم الصرفي  وبعض مهةا ال  

  و  تطبية   واختبا  األداء الكتابي  واختبا  مها ال التفك  األساسي   املفاهيم الصرفي 
الد اس  عةن   فتوالضابط  وكشوبعديا على اجملمنعتني التيريبي   سائر االختبا ال قبليا

وجند فرق دال إثصائيا بني متنسطي د جال طالب اجملمنعة  التيريبية  الةيت د سةت     
املىرتثةة  الىائمةة  علةةى مةةدخل الطرائةةف يف التطبةةيىني الىبلةةي  باالسةةرتاتييي الصةةرف 

 .والبعدي الختبا   املفاهيم الصرفي  لصاحل التطبي  البعدي

( إىل التعةرف علةى  ثةر    Liu, et al., 2018) ليةن وآخةرون  هدفت د اسة   كما 
  التطبية     وو دائه يف مىر  مد سي للغ  اإليليزي  التلمياالطرائف الرقمي  على دافعي  

اسةتخداا اسةتبان       كمةا جةرى  الصف الساد  يف تةاينان  تالميامن تلمياا ( 64على )

  ن عةن الد اسة    ؛ و سةفرل لطرائةف الرقمية   لاختبةا  لصةيلي   بناء و  لىيا  الدافعي 
وكةالش    حنةن تعلةم اللغة  اإليليزية      التالمياالطرائف الرقمي  ساهمت يف ايادب دافعي  

اللغني بشكل دال إثصائيا  كما ااد مستنى  هداف اإلياا لةديهم    التالمياا تفع  داء 
 اللغني. همإبداعمها ال واادل ثصيلتهم اللغني  و

تعةرف علةى  ثةر    ال عةن ( Mutonyi, 2016) د اس  منتننيمن جانبها كشفت 
علةى     وطبىةت الد اسة   الىصص واملثال والطرائف يف تنمي  وإكساب املفةاهيم العلمية   

  و  اسةتخداا مةدخل الىصةص    بأوغندايف املرثل  املتنسط   ا( طالب12من )مكنن  عين  
الد اسة  إىل لسةن مسةتنى    نتائج   عا ل  وواملثال والطرائف يف تد يسهم مىر  العلنا

اكتساب املفاهيم العلمي  لدى الطالب نتيي  استخداا الىصص واألمثةال والطرائةف يف   
 .التد يس

التعةرف علةى مةدى    واليت سةعت إىل   (2015د اس   دد )ومن تلش الد اسال 
مىرتث  قائم  على مدخل الطرائف األدبية  يف تنمية  مهةا ال التعةب       اسرتاتييي فاعلي  

ومن  جل لىي  اددف الساب    بناء قائمة     رصر داعي لدى طالب املرثل  الثانني اإلب
رها ال التعب  اإلبداعي املناسب  للطالب  واختبةا  لىيةا  تلةش املهةا ال  و  تطبية       

تنمية   يف فاعلية  ال نةامج   النتةائج عةن    سفرل طالبا  و 32الد اس  على عين  مىدا ها 
 بي اإلبداعي.مها ال التعب  الكتا

 اللغني الشفهيإىل تنمي  بعض مها ال األداء  (2015ينسف )د اس   كما سعت
مةةدخل  وثةدب مىرتثة  قائمة  علةى     باسةةتخداااإلعةدادي  لةدى تالميةا الصةف األول    

قامةت الد اسة  ببنةاء     تد يس الىناعد النحني   ولتحىية  مةا سةب      يفالطرائف األدبي  
هي املناسةب  للتالميةا  وبطاقة  مالثظة  قيةا  األداء      قائم  مها ال األداء اللغني الشةف 

اإلعةدادي  مةن تالميةا الصةف األول    تلميةاا   30اللغني الشفهي  وتكننت العين  مةن  
تنمي  بعض مهةا ال   يفو ظهرل النتائج فاعلي  النثدب املىرتث  رحافظ  الدقهلي  رصر  

تبا  استثا ب مهةا ال األداء  الخ البعديثيث لسن  داء التالميا اللغني الشفهي؛ األداء 
 غلةب املهةا ال  تةا     الىبلةي يف بعد تطبي  النثدب املىرتث  عن  دائهةم   اللغني الشفهي

 .يدل على فاعلي  النثدب املىرتث 
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  ن عةن الد اسة    ؛ و سةفرل لطرائةف الرقمية   لاختبةا  لصةيلي   بناء و  لىيا  الدافعي 
وكةالش    حنةن تعلةم اللغة  اإليليزية      التالمياالطرائف الرقمي  ساهمت يف ايادب دافعي  

اللغني بشكل دال إثصائيا  كما ااد مستنى  هداف اإلياا لةديهم    التالمياا تفع  داء 
 اللغني. همإبداعمها ال واادل ثصيلتهم اللغني  و

تعةرف علةى  ثةر    ال عةن ( Mutonyi, 2016) د اس  منتننيمن جانبها كشفت 
علةى     وطبىةت الد اسة   الىصص واملثال والطرائف يف تنمي  وإكساب املفةاهيم العلمية   

  و  اسةتخداا مةدخل الىصةص    بأوغندايف املرثل  املتنسط   ا( طالب12من )مكنن  عين  
الد اسة  إىل لسةن مسةتنى    نتائج   عا ل  وواملثال والطرائف يف تد يسهم مىر  العلنا

اكتساب املفاهيم العلمي  لدى الطالب نتيي  استخداا الىصص واألمثةال والطرائةف يف   
 .التد يس

التعةرف علةى مةدى    واليت سةعت إىل   (2015د اس   دد )ومن تلش الد اسال 
مىرتث  قائم  على مدخل الطرائف األدبية  يف تنمية  مهةا ال التعةب       اسرتاتييي فاعلي  

ومن  جل لىي  اددف الساب    بناء قائمة     رصر داعي لدى طالب املرثل  الثانني اإلب
رها ال التعب  اإلبداعي املناسب  للطالب  واختبةا  لىيةا  تلةش املهةا ال  و  تطبية       

تنمية   يف فاعلية  ال نةامج   النتةائج عةن    سفرل طالبا  و 32الد اس  على عين  مىدا ها 
 بي اإلبداعي.مها ال التعب  الكتا

 اللغني الشفهيإىل تنمي  بعض مها ال األداء  (2015ينسف )د اس   كما سعت
مةةدخل  وثةدب مىرتثة  قائمة  علةى     باسةةتخداااإلعةدادي  لةدى تالميةا الصةف األول    

قامةت الد اسة  ببنةاء     تد يس الىناعد النحني   ولتحىية  مةا سةب      يفالطرائف األدبي  
هي املناسةب  للتالميةا  وبطاقة  مالثظة  قيةا  األداء      قائم  مها ال األداء اللغني الشةف 

اإلعةدادي  مةن تالميةا الصةف األول    تلميةاا   30اللغني الشفهي  وتكننت العين  مةن  
تنمي  بعض مهةا ال   يفو ظهرل النتائج فاعلي  النثدب املىرتث  رحافظ  الدقهلي  رصر  

تبا  استثا ب مهةا ال األداء  الخ البعديثيث لسن  داء التالميا اللغني الشفهي؛ األداء 
 غلةب املهةا ال  تةا     الىبلةي يف بعد تطبي  النثدب املىرتث  عن  دائهةم   اللغني الشفهي

 .يدل على فاعلي  النثدب املىرتث 
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إىل تعةرف  ثةر تنظيةف الطرائةف      (2015اجملةدالوي ) هدفت د اسة   من جانبها 
العربية  لةدى تالميةا الصةف     مبحث اللغ   يفتنمي  مها ال التناصل الشفني  يفاألدبي  

واختبةا     واستخدمت الد اس  قائم  مها ال التناصل الشفني  الثاني األساسي يف غزب
باملرثلة  االبتدائية      ا وطالب ( طالب80من ) طبىت على عين   مها ال التناصل الشفني

 تنصةلت الد اسة       تىسيمهم إىل  منعتني بالتساوي  منع  جتريبي  و منع  ضابط 
إىل وجند فروق لال دالل  إثصائي  بني متنسةطي د جةال تالميةا اجملمنعة  التيريبية       

يف مهةا ال التناصةل لصةاحل اجملمنعة       ومتنسطال د جال تالميا اجملمنعة  الضةابط   
 .األدبي التيريبي  يرجع ألثر استخداا مدخل الطرائف 

 مةةن مةةن خةةالل العةةره السةةاب  للد اسةةال السةةابى  ميكةةن الىةةنل بةةأن الكةةث 
الد اسال  ثبتت فاعلي  مدخل الطرائف يف تنمي  املفةاهيم واملهةا ال اللغنية  واألدبية       

 Liu, etد اس  لين وآخةرون )  لتنمي  املفاهيم الصرفي   و (2018 اس  عبا  )ومنها د
al., 2018 )   تنمية  مهةا ال التعةب     ل( 2015د اسة   دةد )  لزيةادب دافعية  الطةالب  و

 اللغني الشفهي.تنمي  بعض مها ال األداء ل (2015سف )د اس  ين  واإلبداعي
كما تنصلت الد اسال السابى   يضا إىل ضةعف مهةا ال لليةل الةنص األدبةي      

(  ود اسة  عيسةى   2019وفهمه لةدى الطةالب  علةى سةبيل املثةال د اسة   بةن ايةد )        
 (.2016( ود اس  ا فاجي )2018)

ية  وتنمية  مهةا ال لليةل     ال تنجد د اسال  بطت بني تنظيةف الطرائةف األدب  
  علةى الةرغم مةن تعلة  الطرائةف      - ثسب ثد علةم الباثةث   - النص األدبي وفهمه

 باألدب ومناسبتها لتد يسه.

تظهر الفينب البحثي  يف عدا وجند د اسةال عربية  وسةعندي  تناولةت تنظيةف      
 الطرائف األدبي  يف تنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني      

 املتخصصني يف اللغ  العربي  وهن ما تناوله البحث احلالي.

استفاد البحةث مةن الد اسةال السةابى  يف اإلثسةا  رشةكل  الد اسة  وتبيةان         
  هميتها وصياغ  فروضها ومناقش  نتائيها وإعداد  دوال البحث.

 منهج الدراسة:

ليةل الةنص   تستخدا الد اس  املنهج النصفي التحليلي  من  جل لديد مها ال ل
األدبي وفهمه للطالب املعلمةني يف اللغة  العربية   واملةنهج عةبه التيةري  الىةائم علةى         

 التصميم التيري  لي اجملمنع  الناثدب.

 مواد الدراسة:
لإلجاب  عن تساؤالل الد اس   ولىي  ما يهدف إليةه مةن  هةداف والتأكةد مةن      

 صح  الفروه قاا الباثث بإعداد األدوال اآلتي  
م  رها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الةالاا تنافرهةا لةدى الطةالب املعلمةني        قائ -

 املتخصصني يف اللغ  العربي .
 استما ب لليل  بعاد لليل النص األدبي وفهمه وثساب تكرا اتها ونسبها املئني . -
برنامج يف اللغ  العربي  يتم معاجلته باستخداا مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مهةا ال   -

 ليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .ل

 أدوات الدراسة:

قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  لدى الطالب املعلمني املتخصصني  -1
 امع   ا الىرى ايف اللغ  العربي  

همةه املناسةب    لديد مها ال لليل النص األدبي وف الد اس  احلالي   والتستهدف 
؛ لتكنن  ساسا تنطل  امع   ا الىرىالدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه  وتضةمنت قائمة  مهةا ال         ثصربالتالي   ومنه
واألفكةا     مهةا ال  ئيسة  هةي  األلفةاظ والرتاكيةب      مخةس لليل النص األدبي وفهمه 

  و  عرضةها علةى ا ة اء واحملكمةني     ىواملنسةيى   والصن  األدبية    طف والعا  واملعاني
 .إلبداء الر ي ثندا وإقرا ها



برنامج قائم على مدخل الطرائف الأدبية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 387المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م386

عبد اهلل بن حممد بن عاي�ض اآل متيم

 منهج الدراسة:

ليةل الةنص   تستخدا الد اس  املنهج النصفي التحليلي  من  جل لديد مها ال ل
األدبي وفهمه للطالب املعلمةني يف اللغة  العربية   واملةنهج عةبه التيةري  الىةائم علةى         

 التصميم التيري  لي اجملمنع  الناثدب.

 مواد الدراسة:
لإلجاب  عن تساؤالل الد اس   ولىي  ما يهدف إليةه مةن  هةداف والتأكةد مةن      

 صح  الفروه قاا الباثث بإعداد األدوال اآلتي  
م  رها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الةالاا تنافرهةا لةدى الطةالب املعلمةني        قائ -

 املتخصصني يف اللغ  العربي .
 استما ب لليل  بعاد لليل النص األدبي وفهمه وثساب تكرا اتها ونسبها املئني . -
برنامج يف اللغ  العربي  يتم معاجلته باستخداا مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مهةا ال   -

 ليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .ل

 أدوات الدراسة:

قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  لدى الطالب املعلمني املتخصصني  -1
 امع   ا الىرى ايف اللغ  العربي  

همةه املناسةب    لديد مها ال لليل النص األدبي وف الد اس  احلالي   والتستهدف 
؛ لتكنن  ساسا تنطل  امع   ا الىرىالدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه  وتضةمنت قائمة  مهةا ال         ثصربالتالي   ومنه
واألفكةا     مهةا ال  ئيسة  هةي  األلفةاظ والرتاكيةب      مخةس لليل النص األدبي وفهمه 

  و  عرضةها علةى ا ة اء واحملكمةني     ىواملنسةيى   والصن  األدبية    طف والعا  واملعاني
 .إلبداء الر ي ثندا وإقرا ها
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لكيم قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمةني املتخصصةني    - 
 يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

مةن  سةاتاب املنةاهج    حمكمةا   سبع عشةرب   عره الىائم  يف صن تها املبدئي  على 
خ اء امليدان من املعلمني واملنجهني  وطلةب الباثةث    وطرق تد يس اللغ  العربي  ومن

يعة  عةن آ ائهةم اإلجيابية       رةا ( √)من هؤالء ا  اء إبداء الر ي  وللش بنضع عالمة   
من ثيث اتساق املها ال الفرعي  مع كل مها ب فرعي  مةن مهةا ال    ثنل قائم  مها ال

النص األدبي  ومناسب  كل مها ب من هال املها ال للطالب املعلمةني املتخصصةني   لليل 
يف اللغ  العربي   ومدى  همي  كل مها ب للطالب  وكةاا سةالم  الصةياغ  اللغنية  دةال      
املها ال  وطلب منهم مراعاب إضاف   و ثاف  و تعديل ما يرونه مناسبا ملزيد من ضةب    

 هال الىائم .

 لىائم  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني      النان النس  -ب
 الىرى املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا 

للطةالب    ثساب النان النس  لىائمة  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       
بعض مها ال لليل    وثدد الباثث معيا ا الختيا املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي 

األدبي وفهمه دؤالء الطالب  وهي املها ال اليت ثظيت بنسب  اتفاق بني احملكمني النص 
  و  تعةديل  و بدى احملكمنن آ اءهم يف االختبةا    % 100إىل  % 80من  بنسب ترتاوح

بعض العبا ال يف ضنء تلش اآل اء  وخلص الباثث إىل إثدى وعشرين مهةا ب الامة    
 غ  العربي .للطالب املعلمني املتخصصني يف الل

 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه  -2

استهدف هاا االختبا  قيا  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه املناسةب  لةدى      
وكانت املهةا ال الةيت      الىرى امع   ا االطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

 يف ضنئها بناء هاا االختبا  هي كالتالي 
 

   وتضمن اكيباأللفاظ والرت - 

 اكتشاف معاني  لفاظ النص األدبي. -1

 تنظيف املعاجم اللغني  يف فهم األلفاظ. -2

 فهم إحياءال ودالالل  لفاظ النص األدبي. -3

 والضعف. السهنل  والصعنب   الىنبمتييز األلفاظ والرتاكيب من ثيث الرق  واجلزال    -4

 إظها  مدى مناسب  األلفاظ والرتاكيب مع بيئ  األديب. -5

 كا  واملعاني  وتشمل األف -ب

 تعيني الفكرب الرئيس  اليت يدو  ثندا النص. -1
 استنباط األفكا  اجلزئي  يف النص. -2
 استخراج الىيم املتضمن  يف النص. -3
 نىد  فكا  النص رنضنعي . -4
 العاطف   وتتضمن  -ج
 تعيني نن  العاطف  يف النص. -1
 لديد العاطف  يف النص األدبي من ثيث الااتي  والغ ي . -2
 فس  االنفعاالل النفسي  يف النص األدبي.ت -3
 تبيني مدى قد ب األديب على التعب  الصادق عن مشاعرل و ثاسيسه. -4
 الصن  األدبي   وتتضمن  -د
 استخراج الصن  األدبي  من النص األدبي. -1
 عرح مكننال تشكيل الصن  األدبي . -2
 متييز الصن  األدبي  من ثيث النضنح والغمنه والىنب والضعف. -3
 نيف الصن  األدبي  من ثيث كننها تشخيصي   و جتريدي .تص -4
 إظها  الدالالل واملعاني اليت تنثي بها الصن  األدبي . -5
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   وتضمن اكيباأللفاظ والرت - 

 اكتشاف معاني  لفاظ النص األدبي. -1

 تنظيف املعاجم اللغني  يف فهم األلفاظ. -2

 فهم إحياءال ودالالل  لفاظ النص األدبي. -3

 والضعف. السهنل  والصعنب   الىنبمتييز األلفاظ والرتاكيب من ثيث الرق  واجلزال    -4

 إظها  مدى مناسب  األلفاظ والرتاكيب مع بيئ  األديب. -5

 كا  واملعاني  وتشمل األف -ب

 تعيني الفكرب الرئيس  اليت يدو  ثندا النص. -1
 استنباط األفكا  اجلزئي  يف النص. -2
 استخراج الىيم املتضمن  يف النص. -3
 نىد  فكا  النص رنضنعي . -4
 العاطف   وتتضمن  -ج
 تعيني نن  العاطف  يف النص. -1
 لديد العاطف  يف النص األدبي من ثيث الااتي  والغ ي . -2
 فس  االنفعاالل النفسي  يف النص األدبي.ت -3
 تبيني مدى قد ب األديب على التعب  الصادق عن مشاعرل و ثاسيسه. -4
 الصن  األدبي   وتتضمن  -د
 استخراج الصن  األدبي  من النص األدبي. -1
 عرح مكننال تشكيل الصن  األدبي . -2
 متييز الصن  األدبي  من ثيث النضنح والغمنه والىنب والضعف. -3
 نيف الصن  األدبي  من ثيث كننها تشخيصي   و جتريدي .تص -4
 إظها  الدالالل واملعاني اليت تنثي بها الصن  األدبي . -5
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 املنسيىى  وتتضمن  -هة
 لديد منسيىى النص األدبي. -1
 تعرف مدى التناؤا بني املنسيىى والعاطف  يف النص. -2
 إبراا قيم  املنسيىى يف النص. -3

صن ته األولي   مبينا فيه اددف منه  والتعليمةال الةيت   قاا الباثث ببناء اختبا  يف 
جيب على الطالب املعلمني اتباعها لإلجاب  عنه إجاب  مننلجي   وقد  وعي عند بناء هةاا  

 االختبا  ما يأتي 
  ن تكنن النصنص األدبي  املضمن  يف االختبا  نصنًصا جديدب ن يسب  دم د استها. -
 الختبا  بني الشعر والنثر. ن تتنن  النصنص النا دب يف ا -
 ترتيًبا عشنائًيا. االختبا ي ترتيب البدائل  -

 الصدق والثبات:
  اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمهصدق  -1

باسةتخداا طريىة    اختبا  مها ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       ثساب صدق 
عن طري   (271  2012كما ياكر  بن عالا ) -االتساق )البناء( الداخلي؛ والاي يعتمد
  وقةد   إجةراء هةال ا طةنال     او بعادهلالختبا  معامالل اال تباط بني الد ج  الكلي  

 على النحن التالي 
 والد ج  الكلي  لهاختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه بني  بعاد ب سنن  معامل ا تباط (1جدول )

 وفهمه  اختبا  مها ال لليل النص األدبيالد ج  الكلي   البعد
 0,83 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,91 األفكا  واملعاني .2
 0,84 العاطف  .3
 0,87 الصن  األدبي  .4
 0,86 املنسيىى .5

بعضةها الةبعض   االختبا  اال تباط بني  بعاد قيم يظهر من اجلدول الساب   ن مجيع 
د من جه   وبينها وبني الد ج  الكلي  له من جه   خرى كانت مجيعها دالة  إثصةائيًا عنة   

لالختبةا   (  تا يش  إىل لى  املرثل  الثالث  من صدق االتساق الداخلي 0,01مستنى )
 ي .احلال

وما لى  من نتائج ع  هاا اإلجراء يش  إىل تنفر مؤعرال قني  تش  إىل صةدق  
يف قيا  ما ُوضع ألجله  تا يدفع حنن الثى  يف اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه 

 ع  الد اس  احلالي .استخدامه 
 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ثبال  -2

 لفا للثبةال؛ السةتخراج    -  ثساب ثبال االختبا  ع  استخداا معادل  كرونباخ
 ( يبني نتائج هاين اإلجراءين على النحن التالي 2واجلدول )  معامل  لفا للثبال

 ل النص األدبي وفهمه الختبا  مها ال لليمعامالل الثبال   (2جدول )

 معامل  لفا البعد
 0,86 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,86 األفكا  واملعاني .2
 0,92 العاطف  .3
 0,92 الصن  األدبي  .4
 0,88 املنسيىى .5

 0,87 الختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه الد ج  الكلي  

لة  عنةد   دول السةاب   ن مجيةع معةامالل الثبةال كانةت قنية   ودا      اجلويتبني من 
 لفةا    -(  وللش باسةتخداا معادلة  كرونبةاخ   0,70( لتياواها الىيم  )0,01مستنى )

الختبا  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي     وهاا مؤعر على تنفر مستنى مرتفع من الثبال 
 على حنن يدفع حنن مزيد من الثى  يف استخدامه يف البحث احلالي. وفهمه 

وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ   بناء برنامج تنمي  لليل النص األدبي
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  االعربي  اامع   ا الىرى ِب
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بعضةها الةبعض   االختبا  اال تباط بني  بعاد قيم يظهر من اجلدول الساب   ن مجيع 
د من جه   وبينها وبني الد ج  الكلي  له من جه   خرى كانت مجيعها دالة  إثصةائيًا عنة   

لالختبةا   (  تا يش  إىل لى  املرثل  الثالث  من صدق االتساق الداخلي 0,01مستنى )
 ي .احلال

وما لى  من نتائج ع  هاا اإلجراء يش  إىل تنفر مؤعرال قني  تش  إىل صةدق  
يف قيا  ما ُوضع ألجله  تا يدفع حنن الثى  يف اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه 

 ع  الد اس  احلالي .استخدامه 
 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ثبال  -2

 لفا للثبةال؛ السةتخراج    -  ثساب ثبال االختبا  ع  استخداا معادل  كرونباخ
 ( يبني نتائج هاين اإلجراءين على النحن التالي 2واجلدول )  معامل  لفا للثبال

 ل النص األدبي وفهمه الختبا  مها ال لليمعامالل الثبال   (2جدول )

 معامل  لفا البعد
 0,86 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,86 األفكا  واملعاني .2
 0,92 العاطف  .3
 0,92 الصن  األدبي  .4
 0,88 املنسيىى .5

 0,87 الختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه الد ج  الكلي  

لة  عنةد   دول السةاب   ن مجيةع معةامالل الثبةال كانةت قنية   ودا      اجلويتبني من 
 لفةا    -(  وللش باسةتخداا معادلة  كرونبةاخ   0,70( لتياواها الىيم  )0,01مستنى )

الختبا  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي     وهاا مؤعر على تنفر مستنى مرتفع من الثبال 
 على حنن يدفع حنن مزيد من الثى  يف استخدامه يف البحث احلالي. وفهمه 

وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ   بناء برنامج تنمي  لليل النص األدبي
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  االعربي  اامع   ا الىرى ِب
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يستهدف هاا ال نامج تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى   هدف ال نامج 
لعام  الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى  ولاا فإن األهداف ا

 اليت يسعى ال نامج لتحىيىها هي 

 .األلفاظ والرتاكيبمها ال لليل  على التالميا تد يب  -1

 .األفكا  واملعانيمها ال لليل  على التالميا تد يب  -2

 .العاطف  مها ال لليل على التالميا تد يب  -3

 .الصن  األدبي مها ال لليل  على التالميا تد يب  -4

 .املنسيىىيل مها ال لل على التالميا تد يب  -5

 سس بناء برنامج تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني  .ب
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  اِب املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى

لليةةل الةةنص األدبةةي وفهمةةه لةةدى الطةةالب املعلمةةني   يسةةتند برنةةامج مهةةا ال
 هي   امع   ا الىرى على  سساملتخصصني يف اللغ  العربي  ا

 ولليل احملتنى. رها ال لليل النص األدبي وفهمهما   التنصل إليه من قائم  نهائي   -
 األسا  النفسي  خصائص منن الطالب املعلمني وثاجاتهم النفسي . -
األسا  اللغني  طبيع  اللغ  العربي  بشكل عاا ومها ال لليل النص األدبي وفهمه  -

 بشكل خاص.
ألسا  الرتبةني  التنجهةال احلديثة  يف تةد يس اللغة  العربية  يف اختيةا  احملتةنى         ا -

 وتنظيمه واسرتاتيييال التد يس واسرتاتيييال التىنيم.

  ج. حمتنيال ال نامج
وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مهةا ال لليةل     األلفاظ والرتاكيبوثدب  -

 األلفاظ والرتاكيب.
وتهدف إىل تد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل        نياألفكا  واملعاوثدب  -

 األفكا  واملعاني.

 وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مها ال لليل العاطف .  العاطف وثدب  -
وتهةدف إىل تةد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل          األدبي  الصن  وثدب -

 الصن  األدبي .
 ب الطالب املعلمني على مها ال لليل املنسيىى.وتهدف إىل تد ي  املنسيىى وثدب -

تنمية  لليةل الةنص األدبةي     ال نامج الىائم على مدخل الطرائةف األدبية  ل   تطبي  (2)
 وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

اللغة   سةم  قيف املسةتنى السةاد    اختا  الباثث  منع  من طةالب   عين  الد اس    . 
 .يف جامع   ا الىرىبالكلي  اجلامعي  باجلمنا العربي  

قاا الباثث بالتطبي  الىبلي ألدوال الد اس  احلالية   ثيةث اختةا      التطبي  الىبلي  .ب
اللغة  العربية   وبلةغ عةدد     قسةم  يف املسةتنى السةاد    الباثث  منع  من طالب 
احلادي عشر مةن عةهر    ا الثالثاءو  للش ينطالبا(   30)الطالب يف التطبي  الىبلي 

 .ا2019سن  للعاعر من عهر  كتنبر املناف  هة  1441سن  اهلل احملرا 
  . التطبي  امليداني لل نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي ج

يةداني لل نةامج الىةائم علةى مةدخل الطرائةف األدبية  لتنمية            املية طباستمر الت
لدى الطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية      مها ال لليل النص األدبي وفهمه

ملدب مثاني   سابيع  بناقع حماضرب ملدب سةاعتني  سةبنعيا  وقةد بةد  التطبية  يةنا األثةد        
 .ا2019هة  املناف  للخامس عشر من  كتنبر 1441الساد  عشر من عهر احملرا لعاا 

 التصميم التيري   .د
جملمنعة  الناثةدب   لي  لى التصةميم التيةري   اعتمد الباثث يف الد اس  احلالي  ع

لنجند )ععب  واثدب فىة (  الىيا  الىبلي والبعدي  واختا  الباثث هاا التصميم  لال
 بالكلي  تد   املىر  املناسب لل نامج وهن مىر  "لليل النصنص األدبي ".
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 وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مها ال لليل العاطف .  العاطف وثدب  -
وتهةدف إىل تةد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل          األدبي  الصن  وثدب -

 الصن  األدبي .
 ب الطالب املعلمني على مها ال لليل املنسيىى.وتهدف إىل تد ي  املنسيىى وثدب -

تنمية  لليةل الةنص األدبةي     ال نامج الىائم على مدخل الطرائةف األدبية  ل   تطبي  (2)
 وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

اللغة   سةم  قيف املسةتنى السةاد    اختا  الباثث  منع  من طةالب   عين  الد اس    . 
 .يف جامع   ا الىرىبالكلي  اجلامعي  باجلمنا العربي  

قاا الباثث بالتطبي  الىبلي ألدوال الد اس  احلالية   ثيةث اختةا      التطبي  الىبلي  .ب
اللغة  العربية   وبلةغ عةدد     قسةم  يف املسةتنى السةاد    الباثث  منع  من طالب 
احلادي عشر مةن عةهر    ا الثالثاءو  للش ينطالبا(   30)الطالب يف التطبي  الىبلي 

 .ا2019سن  للعاعر من عهر  كتنبر املناف  هة  1441سن  اهلل احملرا 
  . التطبي  امليداني لل نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي ج

يةداني لل نةامج الىةائم علةى مةدخل الطرائةف األدبية  لتنمية            املية طباستمر الت
لدى الطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية      مها ال لليل النص األدبي وفهمه

ملدب مثاني   سابيع  بناقع حماضرب ملدب سةاعتني  سةبنعيا  وقةد بةد  التطبية  يةنا األثةد        
 .ا2019هة  املناف  للخامس عشر من  كتنبر 1441الساد  عشر من عهر احملرا لعاا 

 التصميم التيري   .د
جملمنعة  الناثةدب   لي  لى التصةميم التيةري   اعتمد الباثث يف الد اس  احلالي  ع

لنجند )ععب  واثدب فىة (  الىيا  الىبلي والبعدي  واختا  الباثث هاا التصميم  لال
 بالكلي  تد   املىر  املناسب لل نامج وهن مىر  "لليل النصنص األدبي ".
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 نتائج الد اس   - ابعا

ني املتخصصةني يف اللغة    بعد تطبي  مدخل الطرائف األدبي  على الطةالب املعلمة  
العربي  اامع   ا الىرى  وتطبي  اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه قبليا وبعةديا  

 على عين  الد اس   وللش للتحى  من فره الد اس  كما يلي 

مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ككل لدى  فاعلي ( 1)
 املعلمني الطالب 

 ى  الباثث من صح  الفره األول للد اس  احلالية  الةاي نصةه  نةه "تنجةد     لتح
متنسطي د جال التطبي  الىبلي  بني (α≥0.05عند مستنى )فروق لال دالل  إثصائي  

لليل النص األدبي وفهمه ككل لصةاحل التطبية  البعةدي"      والبعدي يف اختبا   مها ال
تني  مستعينا دحزمة  ال نةامج اإلثصةائي    الباثث دحساب قيم  )ل( جملمنعتني مرتبط قاا

SPSSللش    واجلدول التالي ينضح 

متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي   للفرق بني (نتائج اختبا  )ل( 3جدول  قم )
 مها ال لليل النص األدبي وفهمه ككلالختبا  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( )ل( قيم  االحنراف املعيا ي املتنس  احلسابي العدد  التطبي
 0,764 4,91 البعدي 0,91 18,382 1,18 2,6 30 الىبلي

كما قاا الباثث دحساب مربع إيتا؛ لىيا  ثيم التأث  لل نامج من خالل املعادل  
 (339  2010وصادق   التالي  ) بن ثطب 

 =  ( η) مربع إيتا

عنةد مسةتنى    من خالل اجلدول الساب  يتضح وجند فروق لال دالل  إثصةائي  
(α≥0.05) الىبلي والبعدي الختبا  مها ال  بني متنسطي د جال الطالب يف التطبيىني

(  0,91لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  البعدي  وبلةغ ثيةم التةأث  )   
 .دل على فاعلي  ال نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي معامل تأث  مرتفع ي وهن

فاعلي  مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الطةالب    ( 2)
املها ال الفرعية  لتحليةل    املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف

  النص األدبي وفهمه

للد اس  احلالي  والاي نصةه "تنجةد فةروق لال     الثانيللتحى  من صح  الفره 
د جال التطبي  الىبلةي والبعةدي    بني متنسطي (α≥0.05عند مستنى ) دالل  إثصائي 

جملمنعتني مةرتبطتني    (قيم  )ل يف مها ال لصاحل التطبي  البعدي"  قاا الباثث دحساب
 ش مستعينا بال نامج اإلثصائي الساب  لكرل  وينضح اجلدول التالي لل

 متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني  للفرق بني (نتائج اختبا  )ل(  4جدول  قم )
 30ن=يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي ملها ال 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( قيم  )ل( االحنراف املتنس  التطبي  البعد

 األلفاظ والرتاكيب
 0,73 5,64 البعدي 0,92 18,537 1,2 2,7 الىبلي

 األفكا  واملعاني
 0,74 5,14 البعدي 0,91 18,363 1,3 2,6 الىبلي

 العاطف 
 0,76 4,26 البعدي 0,86 17,971 0,7 2,1 الىبلي

 الصن  األدبي 
 0,75 5,04 البعدي 0,92 17,357 1,4 2,9 الىبلي

 املنسيىى
 0,84 4,47 البعدي 0,94 19,682 1,3 2,7 الىبلي

 ما يلي يتضح ( 4من خالل اجلدول  قم )
 ( بةني متنسةطي د جةال   0,05وجند فروق لال دالل  إثصائي  عند مسةتنى ) 

مةا   معامةل التةأث  لل نةامج    وتراوح  ثيث للمها ال الفرعي التطبيىني الىبلي والبعدي 
اعلية  ال نةامج يف   ن الباثةث لف ئتأث  مرتفع يطمة  وهن معامل (0,94و)  (0,86) بني

 لليل النص األدبي وفهمه. تنمي  مها ال
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فاعلي  مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الطةالب    ( 2)
املها ال الفرعية  لتحليةل    املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف

  النص األدبي وفهمه

للد اس  احلالي  والاي نصةه "تنجةد فةروق لال     الثانيللتحى  من صح  الفره 
د جال التطبي  الىبلةي والبعةدي    بني متنسطي (α≥0.05عند مستنى ) دالل  إثصائي 

جملمنعتني مةرتبطتني    (قيم  )ل يف مها ال لصاحل التطبي  البعدي"  قاا الباثث دحساب
 ش مستعينا بال نامج اإلثصائي الساب  لكرل  وينضح اجلدول التالي لل

 متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني  للفرق بني (نتائج اختبا  )ل(  4جدول  قم )
 30ن=يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي ملها ال 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( قيم  )ل( االحنراف املتنس  التطبي  البعد

 األلفاظ والرتاكيب
 0,73 5,64 البعدي 0,92 18,537 1,2 2,7 الىبلي

 األفكا  واملعاني
 0,74 5,14 البعدي 0,91 18,363 1,3 2,6 الىبلي

 العاطف 
 0,76 4,26 البعدي 0,86 17,971 0,7 2,1 الىبلي

 الصن  األدبي 
 0,75 5,04 البعدي 0,92 17,357 1,4 2,9 الىبلي

 املنسيىى
 0,84 4,47 البعدي 0,94 19,682 1,3 2,7 الىبلي

 ما يلي يتضح ( 4من خالل اجلدول  قم )
 ( بةني متنسةطي د جةال   0,05وجند فروق لال دالل  إثصائي  عند مسةتنى ) 

مةا   معامةل التةأث  لل نةامج    وتراوح  ثيث للمها ال الفرعي التطبيىني الىبلي والبعدي 
اعلية  ال نةامج يف   ن الباثةث لف ئتأث  مرتفع يطمة  وهن معامل (0,94و)  (0,86) بني

 لليل النص األدبي وفهمه. تنمي  مها ال
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 مناقشة النتائج:

 عا ل نتائج الد اس  إىل التأث  اإلجيابي لل نامج الىائم على الطرائف األدبية  يف  
تنمي  مها ال الطالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية  يف لليةل الةنص األدبةي        

ال  إثصةائيا بةني التطبةيىني الىبلةي والبعةدي الختبةا        وفهمه  من خالل وجند فروق د
مها ال لليل النص األدبي وفهمه لصاحل التطبي  البعدي  وكالش مةن خةالل وجةند    

 فروق دال  إثصائيا بني التطبيىني البعدي والىبلي لألداء لصاحل التطبي  البعدي.
 اا اجملال ومنها تتف  هال النتائج مع ما تنصلت إليه بعض الد اسال السابى  يف ه

ىرتثة  قائمة  علةى    والةيت  عةا ل إىل فعالية  إسةرتاتييي  م    ( 2018د اس  عبا  )  -1
 .املفاهيم الصرفي يف إكساب مدخل الطرائف 

 ن الطرائةف الرقمية    واليت  عا ل إىل ( Liu, et al., 2018د اس  لين وآخرون )  -2
ثصيلتهم اللغنية    ادبواي ساهمت يف ايادب دافعي  الطالب حنن تعلم اللغ  اإليليزي 

 اللغني. هموإبداع
إىل لسةن مسةتنى اكتسةاب    والةيت  عةا ل   ( Mutonyi, 2016د اس  منتةنني )   -3

املفاهيم العلمي  لةدى الطةالب نتيية  اسةتخداا الىصةص واألمثةال والطرائةف يف        
 .التد يس

مىرتث  قائم  على مدخل  إسرتاتييي فاعلي   واليت  عا ل إىل( 2015د اس   دد )  -4
 .ائف األدبي  يف تنمي  مها ال التعب  اإلبداعي لدى طالب املرثل  الثانني الطر

ىرتث  قائم  على تد يس مفاعلي  وثدب  واليت  عا ل إىل( 2015د اس  ينسف )  -5
تنمي  بعض مها ال األداء  يف -الىناعد النحني  باستخداا مدخل الطرائف األدبي 

 ي .اللغني الشفهي لدى تالميا املرثل  االبتدائ
تنظيف الطرائف واليت  عا ل إىل األثر اإلجيابي الدال ل( 2015د اس  اجملدالوي )  -6

 تالميا. المبحث اللغ  العربي  لدى  يفتنمي  مها ال التناصل الشفني  يفاألدبي  

ويرى الباثث  ن التأث  اإلجيابي لل نامج املىرتح يف ضنء مدخل الطرائف األدبي  
 يرجع لألسباب التالي  

يتميز به ال نامج املىرتح من لديد واضح وإجرائي  طةنال ومراثةل التةد يس     ما -
واختيا  اسرتاتيييال تد يس ثديث  تناسب الطرائف األدبي  ومها ال لليةل الةنص   

 األدبي وفهمه.
النعاء الاي قدمت من خالله املعلنمال واحلىائ  هن وعاء  دبي جالب لالنتبال مةث    -

 للدهش .
ال اليت انبثىت عنها الطرائف األدبي  وما ثىىته من منن لغةني جيةد    طبيع  املنضنع -

 كان بسبب التفاعل الاي عزال مينل واجتال الطالب املعلمني.
 مراعاب الفروق الفردي  بني الطالب املعلمني  ثناء تطبي  ال نامج. -
تىسيم الطةالب املعلمةني إىل  منعةال تعةاوني  تةا  ثةرى  وح التعةاون واملنافسة           -

 اإلجيابي  بني اجملمنعال.
  ب  ال نامج وحمتنال رناقف احلياب الينمي  بشكل مستمر. -
دمج بعض  نشط  التد يس املمتةع واملةرح يف التةد يس  تةا  سةهم يف ايةادب دافعية          -

 الطالب املعلمني والتفاعل بينهم وبني  ستال املىر .
املعلم  ثنةاء التةد يس  تةا     استخداا اسرتاتيييال التعزيز املعنني واملادي الاي قدمه -

 عمل على استمرا  تىدا الطالب املعلمني يف عملي  التعلم.
استخداا اسرتاتيييال و دوال تىنيم بةديل و صةيل وجتنةب اسةرتاتيييال التىةنيم       -

 التىليدي اليت تهتم بالىيا  واحلفظ.
 د يس.تركيز ال نامج على عملي  التعلم وجعله بؤ ب االهتماا وليس على عملي  الت -

 خامسا توصيات الدراسة:
 يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي . إعادب النظر يف  هداف تد يس اللغ  العربي   -1

 .يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي إعادب النظر يف حمتنى مناهج اللغ  العربي    -2
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ويرى الباثث  ن التأث  اإلجيابي لل نامج املىرتح يف ضنء مدخل الطرائف األدبي  
 يرجع لألسباب التالي  

يتميز به ال نامج املىرتح من لديد واضح وإجرائي  طةنال ومراثةل التةد يس     ما -
واختيا  اسرتاتيييال تد يس ثديث  تناسب الطرائف األدبي  ومها ال لليةل الةنص   

 األدبي وفهمه.
النعاء الاي قدمت من خالله املعلنمال واحلىائ  هن وعاء  دبي جالب لالنتبال مةث    -

 للدهش .
ال اليت انبثىت عنها الطرائف األدبي  وما ثىىته من منن لغةني جيةد    طبيع  املنضنع -

 كان بسبب التفاعل الاي عزال مينل واجتال الطالب املعلمني.
 مراعاب الفروق الفردي  بني الطالب املعلمني  ثناء تطبي  ال نامج. -
تىسيم الطةالب املعلمةني إىل  منعةال تعةاوني  تةا  ثةرى  وح التعةاون واملنافسة           -

 اإلجيابي  بني اجملمنعال.
  ب  ال نامج وحمتنال رناقف احلياب الينمي  بشكل مستمر. -
دمج بعض  نشط  التد يس املمتةع واملةرح يف التةد يس  تةا  سةهم يف ايةادب دافعية          -

 الطالب املعلمني والتفاعل بينهم وبني  ستال املىر .
املعلم  ثنةاء التةد يس  تةا     استخداا اسرتاتيييال التعزيز املعنني واملادي الاي قدمه -

 عمل على استمرا  تىدا الطالب املعلمني يف عملي  التعلم.
استخداا اسرتاتيييال و دوال تىنيم بةديل و صةيل وجتنةب اسةرتاتيييال التىةنيم       -

 التىليدي اليت تهتم بالىيا  واحلفظ.
 د يس.تركيز ال نامج على عملي  التعلم وجعله بؤ ب االهتماا وليس على عملي  الت -

 خامسا توصيات الدراسة:
 يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي . إعادب النظر يف  هداف تد يس اللغ  العربي   -1

 .يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي إعادب النظر يف حمتنى مناهج اللغ  العربي    -2
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 يف  قساا اللغ  العربية  اجلامعية    االهتماا بتنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه  -3
 ا دا من تأث  على تنمي  املناهب اللغني  ومناجه  صعنبال التعلم اللغني .مل

بناء برامج إثرائي  لغني  للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  مةن خةالل        -4
 تنظيف الطرائف األدبي  يف تلش ال امج.

نق  منضةنعال مشة  يف  قساا اللغ  العربية  باجلامعةال   تضمني حمتنى اللغ  العربي    -5
 تث  اهتماا الطالب املعلمني وتنمي مها ال لليل النص األدبي وفهمه لديهم.

االستفادب من ال نامج يف تطنير اسرتاتيييال تد يس ثديث  تسهم يف تنمي  مها ال   -6
 لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني.

حمةن ا لتنمية     الرتكيز على مينل واهتمامال واثتياجال الطالب املعلمني وجعلةها   -7
 مها ال لليل النص األدبي وفهمه لديهم.

علةى مهةا ال لليةل الةنص      برامج تد يبي تضمني برامج إعداد معلم اللغ  العربي    -8
 األدبي وفهمه.

 مقرتحات الدراسة: -سادسا
  يف ضنء نتائج الد اس  وتنصياتها السابى  ميكن طرح املشروعال البحثي  اآلتي 

الطرائف األدبي  املسةتخدا يف لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       دخلملد اس  تشخيصي   -
 املختلف . لدى طالب املراثل الد اسي 

تنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي   فاعلي  برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبي  ل -
 املراثل الد اسي  املختلف . وفهمه لدى طالب

لةدى   التاوق األدبةي   مها ال لتنمي مدخل الطرائف األدبي قائم على برنامج فاعلي   -
 طالب املراثل الد اسي .

لتنمي  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       بصنل عالالتفك   إسرتاتييي فاعلي   -
 الىرى.امع   ا الدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

ية  لتنمية    برنامج تد ي  ملعلمي اللغ  العربي  قائم على مةدخل الطرائةف األدب  فاعلي   -
 .تحليل النص األدبي وتاوقهب املها ال التد يسي  املتعلى 

 قائمة املراجع:

  واًل  املراجع العربي  
 ( معيم مصطلحال ومفاهيم التعليم والتعلم. الىاهرب  عان الكتب.2009إبراهيم   دي عزيز. ) -

. الىةاهرب   صةائي اإلث(. مناهج البحث وطرق التحليةل  2010وصادق  آمال. ) فؤاد؛ بن ثطب   -
 مكتب  األيلن املصري .

(. فاعلي  التد يس الىائم على لليل ا طاب فى تنمية   2019اايد  عبدالسالا  اي   عنان. )  بن -
مها ال لليل النصنص فى املرثل  الثانني  األدبي .  سال  دكتن ال  جامع  دميةاط. كلية  الرتبية .    

 قسم املناهج وطرق التد يس. 
 (. مدخل التد يس من خالل الطرائف. متنافر على 2010ند ) بن ل،  حمم -

http://kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/402202 
 2019/ 12/ 13تا يخ النصنل  -

فسةةي  والرتبنيةة . دا  النشةةر (. منةةاهج البحةةث يف العلةةنا الن2011 بةةن عةةالا   جةةاء حممةةند. ) -
 لليامعال  الىاهرب.

(. فاعلي  اسرتاتييي  مىرتث  قائم  علةى مةدخل الطرائةف    2015 دد   سام  عبد الردن حممد. ) -
األدبي  يف تنمي  مها ال التعةب  الكتةابي اإلبةداعي لةدى طةالب الصةف األول الثةانني.  سةال         

  (. جامع  الىاهرب. كلي  الد اسال العليا للرتبي .ماجست . املناهج وطرق التد يس )اللغ  العربي
(  دب االطفال قراءال نظري  ومنالج تطبيىي . عّمان  دا  املسة ب  2005 دد  مس  عبدالنهاب ) -

 للنشر والتنايع.
التعاونية    االسةرتاتييي  مىرتث  قائم  على مةدخل الىةراءب    إسرتاتييي (. 2013حممد  دد ) ادد  -

د اسةال يف املنةاهج وطةرق التةد يس      لىراءب الناقدب لدى طالب املرثل  الثانني .لتنمي  مها ال ا
 .152 - 114(  ص 2013  ينلين )196تصد ها كلي  الرتبي  جامع  عني مشس.   

تنمي  مها ال  (. فعالي  برنامج مىرتح قائم على األسلنبي  يف2016عهاب  دد. ) ي  قصا فاجي -
كلية    -رثل  اإلعدادي  بالعراق.  سال  دكتةن ال  جامعة  املنصةن ب    لدى طالب امل األدبيالتحليل 
 املناهج وطرق التد يس. -الرتبي  

(. معيةم املصةطلحال الرتبنية   الرتبية      2015باهي  مصطفى ثسني  واألاهري  منةى  دةد. )   -
 العام  والرتبي  ا اص . الىاهرب  مكتب  األيلن املصري .
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 قائمة املراجع:

  واًل  املراجع العربي  
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Web 3.0 is transforming e-Learning systems using artificial intelligence and 
machine learning approaches. Such as e-learning 3.0 tend to focus on collaborative 
intelligent agents to facilitate human learning greatly. This study validates e-learning 3.0 
framework in Saudi context. The survey was conducted to empirically test the critical 
success factors of e-learning 3.0 framework. The findings show that technology, content 
and stakeholders’ collaboration significantly and positively influence students’ motivation 
to engage in e-learning 3.0. The importance-performance map analysis provides further 
implications for managerial actions. 
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1. Introduction 
Learning activities which occur in a virtual environment are 

referred to as e-Learning, and with the help of the Internet, the 
users use various learning tools. E-learning has the potential to 
change the instruction mechanism from teacher-centred to 
student centred collaborative learning (Miranda et al. 2017). For 
the establishment and delivery of such an environment, there are 
particular tools present which would help design and implement. 
E-learning environments help carry out tasks like descriptions, 
lecturing and extract learner understanding through an intelligent 
process. At the time of instruction, the students must establish 
learning initiatives and only extend knowledge which is needed. 
The content of the subject matter can now help establish coherent 
domain models and the students understanding would also 
increase. Furthermore, student’s problem-solving abilities would 
also enhance, increasing the user interactivities. Overall, the 
human-computer interaction is expected to enhance as e-learning 
environment would help students when needed (Miranda et al. 
2016). The e-learning have been provided with opportunities 
with the current education developments and the information 
technology growth. The e-Learning concept was being 
recognized during the past decade and at present it is known to be 
a significant development of the information systems sector. In 
the contemporary world today, academic institutions have 
extensively adopted e-learning since the inception (Alammari 
and Chandran, 2017).    

E-Learning 1.0 was the first e-Learning version introduced 
which distributed the education matters online. Since it was an 
early stage of the internet, the contents were read only. Editing 
was not allowed for the information and it remained static but 
available. With the help of e-Learning 1.0, it was possible for the 
students to shape their learning process at their own space and 
time. Yet, there was pre-establishment of the learning procedure. 
Modules and units were established to organize the content. The 

administration content process and didactic tools that help 
develop the learning process were introduced as part of the 
Learning Management Systems (LMS) (Rubens et al. 2011). 
Furthermore, as the Web 2.0 became popular and the Web 
evolved, the e-Learning system became a read and write web 
which attracted the students in a significant manner. The 
environment now extended to the students was collaborative in 
nature. E-Learning 2.0 considers content development, social 
knowledge, information trade and association as its main 
features.  

E-Learning 2.0 matured at a fast pace and was accepted 
throughout the world. However, it must also be subjected to 
further developments. If the future is to be depicted using the 
past, then the e-Learning 3.0 would be significantly affected by 
technologies such as Web 3.0. Web 3.0 is referred to as a giant 
database as it allows the establishment as well as alteration and 
reuse of the information (Boodoo, 2015). To form connections 
amongst individuals, the Internet is used by Web 2.0, however, in 
Web 3.0, the information would be connected through the 
Internet. Through the linking of the resource databases, the 
information can be accessed by the user based on his prior 
knowledge. The Web 3.0 would use the Artificial Intelligence 
(AI). 

The pledge extended by Web 3.0 is to revolutionize e-
Learning. This can be done through personalization and using 
content that is machine readable. The Semantic Web affordances 
to online learning are at the electronic learning new stage 
origination, e-Learning 3.0. Through Web 3.0, data can be 
assigned meaning since it is converted to a format that is machine 
readable (Alammari and Chandran, 2017). Hence, 
communication takes place between machines and people in a 
unique way (Dwivedi & Bawankan, 2013).  

For the e-Learning 3.0 system a primary critical success 
factors framework was brought forward by Miranda et al. (2014, 
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2017). There were initially five aspects part of the framework 
which are educational establishments, professors, students, 
content and technology. The e-Learning 3.0 framework was then 
reorganized into three aspects which are stakeholders, content 
and technology (Miranda et al. 2017). This study adopts the 
(Miranda et al. 2014, 2016, 2017) e-Learning 3.0 framework. The 
purpose of the study is to test the influence of e-Learning 3.0 
critical success factors on the student motivation to engage in e-
learning 3.0 system.  

The following section provides theoretical background 
regarding e-learning and the Miranda et al. (2017) e-learning 3.0 
framework. Then the hypotheses are developed in section 3 
followed by research method is established in section 4. Section 
5 presents the data analysis results. Finally, the discussion is 
provided.  
2. Theoretical Background 
2.1 E-Learning 

Kingdom of Saudi Arabia is developing at a fast pace. The 
industries are advancing quickly, and the technologies are 
developing to help Saudi from oil-based economy to knowledge-
based economy (Al. Othman and Sohaib, 2016).  One of the aims 
of the Saudi 2030 vision is to enhance its knowledge, innovation 
and creativity further by developing education system. This 
would positively contribute towards the education system by 
including a leaning environment that is driven through 
technology and integrates e-learning. Libraries, universities, and 
colleges all make use of e-learning in Saudi. Usually, the 
universities implement their own e-learning systems where they 
offered degree programs that are Internet based and all materials 
are also provided online. To further develop collaboration, 
information exchange and knowledge sharing, there are various 
conferences, seminars and workshops that have been held.  

Content is not available online with the help of Web 1.0. It 
is considered a vital development as information cannot be easily 
accessed for reading or viewing. Web 1.0 is also referred to as 
the read-only Web since it maintains a functionality limitation 
(Richardson, 2005). The new technology was adopted by E-
Learning 1.0 as it maintained focus upon establishing and 
managing content for online screening. The learning object was 
later created to make sure the read only content was of high 
quality and relevant in nature. Web 2.0 is also referred to as the 
read-write web since it allows the user to read as well as write or 
save the content (Richardson, 2005). With the help of these 
developments, it has been possible to create the e-Learning 2.0 
after including learning theory social variables (Anderson, 2007; 
Mondahl et al. 2009). 

According to Wheeler (2011), the Web 3.0 would be a 
“Read/Write/Collaborate” web. For the E-Learning 3.0, there 
would be four key aspects which are 3D visualization and 
interaction, collaborative intelligent filtering, extended smart 
mobile technology and distributed computing. The users would 
attain the advantage of anytime and anyplace learning with the 
help of distributive computing integrated with smart mobile 
technology. Content organization, documentation management 
and web searching would also be extended with intelligent 
solution. Hence, e-learning 3.0 would not only be intelligent but 
also collaborative (Goroshko and Samoilenko, 2011). The human 
thinking would be facilitated significantly through intelligent 
agents. Tools such as Twitter enhance collaboration since it 
attains various conceptual communication features. The 
knowledge sharing then also influence the organization 
performance (Attar et al. 2019; Alharthy et al. 2018).  

The Semantic Web and data web are two words used to 
refer to the new Web 3.0 (Harris, 2008). The collective 
intelligence is integrated and is considered to be personalized 
(Harris, 2008). The features include various source learning, 
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also collaborative (Goroshko and Samoilenko, 2011). The human 
thinking would be facilitated significantly through intelligent 
agents. Tools such as Twitter enhance collaboration since it 
attains various conceptual communication features. The 
knowledge sharing then also influence the organization 
performance (Attar et al. 2019; Alharthy et al. 2018).  

The Semantic Web and data web are two words used to 
refer to the new Web 3.0 (Harris, 2008). The collective 
intelligence is integrated and is considered to be personalized 
(Harris, 2008). The features include various source learning, 
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interaction through several kinds of web content, intelligent 
agent, search result personalization through ad filtering, natural 
language search and personalized learning. With the help of Web 
3.0, the e-learning 3.0 would be developed and to make sure the 
learning process for the students is efficient and effective the 
artificial intelligence would be integrated (Rubens et al., 2011). 
Through communication cooperation and collaboration, e-
learning is attained using Pedagogy. It would also help attain the 
conditional learning procedures (Beetham and Sharpe, 2007). 
Connectivism and pragmatism are the e-learning 3.0 learning 
theories (Sofiadin, 2014). When knowledge is disseminated 
within a network, it is referred to as connectivism.  The 
advantages of E-learning 3.0 include enhanced support for 
mobile technology and distance learning, efficient student 
management, flexible and personalized technology, smart search 
and effective collaboration. 
2.2 E-Learning 3.0 Framework 

Several e-learning frameworks are available. Such as  the 
theoretical framework (Georgouli et al., 2008), Theoretical 
Framework for Blended Learning for Adults (Fang et al., 2012), 
Information Quality Framework for e-Learning System 
(Alkhattabi et al., 2010), End-User Training Framework 
(Ramakrisnan et al., 2012), and Conceptual e-learning framework 
(Glancy and Isenberg, 2011). These frameworks involve the use 
of activity and training mechanisms, evaluation, implementation, 
information quality, content, community and e-learning 
administration management. Administrators, learners and 
teachers assess the frameworks with the help of the current e-
learning software and provide e-learning standards and 
mechanisms. 

Various factors must be reunited to make sure the e-learning 
3.0 is successfully implemented. These factors are transversal to 
the various e-Learning domains (Devedžić, 2006). The category 
outline is formed using the e-Learning critical success factors by 

Selim (2007). These factors are divided into four areas which are 
institutional support, information technology, learner and teacher. 
The CSF framework is reorganized which is proposed for e-
learning 3.0 systems by Miranda et al. (2014). Hence, the e-
learning 3.0 includes critical success factors part of the 
framework which are stakeholders, content and technology 
(Miranda et al. 2014, 2016, 2017) (see Figure 1). Table 1 explain 
the e-learning 3.0 critical success factors.  

 

 

Figure 1: e-Learning 3.0 framework by Miranda et al. (2017) 
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Table 1: e-Learning 3.0 critical success factors  
(Miranda et al. 2014, 2016, 2017) 

Technology 
Access It refers to technology availability and its reliability to 

access e-learning. The technology consists of 
hardware/software, user interface usability with a fast 
internet connection. 

Mobility Mobility refers to mobile technology, in the form of 
mobile apps and smart mobile technology. 

Visualisation Visualisation offers different tools in e-learning 3.0 in 
variety of formats such as 3D visualisation and 
interaction. 

Web 3.0 Web 3.0 is a platform for e-learning 3.0, which provides 
intelligent tools such as search engine, ontologies and 
semantic features. 

Interoperabil
ity 

Interoperability refers to the integration of different 
applications required for web-based systems. 

Personalisati
on 

Personalisation denotes user profiling, Artificial 
Intelligence and intelligent e-Learning systems. 

Content 
Semantics Semantics involves big data management, metadata, 

semantic web ready content, machine-understandable 
learning material, and semantic mark-up for a greater 
access to significant content. 

Annotation 
homogeneity 
 

Annotation homogeneity refers to the exchange of 
understanding of data between different systems with the 
help of semantic homogeneity and an ontology structure. 

Flexibility 
and storage 

Flexibility and storage refer to the need for a dynamic 
content and effective storage with the help of cloud 
computing and open data etc.  

Stakeholders 
Students The students’ engagement in collaboration, active 

participation and their personal and technical skills in e-
learning 3.0 platform. 

Teachers The teachers are the creators of meaning and to have the 
required technology training. 

Educational 
institutions 

The educational institutions provide the resources for the 
e-learning 3.0 availability, such as the infrastructures 
development, training for e-learning the inter-
connectedness among institutions etc.  

3. Hypotheses development 
Motivation is the fundamental principle for effective 

education (Kim and Frick, 2011). When a learner actively 
participates and desire to acquire from an activity is the 
‘motivation to learn’ (Harandi, 2015). Motivation can be related 
to attitude in terms of theory of planned behavior (Ajzen, 2012). 
Attitude is a significant predictor of intention to engage in e-
participation (Alharbi et al. 2016). Intrinsic motivation and 
extrinsic motivation are the two categories of student motivation 
(Harandi, 2015). When a student is motivated from inside to 
learn and execute a task, this is referred to as the Intrinsic 
motivation: Intrinsically driven students get them happily 
engaged in finding out the unique things, carefully executing a 
task to accomplish their milestones and finally they appear 
satisfied. These students willingly accept the challenging tasks, 
where they could showcase their potential to uplift their learning 
curve and to achieve the desired results. While, extrinsically 
motivated students are reluctant to put energy and enthusiasm 
while performing a task (Afzal et al., 2010).  

Technology: The future education is impossible without 
mobility. For learning analytics, the mobile technology is 
significant as it helps attain vital information from all over. 
Mobile technology offers personalized solutions. The students 
can daily and continuously access the world and the teachers are 
also provided with a broad technology scope. Technology’s 
unavailability can have a negative effect on student e-Learning’s 
acceptance. Technology readiness has significant positive effect 
on students learning (Dolmark et al. 2019).  
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H1: Technology has a significant positive effect on student 
motivation to engage in e-learning 3.0.  
Content: Students are significantly empowered by e-

learning as their learning becomes personalized. The content is 
well understood, and social associations are enhanced. Through 
material reorganization and various methods of indexing, it is 
possible for individuals to reorganize themselves (Miranda et al. 
2014, 2016, 2017).  
H2: Content has a significant positive effect on student 

motivation to engage in e-learning 3.0.  
Stakeholders: The stakeholders are students, teachers and 

educational institutions. The e-learning 3.0 would thrive if the 
students increase interaction, innovate, conduct problem solving, 
collaboration, learning at any place or any time, technology 
interest to incorporate learning, content generation and be literate 
in terms of technology (Miranda et al. 2014, 2016, 2017). 
H3: Stakeholders collaboration has a significant positive effect 

on student motivation to engage in e-learning 3.0.   
Figure 2: Research Model 

 

4. Methodology 
This study used the survey method to collect data. Data 

were collected from Saudi university students from October 2019 
to December 2019. Survey was sent to 500 students and 160 
participated in the survey. After removing the incomplete 
responses, a total of 140 responses were used for data analysis. 
The research model was tested through variance-based structural 
equation modeling (SEM) statistical technique, Partial Least 
Squares (PLS) path modeling using SmartPLS v3. Since 
Covariance-based SEM techniques only handle reflective 
variables, they are not fit for some types of research studies 
(Henseler et al. 2009). In this study, both reflective and formative 
constructs are included in the research model. Owing to its 
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various flexibilities, a preferred analysis technique in information 
systems and business research is none other than the Partial Least 
Squares (PLS-SEM) approach (Binsawad et al. 2019; Sohaib et 
al. 2019). For instance, this is compatible with exploratory 
modeling or prediction-oriented research (Henseler et al. 2011) 
where normality and a large sample size are not required. 
Subsequently, it works efficiently with nominal, ordinal and 
interval-scaled variables and works without distributional 
assumptions (Haenlein and Kaplan, 2004; Hair et al. 2014). 
According to researchers, PLS is a suitable choice, since the 
researchers are enabled to evaluate structural path coefficients 
and measurement model parameters at the same time. Likewise, 
it lets both reflective and formative constructs to be investigated 
at once (Sohaib et al. 2019).  
5. Data Analysis and Results 

A total of 140 valid responses are used for the analysis. All 
participant were currently enrolled undergraduate students 
consisting of 65% male and 35% female. All participants have 
learning experience in the existing e-learning system.  
5.1 Reliability and Validity Assessment   

Reliability and validity assessments are conducted by 
internal consistencies, convergent and discriminant validity. 
Cronbach’s reliability and composite reliability of the reflective 
variable factor (motivation to learn in e-learning 3.0) has the 
recommended value of 0.7. AVE exceeds the recommended 
value of 0.50.  Similarly, all correlations and the average 
variance extracted (AVE) indicate sufficient discriminant 
validity. Table 2 shows the correlations indicating sufficient 
discriminant validity. The assessment of formative constructs 
follows Hair et al. (2014). Technology, Content and Stakeholders 
are modelled as formative constructs that cannot be analyzed in 
this process. However, the variance inflation factor (VIF) value 
less than 5 indicated no multicollinearity to conclude formative 
indicator reliability. 

Table 2: cross-loadings 

 Technology Content Stakeholders 
Motivation to 
engage in e-
Learning 3.0 

Technology -    
Content 0.48 -   
Stakeholders 0.57 0.42 -  
Motivation to 
engage in e-
Learning 3.0 

0.52 0.58 0.44 - 

5.2  Structural Model Testing 

The path coefficients significance was assessed using the 
bootstrapping technique (Sohaib et al. 2019b). The 5% 
significance level (p value 0.05) was is taken into account to 
accept the hypotheses. Table 3 and Figure 3 shows the results. 
All three hypotheses are accepted. The findings show that 
technology, content and stakeholders’ collaboration significantly 
and positively influence students’ motivation to engage in e-
Learning 3.0. The R² indicate that 41% of the variance is the 
student motivation, which shows a satisfactory level of 
explanation.  

Table 3: Path testing 

 Path 
Path 

Coefficient 
mean 

St. 
Dev t-value p-value Supported? 

H1 Technology -> 
Motivation 0.49 0.04 4.36 0.000* Yes 

H2 Content -> 
Motivation 0.109 0.05 2.61 0.000* Yes 

H3 Stakeholders -> 
Motivation 0.106 0.06 2.16 0.000* Yes 

* Significant at the 0.001 level  
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Figure 3: Path testing 
 

To extend the results further by additional findings and 
conclusions for managerial actions, Importance-Performance 
Map Analysis (IPMA) was also performance (Ringle and 
Sarstedt, 2016). In order to prioritize managerial actions, the two 
dimensions in IPMA (i.e., performance and importance), are 
important. Performance is measured on a scale from 0 to 100. 
The target construct is “student motivation to engage in e-
Learning 3.0”. Figure 4 shows the direct predecessors 

(constructs) of the selected target construct.  The findings show 
that “technology” has the most importance (total effects is 0.49) 
in explaining the target constructs with the performance of 63. 
“Stakeholders” construct has the most performance of 66. 
“Content” is the least performing among these constructs with a 
performance of 58. Increase in performances of these factors 
would increase the performance of the key target construct. 
However, the priority is the “content” in this case. 

Similarly, Figure 5 shows all the predecessors (indicators 
level) of the selected target construct. The findings show “web 
3.0 features” has the most performance of 78. The low 
performance is “Access” of 55 followed by “content storage and 
management” of 56. These items should receive highest priority 
in overall performance improvement of the target construct 
(student motivation to engage in e-Learning 3.0). 

 
Figure 4: Constructs IPMA  
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Figure 5: Items IPMA  

6. Discussions and Conclusion 
The results show that technology, content and stakeholders’ 

collaboration significantly and positively influence students’ 
motivation to engage in e-Learning 3.0 in the Saudi context. The 
IPMA results concludes the implications for managerial actions 
that all three constructs technology, content and stakeholders 
should receive further importance in improving the students’ 
motivation to engage in e-learning 3.0. Hence, students show 
their keen interests while adopting e-learning. It is well-
established that true and internal motivation of students lead to 
the engagement and successful engagement helps in 
accomplishment of goals and learning objectives (Kim and Frick, 
2011).  

The students will be able to efficiently perform their 
assessments with the implementation of e-learning. The 
successful implementation of e-learning 3.0 would be ensured 

through the actual use of technology. Furthermore, the 
technology tools for the implementation of e-learning 3.0 should 
have the capacity to convey the desirable knowledge. World is 
witnessing technological advancements, which can greatly 
facilitate the students, such as, the iPad systems can be launched 
with no heavy textbooks. Regardless of time and place, students 
connected with internet and having access to an e-learning 
system can now interact with instructional materials in various 
formats (pictures, texts, sound, video on demand, and so on). In 
addition, interaction with teachers and classmates (individually 
and simultaneously) can be a possible task for student’s subject 
to the availability of video conferencing, functionality of 
message boards and instant message exchanges. They can also 
participate in self-paced learning and they can also gain an 
insight with both the process and the content of their learning.  

E-learning 3.0 gives different benefits, for instance, efficient 
search, better partnership, better support distance learning, 
flexible and more personalized technology, enhanced student 
engagement and excellent support for mobile technology. The 
needs of students ease of information, collaboration and solution 
will be fulfilled by the educators through proposed sustainable e-
learning 3.0 framework. Moreover, it can support resources 
(facilitators, learners, content), globally establish innovative 
academic stakeholders and can create awareness about the likely 
harms caused by technology besides avoiding waste. The data 
accessible from e-learning 3.0 can greatly contributed in 
discovering the social aspects of learning. Since the collaborative 
behaviours external to formal educational institutions and 
classrooms can be discovered through collaborative tools, they 
are hence often used in self-driven and an informal manner; 
which was earlier an extremely difficult task. The collaborative 
behaviours can be understood through numerous techniques and 
methodologies. 
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Web 3.0 will take advantage of artificial intelligence to help 
the learners and to gain a deeper understanding of the process. 
The e-learning 3.0 technology is easily accessible to students and 
it ensures the technical support, because of which, investments 
must be made by the institutions to implement this technology. 
An official responsibility valid both for students and teachers is 
the provision of training for e-learning 3.0. Furthermore, the 
platform, such as: Web 3.0 is presenting an opportunity of 
multiple application integration across institutions, which should 
be welcomed by the universities. 

Like any other research, this study has limitations. First, the 
data were collected only from students in selected university, 
future work should include staff and administrators etc to 
generalize the findings. Second, this study is conducted using the 
survey method, qualitative methods would provide additional 
findings. A multi-criteria decision-making method (Sohaib et al. 
2018; Sohaib and Naderpour, 2017) would provide deeper 
understanding of the e-learning 3.0 activities. 
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