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 جملة العلوم الرتبوية 
 (األول)اجلزء  هــ1442 ربيع اآلخروالعشرون  اخلامس العدد

 التعريف:

 

مجلةةع ملة ةةع ة ةةل ع متخةةةع متد  ةةعج م ةةاإل مةةم مدمعةةع ادمةةدال متةةةا  ةةم  ةةع   اد ةة م عج 

وتعنةةةن   اةةةر الاإلا ةةةد  واللتةةة ي اتوةةة لع المةةةا متةةة اةر ةميةةةد مث مةةةد  اللتةةة  العل ةةةا مةةةم   ةةة   وةةةدلع 

يةةةد و وقةةر  الفخةةر ج و ةة مع اية،  ةةعج و وةةع الت م ةةتج صةة  مجةةدة   وةة ر اللت  ةةعج واد اإل  اللت  يةةعج وا

التةةاإل، ج واللت  ةةع اة،دوةةعج والةةتعلو ادلخلتوهةةمج ولتتصةةد مةةم التد  ةةد  اللت  يةةع ات ةةر ج وايخت  ةةع 

  إ ا  اللغتتن العر  ع  و ادنجلتزيع.

 الرؤيع: 

  .  وهارصد ومطل ثهدايعرةع   متةتز  إنتدج مر  يعمجلع 

 الر دلع: 

 لللةةةد  تن اللت ةةة 
ا
 ملة ةةةد

ا
 يتنج مبةةةت هاةةةر اللتةةة ي اللت  يةةةع اة خةةةةع  ا  تسةةةامل اة لةةةع لت ةةةلع مرمعةةةد

اتوةةةدلع والتةتةةةز وةةةةت معةةةديتت مهة ةةةع مدي ةةةع متةتةةةز ج ومتث ةةةت الت اوةةة  العل ةةةا تم ةةةد  ص  ةةةع التةةةاإل،  

 واللد  تن ص  العل ال اللت  يع.  

 اتصااف:

د صةةةة : هاةةةةر ايعرةةةةةع اللت  يةةةةع و مراؤصةةةةد  ةةةةةد  سةةةةهو صةةةة  د مدمةةةةا
ا
مطةةةة ير  متلنةةةةن مجلةةةةع العلةةةة ال اللت  يةةةةع صةةةةاة

 العة  اللت  يج ومتاياا ةإن اة لع تياف إلمل متث ت مد يل :

ايسةةةةدصةع صةةةةة  مةة ةةةةةع العلةةةةة ال اللت  يةةةةع ومطل ثدتيةةةةةدج و مةةةةةرا  ايختلةةةةةع اللت  يةةةةع العر  ةةةةةع مةةةةةم  ةةةةة ر هاةةةةةر  .1

 اة دة  اللت  يع اة،تلفع. التد  د  و اللت ي الةظريع والتطل ث ع ص  

 العل ال اللت  يع ل ار نتدمهو العل ا واللتثا. إمد ع الفروع للةفخريم ولللد  تن ص  .2

ايسةةدصةع صةة  مطةة ير التد  ةةد  اللت  يةةع مةةم  ةة ر هاةةر ات تةةدي  ا  اة ةة    العدل ةةع المةةا متسةةو  .3

 اة ل  والعربم.اللت  ي والتعل  ا  ةعدة ع ال اوع 

 تعزيز اةمجدصد  اللت  ع اة ايا  ص  اة دة  اللت  يع.  .4

 وادول  ا والعديم. اة ل   ايعرص  ململ ايست   ملد ر ادنتدج العل ا و  .5

 س

 *    *    * 
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 و اما ال ار

 م ار اة لع اللت ي والاإلا د  العلة ع ص  اة دة  اللت  يع وةت و اما ال ار التدل ع: 

: شروط ول ر اللت . 
ا
  وة

  ن يتسو  دتودلع واة تكدإلج واة ا  العلة ع والس مع اية،  ع. .1

 ةد و وات وا  وال  دئ  العلة ع ايعتبت  ص  مجدله.ي ن يللزال  د .2

 ص  الت م ت. .3
ا
  ن يك ن اللت   و ثد

  ن يتسو  دلس مع اللغ يع. .4

 . ر   د لل ار ص  مهد  و مثاما    ة يك ن وا  لت هاره .5

 مم  ت   و إل دلع  و كتدبج   ا   كدن  لك لللد   نفسهج  ال لغتته.   .6
ا
  ة يك ن مست 

د: مثايو ا  لت .لمدن ا

 لةجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعل البتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ادلخلتوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل اللتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إلخلتون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  ُمر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،تتن  .1

edu_journal@imamu.edu.sa غع  دإ ااصة   Word  ر     غع ات و PDF. 

لةةةةةد  كمثةةةةايو مب،ةةةةي  ةةةةدللغتتن العر  ةةةةع وادنجلتزيةةةةع ة مزيةةةةا كلةدمةةةةه مةةةةم ماةةةةر    ةةةةطرج وم  ةةةةع ال .2

 (   ف  ك  مب،ي.Key Wordsايفتد  ع )

مرميةةةةةةةةا مةدوةةةةةةةةةر اللتةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةد يلةةةةةةةةة : ايثامةةةةةةةةعج اياةةةةةةةةةكلع و  ةةةةةةةةة ل يدج اتصةةةةةةةةاافج اتصة ةةةةةةةةةعج اة ةةةةةةةةةاو ج  .3

اي ةةةةةةةطب د ج ادقةةةةةةةدإل الةظةةةةةةةري والاإلا ةةةةةةةد  السةةةةةةةد ثعج اية،  ةةةةةةةع وادمةةةةةةةرا ا ج الةتةةةةةةةدئ  ومةدواةةةةةةة يدج 

 اة،دمةع والت و د ج ودئةع ايرامع.

 بستت   ام ع مدت ر  لللد  .نة  ج قلا ال ار ماف    تعل ع .4
ا
 مد

ص يتةةهج  و ماال إيرا  ا و اللد  ج  و اللد  تنج ةةم ملن اللت  ورا عج  و  أي إشدإل  مخاف مم  .5

 .تيودص ي

 ج  ةد ةميد اي  ت واة ااور وايرامع.A4مم ن ع   وفتع 35اللت  مم  ة يزيا .6

 (12) واللغع ادنجلتزيعج  Traditional Arabic   (16)ح و ايلن للغع العر  ع  .7

 Times New Roman.) ج  و ن يك ن ملدما ايسدةد   تن ات طر )مفر 

: الت م ت: 
ا
 مدل د

 (.APAواةوتلدس وةثد ت ل ب مةع ع ملو الةف  اتمريخ ع ) ايرامع يتو م م ت .1

إلوةةةو ال ةةةفتع  ةةةتن و  ةةةتنج ومرمةةةا   اةةةدإل إلةةةمل ايرامةةةع صةةة  ايةةةلن  ةةةركر ا ةةةو ايشلةةةف ات تةةةتج مةةةو  ةةةةع ال اةةةرج مةةةو   .2

  سةةةةا ا ةةةةو العدئلةةةةعج مةةةةو اة ةةةةو اتور للةشلةةةةفج مةةةةو  ةةةةةع ال اةةةةرج مةةةةو  
ا
   دئ ةةةةد

ا
ايرامةةةةع صةةةة  بيديةةةةع اللتةةةة  مرميلةةةةد

 العة انج مو مكدن ال ارج مو  اإل ال ار. 

  مةةةا وإلو  اتمةة ال اتمةف ةةع صةة  مةةلن اللتةة   و الاإلا ةةع ةإبيةةد مختةةا  تةةروف مر  ةةع وم  ةةع  ةةتن و  ةةتن  تةةروف  .3

 مةا وإلو ه تور مر . 
ا
 ةم   عج مع اةكتفد   ركر اة و كدم 

mailto:edu_journal@imamu.edu.sa
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 جملة العلوم الرتبوية 
 (األول)اجلزء  هــ1442 ربيع اآلخروالعشرون  اخلامس العدد

د  متخ و اللت .: إلابعا

د للت اص  ع التترير مفتي  .1 د  ول ا  . و إلة ه ومثرإل  صل ته للتتخ و  ةت ا

و اللت ي مم ول  امةتن ململ اتو  مم اة خةتن  .2
َّ
 .  مم  وي اة ت دص ص  م   ع اللت ُمتخ

 ن ُير   اللت  ة خو مرجح.ص   در ا ت ف إل ي اة خةت .3

 ص   در ول ر اللت . ةةع اللد    طدب إةد    ثل ر اللت  لل اريُ  .4

 متتفظ ص  ع التترير  أ لدب الرةض ص   در مو إلةض اللت . .5

د: هار اللت    دمسا

اللتةةةة ي اي اةةةة إل  ة مة ةةةة  إل ي اة دمعةةةةع  ةةةة  مة ةةةة  إل ي اللد ةةةة  وة متتةةةةة  اة دمعةةةةع  ي مسةةةةشول ع  .1

 ن ع مر  ص  صره اللت ي.معة يع  و ودن  

  و مشور ك   ث   ال ار للةجلعج وة يج ز هاره ةةم  ي  .2
ا
دمةفر هار آ ةةر وإلو ةةد  ون إ ن  إلخلتون ةةا

 كتدبم مم ص  ع التترير. 

 . ول يد  هار اللت يص  ع التترير متا   .3

 ست   ململ م وع العةد   الالكم.اي ار ومُ ُ عطى اللد   ه ،تتن مم اة لعج   .4

 

  او  مع اة لع الت

 مة ع ايرا     د و 

 إلئي  مترير مجلع العل ال اللت  يع

 مةد   اللت  لعل ا 

 مدمعع ادمدال متةا  م  ع   اد  م ع 

 5701ص ب  11432الريدض 

 2590261ند  خ)ةدك (   2587203/  2582051صدمف  

http://imamudsr.com/ 

E.mail: edu _ journal@imamu.edu.sa 

 

 *    *    * 
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 العلوم الرتبوية  جملة
 (األول)اجلزء  هــ1442 ربيع اآلخروالعشرون  اخلامس العدد

 احملتوايت 
درجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدارة اإلشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة  

 مبدينة مكة املكرمة. )دراسة تتبعية( 
 د. حياة بنت حممد بن سعد احلرب 

15 

توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية  
   احملكمة وفجواهتا البحثية 

 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري  د. حممد حسن سعيد آل سفران 
97 

مهارات   تنمية  يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  فاعلية 
بات املعلمات بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام  الطال التواصل الصفي لدى  

 حممد بن سعود اإلسالمية 
 د. إميان بنت عبدالعزيز السحيبان 

155 

الدراسي   التحصيل  لتنمية  الذهنية  اخلرائط  إسرتاتيجية  استخدام  فاعلية 
 ذاتًيا يف مقرر الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية ومهارات التعلم املنظم  

 مد السحاري د. حممد عوض حم  د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ          
239 

عم  تواجه  اليت  اإلدارية  أعضاء  املشكالت  شؤون  التدريس  ادات  هيئة 
 واملوظفني ابجلامعات السعودية 

   أ.د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش 
315 

معلم الرتبية الفنية يف برامج الدراسات    "اخلربة امليدانية" جتارب عاملية إلعداد 
 العليا 

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي حسني آلِّ َقّماش 
361 

ابإلجناز   املرتبطة  املتغريات  بعض  على  وأثرها  العقلية  العادات  بعض  تنمية 
   إلحصاء لدى طالب كلية الرتبية جبامعة القصيم األكادميي يف ا 

 د. إسالم أنور عبد الغين يونس   د. ربيع عبده أمحد رشوان 
419 

بوجهة الضبط األكادميية لدى الطلبة    أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها 
 املوهوبني 

 د. انيف بن فهـد الفريح 
531 



 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

شراف التربوي درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بإدارة اإل

 ( ة ومكاتبها المختلفة بمدينة مكة المكرمة )دراسة تتبعي

 

 

 

 

 

 

 

 د. حياة بنت محمد بن سعد الحربي 

 كلية التربية  –اإلدارة والتخطيط التربوي قسم 

 ى أم القر جامعة 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

شراف التربوي ومكاتبها  أبعاد المنظمة المتعلمة بإدارة اإلدرجة تطبيق  

 ( ةالمختلفة بمدينة مكة المكرمة. )دراسة تتبعي

 د. حياة بنت محمد بن سعد الحربي

 كلية التربية  – اإلدارة والتخطيط التربويقسم 
 ى أم القرجامعة 

 
                                                                           هـ 1441  /4  /22تاريخ قبول البحث: هـ   1441  /3  /10تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:

هددد الدرا ةرإدددددد دا إددد دنددداددفردقدددا دهلددداصدادددعنددفرتدى ادددددد  دددا  دد لددد دن ددد   د
(ديفدىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددنمماةإداااديفددىرة درشردعرادراوبد مدننباتب داد٠٫٠٥)

هدد(،دننععاددد١٤٣٩د-١٤٣٥لددنبددرملبعندد،دنرا غريدرحلاصلدا  ادخاللدرافدو دندادبد د)مب إ
ناددفردقانلدهلاصداعنددىراددد  ا  اًدب دن  إطاتدرإ جاابتد  لددرا ةرإددا ةجددرا طب قد
خاللدراعان دتعز دمل غريرت:د)رالد ،،درملههدلدراعلمدا،درمل دمودراد   فا،دإدل رتدرود  ( دن د

(دقأىر دال ةرإد،دنق دطُبقد لود  لددDLOQرملل جدرا صفادرا  بعا،دنرإ ب ا د)ددرإ خ رم
هدددد(،دُدطُبدددقدندددع دأخدددع د دددامد١٤٣٥نشدددعادننشدددعاد(د دددامد)د٣٠٤ شددد ر  ددب ددد طددبلغدددلد)

(د،دنأ  دددعتدن دددا جدرا ةرإددددد:دأ دتطب دددقدأبعدددداىد٣٠٧هدددد(د لدددود  لدددددمما)لدددددبلغددددلد)١٤٣٩)
  إطاًد،دقماد  عدمل غريدرال ،دنرملههلدراعلماداعنددىراددرمللظمددرمل علمددجاءدخاللدراعان دن

د  ددا  اً،دنيدإظ ددعدمل غددريمدرمل ددمودرادد   فادنإددل رتدرودد   دنندد:دت صدد اتدرا ةرإددد:ددنشدداءد
ن د  دن خ  ددددرىرة درشردعرادراوبدد مدتعمددلد لدودتة دد عد)ةااددددراد علعد،دنق ددا دن دد   ت د،د

دنتعإ خدأبعاىهدهبا 
 

 رمللظمددرمل علمد،ددىرة درشرعرادراوب م،دىةرإددت بع د  ة:الكلمات املفتاحي



 

 

 

The degree of application the dimensions of Learning organization in 

Educational supervision Management and its various offices in Mecca. 

(Follow up study) 

 

Dr. Hayat Mohammad Saad Alharbi 

 Educational Administration and Planning Department - College of Education 

Umm Al-Qura University 

 

 

Abstract: 

The study aimed to determine whether there are statistically 
significant differences at the level (0.05) in the degree of application 
of the dimensions of the organization and its practices in the 
educational supervision department and its offices in Makkah, and 
the change that took place during the period (1435-1439H), and If 
there were statistically significant differences between the mean 
responses of the study sample to the degree of application during the 
two years due to variables: (gender, educational qualification, job 
title, years of experience). The descriptive method and the DLOQ 
questionnaire were used as a tool for the study. It was applied to a 
simple random sample (304 supervisors and supervisors) in (1435 
AH), and then reapplied (1439 AH) to a similar sample (307). The 
application of the dimensions of the Learning organization came 
during the two years on average, like gender and educational 
qualification variable showed statistically significant differences, and 
did not show the variables of the job title and years of experience. 
The study's recommendations include: Establishing a specialized unit 
in the Department of Educational Supervision to evaluate the culture 
of learning, measure its levels and consolidate its dimensions 

 

key words: Educational Organization, Educational Supervision Department, 

Follow-up Study 
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

 :  املقدمة
دديفد-ددنن    ت قطا ات ددببااددددد-رململبددراععب ددرا ع ىإدددميعدرا عل عديفدد

راعؤإدددددقابابثريدن:درا غريرتدرايتدإفعض اداة ددرا قلدرحلايلدن:درألاف ددراثااثد
(دد١١صد،دد٢٠١٦)ددقمادإذقعدراع  ودددنرايتدجعللدرا عل ع(دد٢٠٣٠)دددرا طل د

،ددب نةهدرافا لديفدصلعدةأ درملالدرابشعم"ن:دأنا  اادراع    د؛ددمياانًدنل ادد
د د"ناة قدن طلباتدرا لم ددنر   اجاتدإ ددراعمل

را عل عددددددات (دد١:د)نزرة درا عل عدإ ددأه رادرإورت ج د؛دهاددلاذردتبل
 ددند  رىهعدنتط إعهع،ددرملعلم دددبرإ ةطاددا  د(دد٢ د)راطلبدجلم عدرعر حدد

اإلددا  د(دد٣) رحملفز د را عل م دد نر ب باةرابل دد )ب ر،د رمللاهجددددعتط إد(دد٤ د
الطلبد(دد٥ د)نرا ة ميرا عل عددددنأإاا ب رألإاإ دد راة عدنرمل اةرتد (دد٦ د)دتعزإزد

راعمل نإ دد را لم دد ن طلباتد تلب دد را عل عد لود نظامد ق ة د نفاكدد،ددتعزإزد
ج دد ب ن ددد(دد٢٤)ددراذمدراةقلدا  دنع(دد٢٠٢٠)دددب اننجدرا ح لدرا طين
رألن د ا نع ل  د ا ) ة  (،دد٢٠١٦)ددميفد ناةاًد رابفاء ددددنق ده اد ةاعد د د

ا   راقدنعدطم  اتددد؛نرافا ل دديفدمماةإددأج ز درا ناددمل ان ادنرخ  اصااا
راعؤإد رو ناتدددددنمل رج د(،دد٢٠٣٠)ددنتطلعاتد مب    د إعتةاد مباد ا  ااد

د ددرملة نددألاعرىدرجمل مع
ر ةتنق دد حم ةد رأله راد هذهد را عل عد نزرة د بعرجم اددجعللد جلم عد بازد

نرا ط إع ال غ ريد ن مل اااد را زرة دد،ددننباىةرااد راعامد مللد را عل عد قطا،د افاد
،ددنر  ماىدراالنعقزإد،ددناةاًدملادنةىديفدن قع اد لودتط إعدرألنظمددنرشجعرءرتد

إبفل مباد نرمل رة د را عل عد شىرةرتد را ال  اتد راعملدددجددند طاءد  إدد
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

را عل  رالظامد راع رادعنإ،ددمانر نضباطديفد نإعاعدد،ددرمل م ز  باائدرألىرءدإند،ددززد
د ددقفاء دناعاا ددرألىرء

نمتثلددىرةرتدرا عل عدراعاندديفدمج عدنلاطقدرململبددمبادتشمل دن:دأج ز ددد
را غ ريدرمل    اددهبذهدرملع لددددددىرةإددن ع ى د اناًلد امساًديف ق اى د مل اتد

را  ا ب د ناد را صلد راعل اددر ن ةاا ددق هناد لةدد ابشىرة د را عل م دد إاتد
نائات  نعر ل د ببلد را عل ماد أه،ددنرمل  ر د أ  د راوب مد هذهددددنرشرعراد عد

رمل رة دد؛رألج ز  اعملد نرمل ان د را ر عد إةعد لود اتة دقمادددد؛ق ن د   ثد
راةبال  راوب م(دد٢٠١٨)ددتب د رالظامد تطب قد يفد رألق د ،دنتفع ل ،ددرجلزءد

ب  راعملد آا اتد راع اإدددنجت،ددنن ابعدد ن:دخاللد نرا علعد را عل عد  إ د مل اتد
دضااددد دا ئددراب ئددرا عل م ددرحملفز دد،ددنرا  ج  درمل  معدالم دراطاابدنرملعلع

رشب رد را عل عدد؛نر ب باةدد،د لود خمعجاتد ن   دد د دق ن دد،ددا ح  د دضاادد
رمل نراطلبددنقلد رملعلم د آةرءد ر ورمد تة مد لود تشانةإدد دن ان دد  أ)عإ:دد مل دد

را عل م د نرألنشطددد،دداباعمل دد نرافعاا اتد را رنجد يفد نشاةق  عد نتشج عد
د ددن:دأجلداة قدرأله رادرمللش ى د؛را زرةإد

راوب م ابشرعراد ره مان عد جلد ابا عل عد رمل هنا  د أن د ن:دددد؛نق د رنطالقاًد
(دد١٤٢٩)ددأمه ددىنةهدرملذق ةديفدق  بدنقااددرشىرة دراعاندداإلرعرادراوب م

را بانلدد ند  رثد نتط إعهاد مج عد لاصعهاد يفد را عل م دد رمللظ ندد جت إ د يفد
رافبعدد  نفاكدر اى درالظعديفدجمملدراعمل اتدرشرعرا دد لودن    ،ددب ل ا

راوب م اإلرعراد نرهل بل دد را لظ م دد نرابىند نعدددد؛نرملماةإدد نل جمدد ا ب  د
نأه را ا را زرة د ردد؛ةؤ د يفد رمللش ىد را ح لد نيفددش  رثد راوب مد الم فجد
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رمل ةإاد لودنج درو  ص را علعد را طل ددد؛ب ئاتد رهل إدد نالم رءنددد،ددا عزإزد
رحل إثدد را  ج اتد رملعاصع ددددنعد رملععادد رملع م  د لود راوب إدد اإلصال اتد

رشرعرادراوب مدنأإاا ب درا ةل  إددددج  ثديدتع دمنافدد؛رملععاداتددنبلاءدجم مع
ند  رثدرا غ ريرتدرملعغ بددنن رج ددد،ددتدرا عل م دقاىة د لودنعاجلددرملشبالد

د درا ح  ت
راذ رحل إثد راوب مد را  ج د رةتبزد تلم دددددمداذرد يفد رشرعراد دىرة د ر  م ت د

نف  مدد نرمل رة د لود فرااد رشىرة د ن    د رمل ل دد لود را علعد جم معاتد
رمل علمدد أ د(ددLearning Organization)ددرمللظمدد إع د تددرملل ج ادد نراذمد

 لودرا ب فدنر إ جابددال غريرتددددرمللظماترشىرةإددرحل إثددرايتدتعززدق ة دد
ن    اادددونت   لدرا علعدرمل  معد ل،دراب ئ ددن:دخاللددىرة د مل اتدرملععاد

مبادحيةقدر ةتةاءدببفاء دناعاا ددةأ دد(  نرمللظما،ددنرجلما ا،ددرافعىم)  راثال)د
رابشعم إععددد؛رملالد أبهنا(دد7:  ١٩٩٠،senge)ددإ لجدداداذرد رمل علمدد :ددرمللظمدد

رال ا جدد" رمللظمددرايتدإعملدأاعرىهادابإ معرةد لودت إ عدق ةراعد لوداة قد
طم  ااعدد،ددرملعغ بد ن:د تعززد ج إ  د ابعإدد أمناطد تب إ:د ن:د متبل عد نرايتد

بعض عدد ن:د رمل  معد نتعلم عد نخضعددد نتعد ددرابعض"رجلما  دد ددإلطا د
مت زهاد :ددددرايتددرألبعاىجمم  ددن:ددددددتعتبزد لوأ درمللظمددرمل علمد(دد٢٠١٠)

رمللظمات ال ص دت  عديفداة قددندددغريهادن:د رمل  مع؛د د ددددلدرا علعد ابمللظمدد
ابألىرددنةبط،ددنأه را اغا اادداة قدد رافعىمد د ددددددضااد،ددرا لظ ماددءدرألىرءد

،ددنتشج عدرا ط ةدراذريتدرمل  مع،ددز ى دنة ة دراعانل د لودتبيندةؤإددنشوقد
ندنبااناع ق ةراعد ا إ ع،ددنز ى د نر ب باةد رشب ر،د طاقاتد نت اريدد،ددنداثة د
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

نرملشاةقدديفدرختافدراةعرةدن:دخاللدرا فبريدد،ددنعنندد اا دديفدرا عانلدنعدراب ئد
  ددرالظمادراشم يل

ن:ددددأق ت  ثدد ددأبدند(،دد٢٠٠٧)دد بابلد:ددق ةرإد-را ةرإاتددقثريد
دند(،دد٢٠١٥)ددنرا حياند(،دد٢٠١١)ددننعجتاددش ش    Eradem Ucar)د

،٢٠١٣)،  (Shalihin et al،دد٢٠١٨)-إههل ادددد ابمللظمدد رألبعاىد هذهد ت راعد أ د
ال ح لدن:درالمطدرا ةل  مدد دمنطدنلظمددرا علع؛دمبادا ) دن:دتغ ريرتديفدد

ننظعدد،دنق ا درألىرء،دنأنظمددراعقابد،ددنرمل امدنرألىنرة،ددرابىندنرهل اقلدرا لظ م د
د دد ددر ت ال ق ددن  ثد رململبدد نلاطقد يفدقلد راوب مد رشرعراد دىرةرتد

نتب إ:دد رملععادد جم معاتد بلاءد ابجتاهد نرا ط إعد را غ ريد ن ري د ابافعلد ب أتد
رمل علمد يفدد،ددرمللظماتد رملشعا  د ب د إة مد راذمد را نةد ن   إدد ألمه دد ننظعرًد

نرا علع را عل عد ت رج  ا،ددجت إ د مل اتد رايتد راع ر قد رالبل،ددندزرادد اتددننضعد
ن مل  رمل  معد را علعد ت  عد مل دد رايتد نراثةاا دد نعدددددرابلا  دد را ب فد

طم  ا ا حة قد إع اًد نرمل طلباددتدرمل  ج رت؛د را عل م دد رمللظ ندد ددتدأاعرىد
ه الدرا ةرإددرحلاا ددد دا إ دىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددددد؛رجمل مع د

رملبعند نبدد مب إلدد راوب مد رشرعراد دىرة د ب د امدديفد ناد رافو د ددخاللد
نن     دق ةرإددد(ددهد١٤٣٩-١٤٣٥) رازن:د بفعلد رحلاى)دد را غ ريد نىةجدد

د دت بع د
 :  مشكلة الدراسة

راوب م رشرعراد نلظ ندد تط إعد را عل عد لود نزرة د مل رج ددددد؛ عصلد
درا ح  ت دنرمل رءندد،د رملععادد ن  ج رتد  عد رملعل ناتدد،  نعد نتةل دد
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 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

شإدد؛نر ت ا ت رملععادرإ جابدد جم معد ابلاءد را طيند را ح لد ددورت ج دد
راعام(،دد١٤٣٥) را عل عد تط إعد  إ ثماةدددد(؛٢٠٣٠)ددددنةؤإ،ددننشعن اتد

،ددب ة ميدبعرجم ادنخطط اددنزرة درا عل عددرا عل عديفدبلاءدر ق  اىدرملععيف؛داةانل
آا اتدنأإاا بدراعملدنرا لم ددددد دنجت إ،ددتلظ مااانا إثدد،ددند اى ده بل  ا

قلظامدد)ددنتط إعدرالظعدرشابونن ددرمل ان  داعمل عد،دد ددالمشعا دراوب إ درمل ل
قمادإب دددنبلاءدنلظ نددق اى درألىرءدرشرعريفدرايتدتعمل(،ددخل د د ددن ةدنااة 

ت ج  دج  ىدرملشعا دحن درأل مالدرملعغ بددنرمله)ع ديفددددو ل(دد٢٠١٦)ددراب را
را عل م د دراعمل دد د،د روللد ن رط:د د؛راضعفندنا إ د دف ختادد رشجعرءرتددد

  ددرا  ح ح د
أبعاىدد ت راعد إ طلبد را رقعد أةضد د د را ط إعمد را ج إ د هبذرد ر ن ةالد د د
إ  عدد راوب مد رشرعراد اة اى د ج إ د منطد تة مد لود رايتد رمل علمدد رمللظمدد

را علع د مل دد قم،د رحملعقدد راة  د رملععادد دانجيعلد دإهق د ننب رن لدد ددغ ب اد
(Gupta&McDaniel،دد٢٠٠٢)نرا م ز را ط ةد ب دد،دد إ معرةإدد رحل رةد نإشجعد

نرا عان دد،ددرألاباةدنرو رتددرا   ف ددنتباىلرملشعا د لودرخ الادن م ااعدد
نت   ف ادد نت رنهلاد رملععادد الشعد راعمل؛د اعدد تب إ:د خاللد ن:د رجلما اد

راعمل د را فبريدد،ددابمل رقفد أإاا بد تط إعد د د تهىمد ج إ  د نعاةاد نت ا  د
ا إ عنرا حل منافد،دد لد تعززددددجنبلاءد نشوقدد نةؤإدد قد عد ناقد ج إ  د تفبريإدد

ددعدنراة امدأبىنرةه،ددنر إ جابددمل طلبااا،ددق ةراعد لودرا ب فدنعدرمل  ج رت
ددن   دنه اعدددملادفقعهدد  ثدإعملدرملشعا  دناةاًد؛حن دأطعرادراعمل ددرا عل م دد

(Nolan & Hoover،دد٢٠٠٨)رمل  م  دن:دتعلم عدديفددطاةدنعاةا عدنخ راعدد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

بلدراعملد لودتغ ريدنظعاعددد؛نتة مي ع،دنت ةإب ع،ددرمل  معد لودتلم ددرملعلم د
راثةددرايتدتههل عدا ح  دأىر  عدرحلايلدنأىرءدطالهبع،ددألنف  ع  ددنرق  ابد

الم ا   ديفدتط إعدن رقف عدددد؛راة اىرتدرمل ةإ د  قمادإة ن  دابألنعدفرت دنع
رمل ةإا؛دد راعملد راب ئدددابجتاهد نرنف احد لود نتشاةق دد دجياب دد أقثعد ا ب  د

د ددنخ نددرجمل مع،ددد لوداة قدغا اادرواةج ددمبادإ  عدق ة درمل ةإ
أن دد ن:ددغريد إعاند راوب مد رشرعراد رملبذنادد إزرلد رجل  ىد نبعغعدقلد

د دأ درملشعادراوب مدد(دد١٤٣٥)ددرا ع ابتدنرملع قاتدرايتدإُعجع ادراش عم
نإعتبطدرىرةرتدنب ئاتدخم لفددابلدنر  ٍ دد،دد  ر دا  حدنن شابكإعملديفدن

را لاقضدبعضدرأل  ا  أبعزدهذهدددد؛نل ادن امدنتباا فدت لدد د  د نن:د
راوب م:ددرملع قات رملشعاد رأل باءد لود نرا ط إعدد،ددقثع د را  ةإبد نقلددنج ىد

رعرا ددددضااددد درنع رمدرملخ  اتدرملاا ددا طب قدرألإاا بدرشد،ددرمللاإبدا 
نرالظع درا لب ددالمشعادقمف شدد،ددن  مدنج ىدرا ال  اتدراباا د،ددرحل إثد

نعدنادأراةدد(دد٢٠١٦)ددنق درتفةلدىةرإددرازهعرندنآخعإ: ددإ    درألخطاء
راش عمد البشفد :دد( دد١٤٣٥)دددا  د أجعإلد رايتد رحل إثدد را ةرإاتد نن:د

راععب  رململبدد راوب مديفدبعضدنلاطقد ىةرإددد:ددع ىإدرا دددنع قاتدرشرعراد
رملع قاتددرايتد(دد٢٠١٧)ددنرافاإزد(،دد٢٠١٧)ددرابثريم ن:د أ د ددمدق ا:ددأ  عتد

رشب ر، ن:د خاا دد ةنت ل دد أب مالد ملةو ااعدد،ددرملشعا د رمل هنا د نجتاهلد
را عل م داننلح  ا راعمل دد رايتدت  عديفدتط إعد يفد  دأ  عتدىةرإددد ددعد
 دمماةإددرملشعادراوب مددأ دن:درملع قاتدرايتدا لدىند(دد٢٠١٨)ددآلد اة 

تبل ف دأب مالددىرةإددتبع هد :دد:ددألىنرةهديفدا  درمللاخدرا لظ مادرمل ةإا
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رافل د أىنرةهد إشعاد ل  ا،ددمماةإدد رايتد رمل رة د يفددنق،ددنقثع د نشاةق  د لدد
د د ختط طدرملل جدنبلا 

راوب مد لودد رشرعراد دىرة د ق ة د ن:د إةللد رملع قاتد هذهد نثلد نج ىد د د
رمللظمدددرا  ج خ ا صد اة قد حن د دىخاهلاد ل  د رايتد د ابا ج إ رتد  د

ن:ددددراذد؛نابا ايلدن:دىنةهديفدا إلدرمل رة دد دنلظماتدتعلعدن ل د،درمل علمد
دىرة دد:ددرمل ع يفد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ىةجدد يفد تبحُثد ىةرإدد دجعرءد
اةلددرا ةرإاتدراععب دد انرعرادراوب م؛ددرش دد ع ىإددب فددخاصدنرادددددنظعرًد

را ةرإدددت عودددداذردد؛يفددىرة درشرعرادراوب مددهذردرمل ض ،درمل عرايتدتلانالدد
رمل علمددد  رحلاا د رمللظمدد أبعاىد تطب قد ىةجدد يفد رشرعراددالبحثد دىرة د يفد

نا إ دىةجددرا غريدرحلاىثديفددراوب مدننباتب ادرملخ لفددمب إلددنبددرملبعنددد
رألبعاىدد هذهد ن:د امدن  جدددتطب قد الفو د رازنيند ددد د ام(دد١٤٣٥)ددراعانلد

د ددق ةرإددت بع دددن:دنج ددنظعد  لددن:درملشعا دنرملشعاات(د١٤٣٩)
 :  الدراسةأسئلة 

رإ جاابتد  لددد  ١ ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د هلد
رشرعرادد دىرة د يفد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ىةجدد ا ح إ د را ةرإدد

-١٤٣٥)دددتب ادرملخ لفددمببددرملبعنددتعز د خ الادراعامراوب مدننبا
د؟د(ددهد١٤٣٩

رإ جاابتد  لددد  ٢ ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د هلد
را ةرإددا ح إ دىةجددتطب قدمماةإاتدقلدبع دن:دأبعاىدرمللظمددرمل علمددد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رملخ لفددمببددرملبعنددتعز د خ الاددددايفددىرة درشرعرادراوب مدننباتب 
 ؟ (دهد١٤٣٩-١٤٣٥)داعامر
ن      ٣ د  ا  دد ل د ى ادد فرتد اعندد ت ج د دب د(دد٠٫٠٥)ددهلد

ن  إطاتدرإ جاابتد  لددرا ةرإدديفدا إ دىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددد
اعاناد مل غريرت(ددهد١٤٣٩-١٤٣٥)ددرمل علمددقبلد ددلدرملهه،دد،رال د:ددتعز د

دراوب م؟دن  درو  ديفدراعملد،درمل مودرا   فا،ددراعلما
 : الدراسـةف أهدا
ن  إطاتدد - ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد هلاصد دفردقا د ناد نععادد

رإ جاابتد  لددرا ةرإدديفدا إ دىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمدديفدد
رافو دد ن  جدد رملبعندد مببدد رملخ لفدد ننباتب اد راوب مد رشرعراد دىرة د

د ددرازنل د
د  ا  - ى ادد فرتد اعندد هلاصد دفردقا د ناد ن  إطاتددنععادد ب د  دد

ن:دد بع د مماةإاتدقلد تطب قد ىةجدد ا إ د يفد را ةرإدد رإ جاابتد  لدد
رملخ لفددمببددد راوب مدننباتب اد دىرة درشرعراد رمل علمدديفد رمللظمدد أبعاىد

د ددرملبعنددن  جددرافو درازنل د
ن  إطاتدد - ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد هلاصد دفردقا د ناد ا إ د

را ةرإددد رمل علمدددرإ جاابتد  لدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ىةجدد ا إ د يفد
يفدد رملههلدد،ددرال ،:ددمل غريرتدددتعز (ددهد١٤٣٩-١٤٣٥)دد اناقبلد

د ددن  درو  ديفدراعملدراوب م،درا   فادودرمل م،ددراعلما
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 :  الدراســةأمهية 
د:ددت زدأمه ددرا ةرإدديفدراعلاصعدرا اا د

رشىرةإددد - رمل رخلد أهعد راةع ددق هنادتبحثديفداُةقدأ  د رحل إثددمللظماتد
  ثدددد؛نه درمللظمددرمل علمدديفددىرة درشرعرادراوب مدد؛را ر  دنراعشعإ:

ابمللظ نددد أىنرةهاد ج ى د دجياابًد لود إ لعبسد فاكد يفد جنا  اد د د
را عل عدددد؛را عل م د ا  اد لود إُع لد رايتد راعرهلدد رافو د خاللد ن إ ماد

را طل ددغا ددقاب  باةهدرألىر درشإورت ج ددا حة  راعؤإدد ن:دد(دد٢٠٣٠)ددتد
د ددرملههلدددخاللدبلاءدرمل رةىدرابشعإ

ب  بعدىةجددتطب قددددرايتدره مل(ددراةل لددحبث اًد)ددتع  دن:درا ةرإاتدراط ا د -
نيدد،ددأبعاىدرمللظمددرمل علمددرىرة درشرعرادراوب مدخاللداو دزنل ددحم ى 

اذردإهنلدددد؛نف  دد ،دلم ضدجت درابا ثددأمدىةرإددت بع دد عب ددأندأجلب ددا
د ددأ دتب  دد)عرءدالمب بددنن ر دملزإ دن:درابح ثدن:دهذردرال ،

دددداأ دتب  دن ا ج درملأن لددن:دد - يفدد  اةدن رط:دراة  دنراضعفددنهرعرًدق  ا
تطب ق رمل علمددديفد رمللظمدد را عل عددأبعاىد دىرة د يفد رمل هنا د إ ا  د مماد ؛د

را ح  ل ددنرا ط إعإدد ابلاءددرىرة درشدد لودرختافدرشجعرءرتد رعرادراوب مد
مب رة دد رمل ل دد را علعد جم معاتد تب إ:د يفد بفعاا دد ت اهعد تعلعد نلظمدد

د ددراعامرا عل عد
أ دت  عدن ا جدرا ةرإدديفدز ى دنععاددرملشعا دنرملشعااتدجل رنبدراعملدد -

رمل علمددد رمللظمدد اوإ خدنة ناتد رايتدا اجدد دا  دنتط إعد رشرعريفد
د دداالةتةاءدأبىر  عدرمل يند؛عيفددىرةراد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 :  حدود الدراسة 
من فجددددلتلانا:ددموضوعيا  د يفد رمل علمدد رمللظمدد (  ١٩٩٣،Marsickأبعاىد

(Watkinsنهادد؛( نرا ط إعدد:د را علعد اعصد ر إ ف اةددددتعزإزد،ددرمل  معددجياىد
نتعلعدد،ددنرحل رة را عان د رملععاددددددنشاءد،ددرافعإقتشج عد أنظمدد ق  ابد

را علع نشوقد،ددننشاةقدد ةؤإدد ابلاءد را ر مددد،ددرا مب د رشإورت ج دد راة اى د
د( ددراعبطدنعدراب ئد،دال علع
د ددطبةلد لودرملشعا دنرملشعااتديفدمج عدن م ااعدرا   ف د: بشري  
دىرة درشرعرادراوب مدننباتب ادرملخ لفددرمل ز ددجغعرا اًدمب إلددنبددد:ددمكانيا  
د ددرملبعند
را ةرأ:ددزمانيا   العامدجعإلد راثاند راف لد أجعإل(،ددهد١٤٣٥)ددإدديفد نع ددددُد

د( ددهد١٤٣٩)دأخع ديفدراف لدراثاندالعامد
 :  مصطلحات الدراسة

د:دlearning organization (Dimensions of the)دأبعاد املنظمة املتعلمة د1
أب دد رايتد"(:دد١٢ص،دد٢٠١٣)ددزإ دإععا اد ددتلكدرشإورت ج اتدنرألىنرتد

د دلدقلدنلظمددت عودال ح لدقملظمددن علمد"جيبدرشملامدهبادن:دقب
نرشإورت ج اتدد":ددأبهنا(دد٣٥٦ص،دد٢٠١٦)ددراغان مدنتععا ادد رآلا اتد

د ددت  لدنت  عدرا ح لدد درمللظمددرمل علمد"دنرايت،درايتدت  خ ن ادرمللظمات
را ةرإد دجعر  اًدرحلاا دددددأناد :دنها)ددرشإورت ج دددتدرمل اةر:ددهناأبددا ععا اد
را اعصد رمل  معدجياىد نرا ط إعد نرحل رة،دد علعد ر إ ف اةد تشج عد،ددتعزإزد

رافعإق نتعلعد را علع،ددرا عان د ننشاةقدد رملععادد أنظمدد ق  ابد ،دددنشاءد
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نشوقد ةؤإدد ابلاءد ال علع،ددرا مب د را ر مدد رشإورت ج دد نعدد،ددراة اى د راعبطد
تطب ة اددددرايتدت ضم:دمجلددن:درآلا اتدنرألإاا بدنرألنشطددرايتدإ  ع(ددراب ئد

ن علمد نلظمدد د د ا إل اد د د رمللظمدد ن    تد ق اإ ادد،دديفدقلد إ عد نرايتد
د ددابا ةجددرايتدإعط  ادرمل  ج بدافةعرتدأىر درا ةرإد

 (:دLearning Organization)داملنظمة املتعلمة. 2
نآخعن ب ادد عا ا رايتدد":ددأبهناد(ددp: 1،١٩٩١،  peddler et al)ددعد رمللظمدد

نُا لدنف  ادابإ معرة؛ن:دأجلداة قدأه را ادد،ددأ ضا  اددُت  لدتعلعدمج عد
رملاهع ديفدددددرمللظم":ددأبهناد(ددp: 3،١٩٩٣،Garvin)ددجاةا:ددانإععا  دد"رشإورت ج د
رملععاد ا عبددلدنتع إ،ددننةل ا،ددنرق  اهبا،دددنشاءد رملععاددنراعؤ دددإل ق ااا؛د سد

د د"رجل إ  
بة  دد:ددأبهنا(دد٢٠٠٢،Marquardt)ددناةق رةىتدددانتععا د ت علعد رايتد رمللظمدد

نتغريدنف  ادابن ظامدن:دخاللدمجعدنرإ خ رمدندىرة درملععاددد،ددنبشبلدمجا ا
د ددنرملعل ناتدبشبلدأاضلدا حة قدأه رادجت إ راادرا لظ م د

دجعر  اًدد را ةرإدد رملعتبزددددرمللظمدد:ددهناأبنتععا اد رمل  معد را علعد جتعلد رايتد
هب اقل ادد راعملددنأببعاددنتلظ مااارألإاإاد ددااق اىى عددخاللددددن:د،ددهباىد

نتشج عدت رنهلادنتشاةق ادد،دراورقم داعمل اتدنشعدرملععاددنرا جاةبدنرو رتد
ن ل  د تبل ا ج دد ب إا لد أاعرىهاد را عان دد،ددب د رحملفز د لود راب ئدد نا ئدد

مش يلدد،ددرجلما انراعملدد نتفبريد نشوقدد ةؤإدد تب إ:د ن:د أاعرىهاد نمتب د
د دج ى دخمعجااانحيةقدد،داعمل ااادنرا ط إعدرمل  معدإ  عديفدرا ح  د
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

دد(:Educational Supervision) الرتبوياإلشراف . ٣
رألنل دص رةهد يفد راوب مد اإلرعراد را لظ ماد را ا لد ،دد١٤٣٦)دددإُععا د

تة مدد":ددأبن (دد٨ص ننل ج دد لم دد أإسد نبل دد لود تشاةق دد ن ل دد  مل دد
،دد مل اتدرا عل عدنرا علعدنتط إعهاددا ة ميددد؛درملعلعرا  عدرافيندالة اى درمل ةإ ددند

د دنجت إ دن رجت ا"
د(:دEducational Supervision Management)  إدارة اإلشراف الرتبوي. 4

رحملم مد رجل  ىدد"(دد١٠ص،دد٢٠١٠)ددفقعد ب لكد تة مد رايتد رجل دد أهناد
را عل م د نرافل دد ختط طدد؛رشىرةإدد أجدد؛نتة مي،ددنن ابعدد،ددنتلف ذ،ددن:د لددن:د

رأله ر حيةقد مباد راوب إدد راعمل دد ال عل عدداتط إعد نعدد،ددراعاندد إ مشود نمباد
ال عل ع را نادد راةعرةرتدنرألنظمددنرا  اإاتددددانه،ددإ اإدد رايتدتضعد رجل دد
د د"راوب إددن ضعدرا لف ذ

را ةرإ أبهناددددأناد دجعر  اًد ا ععا اد را ابعد:ددرحلاا دد راعانددددددرجل دد اإلىرة د
نب مب إلدد نرمل هناال عل عد رملبعندد را عل عددددددد جت إ د مل اتد ،ددنرا علع :د

رحل إثد راة اى د نأإاا بد رشرعرا دد رالمافجد ا طب قد را  عد ب ة ميد ،ددنفاكد
نراعملد لوداة قدد،ددنرملشاةقدديفدرا لم ددرمل ل ددالمعلم دنالة اىرتدرمل ةإ د

د ددعاا دإ اإاتدرا عل عدنخطط درشإورت ج ددنأه را دراوب إددببفاء دنا
 (:دOffices of educational Supervision) مكاتب اإلشراف الرتبوي. ٥

ددادن  رتددىرةإددتعتبطدرىرة درشرعرد:ددأبهنادجعر  اددتُععا ادرا ةرإددرحلاا ددد
رجلغعرا دد،ددراوب م ابجل اتد (ددغعب،ددرعد،ددنإط،ددجل ب،ددمشال)ددنت  ز،د
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رملبعند نبدد رشرد،ددمل إلدد نأىنرةد ن امد ب لف ذد راوب منتة مد ا ط إعدددد؛عراد
د دد را عل م ددنراة اى دابمل رةدددنجت إ دراعمل د

   أدبيات الدراسةد
 دد((:Learning Organizationاملنظمة املتعلمة

 :درألإسدد(دد٢٠١٧،Siy)ددإامدددرنبثقدنف  مدرمللظمددرمل علمددناةاًدملادفقعهد
 شديفددنرايتدتة مد لودةبطدجتعبددراع(دد١٩٧٣،Schon)ددر  ددرالظعإددرايتدط ةها

ن رقفدن غري دابإ معرةدنعدرحلاجددال علع؛د  ثدتب  درمللظماتدنن  ف هادد
يفدإل لددن:درا ح  تدرمل  مع درايتدإلبغادنع ادأ دإب ن ردناهعإ:دنقاىةإ:دد

را ح  ت هذهد نت ج  د دىرة د را علعد لود أجلدد،ددن:دخاللد مل دد ن:د ا سد
اتبعددددرخ دعر  ادنق ند اى دد،دد:دن:دأجلدتط إعدنلظمااعدد  ر) اداةط؛دناب

تط إعدهذهدرالظعإددال أق  دد(د١٩٧٨،Argyris&Shcon)دأةجري دنر  دقلدن:د
نرا علعدد،ددنرا علعدرافعىم،دد لودأمه ددرا علعدرا لظ مادن:دخاللدرا غذإددراعرجعد

  ثدإع  دأ دهلاصداج  دب دددد(؛Double Loop Learning)ددرملزىنجدرحللةدد
إفعل د ناد نب د رمل  ف  د إة ا د ننعرجعددددد؛ ناد بعمقد را فبريد اذرد ل  عد

ننع ة راع تغريدددد؛راورضااعد رابشعمد ل د را ل صد يفد أ)عد ن:د اذاكد ملاد
د ددرمل رقف

إ لجنق دد يفدد(دد١٩٩٠)دد امددSenge)د(ددط ةد رمل علمدد رمللظمدد دق اب نف  مد

(The Fifth Disciplines،)د دا اةاًدد ن:دد دابدلد نأجاةنرلدد دد ىاد
(Yadav&Agarwal،دد٢٠١٦)روم د)دديفدق اب ددجإ لددانقش نف  مدد(ددرألبعاىد

ن:دأجلدددد؛نرايتدإع دأهنادرمللظمددرايتدتشجعدنت  لدرا علع،ددرمللظمددرمل علمد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

قمادفقعدأ دهذهدد،ددا إلدنف  ادابإ معرةدالبةاءدنرا م زديفدب ئددإعإعددرا غريد
رشب ر  ددد راعؤ د ا لف ذد راالزندد ابألىنرتد نرمل  ف د رمل إعإ:د تزنىد رألبعاىد

 ةدقبريدددتالدفاكدتطد ددغ ريدنال علعدنراعملدبفعاا ددنعاًدال ب فدنعدرا ،ددقدرملشود
  ددن:دراعلماءدنرابا ث دقمادإب ددددعلمددجملمدظمددرمل ددددابمللددديفدراب اابتدرواص

نآخعن  دزرإ د د٢٠٠٩)د دنرابلا(،د د(؛٢٠١٢)د د:أنثالد  & Watkins)د

Marsick،١٩٩٣) (Pedler،دد١٩٩١)دددقذاكند(Moilanen،٢٠٠١) (Marquardt&،دد١٩٩٦)

راب ف ددد،ددنغريهع(دد١٩٩٣،Kline&Saunders) (٢٠٠٣دد، Garvin)ددن نق دةقزنرد لود
نرملةاإ سدرمل  خ نددد،ددرايتدإ عدهبادبلاءدرمللظمددرمل علمددنرو ا صدرايتدمت زها

رمل علمددابمللظماتد لودرخ الا ا رمللظمدد دد؛دال ععاد لودىةجددنج ىدمساتد
لظعإ

ُ
د:ددنل اد؛:دالملظمددرمل علمداذردتع ىتدتععإفاتدرمل

رمللظمددد:ددأبهنا(دد١٩٩٣،Kline&Saunders)ددقالإ:دنإان ةزددتععإفدقلدن:
رايتدتعملد لودتط إعدب ئددحمفز دنىر مددال علعديفدمج عدن    اادن:دخاللدد
رالظعد :دد بغضد أاعرىهاد مج عد ا  د راعملد بلظعد نن ع  د را علعد ق  د تعإ خد

  دد إ فاى دن:درا علعدرجل إ دا احلدرمللظمدنر،دنعرقزهعدرا   ف ددنخلف ااع
را عل عدد":ددأبهنا(دد٢صد،دد٢٠٠١)ددنتُععا ادصةع رمللظمددرايتدتعلعدنتشجعد

راعانل د،ددب دأ ضا  ا تباىلدرملعل ناتدب د نن:دُدختلقدق  د ملدد،ددنتعنجد
إُةبلدراعانل  د لودددد  ثددد؛الغاإدممادإهىمدد دخلقدنلظمددنعنددد،ددأقثعدنععاد
د دد"نإ ب ف  دنع ادنإ باىا هنادن:دخاللدةؤإددنشوقد،د إ  رألاباةدرجل
ب  اد"(ددp: 71،٢٠٠٥،Moilanen)ددن ا ل دددنإع  ت رةد رايتد رمللظمدد ددأهناد

ق م ا(ددابا علع) دجعرءرااددددكنقذا،ددنأه را انةؤإ  ادد،ددقمب  د   مديفد يفد
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نتبيندد،ددنهادرايتدتعملد لوددزراددراع ر قدرا لظ م د،ددرا  ن ددن مل اتدتة  م ا
هبا نرا ط إعد را علعد ب ة  عد مل دد ا عد رايتد راة اى دد،ددرهل اقلد يفد ت  ثمعد قماد

نت   لدد،ددندزرادد  ر ة عدراشخ  د،ددمل ا   دن  ف  اديفدراعث ةد لودغا اع
را علعدراشخ ادد را غذإددراعرجعدددلدنرحل  د،ددا إ عبىند نر إ فاى دن:دد،دد لود

رمللظمددرايتدد":ددا ععا ادأبهنادد(٢٣٨٣صد،دد٢٠١٤)ددةنضا أنادد ددن رتجدرا علع"
نةاعدقفاء دراعانل دد،ددإ عدا  ادرا علعدرافعىمدنرجلما ادبشبلدىر عدنن  مع

رمللظمد نرواةج ددد؛يفد را رخل دد رمل غريرتد نعد اعإقدد،ددال ب فد ضم:د نراعملد
 ددا حة قدأه رادتلكدرمللظمد"دد؛د ملدمجا ادنرٍ،ديفد لدنج ىدةؤإددنشوقد

نآخعن دد نإعد )أنات د رمل علمددقاابا :دد"p: 9،٢٠١٦،Amato et al(د رمللظمدد
رحلا؛دق هناديفدتط ةدن  مع؛د  ثدإ عدد طاءدنعىندنأمه ددملادإفعل دن  ف هادد
ن   رمدد ن  ةبلد بلاءد يفد ناعاا دد بلشاطد نإلخعط  د إشاةق  د نراذإ:د

د ددالجم ع"
را ةرإددد إبقنت  خلصد راعلاصعددددمماد ن:د جمم  دد رمل علمدد الملظمدد أ د

د:ددت مثلديف
رألةبعد - ن    ااد ر ةتبازديفدمج عد حم ةد إع د را علعد ،ددرجلما د،ددرافعى)ددأ د

 ( ددراب ئد،درمللظمد
رملععادد - دنشاءد خاللد مل اتد ن:د را علعد إلعبسد نتباىلدد،ددننةل ا،ددأ د

رالم د نرإ  رندد را ط إعد ىمي ندد نرو رتد لود رمللظمددد،ددرملعل ناتد نق ة د
  د لودرا ب فدنر إ جابددال غ ري
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رإ ثلا  دأ دد - ج  ىد بذلد إ طلبد را علعد نلظمدد ن:دد،ددبلاءد ند  رثدقثريد
را لظ م د نرابىند رهل اقلد يفد نرا ج إ رتد نرال ر حدد،ددرا غ ريرتد رالظعد نيفد

  ددنأمه ددىنةدراة اى ديفداة قدفاك،دندجعرءرتدراعمل
راوق زد لودراعل عدرابشعمدقم ةىدرإورت جادا حة قدرمللظمددرمل علمددن:دد -

راعم رجلما اخاللد رملشوقد،ددلد نر ب باة،ددنراعؤإدد نرا حف زدد،ددنرشب ر،د
األاعرى راذريتد را ط إعد تعززد ابعإدد أمناطد رملععيفدد،ددالم د را شاةصد نت  عد

  دب ل ع
الملظمد - رواةج دد اباب ئدد ن طلباااد،ددر ه مامد نعد را عانلد نراعملد لود

  ددبلفسدرا ةجددنرألمه ددالب ئددرا رخل د
 :دداملنظمة املتعلمة( ذجمنــا ) أبعــــاد

خالصدددددد  متثلد رايتد را   ةرتد ن:د نرابا ث د  ىرًد لظعإ:د
ُ
رمل ن:د ق مدقثريد

أاباةهعدنأحبا) عداب ف ددبلاءدأندا لدرمللظماتد لودرخ الا ادد دنلظماتدد
د:ددبعض انت  ععضدرا ةرإددرحلاا دد،دتعلع

 : ) Senge) Peter عند بيرت سينجأبعاد املنظمة املتعلمة  
يفدق اب دمخ ددأبعاىدمتثلدرالبلاتدرألإاإ ددد(دد١٩٩٠،Senge)ددإ لجددد ى د

د:ددهاد؛ابلاءدرمللظمددرمل علمد
ابا علعدد:ددراشخ اد(ددرا مب:)ددرشتةا   ١ رمللظمدد يفد رافعىد را زرمد ب د نإة  د

نعدنج ىدد،ددنتعق زدرجل  ىدابجتاهداة ة ا،ددن:دخاللدنض حدراعؤإددنرهل ا
دجنازه ناد د الفعىد حي ىد د ددند،ددنة ا د رافعىمد را علعد الةلد آا اتد نج ىد

د ددرا علعدرا لظ ما



 

 

 

35 
 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

راذهل د  ٢ أ ضاءدد:ددرالمافجد ا  د رمل ج ى د راذهل دد نرملع ة رتد ر اورضاتد
ن:د  هلع األ  رثد نتف ريهعد تفبريهعد نته)عد لود نابا ايلدد،ددرمللظمدد

ندق اءدد،ددنرا ععاد ل  ا،دداذردإلبغاداحصدهذهدرا   ةرتدد؛إل ق ااعدهبا
د ددا أ)ريهاديفدنلظمددرا علعدد؛ارا لب ددنل 

رجلما ا  ٣ بعض:ددرا علعد ن:د بعض عد رمللظمدد أاعرىد إ علعد نت    دد،دد  ثد
رأله رادد اة قد أجلد ن:د نتوربطد ت فا لد اعدد ملد يفد ج  ىهعد

د ددرا لظ م د
ق ة دأاعرىدرمللظمدد لودبلاءدةؤإددفهل ددن    داأله رادد:ددراعؤإددرملشوقد  ٤

را ص لدد إعرىد رايتد ق  ًدددد؛دا  اط إلددرألجلد راعؤإدد اازرًد   ثدمتثلدهذهد
ال علع بلاءددددإ لجنأق دد ددهلعد خاللد ن:د فاكد اة قد يفد رمللظمدد ىنةد

رملعقزإد رمل طحددنغريد رمللظمدديفدد،ددرهل اقلد اة اى د رمل عد را نةد دضااددد د
د ددتشج عدرمل  ف دابلاءدةؤإ  عدرملشوقددىن ددجباة

الملظمددإع م دراشم ا ددنةؤإدددنه دمنطدتفبريدنل جادد:ددرا فبريدرالظما  ٥
رجلزء نا سد رافع  ددد،ددرابلد رالظعد ب د نرا فا التد راعالقاتد ننععادد

نإة مد لودأنظمددنعل نات ددتة سدأىرءدرمللظمددقبلدننب انااد،ددىرخل ا
د دنإ  عدابا أ)ريدرمل باىلدب ل ادنب دب ئ  ادرواةج د،ددرملخ لفد

 (:  Pearn et al ،199٥) ن يعند برين وآخر أبعاد املنظمة املتعلمة  
دا   نزإعرصدديفدددادرملشاةد نإطلقددددp243) & (Daryani،٢٠١٥،Zirakددىرة ند

د:ددهاد؛إ ددأبعاىدابلاءدرمللظمددرمل علمدد:د ضمنإد،د(د)INVESTمن فجددا ل  
 ( ددا إ عدراعغبدديفدرا علع)دنج ىدن علم دنل م د -
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

  ددراثةااددرا لظ م ددرا ر مددال علع -
  دددراعؤإددرمل  ةبل  -
  ددتعزإزدرا علع -
  ددرشىرة درا ر مد -
د ددا إلدرهل اقلدرا لظ م د -

 :  Marquardt)( ماركواردتعند  أبعاد املنظمة املتعلمة  
ناةق رةىت أنظمددد(دد٢٠٠٢،Marquardt)دد  ىتد أةبعدد رالم فجد هذرد يفد

ب ل ا ا ماد ت  رخلد ضعنةإدد را علعدد،دداع  دد نظامد نعد نعاًد نت بانلد نت فا لد
را علعددعدا   دد؛دابمللظمد تعزإزد مل دد را علع،دديفد نلظمدد د د رمللظمدد ،ددنا إلد

را عانلدنع ادنتط إعهادن:دخاللدراعمل اتدد نتع دأ د لودرمل إعإ:دابمللظمدد
رحلاى)د،ددنرألنشطد نرا ح  لاتد أىر  اد ىةرإدد را أق دد؛ُد أجلد أهناددددن:ددن:د

د:درألنظمددهادنهذه،درا علعتعملدابجتاهدبلاءدنلظمدد
رمل إعإ:نإش:ددرألاعرى - ،ددنراشعقاء،ددنرمل ةىإ:،ددنراعمالء،ددنرمل  ف د،ددملد

د دنرجمل معد،دنأصحابدرمل لحد
د دنرشإورت ج ات،دنرهل اقل،ددنراثةااددرا لظ م د،دنإشملدراعؤإد:درا لظ ع -
درا بل ا ج ا - رملععاد:د دىرة د دنتشملد المعل نات،د دنرا ص لد نن   ددد،د

د ددنرا غ ريرتدا  ا،درملعل نات
د دنختزإ:دنال لدنرإ بشاادراب اانت،دت ا  درملععادنتشملد:ددرملععاد -

   (:Moilanen،200٥) عند موليننيأبعاد املنظمة املتعلمة  
د:دهاد؛جممد  ددن:دراعلاصعدابلاءدنلظمددرا علع(دMoilanen)دن ا ل ددرقوح
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الملظمددأه رادحم ى دتة ىدةؤإددد:ددا إ درهل ا -   ثدإلبغادأ دإب  د
ابجتد أاعرىهاد جلم عد راعملنشوقدد رملشوصد لودد،دداهد نرا علعد نرا عان د
  ددرمل    درافعىمدنرجلما ا

نر إ ف ام - ب دد:ددر إ طال،د ر إ ف اةد رمللظمدد لود مل دد تشج عد
هبا راعملد ناعدد رالمافجدددد؛أاعرىهاد ت ح حد إعملد لود فاكد د د   ثد

  ددنإ  عد مل ددرا علعدندىرة درملععاد،دراذهل ددا إ ع
،ددرا إا لدنرآلا اتدرايتدت  عدتعلعدأ ضاءدرمللظمددنإ ضم:درختاف:ددرا مب د -

  ددنت  حدهلعدجتعبددأاباةهعدننعاةا عدرمل  م  دن:دخ راع
رحلاى)ددهبا:ددرا ة مي - نرا ح  لاتد رمللظمدد أىرءد د؛ميثلد مل ددضعنةإدداة ا د

ندجعرءراا نظم اد يفد أإاإاد را علعدقمب  د تعإ خد تة  عدد،دداضما د نيفد
  دد ضعدخطط ادرا ط إعإداد؛اعددراعملدال ا ج ا

ن    اا:ددرا حل ل - جبم عد رمللظمدد ننعل ناتد را غذإددددد؛اب اانتد ا ة ميد
را لظ م د راع ر قد را علعددددنا    ل،ددرا ج إ ند  رثدد،ددراعرجعددشزرادد بىند

د دراشخ ادألاعرىها
  عند مارسك وواتكنزأبعــــــــاد املــــنظـــمة املتــعلـمة  

(Marsi&Watkins ،199٣،1996،200٣:)   
رايتد  ىااد رألبعاىد ننرتبلزدددتع د دد امددWatkinsنMarsickددناةإكد

ن:دأر عدرالمافجدد(،دد٢٠٠٣)ددن ام(دد١٩٩٦)ددُد دتط إعهاد ام(،دد١٩٩٣)
رمل علمد رمللظماتد  Connie)ددقلدن:دق ندنإ هف:دد  ثدإهق دفاكدد؛ابلاءد

Yuhfen،ددإامن(دد٢٠١١(Siy،دد٢٠١٧)أةبعد تغطاد :دهادد؛دن    تدددق هناد



 

 

 

38 
 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رألخع (،ددنراب ئد،ددنرمللظمد،ددنرافعإق،ددرافعى) رالمافجد ددمن فجد:ددنثلدد؛ بسد
دSenge)ددإ لج تلظ م د(د ن    تد )ال)دد إغطاد )هادد؛راذمد ،درا لظ ع:د

ددإشملدإبعددأبعاىدمتثلدرالبلاتدرألإاإ ددددقمادأ درالم فجد( ددنرافعى،ددرافعإقند
د:ددابلاءدرمللظمددرمل علمدد لودرالح درا ايلد

يفدهذردرابع دتعملدرمللظمددن:دأجلدأ دإ علعدد:ددعدرمل  معدجياىداعصدال عل -
د ددقمادإ عدت اريداعصدال علعدرمل  معدابلدأاعرىدرمللظمد،ددرالا دن:د مل ع

،ددتضعدرمللظمدددإورت ج اتدا عزإزد)ةااددرألإئلد:ددتعزإزدرحل رةدنر إ ف اة -
رالظع ننج اتد رآلةرءد را غذإددد،ددنرا عبريد :د ددندجعرءد،ددراعرجعدنتة ميد

د درا جاةب
رافعإقد - را عان دنتعلعد إ عدت م عدراعملدابمللظمدد إ خ رمداعددد:ددتشج عد

راعمل؛دال ص لدألمناطدرا فبريدرملخ لفددنتشج عدننبااأ درا عان دنرا علعدد
د درجلما ا

را علع - دنشاءدأنظمددال بل ا ج ددد:دددنشاءدأنظمدد ق  ابدرملععاددننشاةقدد
رملععاد ختزإ:د يفد ت  عد ن ا ددد،ددنتشاةق ا،ددننشعها،ددرملخ لفدد نتب  د

را بانلديفدراعملدنرشب ر،دنر ب باة نجعل ادجزءرًد دد،ددالجم عدا حة قد
د ددإ جزأدن:دراعمل

رختافدرشجعرءرتدرايتدجتعلدرمل  ف دإ شاةق  دد:ددرا مب دابلاءدةؤإددنشوقد -
يفدنضعدنرن الصدةؤإددنشوقددت  عديفدرختافدراةعرةرتدرواصددابا ح  دد

د دد إعديفدجمالدأ ماهلعنرا ط
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اباب ئد - رمللظمدد أ ماهلعدد:ددةبطد أت)ريد اعؤإدد رمل  ف د مب ا   د رمللظمدد تة مد
الملظمد را رخل دد راب ئدد راب ئددد،دد لود نىةرإدد احصد اث عد لود قماد

د ددنرإ خ رمدرملعل ناتديفدرا ب فدنعدراظعنادرمل غري ،درواةج د
ال علع - را ر مدد راةاى ددراوق:ددراة اى درشإورت ج دد رمللظمدد لودنج ىد  زديفد

نراة ن د راعنزد ميثل  د را علعدد،ددراذإ:د نإ  خ ن ن د،ددابمللظمدنإ  م  د
د دددإورت ج اًدال ص لدالل ا جدرملعغ بد

إ  لزمددند را علعد مللظماتد را ح لد أ د إبقد مماد رحلاا دد را ةرإدد ت  خلصد
نرآلا ا رمل اةرتد متثلد رايتد رألبعاىد تطب قد يفد نرملثابع د تضم:ددرجل إدد رايتد تد

رمللظمد نن رةىد نن    تد نظعد ببلد )ةاا  د نجتذإعد را علعد أ دددد؛دغع د فاكد
نلظمددرا علعد دا ثدب د ش ددنضحاها؛دبلدن اجدر ا زرناتدنراعمل اتدد

د ددرشىرةإددنرا لظ م ددرا ق ةد
د:  إدارة اإلشراف الرتبوي

دن ماًدد انالًد(دد٢٠١٧)ددرعرادراوب مدقا دن دإزرلدقمادإهق درحلم  ر رش
را عل عدد نهإ اتد يفد رملطل بد نرا ط إعد را غ ريد د  رثد يفد ة    اًد ننف اًلد

ب أتديفدرألن دابا ف  شدد:ددعإدإنق دنعديفدرململبددبثالثدنعر لدتط د،ددراعام
را عل ما رمل  ر د راثان ددد دد،دد ق شاادرألخطاءديفد ُدا لدىنةهديفدرملع لدد

تط إ أجلد ن:د المعلم د راوب مد أىر  عرا  ج  د د دد،ددعد راثااثدد رملع لدد يفد ُد
نن ابع  ا را عل م دد راعمل دد جت إ د د د ا اد درعرا  د يفدد،دد مل اتد نرمل امهدد

ن ط ة  درعرا  د أبإاا بد رمل ةإ دد نراة اى د المعلم د رمل ل دد نإة مدد ددرا لم دد
دىرة دت بعديفده بل ادرا لظ مادرشىرة دددد لودق اى د مل اتدرشرعرادراوب م
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

ل ادنباتبداإلرعراددنإ فع،د ،ددنددال عل عديفدقلدن إلددن:دن  درململبدراعا
قمادإ بع ادنشعا دد،ددت  ز،دجغعرا اًدا غطادمج عدن رة درا عل عديفدقلدنعر ل د

نرا را ةرإ دد درعرا درمل رىد نلظ ندد يفد رمل ةإ دد دة اى د ن ان اددد ت بانلد
د ددنن هنا ااادن:دأجلداة قدأه را ادرمللش ى 

 :  راف الرتبوي وأبعاد املنظمة املتعلمة إدارة اإلش
را عل ع دىرةرتد راوب مدأ  دأهعد را ) قداباعمل ددددد؛إع درشرعراد  ةتباط د

نعر ل ا ببلد ابمل رة د نرا علم دد رمل ةإ د،ددرا عل م دد اباة اى د اذردددد؛نقذاكد
نا  ض حدراعالقددب ل دنب دأبعاىدرمللظمددرمل علمددإ  عدتلانلدفاكدن:دجانب دد

د:دمهاد؛  ة   
رمل علمدد  ١ رمللظمدد د د راوب مد رشرعراد دىرة د ا لد ن  م دد ددضعنة د

د( ددرمل ةرتدنراغا ت)
رشرعرادد  ٢ دىرة د نمماةإاااد لود رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد أت)ريد

د دراوب م
املتعلمة :  أوال   املنظمة  إىل  الرتبوي  اإلشراف  إدارة  حتول  وحتمية    ضرورة 

   (.املربرات والغايت)
راوب م - رشرعراد دىرة د را عل عدد-ددت رج د دد-ددنثلدغريهادن:دنهإ اتد

ن:درا ح  تدنرا غريرتدرمل  اة ددرايتدتفعضد ل  ادأ دتب  ددددرقثريًد
ن:دد رمل  ج رتد هلذهد نر إ جابدد را ب فد نق ة د لود نعنندد أقثعد
رألمناطدد تغ ريد يفد إ  عد را علعدقلظامدقلاد ق ةااد لود بلاءد خاللد

  درا لظ م ددهبادنراثةااددنرابىن،د درافبعإددالعانل
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رش - را طل دإرا  ج اتد را ح لددند(دد٢٠٣٠ةؤإددد)ددورت ج دد إورت ج دد
دىرة دد:ددننل ادد–حن درق  اىدرملععاددتطاابدنهإ اتدرا عل عدندىرةرت دد

راوب م را عل عدد-ددرشرعراد خمعجاتد ن   دد ةاعد يفد ت  عد ،ددأ د
را ر  دد راةع د نق ةرتد ن اةرتد ببلد نن رقبددد،ددنراعشعإ:ند  رىهاد

  ددنهذردنادتعقزد ل  دنلظمددرا علع،درملععاددرمل ط ة دنراعامل د
را علعدد - نلظماتد بلاءد يفد ر ةتبازد حم ةد تع د راوب مد رشرعراد دىرة د

قمادإذقعدددد  ثدإع درملشعادراوب مدرمل هنلدرألنلدد؛رمل ل ددابمل رة 
رملعلم د(دد٢٠١٥)ددرحلعب د د نن  ج رااد رملععادد نةلد نراة اى دد :د د

اب فدميب:دا دفاكدد،ددنن ا  اعد لودت   ف ادنتط إعها،ددرمل ةإ د
ب ن دأ دإب  د ض رًداا الًديفدنلظمددرا علعدن لودن    د اٍلدن:دد

نرا  ةإب را مب:،ددرا عل عد ن:د رالم دد،ددنىةجدد اا دد نرحلعصد لود
رمل  معد راذريتد نرا علعد نرشب ر،،ددرمل يند را  رصلد ن لدد،ددنراة ة د لود

ة دتطب قدأبعاىددنهذردنادحيةدد!؟شبالتدنرختافدراةعرةرتدمبعنندداا ةددرمل
تعيندد ددرمل علمدرمللظمددد راوب مد رمل علمددابشرعراد رمللظمدد د دصلا دد

راعام ابا عل عد إعددد؛صلا   اد رشرعرادد(ددTreslan)ددتعإل:دد د  ثد أ د
جلعلدد بفعاا دد رملعلم د ننشاةقدد ن ا   د يفد ابةزد ىنةد ا د راوب مد

  دنلظماتدتعلم ددن:دخاللدتعزإزدىنةدرملعلعدراة اىمدن رةإ عد
رملعاصع  - راعملد أإاا بد يفد رجل هعمد مج عددددثد  دد؛را ح لد ت حعصد

ندب ر،دد،دددىرةرتدرا عل عدابجتاهدرجل ى دنا إثدنتط إعد مل اتدراعمل
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

ج إ   رمل ل ددددد؛أمناطد راة ةرتد مي لكد درعريفد ج ازد نج ىد إ  لزمد
  ددنهذردإعيندرا علعدنر طال،درمل  مع،ددنراوب إددنرملععا ددرمللاإب

جمالدد - يفد راوب مد رشرعراد دىرة د ن:د رمل  ف  إ:د إورت ج اااددىخ لد
را رخل ددد راب ئدد نعد مب ل دد را عانلد نل اد إ طلبد ن مل اااد نخطط اد

  دنتلب دد اجااعد،دد مال  ادتاالإ جابددمل طلبادد؛نرواةج د
رملععاد - د،ددتزرإ د إفعضد لوددىرة دددد؛د دا  ل انضعنةد،ددن اج انتضا فد

راة ةرتدد ز ى د ابجتاهد إ إعد مل اااد نظامد بلاءد راوب مد رشرعراد
المشعا د نلظ ةدددد؛نرمل اةرتد راةا عد لود رملععيفد نرا فا لد ال شاةصد

نراة ة د لودد،ددمش يلدنةؤإددنشوقددإعملد لودز ى درشب ر،دنر ب باة
  ددرا عانلدنعدتغريدرألىنرةدنرا  قعات

اإلشراف  :  اثنـيا   إدارة  على  وممارساهتا  املتعلمة  املنظمة  أبعاد  تطبيق  أتثري 
 .  الرتبوي

 & Watkins)ددميب:دت ض حدأت)ريدتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددناقدمن فج
Marsickد(:د١)درعرادراوب مدناقدراشبل لوددىرة درش(د
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نرش رألإاإاد رملعتبزد را علعد جعلد مل دد ن:د إب أد إورت جاددراذمد
)ال)ددن    تدها نراذمدإ ه)عديفد را عل م دد ،ددرجلما د،ددرافعى:د)ابملهإ دد

رمللظماددد(؛رمللظمد رابع د يفد راوق زد إ عد ق اى دددد  ثد نج ىد إورت ج دددد لود
را ر مددد نرألنظمدد ال  اقلد بلا  اد خاللد ن:د را علعد مماةإاتد نت  لد تعملد

رملععاد أاعرىها،دد ق  ابد ب د ر،ددنتباىهلاد يفد را  ن دددشنت   ف اد جعرءرتد
ج  ىهع،ددالعمل ت   د نشوقدد ةؤإدد ابلاءد رملععيفد را شاةصد ،ددناف زهعد لود

رمللش ى  رألهد راد اة قد ابجتاهد نرا  رصلد را فا لد ن:د تعقزدد،ددنمتبل عد قماد
،ددننععاددرألخطاء،دد لودرإ خ رمدرا ةل اتدنرا بل ا ج ادرحل إثدداة ا درألىرء

ا ددجلم عدنل  ب  اديفدب ئددىرخل ددت  ىهاددنجتعلدرملععاددرالاجتددن:دفاكدن 
رمل باىل ر  ورمد راة اى ،دد القاتد نمب  رق دد اباع رادد ننطابةددد،ددنراشع ةد

مبادإ  عديفدبلاءد)ةااددتلظ م ددد،ددنر نف احد لودراب ئددرواةج د،ددأاعاهلادألق رهلا
ملععاددداثدأاعرىدرملهإ دد لودرا علعدراذريتدنرا ط إعدرمل  معديفدض ءداعصدرد

رمل ا ددهلع رآلةرءدىن دخ ادد،ددنرملعل ناتد قمادتشجع عد لودرحل رةدندب رءد
،ددندجعرءدرالةاراتدنطعحدرألإئلددرايتدتعززدن:دتعلم ع،ددن:دا إ دأندام ش

ننشبالت  راعملد قضا د ن رج دد ن:د إ لعبسد لود،ددنمتبل عد فاكد قلد
بعض عددرمل  رمل  ف د ن ا   د يفد رجلما اد تعانهنعدنتشج عدد،ددابعضد   د

نر   رملخ لفد،ددنتعلم عدقفعإقد رالظعد ننج اتد رألاباةد نتباىلدد،ددنقب لد
نرو رت تطب قددند،ددرا جاةبد ن  جدد رايتدا ثد نرملماةإاتد را  رخالتد هذهد

رشرعرادد دىرة د ق ة د رملبارعد لود أت)ريهاد هلاد إ ب  د رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد
مل طلباتدد نر إ جابدد را ب فد تعل م دد لود نن  ج رتددقمهإ دد را غ ريد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رملطل بدد،ددراع ع األىنرةد ناة ة اد أىر  اد ن:د حُي :د حلاجاتدد،ددقماد نتلب   اد
  ددرجمل معدنأاعرىه

را ةرإاتدد ن:د راع إ د أجعإلد تطب قددددراععب دناة د ن ض ،د نرألجلب دديفد
را علع نلظمدد رألق مددددعدإ ند،ددأبعاىد ن:د نشعهاد إل رتد ناقد رإ ععرض اد

د دداأل  ث
د دا إ دت  ةرتددددلدىةرإددإعددد٢٠١١،Khasawneh)  ( رو انندددأجع داة دد

رأل رجلانعاتد يفد را  ةإ  دد رمللظمدددرهل ئدد ض ربطد ب طب قد إ علقد ا ماد ةىن دد
من فجد ناقد رجلانع د(ددSenge)ددرمل علمدد راب ئدد نراعتبددد،دديفد رجللسد ن غريد نأت)ريد

را ةرإد رإ جاابتد  لدد يفد رو  د نإل رتد رإ ب ا دد،ددراعلم دد تطب قد ن د
LOQS))(دد٢٠٢)دد لود  لددن:دأ ضاءده ئددرا  ةإسدابجلانعددرهلامش ددبلغلددد
رال ا ج دد ض  رألبعاىدد:ددنأ  عتد هذهد ا طب قد را ةرإدد ت  ةرتد  لدد أ د

ابع إ:د ب ةجدد اا دد رملشوقد،ددرافعإقددعدتعل:ددمهادد؛جاءتد نن  إطددد،ددنراعؤإدد
رألبعاى أت)ريد،دداباقاد أمد راعلم دد نراعتبدد الل ،د إظ عد مل غريدد  ند،ددنيد ددن  دعد

نإ هف:أنادد ددرو   د ددددا  ال(دد٢٠١١،Connie Yuhfen)ددىةرإددق ند
نتلم دددددراعالقدددا إ  راة اىإدد رمل اةرتد نتط إعد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد ب د

نأت)ريدن غريدرال ،دنراععددنرا  ةإبدالة اى دنرمل  ف دد،ددرمل  ف ديفدرملب بات
رمل علمد رمللظمدد أبعاىد رإ خ رنق د  دد لود الملظمددد(ددDLOQ)ددرإ ب ا ددمد

نق دد ددن  فدمبب بددجانعدددا ل مدراشماا د(دد١٥٣)ددرمل علمدد لود  لددبلغل
رال ا ج راعملد القددد:ددأ  عتد أ)لاءد رمل  ف د نا لم دد راة اىرتد ا  ةإبد أ د
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ى اددد  ا  ددمل غريددددنيدإظ عدأمدأت)ريدفمد،دددجياب ددنعدأبعاىدرمللظمددرمل علمد
د ددععدد لودأبعاىدرمللظمددرمل علمدرال ،دنراد

ىةرإدده الدد درا ععاد لودنرقعدتطب قدد(دد٢٠١٣)ددراعرر دد قمادأجعد
ددلنإب،ددنرملع قات،ددرشىرة دراعانددال عل عدمبلطةددراة  عدألبعاىدرمللظمددرمل علمد

رمل حادد ددرا فع ل رملل جد رإ خ رمد أبعاىدن د قامددددنرإ ب ا د رمل علمدد مللظمدد
ب ط إعهدد بلغلرابا ثد رال ا جدد ددنشعااًد(دد٢٨٢)دددنتطب ة د لود  لدد نأ  عتد

الوب ددد:دددرا اا  راعاندد ابشىرة د ن  إطاًد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد جاءد
نضعفدراعغبددا  درألاعرىدد،ددنجاءتدقلددرشنباانتدرملاىإددرمل ا د،ددنرا عل ع
تظ عددددنيد،ددقنغ ابدراشفاا دديفدأىرءدرمل امديفدنة نددنع قاتدرا طب ،ددال علع

يفد  د  عدمل غريدطب عددد،دداعنددىراددد  ا  اًدمل غريمدرملههلدنإل رتدرو  
د دراعملدرحلايلد لودبع درا مب د

ملععاددت  ةرتدرملعلم دد)دد( ٢٠١٣،  Eradem Ucarةىمدنأنقاةىةرإدددددلنه ا
هاديفددمب رة درا عل عدر ب  ر ادبوق اد :دأبعاىدرمللظمددرمل علمددمب رةإ عدنأت)ريد

را لظ مادد ر ا زرمد رمل علمددددد نقد ددا إ عن    د رمللظمدد نة ا د رإ خ رمد  د
Sengeرا لظ ما)(دد ر ا زرمد ن:دد؛ننة ا د طبةلد لود  لدد (دد١٥)دد  ثد

بلغل ن راةدد  لددد ددنعلماًد(دد٤٢٩)دددن ةإدد ب ن دد رال ا جد أ  عتد نق د
رمل علمد رمللظمدد أبعاىد ن:د )ال)دد رافعإ:ددهادد؛را ةرإدد لود نراعؤإددد،ددقتعلعد

راشخ انرش،دددرملشوقد رمللظمد ددتةا د ألبعاىد دجيابد أت)ريد راعؤإددد:ددننج ىد
راثال)د را لظ ماد ر ا زرمد اةطدنعدن    تد رافعإقد نأنصلدد ددرملشوقددنتعلعد

نتلم ددد رملعلم د ا ط إعد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد بوإ خد رمل رة د را زرمد بضعنة د
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 Ali)  :د لادنآخعإ    ده الدىةرإدددديف ددان رهب عدنز ى درا زرن عدرا لظ م

et al،را عل عدد(دد٢٠١٥ رمل علمدديفدن رة د رمللظمدد أبعاىد نععاددىةجددنج ىد د د
نعلم  ادد نظعد نج دد ن:د إلطلدد ما د ا إ ددددند ،ددنن  ف  ارألإاإاديفد

أت)ريدن غريمدرال ،دنرملههلديفدتة إعد  لددرا ةرإددا ةجددنج ىدأبعاىدرمللظمددد
نت صللدد دأ دد دنعلعدنن  ف(د١٠٩٨)د  لددبلغلد لودلنطُبة درمل علمد

رمل علمددقان رمللظمدد را عل عددددلأبعاىد مب رة د نج ىهاد ن:د  ثد ن  إطدد
يفد  د  عتداعنددفرتدى اددد،ددنيدإظ عدمل غريدرال ،دأمدأت)ري،ددرألإاإا

رملههل مل غريد تعز د نرحلاة)ا  مدنقا ددراعلماددد  ا  دد (دد٢٠١٥)ددراع اصع د
مب إلدددب ةرإ راثان إدد رمل رة د ن إعرتد مماةإدد ىةجدد ا إ د د د ه الد دد

رملعلمات نظعد نج دد ن:د رمل علمدد رمللظمدد شإورت ج اتد طُبةلددند ددراطا فد
بلغلد ن ا ج ادقاا ايل،ددنعلمد(دد٦٧١)دد لود  لدد مماةإددد:ددنجاءتد ىةجدد

رمل علمددقانلدقبري  رمللظمدد ألبعاىد رملهددداقم،ددرمل إعرتد مل غريد إظ عد هلدديد
د دديفد  دجاءدمل غريدرو  ،دراعلمادنرا خ صدأمدأت)ري

نرحملاإلدد دنبان ددد(دد٢٠١٧)ددأنادج ر د نععادد د د ىةرإ  ماد اة ده الد
راوب إ دمبحااظد رملشعا د قبلد رمل علمددن:د رمللظمدد ن القددد(،ددجعش)ددتطب قد

أبعاىدد ض ءد يفد ا إ عد راة اىمد ابألإل بد رمل علمددد((Sengeفاكد  ددالملظمدد
راع لدند خم لفددددعنعلد(دد٤٤٦)ددبلغلد ن:د ددتدنأ  عد ددرا خ  اتننعلمدد

ن:دددد أ:ددن ا ج ا رمل علمدد رمللظمدد ألبعاىد راوب إ د رملشعا د تطب قد دنبان دد
ن  إطد رملعلم دقانلد نظعد أبعاىدد،ددنج دد ب د د  ا  اًد ىرادد ننج ىد القدد

راثال)ددد رمل علمددنرألمناطد راعالدددالة اى ؛رمللظمدد قددقا دأقثعدق  ددغريدأ درجتاهد
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

مل غريدرال ،ددددقماد،ددرا مي قعرطانعدرالمطدراة اىمدد   عتداعنددىراددد  ا  اًد
ىةجددد ا إ د يفد را ةرإدد رإ جاابتد  لدد راعالدد  تنأجعد ددرا طب قب د أب د

ناقدد(دد٢٠١٧)دددىةرإد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد ت راعد ىةجدد نععادد د د ه الد
جب(ددDLOQ)ددنة ا  البلاتد راوب دد نظعدديفدقل دد نج دد ن:د راطا فد انعدد

را ةرإدددلبلغدند ددرمل  فات رال ا ج ددن  فد(دد٩١)دد  لدد أ دىةجددد:ددنأ  عتد
ن  إطد رمل علمددقانلد رمللظمدد ألبعاىد راعملدد،ددرا طب قد طب عدد مل غريد ن  عد

رمللظمددد أبعاىد ت راعد ىةجدد ا ح إ د رمل  فاتد دىةرصد يفد أت)ريد راعلماد نرملههلد
و  دد ديفدبع ددجياىداعصدرا علعدنراعبطداباب ئدددنيدإظ عدا ل رتدرد ددرمل علمد

د ددنتشج عدر إ ف اة
أبعاىدد(دد٢٠١٧،دSiy)  إامدددىةرإدنه الدد تطب قد دنبان دد رإ بشااد د د

ددنق ددد(،دUPHS)ددرافلب ل ددىةرإدد اادد لودجانعدددتدرمللظمددرمل علمدديفدرجلانعا
رإ ب ا  بلغلددو ل(دد٢٠٠٣،WatkinsMarsick)دد درإ خ رمد (دد١٠٠)ددد  لدد

دد(دد٤٢)ددن،دده ئددت ةإسدد  ض(دد٥٨)ددنل ع،ددىاعد نن:دد ددىرة ًدابجلانعدن  فاًد
نق دد،ددأ دأبعاىدرمللظمددرمل علمددقابلددال طب قديفدرجلانعاتدرافلب ل د:ددن ا ج ا

را عد ا حة قد دطاةد ملد را ةرإدد مخدنضعلد إة مد لود ابجلانعاتد سدددلعد
ه الدددديف ددآا ات نآخعإ  د غفاةمد د دد(دد٢٠١٧،Ghaffari et al)دد:ىةرإدد

يفدددددرا ععاد لودت  ةرتدرمل  ف دغريدرألقاىمي  ديفدأبعاىدرمللظمددرمل علمد
مباا ز  رحلب ن دد رجلانعاتد فرتدد،ددأاضلد اعندد هلاصد دفردقانلد ناد ننععادد

ى اددد  ا  ددب درإ جاابتد  لددرا ةرإدديفدا إ دأبعاىدرمللظمددرمل علمددد
ر نإل رتد راعمعد ن غريد د د رحلاا دتعز د را   فدد را طب قد لودد دداعملديفد ن د
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

بلغل نق دجاءتدد،ددن  فاًديفدمخسدجانعاتد ب ن ددقبري (دد٢٢٧)دد  لدد
رجلانعاتدب ةجددد رمل علمددهبذهد رمللظمدد رال ا جدنهق  دنج ىدمماةإاتدألبعاىد

نيدتظ عداعنددفرتدى اددد  ا  ددمل غريدراعمع؛دن  عدد،ددأ لودن:درمل  إط
 Shalihin)دد:إرل   دنآخعدددأنادىةرإد دداددد  ا  ددببع إ:ا ل رتدراعملدى 

et al،الدد دال لدأت)ريدرمللظمددرمل علمددنرمللاخدرا لظ مادنرا راع دددا(دد٢٠١٨  
را   فا نةضاهعد رملعلم د أىرءد دالعملد لود را ةرإاتدد د ن:د نتع د

نق دطبةلدأىر درا ةرإدد لود  لدد ش ر  ددطبة ددن:دنعلمادد،ددر إ ة ا  د
ب  إددر راثان إدد نق دد،ددنعلماًد(دد١١٥)دددبلغلرن نن   ادد(ددقل رةم)ددمل رة د

د دأ  عتدرال ا جدأ دالملظمددرمل علمددأت)ريرًددجياب اًدن ماًد لودةضادرملعلعدنأىر  
رمل علمدددند رمللظمدد أبعاىد تطب قد أ د را ابةدد لود را ةرإاتد أمجعلد

أقثد جيعل اد أن ر  اد رخ الاد را عل م دد لود نقفاء د لوددابملهإ اتد ق ة د عد
راع ع مل طلباتد را عإعدد نر إ جابدد نأت)ريرًدد،ددرا ب فد بعض اد القدد نأ  عد

ببع رمل علمدد رمللظمدد راة اىمددضألبعاىد را لظ م د؛دقاالمطد نتط إعدد،ددرمل غريرتد
نتلم ددد راة اىإدد را   فاددددنراعضود،ددرا لظ ماددنر ا زرمد،ددرمل  ف درمل اةرتد

رملةاإ د ددنرألىرء تع ىتد ىةجدددقماد اة ا د را ابةدد ابا ةرإاتد رمل  خ ندد سد
ددأندد(،Senge)ددإ خ مدنة ا د دبعض ادردد  ثدد؛دتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمد

(Marquardtدد،) دددأندنة ا(MarsickWatkinsدد،)را ةرإاتدىجملدد نبعضد
نة أ د رملةاإ س؛دغريد ننرتبلزد(ددDLOQ))ددا  ب د ر   اًددملاةإكد أقثعهاد إع د

م تدرا ةرإددرحلاا ددهذردداذردر  دد؛لدن    تدرمللظمدق ن دإغطادقدد؛نمش  ًد
ىةجدددددزدنمي  ددرملة ا  يفد رازن:د أ)عد تة سد ت بع دد ىةرإدد را ةرإددق هناد هذهد
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 جملة العلوم الرتبوية
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راوب مدرايتدتع دحم ةدر ةتبازدد رمل علمددرىرة درشرعراد رمللظمدد أبعاىد تطب قد
د ددا ج إ دراعمل اتدرا عل م ددنرا علم ددابمل رة ديفدمج عدنعر ل ا

 :  منهجية الدراسة وإجراءاهتا امليدانية
 :  منهج الدراسة

راط يلد نادإ مودابمل حد أند را  بعاد را صفاد رملل جد رابا ثدد ددرإ خ نلد
ر جتاه) د(؛ىةرإدد را ةرإدد اطب عدد دملالءن  د الع اا،د دا اةاًد ،دد٢٠١٠)د

بشبلدد"(دد٢٥٠ص ر إ جابدد يفد را غريد أند را ط ةد نة رةد اة ا د جيع د أن د
ن:دخاللدتطب قدأىر درا ةرإدد لود  لدديفدد،دد)عد انلدرا قلنبارعدن  جددأ

 لودأ دد،ددُدإعاىدتطب ة ادنع دأخع د لود  لدداثن دديفداو دأخع ،دداو دزنل د
د دد"(دنع ل دأمدغريدنة  دأباعرىدد)دإ عدرخ  اةدراع ل  دن:دجم معدن غري

 :  جمتمع الدراسة وعينتها 
رملشعااتديفددىرة درشرعرادراوب مددتب  دجم معدرا ةرإددن:دمج عدرملشعا دند 

رمل ز ددد نباتب اد نمج عد رملبعندد نبدد مب إلدد ال عل عد راعاندد اإلىرة د را ابعدد
را ةرإا،ددجغعرا اًد راعامد يفد راعامددددأ   ددُ(،دد١٤٣٥)ددنفاكد يفد را طب قد
نق دأخذتد  لدد شد ر  ددب  طددخاللدرافوت درازنل  دد(،د١٤٣٩)درا ةرإا

ر خ  ا يفد را جاندنُةن اد ن:د  ثدددسةد راع ل  د نر ن  ابدد،ددعرحلج:ددب د
  ددإظ عدفاك(د١)دنرجل نلد(،دنه دجم معدرملشعا دنرملشعاات)دنر  دددلألص
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 ( 1)  جدول
 ( 14٣9-14٣٥)  جمتمع الدراسة والعينة املأخوذة عامي

يفد انا راع لدد و ا صد إلاد عضد يفدد(ددهد١٤٣٩-١٤٣٥)ددنا ماد
د(دد٢)درجل نل

 ( 2)  جدول
 هـ  14٣9، 14٣٥عام لل ات الدراسة فراد عينة الدراسة وفقا  ملتغري أخصائص 

 هـ 14٣9للعام   هـ   14٣٥للعام  درمل    د املتغري
 النسبة املئوية   العدد  النسبة املئوية   العدد 

 ٪٣٥٫٢د١٠٨ ٪٣٤٫٥د١٠٥دفقع النوع
 ٪٦٤٫٨د١٩٩ ٪٦٥٫٦د١٩٩دنثوأ

املسمى  
 الوظيفي 

 ٪١٦٫٦د٥١ ٪٢٤٫٧د٧٥دنشعاددىرةمد
 ٪٧٢٫٣د٢٢٢ ٪٥٨٫٦د١٧٨دنشعاداين

 ٪١١٫١د٣٤ ٪١٦٫٨د٥١دأخع د
املؤهل  
 العلمي

 ٪٦٦٫٥د٢٠٤ ٪٧٣د٢٢٢درابباا ةإ  د
 ٪٢٨د٨٦ ٪٢١٫٤د٦٥درملاج  ريد
 ٪٥٫٥د١٧ ٪٥٫٦د١٧درا ق  ةرهد

 ٪١٫٦د٥ ٪٤٫٩د١٥دأقلدن:دإلد سنوات اخلربة 
 ٪٩٫٤د٢٩ ٪١٠٫٩د٣٣دإل رتددد٥قلدن:ددن:دإلددد دأد

 ٪١٧٫٦د٥٤ ٪١٠٫٢د٣١دإل رتدد١٠ددن:ددد دأقلدد٥ن:دد
 ٪١٠٫٤د٣٢ ٪٨٫٢د٢٥دإلددد١٥قلدن:ددد دأد١٠ن:دد
 ٪١٧٫٣د٥٣ ٪١٩٫١د٥٨دإلددد٢٠د دأقلدن:ددد١٥ن:دد
 ٪٤٣٫٦د١٣٤ ٪٤٦٫٧د١٤٢دإلدداأقثعدد٢٠ن:دد

 100 ٣0٧ 100 ٣04 اجملموع  

فئة  
 املستجيبني

 هـ 14٣9العام  دهدد١٤٣٥راعامد
اجملتمع  
 األصلي

النسبة   العينة
 املئوية

مع  اجملت
 األصلي

 النسبة املئوية العينة
 

د٪٥١٫٤د١٠٨د٢١٠د٪٨٠٫٨د١٠٥د١٣٠  درملشعا د
د٪٣١٫١د١٩٩د٦٤١د٪٤٨٫٢د١٩٩د٤١٣ رملشعااتد
د٪٣٦٫١د٣٠٧د٨٥١د٪٥٦د٣٠٤د٥٤٣ رجملم ،د
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 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

 :  أداة الدراسة
رإ ب ا د رابا ثدد ن:د(ددDLOQ)ددرإ خ نلد نط ةت دقلد نضع  د ددراذمد

ننرتبلز اةعرت د(،دد١٩٩٣)دد امMasick)ددن(ددWatkinsددناةإكد ددنقا د  ىد
تهق دإ نغددماددقدد-لاددلألن دمُيبد؛نإع درألىر درألقثعدردم ً دن لم دًد،دد اةعد(دد٤٢)

نناةإكد ننععاددد(دد٢٠٠٤،Yang  ،Watkis&Marsick)دد-ددننرتبلزد ا عد ن:د
نقذاكدرإ خ رن داة ا دد،ددراب ف ددرايتدن  ط عدهبادبلاءدنى عدرا علعدمبلظماتلا

د:دتب نلدن:دجزءإ:د نق دلظمددرا علعىةجددرا حةقدألبعاىدن
راذمددددرا   فارمل موددند،ددن غريرتدرال ،نتضعدد:ددالب اانتدرألنا دداألول    اجلزء

رمل  ناين)ددم اتددإضعد دىرةمد ددنشعيف:ددنتش ملد لو،ددنأخع ،ددنشعاد
إل رتددند،ددرملههلدراعلماند(،ددنراعملدرا ط  ا،ددنرا  ةإب،ددنرشةراى،ددرألنشطد

د ددرو  
نق دقانلدرابا ثددرضااددد ددعرتدرألبعاىدرا بعددمللظمددرا علعاة:  الثايناجلزء  

رافةعرت ا  بحد  ىد را ةرإدد أىب اتد نعرجعدد ض ءد يفد دا  د رافةعرتد ددبعضد
ا ح إ دىةجددر إ جابددد(ددا بعتدراعاب ا)ددرإ خ مدنة ا ددنق  دداةع (دد٤٩)

را  ةجدد ناقد ر إ ب ا د اةعرتد (،دد٣)ددن  إطدد(،دد٤)دد اا دد:ددرا ايل لود
د( د١)د دتطبق(،د٢)دددننلخفض

 :  صدق أداة الدراسة
 :  الصدق الظاهري. 1

ند جمم  دد ر إ ب ا د لود راوب إددددد: د عضد رشىرة د يفد رمل خ   د
ابجلانعاتدرا ع ىإددشب رءدآةر  عديفدن  دنالءنددص اغددرافةعرتدنرن ما  ادد
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

را  اغددابعض،ددهباالبع درواصدد ددنبع در طال،د لودنلح  ااعد دتع إلد
قانلدرافةع ددند)دداةع (دد٤٤)ددرافةعرتدن ذادبعض ادا  بحديفدص ةاادرال ا  د

المة ا دد٣٥ند،دد١٤ رابا ثدد دضاادد رالح دد(ددن:د رمل ضحددن ز دد لود
 (:دد٣)جب نل

 ( ٣)  جدول
 على أبعاد املنظمة املتعلمة ( DLOQ) توزيع فقرات استبيان 

عدد   األبعاد م
 الفقرات

د٧دمعددجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدرمل   ١
د٦دنرحل رةدددةتعزإزدر إ ف اد ٢
د٧دتشج عدرا عان دنتعلعدرافعإقد ٣
د٦دننشاةقددرا علعدنشاءدأنظمدد ق  ابدرملععاددد ٤
د٦درا مب دابلاءدةؤإددنشوقدد ٥
د٦دةبطدرمللظمدداباب ئدد ٦
د٦دإورت ج ددرا ر مددال علعدراة اى درشد ٧

 44 اجملموع

 :  صدق االتساق الداخلي. 2
را أ خاللد  ابدد د ن:د االإ ب ا د را رخلاد ر ت ادد ص دد ن:د ق د

ر ةتباطد االإ ب ا دد(ددبريإ  )ددنعانلد رابل دد را ةجدد نعد بع د ىةجددقلد ب د
د(:دد٤)دلقمادإظ عديفدرجل ند

 ( 4)  جدول
دقيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل بعد والدرجة الكلية 

معامل االرتباط مع الدرجة  ابعاد املنظمة املتعلمة 
دجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدد لكليةا

  درمل  معد
٠٫٨٥** 

 **٠٫٨٦  دنرحل رةددةتعزإزدر إ ف اد
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معامل االرتباط مع الدرجة  ابعاد املنظمة املتعلمة 
 **٠٫٨٩  دتشج عدرا عان دنتعلعدرافعإق لكليةا

دنشاءدأنظمددملشاةقددرملععاددد
  دنرا علع

٠٫٩٠** 
 **٠٫٨٥  درا مب دابلاءدةؤإددنشوقد

 **٠٫٧٩ إورت ج ددرا ر مددال علعدراة اى درشد
 **٠٫٨٢  داب ئددةبطدرمللظمدداب

 0٫01** دال عند مستوى الداللة     ددد

رجل نل ن:د ب د(دد٤)ددإ ب د تعرن لد ق د ر ةتباطد نعانالتد مج عد ددأ د
ددنمج عدر ةتباطاتدن جبددنىراددد  ا  اًد ل دن    (،دد٠٫٩٠)ددد (دد٠٫٧٩)
رابلا اديفدر إ باند(،دد٠٫٠٥) را أق دن:دد ددممادإعيندت اعدرا  دد نقذاكد د

ددرا رخلاداعباةرتدرألبعاىد :دطعإقد  ابدنعانالتدرةتباطددص ددر ت ا
تل مادد راذمد البع د رابل دد را ةجدد نعد ب دقلد باة د راعباة دبريإ  د ،ددا  د

د(:د٥)دابانلدرال ا جدقمادابجل نلد
 ( ٥) جدول

 . ليه العبارةإمعامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  
فرص 
 التعلم 

نظمة اكتساب أ تشجيع التعاون  تشجيع االستفسار
 املعرفة 

التمكني لبناء  
 الرؤية 

القيادة 
 سرتاتيجية اإل

 الربط مع البيئة 

 ر ةتباطد م ر ةتباطد م ر ةتباطد م ر ةتباطد م ر ةتباطد م ر ةتباطد م ر ةتباطد م

 **د٠٫٧٨ ٣٩ **د٠٫٦١ ٣٣ **د٠٫٦٥ ٢٧ **د٠٫٧٦ ٢١ **د٠٫٧٤ ١٤ **د٠٫٧٣ ٨ **د٠٫٧١ ١

 **د٠٫٧٥ ٤٠ **د٠٫٦٢ ٣٤ **د٠٫٧٨ ٢٨ **د٠٫٧٥ ٢٢ **د٠٫٧٦ ١٥ **د٠٫٧٦ ٩ **د٠٫٧٢ ٢

 **د٠٫٧١ ٤١ **د٠٫٦٣ ٣٥ **د٠٫٥٨ ٢٩ **د٠٫٦٧ ٢٣ **د٠٫٦٨ ١٦ **د٠٫٦٢ ١٠ **د٠٫٦٨ ٣

 **د٠٫٨٠ ٤٢ **د٠٫٦٥٥ ٣٦ **د٠٫٧٤ ٣٠ **د٠٫٧٩ ٢٤ **د٠٫٦٢ ١٧ **د٠٫٦١ ١١ **د٠٫٦٩ ٤

 **د٠٫٧٦ ٤٣ **د٠٫٧٠ ٣٧ **د٠٫٧٣ ٣١ **د٠٫٧٥ ٢٥ **د٠٫٥٧ ١٨ **د٠٫٧٤ ١٢ **د٠٫٧١ ٥

 **د٠٫٦٩ ٤٤ **د٠٫٦٣ ٣٨ **د٠٫٧٠ ٣٢ **د٠٫٦٩ ٢٦ **د٠٫٥٨ ١٩ **د٠٫٥٦ ١٣ **د٠٫٥٩ ٦

ددد  **د٠٫٦٣ ٢٠د **د٠٫٦٣ ٧

 0٫01** دال عند مستوى الداللة 
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رجل نل ن:د رابل ددد(دد٥)ددإ ب د را ةجدد ب د ر ةتباطد نعانالتد مج عد أ د
(،د٠٫٠١)دداددد  ا  اًد ل دن    البع دنرافةعرتدرايتدتل ماددا  ادن جبددنىرد

د دممادإشريدد دق ة دأىر درا ةرإدداة ا درألبعاىدرايتدأُ  تداة اإ ا
 :  ثبات أداة الدراسة . ٣

أافادقعننباخد نعانلد رابا ثدد رإ خ نلد را ةرإدد أىر د )باتد ن:د ددال أق د
(Cronbach’s Alpha،)ر إ ب ا ددنددد ألبعاىد راثباتد نعانالتد  د  ابد

د( د٦)ددقمادإظ عدابجل نل،ددراثباتدرابلادا دنقذاك،درا بعد
 ( 6) جدول

 لفا بعاد االستبيان بطريقة كرونباخ أقيم معامالت الثبات أل
 لفاأكرونباخ    معامل الثبات أبعاد االستبيان

 ٠٫٩١  ددجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدرمل  معد 
 ٠٫٨٨  دتعزإزدر إ ف اةدنرحل رة

 ٠٫٨٩  دتشج عدرا عان دنتعلعدرافعإق
 ٠٫٨٨  ددنشاءدأنظمدد ق  ابدرملععاد
 ٠٫٨٥د درا مب دابلاءدةؤإددنشوقد

 ٠٫٨٤  دإورت ج ددرا ر مددال علعراة اى درشد
 ٠٫٨٤  دةبطدرمللظمدداباب ئدد

 0٫92 الدرجة الكلية لالستبيان

رجل نلد راة مد(دد٦)ددإ ب دن:د ن:د أ لود راثباتد نعانالتد (،دد٠٫٧٠)دددأ د
بات؛د  ثدبلغدنعانلد)باتدقعننباخدأافادال ةجدددنه درحل درألىىندرملةب لدالث

االإ باند ن:  (،٠٫٩٢)ددرابل دد األبعاىد ق م د   (،٠٫٩١-٠٫٨٤)ددنتعرن لد
د ددنمج ع ادق عدنعتفعددت لد لودت راعدنهرعدراثبات
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 :  إجراءات مجع البياانت . 4
ر إ ب ا دد ا  زإعد رملبعندد را عل عدمببدد دىرة د ن راةدد رابا ثدد لود   للد

رد أحناءددرىرة د يفد جغعرا اًد رمل فعقدد ننباتب اد راوب مد خاللدد،ددنبدشرعراد
را ةرإاد العامد راثاند راثانددند(،دد١٤٣٥)ددراف لد راف لد خاللد فاكد تبعةد

نبع درإ بمالدمجع ادد،ددنف  ددر إ ب ا ددابإ خ رم(دد١٤٣٩)ددالعامدرا ةرإاد
را اننجدد ابإ خ رمد نال ل اد راب اانتد ب فعإغد رابا ثدد دد  ا ادرشدقانلد

(SPSS.)  جت بد :دد رايتد رش  ا  دد رألإاا بد ن:د جمم  دد رإ خ رمد ن د
درخ باةند،ددرمل  إطاتدرحل اب دند،ددرا بعرةرتدنرال بدرملئ إد:د)نهادد؛ت اؤ اا

ن درإ خ رمدرملع اةدرا ايلدددد(، LSD)  نرخ باة،ددنرخ باةدرا باإ:درأل اىم(،ددت)
رمللظمد(دد٧)ددرمل ضحدابجل نل أبعاىد رمل علمددابلددالحبعد لودىةجددتطب قد دد

د دبع دن:دأبعاىدر إ ب ا دنافةعراا
 ( ٧) جدول

 بعاد املنظمة املتعلمة معيار احلكم على درجة تطبيق أ

 درجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة وفقراهتا داملتوسط احلسايب لالستجاابت

د اا ددد٤د دددد-٣٫٢٥ن:دد

دن  إطددد٣٫٢٥د دأقلدن:ددد٢٫٥٠ن:دد

دنلخفضدد٢٫٥٠د دأقلدن:ددد١٫٧٥ن:دد

دغريدنطبةدد١٫٧٥د دأقلدن:دددد١ن:دد

 .  عرض نتائج الدارسة ومناقشتها 
إة مدهذردرجلزءد عضاًدال ا جدرا ةرإددننلاقش  ادنفاكدن:دخاللدرشجابددد

د:دد :دأإئل  ادرا اا د
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

د:  للدراسة لاإلجابة عن السؤال األو 
رإ جاابتد  لددد ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د هلد

راوب مددرا ةر رشرعراد رىرة د رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ىةجدد ا ح إ د إدد
د(د؟د١٤٣٩-١٤٣٥)دننباتب ادرملخ لفددمببددرملبعنددتعز د خ الادراعامد

را غريديفدد(ددT-test)ددهذردرا هرلد درإ خ رمدرخ باة :ددإلجابدددا ال  ادد لود
دد دداألبعاىدخاللد امدنرا ةجددرابل،ددىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددرا بعد

ابجل نل(  ١٤٣٩-١٤٣٥) إظ عد ب دد(،دد٨)ددقماد رملةاةندد متلد قماد
را بعددد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ا ةجدد را ةرإدد تة إعد  لدد ن  إطاتد

د(دد٢)دنرا ةجددرابل دداألبعاىدخاللدراعان داباعإعدراب اندرمل ضحديفدراشبلد
 ( ٨)  جدول

 متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق  للفروق بني ( T-Test) نتائج اختبار 
 . أبعاد املنظمة املتعلمة

أبعاد املنظمة  م
 املتعلمة

املتوسط   العام اهلجري 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجات  
 احلرية 

  قيمة
 ( ت )

مستوى  
 الداللة

 اجتاه 
 الداللة

بع ددجياىداعصد 1
را علعدنرا ط إعدد

 رمل  معد

 ىرادد ٠٫٠٠ ٤٫٢٢- ٦٠٩ ٠٫٤٤ ٢٫٩٠ ١٤٣٥
٠٫٥١ ٣٫٠٦ ١٤٣٩ 

بع دتعزإزدد 2
ر إ ف اةدد
 نرحل رةد

 ىرادد ٠٫٠٠ ٢٫٩٠- ٦٠٩ ٠٫٤٣ ٣٫٣٧ ١٤٣٥
٠٫٤٢ ٣٫٤٧ ١٤٣٩ 

بع دتشج عدد ٣
را عان دنراعملدد

 رجلما اد

 ىرادد ٠٫٠٢ ٢٫٣١- ٦٠٩ ٠٫٤٩ ٣٫٠٦ ١٤٣٥
٠٫٦٧ ٣٫١٧ ١٤٣٩ 

بع ددنشاءدأنظمددد 4
ملشاةقددرملععاددد

 ىرادد ٠٫٠٠ ٤٫٠٧- ٦٠٩ ٠٫٦١ ٢٫٨٠ ١٤٣٥
٠٫٦٤ ٣٫٠٠ ١٤٣٩ 
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نج ىداعنددىراددد  ا  اًديفدا إ د  لددرا ةرإددد(دد٨)ددإ ب دن:درجل نل
(دد٢٫٩٥-تدد)دد  ثدبلغلدق مدددد؛دبلا ةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددق

ن     ن:د أقلد رش  ا  دد ا احلد امد(،دد٠٫٠٥)ددنى ا  اد ددنق دقانلد
راعام(دد١٤٣٩) ن  إط اد راذمدقا دد(دد١٤٣٥)ددنةابلد ام(دد٣٫٠٦)ددنبلغد

راعام نلح ظديفدد(،دد٢٫٩٥)ددن  إط د دجيابد تط ةد فاكد لود  نثد نإ لد
را ب د ناد رافو د رمل علمددخاللد رمللظمدد أبعاىد ق  ًدد،ددعان دتطب قد نهرعرًد نإع د

نرا ط إعديفدنظم ادد را ح  د را عل عدش  رثد بذا  ادنزرة د رايتد  لودرجل  ىد
را طين را ح لد دإورت ج اتد ض ءد يفد نرا عل م دد نرا لظ م دد ددنةؤإدد،ددرشىرةإدد

رملباىةرتدد(،دد٢٠٣٠) تلف ذد يفد راوب مد رشرعراد دىرة د جم  ىرتد د د دضاادد
بب را ط إعإدد ناعاا دنرملشعن اتد ىراددددداقم ددفاء د رألبعاىد ن:د مخ دد جاءتد

نلظمددد اة قد يفد را ح :د ا  لد لود  نثد يدددديف،ددرا علعد  ا  اًد   د
ابلاءدد را مب د بع د ن:د راعان ديفدقلد ب د ال غريد د  ا  دد ى ادد أمد تظ عد

يدحي لدأمدتغريديفدتطب قدددد  ثددد؛اباب ئدنبع دةبطدرمللظمددد،ددرملشوقدراعؤإددد
رابع را مب ددهذإ:د راب ئددنبع د راعبطدنعد بع د أمه دد بعغعد راعان د  إ:دخاللد

نالمزإ دن:دد،ددراة ة دنراب ئددرملال مددال علعق هنمادإ اعر دددد؛ابلاءدراعؤإددرملشوقد

 نرا علع
بع درا مب دابلاءدد ٥

 ةؤإددنشوقدد
غريد ٠٫٤٠ ٠٫٨٥- ٦٠٩ ٠٫٦٦ ٢٫٨٣ ١٤٣٥

 ٠٫٧٢ ٢٫٨٨ ١٤٣٩ ىرادد
بع دراة اى دد 6

إورت ج دددرشد
 را ر مدد

 ىرادد ٠٫٠٠ ٣٫٧٨- ٦٠٩ ٠٫٦٠ ٣٫٠١ ١٤٣٥
٠٫٦٠ ٣٫٢٠ ١٤٣٩ 

غريد ٠٫٨٢ ٠٫٢٣ ٦٠٩ ٠٫٦٦ ٢٫٦٨ ١٤٣٥ اباب ئددبع دراعبطدد ٧
 ٠٫٧٧ ٢٫٦٧ ١٤٣٩ ىرادد

أبعاىدرمللظمددرمل علمددد
 قبل

 ىرادد ٠٫٠٠ ٢٫٩٥- ٦٠٩ ٠٫٤٣ ٢٫٩٥ ١٤٣٥
٠٫٥١ ٣٫٠٦ ١٤٣٩ 
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رجل نل إُظ عد رمل علمددد(دد٩)ددرا  ض حد رمللظمدد أبعاىد تعت بد رحلاصلديفد را غريد
د دخاللدرافو درازنل ددالعان د

 ( 9)  جدول
 ( 14٣9-14٣٥)  سطات واالحنرافات املعيارية لدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة وترتيبها تنازليا  عامياملتو 

 
 م

 
 أبعاد املنظمة املتعلمة

 14٣9عام  14٣٥عام 
 

 املتوسط
 الرتتيب 
حسب  
 املتوسط

درجة  
 التطبيق 

 
 املتوسط

 الرتتيب 
حسب  
 املتوسط

درجة  
 التطبيق 
 

د اا ددد١د٣٫٤٧د اا ددد١د٣٫٣٧ تعزإزدر إ ف اةدنرحل رةدد١
دن  إطددد٣د٣٫١٧دن  إطددد٢د٣٫٠٦ تشج عدرا عان دنتعلعدرافعإقدد٢
د اا ددد٢د٣٫٢٠دن  إطددد٣د٣٫٠١ إورت ج ددرا ر مددال علعدراة اى درشدد٣
دن  إطددد٤د٣٫٠٦دن  إطددد٤د٢٫٩٠ دجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدرمل  معدد٤
دن  إطددد٦د٢٫٨٨دطددن  إد٥د٢٫٨٣ را مب دابلاءدةؤإددنشوقددد٥
دنشاءدأنظمدد ق  ابدرملععاددننشاةقدددد٦

 را علع
دن  إطددد٥د٣٫٠٠دن  إطددد٦د٢٫٨٠

دن  إطددد٧د٢٫٦٧دن  إطددد٧د٢٫٦٨ ةبطدرمللظمدداباب ئددد٧
دن  إطددد٣٫٠٦دن  إطددد٢٫٩٥دىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددقبلد

راشبل إب د رحل اب دد(دد٢)ددقماد رمل  إطاتد ب د رمللظمدددددرملةاةندد ألبعاىد
د:درمل علمددخاللدراعان دناقدتعت ب ادتلازا اًد

 ( 2) شكل

د
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رجل نل نرحل رةدانلدد(دد٢)ددنراشبلد(دد٩)ددإظ عد ر إ ف اةد تعزإزد بع د أ د
ب ةجددد رألن د راعامدد اا درملعتبدد يفد را طب قد مب  إطدد(ددهد١٤٣٥)ددن:د  ثد

نعدز ى ديفدددد(١٤٣٩)دديفدراعامنف  اددرملعتبدددددن لديف(،دد٣٫٣٧)دد د ابدبلغ
بلغ راذمد رحل ابد ن  إط د اطب عددددد(؛٣٫٤٧)ددق مدد فاكد إببد إعجعد نةمباد

ر راوب مد رشرعراد نر إ ف اةدد ملد رحل رةد إة مد لود رشىرة دداذمد ب د
ب درملشعا ددند،ددنرملشعا د لودرخ الادن م ااعدرا   ف ددننل  بدرمل رة 

را،ددأنف  ع را عل م دد نرملشبالتد راةضا د أىرءددمللاقشدد أ)لاءد ت رج  عد يتد
را علع،ددن ان ع اة قد مل دد يفد رحلاإعد راعل عد نرحل رةد ر إ ف اةد ،ددنإع د

نعاجل  ا نق فدمتلد رألخطاءد ا إ د إ عد راعص  دددد؛ام:دخالا د ن:د إزإ د مماد
ا   نرأل،ددشعا درملددرملععيفد رو رتد ا باىلد ق ان عدددضاادد خاللد اباةد

ت د ددأب ماهلع ناد نعد رال  جدد هذهد نرحلاة)انت فقد راع اصع د ىةرإدد دا  د دصللد
راثان دد امد(،دد٢٠١٥) رملعتبدد يفد رافعإقد نتعلعد را عان د تشج عد بع د ددنجاءد
يفد  دجاءدبع دراة اى دد(،دد٣٫٠٦)ددب ةجددن  إطددنمب  إطدبلغ(دد١٤٣٥)
دد اا ددنب ةجددد(دد١٤٣٩)دداعامان دديفدرإورت ج ددرا ر مددال علعديفدرملعتبددراثرش

نمب را طب قد بلغن:د  ثد نىةج  دد(دد٣٫٢٠)دد  إطد راثان دد نعتب  د نعتفعاًد :د
رصدراة اى ديفددىرة ددىةدددنإ لدفاكد لودز ى دن ادند(،دد١٤٣٥)ددرمل  إطدد ام
نرا لظ م دددرا عل عدنرش رشىرةإدد رملماةإاتد تعزإزد راوب مدبضعنة دنأمه دد رعراد

رمل ل د را علعد جم معاتد را،ددابلاءد راعمل دد نتط إعد ا  د يفد  دد عل م دنأ)عهاد
ىةرإد دا  د ت صللد ناد نعد رال  جدد هذهد ددراعالدددنأب ،ددAli et) (٢٠١٥،atنت فقد

د( دد٢٠١٧)
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

تشج عد بع د رددأناد يفد جاءد اة د رافعإقد نتعلعد اباعامدرا عان د راثااثدد ددملعتبدد
را طب ق(دد٣٫١٧)ددنمب  إطد  ابد(دد١٤٣٩) ن:د  ثد ن  إطدد  دب ةجدد

ىةرإد ا د ت صللد ناد نعد رال  جدد هذهد دندد(،٢٠١١،Connie&Yuhfen)ددنت فقد

(Ghaffari et al،٢٠١٧،)ندددد( نرا ط إعدد(دد٢٠١٧،Siy د را علعد اعصد دجياىد بع د أناد
ن:د  ثددفرااددددندرا ةجددرمل  إطدنف  اددرمل  معداة د للديفدرملعتبددراعربعددد

رابع  هذرد أمه دد بعغعد راعان د د دددد؛را طب قديفد رال  جدد هذهد تعجعد قثع ددنةمباد
ممادإةللدددد،مشعا دنراز ةرتدرا نةإددرملطل بددنل عدالم رة ددرأل باءدرمل قلددال

نخت لفدد،ددن:داعصدرخنعرط عديفدرا نةرتدرا  ةإب ددنغريهادن:درافعصدرا ط إعإد
د د(٢٠١٧،Siy)دد،(٢٠١٧،Ghaffari et al:د)هذهدرال  جددنعدنادت صللدا دىةرإد

ن:د  روان دد رملعتبدد ةؤإددنشوقدديفد ابلاءد را مب د بع د را طب قددنجاءد  ثد
بلغد ن:دد(،دد١٤٣٥)دد ام(دد٢٫٨٣)دددنمب  إطد را اىإدد المعتبدد أتخعد يفد  د

راعامد را طب قديفد بلغد(دد١٤٣٩)دد  ثد هذردضعفًد( دد٢٫٨٨)ددنمب  إطد ددادنإع د
را علعددرنق  ةًد نلظمدد ن:دددد؛يفداة قد تظ عد نرايتد رملشوقدد راعؤإدد متثلد   ثد

رافعىإد راعؤ د رمللظمددد؛نض حد أاعرىد مج عد رتفادد ُد مجا  دددنن:د ةؤإدد دد لود
نمتثلدهذهدددد،ددنتعملد لوداة قدطم  ااعدنتطلعااع،دداةقدأه رادرمللظمد

نخضعتبقماددددراعؤإد إلطا د را علعدد(دد٢٠١٠)دد د يفد  نثد رمل عد راعانلد
رشب ر، راذمدإ إعدنة ةرتد را جعإبدنر ب باةدابمللظمد،ددرا  ا  مد  ددنإعززد

راعؤإددر(دد٢٠١٧)ددنإض فدج ر دنرحملاإلدد ت اعددددإ لجدددقمادإذقعدددملشوقددأ د
نرمل ب نن دد،را علعددددة ة د لدوراوق زد تُ ج د أ د رمل علمدد رمللظمدد ت  ط عد د؛ن د

أإباب د د   د نراضعفد راة  ةد هذرد نج ىد يفد را ببد إعجعد ن:دددد؛نةمباد
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ىةرإددددد-ددأمه ا جاءديفد نآخعإد(دد٢٠١٣)ددراةعندقماد (،دد٢٠١٦)دد:نرازهعرند
مدنرملشاةقاتدنرملباىةرتدرمللةا د لود اتقددقثع درمل ا:دد-(دد٢٠١٨)ددنآلد اة 

نعاًدددد؛رملشعا د ةؤرهعد ننلاقشدد ملعرجعدد را قلد هلعد ت  حد ام شدنددد،حب ثد د
را ط إعدد يفد هباد رألخذد ن  مد رملشعا د يفدددد،ت ص اتد را عإعد ال غريد دضاادد

 ىدرملشعا ددقلدفاكدإ  لزادج دد،ددرا  اإاتدنروططدن:دقبلدنزرة درا عل ع
إعقزد ددنجيعل عد راة ريجنازددن د لود رمل  د يفد نرأل مالد هذهددنت ف ددرمل امد قد

ىةرإد نعد ىةرإدد(،دد٢٠١٧)دددراعالددأب ددرال  جدد نعد خت لفد دديفد  د
(Khasawneh،٢٠١١،)نىةرإددد(Eradem Ucar ،٢٠١٣ )د ددد

رملعتبددد يفد را علعد ننشاةقدد رملععادد أنظمدد ق  ابد دنشاءد بع د نجاءد
را طب قد ام ن:د  ثد بلغ(دد١٤٣٥)ددرا اىإدد (،دد٢٫٨٠)ددمب  إطد  ابد

ةمباددنددد؛المعتبددروان د(دد٣٫٠٠)ددرةتفعدن:د  ثدرمل  إط(دد١٤٣٩)ددنيفد ام
فاكدد را زرد ددإعجعد رشره مامد رالظعد ب ضعد را عل عد ندىرة د رايتددة د ابونن دد

يفد  د لدبع دراعبطدددد،دت  لد مل ددرحل  لد لودرملعل ناتدنز ى درملععاددد
(دد١٤٣٥)ددةج دديفدرملعتبددرا ابعددن:د  ثدرا طب قد اماباب ئددرا رخل ددنروا

( دد٢٫٦٧)دددراذمدبلغ(دد١٤٣٩)دددنعدن  إطد امددن ةاةابًد(دد٢٫٦٨)دددمب  إطدبلغ
ضعفًد رال  جدد هذهد رمل علمدددانرضحًدددانمتثلد رمللظمدد أبعاىد نلظ ندد اة قد دد؛يفد

د ن مددد  ثد نعل ناتد رحل  لد لود ن:د رمللظمدد ميب:د راب ئدد نعد راعبطد  د
راع را عل م دخت مد أطعرا ا،ددمل دد فاكدددد؛ناةقدن احلد را ببديفد إعجعد نةمباد

را عل عدد نلظ ندد تطعأد لود رايتد را غ ريرتد اة قد يفد رمل  رصلد ر هنماصد د د
ند رشنرا علعد دىرة د قبلد ن:د رال ا جد نرا عل عرإ عجالد نراوق زد لودددد،ددرعراد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

عا دنتطلعااعددممادإهىمدد دراة  ةديفدراوق زد لودرملش،ددرابعدىن دراب ف
ن ددنر   اجااع ىةرإدددقلد نعد رال  دجدد هذهد نرحلاة)ادد:دنت فقد ددراع اصع د

(٢٠١٦( ىةرإدددد(،٢٠١٧،Ghaffari et al(،د دا  د ت صللد ناد نعد ددنخت لفد
 ( دد٢٠١٧،Siy)دن(،د٢٠١٣)دراعرر د

 :  اإلجابة عن السؤال الثاين
رإ جاابتد  لددد ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د هلد
رمل علمددد رمللظمدد أبعاىد ن:د بع د مماةإاتدقلد تطب قد ىةجدد ا ح إ د را ةرإدد
ددرىرة درشرعرادراوب مدننباتب ادرملخ لفددمببددرملبعنددتعز د خ الادراعامد

د؟د(د١٤٣٥-١٤٣٩)
الفعنددب دد را  اددرش  ا  دد را هرلدنالبشفد :د ناإلجابدد :دهذرد

أبعاىددن:ددددقلدبع قدمماةإاتددن  إطاتدرملشعا دنرملشعااتد  لدىةجددتطب 
ناةاًد خ الادددرمللظمدد رإ خ رمدددداة (دد١٤٣٥-١٤٣٩)ددراعامدددرمل علمدد  د
د:ددالمةاةنددب د  ل  دن  ةل  دنفاكد لودرا ف  لدرا ايل(دت)درخ باة

 .  إجياد فرص التعلم والتطوير املستمر : البعد األول
 ( 10)  جدول

ر عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد إجياد فرص التعلم للفروق بني متوّسطات تقدي(  ت )  نتائج اختبار
 والتطوير املستمر

 
 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

ت عدنلاقشددرألخطاءدرايتددد١
ا ثداباعملدبشفاا ددد

ادرا علعدنرشااى ددهب 

-د٦٠٩دن  إطددد٠٫٧١د٣٫١٣د١٤٣٥
د٥٫٩٢

دىراددد٠٫٠٠
د اا ددد٠٫٦٤د٣٫٤٦د١٤٣٩
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 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

د نل ا
حي ىدرملشعا  درمل اةرتددد٢

رايتدحي اج  ددا  ادالة امد
ابمل امدرمل  ةبل دديفدد

  دأ ماهلع

 ٦٠٩دن  إطددد٠٫٧٠د٣٫٢٣د١٤٣٥
 

-
د٢٫٦٥

دىراددد٠٫٠١
  اا ددد٠٫٦٧د٣٫٣٨د١٤٣٩

رملشعا  دبعض عددددإ ا  د٣
يفد مل ددرا علعددددابعضًد

نر إ فاى دن:دد
  درا جاةبد

-د٦٠٩د اا ددد٠٫٦٢د٣٫٤٥د١٤٣٥
د٤٫٦٩

دىراددد٠٫٠٠
د اا ددد٠٫٥٣د٣٫٦٧د١٤٣٩

ت اعدرشىرة درا  عدرملايلددد٤
نرمل رةىدرألخع دا شج عدد
 مل ددرا علعدنرا ط إعدد

  دالمشعا د

-د٦٠٩دنلخفضدد٠٫٩٣د٢٫٣٠د١٤٣٥
د١٫٧٢

غريدد٠٫٠٩
دراددى دنلخفضدد٠٫٩٤د٢٫٤٣د١٤٣٩

تشجعدرشىرة د مل دددد٥
را علعدنرا ط إعدن:دد
خاللدت اريدرا قلدد

د درابايفداذاك

 ٦٠٩دن  إطددد٠٫٧٦د٢٫٨٦د١٤٣٥
 

-
د١٫٦٢

غريدد٠٫١١
دىرادد دن  إطددد٠٫٨٠د٢٫٩٦د١٤٣٩

إع  درملشعا  درملشاقلددد٦
را لظ م ددرايتدت رج  عدد

  دمبثابدداعصدال علع

-د٦٠٩دن  إطددد٠٫٦٢د٣٫١٩د١٤٣٥
د١٫٤٣

غريدد٠٫١٥
دىرادد د اا ددد٠٫٦٩د٣٫٢٦د١٤٣٩

ت عدنبااأ درملشعا ددد٧
راذإ:دإُةبل  د لودتعلعدد
أر اءدج إ  دا :دن:دد

  د مل ع

-د٦٠٩دنلخفضدد٠٫٩٨د٢٫١٣د١٤٣٥
د١٫٦٠

غريدد٠٫١١
دىرادد دنلخفضدد١٫٠٦د٢٫٢٦د١٤٣٩

- 609 متوسطة  0٫44 2٫٨9 14٣٥دالدرجة الكلية للبعد
4٫22 

 دالة 0٫00
 متوسطة  0٫٥1 ٣٫06 14٣9
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

رجل نل را ةرإددد(دد١٠)ددإب د ا إ د  لدد يفد د  ا  اًد ىرادد اعندد نج ىد
(ددت)ددا ةجددتطب قدبع ددجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدرمل  مع؛  ثدبلغلدق مدد

ممادإعيندنج ىدد(،دد٠٥ دد٠)دددأقلدن:(دد٠٠ دد٠)ددنقانلدى ا  اد(،دد٢٢ دد٤-)
د(،د١٤٣٩)ددنقانلدا احلد ام،ددتطب قدهذردرابع دب  ة دقل داعندديفدىةجددد

راعامد راوب مد :د رشرعراد دىرة د يفد تطب ة د يفد ا :د نج ىد إ لد لود ددمماد
أنادمماةإاتدهذردرابع داة دتب دنج ىداعنددىرادديفدىةجددتطب قدد( دد١٤٣٥)

(،د٠٥ دد٠)ددنرايتدقانلدى ا  ادرش  ا  ددأقلدن:(دد٣،دد٢،دد١)ددرملماةإاتد
راعامددنقانل راعام(دد١٤٣٩)ددا احلد جاءتدد(،دد١٤٣٥)ددنةابلد يفد  د

ىراد غريد را اا دد ق مدد(؛٧)ددرملماةإدد:ددرملماةإاتد بلغلد )ت)دد  ثد  دد١-(د
ممادإعيند  مدنج ىدا :دأندتغريدد(،دد٠٥ دد٠)ددن ل دن    دأ لودن:دد(،٦٠

رشرعر دىرة د رملماةإدديفد تطب قدهذهد راعان ددداديفد نادد ددراوب مدخاللد نهذرد
دد ت رج ددت صللد رايتد المع قاتد تلانهلاد را ةرإاتد ل د ن:د جمم  دد ا  د

راوب م نآخعإ:ق ةرإدددد؛رشرعراد نراشعإفد(،دد٢٠١٦)ددرازهعرند ددنرازهعرند
ق مدد( دد٢٠١٨)ددنآلد اة د(،دد٢٠١٨)دددرازرنلند(،دد٢٠١٧) جاءتد ددقماد
أ لوددددنها(،دد٠٩ دد٠)ددنى ا  ادرش  ا  د(دد٧٢ دد١-)(دد٤)ددالمماةإد(ددت)

ن:دأ دد(دد١٤٣٥)ددنهذردإ  راقدنعدنادفقعهدراش عمدد(،٠٥ دد٠)ددن:دن    
رشرعرا ددد األإاا بد تلف ذهد نتع قد راوب مد رملشعاد ت رج د رايتد رملع قاتد أهعد

ىةرإدددددكدنق دأق تدفا،ددقلددرملخ  اتدرملاا ددنرا  عدرملاىم:ددرمل ط ة ده 
(دد٥)ددأنادرملماةإدد( دد٢٠١٨)ددنىةرإددآلد اة ددد(،٢٠١٦)ددرازهعرندنآخعإ:

ددنى ا  ادرش  ا  دد(،دد٦٢ دد١-(د)دت)ددغريدىراددد  ا  اًدبة مددجاءتدددد داة
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

ن:د(،دد١١ دد٠) أ لود رملشعا دددد(؛٠٥ دد٠)ددنهاد إعجعد نشغالد ةمباد نهذرد
راش إ دابمل امدنراز ةرتدرمل قلدددا  ع؛دممادق د دإ  حدهلعداعصاًدقاا ددال علعدد

بة مد(دد٦)ددنجاءتدرملماةإد ددنرا ط إع (دد٤٣ دد١-(د)ت)ددغريدىراددد  ا  اًد
ن:د(دد١٥ دد٠)ددنى اد رملشعا دددد(،٠٥ دد٠)ددأ لود ندىةرصد ن اد إهق د نهذرد

ألمه ددر إ فاى دن:درا ةن درالاجتدد :دنعاجلددرملشبالتدرايتدت رج  عديفدد
د ددةاعدن    درا علعدا إ ع

 .  تعزيز االستفسار واحلوار: البعد الثاين
 ( 11)  جدول

ر عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  للفروق بني متوّسطات تقدي(  ت ) نتائج اختبار 
 تعزيز االستفسار واحلوار 

 
 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

د٨
إة مدرملشعا  دب ة ميدد
را غذإددراعرجعددب عر ددد

  د عندخالصدازنال 

دن  إطددد٠٫٧٥د٣٫٢٤د١٤٣٥
-د٦٠٩

د٣٫٦٤
دىراددد٠٫٠٠

د اا ددد٠٫٦٨د٣٫٤٤د١٤٣٩

د٩
إ غادرملشعا  دآلةرءدد

ننج اتدنظعدد
  درآلخعإ:د

د اا ددد٠٫٦٥د٣٫٤١د١٤٣٥
٦٠٩ 
 

-
د١٫٧٠

غريدد٠٫٠٩
دىرادد   اا ددد٠٫٦١د٣٫٥٠د١٤٣٩

د١٠

تشجعدرشىرة درملشعا دد
 لوددب رءدرإ ف اةراعدد

بغضدرالظعد :دد
   عدرا   فان قع

دن  إطددد٠٫٧٦د٣٫٠٨د١٤٣٥

د٦٠٩
-

د٠٫٥٨د٠٫٥٥
غريد
دىرادد دن  إطددد٠٫٨٠د٣٫١٢د١٤٣٩

د١١
إععضدرملشعادةأإ دد

ةرءددآدنإ  ف عد :دد
  درملشعا درآلخعإ:د

د اا ددد٠٫٦٢د٣٫٢٨د١٤٣٥
د٦٠٩

-
دىراددد٠٫٠٥د١٫٩٣

د اا ددد٠٫٥٩د٣٫٣٧د١٤٣٩
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 
 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

د١٢
إ عانلدرملشعا  دا مادد
  دب ل عداب ورمدن باىل

 ٦٠٩د اا ددد٠٫٥٣د٣٫٧٤د١٤٣٥
 

-
د٠٫٠٦د١٫٩٠

غريد
دىرادد د اا ددد٠٫٤٣د٣٫٨١د١٤٣٩

د١٣

إعملدرملشعا  د لودد
بلاءدراثةددرمل باىاددب ل عدد
ن:دخاللدرا  رصلدد
ن  مد جبدد

  درملعل نات

د اا ددد٠٫٥٩د٣٫٤٩د١٤٣٥

-د٦٠٩
د٢٫٠٤

دىراددد٠٫٠٤
د اا ددد٠٫٥٧د٣٫٥٩د١٤٣٩

 الدرجة الكلية للبعد
 عالية  0٫4٣ ٣٫٣٧ 14٣٥

609 -
 دالة 0٫00 2٫90

 عالية  0٫42 ٣٫4٧ 14٣9

نج ىداعنددىراددد  ا  اًديفدا إ د  لددرا ةرإددد(دد١١)دددإ ضحدرجل نل
 دد٢-(د)ت)ددا ةجددتطب قدبع دتعزإزدر إ ف اةدنرحل رة؛د  ثدبلغلدق مد

ذرددممادإ لد لودأ دهلاصداعقاًديفدتطب قدهدد(،٠٥ دد٠)ددنى ا  ادأقلدن:(دد٩٠
راعامد ا احلد راعام(دد١٤٣٩)ددرابع د دد-ددبالدركددد-نهذردددد(،١٤٣٥)دددنةابلد

رمل امدد يفدقلد تفا ل دد رج ما  دد طب عدد فرد راوب مد رشرعراد اب  د إعجعد
را عل عدد دىرة د يفد رملشعا  د هباد إة مد رايتد را ط إعإدد نرملشعن اتد نراز ةرتد

ةقعد ددنرمل رة  رابع د هذرد مماةإاتد جاءت(دد١٣،دد١١،دد٨)ددأناد فرتدددداة د
د  ا  دد ل دد راة مددددد(،٠٥ دد٠)ددن    ى ادد ن:د رن ةللد نمب  إطاتد

العامد راعامد(دد١٤٣٥)ددرمل  إطدد يفد راعاا دد (دد٨)ددالمماةإدد(دد١٤٣٩)ددد د
بلغد د ددددنإعجعدد(؛٤٤ دد٣)ددمب  إطد راعملدفاكد راوب مددددق  د ابشرعراد

ماددن إ ددد؛نرا عانلدببلدصعر ددنرفاا د،ددإ طلبدرا  رصلدرافعالدب درازنالء
،دد١١)دديفد  دقانلدرملماةإدد،ددرآل نعدنج ىدنلظ نددق اى درألىرءدرشرعريفدد
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

را طب قد ام(دد١٣ ن:د  ثد ن  إطاتد اا دد زرىد امد(دد١٤٣٥)ددفرتد ددُد
را ح  د(دد١٤٣٩) رإ معرةإدد رملماةإات ددى ادد لود اة دد(دد١٢،دد٩)ددأناد

دد امددنةمبادإعجعدفاكداب هناد اصلدد لودىةجددتطب قد اا دد؛ىرادجاءتدغريد
رمل امدددد(؛١٤٣٥) ت طلب د رملشعا دنراذمد نرا فا لدب د ت علقدابا  رصلد ألهناد

ابشرعرادد رملماةإد ددراوب منرمل هنا اتد جاءتد ىرادددددغريد(دد١٠)دديفد  د
بلغد مب  إطد را طب قد ن:د  ثد ن  إطدد ىةجدد دد ام(دد٣،٨)ددن  للد لود

د(؛٣،١٢)ددبلغدن  إط ا(دد١٤٣٩)ددب ةجددن  إطدديفدراعامددلن دد(،١٤٣٥)
نتع ىها ابشىرة د رملل طدد رألىنرةد ابثع د فاكد إعجعد رملباىةرتدد،ددنةمباد نقثع د

نرإ عجالدرال ا جدةمبادته)عديفدنج ىدهذهدد،ددنل ارا ط إعإددرايتدتطلب ادرا زرة دد
د ددرمل ا ددرا فا ل ددب درشىرة دنرملشعا د

ن وتعلم الفريقبعد الثالث: تشجيع التعاو ال
 ( 12)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  (  ت ) ختبار نتائج ا
 تشجيع التعاون وتعلم الفريق 

 
 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

١٤ 
رشىرة د لودد تشجعد

نراعملددر ا عان د
  ددرجلما ا

د اا دددد٠٫٥٩د٣٫٤٥د١٤٣٥
غريدد٠٫٨٨د٠٫١٦د٦٠٩

دىراددد د اا دددد٠٫٦٣د٣٫٤٤د١٤٣٩

١٥ 

رحلعإددد راعملد اعدد مت لكد
نرا غ ريد ال ع إلد راباا دد
راعملد  بدد يفد
نرمل  ج رتدد راظعناد

دن  إطددد٠٫٧٨د٢٫٩٧د١٤٣٥
٦٠٩ 

 
-

د٠٫٢١د١٫٢٧
غريد
دىراددد  ن  إطدددد٠٫٧٥د٣٫٠٥د١٤٣٩
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 
 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

  ددراطاة د

١٦ 

قلدد نعد را عانلد إ عد
راعملدد اعإقد أ ضاءد
بغضدد نن انر د بع رادد
أند ن ا ف عد رالظعد :د

د)ةاا  ع ن غريدد أمد أند
  ددخعدآ

دن  إطددد٠٫٧٣د٣٫١١د١٤٣٥

د٦٠٩
-

د٠٫٢٣د١٫٢١
غريد
دىرادد دن  إطددد٠٫٧١د٣٫١٨د١٤٣٩

١٧ 
راعملدد اعدد أ ضاءد إعقزد
ن ان عدقمجم  ددد  لود

  ددنق ف ددتط إعدأىر  ع

د اا ددد٠٫٧٠د٣٫٢٨د١٤٣٥
-د٦٠٩

د١٫٥٩
غريدد٠٫١١

دىرادد د اا ددد١٫٨٠د٣٫٤٦د١٤٣٩

١٨ 

ةرءهاددآدتعرجعداعددراعملدد
رمللاقشاتدد خاللد ن:د
نرملعل ناتدد رجلما  دد

  ددرمل  اع 

د اا دددد٠٫٦٨د٣٫٣٢د١٤٣٥
٦٠٩ 

 
غريدد٠٫٦٣د٠٫٤٩

دىراددد د اا ددد٠٫٦٤د٣٫٢٩د١٤٣٩

١٩ 
راعملددت اعدد نبااأ د  عد

د ن مل عددد لود جنازراعد
  ددقفعإقدنر  

دنلخفضدد١٫٠٤د٢٫٤٥د١٤٣٥
د٦٠٩

-
دىراددد٠٫٠٠د٣٫١١

دن  إطددد١٫٠٢د٢٫٧١د١٤٣٩

٢٠ 

أ دد يفد راعملد اعدد تثقد
إ عدد نقعرةرااد ت ص اااد
قبلدد ن:د هباد رألخذد

  ددرشىرة 

دن  إطددد٠٫٨٢د٢٫٨٥د١٤٣٥

د٦٠٩
-

د٠٫٠٧د١٫٨٣
غريد
دىرادد دن  إطددد١٫٩٣د٣٫٠٧د١٤٣٩

 
- 609 متوسطة  0٫49 ٣٫06 14٣٥ جة الكلية للبعدالدر 

2٫٣1 
 دالة  0٫02

1
4٣9 

٣
٫1٧ 

0
٫6٧ 

م
 توسطة  
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

رجل نلد تشج عدد(دد١٢)ددإُظ عد بع د تطب قد يفد د  ا  اًد ىرادد اعندد نج ىد
ق مدد بلغلد رافعإق؛د  ثد نتعلعد نقانلدد(،دد٣١ دد٢-)دددرابل دد(ددت)ددرا عان د

ن     ن:د أقلد ن    د فاكد لدد(،٠٥ دد٠)دد ل د يفددنإ لد تغريد نج ىد ود
راعام رابع دمبماةإات دا احلد  دد٣)ددنراذمدبلغدن  إط د(دد١٤٣٩)دددتطب قدهذرد

نبعغعدهذردرا غريدد(،دد٠٦ دد٣)ددراذمدبلغدن  إط (دد١٤٣٥)ددنةابلدراعام(دد١٧
د دأن دنازرلد ل دن    دن  إطدإع دىن درمل    درأل لودرملعرىدبل غ ديفدد

ثدرا علعدرا ب فادنرا  ا  مدب ددنلظمددرا علعدرايتدإفوضدا  ادرا عان دن  ند
مج عاًد هباد راعملد رابع دد،دداعدد هذرد مماةإاتد أ دمج عد راة  ةد هذرد إهق د نناد

يفد( دد١٤٣٩)ددنعدراعام(دد١٤٣٥)ددجاءتدغريدىراددب ةاةبدن  إطاتدراعام
رملماةإد جاءتد را طب قد ل دد(دد١٩)دد  د ن:د  ثد ن  إطدد ب ةجدد ىرادد

بلغد(دد٠٠ دد٠)ددن     راعاما(دد٧١ دد٢)ددنمب  إطد نةابلدد(دد١٤٣٩)دد احلد
ددلدنمتث،ددنقا دب ةجددنلخفضد(،دد٤٥ دد٢)ددراذمدبلغدن  إط (دد١٤٣٥)ددراعام

دد؛هذهدرملماةإددأ  دأهعدرا ع ابتدنرملع قاتدرايتدت رج درملشعا دنرملشعاات
ىةرإد يفد جاءتد نآخعإ:(،دد٢٠١٦)ددرمل ع ىمددقماد (،دد٢٠١٦)ددنرازهعرند

د( دد٢٠١٨)دنآلد اة د
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 .  الكتساب املعرفة ومشاركة التعلمأنظمة   إنشاء: البعد الرابع
 ( 1٣)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  (  ت ) نتائج اختبار 
 إنشاء أنظمة الكتساب املعرفة ومشاركة التعلم 

 
 م

 
املتوسط   العام  ممارسات البعد 

 احلسايب 
االحنراف  

 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

٢١ 

ر ت ا تدد ُت  خ مد
ر   اىمد بشبلد ددرمل باىادد

،ددر قور ات)
در ج ما ات ا  ددد،د

رش الانتدأندأمدنإا لدد
 ( ددأخع 

د اا دددد٠٫٧٨د٣٫٢٧د١٤٣٥

-د٦٠٩
٢٫٠٠ 

دىرادددد٠٫٠٥
د اا ددد٠٫٧٥د٣٫٣٩د١٤٣٩

٢٢ 
رملشعا  د لودد حي لد

حي اج  ددرملعل ند رايتد اتد
  دددا  ادب ع ددنإ  اد

 ٦٠٩دن  إطددد٠٫٦٧د٣٫٠١د١٤٣٥
 

-
دىراددد٠٫٠١د٢٫٤٧

 ن  إطددد٠٫٧٢د٣٫١٥د١٤٣٩

٢٣ 

قا   دد رشىرة د ا  د ت  اعد
ب اانتد  إثدد :دد
نق ةرتدد ن اةرتد

  ددرملشعا 

دن  إطددد١٫٠١د٢٫٦٤د١٤٣٥

د٦٠٩
-

دىراددد٠٫٠٠د٣٫٧٦
دن  إطددد٠٫٨٥د٢٫٩٣د١٤٣٩

٢٤ 
نظعددت  د رشىرة د ا  د اعد

رألىرءدد رافج  دب د اة ا د
  ددرحلايلدنرألىرءدرمل  قع

دن  إطددد٠٫٨٩د٢٫٥٠د١٤٣٥
-د٦٠٩

د٦٫٦٤
دىراددد٠٫٠٠

دن  إطدددد٠٫٨٥د٢٫٩٦د١٤٣٩

٢٥ 

ابطال،دد رشىرة د تة مد
را جاةبدد رملشعا د لود
هبادد نعتد رايتد نرا ةن د

  دداالإ فاى دنل ا

دن  إطددد٠٫٨٣د٢٫٧٤د١٤٣٥
٦٠٩ 

د٠٫٨٨د٠٫١٥ 
غريد
دىراددد دن  إطددد٠٫٩٥د٢٫٧٣د١٤٣٩

ن ا جدد ٢٦ بة ا د رشىرة د ا عد
نأ)عهاد لودد را  ةإبد

دن  إطددد٠٫٨٣د٢٫٦٤د١٤٣٥
-د٦٠٩

د٣٫٢٩
دىراددد٠٫٠٠

دن  إطددد٠٫٨٨د٢٫٨٧د١٤٣٩
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 م

 
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

  ددراعمل

 الدرجة الكلية للبعد
 متوسطة  0٫61 2٫٨0 14٣٥

609 
-

4٫0٧ 
 دالة  0٫00

 متوسطة  0٫64 ٣٫00 14٣9

نج ىداعنددفرتدى اددد  ا  دديفدتطب قدبع ددنشاءدد(د١٣)دإب درجل نل
دد؛دأنظمدد ق  ابدرملععاددننشاةقددرا علعدب دن  إطاتدتة إعد  لددرا ةرإد

 ل دن    دى اددأقلدن:دد(دد٠٧ دد٤-)ددالبع دقبل(ددت)دد  ثدبلغلدق مد
(دد٠٠ دد٣)دراذمدبلغدن  إط (د١٤٣٩)ددنقا دا احلد ام(،د٠٥ د٠)دن    

ن  إط (دد١٤٣٥)ددنةابلد ام بلغد را طب قدددد(،٨٠ دد٢)ددنراذمد ىةجدد أناد
ممادإ لد لودنج ىدا :؛دناب:دا سدابمل    دددد؛اظللدن  إطدديفدراعان د

ددابال بددملماةإاتدرابع داللحظدأ درملماةإدند ددراعايلدرملعج ديفدنلظمددرا علع
 اا دديفددنب ةجددتطب قدد(،دد٠٥ دد٠)دددجاءتدىرادد ل دن    دأقلدن:(دد٢١)

را  ريل هاد لود ن ةاةبدد نمب  إطاتد نهذردددد(،٣٩ دد٣،دد٢٧ دد٣)ددراعان د
راوب مدد رشرعراد دىرة د رملعل ناتدننشعهاديفد را ةاطد نهرعد لودا :دنظعد

ددهارايتد ددنشاؤددددنإعجعدفاكدا ج ىدجمم  ددن:درالظعدرشابونن دد؛ملل  ب  ا
د( دددخل د د درإلنةد،دنااة ،دن ة)دنظام:دنثلد؛مل ان  د ملدرملشعا د

اة دجاءتدىرادد ل دن    دأقلدد(د٢٦،د٢٣،د٢٤،د٢٢)دددأنادرملماةإات
راعام(دد٠٥ دد٠)ددن: ق عدد(دد١٤٣٥)ددنةابلد(دد١٤٣٩)ددا احلد تةاةبد نعد

ممادإعيند  نثدا :دد،ددرمل  إطاتدرحل اب ددالعان دنب ةجددتطب قدن  إطد
نتط إعها ا  ل اد راوق زد لود ن:د نزإ رًد إ طلبد جاءتدديفد  دد ددضئ لد
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 دد٠)ددنه دأق دن:دن    (،دد٨٨ دد٠)ددغريدىرادد ل دن    (دد٢٥)ددرملماةإد
  ثدجاءدرمل  إدطدد؛ممادإعيند  مد  نثداعدديفدرا طب قدب دراعان د(،دد٠٥

نةمبادإعجعدددد(؛٧٣ دد٢،د٧٤ د٢)ددرحل ابدهلمادن  ان ًدتةعإباًدنه د لودراد  ريل
را ط إعإددد نرملشعن اتد رمل هنا اتد ابثع د فاكد دىرة ددإببد رمل  ابعدد لود

راوب م را زرة د امددد؛رشرعراد ب أااد رايتد را ط إعإدد رافو د خاللد دد إ ماد
ن  مع دد(دد١٤٢٩) اباز ةرتدددد،ننازرالد المشعا د رمل  معد االنشغالد نأإضاًد

ننعدفاكدإ طلبدبلاءدنلظمددرا علعدنج ىدهذهدرملماةإددد،ددرمل  رن ددالم رة 
د د ا   ديفداة قدفاكرا إا لدرملدب فددىنةإددنرإ خ رم

 .  لبناء رؤية مشرتكة التمكني: البعد اخلامس
 ( 14)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  (  ت ) نتائج اختبار 
 التمكني لبناء رؤية مشرتكة 

 م
 

 العام  ممارسات البعد 
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 توسط امل

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

٢٧ 
رملشعا دد رشىرة د تبعمد
نرملباىةرتدد رألاباةد  لود

  ددرا ط إعإددرملةو د

دن  إطددد٠٫٩٦د٢٫٧٩د١٤٣٥
د٦٠٩

-
دىراددد٠٫٠١ ٢٫٤٧

دن  إطددد٠٫٨٩د٢٫٩٧د١٤٣٩

٢٨ 

رحلعإددد المشعا د ت احد
نلاإبًد إعنن د ناد دداد خ  اةد

ذدنرجباتدنن امدد ل دتلف 
  دد مل ع

دن  إطددد٠٫٨٠د٢٫٩٤د١٤٣٥
٦٠٩ 

 
غريدد٠٫٥٦د٠٫٥٩

دىرادد  ن  إطددد٠٫٨٣د٢٫٩١د١٤٣٩

٢٩ 
رملشعا دد رشىرة د ت   د

 إ دةؤإ  اددالم امهدديفداد
نخطط ادد رمل  ةبل دد

دن  إطددد٠٫٨٣د٢٫٩٥د١٤٣٥
د٠٫٠٧د١٫٨١د٦٠٩

غريد
دىراددد دن  إطددد٠٫٩٠د٢٫٨٣د١٤٣٩
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  م
 ممارسات البعد 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 توسط امل

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

  ددإورت ج ددرشد
 

٣٠ 

رملشعا دد رشىرة د متلحد
يفد را حبعد صال  دد
دا  اد حي اج  د رايتد رمل رةىد

  ددشجنازدأ ماهلع

غريدد٠٫٧٥د٠٫٣٢د٦٠٩دن  إطددد٠٫٩٩د٢٫٥٨د١٤٣٥
دىراددد دن  إطددد٠٫٩٩د٢٫٥٥د١٤٣٩

٣١ 

را  عدد رشىرة د ت اعد
رملباىةرتدد فنمد المشعا د
رابلاء درمل ةنإددنرحمل  بدد

  ددخماطعها

 ٦٠٩دن  إطددد٠٫٨٩د٢٫٨٢د١٤٣٥
 

-
د٢٫٤٤

دىراددد٠٫٠١
دن  إطددد٠٫٨٧د٢٫٩٩د١٤٣٩

٣٢ 

دت بىن ةؤإدددد رشىرة د
ب دد ن    د نت ج اتد
رشىرةإددد رمل    تد مج عد
  ددنمجا اتدراعملدرملخ لفد

-د٦٠٩دن  إطددد٠٫٧٧د٢٫٩٠د١٤٣٥
د١٫٨١

غريدد٠٫٠٧
دىرادد دن  إطددد٠٫٨٠د٣٫٠١د١٤٣٩

- 609 متوسطة  0٫66 2٫٨٣ 14٣٥ الدرجة الكلية للبعد
0٫٨٥ 

غري   0٫40
 متوسطة   0٫٧2 2٫٨٨ 14٣9 دالة 

ب دن  إطاتدد(دد١٤)ددإ ب دن:درجل نلد   مدنج ىداعنددىراددد  ا  اًد
رابع دقبل تطب قدهذرد ا ةجدد را ةرإدد ق مددتددد؛تة إعد  لدد دد  ثدجاءتد

أ لودن:دن    (دد٨٥ دد٠-) رمل  إطدد(؛٠٥ دد٠)دد ل دن    د   ثدقا د
 دد٢،دد٨٣ دد٢)دنه د لودرا  ريلد،دن ةاةابًد(د١٤٣٥،دد١٤٣٩)دالعان ددرحل اب

ممادإ لد لودأ درا ح :ديفدتطب قدهذردرابع دد،ددنب ةجددتطب قدن  إطدد(دد٨٨
ىةرإددددد نعدنادفقعتددقدنه دناد دإ ف،ددقا دضئ اًلدنا سدابمل    درملطل ب
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

ننعجتادأبدد مج عدد(دد٢٠١١)دد ش شد ن:د رملشوقدد راعؤإدد نج ىد أمه دد ن:د
ابحلعإددنراة ة ددددع    تدرا   ف ددمبلظمددرا علع؛د  ثدجتعلدرمل  فدإ م رمل

،ددنرختافدرملخاطع ؛دال ص لدالل ا جدرملعج  دابنف احداتم،دد لودرا جعإبدنرملباىة 
،ددا  دإ علعدنل ادد،ىن درو ادن:دأمدا إ دجعرءدرألخطاءدرايتدق دإعتبب ادد

ن:دد ت بىننتزإ د أ د جيبد اذرد نن اةرت ؛د را مب ددددخ ت د دإورت ج دد رمللظمدد
را ل نراثةاادد رملعل ناتد مبلدننشاةقدد

ُ
رمل رمل ب فدد إُظ ددظ م دد رجل نلدقماد دد عد

ةقع(دد١٤) رملماةإدد أ د د  ا  اًد ل دد(دد٣١،دد٢٧)ددأإضاًد ىرا  د جاءاتد ق د
ا احلد ام(دد٠١ دد٠)ددن     نقانلد ددنةابلد امد(دد١٤٣٩)ددابل   ماد

را  ريل(دد١٤٣٥) بلغد لود نب ةجددد(دد٩٩ دد٢،دد٩٧ دد٢)ددمب  إطد  ابد
تطب قدن  إطد؛دنةمبادإعجعدفاكدد دأ دنزرة درا عل عدأق تد لودرملباىةرتدد
را عل م د اباعمل دد االةتةاءد را عل عد دىرةرتد راةا م د لود قبلد ن:د ،ددرا ط إعإدد

رالم دد ميثلد  بد راذمد رملععيفد ر ق  اىد د د رملهىإدد را علعد جم معاتد نابلاءد
نق لا يفد ةقع،ددراعره:ددر ق  اىمد رملماةإاتد جاءتد ،دد٢٩،دد٢٨)دديفد  د

د  ا  اًد(دد٣٢،دد٣٠ ىرادد ن:د،ددغريد أ لود أ دددد(،٠٥ دد٠)ددمب    د إعيند مماد
راعام يفد ضئ اًلد رملماةإاتد لد هذهد تطب قد يفد نادددد(،١٤٣٩)ددرا غريد نهذرد

دد؛دنةمبادإعجعدفاكداع ىدن:درألإبابدد؛ىالد ل  دن  إطاتدهذهدرملماةإات
ن:د   لدد:ددنل ا را زرةإدرو اد را ط إعإدد رملشعن اتد تلف ذد يفد ،ددرألخطاءد
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 جملة العلوم الرتبوية

 هـ )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

ممادإةللدن:دد،دددضااددد درا عل ماتدنرشجعرءرتدرواصددابا لف ذدرايتدأتيتدنل ا
رمل رةىدد ال حبعديفد هلعد رملعطا د نرا ال  اتد المشعا د رحلعإدد د طاءد ن ا دد

ثعداعاا ددن:ددرملاا ددنرملاىإددا لف ذدن ان عداباطعددنرألإاا بدرايتدإعن دأهنادأق
نظعهعند رش ددج دد روططد اب  د ن:ددنأإضاد را عل عد شىرةرتد تُعإلد إورت ج دد

ا ذردإةللدن:دتعق زددىرة درشرعرادراوب مديفدنضعدةؤإ  ادنخطط ادد،ددرا زرة 
ضعفدرا ل  قدد:ددأ دن:درألإبابدأإضاًد(دد١٤٣٥)ددنإع دراش عم ددرمل  ةبل د

رمل    تدرشد راعملدابشرعراددنرا بانلديفدرألىرءدب دمج عد ىرةإددنمجا اتد
د دراوب م

 .  سرتاتيجية الداعمة للتعلم القيادة اإل : البعد السادس
 ( 1٥)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  (  ت ) نتائج اختبار 
 سرتاتيجية الداعمة للتعلمالقيادة اإل

 م
 

 ممارسات البعد 
 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

٣٣ 
ت  عدراة اىرتداعصدد
را علعدنرا  ةإبدد

  دالمشعا د

دن  إطددد٠٫٧٢د٣٫١٩د١٤٣٥
د٦٠٩

-
د٠٫٠٦ ١٫٨٨

غريد
دىرادد د اا ددد٠٫٧١د٣٫٣٠د١٤٣٩

٣٤ 

تزنىدق اى ددىرة دد
رشرعرادرملشعا دد

ملعل ناتدرحل إثدد :دداب
رشرعرادراوب مدد

دن  إطددد٠٫٧٧د٣٫٠١د١٤٣٥
٦٠٩ 
 

-
د٣٫٨٩

دىراددد٠٫٠٠
  اا ددد٠٫٧٧د٣٫٢٥د١٤٣٩
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 )دراسة تتبعية(   ة االشراف الرتبوي ومكاتبها املختلفة مبدينة مكة املكرمةدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة إبدار 

 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 م
 

 ممارسات البعد 
 

املتوسط   العام 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 املتوسط 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

نرا ط ةرتدرحلاصلددد
  دا  

٣٥ 

تطبقدق اى ددىرة دد
رشرعرادنب أدرا مب دد
المشعا دن:دأجلدد
تلف ذدةؤإددرشىرة دد

  دنخطط اد

دن  إطددد٠٫٧٥د٢٫٩١د١٤٣٥

-د٦٠٩
د٣٫٧٦

دىراددد٠٫٠٠
دن  إطددد٠٫٧٣د٣٫١٤د١٤٣٩

٣٦ 

ا عدق اى ددىرة دد
رشرعرادراوب مدب عل عدد
رملشعا دنت ةإب عدد
  دنصلعدراة اىرتدنل ع

دن  إطددد٠٫٨٢د٢٫٩٣د١٤٣٥

د٦٠٩
-

دىراددد٠٫٠٠د٣٫٩٦
دن  إطددد٠٫٧٣د٣٫١٨د١٤٣٩

٣٧ 

تبحثدق اى ددىرة دد
رشرعرادابإ معرةد مادد
ميب:دأ دإزإ دن:داعصد

:دن:ددرا علعدنحي 
  ددنبان اتدرملشعا 

دن  إطددد٠٫٧٣د٣٫٠١د١٤٣٥

٦٠٩ 
 

-
دىراددد٠٫٠٢د٢٫٣٣

دن  إطددد٠٫٧٢د٣٫١٤د١٤٣٩

٣٨ 

اعصدراة اىرتدأ دد
ت طابقدأاعاهلادنعدراة عد

رايتدت بلاهاددىرة دد
  درشرعرادراوب مد

دن  إطددد٠٫٧٩د٣٫٠٤د١٤٣٥

-د٦٠٩
د٢٫٣٠

دىراددد٠٫٠٢
دن  إطددد٠٫٧١د٣٫١٨د١٤٣٩

 الكلية للبعدالدرجة  
 متوسطة  0٫60 ٣٫01 14٣٥

609 -
٣٫٧٨ 

 دالة 0٫00
 متوسطة  0٫60 ٣٫20 14٣9

رجل نلد ن  إطاتدد(دد١٥)ددإُظ عد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد نج ىد
ال علع را ر مدد رشإورت ج دد راة اى د ابع د را ةرإدد جاءتدد؛تة إعد  لدد   ثد

نق دجاءتدد(،دد٠٥ دد٠)دد ل دن    دى اددأقلدن:(دد٧٨ دد٣-(د)ت)ددق مد
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ا احلد امد بلغد(دد١٤٣٩)ددرافعندد (دد١٤٣٥)ددنةابلد ام(دد٢٠ دد٣)ددمب  إطد
نهادند دقانلدىن دد،ددنب ةجددتطب قدن  إطد(دد٠١ دد٣)ددراذمدبلغدن  إط د

ا :دنرضحديفدىنةدق اى درشرعراددددرمل    درملأن لدد دأهنادت لد لودنج ى
را علعدن مل ات  را عل عديفدى عد نهذردإ فقدنعد،ددإزدآا ات نتعزد،ددراوب مدندىرة د

دا  دن  مدد راة اى دهلادىنةدابةزديفدبلاءدأبعاىدد(دد٢٠١٤)ددنادت صللد ن:دأ د
د ددرمللظمددرمل علمدد

رملماةإد أ د أإضاًد رجل نلد ن:د ىراددد(دد٣٣)ددنإ ضحد غريد جاءتد ق د
نهاد(،د٠٦ د٠)د ل دن    (د٨٨ د١-(د)ت)دد  ثدقانلدق مدد؛د  ا  اًد

د دددد-ددقمادتع درابا ثددد-رال  جدددددهذهدددنتعجع(،دد٠٥ دد٠)ددأ لودن:دن    
را  ةإ را نةرتد تة ميد راوب مد لود نرشرعراد را عل عد دىرة د ق اى د ب ددد عصد

المشعا د رألخع د را علعد رملل طددددد؛ناعصد رمل امد ا حة قد أىر  عد اعاعدقفاء د
ةؤإدددد؛هبع ض ءد يفد را عل عد هباد ميعد رايتد نرا ط إعد را غ ريد نع لدد يفد ددن إ ماد
رملماةإددند(،دد٢٠٣٠) تطب قد ىةجدد إبقد ناد ىراددد(دد٣٤)ددإ  عد جاءتد ق هناد

العام تطب قد اٍلد (دد١٤٣٥)ددنةابلد ام(دد٢٥ دد٣)دددبلغ(دد١٤٣٩)ددنمب  إطد
ن  إط  ن  إطد(دد٠١ دد٣)ددراذمدقا د تطب قد ابال بددد ددنب ةجدد نقذاكد
نةابلدد(د١٤٣٩)درايتدجاءتدىراددا احلدراعام(د٣٧،د٣٦)دا طب قدرملماةإات

نب ةجددد(دد١٤ دد٣،دد١٨ دد٣)ددد إطاتدبلغلد لودرا  ريلنمب (دد١٤٣٥)ددراعام
نهادتشريدد دره مامدق اى درشرعرادراوب مدابا ط إعدرمل يندد،ددتطب قدن  إطد

رملماةإد ددالمشعا د ا احلد ام(دد٣٥)ددديفد  دجن د ىرادد (دد١٤٣٩)دددجاءتد
(دد٩١ دد٢)ددراذمدبلغدن  إط (دد١٤٣٥)ددنةابلد ام(دد١٤ دد٣)ددنمب  إطدبلغ
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

ن  د تطب قد رمل    دد،ددإطدنب ةجدد ىن د نازرلد رملشعا د متب د أ د د د نشريرًد
رحلاة)ا،ددرملطل ب نع د أجعرهد اةاءد را عل عديفد نزإعد أق هد ناد ،دد٢٠١٩)ددنهذرد

 ب دن:دد طاءدرملشعا درملزإ دن:درملعننددد":ددصح فددرابالىدقالدا  ددن:(دد٥ص
ا دن:ددن  مدرغل عدابأل مالدرشىرةإددرايتدد،ددألىرءدن ان عدرشرعرا ددرافل د

راعمل ددد نن لحدد رملعلعد تط إعد يفد ت  عد رايتد رألإاإ دد ن ان عد أىرءد
رملماةإد دد"را عل م د راعام(دد٣٨)ددنجاءتد ا احلد د  ا  اًد (دد١٤٣٩)دددىرادد

(،دد٠٤ دد٣)دددراذمدبلغدن  إط (دد١٤٣٥)ددنةابلدراعامد(دد١٨ دد٣)ددمب  إطدبلغد
رشد ق اى د دىةرصد نلظ ننهق  د لود تعزإزد يفد ا نةهاد راوب مد ق م ارعراد ،دددد

  ددفاكد لودإل ق اتدرملشعا دددنرنعبا 
 . الربط ابلبيئة: البعد السابع

 ( 16)  جدول
للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق ممارسات بعد  (  ت ) نتائج اختبار 

 الربط ابلبيئة 

 العام  ممارسات البعد  م
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 سط املتو 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

٣٩ 

رشرعرادد دىرة د ت ا  د
رملشعا د لودد راوب مد
ن طلباتدد ب د رمل رزندد
نن طلباتدد را   فدد

  ددرألإع 

دن  إطدددد٠٫٩٢د٢٫٥٦د١٤٣٥

غريدد٠٫٠٦ ١٫٨٦د٦٠٩
دىرادد دنلخفضدد٠٫٩٧د٢٫٤١د١٤٣٩

رشرعرادد ٤٠ دىرة د غريدد٠٫٥١- ٦٠٩دن  إطددد٠٫٧٨د٢٫٨٩د١٤٣٥تشجعد
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املتوسط   العام  ممارسات البعد  م
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
التطبيق  

وفق 
 سط املتو 

درجات 
 احلرية

  قيمة
 ( ت)

مستوى  
 الداللة 

اجتاه 
 الداللة 

رملش عا د لوددراوب مد
را فبريدد منطد رإ خ رمد
نعاجلددد راشم يلد ل د

  ددرملشبالتدرملخ لفد

 ن  إطددد٠٫٨٦د٢٫٩٤د١٤٣٩

دىرادددد٠٫٦٥ 

٤١ 

رملشعا دد رشىرة د تشجعد
ددةرءدرمل  ف  إ:دآد لودأخذدد

رملعلمدإدرمل إعد)د /دد د:/د د
رألن ةد أنا اءد  ددراطالب/د

  دداةعرةرتد ل درختافدرد(ددخلددد

دن  إطددد٠٫٨٣د٢٫٨١د١٤٣٥

غريدد٠٫٧٣د٠٫٣٤د٦٠٩
دىرادد دن  إطددد٠٫٩٤د٢٫٧٩د١٤٣٩

٤٢ 
أ)عدد مبععادد رشىرة د ا عد
نعل  تدد قعرةرااد لود

  ددرملشعا 

دنلخفضدد٠٫٩٤د٢٫٤٤د١٤٣٥
-د٦٠٩

د٠٫٤٥
غريدد٠٫٦٦

دىرادد دن  إطددد٠٫٩٩د٢٫٨د١٤٣٩

٤٣ 

رشرعرادد دىرة د ت عان د
نهد نعد إ اتددراوب مد

رملخ لفددد رجمل معد
رأله رادد ا حة قد

  ددرملشوقد

دن  إطددد٠٫٨٤د٢٫٦٨د١٤٣٥

٦٠٩ 
 

-
د٠٫٣٨د٠٫٨٨

غريد
دىرادد دن  إطددد٠٫٩٠د٢٫٧٥د١٤٣٩

٤٤ 

تشجعدرشىرة درملشعا دد
الح  لد لودد
نرملعل ناتدد رشجاابتد
رألخع دد رشىرةرتد ن:د

  ددحللدنشاقلدراعمل

دن  إطددد٠٫٧٩د٢٫٧١د١٤٣٥

د٠٫٤٨د٠٫٧١د٦٠٩
دغريد
دىراددد دن  إطدددد١٫٠٢د٢٫٦٥د١٤٣٩

 الدرجة الكلية للبعد 
 متوسطة  0٫66 2٫6٨ 14٣٥

غري   0٫٨2 0٫2٣ 609
 متوسطة  0٫٧٧ 2٫6٧ 14٣9 دالة

رجل نل ن:د ب دد(دد١٦)دددإ ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د أن د د
اباب راعبطد بع د مماةإاتد تطب قد ا ةجدد را ةرإدد تة إعد  لدد دد؛ ئدن  إطاتد
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

نهادد(،دد٨٢ دد٠)دد ل دن    (دد٢٣ دد٠)ددت انم(ددت)دد  ثدجاءتدق مدد
ددممادإ لد لودأ دتطب قدهذردرابع ديفدراعامد(،د٠٥ دد٠)دق مددأ لودن:دن    

مج عدمماةإاتدد  ثدجاءدتطب قدددد(؛١٤٣٥)دد لدقماده ديفد ام(دد١٤٣٩)
جاءتدنلخفضدددددرايت(دد٤٢)ددناد  ردرملماةإددةقعد،ددرابع دب ةجددن  إطدددهذر
 ددبشبلدضئ ل(دد١٤٣٩)ددُدا للد امدد(،١٤٣٥)دد  ثدرا طب قد امن:دد

اعانل د را ببد رابا ثدد رشرعرادد:ددأنهلمادد؛نتُعجعد دىرة د ق اى د ةمباد نشغالد
راوب مدابمل امدنرملشعن اتدرا ط إعإددرمل  ابعددرايتدأتت  ادن:دنزرة درا عل عدن ب دد

دجنازها راود:دداثن  ما ددن:د رشرعراد دىرة د تع د أبن ةددةمباد ر ه مامد أ د ب مد
،ددن اجاتدرملشعا دق دإةللدن:دق ةااد لودرا  طع دنضبطددجعرءرتدراعمل

ن:دد راعرجعدد را غذإدد د د ال ص لد اباب ئدد رشرعراد دىرة د ةبطد أمه دد ةغعد
ابمل رة  نرا عل عد را علعد بعمل اتد إعتةاد مباد رمل لحدد إ  عدد،ددأصحابد قماد

 .   ملدرملشعا د
 :  ثالث اإلجابة عن السؤال ال

ن     د  ا  دد ل د ى ادد فرتد اعندد ت ج د ب دد(دد٠٥ دد٠)ددهلد
ا إ  يفد را ةرإدد رإ جاابتد  لدد رمللظمدددددن  إطاتد أبعاىد تطب قد ىةجدد

اعاناد رملههلدد،دد،رال د:ددمل غريرتدد دتعزد(ددهد١٤٣٩-١٤٣٥)ددرمل علمددقبلد
د؟دإل رتدرو  د،درمل مودرا   فا،ددراعلما
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:درا  اددرش  ا  ددالفعنددب ددنالبشفد ،ددناإلجابدد :دهذردرا هرل
ن  إطاتدتة إعد  لددرا ةرإددا ةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمددقبلدناةاًدد

را ةرإد رخ باةدد؛مل غريرتد رإ خ رمد ب د  ل  د(ددت)دداة د د المةاةندد
الل ، ناةاًد الفعندد رش  ا  دد را  ادد البشفد :د نقذاكد دد،ددن  ةل  د

ال ععاد لودى اددنادد(ددOne Way ANOVA)ددابع رإد خ رمدرا باإ:دأ اىمدر
مل غريم تعز د د  ا  دد اعندد ن:د إ ج د راعلما:ددق د نرمل مودد،ددرملههلد

د ددنرجل رنلدرا اا ددت ضحدفاك،دنإل رتدرو  دالعان د،درا   فا
 ( 1٧)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة تطبيق أبعاد املنظمة  (  ت ) نتائج اختبار 
 ( 14٣9-14٣٥)   تعلمة وفقا  ملتغري النوع لعاميامل

 
 العام

 
 االبعاد

 
 النوع

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
 احلرية 

 قيمة  
 ت 

مستوى  
 الداللة

اجتاه  
 الداللة

-د٣٠٢د٠٫٤١د٢٫٩٢دفقع أبعاد املنظمة املتعلمة د١٤٣٥
د٠٫٧٨

غريدد٠٫٤٤
دىرادد د٠٫٤٤د٢٫٩٦دأنثا

د٠٫٧٦د٢٫٨٦دأنثا
-د٣٠٥د٠٫٤٩د٢٫٩٥دفقع  أبعاد املنظمة املتعلمة ١٤٣٩

د٣٫٤٥
دىراددد٠٫٠٠

د٠٫٥٣د٣٫١٦دأنثا

رجل نل ب دد(دد١٧)دددإُظ عد د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد نج ىد   مد
رمل علمددقبلدد رمللظمدد أبعاىد تطب قد ا ةجدد را ةرإدد تة إعد  لدد ن  إطاتد

العامد رالد ،د مل غريد ق ددج  ثدددد؛١٤٣٥)ددتعز د )ت)ددمدداءتد (دد٧٨ دد٠-(د
مبعىنددد(،٠٥ د٠)ددنهادق مددأ لودن:دن    (،دد٤٤ دد٠)ددنن    دى اددبلغ
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 دإ ج درخ الاديفدن    ددىةرصدرملشعا دنرملشعااتدا ةجددتطب قدأبعاىدد
را  ريلد نه د لود ن ةاةابًد ابل  ماد رمل  إطد جاءد را علع؛د  ثد  دد٢)ددنلظمدد

ب دداعند(دد١٤٣٩)ددراعامدديفد  د  عديف(،دد٩٦ دد٢،دد٩٢ د  ا  اًد ىرادد دد
ن  إطاتدتة إعد  لددرا ةرإددا ةجددتطب قدأبعاىدنلظمددرا علعدقبل؛د  ثدد

ق مدد )ت)ددجاءتد ى اد(دد٤٥ دد٣-(د ا احلدد(،دد٠٠ دد٠)ددنن    د نقانلد
نةمبادددد(؛٩٥ دد٢))ددنةابلدرملشعا دمب  إط(دد١٦ دد٣)ددرملشعااتدمب  إطدبلغد

ن  جددد،ددا عل عرا ببديفدفاكدال ط ةرتدرحلاى)دديفدنهإ اتدردددإعجع نأإضاًد
ا  ج اتدنزرة درا عل عدرايتدت  عدمتب درملعأ درا ع ىإددنتعزإزدىنةهاديفداة قدد
،ددرجل ى دنرا ط إعدرمل  معدبعمل ادن:دخاللدتة ميدرافعصدنرا رنجدرا  ةإب ددهلا

خاللدد ند:د ال علعد نرغف اد نرا ج إ د ال غ ريد رملة ة د رملعأ د طب عدد د د دضاادد
ننإا لدد ج ر ددددنت فق ددن ع ى قل رتد ىةرإدد نعد رال  جدد ددنرحملاإلددهدذهد

د٢٠١٧) دلدنرخ لفد(،د ىةرإدد د(،٢٠١١،Khasawneh)  نعد ددندد
(Connie&Yuhfen،٢٠١١ )دد

د( 1٨)  جدول
للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة  ( ANOVA)  حتليل نتائج التباين األحادي

 لدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة ككل
 ( 14٣9-  14٣٥)   املؤهل العلمي لعاميوفقا  ملتغري 

 
 العام 

 
 االبعاد 

جمموع  مصدر التباين 
 املربعات 

درجة  
 احلرية 

متوسط 
 املربعات  

 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة 

ب دد  أبعاد املنظمة املتعلمةد١٤٣٥
درجملم  اتد

د٠٫١٢٢د٢٫١١٩د٠٫٣٩٧د٢د٠٫٧٩٣
دغريدىراد

ىرخلدد
درجملم  اتدد

د٠٫١٨٧د٣٠١د٥٦٫٣٤١
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د٣٠٣د٥٧٫١٣٤درابلادددرجملم ،
ب دد  أبعاد املنظمة املتعلمةد١٤٣٩

درجملم  اتد
د٠٫٠١٢د٣٫٧١١د١٫٠٠٨د٣د٣٫٠٢٤

دىرادد
ىرخلدد

درجملم  اتدد
د٠٫٢٧٢د٣٠٣د٨٢٫٣٠٧

د٣٠٦د٨٥٫٣٣١درجملم ،درابلاد

رجل نل ن:د د  ا  دد ل دد(دد١٨)ددإ ب د ى ادد فرتد اعندد نج ىد   مد
تة إعد (دد٠٥ دد٠)ددن     ن  إطاتد أبعاىددب د تطب قد ا ةجدد را ةرإدد  لدد

العامد راعلماد رملههلد مل غريد تعز د رمل علمددقبلد   ثدددد(؛١٤٣٥)ددرمللظمدد
ق مدد )دا)ددبلغلد تزإ د :ددد(،١١٩ دد٢(د رش  ا  دد ى ا  اد  دد٠)ددنقانلد

ممادإعيند  مدنج ىداعندديفدرا ة إعدتعز دالمههلدراعلمادالمشعا دد(،دد٠٥
د،ددنرملشعاات ب دن  إطاتدتة إعد  لددديفد  د  عتداعنددىرادد   ا  اًد

اباعامد رمل علمددقبلد رمللظمدد أبعاىد ا طب قد مل غريدد(دد١٤٣٩)ددرا ةرإدد تعز د
ق مدد جاءتد راعلما؛د  ثد )ا)ددرملههلد رش  ا  ددد(دد٧١١ دد٣(د نى ا  اد

اذردنن:دأجلدا إ ددد(؛٠٥ دد٠)ددنهادق مددأقلدن:(دد٠١٢ د٠)دد ل دن    
را رملةاةانتد دجعرءد رافعندد د ابإ خ رمدرجتاهد رال  جددددد(،LSD)ددبع إدد نقانلد

د:دد لودرالح درا ايل
 ( 19)  جدول

اليت تعزى ملتغري املؤهل  (  14٣9)  لدرجات تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة ككل للعام(  LSD)  نتائج اختبار
 .العلمي

 الدكتوراه  املاجستري البكالوريوس  املتوسط احلسايب املؤهل العلمي 
د---د*٠٫٢٠د---د٣٫١٤ بكالوريوس
د---د---د---د٢٫٩٣ ماجستري
د---د---د---د٣٫١٦ دكتوراه 
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

أ درافعندديفدتة إعدىةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددد(دد١٩)ددإ ب دن:درجل نلد
راعلم دد رملههالتد فنمد رملشعا د ا احلد (ددبباا ةإ  )ددرمل علمددقبلدقانلد

رملههالتد د دق هنعددد(؛ناج  ري)ددنةابلدفنمد را ببد إعجعد أمدفنمدد)ددنةمباد
رابباا ةإ  نهد رملععاد(ددهلد نرحل  لد لود را علعد يفد نةغبدد تطلعاًد ممادد،ددأقثعد

إعاعدن:دىةجدددىةرق عدند  اإ عدب ج ىدمماةإاتدنلظمددرا علعدأقثعدن:دد
ىةرإد ددغريهع دا  د ت صللد ناد نعد رال  جدد )نت فقدهذهد دد(،د٢٠١٥، Ali et al:د
راعررد د(،دد٢٠١٧)ددراعالددنأب ن:د ىةرإددقلد ن ا جد نعد (،د٢٠١٣)ددنخت لفد

د( د٢٠١٥)دنراع داصع دنرحلاة)ا
د( 20)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة  ( ANOVA)  حتليل نتائج التباين األحادي
 لدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة ككل

 ( 14٣9- 14٣٥)  وفقا  ملتغري املسمى الوظيفي لعامي
 

 العام
 

 االبعاد
مصدر  
 التباين 

جمموع  
 املربعات

جة در 
 احلرية 

متوسط  
 املربعات  

 قيمة  
 ف

مستوى  
 الداللة

ب دد  أبعاد املنظمة املتعلمةد١٤٣٥
درجملم  اتد

د٠٫٨٤٢د٠٫١٧٢د٠٫٠٣٣د٢د٠٫٠٦٥
دغريدىراد

ىرخلدد
درجملم  اتدد

د٠٫١٩٠د٣٠١د٥٧٫٠٦٩

رجملم ،دد
درابلاد

د٣٠٣د٥٧٫١٣٤

ب دد  أبعاد املنظمة املتعلمةد١٤٣٩
درجملم  اتد

د٠٫١٢٠د٢٫١٣٩د٠٫٥٩٢د٢د١٫١٨٤
دغريدىراد

ىرخلدد
درجملم  اتدد

د٠٫٢٧٧د٣٠٤د٨٤٫١٤٦

رجملم ،دد
درابلاد

د٣٠٦د٨٥٫٣٣١
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رجل نل ب دد(دد٢٠)ددإ ضحد د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد ت ج د أن د د
أبعاىدد تطب قد ا ةجدد نرملشعااتد رملشعا د ن:د را ةرإدد تة إعد  لدد ن  إطاتد

را   رمل مود مل غريد تعز د قبلد رمل علمدد اعانارمللظمدد -١٤٣٥)دد فاد
  ثديدإب:دمل غريدرمل مودرا   فادالمشعا دنرملشعااتدأمدأ)عدددد(؛١٤٣٩

د ديفددىةرق عدا ةجددتطب قدأبعاىدرمللظمددرمل علمدديفدراعان د
د( 21)  جدول

للفروق بني متوّسطات تقدير عينة الدراسة  ( ANOVA)  حتليل نتائج التباين األحادي
 علمة ككللدرجة تطبيق أبعاد املنظمة املت

 ( 14٣9- 14٣٥)   وفقا  ملتغري سنوات اخلربة لعامي
د
دراعام

د
در بعاىد

جمم ،دددن  ةدرا باإ:د
درملعبعاتد

ىةجددد
درحلعإدد

ن  إطدد
درملعبعاتد

دق مدد
دا

ن    دد
درا  ادد

 أبعاد املنظمة املتعلمة د١٤٣٥

ب دد
درجملم  اتد

د٠٫١٠٠د٢د٠٫٢٠٠

د٠٫٥٩١د٠٫٥٢٨
دغريدىراد

ىرخلدد
د٠٫١٨٩د٣٠١د٥٦٫٩٣٤درجملم  اتد

د٣٠٣د٥٧٫١٣٤درجملم ،درابلاد

 أبعاد املنظمة املتعلمة د١٤٣٩

ب دد
د٠٫٤٣٢د٥د٢٫١٥٩درجملم  اتد

د٠٫١٧٠د١٫٥٦٢
دغريدىراد

ىرخلدد
د٠٫٢٧٦د٣٠١د٨٣٫١٧٢درجملم  اتد

د٣٠٦د٨٣٫٣٣١درجملم ،درابلاد

رجل نل ب دد(دد٢١)دددإُظ عد د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد نج ىد   مد
لددرا ةرإددا ح إ دىةجددتطب قدأبعاىدنلظمددرا علعددن  إطاتدرإ جاابتد  

راعان د ن:د ابلد رو  د إل رتد مل غريد تعز د درا بعدد ددن امد(دد١٤٣٥)د
تطب قددددمبعىن(،دد١٤٣٩) ا ةجدد رملشعا د دىةرصد ته)عديفد يد رو  د أ دإل رتد
د ددرمل علمدبعاىدرمللظمددأ
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

 :  ملخص النتائج
رمللظمد - أبعاىد تطب قد ىةجدد أ د رال ا جد راعان دددأ  عتد يفد ددرمل علمددقبلد

  ددب ةجددن  إطددتجاء(د١٤٣٩-١٤٣٥)
ن     - ن:د أقلد د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد نج ىد ىالد لود ددقماد

راعامد(دد٠٫٠٥) ا احلد نقانلد رألبعاىدقل اد تطب قد دددبة مد(ددهد١٤٣٩)ددديفد
 ( دد٢٫٩٥-)دت

راعان د - يفد را طب قد ىةجدد ن:د  ثد رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد تعت بد ددقا د
 :ددقاا ايل(دد١٤٣٩-١٤٣٥)
راعان دنب ةجدددددنرحل رةديفدرملعتبددرألن ديفدجاءدبُع دتعزإزدر إ ف اةدد  ١

  ددتطب قد اا د
را عان دنتعلعدرافعإقداجاءديفدرد  ٢ راثان دديفددأنادبُع دتشج عد ددراعامدملعتبدد

ت(دد١٤٣٥) ن  إطدب ةجدد يفدد،ددطب قد راثااثدد (دد١٤٣٩)ددراعامنابملعتبدد
ءدبُع دراة اى درشإورت ج ددرا ر مددديفد  دجا،ددب ةجددن  إطددأإضاًد

ن ة نددد(دد١٤٣٩)ددراعامتبددراثان ددنب ةجددتطب قد اا دديفددال علعديفدرملعد
 ( دد١٤٣٥)د :دنعتب  ادراثااثدديفدراعامد

عربعددنب ةجددد لدبُعد ددجياىداعصدرا علعدنرا ط إعدرمل  معديفدرملعتبددرا  ٣
  ددراعان ددتطب قدن  إطدديف

اءدةؤإددنشوقدديفدرملعتبددروان ددنب ةجددتطب قددجاءدبُع درا مب دابل  ٤
ىةد(،دد١٤٣٥)دددن  إطدد ام رملعتبدددُدأتخعدن:د  ثد د د را طب قد جدد
  ددنب ةجددتطب قدن  إطد(دد١٤٣٩)ددراعامرا اىإدديفدد
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جاءدد  ٥ اة د را علعد ننشاةقدد رملععادد أنظمدد ق  ابد دنشاءد بُع د أناد
ُدتة مدد(،دد١٤٣٥)ددمابملعتبددرا اىإددنب ةجددتطب قدن  إطدديفدراعا

 ( د١٤٣٩)دداعامبددروان ددب ةجددتطب قدن  إطدديفدرد درملعت
 لدبُعد دةبطدرمللظمدداباب ئدديفدرملعتبددرا ابعددنرألخري دنب ةجددتطب قدد  ٦

  دراعان د  إطدديفدن
د  ا  دد ل دن     - فرتدى ادد اعندد د دنج ىد أإضاًد رال ا جد ددت صللد

تطب قدد(دد٠٫٠٥) ىةجدد رمل علمدمماةإاتدديفد رمللظمدد اعصدد)ددأبعاىد دجياىد
رمل  مع نرا ط إعد نرحل رة،ددرا علعد ر إ ف اةد را عان دد،ددنتعزإزد نتشج عد

رافعإق را علع،ددنتعلعد ننشاةقدد رملععادد أنظمدد ق  ابد نراة اى دد،ددندنشاءد
را ر مددال علعر يفد  ديدتظ عدد،ددراعان د خ الاددددتعز (ددشإورت ج دد

را مب دابلاءدةؤإددد)ددىةجددتطب قدمماةإاتدبُع م  ا  اًديفدداعنددىراددد
 ( دنراعبطداباب ئد،دنشوقد

را ةرإددد - تة إعد  لدد ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد   عتد
رمللظمد أبعاىد تطب قد العامدا ةجدد رمل علمددقبلد مل غريددددتعز د(دد١٤٣٩)دددد
 ( دد١٤٣٥)ديفد  ديدتظ عدالعام،درال ،دنقانلدا احلدرشانث

تة إعد  لدددقماد   - ن  إطاتد ب د د  ا  دد ى ادد فرتد اعندد عتد
ددتعز د(دد١٤٣٩)ددددرمل علمددقبلدالعامرا ةرإددا ةجددتطب قدأبعاىدرمللظمد

راعلماد رملههلد ا احلدفنمد راعلمادنقانلد رملههلد (،درابباا ةإ  )ددمل غريد
نيدتظ عداعنددفرتدى اددد  ا  ددد( دد١٤٣٥)دديفد  ديدتظ عدالعام
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 د. حياة بنت حممد بن سعد احلريب

تة  ن  إطاتد رب د أبعاىد تطب قد ا ةجدد را ةرإدد رمل علمدددإعد  لدد مللظمدد
  ددمل غريدرمل مودرا   فادنإل رتدرو  ددقبلدالعان دتعز 

 التوصيات  
د:ديفدض ءدرال ا جدرايتدت صللددا  ادرا ةرإددت صادرابا ثددابا ايل

 .  الرتبويللمسؤولني يف إدارة اإلشراف : أوال  
ا علعدرمل يندابا عان دنعدرا   رتدددنشاءدن   دن خ  ددشىرة د مل اتدرد -

ددرشىرةإددرألخع درىرة درا عل عدتب  دن هنادد :دجتذإعد)ةااددرا علعدندىرة د
تة  عدن    تدرا علعدنرملع قاتدرايتددددقمادتعملد لو،دد مل ات دنمماةإات 

تةفد ا ةًد رايتد را قا  دد نرآلا اتد راعالج دد رحلل لد ا ضعد يفددددات رج  اد
  ددلعدرمل ل دتب إ:دنلظماتدرا ع

رشددنلح - اةاى د نلاإبدد نصال  اتد ننباتب ددن هنا اتد راوب مد رعراد
أ ا طب قد راالزمد را  عد يفددا ة ميد رمل علمدد رمللظمدد نمماةإاتد رشىرة ددبعاىد

  دنب درملشعا د لودرخ الادن م ااع
نرملعرد - ابمل اىةد نتزنإ هاد راوب مد رشرعراد رىرة د رملب بدد جعددا إثد

ددردابونن ددنرا جم اتدرمل ع ى دا ب  دن  ةًد ددنرا إا طدرشنرألحباثدراعلم
راوب مددددردن ج ىًد رشرعريفد راعملد مبجالد رواصدد نرملعل ناتد المععادد

  ددنابمللظ نددرا عل م د
نرملشعا د :دق ف ددد - راوب مد رشرعراد اة اىرتد را  ةإب دد را نةرتد تة ميد

نرشااى دد،ددجمل معاتدرمل ل دتطب قدأبعاىدنمماةإاتدرمللظمددرمل علمددا ب إ:در
  ددنتة ميدأ)عدرا  ةإبد لودرألىرء،دن:درا  ةإبد :دبُعد ديفدفاك
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نتة ميدأىرءدد،ددةبطدنلظ نددق اى درألىرءدرشرعريفدمبماةإاتدرمللظمددرمل علمد -
نره مانااعدد،ددرملشعا ديفدض   ا رملشعا د اإلااى ددددهبا؛نتضم دقفا تد

  دداعددراعملدنرملشعن اتدرا ط إعإدددنل اديفدرخ  اةدراة اىرتدنق اى 
بدرمل ط ة ددخت  صدرمل رةىدرمللاإبددا  عدنباىةرتدرملشعا دنا طب قدرألإاا  -

هعدرا قلدرابايفدا لف ذدأاباةهعدرا ط إعإددن  مددند طاؤد،دديفدجمالد مل ع
  ددرإ عجالدرال ا ج

را علعدد - حيعص  د لود راذإ:د رملشعا د ن:د رمل م زإ:د ا حف زد نظامد نضعد
  ددنإ  م  ديفدرا شاةصدرملععيفدنعدزنال  ع،ديتراذر

رش - رأل باءد رملشعا ددختف فد نراعنت ل دد :د طاقااعىرةإدد ت   لكد دد،دددرايتد
نرألخذدمبلح  ااعدد،ددهعدرافل ددرألإاإ ددابمل رة ةدنا دن:دأىر  عدألىنر

  ددنت ص ااعدا ط إعدرشرعرادنراعمل ددرا عل م د
نرالةاء - رالةار دد رحللةاتد ق اىرتدددقاندد ب د ن  مع د ب فدد را نةإدد رتد

نرملشعا د راوب مد رابعض،ددرشرعراد بعض عد رملشعا د دد شج عدلادد؛نب د
نرا جاةبددد لو ت رج  عدا  عدددد،ددنةلدرو رتد رايتد رملشبالتد ننلاقشدد

  ددنمتب ل عدن:دتب إ:دةؤإددمجا  ددنشوقدد،را علعدنتشاةصدرملععادد
رملشعا دنتطلعااعدب  - تلب   ادد،دد ة دىنةإدرإ ة اءد اجاتد نراعملد لود

  دمبادإضم:دت اريدب ئددحمفز دال عان دب ل عدنرشب ر،
تشج عدبلاءدراشعرقاتدنعدنهإ اتدرجمل معدرمل ع ى دا  عداة قدغا تدد -

  ددنا ط إعدرمللظ نددرا عل م ددد،دنأه رادرشرعرادراوب م
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 توصيات للمشرفني واملشرفات 
را - راثةدد بلاءد رجلاىد لود ا إ عراعملد خاللدددد،ذرت دد ن:د ن اةراعد نتط إعد

رمل  مع رمل ا ددد،را علعد رافعصد ن:دقلد رملععاددددد؛نرشااى د ن    د اعاعد
  درمل ط ة ديفدجمالدراعملدرشرعريف

ر إ فاى درافعل ددن:دنلظ نددق اى درألىرءدرشرعريفدن:دخاللدت خادرا قددد -
ننعل نااا ب اانااد تعبئدد يفد رألددد؛نرمل  رق دد ننةاةن  ددا ح إ د رحلايلد ىرءد

  ددابألىرءدرا ابقدال ح  دنرا ط إع
تة ميدد - نرشخالصد ل د ابا عر دد رملشعا د ابعضددرا زرمد را غذإدددبعض عد

دراعرجعد رالظعد :دد،د بغضد ب ل عد رمل باىادد راثةدد بلاءد نراعملد لود
  ددرخ الاااع

رإ ة اءدرآلةرءدن:درمل  ف  إ:دنأصحابدرمل لحددراذإ:دتعبط عد القاتدد -
 ددنأنا اءدرألن ة،ددنراطلبد،ددنرملعلمات،ددق اىرتدرمل رة :ددنثلدد؛دلدنع ع م
د ددنرشااى دنل اديفدتط إعدأإاا ب عدنأىر  عديفدراعملدرشرعريف،ددخل د د

رايتدد - رايتدنعتدهبعدنراطعددنرألإاا بد نشاةقددخ راعدنجتاةهبعدنرألخطاءد
ةد نغريد ةمس دد اةاءرتد يفد زنال  عد نعد ا جانزهاد هباد ا لم دددتعانل رد مس د؛د

د ددنا ب ن ردن رةىدى عدبعض عدبعضاًد،ددننشعدرملععاد،درا علع
را ق ةددد - نرملععادد رملعل ناتد راةا عد لودمجعد راشم يلد را فبريد راوق زد لود

  ددراعملد لد دن رج ددقضا دننشبالت
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 املراجع 
ن  دت راعدأبعاىدرمللظمددد( دد٢٠١١)ددزقادةنزمد،ددننعجتا،ددب امدحمم ،ددأب د ش ش -

راعانل رمل  نظعد نج دد ن:د رألق ود جانعدد يفد رشإالن ددد،ددعلمدد رجلانعدد جملدد
راعل ا،ددرشن ان د نرا ةرإاتد راعلماد رابحثد بغز ،ددرهن د دد١٩،ددرجلانعددرشإالن دد

د دد٤٣٨-٣٩٧(،د٢)
راعال - حمم د  يند،ددأب د ناقدد( دد٢٠١٧)دددا لود رمل علمدد رمللظمدد أبعاىد ت راعد ىةجدد

جملددد،ددانعددراطا فدن:دنج ددنظعدرمل  فاتيفدقل ددراوب ددجبددDLOQنة ا دد
-٤٤٥(،دد١)ددد١٨،ددجانعددرابحعإ:،ددجملسدرالشعدراعلما،ددراعل مدراوب إددنرالف  د

د دد٤٨٧
ىةجددت راعدأبعاىدرمللظمددرمل علمددمب رة د( دد٢٠١٣)ددحمم ددبعره عدخل ل،ددأب دزإ  -

،ددرا   فانقااددراغ ثديفدحمااظاتدغز دن:دنج ددنظعدن إعإ ادن الق  ادبعضاهعدد
د درجلانعددرشإالن ددبغز ،دقل ددراوب د،ددةإااددناج  ريدغريدنلش ة 

رملشعادراوب مديفدا  دد( دد٢٠١٨)دددحمم  لادإع  دد،ددآلد اة  - نرقعدمماةإدد
ن  رن د ىةرإدد را نامد مب إلدد راعامد را عل عد مب رة د را لظ ماد رابحثد،ددرمللاخد جملدد

راوب د يفد اآلىرب،ددراعلماد رابلداتد نراوب ددددقل دد مشدسد،ددنراعل مد دد٨،ددجانعدد  د
د دد١٩٨-١٤٣(،د٩)

ىةجددمماةإددرشىرة درمل ةإ دد إورت ج اتدرمللظمدد( دد٢٠١٢)دراىمددبعره ع،درابلا -
تفع ل ا نإبلد غز د مبحااظاتد راثان إدد رمل رة د يفد غريدد،ددرمل علمدد ناج  ريد ةإاادد

  ددرجلانعددرشإالن ددبغز ،دقل ددراوب د،ددنلش ة 
رشرعرادراوب مدن:دتفانتدرألىرءد( دد٢٠١٦)ددحمم دب:دإع  دب:د لا،دداراب ر -

رألىرء ق اى د أااد،ددد د نرالف  د،ددجملدد راوب إدد العل مد را ع ىإدد ،ددراع ض،ددرجلمع دد
د دد١٢٠-١١٩(،د٥٠)

را طين - را ح لد رململدبد(دد٢٠٢٠)ددبعاننجد ةؤإددد بدعرنجد ددوجعددإر(دد٢٠٣٠)ددأ  د
ددب  د٢٣/٦اةإخد د٢٠١٩/دد ند:د gov. yesser. www//: pshtt .مد

pdf. 2-sa/ar/Documents/NTP_arد
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ىةجدددنبان ددتطب قد( دد٢٠١٧)ددن  ب ددبعره عدأمح ،ددنرحملاإلد،ددحمم د لا،ددج ر  -
رمللظمددرمل علمددن:دقبلدرملشعا دراوب إ دن القددفاكدابألإل بدراة اىمدا إ عدد

رملعلم  نظعد نج دد راوب إد،ددن:د راعل مد را،ددجملدد راب إلجملسد جبانعدد دد٣١،ددلشعد
د دد٣٢٠-٢٧٧(،د١٢٢)

هللا،ددرحلم  ر  - راععب دد( دد٢٠١٧)دددبعره عد ب د ابململبدد راوب مد رشرعراد تط ةد
(،دد٥٢،د)دراع ض،ددرجلمع ددرا ع ىإددالعل مدراوب إددنرالف  د،ددجملددأااد،ددرا ع ىإد

  دد١٦-١٤
ج ز،ددرحلعب - ب:د تطب ( دد٢٠١٥)ددا  د ض ءد يفد راوب مد رملشعاد نف  مدأىرءد قد

،ددجملددقل ددراوب دد،ددر ق  اىدرملععيفدرىرةرتدراوب ددنرا عل عدابململبددراععب ددرا ع ىإد
د دد٩٨-٧٣(،د١٠٢)د٢٦،دجانعددبل ا

رن ظعنردد( دد٩/٢٠١٩/دد٥)دد ب دهللاد،ددرحلاة)ا - نرملعلماتد رملعلم د إبشعد را عل عد نزإعد
د دد٥ص ددحمل ات دجعإ  درابالىد د زنددحمفزرتدقعإباًد

أبعاىدرمللظمددرمل علمددنراة اى درا ح إل ددنراعالقددد(دد٢٠١٥)ددإلطا دغاابد،ددرا حيان -
ه ئددد أ ضاءد نظعد نج دد ن:د راب إلد جانعدد يفد رجلانع دد راة اىرتد ا  د ب ل ماد

د دد١٠٢-١٥(،د١١٦)د٢٩،دجملسدرالشعدجبانعددراب إل،درجمللددراوب إد،درا  ةإس
صاحل،ددراعرر  - ب:د رش( دد٢٠١٣)دددبعره عد تطب قد نرا عل عددنرقعد الوب دد راعاندد ىرة د

رمل علمد رمللظمدد ألبعاىد راة  عد نلش ة ،ددمبلطةدد غريد ناج  ريد راعل مد،ددةإاادد قل دد
  ددجانعددرشنامدحمم دب:دإع ىدرشإالن د،در ج ما  د

ن  دت راعدأبعاىدرمللظمددرمل علمددابملعاه درألزهعإددن:دد( دد٢٠١٤)دد  امد،ددةنضا  -
ا  ا راعانل د نظعد األحباثجم،ددنج دد رالجاحد جانعدد رشن ان د)ددلدد دد٢٨(،ددراعل مد

  دد٢٤١٠-٢٣٧٣(،د١٠)
رمللظمددرمل علمددنتطب ةاااديفدرململبددراععب دد( دد٢٠٠٩)ددنآخعن  ب درالاصعدد،ددزرإ  -

رمللب ددابجلب ل:ددرا ع ىإددىةرإدد ااد رهل ئدد راع    دديفد را نيلد،ددراةطا اتد رملهمتعد
نع  درشىرة د،ددن ام دد٤-١(،دد زديفدراةطا،درحلب ناحن دأىرءدن م)ددال لم ددرشىرةإد

  ددراع ض،دراعاند
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نآخعن ،ددرازهعرن - أمح د ب:د رملشعاد( دد٢٠١٦)ددنعجبد أىرءد ت رج د رايتد رملع قاتد
راوب إد رمل  ج رتد راوب دد،ددراوب مديفدض ءد راوب د،ددجملدد رألزهع،ددقل دد دد٢،ددجانعدد

د دد٦١٩-٥٦٢(،د١٧١)
أقعم،ددإلطا  - راوب إددد( دد٢٠١٠)دد   ةضحودد،ددنخضعد،ددإ زر د رملهإ اتد

د دىرةدرافبع،د ما ،دقملظماتدن علمد
إ ا د دددد٣ إ درشردعرادراددوب مدرإوجعدب داةإخددجت( دد١٤٣٥)ددم داا دحمخد،ددراشد عمد -

دpdf. net/book/20/13396. saaid. www//: httpند:دد٢٠١٩
رمللظمددرمل علمددنرا ح لدن:دراضعفدرشىرةمد( دد٢٠٠٣)دد زته  دحمم دددد،صةع -

ال ناد رشىرةمد رألىرءد دىرة د يفد را م زد رشىرة د،ددد د يفد راعربعد راعامد را ل مد درملهمتعد
راععب) را ط:د ا ط إعدنتلم ددرملهإ اتديفد ،ددأق  بعدد١٦-١٣(،ددراة اى درشب ر  دد

  ددىنشق
أن د،دد بابلد - أمح د ن علمد دد(٢٠٠٧)ددصاحلد رألةىن ددقملظمدد را رقعدد:ددرمل ةإدد

رألةىن د،ددنرا طلعات نلش ة  ددرجلانعدد غريد ىق  ةرهد راعل ا،ددةإاادد را ةرإاتد ،دقل دد
د ددرجلانعددرألةىن د

ىةجددمماةإددن إعرتدرمل رة دراثان إدد( دد٢٠١٥)ددخل ى،ددنرحلاة)ا،ددنع:،ددراع اصع  -
رمل علمد رمللظمدد راطا فد إورت ج اتد راوب إد،ددمب إلدد العل مد رألةىن دد )رجمللدد (دد١،د

د دد٣١-٤٣،دد١١
مح ،ددراع اا - ب:د را ل ق د( دد٢٠١٠)ددصاحلد راعل مد يفد رابحثد د د ،ددرمل خلد

د دىرةدرازهعرء،دراع ض
ىةجددت راعدأبعاىدرمللظمددرمل علمددابمل رة د( دد٢٠١٦)دددةمحددحمم دصاحل،ددراغان مد -

رابا د مبلطةدد راوب د،ددراثان إدد را،ددجملدد رألزهع،ددوب دقل دد (،دد١٦٧)دد٢،ددجانعدد
  دد٣٩٠-٣٥١

ىنةدرشرعرادراوب مديفدا  دأىرءدنعلماتد( د٢٠١٧)دخل ىد ب دراعمح:،درافاإز -
رجلمع ددرمل عإددد،ددجملددرملععاددراوب إد،ددراوب ددرافل دديفدرملع لددرمل  إطددمب إلددراع ض

د دد١٦٣-٥٦(،دد١٠)د٥،دألص لدراوب د

http://www.saaid.net/book/20/13396.pdf
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ن إا،ددراةعن - ب:د ابملع لدد( دد٢٠١٣)ددبلغ ثد رشرعرا دد رألإاا بد بعضد نع قاتد
ةإااددناج  ريدغريدد،ددراثان إدديفدنلطةدد  ريدن:دنج ددنظعدنشعيفدراعل مدراطب ع د

دجانعددأمدراةع د،دقل ددراوب د،ددنلش ة 
إ إفد،ددراةبال  - ملعلماد( دد٢٠١٨)ددااإز د رمل ل دد را لم دد راوب مديفد رشرعراد ىنةد

جملددد،دددض ءدبعضدرمل غريرتدرا مي غعرا دديفدن إلدد ا لراعل مدن:دنج ددنظعهعديف
نرالف  دد راوب إدد نرا ةرإاتد األحباثد رملف   دد راة  د -٥٧(،دد٢٦)ددد٩،ددجانعدد

د دد٧٥
را علعد( دد٢٠١٧)ددن ة د لا،ددرابثريمد - ا رنجدصع ابتد راوب مد نع قاتدرشرعراد

راع ضد مبلطةدد تط إعهد نإبلد ر ب  ر  دد رملع لدد مب رة د بعضدددرمللحةدد ض ءد يفد
راوب د،ددرمل غريرت يفد راعلماد رابحثد نراوب د،ددجملدد نراعل مد اآلىربد رابلاتد ،ددقل دد

د دد١٧٩-٢٠٢(،دد١٨)دد٨،دجانعدد  دمشس
غازمد،ددرحملم مد - ب:د راوب مدد( دد٢٠١٠)ددنل  ةد رشرعراد مل إعمد رشىرةإدد رألىنرةد

ةإااددناج  ريدد،ددألمه درىرةرتدراوب ددنرا عل عديفدرململبددراععب ددرا ع ىإددرا رقعدنر
د دددجانعددط بد،دقل ددراوب د،ددغريدنلش ة 

را ع ابتدرايتدت رج درملشعا  دراوب إ ديفدد( دد٢٠١٦)دحمم دب:دن إا،ددرمل ع ىمد -
ةإااددناج  ريدد،ددتطب قدنلظ نددق اى درألىرءدرشرعريفديفددىرة درا عل عدمبحااظدد ب ا

د ددجانعددأمدراةع د،دقل ددراوب د،ددغريدنلش ة 
رمل علمدد(دد٢٠١٤)دددةناإل،ددن  مد - رمللظمدد نباىئد بلاءد يفد را لظ م دد راة اى د ىنةد

را  اند ن إعإدد إ انطعرصد مبهإ دد ن  رن دد نلش ة ،ددىةرإدد غريد ناج  ريد ،ددةإاادد
د ددجانعددحمم دخ ضعدب بع ،دقل ددراعل مدرشن ان ددنر ج ما  د

نقااددرا خط طد،د٢٠٣٠ململبددىنةدرا عل عديفداة قدةؤإددر( د٢٠١٦)دنزرة درا عل ع -
د ددراع ض،درشىرة دراعانددال خط طد،دنرملعل نات

را عل ع - راثااث( دد١٤٣٦)ددنزرة د رشص رةد راوب مد اإلرعراد را لظ ماد ،ددرا ا لد
د ددراع ض
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نرا عل ع - راوب دد رملععاد( دد١٤٢٩)ددنزرة د يفد  عد راوب مد را زرة دد،ددرشرعراد نقاادد
د ددراع ض،دعرادراوب مدرشىرة دراعاندداإلر،دال عل ع

www//: https .ن:دددد٢٠١٩دد/دد٦/دد٢٤ب اةإخددرإوجعدد،ددرا عل عنزرة دد -
aspx. sa/ar/Pages/vision2030. gov. moeد
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                                                                           هـ 1441 /3 /9تاريخ قبول البحث: هـ   1441  /1  /25تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:
فوجهدد حبلثدددوالب ودد هالتددد  لبحشددد يف الب و ددويف ل لب ددد حبللهدد البحث دد لعرلف ددد  ا

(لتفجوبهتدددد لبحث  يدددددع لتب دددددش   ل2019(لعرل 2010بح لميددددعلبح  ايدددددعلبة مددددعلحل ددددد  ل ددددد ل 
بحث ح  نلب وهالبحوصد  لب حد  لتبحش ليلد لحش  يددلفهد بالبحث د ل د لقد حتلال  دعل ليد ل

علاحيلع لتف ونتل د ل دتلتد حبلعلميدعلبةشوى لت  لبُقشريحبلعيوعلبحث  لال   علع وبئي
 (لث ً .1278ُُم معل  ل تلدتحتلع ايع لتالغلعمج يللثوثه ل 

لت  لفوص لبحث  لعرلتموععل  لبحوش ئالك نل  لفمهه :
تجدددودلتددد سنليفئيحددد نلجددد  نلبحشوجهددد حبلبحث  يدددع لتمهددد :ل  دددو حبلب دددوها لتبحش  دددي  ل

يف ا لتبألهددد بالب   فيدددع لتنلددد ،حبلبحش  دددري لت دددث علتددد سحبلف عيدددعلتهددد :لع ددد فيجي حبلبحشددد 
لتبأله بالب ه يف ع لتف وي حبلبحش ليم لتُمشوىلب وها لتبحربب البحش ليميع.

كم لفنهل وج لبقش ف حبل لفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الف ودل شغريي:لب لع ل
%( لت  لدمل29.27ت وعلبحو   لت  لالغتلنحثعلن  ه لعرلعمج يللن  لبحث دوالبح او دعل 

ل%(.54.90ثوالب و هالتد  لبحش يف ال  و لهب لابح لتبح لف طلتاوحثعلالغتل 
تفظهددد حبلنشددد ئالبحث ددد لفنلبح جدددوبحبلبحث  يدددعلحلمجددد سحبلبح ئيحدددعلالغدددتلفيفا دددعلتددد سحبل

(ل21يفئيحعل  لفص ل شع لته :لب و هالتبحش ليم لتب  لم لتبحربب ا لتبحول ،حب لايوم ل وج ل 
 لب  سحبلبح  عيعل  فثعلف فًث لف  ع ً،لكم ل ل :لنل ،حبلب دوها لتفندوبالب ود ها لللفجو لث يع

تف ددالب ودد ها لتفوليمدد حبلب ودد ها لتبألهدد با لتفلددو  لب ودد ها لتنلدد ،حبلبحددش لم لتبحددربب ال
  لم لبإلث بئيع لتنل ،حبلب   فع لتبحثيئعلبحش ليميع لتجود لبحش ليم لتبألن لعلبحش ليميع لتعع بدلب

تف ددوالب ودد ها لتبحش  ددي لبحوجدد بت لت  دد  حبلبحش لدديم لتف ددوالبحللثددع لتنلدد ،حبلبحدد ك   ل
 ت  ش  بحبلب  لملتبجت ه فه لتبحربب البحش يف ثيع لتبحشوميعلب هويع.

ب د حبلبح لميدعلبح  ايدعلل– فوجه حبلثوالب و هالتد  لبحشد يف ال  الكلمات املفتاحية:
لبحش يف ا(ب و هالتد  لفجوبحبلثوالل–بة معل
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Abstract: 

This study aimed at identifying curriculum and instruction research trends 

published in referred Arabic journals and their research gaps during the period 

between (2010 – 2019). The descriptive and analytical method to achieve the 

research objectives through the content analysis form was utilized.  The research 

sample was selected in a simple random manner, and consisted of (1278) 

research in six refereed journals from six Arab countries. The research results 

revealed that the research trends were represented in two main domains: 

curriculum components and academic achievement. Besides, there are other 

seven sub-domains: teaching strategies, cognitive objectives, thinking theories, 

psychomotor objectives, teaching techniques, content, and instructional 

programs. In addition, the results showed that there are four research gaps in the 

main domains out of six, and they are: curricula and education, teacher, 

programs, and theories. There are also differences in the trends of curriculum 

and instruction research due to the  journal and the publication year variables. 

The percentage of its publication to the total publication of the educational 

research was (29.27%), and most of the curriculum and instruction studies are 

carried out by one researcher with a percentage of (54.90%). The results also 

showed that there were (21) research gaps in the sub-areas in ascending order as 

follows: curriculum theories, curriculum types, curriculum foundations, 

curriculum organizations, objectives, curriculum development, learning theories, 

enrichment programs, knowledge theories, educational environment, quality of 

education, instructional activities, teacher education, curriculum evaluation, 

affective achievement, education problems, student assessment, intelligence 

theory, teacher beliefs and attitudes, training programs, and professional 

development. 

key words: Curriculum and instruction Research trends - Arabic refereed 

Journals – Research gaps of Curriculum and instruction Research 
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 زء األول(  هـ )ال 1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

 :  املقدمة
ق صعلكونهلل فمهيعل تحهل بح لم  ل بحث  ل ف تال فح ل بح اويل بحث  ل  ُ  ُّل
 شو تحتلبحلوبه لبحيتلفش لدلابح ايعلتبحش ليمل لب شم  حب لتهولا حكل ُحهمل لل
بحيتلل ب    حبل ألا زل بح لميعل بحللوحتل عجي دل ق حتل بأل مل  ل تف    ل هنضعل

نل  ت سحبللفوبجهل فح ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ت حتل ت  شربل بح اوي ل  ه ل
بحش ليميعلل بح مليعل ا و ص ل تع   هت ل اب و هال تهول ُ ىنل بح اوي ل بحث  ل

لتبح او ع.ل
ب ش   عتفُ   لل بح او عل   معللللبح تيف،حبل

ُ
ب  بح لميعل فهمللتب  حبل   ل

بح او عل بحث وال بحيتل  جلل  ووبحبلن  ل بحث ح ت  لففض لب   ديفل لل؛علعحيه ل
بجل    ل بألف  يفل فو  ل فله ل لللل ألهن ل فنل بحل   عل ث ل بح   يعل تبسجت ه حبل

ل(.ل2018لل  وحوجبح شبلا   لدو لعل 
ذبحبل يمعلل ثوال او  ل تُم  موه ل بح او عل بح لميعل ب  حبل ُم  يفتل ت هشمل
بح لميعلب   و علفضعلل علميع لتفضيفلحلم  فعل لت حتلبحش  ص؛لف   حبل

 حه لش تدً لت وبع لت    ريلحلو  لفضم لبحل وحتلعلىلبألث البح صيوعللحو
ل(.ل2018تب شميز ل لب  حتل ححني ل

ت  لذحكلفوثعلفمهيعلعج ب لديفب  حبل شأنيعلحلث والبح او علبحيتلفو  ل لل
بح اويل لل بحث  ل بح  ايعلبة مع؛لحثي نل  ىلفوز علجهودل بح لميعل ب  حبل

عل بح  ايعل بح او عللب ول عل ابألتحو،حبل بيففث ده ل ت  ىل بحث   ل ت سحبل ىل
فشو تحتلل بحيتل بحو   عل بحث وال تبحل جعل   عل ز  ل  ل بح  ايع ل تب شم  حبل
بحث والبح او علابحش لي لتبحو  لتبحش ويف؛لحلشوص لعرلفهمل  لجيم ه ل  لل
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بح  ايع بحث دل بح اويل ل بحث  ل عث ب لح  ل   للللبجت ه حب لتحإلف د ل وه ل ل
ل(.ل2014 حيع لت لاو  لق  لعلث يعلج د ل  ل حيعلفق ىل بحث ريي 

بحث ح نيل لب و هاللا ضلل   للنلً بلألمهيعلديفب علبحشوجه حبلبحث  يعلف  للتل
 ,Juodaityte حي لفج ىلجود ش  تلتك زحو  نيللللا حك للتد  لبحش يف ا

Kazlauskiene, 2008) ليف  ئ للديفب عله فتلعرل لي لبأل  حيبلبحث  يعل ل
بح   لل حيشوبني ل ل دتحعل بح او عل ل بح لو ل مبج حتل  لل(2005لل-  1995 بح كشويفبهل

عيوعلل تالغتل هب  ل ب حش   عل تبحووعيعل بح ميعل بأل  حيبل بجت ه حبل ت   فعل
بح  يم ل 170بح يفب عل  فج ىل يف  حع لكم ل هب ال لي لل2010(ل ديفب عل (ل

بح ل ف ليمل بحش يف ال ل تد  ل ب و هال ثوال فمهيعللفوجه حبل ضو ل و ل ل
بح لي ل لل بح يفب  حبل بح لميعلبح   عل ليف  ئ ل ب    ريل بح لميعلتا ضل ب  سحبل

ك للللفج ى ل لحنيلل(ل2008لل-لل1990 ج   يتلف لبح  ىلتبحري وكلق حتلبح   لل
 ,Eksioglu, Erdogan & Karabacak لل  :لف  يو لولتعيفدت  نلتكرياب كلل

ف   ال (2014 عرل ه فتل تد  للبحشوجه  للديفب عل ب و هال ت حتل بحث  يعل ل حبل
بحش  اهلتبسقش الل بحش يف ال لج   علغ  دعلأب ث ني لت   يفنشه ل  لحي ل

بح   ل  بح كيعلق حتل بح يفب  حبل (ل2015 لتفج ىلبأل ل ل (ل2014لل-لل2000 عل
بحش يف ال ل تد  ل ب و هال فث ال فوجه حبل عرل    ل ه فتل ديفب عل

ل(ل2013  -  2000   حبلبح لحليويعلق حتلبح   للبح يفب  حبلبح لي لب  ز ل لبجل  
بحث  يل  ت   ل تنوعه ل ت شغريبفهل بحث  ل ت سحبل حي ل ا يفب علل2016  ل (ل

تد  لل ب و هال تبح كشويفبهل ل ب  جحشريل ثوال بجت ه حبل ف  ال عرل ه فتل
بح و ص لل تفشثعل ق حتل لي ل ا ل  ود ل  ل ُمم ل بإل   ل جب   عل بحش يف ال
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ب مووحل بحث   للبحش حيع:ل بح يفجعل علىل ب   ال جوال بحث ح  ل جوال ع ل
(لديفب عله فتلعرلف ييملتب علثوالل2017تفج ىلبحلول تيلتف ح حبلت ليمل 

-2010ب و هالتد  لف يف البح لو ل ل   لتآف  ه لب حش ثليعل لبححووبحبل 
بح ي ص  ل 2015 (لعرلف   الفوجه حبلبحث  لل2018( ل لحنيله فتلديفب عل

( لل2016(لعرل 2005لتلشنيلف او شنيلفيفدنيشنيل لبح   ل  ل  لبح ايعلبح لميعل 
بحغ رييل  تلعلل2019ت   ل بحث  يعل ل بحشوجه حبل ف   ال عرل ه فتل ا يفب عل (ل

بح اوي لل بحث  ل ت سحبل حي ل بح او عل  ل حل لو ل ق ح ل ب لكل  عللج   عل
ل.بحو والعلىلبألتحو،حبلبحث  يعلبحيتل وثغ لفوجيهلثوالب لعلعحيه 

ت شضحل  لبجلهودلبحث  يعلبحيتلمتتل له بلب وضوالفهن لف ش  لا يفب علل
بحث   لل تتشمعل ب حش    ل ب وهال اهل   :ل ت  ل ش لدل بحث  ل  وهجيعل
بحل يللل تبحث  ل بحث ح  ل تجوال بحثي  حب ل جلمعل ب حش   عل تبألدتبحبل
بح يفب  حبلل ه هل فنل تبح  عيع لكم ل بح ئيحعل بحث  يعل ب  سحبل هل بل فض ال

بجل    حبل بحث  ي للبح بح لميعل ل بح   ئ ل علىل يفكزحبل فتلل2016ح ا عل ( ل
تبح  ل بحغ ريي لل ب و ويف ل لعل تلشنيل بح ي ص   لل2018بحث وال فتل ( ل

تبح ل 2018 ال ل فتل  ,Juodaityte, Kazlauskiene, 2008; Eksioglu( ل

Erdogan & Karabacak, 2014)ابحث والل بهشمتل بحل حيعل تبح يفب عل  ل
 ل لب  حبلبح او علبة معل لبح تحتلبح  ايع لعض فًعلعرلفنلع دلعيوعللب و ويفل

متلل بحيتل بحث وال ع دل تالغتل ُم مع ل علميعل ت حبل بحث  لك نتل تل
(لث ً  لايوم لالغلع دلبحث والبحيتلديف شه لل1278 ليله ل لبح يفب علبحل حيعل 

 ,Bıkmaz, Aksoy لل(لث ً لفتليف  حعلعلميع385بح يفب  حبلبحح ا علمللفشج تزل 
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Tatar, & Altınyüzük, 2013)علىلل يفكزحبل بحح ا عل بح يفب  حبل ت  لمل  ل
ف يف الل تد  ل بحش يف الكش  صل و هال تد  ل ب و هال تبحٍ ل ل خت ٍصل

( لايوم لمش لبحث  لبحل يللخت صلب و هالتد  لل2010بح لو ل بح  يم  لل
تبح  عيع لت  لك نلِكربلحج بح ئيحعل بح يوع لتنوعيعللبحش يف الجبميعلت سفهل مل

بحشوجه حبلبحث  يع لتمشوحتلمجيعلثوالبحش  صل ح عً بلحلث ح نيل ليفص لل
بحشوجه حبلبحث  يعلاشو  علت  لمث ل    لبح جوبحبلبحث  يعل لخت صلب و هالل
غريهل  لل ع ل بحل يلل بحث  ل بقش ال هو ل شضحل ت  ل بحش يف ا ل تد  ل

ل.بحث والتبح يفب  حبلبحح ا عل
ب و ويف ل لخت صلب و هالتد  لبحش يف ا لأتيتلللع دلبحث واللفزب  ت علل

تبكش  ال مثل    ل ح يفه ل ت  ل بحث وال ه هل فوجه حبل ديفب عل فمهيعل
فتحو،حبلل حش    ل يفؤ عل   حعل تف  ال فغليشه ل فشم  ل  ل ملل بحيتل بح جوبحبل
بحث  ل له بلبحش  صلحُش ي لبحث ح نيلتد بلبح يفب  حبلبح لي ل لبقشي يفلل

ل(.ل2018ا و  عل بجلزبيف ل وضوع هتملبحث  يعل
تسحظلبحث ح  نلفنلهو كلفجوبحبلث يعل لف   الت سحبلب و هالتد  لل
مللل بحيتل بة معل بح  ايعل بح او عل ب  حبل ت وضوع هت ل ل ث تل بحيتل بحش يف ال
علىلل بحش   ال عرل بح يل ه ال بحث  ل هب بل ح حكل    ل فث  ل  ل ث ؛ل

بحش يف ال لل تد  ل ب و هال ثوال بة معللفوجه حبل بح  ايعل بح لميعل ب  حبل
تبكش  الفجوبهت لبحث  يعلمم ل  ل   ملق يفدعلث يعلحلث ح نيلبح  بل له بلل

لبحش  صلت  دحبل   لعلبحث  لفيم ل ل :ل
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 مشكلة البحث: 
عو   ل    لل بح  وابحبل ا  ٍدل  ل بح لي ل بح يفب  حبل تد حبل بحث ح ل ج ل

نلُُي دلت حتلبحث   لمثل ش   اللبقشي يفل وضوًع لحث  ه لعذل وثغ لعليهلفتًسلف
(لعرلل2013بح جوبحبلبحث  يعلهل بلب  حت لتفؤك  لذحكلديفب علب ز  لت  يكل 

بح  يبلل بح  ملل بح اويل ل بحث  ل فهمل  و   حبل بح ؤىللللض فلفن ل  ل فوف ل
بحث ح لل ح ىل بحث  يعل حلموضوع حبل بح   لعل تضوحللللتبحضث ايعل لبح او عل

بحث  يعل تب  سحبل ب    حبللللبألتحو،حبل ح  جل بحث وال إلج ب ل بحيتل ش جل
لب  شل علأبفض لبحل  لتف له لجهً بلتت ًش  لمم ل ؤث ل لث ًلعلىلنش ئالبحث وا.ل

ت حتللل بحشوحيدل ل تض فل بحث  يعل حل و ت  ل بسفش  يفل عرل ه بل تفد ىل
فحي  ًل بحث وال ف  بيفل ه بل ع ل ت وشال بح او عل ب    حبلللل بحث وال تث ل

(.لعض فعلعرلفن لبح ؤ علل2016للحشم  ل بحح  بنلتعث بح  ديف ن حه لا ويف ل 
ح ىلك ريل  لبحث ح نيل لب  حتلبح اوي لجي لهملجيلونللسل ؤق لهب للبح   لعلل

عرلف  بيفلبح يفب  حبلتبحث وال لت حتل  نيلا ًسل  لب ش   لب  سحبلبحيتلل
لف   سلت سحبلل  لزبحتلث جعلعرلب ز  ل  لبح يفب علتبحش    لمم ل ؤد يلعر

لل   يوعلابحث والتعجزلتن صل لت سحبلفق ى لته بلهول  لج  لفنل ُ رب 
ل(.2014عوهلابح جو لبحث  يعل فوفيد 

تفَدَ  ُّالبحشوجه حبلبحث  يعل ُيحه لعلىلبحث ح نيلتدلثعلبح يفب  حبلبح لي لل
بجله لتبحو تل لفوجيهلبح   لتبح  ب  لحنولفجوبحبلث يعلج    ل لت سحبلل

ته هللخت ل هل  ل بحش ا عل بحث  يعل ب وضوع حبل فتل بحش يف ال تد  ل ب و هال صل
بحث  يعلل تبقشي يفل وضوع هتم ل فوجيهل  ب بهتم  ل بحث ح  نل ل هب ل ل ب     ل   
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فأح مه لج  لدلثعلبح يفب  حبلبح لي لتبآلق لج  لبحث ح ل له بلبحش  ص لل
بحث  لل ه بل فنل بحث ح  نل يففىل فت  ل حي   يح ع ل ل ق يفدعل   لل ل

حهلدتيفل لل بحش يف ا لت  ل  ونل ب و هالتد  ل  ش  صل هشملابحث  ل ل
فوجيهل  ل ث  ل لت سحبله بلبحش  صلحنولبح جوبحبلبحث  يعلبحيتل ش جلل

 لت ي ودله بلابح  ئ  لعلىلبحش  صلتب ي بنلبح اوي؛لألنللعرلث لتف صٍ ل
فه تبح يل   ُّل  ل اب وهال بحش يف ال هشمل تد  ل ب و هال مل  و حبللخت صل

بح مليعلل ا و ص ل ب  و نل ه بل بألمهيعل لع  عل ه هل تفزدبدل بحش ليميع ل بح مليعل
حه لعلىلل لفنهل يُلمم ل ُوج لفجوبحبلث يعلايويعلك ري  لكملل بحش ليميعلبألق ى

تمشوهل لل بحث وال فووال وضوع حبل ت ح ع ل ل بحش  ص ل ه بل بحث ح نيل ل
لحث  ل لبأل ئلعلبحش حيع:لجلوبنبلت سحبلبحش  ص.لت  ل  دحبل   لعلبل

 أسئلة البحث:
لع لبأل ئلعلبحش حيع:لبحث  للجييب

بحش يف ال .1 تد  ل ب و هال ثوال فوجه حبل بح لميعلللل  ل ب  حبل ب و ويف ل ل
 (؟ل2019 عرلل(2010بح  ايعلبة معلحل   ل  ل 

ه لفوج لبقش ف حبل لفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لل .2
بح لم بح   ل  ل ب  حبل ق حتل بة معل بح  ايعل (ل2019 عرلللل(2010يعل

 ف ودل شغريلب لع؟ل

ه لفوج لبقش ف حبل لفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لل .3
بح   ل  ل  ق حتل بة معل بح  ايعل بح لميعل (ل2019 عرلللل(2010ب  حبل

 شغريل وعلبحو  ؟ل للف ود
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ب شم  حبلبحث  يعللتلهالبحث  يعلب حش   علل  لفع بدلبحث ح نيلتجوحهملتب و  .4
 لثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف لتنحثشه لعرلبحث والبح او عل لل

 ؟(2019 عرلل(2010  ل لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلق حتلبح   

  لبح جوبحبلبحث  يعل لثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلل .5
 (؟ل2019 عرلل(2010يعلبة معلحل   ل  ل بح لميعلبح  ا

 أهداف البحث:
ل ه البحث  لعر:

ف   الفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعلل .1
لبح  ايعلبة مع لتت سهت  لتفجوبهت .

ف  البقش الفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلل .2
 ة معلبحيتلف ودل شغريلب لعلبحو ش  لت وعلبحو  .بح لميعلبح  ايعلب

ب حش   عللف  الل .3 بحث  يعل تب و هال تجوحهمل بحث ح نيل ب شم  حبللتلفع بدل
بح لميعللبحث  يعلل ب  حبل ب و ويف ل ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال  ل

 بح  ايعلبة مع لتبقش ف هت لانيلب  حب.ل

 أمهية البحث:

ل :بحث  لل ي له بلشو علفنل ُل ُل
بحود لل .1 علىل حشوىل بح لي ل بح يفب  حبل تدلثعل حلث ح نيل ث يعل ق يفدعل     ل

ب  ضيعل لل بححووبحبل ُث لق حتل علىل  ل اوب لشه ل بح  يب ل  ل ش  فونل
لبح تحتلبح  ايع لثي لفح ع همل لبحشوج هلحنولبح جوبحبلبحث  يع.

ش يف ال للب ح ع  ل لف ميملع  بفيجي حبلث يعلأل ح  لب و هالتد  لبح .2



 

 

 

108 
 توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة وفجواهتا البحثية
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لبح تحتلبح  ايع.
بقشي يفلُم تيفلت وضوع حبلحلمؤمت بحبلبح لميعلب حش ثليعل لخت صلب و هالل .3

لتد  لبحش يف العلىل حشوىلبح تحتلبح  ايع.ل
ف  البحشلويفلبحث   ل لب و هالتد  لبحش يف العلىل حشوىلبح تحتلبح  ايعلل .4

ل.ل(2019(لعرل 2010ق حتلبح   ل  ل 
حلث .5 ج    ل آف  ل   يف حبل تد  للفشحل ب و هال ثوال ت حتل  ح نيل ل

لبحش يف ا.
 مصطلحات البحث: 

 لتوجهات البحثية يف املناهج وطرق التدريس: ا
بحووحل  عو لل2012 ُ  فه ل بحث ح ونل بحيتل  بعيه ل بح و ص ل "تموععل أبهن :ل (ل

ل(.ل263عع بدلفث ثهمل وب لك نتلفش لدلابحث ح لفتلاب وهجيعلبحث  يع"ل ص.ل
بأل ل ل  بحش يف الحنولل2015ت ُ  فه ل ب و هالتد  ل فث ال (لأبهن :ل" ي ل

 (.ل83بح كيزلعلىلت سحبلث يعل  يوع"ل ص.ل

بحيتلث تللبح ئيحعلتبح  عيعللت ُ  فه لبحث ح  نلعج ئًي لأبهن :لب  سحبلبحث  يعلل
(ل لخت صلب و هالتد  لبحش يف التفدلل2019(لعرل 2010ق حتلبح   ل  ل 

ل . دحبل لال  علبحش لي  لحُل
 الفجوة البحثية:

(لبح جو لبحث  يعلأبهن :ل"بح   لانيل  لهول وجودلل2018    البح  ح ل 
حشه ال  لل لب   فعل  لنل ،حبلتبف بض حبلت   هيملتمم يف  حب لت  لهول ُل

ل(.122بحث  لعوهلفتل  ل وثغ لبح ي  لاهل لبحث  "ل ص.ل
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ت س أبهن :ل عج بئًي ل بحث  يعل بح جو ل بحث ح  نل تد  للت ُ  ال ب و هال حبل
تبح  عيعلللبحش يف ا نحثعللللبح ئيحعل ف  ل  ل شو طل نحثعل علىل ح لتل بحيتل

(لعرل2010بحث  ل لب  حبلبح لميعلبح او علبح  ايعلبة معلق حتلبح   ل  ل 
ل(.ل2019 

 حدود البحث: 
لب ش  لبحث  لبحل يللعلىلبحل تدلبحش حيع:ل

 احلدود املوضوعية:  
ب ش   علل بح  ايعل تب و ويف ل للبألث ال بحش يف ال تد  ل ب و هال  ل

تفدلل بة معل بح  ايعل بح لميعل متللب  حبل بحيتل بح  ايعل بح او عل ب  حبل   ئمعل
بح   زل  تبحيتل   لإبع بده ل ب لكل  ودل تذحكلل2017بعشم ده ل  لج   عل (؛ل

ف شربلل تبحيتل ب لكل  ودل بح ايعل لج   عل بح  ئمعل  شم  ل لكليعل ألنله هل
 (QS ( لتذحكلتفدلف ويفلكيولعسل 2019كليعلف ايعلع ايعلحل   ل ففض لل

ل(.2019حلحوعلبح  نيعلعلىلبحشوبيلل  ثد ل
 احلدود الزمانية:  

– ل2010(ل ده1440-دله1431 بألث الب و ويف ل لبح   لبحز ويعل  ل
ل.ل (2019

 أدبيات البحث ودراساته:
 جماالت البحث يف ختصص املناهج وطرق التدريس: 

فل يمعلبحث والبح او علعلىلبسقشي يفلب و  بل وضوع حبلبحث   للفشو 
بح لميعلل بحث وال ف تيفل بحيتل ب    حبل بنش   ل تض تيف ل تت  ئله ل ت و هجه ل
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حوهل  لت وثغ لف ييمه لا و  علأت يًو لألص حعله هلبحث وا لتضم ً لح  ئ هت  ل
 وثغ لفنلفش  دلتع   نيعلفلثي ه  لكم لفنلت سحبلبحث  لبح اويلتفتحو،فهلل

 لضو لبحول  لب ولو يعلحلش ليم؛لحي لفوجهلبحث والبح او علعرل  ق حبلل
تب ث تلل بحش ليمل ب ش  د،حبل بحث  ل ل ت ضعل تخم ج فه ل تع   فه ل بحش ليم ل
فتحو،حبلل ضم ل تبسجشم عيعل بس ش  د عل ابحشوميعل بحش ليمل تع  عل ب  يف يعل

ل(.ل2000ش  فه لبحث  لبح اويل لب ول علبح  ايعل 
تختشلفلفتحو،حبلبحث  لبح اويلانيلبح تحت لفث ضلبح تحتلفضعلت سحب:لل
تبس ش  د عل لل تبح   فيعل بسجشم عيعل تبجلوبنبل تف يف ثهل ب  لمل تعع بدل ب وهال
ايوم لدتحتلفق ىلفضعلفتحو،حبلل فتحو،هت  ل بحش ليملتعدبيففهل ل بحش ليملتختليطل

حش يف التفتض البحش ليملب  يف  لتفث الل   :لف ليملبح ث يفلتف يف ثهملتد  لبل
ل(.2014بحش ليملبح  يلل بحث ريي لل

ابقش اللكم لل بحش يف ال تد  ل ب و هال بحث ح نيل ل فوجه حبل ختشلفل
آيفب لل تهو كل بحش  ص ل ه بل دبق ل بح  عيعل بحث  ل ت سحبل بهشم   هتمل ل
 شث  وعل  ل ش    لب و هالتد  لبحش يف الحوحتلف ويفلت سهت  لفهو كلل

تفدلل  صو وه ل آق تنل ايوم ل بححشع ل ب وهال علىل  و حبل او ً ل صو ه ل  ل
ب  سحبلبح  عيعلدبق لب  حتلبح   ل   :لختليطلب وهالتفلو  هلتف ميمه ل لل
بحش ليميعل   :لل بح مليعل بسعشث يفل  و حبل آقً بل ل ا ضهملصو ه ل فنل حنيل

بقش الل تعلىل ب  يف يع ل تبحثيئعل تف يف ثهمل ب  لمنيل بحشوجه حبللعع بدل ه هل
بحث  يعلعسلفهن لكله لهت العرلف  البحللوحتلب و  ثعل    حبلبحش ليملتبح هملل

للبجلي لألا  دلبح مليعلبحش ليميع.
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بح    ل ل تد  لل2004ت  ىل ب و هال ت حتل بحث ح نيل ل بهشم  ل فنل (ل
بحش يف ال و بلعلىلبأله بالبح او علتبحش ليميعلتبحش يف حيع لتتضعلب   يفبحبلل

  ه  لتختليطلبألن لعلبح  يعلتغريلبح  يعلتفو ي ه لتف وجه  لتفلو  للتفلول
د  لبحش يف التف  حيبلبحش ل ملتت  ئلهلتك حكلف  حيبلبحش والتت  ئله لكم لل
بحث ح ني لل انيل بحش  تنل عرل  يدل ف عول بحل   عل بح لم ل بحث  ل بجت ه حبل فنل

بحش ف  دلبخلرببحبلتفوو ال عنل اث وال   كعلحي ل بح او عللتبح ي  ل     حبل
نش ئالفص  لل بحث ح ون لت  ل ل بحيتل  يف ه ل ُي   نلث بً لعلمًي ل لب  سحبل

لمم ل  ودلابحو علعلىلبحش  ص.
صو فل يو ل  تفدلل2010ايوم ل ب و هال ت حتل بحث  يعل ل بسجت ه حبل (ل

ا تيفه ل لل فث حبل تبحيتل بحلهويفل ف   ثتل ل بحيتل تب وهجيعل بح لح يعل بحل ك حبل
ل   لبح اويلعموً  لته :لب و هالتبح

بجت هلبحثو ئيعلت  لا  لبحثو ئيع:لتفُ  ل  قً ل لبح لو لبإلنح نيعل  و لعلىلل
فهملبحوب علعلىلفنهلنل  ل    ل  و نل  لفجزب ل ش بقلع لتفوللدلبحثو ئيعل  لل
بحشلمي لتحيحتلق يفجهلفيلفهن لحيحتل حش لعلعوه لل فنلب   فعلفوج لدبق ل

حهلل بحشلمي ل فنل فنللكم ل تبحش لم لكم ل بحش ليمل عملييتل تن طل ل عجي يبل دتيفل
 بحثو ئيعلفول لح  لفلمي لعلىلفنهلاويعلف او علق صع.ل

بجت هل و هالبحش ليملفيم لا  لبحل بثع:لفحشه الف ايعل  لا  لبحل بثعلاو  لل
بحش   شل علل علىل بح  ديفل تب   يفال بح   ف حبل ب حشوعبل  شلفل بإلنح نل

 ايعل ش   لعل  ئمعلعلىلبحش ل ملبح بيتلتبحش ل مل  ىللبآلق  لتذحكل  لق حتلف
بح    حبلل فغيريًبلج يفً،ل ولو عل بحل بثعل ا  ل ف ليمل  ل بحلي  .لتفشللبل و هال
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انيلب ش لملتب   فعلتف    لب   فعلتبفح النل  ه لت  بت علبكشح هب لتبح مودلل
 عزب لبحش    لب    .ل

بحش   ب و هال عع بدل بحث  ل ل ب و هاللبجت هل تفشميزل تفلثي ه :ل  ليعل
لبحش   ليعلاوب  يشه لتبيففث ده لمب   حبلبحلي  .

بجت هلبحث  ل لت حتلبإلا بالتب ش  ب لبحش ووحوجي ل لبحش ليم:لفإح ىلل
بأل ئلعلل عح   ل علىل بحل بل ف جيعل ه ل بحش ليمل فلو  ل بجلوه  عل ل بح ض ،ل

ف ل ا  لعلغريل عج ابحبل تبحث  لع ل بح  صعلهلمللتبحش  ريلث  عل تعاتحعل ي  ع ل
ل.(Robinson, 2015ك لج يف وبل ه يفبهتمل لبإلا بالتبحش ي  ل 

عل ل  بحش يف الل2017ت  ىل تد  ل ب و هال بحل   عل ل بسجت ه حبل فنل (ل
ه لك حش يل:لفلو  لب و هالبح يفب يعل  ل ولويفلهو  علب وها لتفلثيدلنل  لل

تب ش ب  يف يع ل بحثيئعل بإلح  تتل ل تبحش ل مللبحش ليمل بحش يف حيع ل بحوم ذجل   ب ل
بحو ط لتنل  علبح ك  بحبلب ش  د  لتفوميعلك  ،حبلبحش يف بلح ىلب وجهلبح ينلل
عربلل بحش ليميع(ل حلمولو عل تبحش وال تبحشو ي ل بحش ليطل ح ملي حبل  بح  ئ ل
 بإلن نت لتبحش والبح اويلبألصي لبح يل   البحوب علبح  ل لألدب لبحل حب.

بخلوبح  ب ؤ حعلل2012 ل لتفتيفدل ب للواعل ل بحشج   ل بجت ه حبل ا ضل (ل
بجت هلل ذك ل وه ل  ل ل :ل بحش يف ا لحي ل ب و هالتد  ل بح  ايعل ل بحش ليميعل
ب ش  دلب   فعل ب   فعلبحيتلمت  لبإلنح نل  لبإلنش ج( لتبجت هلحو ثعلب و هالل

  ريلبحو   للبحش ليميعلتب ش  ب لبحل  وبل لعملي حبلبحش لم لتبجت هلف ليملبحش
ب شث ع ل بحش  ريل تبجت هل بحش ليميع ل ب  بح ل حلللثعل ل بإلا بع ل تبحش  ريل
بحش ليم  لل بحو  طل ايئعل تبجت هل بحش ليميع ل ب و هال ف    ل تبجت هل  ب ش  ب( ل
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بحث  لل ق حتل بحش ل مل  ل تبجت هل ب ش  د  ل بح ك  بحبل نل  عل ب ش  ب ل تبجت هل
ب تبجت هل بحش ل م ل تبجت هل تبجت هللبح لم  ل ب ش  د  ل بحو  ئطل علىل بح  ئمل حش ل مل

لل عدق حتلبحل  وبلتبحش ل ملبإلح  تت لتبجت هلبحش ل ملبإلف  ت لتبجت هلب  لملب  يب 
تبحش وي حبلل بحول  عل ب   فعل انيل ب وهج ل بحش    ل تبجت هل بحش ين ل ب  لمل تحيال

بح  ئملعلىلبجلود للللبحش ووحوجيعل لا ب العع بدلب  لمني لتبجت هلعع بدلب  لمنيل
لتبحشميزل لبحش ليم.ل

فإنلبجت ه حبلب و هالبحل حيعلتب حش ثليعلل (Henson, 2015تتفً  لهليوحونل 
تف  دلل ب وزيل ل تبحش ليمل ذبفًي  ل ب وج هل تبحش ل مل بآل وع ل ب  بيفسل مُت   ل  ل ل :ل
ب  يف   لل ب وهال عربل تبح ش اعل تبح  ب  ل ب وضوع ( ل بحش    حبل ب  ق ل

بحش ييملبحث    لتب    ريلبحودويع لتق   علب  بيفسلبح   ع لتبحش ليملبح     للتل
تبحش ل ملبحش  تت لتبح ك  بحبلب ش  د  لتف ييملبح شبلب  يف يع لتز،د لتفو  علل

لب ش  ب لبحش ووحوجي .
ب  ل  تفاول بح  فال يفص ل ب   ص  لل2017كم ل ب حشج بحبل ع ًدبل  ل (ل

ا  فؤق ل فنل تف  ضللتبحيتل وثغ ل ا ل تبحو  ل بح لميعل بألث ال بسعشث يفل ل نيل
بحح ود عل  بح  ايعل ب مل عل يفؤ عل ته :ل بحث ح نيل علىل ( لل2030  ،حبل

لتب ش  دلب   فع لتبحشو فحيع لتف ت  لبحش ليم لتبحش ويفلبح    لحلج    حب.
تتب شه لل اوش ل تل ك ل  :ل  ثويفنل ب ش  ضل  ,Glatthorn)ايوم ل

Boschee, Whitehead, & Boschee, 2018)بحل حيعل لللل هالل ب وبسجت ه حبل
تعمليعلب  بيفسلبح   حعلت ه يفبحبلبس شم الللل:ل ه يفبحبلبحش  ريتك نتلكم ل ل 

تبحش  التف ليملبحلغعلبإلجنليز علتب شي  بلبحشووالتبساش  يفلتبحش ل مل لبح  نلل
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لبحل ديلتبح     .ل
تمجي ل  بححوي يل ب و هالل2018تفقريًبل  و فل بحث  ل ل ت سحبل (ل

بحش يف العر:لف  حيبلبحش ليملتبحش ل م لتبألدب لبحش يف ح  لتاو  لتف ميملللتد  ل
لب و هالتفلو  ه  لتب ش  ب لبحش وي حبل لبحش ليم.ل

بحث  يعلل بحشوجه حبل بح يفب  حبل ل ا  دل  ل بحث ح نيل ع دل  ل ت  ل   ل
لت وه :

تبحث  ل ديفب علل فث اللعرلله فتللبحيتلللل(لل2005  ملل فوجه حبل ف   ال
لخت صلب و هالتد  لبحش يف ال لج   علب لكل  ود لحي للب  جحشريل ل
انيل 45متل لي ل  بح   ل  ل ق حتل يف  حعل  جحشريل (لل1424-1406(ل

تذحكلاب ش  ب لال  عل لي لبةشوى لتفوصلتلبح يفب علعرلع   لنش ئال  لل
ب  حلعلل فليه ل ب شو لعل ب  حلعل علىل بحث ح نيلك نل و ًث ل بهشم  ل فنل فمهه :ل

بحث ح ني لكم لك نتللبسا بهشم   حبل آق ل بجل   يعل ل ب  حلعل ش بئيعلتج  حبل
مللل حنيل بحشج  يبل ل ب وهال مثل بحوص  ل ب وهال فحش   ل بح   ئ ل فغلبل
فك  لل ب ح  ل ب وهال ت  لك نل   يفنل

ُ
تب  فق ىلك سيففث د ل فحش   ل و هال

بألك  بألدب ل ه ل بس شث  حبل تك نتل ب ش  بً  ل بحوص  ل ب وهال  للفنوبال
لب ش  بً  ل ليه لبسقشث يفبحبلمثلال  عل لي لبةشوى.ل

تك زحو  نيلل جود ش  تل  (Juodaityte, Kazlauskiene, 2008    ل

ا يفب عله فتلعرل لي لبأل  حيبلبحث  يعل ليف  ئ لبح كشويفبهلمبج حتلبح لو لل
بح   لل حيشوبني ل ل دتحعل بجت ه حبلل(2005-لل1995 بح او عل ل ت   فعل  ل

بل بح يفب عل بأل  حيبل عيوعل تالغتل هب  ل ب حش   عل تبحووعيعل (لل170ح ميعل
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مشلت:ل لي لل حي ل بح يفب عل ه هل بحث  ل ل د  ل ف  دحبل ت  ل يف  حع ل
بألداي حبلبحول  علت لي لمج  لت لي لُمشوىلتعح   بحبلتص يع لتفوصلتلل
تفنلل بح ميعل بأل  حيبل ه ل ب شث عل بحث  ل ف  حيبل فك  ل فنل عرل بح يفب عل

تبس حنيللبس شث نعل ب ش  بً   ل ل بح م ل بحث  ل فدتبحبل فك  ل ه ل قشث يفل
تبحشج اعلل ب  حلعل تك نتل بألحي ن ل ا ضل بحووعيعل ل بأل  حيبل بفث تل
تب   العلتف ييملبخلربب له لبألدتبحبلبحووعيعلب حش   علجلمعلب  لو  حب لكم لل
فنلهو كلد ال لب ش  ب لبأل  حيبلبحووعيعلتبح ميعل ً  لت  لبفضحلبفش  يفلل

لبحث ح نيلحأل   ي حبلب وهجيعلتب   فيعلا ي يعلبجلمعلايوهم .
(لديفب علهب ال لي لفوجه حبلثوالب و هالل2010تفج ىلبح  يم ل 

تد  لبحش يف ال لف ليملبح لو ل لضو لفمهيعلب  سحبلبح لميعلتا ضلب    ريلل
كلق حتللبح لميعلبح   عل ليف  ئ لبح يفب  حبلبح لي ل لج   يتلف لبح  ىلتبحري ول

تاب ش  ب لفدب ل لي لبةشوىلفوص لتلبح يفب علعرلللل(2008-1990 لبح   لل
ه لل بح لو ل ف ليمل ثوال ب ش  بً  ل ل بألدتبحبل فك  ل فنل فمهه :ل نش ئال  ل
بسقشث يفلمثلبس شث نعلتن يف لب ش  ب لال  علب  حلعلتب   الع لتك   لب ش  ب لل

ب شو لعلتب ش   عل     ا لن يف لب ش  ب لبأل  حيبللللبأل  حيبلبإلح  ئيعل
لبإلح  ئيعلبألتحيع.ل

تفحشيووزكل  تاتاتيفل تفكحويفيل اي م زل حنيل   ل  ,Bıkmaz, Aksoy ل

Tatar, & Altınyüzük, 2013) يف  ئ لل عرل لي ل ه فتل ديفب عل إبج ب ل
ب شغريبحبلكموضوالل حث ضل تفً  ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ت حتل بح كشويفبهل ل

تف تبجل   ع ل بح يوعل بح   حع ل تموال تالغل بح يفب ع ل يف  حع.لل385 ميمل (ل
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تاب ش  ب لف لوبل لي لبةشوىلفوصلتلبح يفب علعرلنش ئالك نل  لفمهه :لل
فنلهو كلز،د ل لع دلبح   ئ لك لع   لكم لفنليف  ئ لبح كشويفبهل لب و هالل
تب  بفيجي حبلل تبحش ليم ل بحش يف ال فُغل لك ل  :ل ا كي ل بحش يف ال تد  ل

تعع بدلب  لمنيلتف يف ثهم لتف ييملب و ها لتفثنيلفنلهو كلف ضي لللبحش يف ا 
 شح ٍتلحلث والبحشج  ثيعلتبحوص يعلعلىلح ل وب  لكم لفثنيلبزد،دلب ش  ب لل

لبأل  حيبلبحث  يعلب  شللعل لبححووبحبلبح   لبألقري .
 & Eksioglu, Erdogan للك ل  :لف  يو لولتعيفدت  نلتكرياب كللفج ىتل

Karabacak, 2014) بحث  يعل لل بحشوجه  حبل علىل بحش   ال عرل ه فتل ديفب عل
ت حتلب و هالتد  لبحش يف ال لج   علغ  دعلأب ث ني لت   يفنشه ل  لحي لل

بح   ل  ق حتل بح كيعل بح يفب  حبل تبسقش ال عل ( ل2014-2000بحش  اهل
ب حش   ع لل تبحل   عل بحث   ل ت وضوال ب ؤح ني ل ضو ل شغريبحبل ع دل  ل

مجعلبحثي  حب لتق  ئصلبح يوع لتف وي حبل لي لبحثي  حب( لتفظه حبللللتفدتبحبل
تك نتلل تبح  ل ابح ل ك نتل  ل بح يفب  حبل فنل  لمل بحث  ل نش ئال
تد  لل ب و هال تفلو  ل ب  لمنيل تف يف بل تبحش ل مل بحش ليمل حوحتل ب وضوع حبل
بحوص  لل بحش يف التديفب  حبلف وجيعلتنوعيع لتك نتلفغلبلف وي حبلبإلح   ل

ب  ي يفي ل لحنيلك نلب حش    ب ئو علتبسحن بال تبحوحبل بحش  بيفبحبل عله ل
بقشث يفل حب(لت لي لبحشث   لتمنوذجلب   دحعلبحثو ئيعله لبألغلبل لبإلح   لل

لبس ش سيل.ل
بأل ل ل  فث الل2015تفج ىل فوجه حبل عرل    ل ه فتل ديفب عل (ل

بجل    ب  ز ل ل بح لي ل بح يفب  حبل بحش يف ال ل تد  ل بح لحليويعللب و هال  حبل
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  لحي لت سحبلبحث  لت شغريبفهلتنوعه للل(2013-2000 ق حتلبح   لل
ب حش   ع.لل بحثي  حب لتبأل  حيبلبإلح  ئيعل تب شمع لتبح يوع لتفدتبحبلمجعل
تحش  يدلفه بالبح يفب علب ش   لبحث ح ل وهالبحش لي لبحثثليو  يلحي لل

اش لي ل  بل320   ل يف  ئ ل دث يعل  ل يف  حعلك يوعل تفوصلتلل(ل   جحشري ل
فنل  ضموه :ل نش ئال  ل عرل بألث الك نتلكميعلل%97.19بح يفب عل (ل  ل

(لك نتلخمشللع لكم لايوتلل%0.94ف طلك نتلنوعيعلعض فًعلعرل لل(%1.87 ت
فنل  بحثي  حبل لل%46.56بحوش ئال جلمعل فدبفنيل ب ش   تل بحث وال (ل  ل
فنل  تل ل%35.31حنيل تبح  ل فدب ل ب ش   تل ب ش  %18.30(ل  تلل(ل

فدتبحبلمجعلل فك  ل بسقشث يفلج  ل  ل فنل بحوش ئال فظه حبل فدتبحب لكم ل ث ال
(ل  لل%92.44بحثي  حبلشيوًع  لف  لف  حيبلبإلح   لف  لايوتلبحوش ئالفنل 

ت  بحثحيطل بس ش سيلل بإلح   ل ب ش   تل ب ش   تلل%7.56بألث ال (ل
فنل  بح يفب عل لل(ل  لبألث ا%70.62ف  حيبل ش   عل لبإلح    لتايوتل

(لمثلب شمعلل%25.63ب ش   تلبح يوعلغريلبح  وبئيعل ليه لبح  وبئيعلاوحثعل 
اوحثعل  بحث ح نيل لل%3.75ك  ً ل بهشم  ل اض تيف ل بح يفب عل فتصتل ت  ل ( ل

بحثي  حبلل مجعل فدتبحبل تفوو عل بحث  ل ب  شل عل ل اب و هال بح لي ل بح يفب  حبل
لتد  لبحش لي لبإلح  ئ .ل

بحث  يل  ه2016تفج ىل ديفب عل ثوالل(ل بجت ه حبل ف  ال عرل  فتل
ب  جحشريلتبح كشويفبهل لب و هالتد  لبحش يف الجب   علبإل   لُمم لا ل  ود لل
بحث ح  لل جوال ب مووحع ل بحش حيع:ل بح يفجعل بح و ص ل تفشثعل   لق حتل لي ل
بحشوز علبححوويلحلث   لف الل جوالب   العلىلبحث   لجوحيعلب   ا ل
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بحث   خت صل بحث   ل نوال فئعللبحث   ل بحث   ل فدب ل بحث   ل  ل وهال
تشمعلبحث   ل   نلعج ب لبحث   لب  حلعلبح يفب يع لب  سحبلبحيتلمتلث ه (لل

بح   ل  لل ق حتل علىلللل(2013-1987 تذحكل بةشوىل فلثيدل لي ل تمتل
ب  ونعل  ل ل بحث وال تل 293مجيعل دكشويفبه لل59(لث ل  جحشريل (لث ل

بجلوب ا ضل تجودل عرل بح يفب عل تبحث ضللتقل تل عليه  ل بح كيزل متل بحيتل نبل
غ حبلل تفنل بإل ا ل فك  ل  ل بح كويفل ع دل فنل تفثنيل بآلق لك نل همً  ل
بحث ح نيل  لبحح ود نيلت  لملب   فنيلعلىلبحث وال  ود ون لتفنلفك  لل
بحث وال لخت صلب و ها لتغ حبلثوالبح كشويفبهلفلو   ع لت  لملثوالل

بحث  ف وجيع لتفك  ل بح  ايع للب  جحشريل تبحلغعل بح  عيعل بح لو ل ف ال فو تحتل وال
تفنلب وهالبحوص  لهولبك  لب و هالفلثيً   لتبس شث نعلك نتلفك  لبألدتبحبلل
ب ش  بً   لتفنل  لملبحث والفج  تل لبحش ليملبح    لتت حتلف والب  لمنيلل
دث تل ل   وعلل بحث وال تغ حثيعل بألتف  ل بحو يبل بح شبل سل تف وال

لض لتفك  لفئعلمتلفو تهل له لفئعلب  لمني.بح ،
(لا يفب عله فتلعرلف ييملتب علل2017ت   لبحلول تيلتف ح حبلت ليمل 

بححووبحبلل ب حش ثليعل ل تآف  ه ل بح لو ل ل   ل ف يف ال ب و هالتد  ل ثوال
(لث ً ل و ويفًبل لب  حبلل83( لت  لالغتلعيوعلبح يفب عل 2010-2015 

ت   ب    ع ل بحيتللللبح او عل ب  سحبل ثحبل ب و ويف ل بحث وال ف ويفل متل
ه هلل فه بال ف  دل بحوش ئال تفظه حبل ب حش    ل بحث   ل تب وهال فو تحشه ل
بحث والتبفح الت سهت لثي ليفكزحبلفغلثه لعلىلت حتلبحش ليملتبحش لملمثلت حتلل
ب  لملمثلت حتلبح شبلتب و هالبح يفب يع لكم لمتلب ش  ب لب وهالبح م  ل لل
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له هلبحث والتملل حش   لب وهالبحووع لعد  ً .للك 
هولبح  فلللل ابهلك نلل (Taş, 2017 Ince&للت لديفب علف والتفيال 

اب و ها بحث  ل ل   سحبل ش ل عل بجت ه حبل بحش يف اللع ل تلعللللتد  ل  ل
بحش ليميعل  بححووبحبلل (Educational Researcher Journalبحث وال ق حتل

ب(2005-2016  ب ش   ل ت  ل ب وهالل ل ب ح حث ح  نل  ل  للبحوص  ل
فدب  بح يفب عللق حتل إلج ب ل بحواثئدل متللللمجيعف ييمللتمتلللل  لي ل بحيتل ب   سحبل

بحث  لتد  لتفدتبحبلمجعلبحثي  حب لتفنوباللف ميمللتللل  ليله لتفً  ل وضوع هت
ب   سحب للنيلبحث ح للجوابح يو حب لتل بح يفب ع:للت ووبحبلن  ل نش ئال للتفظه حبل

ب   بحغ حبفنل وضوع حبل تلللف فثطلل سحبل ل بحش ليميعل ب يوحتل للاب حشو،حبل
بحش ميمللتك نلل.للتمن ذجلبحش يف ابحش ليم لتف يف بلب  لمني لتعص حلبحش ليم لل

ب حش   ل لل بح ئيال ب   سحببحث   ل بحول ي هولللله هل حألدبل لل  بج  حبل
ه للتل ب حش   عل بحث  ل بحواثئدلك نللبحل   عللد   عل ت لي ل لليفبئًج نوعيع ل
لأدب لجلمعلبحثي  حب.ك

(لعرلف   الفوجه حبلبحث  ل لبح ايعلل2018ته فتلديفب علبح ي ص  ل 
بح   ل  ل  فيفدنيشنيل ل ف او شنيل تلشنيل عرل 2005بح لميعل ل ( لل2016(ل

بح يوعل  ل  ب شم يف ل لي لل96تف ونتل مه :ل ث ل فدبيتل تب ش   ل ث ً  ل (ل
تف بحث  ل نوال تب شم يف ل لي ل بحث   ل عرل  ي سلل وضوال عض فعل  ميمه ل

بحث  ل لل ف كيزل بح يفب عل نش ئال تفظه حبل بحث   ل ب  ف ل ل ف    ل   يفكعل
ب  لم لف لملل بحش ل م ل  ش  بحبل ايئ حبل بحش حيع:ل بح لميعلعلىلب وضوع حبل بح ايعل
تبحووالل تب شمعل بح   فعل علىل وضوع حب:ل ض ،ل بحث  ل تا  ل ب  هو  ل
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 لتبأله بالتبححي  علتب وه ج لكم لفظه حبللبسجشم ع  لتبحش لملغريلبح مس 
( لل%88.5بحوش ئالفنلبحث  لبح م  لفك  لب و هالب ش  بً  لتاوحثعلالغتل 

تملل له لهو كل و حتلحنولب ش  ب لبحث والبحووعيعلتب  شللع لتك نتلنحثعلل
ل(.%30.4   يفكعلب  ف ل لبحث  له ل 

شوجه حبلبحث  يعل لل(لا يفب عله فتلعرلف   البح2019ت   لبحغ رييل 
 عللتلعلج   علب لكلق ح لحل لو لبح او عل  لحي لت سحبلبحث  لبح اوي ل

ت  لل عحيه .ل ب لعل ثوال فوجيهل بحيتل وثغ ل بحث  يعل بألتحو،حبل علىل بحو وال
بح  ه هل ب ش للل عيفببعشم حبل علىل بحش ليليعل ت سحبلل ببحوص يعل ت لي ل  ل

ق ب لكل ج   عل تلعل علىللت وهجيعلمجيعلثوال ب و ويف ل بح او عل حل لو ل  ح ل
 علعرلع  لنش ئا لليفبت  لفوصلتلبح لل ث  ًللل(93 لبإلح  تت لتع ده للللب و ع

ب لعلهو ب شضموعل ل بح اويل بحث  ل فك  لت سحبل فنل ب و هاللللفمهه :ل ت حتل
بح ايعلبخل صعلهولف  لب  سحبلل ايوم لك نلت حتلبحث  ل ل بحش يف ا ل تد  ل

بحش لي ب شضموعل لل فظه ل بأل لوبللللب لع.لكم ل بفث تل بحث وال فغلثيعل فنل
ف  لل بس شث  حب.ل علىل ب  شم ل بحوص  ل ب وهال بح يل حش   ل بح م ل

بحيتل وثغ  بحث  يعل حل لو للللبألتحو،حبل ق ح ل ب لكل ج   عل تلعل ثوال فوجيهل
بح  ف  ل   تل عحيه ؛ل ا  لليفببح او عل فش لدل ع    ل حش    ه ل   ح حبل  عل

ت بحث  لل  :ل ت و هال بح اوي ل بحث  ل تف لوبل بح اوي ل بحث  ل  سحبل
ب لكل ج   عل تلعل تُم م ل تهيئعل    ل بح اوي ل بحث  ل تفدتبحبل للبح اوي ل

لق ح لحل لو لبح او ع.ل
ف ويفلل ف  تاًتل ل وظً ل ل هو كل فنل بحح ادل شضحل بح  ضل ت  لق حتل
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  لصو ه لثحبللب  سحبلبحث  يعلحش  صلب و هالتد  لبحش يف ا لفهو كلل
تبألن لعلل تبحو  ئ ل بحش يف ال تد  ل تبةشوىل ب وهال بأله بال   و حبل
ب   ص  ل لل ب حشج بحبل علىل او ً ل آق تنل صو ه ل ايوم ل تبحش وا(ل بحش ليميعل
تنل لل تغريه  ل ب و هال تحو ثعل ب   فعل ب ش  دل عموً  ل   :ل بح اويل بح   ل

لف   ثتل لبحلهويفلعلىلبحح حعللآق تنلعرلبحل ك حبلبح لح يعلتب وهجيعلبحيت
بحثو ئيعلل بح لح عل تبسجشم عيعل   :ل بح او عل بحش    حبل تفث حبل ل بح او عل
بحثيئ حبلل علىل يفك زحبل بحش وي  حبل ه هل ا ضل ايوم ل بحل بثع ل ا  ل ت  ل تبحل بثعل
تب ش  ب لل بآل وعل تب  بيفسل ب  بيفسل ب وزيللتق   عل بحش ليمل بحش ليميعل   :ل

ل  والبح يفب يع.بحش ووحوجي ل لبح
بحث  يعلل ب  سحبل ف ويفل تبحش  تحبل ل بحشوو ال ه بل بح غمل  ل تعلىل
بحش يف العسلفنهل ُ ل ل ؤشً بلاش  بلت سحبله بلل حش  صلب و هالتد  ل
بحث  يع لل حش    ل وضوع هتمل قي يفبحبل شووععل حلث ح نيل مم ل شيحل بحش  ص ل

بحث  يعل  بح جوبحبل ع ًدبل  ل ب   ا ل يوح  ل نلً بللح وهل ل ب  سحبل ا ضل ل
ح   هت لتص واعلبحشوث هلهل ل  لمللُفِ  لبألث الب ش   علعرلتجوده لتض تيف لل

لث ه لتديفب شه  لته بلهولبح تيفلبح يل  و لاهلبحث  لبحل يل.
 الفجوة البحثية:

تب وضوع حب؛لل بحش    حبل ع ٍدلكثريل  ل علىل بح اويل بحث  ل ُيشويل
بس ش    ل ب  سحبل فهول  ل بحليفللتح حكل ه بل ظ ل ت ل تبحش  ي  ل فح ال

بحث والل ف كيزل فنل شمل بحلثي  ل فإنهل  ل تب  سحبل بحش    حبل بحوب عل  ل
بحث  يعل لل بح جوبحبل ع ًدبل  ل مم ل وح  ل فق ى ل دتنل ت سحبل علىل بح او عل
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ب  سحبلل فكربل بحش يف ال  ل تد  ل ب و هال خت صل ت   ل بح اوي ل بحث  ل
ف  ًث ل لف تعهلت وضوع فه؛لتح حكلَ لىلثوالللبحث  يعلبح او علت  لفك  ه 

ب و هالتد  لبحش يف الاوحثعلكثري ل  لبحث والبح او علب و ويف ل لب  حبلل
(لحي لفوصلتلل2014بح او علبة مع لته بل  لك  تلعوهلديفب علفوفيدل 

عرلل فدىل بحش يف ال تد  ل ب و هال ا حمل ب وجود ل بحش    حبل ف  دل فنل عرل
ف عيعلدبق له بلبح حم لتابحش يللفصثحلح  ل حملف ع لثوثهللتجودلف ح  لل

لبخل صعلاه لمم لفدىلعرلف  دلتك   لبحث وال له بلب  حت.
تبح جو لبحث  يعل  لبأل ويفلابحغعلبألمهيعل لبحث   لته ل  دلبحض تيف لل
تبحل جعلإلج ب لبحث  لت  لمَثَّل  ي هلحإلض فعلبح لميعلب  جو  لتا حكلفه لل

تفك  للللختشلف فد ل فهن ل عسل فله ل وه ل تعنلك نتل بحث  ل ع ل   لعل
ت حتلل ث هلضم ل بحث ح ل   لعل ُُي دل عذل بحث   ل ق وصيعل  ل   لعل
  نيلت شو عل لبح  ب بحبلبحث  يعلحوهل لعرلفنل   لعرلن لعلملل شملث ه لل

لعوهلابح جو لبحث  يعل بح  ح   ل(.2018 حثً  لته ل  ل ُ رب 
بح  بحيتلذك ه ل  يشيدل ت  لبألقل  ل بح او عل بحث وال (لل2017 ئ عل ل

ف  جلللض فلل سل بحث وا لثي ل تف  بيفه ل لك ريل  ل بحث  ل ف   ل فص حعل
ب   لعلب ل تحعل ضيعلج    لابح يفب علتبحث   لته بلا تيفهل وشالث ً لحيالل
سلل تابحش يلل حلمحشه فنيل وه ل تسل يمعل بح اوي ل ب ي بنل علميعل ل عض فعل حهل

ثواللُيُل إلج ب ل ب  حتل ت  شحل بحث   ل ب ي بنل خم ج حبل نوعيعل ل ن لعل  ال
لفق ى.لل
بح لميعللل بهلي ك ل فث فلث  ل بجل    حبلإبع بدلقلطلث يعل ا ضل تف و ل
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بحث  يعلمثلصي غعليفؤ عل وح  لل ب  سحبل تبحش    حبل ليه ل    ل حأل ح  ل
ح ل ف عيعل ث يعل ت سحبل ت    ل بح ئيحعل بحث  يعل ث للحلمج سحبل ت حتل  ل

يفئيا لابإلض فعلعرل    لت سحبلبحث  لبحثيويعل ش  د لبحش    حب لت  لل
فشضم له هلبخللطلف    لبح جو لبحث  يعلتبحيتل    لهب لبح   لانيلبألدب لل
بحث   لت تلعع بدلبخللعلتبألدب لبحث   لب حشه ال لهن  علبخللع لت  م لل

حل بح  ثعل ب  و حبل بحث  يعل بح جو ل تبح ملي حبللف    ل ب  ق حبل ته :ل ول  ل
بح لم لل بحث  ل نل  ل تخم ج حبل بح لم ل بحو  طل عليه ل بحيتل ولويل

ل(.لل2011 ُممود 
فوفيدل ل بح او علل2014تف ىلفي  ل بحث وال بح جو ل ل فنل  لف ث بل (ل

غي بلب    ريلبحوبض علبحيتل  دلفصوحتلت وبع لبحش    ل علبحث  لبح لم  لل
انيلل ف    ل هو كل ب  سحب ثي ل  ونل شىتل علىللللبحث وال ل بح كيزل

بح   لعلل بح ؤ عل بألق ى ل دتنل ا يوه ل هب للت سحبل ح ىلك ريل  للسل  م ل
بحث ح نيل لب  حتلبح اوي لع ت لعلىلف   لبحل ه  لبح او علتص واعل ي  ه لل
جي  لك ريل  لبحث ح نيلجيلونلعرلف  بيفلبح يفب  حبلتبحث وال لت حتل  نيلل

   لب  سحبلبحيتل  لزبحتلث جعلعرلب ز  ل  لبح يفب علتبحش    للا سُل  لب ش
ت سحبلل تن صل ل تعجزل ابحث وال ت سحبل  يوعل ف  سل عرل مم ل ؤديل

لفق ى لته بلهول  لج  لفنل  ربلعوهلابح جو لبحث  يع.ل
(لفنوبالبح جوبحبلبحث  يعلبحيتل لضوئه لفله لل2018ت ح ملبح  ح ل 
ل نيعلفنوباله :بإلض فعلبح لميعلعرلمث

بح جو لب   نيع:لتف ونلا يفب عل وضوالمتلث هل حثً  لتح  ل ل   نلل
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خمشل ع لل دتحعل فتل فتل   وعل فدب للآق ل اب ش  ب ل تف ونل بحش ليليع:ل بح جو ل
بحث  لن حه ل ب حش   عل ل بحش ليليعل بألدتبحبل  ليليعلج    لتخمشل علع ل

عض فعل   ف ق حتل تف ونل  ل ب   فيع:ل علىللبح جو ل غريل حثو عل ج    ل عل
ا يفب عل وضوال ثدلل تف ونل بحز  نيع:ل بح جو ل تديفب شه ل ث هل  وضوال ثدل
ث هلتح  ل ضتل   لز ويعلدو لعلعلىلذحك لبح جو لبحشلثي يع:لتف ونل  لل
ق حتلفلثيدلمنوذجلفتلع  بفيجيعلعلىلث ل  ادلتفوظي ه لفلثي ًي  لبح جو لل

اشوظيفل   هي فش لدل ته ل خمب  هو يع:ل فوظي ه ل  للمل ملل شمل تج    ل شل عل
ح يفب عل وضوالمتلل تفش لدلاب ش  ب ل وهجيعلخمشل عل ب وهجيع:ل بح جو ل  ث  ل
بحث  لعليه ل  لل بحشلثيدلعلىلعيوعلملل حثدلفلثيدل ث هلمبوهجيعلفق ىلفتل
ملل حثدل نل يل عد يفل فتل نل  عل اشوظيفل ته ل  فثلعل بحول  ع:ل بح جو ل  ث  ل

لث  .للفوظي هل  ل ث لعلىلن البح
شلو  لبحث  لبح لم لتبحشغلبللح   ح حبللت   لع دل  لبحث ح نيلاوضعلل

فنلللل(ل 2014 لت  لخل  ه ل فوفيد علىل ل ه لبح جو ل لبحث والبح او ع
فج لل بح لم ل  ل ابحث  ل ب  ويعل بجله حبل انيل تفوحيدل ف  تنل هو كل   ونل

كلع للبحوهوضلاهلتبحشغلبلعلىلف علص وابحبلفتل    حبل   تل وه  لتذح
بحث والل عرل ز  ل  ل بحيتل ش جل ب  سحبل عرل بحث ح نيل نل ل فوجيهل د  دل
تبح يفب  حبل  لفج لز،د لب   فعلب ش   عل له هلب  سحبلتحىتلسل ش  يفلل
بح لميعلانيلل بح    حبل فودي ل ديفب شه  لتك حكلع لد  دل عم لثوال ثدل

بح  ايعل  لفج لف و  ل  يف علث يعلع ايعلفح  بحشوبزنللبجل    حبل ىلحش  يدل
انيلت سحبلبحث  لب  شل ع لثي لسل  ونلهو كلف  سل لت سحبلث يع لل
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بحل و علل د  دل ي  ل ع ل تك حكل فق ى ل ث يعل ت سحبل ت  ويفل ل تعجزل
ش  لعلل ب  بفيجي حبل تضعل ا تيفل ل بح  بيفل بخت ذل ع ل ب حئوحعل تبجله حبل

لحلحي  علبحش ليميعلتبحث  يع.ل
 إجراءات البحث

 بحث:منهج ال
بحث  ف دثي عل ل شض ل لبحل يلل لل ب وهال ب ح  للب ش  ب ل بحوص  ل

بح  ايعلبة معلل ححلبحث والب و ويف ل لب  حبلل؛لتذحكللتبحش ليل  بح لميعل
ب و هالل (2019 عرلللل(ل 2010حل   ل  ل ل ثوال فوجه حبل مثَّل لي ل  ل

فع  ل بحيتل بحش لي ل ال  عل تفدل ب  حبل ه هل ب و ويف ل ل بحش يف ال ه لتد  ل
لبحث ح  نلهل بلبحغ ض.ل

 جمتمع البحث: 
بحث  لللل ش و ن ب  شم  لللل  تشمعل بة معل بح  ايعل بح لميعل مجيعلب  حبل

ب لكل  ودلتبحيتل   لل بح ايعل لج   عل بعشم ده لا ليعل بحيتلمتل حل  ئمعل تفً  ل
بح   زل ل علىل ل2017إبع بده ل بح  ئمعل بحشوحبل ت  ل ع ايعل لل68( ل تلعل (ل

لاو ع.بح لو لبح ل
 عينة البحث:

يفُ متلل حي ل بحثحيلع؛ل بح  وبئيعل ابحل   عل بح لميعل ب  حبل بقشي يفل متل
ب  حبلمثلمتلبقشي يفل تلت حبلال   علع وبئيع.لت  لت علبسقشي يفلعلىلل

لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلبحش حيع:ل
بأليفدني تب لعل ب لكل  ود ل ج   عل بح  ديف ل  ل بح او عل بح لو ل عل للتلعل
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بح لو لبح او ع لتتلعلكليعلبح ايعلبأل   يعل  لج   علابا  لتتلعلكليعلبح ايعلل
بح او علتبحو حيع  لج   علف يوط لتل بح يفب  حبل   لبجل   علبإل   يعللللتلعل

لل.اغز   لتتلعلبح يفب  حبلبح او علتبحو حيعلبح  ديف ل  لج   علبححلل نل  اوس
بجل تحتل  ب 1ت وضحل بحث وال متلل(ل ححل بحيتل بح  ايعل ب  حبل و ويف ل ل

ل ليله :ل
العلمية العربية احملكمة  (: املسح اإلمجال للبحوث املنشورة يف اجملالت 1جدول )

 : م(2019م إىل 2010للفرتة من ) 
 الدولة  الامعة التابعة هلا  اسم اجمللة  م

  البحوثعدد 
 اإلمجال 

املناهج وطرق   حبوث
 التدريس

 99 214لبحح ود عل ج   علب لكل  ود جملة العلوم الرتبوية  1

 93 252لبأليفدنللج   علبحري وكل اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية  2

 371 2050لبح  ب للج   علابا ل جملة كلية الرتبية األساسية  3

 396 941ل   للج   علف يوط جملة كلية الرتبية  4

 218 577للحلنيفلبجل   علبإل   يع جملة الدراسات الرتبوية والنفسية 5

 101 332لُعم نلج   علبححلل نل  اوسل جملة الدراسات الرتبوية والنفسية 6

 1278 4366 اجملموع

 أداة البحث: 
حش  يدلفه بالبحث  لفع  لبحث ح  نلال  عل لي لبةشوىلهب الف  الل
لل بحشوجه حبلبحث  يعلحث والب و هالتد  لبحش يف ال لب  حبلبح  ايع لت  ل   

لبألدب لابخللوبحبلبحش حيع:عع بدل
لفتًس:ل    لب  سحبلبأل   يعلحلثل  ع:ل

ف ونتلال  علبحش لي ل  ل حمني:لبح حملبألتحتل لفع ه لُيشويلعلىلل
  لو  حبلب لعلته :لب ملب لع لت وعلبحو   ليف ملب ل  لتيف ملبح  د لتع دلل

لبألث البإلمج يل لتع دلفث الب و هالتد  لبحش يف ا.
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تت حتللللبح حم بحث ح ون ل ه :ل يفئيحعل ت سحبل فيفا عل علىل ُيشويل بح  ت:ل
ب  سحبلل ع ٍدل  ل صي غعل تمتل بحث   ل تتشمعل بحث  يع ل تب و هال بحث   ل
حل سحعلل د ي عل مُت   ل ؤش بحبل ثي ل بح ئيحعل ب  سحبل ت حتل  ل ح  ل بح  عيعل

ب  سحبلل ه هل ع دل الغل ت  ل بح يوع ل ب  حتل ل ه بل فوف  ل ديفجعل بح  عيعللعلىل
بح ئيحع لكم لمتلف   عل 20  (لت سًلل12(لت ًسل وزعًعلعلىلب  سحبلبأليفا عل

الغلع ده ل  فك  لق وصيعل عث يفبحبل عرل بحل وحتلل51ف عًي ل اغ ضل عث يف ل (ل
فح لل ُج   ل بحث  ل ت حتل فم ً :ل بحث وا ل حش لي ل مُم وعل د عل فك  ل علىل

بحش   ت حتل عوهل بأليفا عل ش   ال بح ئيحعل بحش  ي ل ش   اللب  سحبل تت حتل ي  ل
لتج بت(.ل- ه يفيل-عر:ل     

ت  لح  دلبحث ح  نلت سحبلبحثل  علت شغريبهت لا  لبسد العلىلع ٍدل  لل
تك حكلل بحث   ل مبوضوال ب ث ش ل بسيففث طل ذبحبل تبألجوثيعل بح  ايعل بحث وال

(ل  لل9ب  بجعلب ش   عل لب و هالتد  لبحش يف ا لكم لمتلبألق لا فيل 
لش   نيل لب و هالتد  لبحش يف ا.ب 

 اثنًيا: التحقق من اخلصائص السيكومرتية لبطاقة التحليل:
 صدق بطاقة التحليل:  .أ

ا  لعع بدلال  علبحش لي ل لصويفهت لبألتحيعلع ضه لبحث ح  نلعلىلع   لل
حلشأك  ل  ل  ىلل بحش يف ا؛ل تد  ل ب و هال ب ش   نيل ل بأل  ف  ل   ل

بحشوجه ل ح ي سل بحش يف اللص حيشه ل تد  ل ب و هال خت صل بحث  يعل ل حبل
مبوضوالل بيففث ده ل ت  ىل اث ض ل ا ضه ل ت وضوع هت ل ت سهت ل بيففث طل ت  ىل
بحث   لتمتلبألق لابحش    حبلبحض تيف علعلىلبحثل  علتبحيتلمت لتل لف    لل
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 توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة وفجواهتا البحثية

 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

(ل  لب  سحبلبح  عيع لتضملل3ا ضلبح ي غ حبلبحلغو ع لتب شث بحتلف ويفل ل
ت حتلتبح  لت  لمتلف   له لمثلع ضتل لصويفهت لبحوه ئيعللللت سنلف عي نل 

لتملل  دلفيل  حل حبل  لبة مني.
 ثبات بطاقة التحليل:  . ب

(لث ً ل  لق يفجلعيوعلل14حلشأك ل  لثث حبلبحثل  عل   لبحث ح  نلاش لي ل 
مب  دحعلل انيل ليليهم ل بح ث حبل حح بل     ل تمتل ح   ل علىل بحث  لك ل

ت (Holstiهوححيتل  بح ل للح  ل بح ث حبل تحح بل بحثل  ع ل ت سحبل  حتل  ل
لحلثل  ع لت وضحلبجل تحتلبحش يلل يمل     لبح ث حب:

 ( قيم معامل الثبات لبطاقة التحليل: 2جدول )
 معامل الثبات النسبة املئوية%  مرات االختالف  مرات االتفاق عدد الفقرات اجملال م
 0.100 100 0 7 7 الباحثون  1

 0.83 82.8 6 29 35 جمال البحث 2

 0.100 100 0 10 10 املناهج البحثية  3

 0.100 100 0 8 8 جمتمع البحث  4

 0.90 90 6 54 60 الثبات الكلي 5

(لفنل يملبح ث حبل  سحبلبحثل  علف بتحتلانيلل2 شضحل  لبجل تحتليف مل ل
تل 0.83  فدىنل بح ل لل0.100(لك ٍ ل بح ث حبل ايوم لك نل فعلى ل (لك ٍ ل

ته ل0.90حلثل  عل ل ع حيعل  لللل(ل ا يفجعل فشمشعل بحثل  عل فنل علىل ف حتل  يمل
بحث ح  نلل بدمأنل بألدب ل حثو  ل بحح ا عل بخللوبحبل عرل تابس شو دل بح ث حب ل

لح  حيعلال  علبحش لي .
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 نتائج البحث ومناقشتها:
 اإلجابة عن السؤال األول: 

بح يلن هل"  لفوجه حبلثوالب و هاللتلل ل ؤبحتلبحث  لبألتحتحإلج اعلع
بحش يفل حل   ل  للتد  ل بة معل بح  ايعل بح لميعل ب  حبل ب و ويف ل ل  ال

ل ل   لبحث ح  نلاش حيملبإلج اعلعلىل حمني:ل(؟"2019 عرلل(2010 
فوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعللفتًس:لل

ل(لتفدلت سهت لبح  عيع.2019 لعرلل(2010بح  ايعلبة معلحل   ل  ل 
فوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعلل :للاثنيًل

لب  بح لبح يفب يع.ل(لتفدل2019 لعرلل(2010بح  ايعلبة معلحل   ل  ل 
ل لكم ل ل :ل عئولبحش  بيفبحبلتبحوحبلب تلب ش   ت  ل

فوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعللفتًس:لل
بة حل   ل  ل لبح  ايعل بح  عيع2019 عرلللل(2010 معل ت سهت ل تفدل  لل(ل

تحل  ملعلىلنحثعلفوف لبحشوجه حبلبحث  يعلحلمج سحبلبح  عيعلف  لُح دحبلل
لكم ل ل :ل

نحدددثعلبحشدددوبف ل لح حدددعلفقددد ل(لتددد ًس لتمتلححددد بل28عددد دلب ددد سحبلبح  عيدددعل 
ل.%(3.571= 28 /100): بحوحثعلكم ل ل  شو طل

لتفدلبجل تحتلبحش يل:للبحوش ئات  لك نتلل
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 توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة وفجواهتا البحثية

 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

ترتيب توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت    (3)جدول  
 ( وفق جماالهتا الفرعية. 2019)إىل   ( 2010العلمية العربية احملكمة للفرتة من )

 الرتتيب العام  الرتتيب للمجال  النسبة املئوية )%(  التكرار اجملال الفرعي  اجملال الرئيس 

 التعليم املناهج و  .1

ل25 6 0.25 5لفوليم حبلب و هال .1.1

ل15 2 1.41 28 ف والب و هال .1.2

ل27 8 0.05 1 فنوبالب و هال .1.3

ل26 7 0.20 4 ف الب و هال .1.4

ل23 5 0.45 9 فلو  لب و هال .1.5

ل18 3 0.96 19 جود لبحش ليمل .1.6

ل19 4 0.90 18 بحثيئعلبحش ليميعل .1.7

ل13 1 1.71 34     حبلبحش ليمل .1.8

 النظرايت  .2

ل11 2 1.86 37 ح ك  لنل ،حبلب .2.1

 3 1 *12.32 245 نل ،حبلبحش  ريل .2.2

ل22 3 0.50 10 نل ،حبلبحش لمل .2.3

ل28 4 0.00 0 نل ،حبلب وهال .2.4

ل20 7 0.70 14 نل ،حبلب   فعل .2.5

 الربامج .3
ل7 1 *ل3.97 79 ف ليميعل .3.1

ل9 2 2.77 55 ف يف ثيعل .3.2

ل21 3 0.55 11 عث بئيعل .3.3

 مكوانت املنهج .4

ل24 6 0.40 8 بأله بال .4.1

ل6 3 *ل4.37 87لشوىلبة .4.2

ل1 1 *20.41 406 ع  بفيجي حبلبحش يف ال .4.3

ل17 5 1.21 24 بألن لعلبحش ليميعل .4.4

ل5 2 *ل7.44 148 ف وي حبلبحش ليمل .4.5

 12 4 1.76 35 ف والبحللثعل .4.6

 املعلم  .5
 16 3 1.41 28 عع بدلب  لمل .5.1

ل8 1 3.12 62 بحشوميعلب هويعلحلم لمل .5.2
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 الرتتيب العام  الرتتيب للمجال  النسبة املئوية )%(  التكرار اجملال الفرعي  اجملال الرئيس 

ل10 2 2.26 45   ش  بحبلب  لملتبجت ه فهل .5.3

 التحصيل  .6
ل2 1 *18.60 370 ب     .6.1

ل4 2 *ل8.95 178 ب ه يفيل .6.2

ل14 3 1.46 29 بحوج بت .6.3

   100 1989 بحشوجه حبلك  ل

 *اجملاالت الفرعية اليت متثل التوجهات البحثية.                 

(ل  حظلفنلب  سحبلبحيتلمت  لل3ب   تضعل لبجل تحتل وش ئاللبح  لق حتلل
شوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبللب  سحبلبح  عيعلح

بحيتلح لتلعلىلللل(2019 عرلللل(2010بح لميعلبح  ايعلبة معلحل   ل  ل 
(لل28(لت سحبل  ل 7نحثعلفعلىل  لنحثعلفوف لبحشوجه حبلبحث  يعلالغتل 

لت ًسلف عًي  لت  ليفُفثتلف فيًث لفو زحًي لكم ل ل :ل
ا1 بحش يف ال اوحثعلل2( لل20.41وحثعل .ع  فيجي حبل ب   فيعل بأله بال .ل

اوحثعل ل3( لل18.60  بحش  ريل نل ،حبل ب ه يف علل4( لل12.32.ل بأله بال .ل
اوحثعل 5( لل8.95اوحثعل  بحش ليمل ف وي حبل اوحثعلل6( لل7.44.ل بةشوىل .ل

ل(.3.97.لبحربب البحش ليميعل 7( ل4.37 
دسحعلللل(لتملل   لهل ل%3.571 حلتلاب  لب  سحبلاوحبلف  ل  للت  لل

ل.فج يتلنل  علب وهالا لفيلث لحل لفوبف  لت لآق ل  فثعل
بح ئيحعل لل ب  سحبل بحث  يعل  ل بحشوجه حبل فوبف ل نحثعل متلحح بل كم ل

ل.(%16.667=لل6ل/100 لح حعلفق ل شو طلبحوحثعلكم ل ل :
ترتيب توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية   (4)جدول  

 وفق جماالهتا الرئيسة. ( 2019)إىل   ( 2010)  بية احملكمة للفرتة من العر 
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

 الرتتيب  النسبة املئوية )%(  التكرار اجملال الرئيس 
 6 5.93 118 املناهج والتعليم  .1
 3 15.38 306لالنظرايت  .2
 4 7.29 145 الربامج  .3
 1 *35.60 708 مكوانت املنهج  .4
 5 6.79 135لاملعلم  .5
 2 *29.01 577 التحصيل  .6

جهات ككلالتو   1989 100  

 *متثل التوجهات البحثية للمجاالت الرئيسة اليت تعدت نسبة التوفر.        

 سحبلبح ئيحعلبحيتللب فنلللل(4يف مل ل  حظل  لبحوش ئالب   تضعل لبجل تحتلل
بح لميعللمت  لل ب  حبل ب و ويف ل ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال فوجه حبل

حل   ل  ل ل ك نتلت سن لته لكم لل(لل2019 عرلللل(ل2010بح  ايعلبة معل
فو زحًي ( ف فيًث ل اوحثعلل ل ل   فثعل بألترل ب  فثعل ت عل ل ب وهال  ل :ل  و حبل

بح  نيعلل35.60%  ب  فثعل مثلح ل ل بح ل  ل فكربل  ل ف   ل بحوحثعل ته هل (ل
الغتل  تاوحثعل بحش  ي  ل ف  لل(%29.01ت حت:ل فلمل ب  سحبل اب  ل ف  ل  ل

لل لبحربب اتل( لل%15.38بحول ،حب لاوحثعلالغتل  ل ل :للحوحثعلبحشوبف لته لكم
 للب و هالتبحش ليم لتفقريًبلل(%6.79اوحثعلالغتل ل للب  لممثلل( لل%7.29اوحثعل 
بحوشيجعل علديفب علل%5.93اوحثعل  اي م زلتفكحويفيلتاتاتيفلل( لتختشلفله هل

فظه حبلل (Bıkmaz, Aksoy, Tatar, & Altınyüzük, 2013تفحشيووزكل  بحيتل
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علىل وضوع حبللللنش ئجه  بحش يف ال تد  ل ب و هال خت صل يف  ئ ل ف كيزل
بحش يف التبحش ليم لتب  بفيجي حبلبحش يف ا لتعع بدلب  لمنيلتف يف ثهم لتف ييملل

بحث  يل ب و ها ديفب عل ف ًض ل عل تختشلفل نش ئجه لل2016 ل فظه حبل بحيتل (ل
ل.لبت حتلف والب  لمنيلتف والبح شف كيزليف  ئ لب  جحشريلتبح كشويفبهلعلىل

يفئيحعللل يفئيح نل  ل شعلت سحبل فنلت حنيل عرل بحوش ئال تج  لعمج حتل
فوجه حبلل بح لميعللمت  ل ب  حبل ب و ويف ل ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال

( لتح  لب  سحبلبح  عيعلل 2019 عرلللل( 2010بح  ايعلبة معلحل   ل  ل 
ل(لت ًس.28(ل  ل 7هل هلبحشوجه حبلك نتل ل

والب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعللفوجه حبلثلاثنًي :لل
ب  بح لبح يفب يع لت  لل(لتفدلل2019 عرلللل(2010بح  ايعلبة معلحل   ل  ل 

(لت سحب لتمتلل7ع دلب  سحبلبح  عيعل للمتلبحل ملعلىلنحثعلفوف ه لكم ل ل :
بحوحثعلكم ل ل :ل ل فق ل شو طل ح حعل بحشوبف ل ل نحثعل =لل7/لل100حح بل

ل( لت وض ه لبجل تحتلبحش يل:14.286%
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية  (  5)جدول  
 املراحل الدراسية ( وفق 2019)إىل   ( 2010العربية احملكمة للفرتة من ) 

 الرتتيب  النسبة املئوية )%(  التكرار املرحلة الدراسية  م
 6 2.19 25  ووبحبلل7 ث للل .1
 5 7.80 89  ووبحبلللل9حىتللل7  لل .2
 4 18.15* 207  وعلل12 ووبحبلحىتلل9فو للل .3
 3 20.78* 237  وعلل15 وعلحىتللل12ا  لل .4
 1 27.28* 311  وعلل18 وعلحىتللل15ا  لل .5
 2 23.50* 268 بحش ليملبجل    ل .6
 7 0.26 3   لا  لبجل    ل .7

  100 1140 ب موال 

بجل تحتلل بح يفب يعل للل(5 ت شضحل  ل ب  بح ل نحبل ب و هاللللفنل ثوال
(لل2010تد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلحل   ل  ل 

(لك  لفعلى لت  لحلتلل%ل27.28(لك  لفدىنلت %0.26(لف بتحتلانيل 2019عرل 
ف بتحتل  ل  ل 4  بحث  يعل بحشوجه حبل ضم ل بحش ليملل9(ل  بح ل عرل (ل

ألنلل ه بل ربيفًبل فنل بحث ح  نل ت  ىل تد  للبجل     ل ب و هال ديفب  حبل   لمل
ب  حلعلل بألتحيعل  ل بح  وال عسل ل بح يفب يعل ب  بح ل علىل ف كزل بحش يف ال
ف كزلعليه لل فنل بحيتلجيبل بحث  يعل بح جوبحبل ف شربل  ل فهن ل بساش بئيعلفي حظل

 وعلللل15.لا  لل1بح يفب  حبلب حش ثليع لتُج  لف فيثه لفو زحًي لعلىلبحو ولبحش يل:
بحش ليملبجل    ل 2( %ل27.28 وعل لل18حىتلل ا  لل3( %23.5.ل ل15 وعلحىتلللل12.ل
فو لل4( %20.78 وعل  حىتلللل9.ل لل9حىتلللل7.ل  لل5( %ل18.15 وعل لل12 ووبحبل

بجل    ل 7( %2.19 ووبحبل لل7.ل ث لل6( %ل7.80 ووبحبل  ا  ل (.ل%0.26.ل  ل
(لايوم لختشلفل علديفب علبحث  يلل2015تفش دله هلبحوشيجعل علديفب علبأل ل ل 
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بحيت2016  ا  لل(ل حلم حلعل فيه ل بألعلىل بحوحثعل  وع لللل15 وعلحىتلللل12لك نتل
(لحي لف ىلفنلبهشم  لبحث ح نيلك نلل2005تق ح تلنش ئالديفب عل  مللتبحث  ل 

ب  حلعلبجل   يعلل ب  حلعلبساش بئيعلتج  حبل فليه ل ب شو لعل ب  حلعل  و ًث لعلىل
ف ل ع ل فُ ربل بح يفب عل ه هل تح  ل بحث ح ني ل بهشم   حبل آق ل ز ويعل ث لل ل  ل

لبحل تدلبحز ويعلهل بلبحث  .
 اإلجابة عن السؤال الثاين:  

ه لفوج لبقش ف حبل لفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف لل
بح  ايعلبة معلق حتلبح   ل  ل  بح لميعل (لف ودلل2019(لعرل 2010 لب  حبل

ب لع؟ بحث ح  نلللل شغريل ب ش   ل بححؤبحتل ه بل ع ل للبقشث يفل  اعلك لتحإلج اعل
 Chi-Square Test)  ل(:6تج  حبلبحوش ئالكم لهول وضحل لبجل تحتل

توجهات    لداللة الفروق يف (Chi-Square Test)  اختبار مربع كانتائج (  6جدول )
حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة خالل الفرتة من  

 ود ملتغري اجمللة تعاليت  ( 2019( إىل )2010)

 م
 اجملاالت 

امللك 
 سعود 

السلطان  غزة أسيوط  اببل الريموك
 قابوس

 قيمة  
 مربع كا

درجات 
 احلرية

مستوى  
 الداللة 

 *0.003 55 87.767 38 75 118 137 41 15 املناهج والتعليم  1

 0.092 15 22.654 25 55 89 102 24 11 النظرايت 2

 0.647 10 7.817 19 30 41 31 11 13 الربامج 3

 *0.000 25 80.959 70 131 164 223 66 54 مكوانت املنهج  4

 *0.030 10 19.889 20 32 36 27 11 9 املعلم  5

 *0.025 10 20.487 45 92 129 234 48 29 التحصيل 6

(لأبنهلسل وج لف ت لدبحعلعح  ئًي لف ودل شغريلب لعلل6 شضحل  لبجل تحتل 

 اجمللة العلمية 
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

  يللبحول ،حبلتبحربب ا لايوم لفوج لف ت لدبحعلل لبحشوجه حبلبحث  يعلبحش ا علل
ب و هالل بحش ا عل  سحبل بحث  يعل بحشوجه حبل ب لعل ل ف ودل شغريل عح  ئًي ل
علىلل ابا لحي لح لتل تلعل ح  حلل تبحش  ي ل ب وهال ت  و حبل تبحش ليمل

لبحش  بيفلبألكرب لايوم ل لت حتلب  لملك نتلبح  ت لح  حللتلعلف يوط.
بحوش عنت  ل بح وحتل ج  ل بحح ا عل بحث  ل لللل ئال عليه ل غلبل ابا ل تلعل

تلعلل ف  ل تبحش  ي  ل ب وها ل ت  و حبل تبحش ليم ل ب و هال بحش حيع:ل ب  سحبل
ف يوطلف  لغلبلعلىلثوثه لبحث  ل لت حتلب  لم لف  لا يعلب  حبلف لل

  غلبلعلىلثوثه لت حتلا يوه.

 الثالث:   اإلجابة عن السؤال
بقش ف حبل لفوجه حبلثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف لللله لفوج ل

بح   ل  ل  بة معلق حتل بح  ايعل بح لميعل عرل 2010 لب  حبل (لل2019(ل
بحو  ؟ل للف ود بقشث يفلللشغريل وعل بحث ح  نل بححؤبحتلب ش   ل تحإلج اعلع له بل

بجل تحتلل (Chi-Square Test لل  اعلك ل هول وضحل ل بحوش ئالكم ل تج  حبل
ل(:ل7 
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لداللة الفروق يف   (Chi-Square Test( نتائج اختبار مربع كا ) 7جدول )
توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة خالل  

 ( تعود ملتغري سنة النشر 2019( إىل ) 2010الفرتة من ) 

  م
 

 اجملاالت

20
10

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

مة  
 قي

ع كا 
 مرب

حلرية
ت ا

رجا
 د

اللة 
الد

وى 
مست

 

1 
املناهج 
 والتعليم 

8 9 11 15 9 13 12 8 21 12 82.212 63 

0.
05

2 

 27 18.728 34 65 54 42 23 27 28 19 5 9 النظرايت 2

0.
88

0 

 18 29.669 31 29 12 17 8 8 15 13 7 5 الربامج  3

0.
04

1*
 

4 
مكوانت  

 املنهج 
19 20 38 59 71 69 84 113 134 101 55.918 45 

0.
12

8 

 18 24.292 22 28 12 8 7 10 17 15 7 9 املعلم  5

0.
14

6 

 18 38.183 70 120 73 106 41 53 48 35 16 15 التحصيل 6

0.
00

4*
 

 سنة النشر 
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 توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف اجملالت العلمية العربية احملكمة وفجواهتا البحثية

 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

(لأبنهلسل وج لف ت لدبحعلعح  ئًي لف ودل شغريل وعلل7 شضحل  لبجل تحتل 
ب و بحش ا عل  سحبل بحث  يعل بحشوجه حبل تبحول ،حبللبحو  ل ل تبحش ليمل  هال

ف ودل شغريل وعلل عح  ئًي ل دبحعل ف ت ل فوج ل ايوم ل تب  لم ل ب وهال ت  و حبل
بحو  لل ح  حلل وعل تك نتل بحربب ال بحش ا عل  حتل بحث  يعل بحشوجه حبل بحو  ل ل

( لتديفجعلح  علل29.669(لث ً ؛لحي لالغتل يمعل  اعلك ل 31( لا  دل 2019 
دسحعل ل18  عو ل حشوىل علىل0.041%( ل فنهل غلبل بحث ح  نل سحظل ت  ل ( ل

(لبحث  ل لل2019بحث والب و ويف ل لخت صلب و هالتد  لبحش يف ال وعل 
بحو  ل  ف  ل وعل بحربب ا ل بحشوجهلل2018فلو  ل ب و ويف ل ثوثه ل علىل فغلبل (ل
ع ده ل  حي لك نل تالغتل يمعل  اعلك ل 120حلش  ي ؛ل ث ً  ل ( لل38.183(ل

( لف  لاب  لبححووبحبلفلمل   لل%0.004 حشوىلدسحعل لل( لعو 18ا يفجعلح  عل 
علىلل فؤث ل دسحعل فيل بححوعل بحش يف الل شغريل تد  ل ب و هال ثوال فوجه حبل

بح   ل  ل  ق حتل بة معل بح  ايعل بح لميعل ب  حبل عرل2010ب و ويف ل ل (ل
ل.ل(2019 

 الرابع:    اإلجابة عن السؤال
بحث تفع بدل ب حش   عل بحث  يعل ب و هال تب شم  حبلل  ل تجوحهمل  ح نيل

ب و ويف لل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال بحث واللبحث  يعل ل عرل تنحثشه ل
بح   ل  ل  ق حتل بة معل بح  ايعل بح لميعل ب  حبل عرل(لل2010بح او عل ل

تبحوحبلل(2019  بحش  بيفبحبل بحث ح  نل ب ش   ل بححؤبحتل ه بل ع ل تحإلج اعل ؟ل
يف مل  بجل تحتل ت وضحل نحث8ب ئو ع ل عرلل(ل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال عل

لعمج يللبحث والبح او عل لعيوعلبحث  :
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إىل البحوث الرتبوية يف اجملالت    ة حبوث املناهج وطرق التدريسنسب (: 8جدول )
 : (2019( إىل ) 2010العلمية العربية احملكمة خالل الفرتة من ) 

 الدولة  الامعة التابعة هلا  اسم اجمللة  م
عدد البحوث  

ال اإلمج  
حبوث املناهج  
 وطرق التدريس 

النسبة املئوية  
 % 

ج   علب لكلل تلعلبح لو لبح او عل 1
 46.26 99 214 بحح ود عل   ود

2 
ب لعلبأليفدنيعل لبح لو لل

 بح او عل
 36.90 93 252 بأليفدنل ج   علبحري وكل

 18.09 371 2050 بح  ب  ج   علابا ل تلعلكليعلبح ايعلبأل   يعل 3
علبح ايعلتلعلكلي 4  42.08 396 941    ل ج   علف يوطل 

5 
تلعلبح يفب  حبلبح او علل

 تبحو حيعل
 37.78 218 577 فلحلني بجل   علبإل   يعل

6 
تلعلبح يفب  حبلبح او علل

 تبحو حيعل
ج   علبححلل نلل

 30.42 101 332 ُعم نل   اوسل

 29.27 1278 4366 اجملموع 

بجل تحتل  تد  8 ثنيل ب و هال ثوال نحثعل فنل عمج يللللل(ل عرل بحش يف ال
ق حتلبح   ل  للبحث والبح او علب و ويف ل لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلل

( ل لحنيلف بتحتلنحثشه ل لب  حبلانيلل%29.27الغتل لل(2019 عرلل(لل2010 
ت (  18.09%  نحثعل عيوعلل%ل46.26كأدىنل ب  حبل ف فيبل تُج  ل نحثع ل (لكأعلىل

.ل1و هالتد  لبحش يف الفيه لفو زحًي لكم ل ل :للبحث  لثحبلنحثعلثوالب 
.لتلعلل3( لل%42.08.لتلعلج   علف يوطل 2 لل(ل%46.26تلعلج   علب لكل  ودل 
اغز ل  بإل   يعل بحري وكل 4( لل%37.78بجل   عل تلعلج   عل تلعلل5( لل%36.90.ل .ل
ل(.ل%18.09.لتلعلج   علابا ل 6( ل%30.42ج   علبححلل نل  اوسل 

يف  ب و هالل9مل تبجل تحتل بحث ح نيلل(ل وضحل تفع بدل ب حش   عل بحث  يعل
ب و ويف لل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال بحث  يعل ل تب شم  حبل تجوحهمل
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

تنحثشه لعرلبحث والبح او عل لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلق حتلبح   لل
ل:ل(2019 عرل(ل2010  ل 

لباحثني واملناهج البحثية املستخدمة  ( التكرارات والنسب املئوية ألعداد ا9جدول )
يف حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة ونسبتها إىل البحوث  واجملتمعات البحثية  

 ( 2019( إىل )2010الرتبوية يف اجملالت العلمية العربية احملكمة خالل الفرتة من )
 الترتيب  النسبة المئوية )%(  التكرار  المجال الفرعي المجال الرئيسي

احثون الب  

 عددهم 

 1 54.90 700 واحد
 2 32.00 408 اثنان 
 3 9.73 124 ثالثة 
 4 3.14 40 أربعة

 5 0.24 3 أكثر من أربعة 
  100.00 1275 المجموع 

 جنسهم
 1 65.90 1368 ذكر
 2 34.10 708 أنثى

  100.00 2076 المجموع 

 منهج البحث

 1 98.75 1262 كمي 
 2 0.94 12 نوعي 

تلط مخ  4 0.31 3 
  100.00 1278 المجموع 

 مجتمع البحث 

 1 67.10 883 طلبة
 2 19.91 262 معلمون 

 5 2.13 28 مشرفون تربويون 
 6 0.76 10 قادة مدارس

 4 2.74 36 أساتذة جامعات 
 8 0.00 0 أولياء أمور 

 3 6.91 91 محتوى تعليمي 
 8 0.00 0 مناهج دراسية 

 7 0.46 6 خطط وبرامج تعليمية
  100.00 1316 المجموع 
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ب  حبلبح لميعلبح  ايعلل(لفنلفغلبلبحث وال لل9 شضحل  لبجل تحتليف مل 
بح   ل  ل  ق حتل عرل ل2010بة معل تبح لللل(2019(ل ابح ل هب ل   و ل

 ليه لبحث والبحيتلل(لل% 54.90ف ط لحي لالغتلنحثشه لفك  ل  لبحو فل 
الغتل  اوحثعل بثو نل ث ثعلللل(%32  و لهب لابح  نل بحيتل  و لهب ل بحث وال مثل

 لحنيلالغتلنحثعلبحث والبحيتل  و لهب لفيفا علللل( %9.73 ابح ونلاوحثعلل
فيفا علللل(%3.14ابح نيل  فك  ل  ل هب ل بحيتل  و ل بحث وال بألقري ل ب  فثعل ت ل

تفش دله هلبحوشيجعل علديفب علف  يو لولللل (%0.24ابح نيلاوحثعلسلفشج تزل 
ث هل  لل (Eksioglu, et al, 2014 تآق تنلل عيوعل فنل غ  دعلليفغمل ج   عل
فنل  لمللللأب ث ني  علىل دسحعل ته بل ُ ل ل بح لي .ل بح يفب  حبل يف  ئ ل تعلىل

ف ك زل لل فه ل ح حكل ف طل ف د عل جبهودل فشمل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال
اث  ه لل ب   فعل  لق حتلث ل وضوع حبل   ل عنش جل تفُ ي ل ت سحبل  يوع ل

ل(.2011فؤديلعرلنش ئالحيالفيه لفيلج   ل     لآق تن لتغ حًث 
(لفنلنحثعلبحث ح نيلبح كويفلفك  ل  لبإل ا لل9كم ل شضحل  لبجل تحتل 

نحثشهمل ل الغتل بإل الللل(%65.90حي ل بحث ح  حبل نحثعل الغتل حنيل  ل
(لتديفب علبحووحلل2016ته هلبحوشيجعلفش دل علديفب علبحث  يل ( لل34.10% 
للللثعلبح يفب  حبلبح لي .(ليفغملفنلعيوشهم ل  لد2012 

بألك  لل بح م  ل ب وهال ك نل ب حش   عل بحث  يعل حلمو هال تابحوحثعل
فيم لالغتلنحثعلب ش  ب لب وهالبحووع لل(لل%98.75ب ش  بً  لاوحثعلالغتل 

اوحثعل 0.94%  ب  شلطل ب وهال تفقريًبل بحوشيجعل علل%0.31(ل تفش دله هل ( ل
بأل ل ل  ديفب عل بح  ايع ل   :ل بح ي ص  لل2015بح يفب  حبل تديفب عل ( ل
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

فنل 2018  عرل فوصلتل تبحيتل بألث الك نتلكميعلل%97.19(ل (ل  ل
عرل لل(ل%1.87 ت عض فًعل نوعيعل ته هلل%0.94ف طلك نتل خمشللع ل (لك نتل

بح يفب ع لل ه هل عحيه ل فوصلتل بحيتل بحوش ئال ا   لكثريل عل فشوبفدل بحوحبل
بحغ رييل  ب حش   ل لمج2019تديفب عل ب وهال فنل ف ىل بحيتل بحث والل(ل يعل

تفيال  ف وال ديفب عل ختشلفل عل ايوم ل بح م  ل ب وهال  Taş, 2017&للهول

Ince) بحووع لهولبألك  لب ش  بً  .لت  ل ُ ح  لل ب وهال بحيتلفوصلتلعرلفن ل
فن هوللللذحكل بحث  يعل بحش  حي ل بحح ئ ل ل بح ميع للبحومطل للنلً بلبح يفب  حبل
ا و  عللح ي غع ت وبنيوه ل بح يفب  حبل فلكل بحث ح نيللتحللل؛عج ب بحبل فإنل  حكل

فك  لحنيلل بح م ابلل  و ونلإبج ب لثوثهم    تنلابسيففي حل تف ًض لل لل وهال
للث والبح او علفُي جملع    ح علبحح ئ ل لبحل    لبحث ضلا لعلبسيففي ح  ل

بحووع  ب وهال ب  شلطللب ش  ب ل ب ش  ب ل للفتل ذحكل ع ل عوًض ل للت  ض ل
ث  فعلبحث  لبحووع  لتب  شلطلملللللكم لفن .(Creswell, 2014 لل وهالبح م ب

 فوش  لع اًي  لتنشيجعله بلبحث  لفؤك لذحك.

الغتلل حي ل حلللثعل نحثعل فعلىل ك نتل بحث  ل تشمعل خيصل تفيم ل
ب  لمونل لل (67.10%  بحش ليم ل (لل%19.91 ليه ل  لمثل(%6.91مث لبةشوىل

بجل    حبل  بح او ونل (ل%2.74ف  ف  ل ب   فونل ت ليهمل   د لللل( لمث%2.13 ل
( لتملل   لألتحي  لبأل ويفلتب و هالبح يفب يعلفيلنحثعلف ك  لل%0.76ب  بيفسل 

(لبحيتلفظه حبلنش ئجه لفنلفئعلل2015تفش دله هلبحوشيجعل علديفب علبأل ل ل ل
بحللثعله لبألك  لب شه بفً ل ليف  ئ لب  جحشريلحلمو هالتد  لبحش يف ال لل

الغتل  اوحثعل بح لحليويعل بحوشيجعلل لل(%62.19بجل    حبل ه هل ختشلفل ايوم ل
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بحث  يل ل ديفب عل فو تحشه لثوالل2016 عل فئعل فك  ل فنل عرل فوصلتل بحيتل (ل
اوحثعل ل ب  لمونل ه ل تبح كشويفبهل ف ًض ل علل(%43.20ب  جحشريل تختشلفل  ل

بحووحل  بحث  لل2012ديفب عل تشمعل نحثعل ل فعلىل فنل فظه حبل بحيتل (ل
لع.لحلم  هيملبح او علتك نتلعيوشهلبح   ئ لبجل   ي

بحث  ل  لل تشمعل نحثعل ل فعلىل علىل بحللثعل بحث ح  نلح وحتل ت ُ ح  ل
فك  لل فن ل ع ل ف   حبل بحيتل بألتحتل بححؤبحتل اوشيجعل بحوشيجعل ه هل يفاطل ق حتل
هو:لل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال هل ل ل بحشل   ل متل بحيتل ب  سحبل
عيوعل  ل علىل بإل  بفيجي حبل ه هل ُفلث دل تع دً ل  ل بحش يف ا ل للع  فيجي حبل

لبحللثعلح ي سلفث ه لعليهم.ل
 اخلامس:    اإلجابة عن السؤال

  لبح جوبحبلبحث  يعل لثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلل
حل   ل  ل  بح  ايعلبة معل تحإلج اعلع لللل (؟2019 (لعرل 2010بح لميعل

حلمج سحبلل مثل بح ئيحع ل حلمج سحبل بحث  يعل بح جوبحبل يفص ل متل بححؤبحتل ه بل
ل  عيعلتفدل  ل ل :لبح

ف  لل بح ئيحعل حلمج سحبل بحث  يعل بح جوبحبل فوف ل نحثعل علىل تحل  مل
لُح دحبلكم ل ل :ل

(لت سحب لتمت  لنحبلفوبف لبح جوبحبلبحث  يعلل6ع دلب  سحبلبح ئيحعل ل
( لت وض ه لبجل تحتليف ملل%16.667=لل6/لل100بحيتلفق حبل شو طلف  ل ل

ل(:ل10 
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وث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف  ( ترتيب الفجوات البحثية لبح10جدول )
 ( وفق جماالهتا الرئيسة. 2019( إىل )2010اجملالت العلمية العربية احملكمة للفرتة من )

 الترتيب  النسبة المئوية )%(  التكرار  المجال الرئيسي
* 5.93 118 المناهج والتعليم .1  1 
* 15.38 306 النظريات  .2  4 
* 7.29 145 البرامج  .3  3 
 6 35.60 708 مكونات المنهج  .4
* 6.79 135 المعلم  .5  2 
 5 29.01 577 التحصيل .6

  100 1989 التوجهات ككل 

 *متثل الفجوات البحثية للمجاالت الرئيسة.                 
يف مل  بجل تحتل نش ئال حلمج سحبلل10ت  ل بحث  يعل بح جوبحبل فنل ُ  حظل (ل

لف  ع ً،للبح ئيحعلالغتلفيفا علت سحبليفئيحعل  لفص ل شع لته ل  فثعلف فيث ًل
ب و هالتبحش ليملاوحثعل  ب  لملاوحثعلل%5.93تفدلديفجعلفوبف ه لكم ل ل :ل ( ل

اوحثعل 6.79%  بحربب ال اوحثعل %7.29( ل تبحول ،حبل ( لل%15.38( ل
تُ  حظلفنلبح جوبحبلبحث  يعلفك  ل  لبحشوجه حبلبحث  يع لته بلدحي لعلىلل

له بلب  حت.تجودلففدلتب علحلموضوع حبلبحث  يعلف   لبحث ح نيل لل
علىلل بحث  يعتحل  مل بح جوبحبل فوف ل ف  للحلمج سحبللللنحثعل بح  عيعل

ل ل :لكم ل دحبللحُل
بح  عيعل ل ب  سحبل بحث  يعلل(لت ًس لل28ع دل بح جوبحبل فوبف ل تمت  لنحبل

ل.(%3.571=لل28/لل100بحيتلفق حبل شو طلف  ل  :ل 
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اجملالت  ترتيب توجهات حبوث املناهج وطرق التدريس املنشورة يف  (11)جدول  
 ( وفق جماالهتا الفرعية. 2019)إىل   (2010العلمية العربية احملكمة للفرتة من )

 الترتيب للمجال النسبة المئوية )%(  التكرار  المجال الفرعي المجال الرئيسي
الترتيب  

 العام 

 المناهج والتعليم

* 0.25 5 تنظيمات المناهج  3 4 

* 1.41 28 تقويم المناهج  7 14 

هجأنواع المنا  1 0.05 *  1 2 

* 0.20 4 أسس المناهج  2 3 

* 0.45 9 تطوير المناهج  4 6 

* 0.96 19 جودة التعليم   5 11 

* 0.90 18 البيئة التعليمية  6 10 

* 1.71 34 مشكالت التعليم   8 17 

 النظريات

* 1.86 37 نظريات الذكاء   4 18 

 26 5 12.32 245 نظريات التفكير 

* 0.50 10 نظريات التعلم  2 7 

* 0.00 0 نظريات المنهج  1 1 

* 0.70 14 نظريات المعرفة   3 9 

 البرامج 
 22 3 3.97 79 تعليمية

* 2.77 55 تدريبية   2 20 

* 0.55 11 إثرائية  1 8 

 مكونات المنهج 

* 0.40 8 األهداف   1 5 

 23 4 4.37 87 المحتوى 

 28 6 20.41 406 إستراتيجيات التدريس 

42 األنشطة التعليمية  1.21 *  2 12 

 24 5 7.44 148 تقنيات التعليم 

* 1.76 35 تقويم الطلبة   3 16 

* 1.41 28 إعداد المعلم المعلم  1 13 
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الترتيب   الترتيب للمجال النسبة المئوية )%(  التكرار  المجال الفرعي المجال الرئيسي
 العام 

* 3.12 62 التنمية المهنية للمعلم   3 21 

* 2.26 45 معتقدات المعلم واتجاهاته  2 19 

 التحصيل 
 27 3 18.60 370 المعرفي 

 25 2 8.95 178 المهاري 

92 الوجداني   1.46 *  1 15 

   100 1989 التوجهات ككل 

 *اجملاالت الفرعية اليت متمّثل الفجوات البحثية يف ختصص املناهج وطرق التدريس. 
بحيتلل11  لبجل تحتليف مل  بح  عيعل حلمج سحبل ب ئو عل بحوحبل فنل (ل شضحل

انيل  ف بتحتل بحث  يعل بح جوبحبل ت %0مُت   ل نحثعل كأعلىلللل(%3.12(لكأدىنل
عمج يلل الغتللنحثعل  ل ت  ل متل ليله  ل بحيتل بحش يف ال تد  ل ب و هال ثوال ل

بحث  يعل ل الغل 21بح جوبحبل بح يل ب  سحبل تموال ف عًي ل  ل ت ًسل (لل28(ل
ت ًسلف عًي  لتمت  لبح جوبحبلبحث  يعلب  سحبلبحيتلح لتلعلىلنحثعلف  ل  لل

ل :لنحثعلب شو طلبحيتلمتل    ه  لته ل  فثعلف فيًث لف  ع ً،لكم ل ل
ث ل  ك  ل .1 فيل ا ل ب وهال اوحثعلللل2نل ،حبل ب و هال فنوبال .ل

اوحثعل 3( لل0.05%  ب و هال ف ال اوحثعلل4( لل%0.2.ل ب و هال .فوليم حبل
اوحثعل 5( 0.25%  بأله بال اوحثعلل6( %0.4.ل ب و هال فلو  ل .ل
اوحثعل 7( 0.45%  بحش لمل نل ،حبل اوحثعلل8( لل%0.5.ل بإلث بئيعل بحربب ال .ل
نل9( 0.55%  اوحثعل .ل ب   فعل اوحثعلل10( %0.7 ،حبل بحش ليميعل بحثيئعل .ل
.لبألن لعلبحش ليميعلاوحثعلل12( %0.96.لجود لبحش ليملاوحثعل 11( 0.9% 
اوحثعل 13( 1.21%  ب  لمل عع بدل اوحثعلل14( %1.41.ل ب و هال ف وال .ل
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 زء األول(  هـ )ال 1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

اوحثعل 15( لل1.41%  بحوج بتل بحش  ي ل .ل    حبلل16( لل% 1.46.ل
.لنل ،حبلل18( لل%1.76.لف والبحللثعلاوحثعل 17( لل%1.71بحش ليملاوحثعل 
اوحثعل  اوحثعل 19( لل%1.86بح ك  ل تبجت ه فهل ب  لمل ( لل%2.26.ل  ش  بحبل

ل(.%3.12.لبحشوميعلب هويعل 21( ل%2.77.لبحربب البحش يف ثيعل 20
بحش يف ال تد  ل ب و هال خت صل ث يعل ل فجوبحٍبل ب  سحبل ه هل تفُ  ل

 لب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلحل   ل  للتلح ل شه للسن  ب لبحث والفيه لفل
حلشوجه حبلل (2019 لعرلللل( 2010  بحث  يعل بح جوبحبل فنلنحثعل  لت ُ حظل

الغتل  بحث  يعلل%0.75=لل28/ل21بحث  يعل بح جوبحبل فنل ( لته بل  حتلعلىل
فض  البحشوجه حبلبحث  يع لتهل بل شوجبلفنلف كزلك لدتحعلفتل ؤ حعلث يعلل

علىله هلبح جوبحبلبحث  يع لتبحُث  لع لب  سحبلبحث  يعلبحيتل ُ   للفتلف ليميعلل
لبحث  لفيه .

فإنه بحث  ل تشمعل علىل بحوش ئال ه هل بفزبنل للللسل وج للتاش ميمل
ثوالب و هالتد  لبحش يف الب و ويف ل لب  حبلبح لميعلبح  ايعلل وضوع حبلل

بحث وا لمب ىنللبة مع علىللللفق ىللل  سحبلللتعمه هل   يوعللللت سحبل للللف كيزل
حلش  صل فمهيشه ل دتنلل للبح غمل  ل علىلت سحبل بحث  ل بح كيزل ل فنل كم ل

مب شلفلل بحش يف ال تد  ل ب و هال حش  صل ش  ً ل ف ويفًبل سل   ال فق ىل
لت سفهلت    فهلت ض ،هلا ل وشالع له بلف  بيفلحلث وا.

حش  صللللت ُ ح  لبحث ح  نلك   لبح جوبحبلبحث  يعلاغي بلبححي  علبحث  يع
قلطلل تجودل تض فل بح  ايع ل بح تحتل علىل حشوىل بحش يف ال تد  ل ب و هال
فيه  لل بحث وال حو يف ل نلً بل ب  سحبل ه هل حلث  ل ل بحث ح نيل فُوج هل ث يعل
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فم لملبحث والب و ويف له لح يلعلجهودلف د ع لته بل  لفك هل و  لج لل
تبحشوحيدلل(لحي لفش يفلعرلفنلف شتلبجلهودلبحث  يعلت لعلبحش    لل2013 

عو ت  لل ع ل ب  لو  حبل فث دحتل تض فل بحث  يعل بح   فعل تن صل ايوه  ل فيم ل
بحث  يعلل تب  بكزل تبجل    حبل ب  حبل فُو   ل ل بحيتل بحث وال ت وضوع حبل

لبألق ىلفد ىلعرلبسزدتبجيعلتبحش  بيفلغريلب ربيف  ل لبحث  لبح لم .ل
 التوصيات: 

ل لبحث ح  نلمب ل ل :ل لضو ل  لفوص  لعحيهلبحث  ل  لنش ئا ل ُوص
بحث حغعل ل - بحث  يعل بحث ح نيلعرلبسهشم  لابح جوبحبل (لت ًسلث ًي  ل21فوجيهل

تد  لل ب و هال خت صل بحث   ل ل بحشوبزنل ت  يدل بح جوبحب ل ه هل حح ل
 بحش يف ال لبح تحتلبح  ايع.

عع بدلب  حبلبح لميعلبح  ايعلبة معلق بئطلث يعلدتيف علفُثنيلب  سحبلبحيتلل -
بحش يف اللمت ب و هالتد  ل بح او عل لخت صل بحث وال عليه ل ل بح كيزل ل

بح جوبحبلل حح ل بحث ح نيل انيل تن  ه ل عليه ل بح كيزل ملل شمل بحيتل تب  سحبل
 بحث  يعل لبحش  ص.ل

بحث  لل - مبوهال بسهشم  ل عرل بح او عل بح لميعل تب  حبل بحث ح نيل فوجيهل
والاب ش  ب له   لب وهجني؛للبحووع  لتب  شلط لتعج ب لب ز  ل  لبحث 

 حش  يدلبحشوبزنلب وهج ل لبحث والب و ويف .
بحشو  عل لبحش  تنلانيلبحث ح نيلتبحش  يفكل لعع بدلثوالب و هالتد  للل -

بحيتلغ حًث ل  لف ونلفك  لع ضعلل بح  د عل بحث  يعل حش لي لبجلهودل بحش يف ا؛ل
 حلو ص.ل
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ب و  - أب ح  ل ق صعل ث يعل ع  بفيجي حبل بحش يف ال للف ميمل تد  ل هال
بجل    حبلبح  ايع لتُج  لبإلف د ل  لنش ئاله بلبحث  لتب  سحبلبحيتلمتلل

ل    ه لتبح جوبحبلبحث  يعلبحيتلمتلبح  فلعوه .
 املقرتحات: 

ع  ًي لل - بحش يف ال ب و هالتد  ل فوجه حبلثوال حلش   العلىل ديفب عل عج ب ل
 ت   يفنشه لاوش ئاله بلبحث  .

  لق حتلب   ا حبلهب البحش م دل لف ث بلعزتاللعج ب لديفب علنوعيعلل -
 بحث ح نيلع لبحث  ل لا ضلت سحبلخت صلب و هالتد  لبحش يف ا.

عج ب لديفب علحل   ئ لبجل   يعل لبجل    حبلبحح ود علت   يفنشه لاوش ئاله بل -
 بحث  .

لبنشهى
ل.لبحث ح  نل    بنلج   علب لكلق ح لعلىلبح عملبإلدبيفيلتبح ينلهل بلبحث  

ل
*** 
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 قائمة املراجع

 أواًل: املراجع العربية
ح   ل  عا بهيمل بحش يف ال لل2015بأل ل  ل تد  ل ب و هال فث ال فوجه حبل (.ل

بح يفب  حبلبح لي ل لبجل    حبلبح لحليويعل  لي لاثليو  يلح   ئ لب  جحشري(.لتلعلل
ل.ل104ل–ل75 ل1ا ل10 اج   علبخللي لحلث وا لفلحلني ل

ُمم قلفل بحش ليم(.لل2014 ل بحث ريي ل حلو  للب ش  د،حبل بح ج ل دبيفل بح  ه  :ل .ل
 تبحشوز ع.

ا لش   ل ل ب  جحشريلل2016بحث  ي لُمم ل فشث يعلسجت ه حبلثوال ديفب عل ليليعل (.ل
ا ل  ود.لل ُمم ل بإل   ل جب   عل بحش يف ال تد  ل ب و هال بح لو لتبح كشويفبهل ل تلعل

ل.411ل–لل351 ل2 لا10 لج   علبح  يم ل ابح او علتبحو حيع
(.لبح جو لبحث  يعل لب  حبلبح او عل"بأل ث بلتبحللوحت".لل2014فوفيد لفي  لفمح ل 

ل.ل136-39 لل84 لاتلعلبح   فعلتبحشوميع
فشوحل  ف دمعل عع بدل  لملل2018بجلزبيف ل ت حتل بحث  ل ل ألتحي حبل يفؤ عل   حعل (.ل

ب و  ب   ص  ل بحث وال ب   يفنعلانيلفوجه حبل تع  ي ً.للبح ،ضي حبل لضو ل ويف لُملي ًل
بح ،ضي حب ف او،حبل بح ،ضي حب ل اتلعل ح او،حبل ب    عل بجلم يعل ال21 ل  لل11 ل

ل.ل213-307
بح لميعلب ميز .لل2018ححني له   لا ك حبلا  ل ل بحو  ل لب  حبل بح تحيعلل(.ل ب لعل
-123 لل2 لا1 لب ؤ حعلبح تحيعلآلف  لب حش ث  ل احلث وال لبح لو لبح او ع

ل.ل111
ُممودل  ُمم ل ب   ص (.لل2012بخلوبح   ل بح اويل بح   ل دبيفللديفب  حبل ل عم ن:ل .ل
لب حري لحلو  لتبحشوز ع.

(.لفوجه حبلبحث والبح لميعل لت حتلف ليملبح لو ل2005  مل لُمم  لتبحث   لُمم ل 
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ب لكل  ود.لل جب   عل بإل   يعبح  عيعل تبح يفب  حبل بح او عل بح لو ل ج   عللتلعل  ل
ل.ل328-259 ل1 لا18د ل اب لكل  ول

ح   لل(.لل2019 ثدل  .لل2019"ف ويفلشوغه ي":ل"ف ايع"لج   عل  ودلبألترلع اي ًل
ل . https://sabq.org/vn4CZs  :لل2019ل/ل10لل/30لب  جعل لاتيف خ

بحث  لا وعللللدتيفهل ليفاطلتلب  لطلبحش ليم لل(.لل2011    لبححي  لُممودلعا بهيمل 
ل.ل   :ل  شثعلبألجنلو.بححي  علبحش ليميع

(.ليفؤ علفلو   عل    ريل  يملبحث والل2016بحح  بن لعث هللا لتعث بح  ديف ليف ض نل 
بحح ود ع.لل بح  ايعل اب مل عل بح او عل ب  حبل بح ايعبح لميعل ل ج   عللتلعلكليعل  ل

ل.ل136-117 ل4 لا64دول  ل ا
بح اويل(.لل2018عث هللال بححوي ي ل     لتمجي  لل بحث  ل بحث  يل و هال .للبح حي ل

 بح ،ض:ل  شثعلبح ثي  ن.ل
بحشومو ع(.لل2004بح     ل ي   ل  ملل  بخللطل بح او عل  ل ولويفل بحث وال .لفمهيعل

لبح ،ض:ل  شبلبح ايعلبح  يبلح تحتلبخلليا.ل
.لبح  ه  :ل  شثعلبحث والبح لميعلتبح او علانيلبحول  علتبحشلثيد(.لل2000ش  فع لمحز ل 

لبح بيفلبح  ايعلحل ش ب.
ل.لبح ،ض:ل  شثعلبح ش .عض  بحبلث يع(.ل2018بح  ح  ل  ودلا ل و ىل 

شيم  ل  ت ليم ل ع و س ل تف ح حب ل عث بحلمي  ل تب علل2017بحلول تي ل ف ييمل (.ل
بجلم يعلبحث والبح او عل لب و هالتد  لف يف البح لو لمب  لتآف  ه لب حش ثليع.لل

ل.ل32-1 لج   علعنيلمشا لب ؤمت لبح لم لبحش  علع   لعلحل ايعلبح لميعب    
عث هللال  ب   ل ه ل تفاول ُمم  ل فح  ل بح ز علل2017بح  فا ل بحث  يعل ب ه يفبحبل (.ل

بح   ل  لتجهعلنل لبخلربب .لل بح لي ل لضو ل حشج بحبل بح يفب  حبل تلعللحل بل
ل.ل84-54( لل4 لج   علب ووفيع لا لكليعلبح ايع

https://sabq.org/vn4CZs
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 أ. عبد الرمحن عامر حسن الشهري حممد حسن سعيد آل سفران د.  

(.لفوجه حبلثوالف ليملبح لو ل لضو لفمهيعلب  سحبلل2010بح  يم  لمحي له حتل 
بح  ىلل ف ل بح لي لجب   يتل بح يفب  حبل بح   عل ليف  ئ ل بح لميعل بح لميعلتا ضلب    ريل

بح   لل ق حتل تب   فع ديفب عل ليليع(.لللل2008لل–لل1990تبحري وكل بح  ب  ل  لتلعل
ل.228ل–ل226 ل103    لا

.لبجت ه حبلتفلثي  حبلح   عل لب و هالتد  لبحش يف ا(.لل2017 لبححي ل عل  لُمم
لعم ن:لدبيفلب حري لحلو  لتبحشوز ع.

فمح ل  ف او شنيلل2018بح ي ص   ل تلشنيل بح لميعل ل بح ايعل بحث  ل ل فوجه حبل (.ل
بح   ل  لل بح او ع.لل2016عرلللل2005فيفدنيشنيل ل حل لو ل  لبأليفدن للب لعلبأليفدنيعل

ل.ل190-177 لل2ال ل14 ا
حل لو ل2019بحغ ريي لفمح لعل ل  ب لكلق ح ل بحث  يعل لتلعلج   عل بحشوجه حبل (.ل

ل.ل265-243لل 43 لابا  لاتلعلكليعلبح ايعلبأل   يعلبح او ع:لديفب عل ليليع.ل
عث بح ز زل  ف  زل ب  شم  (.لل2017بح   ز ل بح  ايعل بح لميعل ج   عللب  حبل بح ،ض:ل .ل

لب لكل  ود.ل
عا بهيمل  و   ع   ل بح لم ل(.لل2013لج  ل بحث  ل بحي زتيفيلل وهجيعل دبيفل عم ن:ل .ل

لبح لميع.
بح  دللل–بسجت ه حبلبحل   عل لب  شث حبلتب  لو  حبلل(.لل2011ُممود لف   علبححي ل 
ل.ل   :لب  شثعلبألك دجيعلحلو  لتبحشوز ع.بخل  التبح  ثون

بحث وا2013ب ز   ل ليم ن لت  يك ل   يعل  دتيفل بح مليعلللل(.ل فلو  ل بح لميعل ل
ب ؤمت لبح لم لبح  تلا ووبن:لفتحو،حبللبح او عل ل  بح لبحش ليملبح   لمب  فلعلغز .لل

ل.ل401-361 لبجل   علبإل   يعلاغز  لبحث  لبح لم لا لحلني
تلعلج   علل(.لبحث  لبح اوي:لعو ص هلتفقل ؤهلبح  ئ ع.لل2017  يشيد لُمم لعم ل 

ل.ل17-1 ل21 لفونا لابحز شونع
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 جملة العلوم الرتبوية

 زء األول(  هـ )ال 1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

بح لميع.لل2018 وحوج لكم حتل  ب  حبل بح او عل ل بحث وال ن  ل ب لعلل(.ل  و  حبل
ل.ل687-668 ل3 لا3 لبأليفدن ل ابح تحيعلحل يفب  حبلبح او علتبحو حيع

ف  زل  بدل  ب و ها(.لل2010 يو  ل ت حتل بح اويل ل تبحث  ل بح يفب عل .للفوجه حبل ل
ل   :ل  شثعلبألجنلو.ل

ا لل فصوحتلل2012عث هللال بحووح ل ح ع ل خت صل بجل   يعل ل بح   ئ ل فوجه حبل (.ل
بح   ل  ق حتل بحح ود عل ابجل    حبل بح ايعل(.لل1433-1411بح ايعل تلعلكليعل

ل.ل300-255 لل91 لال23 ل    ل اج   علاوه 
*** 
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فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات  

ت المعلمات بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام  الطالبا التواصل الصفي لدى 

 محمد بن سعود اإلسالمية 

 
 د. إيمان بنت عبدالعزيز السحيباني

 كلية التربية  – المناهج وطرق التدريسقسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 
                                       هـ 1441 /4 /6تاريخ قبول البحث: هـ   1441 /1 /11تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
تنمية   املعرفة يف  ما وراء  فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات  إىل تعرف  الدراسة  هدفت 

لدى الطالبات املعلمات بكلية أصول الدين، واستخدمت الدراسة  مهارات التواصل الصفي  
من   الدراسة  عينة  وتكونت  التجرييب،  إىل28)املنهج  موزعة  طالبة  اختيارهن    (  مت  جمموعتني 

( وعددها  التجريبية  اجملموعة  متثل  إحدامها  طالبة،  14عشوائياً،  اجملموعة  (  متثل  واألخرى 
( وعددها  املعلمة  14الضابطة  الطالبة  أداء  مالحظة  بطاقة  الباحثة  واستخدمت  طالبة،   )

الصفي   التواصل  م و ملهارات  مخسة  على  االنفعو أاشتملت  اللفظي،  )التواصل  هي  ايل،  ر 
 اإلنساين(، ومت تطبيقها قبلياً وبعدايً على اجملموعتني الضابطة والتجريبية.  السمعي، البصري،  

وقد أظهرت النتائج فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات  
صول  املهارات ككل لدى طالبات اجملموعة التجريبية بكلية أو على حدة  التواصل الصفي كل  

سعود   بن  ممد  اإلمام  جبامعة  النتائج  الدين  ضوء  ويف  بضرورة  و أ اإلسالمية،  الباحثة  صت 
توظيف   على  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  يف  تشجيع  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات 

إعداد   برامج  وتضمني  الطالب،  ومعارف  مهارات  تنمية  يف  لفاعليتها  نظراً  املعلم  التدريس 
تدري الطالب  وحدات  لدى  تنميتها  يف  املعلم  ودور  الصفي  التواصل  مهارات  حول  سية 

مهارات   بتنمية  خالل  االهتمام  من  واملعلمات  املعلمني  قبل  من  املختلفة  الصفي  التواصل 
 للعملية التعليمية. استخدام االسرتاتيجيات اليت جتعل الطالب موراً  

 
التواصااال خساااتخدام  –اخااال الصاااف التفاعااال د –أمناااال التفكااا   الكلماااامل ااحيا: اااة:

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم. –تعب ات الوجه وإشارات األيدي



 

 

 

 The effectiveness of using certain metacognitive strategies on developing 

classroom communication skills among female teachers students at college 

of fundamentals of religion, in Al Imam Muhammad Bin Saud Islamic 

University 

 

Dr.. Iman bint Abdul Aziz Al-Suhaibani 

Department of Curricula and Teaching Methods - College of Education 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

 

Abstract: 

The study aims to identify the effectiveness of using some metacognitive 

strategies on developing classroom communication skills among female teachers 

students at college of fundamentals of religion. The researcher used the 

experimental method. The study sample consisted of twenty-eight (28) female 

students divided into two randomly selected groups. The first group is the 

experimental group that consists of the fourteenth (14) female students; 

belonging to division number (353). The other is the control group that consists 

of fourteen (14) female students belonging to the division number (354). The 

researcher used a performance observation card of classroom communication 

skills for the female teacher-student, including five topics as follows (verbal, 

emotional, audio, visual, and human communication). The pre and post-test 

application was applied to both control and experimental groups. 

 

The study results revealed and assured the effectiveness of using some 

metacognitive strategies on developing classroom communication skills 

individually; and the skills as a whole among the experimental group students at 

the college of fundamentals of religion in Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University. 

Thus, in the light of these results, the researcher recommends encouraging 

faculty members of universities to optimize meta-knowledge strategies in the 

instruction process because of its efficacy in developing students' skills and 

knowledge. The researcher also recommends the inclusion of the program of 

teacher's preparation of modules on classroom communication skills and 

teacher's role in improving such skills for students. The researcher recommends 

that the male and female teachers shall pay attention to the development of 

various classroom communication skills through the optimization of strategies of 

the  student-centered educational process. 

 

key words: Metacognition - Metacognitive Thinking - Beyond thinking - 

Classroom Communication Skills - Classroom Interaction - Verbal 

Communication - Non-Verbal Communication. 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

 ااقدمة:  
ووظائفها، إال    د أدوارهاحياة الفرد واجملتمع، وتتعدحتتل اللغة دوراً مهماً يف    

اللغة   وظائف  وكل  مجيعاً،  الوظائف  أهم  هي  الناس  بني  التواصل  وظيفة  أن 
بشكل   التواصل  وظيفة  تندرج حتت  أن  أداة  وأميكن  اللغة  أن  آبخر، حيث 

 التفاهم بني مجيع أشكال اجلنس البشري.  
ل املعلم مع طالبه داخل البيئة  وتتضح أمهية التواصل بشكل أكرب يف تواص  

عليه الصفي يعتمد  والذي  اإلنساين،  التواصل  أشكال  من  شكالً  خعتباره  ة، 
 جناح عملييت التعليم والتعلم.  

والتنظيم     كالتخطيط  متعددة  مهام  املعلم  من  التدريس  عملية  وتتطلب 
ممارسة  و والتقومي   خالل  من  إال  يتأتى  ال  وهذا كله  والتوجيه،  املعلم  املراقبة 

الصف والتواصل  االتصال  املتعلم وتيس   مهارات  إاثرة  قادرة على  ي خعتبارها 
أداة االتصال الرئيسة   اللغة لكوهنا  تعلمه، فال غىن ألي )معلم/ معلمة( عن 

 القادرة على حتويل الدالالت واملعاين إىل رموز صوتية ومصطلحات.  
التواصل الصفي اليت تسهم  لذا خت من األمهية أن ميتلك املعلمون مهارات    

ال تنظيم  من كافة  و صف  يف  ذلك  يتطلبه  مبا  الرسالة  وصول  وضمان  إدارته 
التواصل  خالله    أشكال  تتجسد  وسيطا  خعتبارها  اللفظي  وغ   اللفظي 

العالقات اإلنسانية والتفاعالت الذهنية مبا تستلزمه من إدراك لرموز ذهنية قد  
 (.  535: 2011نفسها. )كلوب،   تكون أكثر إخنة وإفصاحاً من اللغة

إذ    وتشكل   املعلمني،  إعداد  برامج  يف  أساسياً  عنصرا  العملية  الرتبية  برامج 
الطالب   حياة  من  هامة  مرحلة  وهي  الرتبوية،  املناهج  فاعلية  تقل    –بدوهنا 
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 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

وتطبيق ما تعلمه من    املعلم الدراسية، حيث يتدرب يف أثناءها على التدريس
وأسال ومعارف  وتش نظرايت  اجلامعية،  الدراسة  مرحلة  يف  االجتاهات    يب 

احلديثة إىل أمهية إعداد )الطالب املعلم( إعداداً سليماً ودقيقاً يف كافة اجلوانب  
التواصل الصفي من   قبل اخلدمة لرفع كفاايته األدائية واملهنية، وتعد مهارات 

لتعليمية )بسمة  أهم الكفاايت اليت ينبغي عليه إتقاهنا للنجاح يف أداء مهامه ا
 (. 463: 2012أمحد، 

عليها     تركز  اليت  املهمة  القضااي  من  مهنياً  وتنميته  املعلم  إعداد  قضية  وتعد 
كث  من الدول ومنها اململكة العربية السعودية، خاصة وحنن نعيش يف عصر  
املعرفية   الثورة  وحتدي  التكنولوجية  املهمة كالتحدايت  والتحوالت  التحدايت 

ن الرتبوي، من أجل االرتقاء  غ ات واملستجدات املعاصرة يف امليداوحتديث الت
كتغ  دور    –مبهنة التعليم ونوعية املعلمني، ولقد ترتب على التغ ات احلديثة  

والتفاعل اإلجيايب مع   التوجيه واإلرشاد  للمعرفة إىل دور  املعلم من جمرد انقل 
للمعلومات إىل مشارك فعال  املتعلم، وتغ  دور املتعلم من جمرد متلقي سليب  

العملية وأمناطه، وكالتغ ات    يف  التدريس  اسرتاتيجيات  التعليمية، وكالتغ  يف 
التعليمية   التكنولوجية يف العملية  اليت ختت    -اخلاصة بتوظيف املستحداثت 

جتتاح العامل يف السنوات األخ ة أن أخذت مجيعها يف إعادة النظر يف نظمها  
بشكل ع بشكلالتعليمية  وتدريبه  املعلم  إعداد  ونظام  خاص وذلك من    ام، 

خالل تزويدهم خملعارف الرتبوية التعليمية، وإكساهبم املهارات املهنية، وذلك  
استجابة لعديد من العوامل اليت من أبرزها الوعي خلتغ ات احلادثة والتكيف  

سالته احلقيقة  معها وذلك دعما ملكانة هذه املهنة، ومتكيناً للمعلم من القيام بر 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

للمت وفقاً  اجملتمع  فيه.يف  حتدث  اليت  واملستمرة  السريعة  )عمارة،    غ ات 
2012  :173  .) 

أمهية     على  املؤمترات  وتوصيات  الدراسات  من  عدد  نتائج  أكدت  وقد 
االهتمام بتنمية مهارات التواصل الصفي لدى املعلمني ومن هذه الدراسات  

والنقيب،   قاسم  الن)دراسو(  2005)دراسة  والعيد،  ة  و)دراسة  2011اقة   )
(  2012)دراسة بسمة أمحد،  و(  2011( و)دراسة العريين،  2011،  كلوب

حن  صت و أقد  و  الرتبوي  واحلوار  التواصل  مؤمتر  أعمال  فلسطيين  و نتائج  جمتمع 
أبمهية العناية بتنمية مهارات التواصل    2011أفضل والذي عقد يف غزة عام  

من خالل   أنواعها  تدريسية الصفي مبختلف  اسرتاتيجيات  وتطوير  استخدام 
تسهم بفاعلية يف تنمية هذه املهارات لدى املعلمني يف برامج إعداد املعلم قبل  

 اخلدمة ويف برامج التدريب أثناء اخلدمة.
التعليم     التحول من  أمهية  والتعلم  التعليم  احلديثة يف عملية  االجتاهات  ومن 

اال إىل  املعلم  حول  املتمحور  حول  املباشر  تتمحور  اليت  احلديثة  سرتاتيجيات 
احلديثة اليت جتعل مورها الطالب اسرتاتيجيات   تالطالب، ومن االسرتاتيجيا 

ما وراء املعرفة واليت تعد من اسرتاتيجيات التدريس القائمة على البناء املعريف  
وخرباته   أفكاره  وبني  الفرد  يتعلمه  ما  بني  املوجودة  الروابط  على  تستند  اليت 

الروابط وتنظيمها، وأن التعلم يكون    ابقة، ومهاراته العقلية يف إدراك تلك الس
املتعلم أبنه ذ إذا ما شعر  التعلم ذ  وفعااًل  املعىن يعد األساس يف  و معىن، وأن 

تعديل السلوك خبالف التعلم االستظهاري الذي ال يسهم يف تعديل السلوك  
 إكساب املعارف واملهارات املتنوعة.  و 



 

 

 

162 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 
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مفه   ور ويعد  ما  )وم  املعرفة  التكوينات    (Meta cognitionاء  من  واحداً 
املفهوم   املعاصر، وقد ظهر هذا  املعريف  النفس  املهمة يف علم  املعرفية  النظرية 

فالفل   العامل  يد  النظري    Flavellعلى  املستويني  على  ملموساً  اهتماماً  ولقي 
بر  عليه  أجرى  وقد  خم  Brownن  أو والتطبيقي  يف  متعددة  تلف  تطبيقات 

الل هذه التطبيقات إىل األمهية البالغة لدور  دميية وتوصل من خ اجملاالت األكا 
تعين   املعرفة  أن  حيث  التعلم،  عمليات  يف  املعرفة  وراء  وما  املعرفة  من  كل 
االسرتاتيجيات والعمليات املعرفية اليت يستخدمها املتعلم بينما ما وراء املعرفة  

املتعلم عن إدراكه   التحكم هبا.تعين ما يعرفه  ، )مخيس ومفوظ  وقدرته على 
2013  :1459 .) 

أن احلاجة ماسة لبحث دور ما   ((Georgides2004ويرى جورجيادس    
 حتقيق أهدافه.  و وراء املعرفة يف تعلم العلوم 

وتتجلى أمهية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف كوهنا اجتاه حديث ينسجم مع    
احلراك  وتوجهات  اإلصالح  األخذ    مشروعات  أمهية  تؤكد  واليت  الرتبوي، 

الرتبوية  خ النظرايت  يف  املستجدات  من  واإلفادة  احلديثة  الجتاهات 
االستجابة   حيقق  مبا  التدريسية  اإلجراءات  يف  النظر  وإعادة  والسيكولوجية، 
هلذه النظرايت اليت تدعم مركزية املتعلمني، وتسهم يف تعميق فهمهم، وتنمية  

لديهم. التفك   وسيرتونawtashidaتشيدا  و أ )  مهارات   ،sayatarun ،
، املنظمة العربية للرتبية والثقافة  2005، بن دهيش،  maknizy  ،2004و

 (. 2008والعلوم،  
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( فإن استخدام املتعلم السرتاتيجيات ما وراء  1993وكما يؤكد جونستون )  
ه,  املعرفة ميكن أن يؤدي إىل تنمية قدرته على التفك  يف الشيء الذي يتعلم

 تعلم, ألنه يسهم يف حتقيق ما يلي: ويزيد قدرته على التحكم يف هذا ال
موقف   - يف  يدرسه  مبا  املتعلم  وعي  زايدة  خالل  من  خملهمة:  الوعي 

 معني.
على   - تعلمه  بكيفية  املتعلم  وعي  زايدة  مبعىن  خالسرتاتيجية:  الوعي 

 األمثل. و النح
التعلم  - عملية  متت  مدى  أي  إىل  ويعين  خألداء:  )إبراهيم، الوعي   .

2005:104 .) 
يف  وانطالقا     املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  استخدام  أمهية  تتضح  سبق  مما 

تدريس طالب التعليم العام، وإذا كانت هذه األمهية لطالب التعليم العام فإن  
الطالب   مساعدة  تكمن يف  األمهية  وهذه  أمهية،  أشد  العملية  الرتبية  طالب 

ا  املناهج  على  التعرف  واالسرتاتيجيات  على  التدريس  وطرق  املتنوعة  حلديثة 
يعد   الطالب  أن  املختلفة، حيث  وخصائصهم  الطالب  على  التعرف  وكيفية 
التواصل   مهارات  املهارات  هذه  املختلفة ومن  املهارات  ميتلك  معلماً  ليصبح 

 الصفي.  
أن     الصفي من خالل  التواصل  املعرفة ومهارات  وراء  ما  العالقة بني  وأتيت 

قدراً كب اً مهار  تتطلب  الصفي  التواصل  الثقة خلنفس من جهة كما    ات  من 
أهنا تتطلب امتالك الفرد لقدر كب  من التفك  جبميع مستوايته وأمناطه، وال  
الفرد، حيث   املهارات لدى  تعزز هذه  املعرفة  ما وراء  اسرتاتيجيات  أن  شك 
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وتعطيه   الطالبة(  )الطالب/  حول  بصورة كب ة  تتمحور  من  إهنا  قدراً كب اً 
تبادل بينه وبني )املعلم/ املعلمة( من جهة وبينه وبني زمالئه التفاعل اإلجيايب امل

ويصبح   خلنفس  الثقة  الفرد  يكتسب  فمن خالهلا  مث  ومن  أخرى،  جهة  من 
لديه مستوى مقبوالً من مهارات التفك  أبمناطه املتعددة، ومن مث تتعزز لديه  

 التواصل الصفي بصفة خاصة.مهارات التواصل بصفة عامة و 
أل   الطالبة  ونظراً  )لطالب/  لاا  الصفي  التواصل  مهارات  املعلم/    -مهية 

املعلمة(، وضرورة العناية هبا وتنميتها لدى )املعلمني/ املعلمات( بشكل عام،  
الطالبة   الطالب/  لدى  الصفي  التواصل  مهارات  تنمية  أمهية  من    -وانطالقاً 

املعلمة(، فقد ه الدراسة إىل استاملعلم/  اتيجيات  خدام بعض اسرت دفت هذه 
ما وراء املعرفة هبدف تنمية مهارات التواصل الصفي لدى الطالبات املعلمات  

 بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية. 
 مشكلة الدراسة:  

النظري     اجلانبني  يف  وأتهيله  املعلم  إعداد  بقضية  التعليمية  النظم  هتتم 
املعلم بشكلو  إعداد  العملية بشكل    التطبيقي، وألمهية  الرتبية  عام ويف جمال 

تربز   الصفي،  التواصل  ملهارات  املعلم  اكتساب  أمهية  من  وانطالقاً  خاص، 
مشكلة الدراسة احلالية من أن جمال الرتبية العملية حباجة دائمة إىل التطوير مبا  

 . يليب االحتياجات املتزايدة للمعلمني املؤهلني 
تدريس  الحظت   وقد   خالل  من  اخلاصة  الباحثة  التدريس  طرق  ملقرر  ها 

اإلشراف   من خالل  الدين، وكذلك  أصول  بكلية  السابع  املستوى  لطالبات 
لدى الطالبات أثناء تنفيذ الدروس   عليهن يف الرتبية العملية أن هناك ضعفاً 
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العم التدريب  ويف  احملاضرات  يف  املصغر  التدريس  أسلوب  يف  خستخدام  لي 
م  يف  الضعف  هذا  ويظهر  ومهارات  امليدان،  عام  بشكل  التدريس  هارات 

من   املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  وتعد  خاص؛  بشكل  الصفي  التواصل 
االسرتاتيجيات املهمة واليت ميكن أن تسهم يف تنمية مهارات التواصل الصفي  

 لدى الطالبة املعلمة يف كلية أصول الدين.  
اعلية استخدام  راسة للوقوف على فإىل إجراء هذه الد  ومن هنا دعت احلاجة  

لدى   الصفي  التواصل  مهارات  تنمية  يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض 
لذا فإن مشكلة الدراسة    الطالبة املعلمة يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام،

يف  احلالية تتحدد يف تعرف فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة 
لطالبات املعلمات يف كلية أصول الدين  تنمية مهارات التواصل الصفي لدى ا 

 جبامعة اإلمام ممد بن سعود.
 أسئلة الدراسة:  

 سعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل: 
ما فاعل ة اسيخدام بعض اسرتات ج امل ما وراء ااعرفة يف تنم ة مهارامل  

ال لدى  الصحي  جباليواصل  الدين  أصول  بكل ة  ااعلمامل  امعة  طالبامل 
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:  
املعلمات   (1 الطالبات  تنميتها لدى  الالزم  التواصل الصفي  ما مهارات 

 جبامعة اإلمام؟   يف كلية أصول الدين
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وراء   (2 ما  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  فاعلية  تنمية  ما  يف  املعرفة 
الص التواصل  أصول  مهارات  بكلية  املعلمات  الطالبات  لدى  في 
 الدين جبامعة اإلمام؟ 

 فروض الدراسة:  
داللة إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة  و ال يوجد فرق ذ .1

مهارات   جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية 
 التواصل اللفظي.  

ة الضابطة واجملموعة  داللة إحصائية بني أداء اجملموعو رق ذال يوجد ف  .2
مهارات   جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية 

 التواصل االنفعايل.  
داللة إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة  و ال يوجد فرق ذ .3

مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  يف    التجريبية 
 التواصل السمعي.  

لة إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة  دالو ال يوجد فرق ذ .4
مهارات   جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية 

 التواصل البصري. 
داللة إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة  و ال يوجد فرق ذ .5

لبطاقة   البعدي  التطبيق  يف  مهارات  التجريبية  جمال  يف  املالحظة 
 نساين.  التواصل اإل
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الضابطة   .6 اجملموعة  أداء  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال 
مهارات   مالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  واجملموعة 

 التواصل الصفي ككل.  
 أهداف الدراسة:  

 هتدف هذه الدراسة إىل:  
للط (1 الالزمة  الصفي  التواصل  مهارات  بكلية  حتديد  املعلمات  البات 

 معة اإلمام.  أصول الدين جبا
تنمية   (2 املعرفة يف  وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  فاعلية  تعرف 

أصول   بكلية  املعلمات  الطالبات  لدى  الصفي  التواصل  مهارات 
 الدين.

 أمه ة الدراسة:  
تزويد القائمني على برانمج الرتبية العملية يف جامعة اإلمام ممد بن   .1

الت  سعود مهارات  مالحظة  ببطاقة  الالزمة  اإلسالمية  الصفي  واصل 
 للطالبة املعلمة.  

يف   .2 الدين  أصول  يف كلية  املعلمات  الطالبات  الدراسة  هذه  تفيد 
 استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة عند تنفيذ الدروس. 

م .3 على  و أأتيت  التغلب  يف  التدريس  و أ لة  أساليب  يف  القصور  جه 
الشا به االجتاهااجلامعي  تنادي  ملا  الرتبوية احلديثة  ئعة، واستجابة  ت 

العليا   التفك   مهارات  من  خمتلفة  أمناطاً  التعلم  يتضمن  أن  من 
 واملرتبطة مبا وراء املعرفة.
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للمعلمني/   .4 التدريب  برامج  على  القائمني  الدراسة  هذا  نتائج  تفيد 
للمعلمني   املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  تضمني  يف    / املعلمات 

 املعلمات أثناء اخلدمة.  
 اسة:  :دود الدر 

 اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:    
 احلد املوضوعي:  

 مهارات التواصل الصفي اليت أسفرت عنها أداة الدراسة.   ▪
عاٍل،  ▪ بصوت  )التفك   التالية:  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات 

بات  العصف الذهين( وذلك ملناسبتها للطال،  K.W.Lاسرتاتيجية  
 املعلمات يف كلية أصول الدين. 

 حلد البشري:  ا
جامعة      يف  العقيدة(  )مسار  الدين  أصول  بكلية  السابع  املستوى  طالبات 

طرق   مقرر  يف  املسجالت  الرايض  مبدينة  اإلسالمية  سعود  بن  ممد  اإلمام 
ترب   اخلاصة  األ  410التدريس  الدراسي  الفصل  العام  و يف  من  ل 

 ه.  1440اجلامعي
 زماين:  احلد ال 

ل، والفصل  و اسيني مها الفصل الدراسي األالدراسة اشتملت على فصلني در 
 ها.1440الدراسي الثاين من العام اجلامعي 

 احلد املكاين:  
كلية أصول الدين للطالبات جبامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية مبدينة  

 الرايض.  



 

 

 

169 
 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

 مصطلحامل الدراسة:  
ا فاعل ة:   األثر  مدى   " أبنه  املعايعرف  حتدثه  أن  ميكن  التجريبيلذي  ة  جلة 

التابعة " كما يعرف أبنه " مدى   خعتبارها عاماًل مستقالً يف أحد املتغ ات 
عامل   عامل،  و أأثر  على  املستقلة  العوامل  "  و أبعض  التابعة  العوامل  بعض 

 (. 230م:  2011)شحاتة والنجار، 
ثه اسرتاتيجيات ما وراء  وتعرف إجرائياً أبهنا مقدار األثر الذي ميكن أن حتد  

ت يف  الطالبة  املعرفة  الطالب/  لدى  اللفظي  التواصل  مهارات  املعلم/    –نمية 
مهارات   مقياس  العينة على  أفراد  عليها  اليت حيصل  وتقاس خلدرجة  املعلمة، 

 التواصل اللفظي املعد هلذا الغرض يف الدراسة احلالية. 
ما وراء املعرفة    ت السرتاتيجياتتتعدد التعريفااسرتات ج امل ما وراء ااعرفة:  

 ا: ومنه
" التفك  بعمليات التفكر واملعرفة خلعمليات  (  Flavel , 1987تعريف )فالفل  

 املعرفية ".  
والنجار،   معرفة  2011ويعرفها كٍل من )شحاتة  املتعلم على  قدرة  أهنا   "  :)

مشكلة   إزاء  أفعاله  وردود  خالسرتاتيجيات  و أتفك ه  وتعرف  ما،  مهمة 
 (.  42قيام خلعمليات املعرفية " )صء الملساعدة ألهنا تعني املتعلم أثناا

إجرائ ًا:   البا:ثة  اليت  وتعرفها  واملمارسات  اإلجراءات  من  جمموعة  أبهنا 
اليت   الذهنية  خلعمليات  الدين  أصول  يف كلية  املعلمة  الطالبة  وعي  تعكس 

لأل السليم  التخطيط  على  وقدرهتا  التدريس،  أثناء  التدريسية،  متارسها  نشطة 
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تقوميها للخطط واإلجراءات والنتائج اليت توصلت إليها،  ومراقبتها وضبطها و 
 هبدف تنمية مهارات التواصل الصفي بينها وبني طالباهتا. 

 مهارامل اليواصل الصحي:  
الصحي:   والعيد،  اليواصل  )الناقة  من  عملية 2011يعرفها كٍل  أبهنا   "  :)

بني  مباشر  بشكل  تتم  والتلميذ    تواصلية  ال و أاملعلم  داخل  صف  التالميذ 
خستخدام مهارات اللغة اللفظية وغ  اللفظية هبدف نقل املعلومات واألفكار  

 (. 347التالميذ وزمالئهم ". )ص  و أبني املعلم والتالميذ 
(: " أبهنا 2005يعرفها كل من )قاسم والنقيب ،  مهارامل اليواصل الصحي : 
ن يستخدمها  لغة اللفظية وغ  اللفظية اليت جيب أالقدرات األدائية ملهارات ال 

تفاعل   إىل  يؤدي  مما  الصف  داخل  تالميذهم  مع  تواصلهم  حني  املعلمون 
 (.  214التالميذ أثناء عملية التعلم وحيقق اهلدف منها " )ص  

والعيد،   )الناقة  وتفاعلية  2011أما  تواصلية  ممارسات  أبهنا   " فيعرفاهنا:   )
املعلومات   لنقل  التالميهادفة  التلميذ،  )املعلم،  املرسل  املستقبل  من  إىل  ذ( 

)شفهي   لفظي  ختصال  والتالميذ(  املعلم  املعلم،  واضح،  و أ)التالميذ،  كتايب( 
ختصال غ  لفظي ذي داللة واضحة يعرفها    وأوسليم ومفهوم، وأداء جيد  

 (. 348)ص   ويفهمها املستقبل.
املعل  امتالك الطالبات  بكلية أصول الدين جبامعة    ماتوتعرف إجرائياً أبهنا 

للقدرة األدائية على توظيف مهارات اللغة    ممد بن سعود اإلسالميةاإلمام  
احملتوى   إيصال  على  القدرة  مع  لفظية،  غ   صورة  أم  لفظية  بصورة  سواء 
وكذلك   اللغة  قواعد  مراعاة  مع  الوضوح  من  قدر  أبكرب  للطالب  التعليمي 
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التعل املواقف  السليم يف  نالتعب   املوقف  يتطلبه  املختلفة حسبما  فسه مما  يمية 
التعليمي   التواصل  عمليات  يف  واملستقبل  املرسل  بني  اإلجيايب  التفاعل  يعزز 

   ويسهم إبجيابية يف حتقيق أهداف العملية التعليمية.
 اإلطار النظري للدراسة:  

 ل: اسرتات ج امل ما وراء ااعرفة:  و احملور األ
 ااعرفة:   اًل: نشأة محهوم ما وراء و أ
رفة يف بداية السبعينات معتمداً على أعمال بعض  ظهر مفهوم ما وراء املع  

( فالفل  جون  أمثال  من  بعض  John Flavellالباحثني  بتطوير  قام  الذي   )
األفكار حول كيفية قيام بعض املتعلمني بفهم أنفسهم كمتعلمني، والكشف  

ة، وقد تطور االهتمام  عن عمليات فوق املعرفة الكامنة خلف اكتساب املعرف 
يف املفهوم  على  هبذا  االهتمام  من  الكث   يلقى  يزال  وال  الثمانينات  عقد   

املستويني النظري والتطبيقي حىت أثبت فعاليته يف خمتلف اجملاالت األكادميية  
 (. 14: 2009)الرويثي،  والرتبوية.

  ( مفهوم  استعمل  منه(  Metacognitionوقد  عدة  مبرتادفات  اللغة  ما  يف  ا: 
، وما وراء اإلدراك، والتفك  يف التفك ، والتفك   وما فوق املعرفة  وراء املعرفة،

التفك ،   حول  والتعلم  املعرفة،  يف  التفك   اخلفية،  واملعرفة  التفك ،  حول 
 (. 1996)نشوايت،  والتحكم يف التعلم، واملعرفة حول املعرفة.

األدبيات    تقدم  املعرفة  وراء  ما  مفهوم  من    وحول  العديد  والرتبوية  النفسية 
( على أن ما تتميز به نظرية ما وراء  Flavel ,1979فات، ويؤكد فالفل )التعري

ه الطالب  و املعرفة،  وعي  يف  تسهم  اليت  التفك   مسات  على  الدقيق  الرتكيز 
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وفهمهم أبهنم كائنات ذات تنظيم ذايت، وعليه فإن ما وراء املعرفة هي املعرفة،  
:  2011واجلراح وبشارة،    )العتوم  يطرة على النشاطات املعرفية.واملراقبة، والس

269 .) 
  ( فالفل  الفرد  Flavel ,1987 ;21ويعرف  وعي  أبهنا   " املعرفة:  وراء  ما   )

بعملياته الذهنية املعرفية ونتائجها وكل ما يتصل هبا، واملراقبة النشطة، والتنظيم  
 هداف املرجوة ". املتتابع لتلك العمليات املعرفية اليت ختدم األ

املعرفة   العمليات املعرفية وتتضمن اإلدراك،وما وراء  املعرفة عن    واملراقبة،   هي 
 (Lee, & Baylor, 2006 ,345والتحكم يف املعرفة. )يل خيلور

( على أن ما وراء املعرفة هي تفك  الفرد  Fisher  ،2005)فيشر    ويؤكد   
الل حتديد ماذا يعرف؟ وماذا  يف تفك ه اخلاص وتتضمن معرفته بنفسه من خ

وحت تعلمه  تعلم؟  لتحسني  عمله  يستطيع  وما  وعناصرها،  مشكالت  ديد 
خملشكالت،   واإلحساس  اإلدراك،  مهارات  على  تشمل  وهي  وحتصيله، 
تقدمه،  مستوى  ومراقبة  فعله  جيب  ملا  والتخطيط  املشكلة،  عناصر  وحتديد 

 وتقيم نتائج هذا التفك .  
معرفة  على أن ما وراء املعرفة تعين    Noushad,2009)ويضيف نوشد )  

فيها   والتحكم  هبا  والوعي  لديه  اليت  خملعلومات  املرتبطة  املعرفة  حول  الفرد 
وإعادة بناء األفكار املوجودة    وتقييم معلوماته،  وذلك تبعا إلدراكه الشخصي،

 لديه.
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أن ما وراء املعرفة   (Sema&Burcu,2009)  ويرى كل من سام وبورتش
قدر  حولهي  املعرفة  على  املتعلم  ا  ة  وتنظيمها،  املعرفة  وختطيطها،  لديه  ليت 

     وإدارهتا من حيث الضبط والتحكم فيها.
سشر    )و وعرفها  يف  (,Sashru and daynisun  1994ودينسون 

(: "أبهنا وعي الفرد وإدراكه ملا يقوم بتعلمه  114:  2012)عكاشة وضحا،  
إىل   للوصول  مددة  خطط  وضع  على  اختيار  وقدرته  وكذلك  أهدافه، 

ا وتعديلها  االسرتاتيجية  جديدة  و أملناسبة  اسرتاتيجيات  واختيار  عنها  التخلي 
وتقييمها   ذاته  مراجعة  على  القدرة  من  بدرجة كب ة  متتعه  إىل  خإلضافة 

 خستمرار ".  
 ( زيتون  عليا  68:  2008ويعرف  حتكم  عمليات  أبهنا   " املعرفة:  وراء  ما   )

 شكلة ".راقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل املوظيفتها التخطيط وامل
ويالحظ على التعريفات السابقة أهنا تنوعت يف نظرهتا ملا وراء املعرفة فمنها  
ما قصرها على جانب املعرفة واملراقبة والسيطرة على النشاطات املعرفية، بينما  

تائج،  ربطها البعض اآلخر خلعمليات الذهنية والعقلية وما يرتتب عليها من ن
إدراكه ملا يقوم بتعلمه وقدرته على وضع  و د  وجعلها البعض مرتبطة بوعي الفر 

( زيتون  تعريف  يتفق  وهبذا  أهدافه،  إىل  للوصول  مددة  مع  2008خطط   )
( وبشارة  واجلراح  العتوم  تعريف 2011تعريف  عنهما  خيتلف  بينما   ،)  

Sashru and daynisun   و سشر( )عكاشة  1994ودينسون  يف   )
 (. Flavel ,1987 ;21(، وتعريف فالفل )114: 2012وضحا، 
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املعرفة وأهنا  و ورغم ذلك تتفق هذه التعريفات على أن موضوع ما وراء املعرفة ه
 تتطلب قدراً من العمليات الذهنية املتعددة. 

من     املتعلم  لدى  ما  على  يؤكد  املعرفة  وراء  ما  مفهوم  أن  يتضح  ومما سبق 
ر من  ة كيفية توظيفها والتحكم فيها يف إطامعرفة وتوظيف هذه املعرفة ومراقب 

 مراقبة التفك  والوعي به . 
 اسرتات ج امل ما وراء ااعرفة:  

تعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من اسرتاتيجيات التعلم اليت تقوم على منط    
من التدريس يسمح للمعلم خستخدام مهاراته اخلاصة يف تطوير تعلم مستقل،  

مسؤ  حتمل  من  االسرتاتميكنه  وهذه  للتعلم،  الذاتية  عن  وليته  عبارة  يجيات 
إجراءات يقوم هبا املتعلم للمعرفة خألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم  

والفهم  و  للتذكر  التعلم  وبعد  وأثناء  قبل  يستخدمها  اليت  الذايت،  التحكم 
 التخطيط واإلدارة وحل املشكالت وخقي العمليات املعرفية األخرى.  و 

وإيلر  هنسون  )مىن  Henson & Eller, 1999)  ويعرف  شهاب    (يف 
  اليت   اإلجراءات  من  اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة أبهنا: " جمموعة   (7:2000،

  والتحاكم  التعلم وأساليب الذهنية  والعمليات خألنشطة للمعرفة املتعلم  هبا يقوم
  واإلدارة  والتخطياط  فهموال  للاتذكر  التعالم  وبعد  وأثناء  قابل  تستخدم  اليت  الذايت
 األخرى". املعرفية  العمليات وخقاي   املشكالت وحل 
  ( بدر  بثينة  وراء  5:  2006وأشارت  ما  اسرتاتيجيات  توظيف  أن  إىل   )

 املعرفة يف مواقف التعلم يساعد على:  
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التفك    .1 بعمليات  وعياً  أكثر  الطالبة  وخطواهتا    –ذاهتا    –جعل 
 .  ى إدراكها، وتطبيقها يف مواقف مماثلةالنوعية، مما يزيد من قدرهتا عل

 جعل الطالبة أكثر وعياً بنفسها كمفكرة.   .2
احلياة   .3 مواقف  حيال  املالئم  القرار  أخذ  على  قادرة  الطالبة  جعل 

 املختلفة.  
مراقبة   .4 خالل  من  التعلم،  عملية  على  املسيطرة  هي  الطالبة  جعل 

 جو.  املر   اهلدف و عملية التعلم والوعي هبا، وحتديد مدى اإلجناز حن
خملهما .5 واعية  الطالبة  ومطالبه،  جعل  التعلم  من  والغاية  ت، 

 واإلجراءات اليت حتقق هذه املطالب واملساعي. 
ذات   .6 السابقة  خبرباهتا  املكتسبة  اجلديدة  التعليمية  اخلربات  ربط 

 العالقة.  
  اسرتاتيجياتالدراسات اليت استخدمت    إليهاعد النتائج اليت توصلت  كما ت

امل وراء  دليالما  على    عرفة  األمهية  التطب  أمهيتهاواضحا  هذه  وتتجلى  يقية، 
 التطبيقية مبا أييت:

اكتساب   .1 وحتمله طالبات(  ال)الطالب/  حتسني  التعلم،    نلعمليات 
 هلن.  مسؤولية اختيار العمليات العقلية املناسبة للموقف املقدم  

عالق  .2 معرفة    ةوجود  بني  بطريقة    طالبات(ال)الطالب/  اجيابية 
 على استخدامها. نوقدرهت، ه من عملياتنومبا يستخدمن، هتفك  

 نه ونقده.و أيف تفحص كل ما يقر  طالبات(ال)الطالب/ زايدة قدرة  .3



 

 

 

176 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

الصعوخت  ين  قادر   طالبات( ال)الطالب/  جتعل   .4 مواجهة    أثناء على 
و  اليت  إعالتعلم،  الذهنية  والنشاطات  األساليب  يف  النظر  ادة 
 ا. وهنيستخدم

اجيايب    ة( لبطاال )الطالب/  تساعد   .5 بدور  القيام    ا شاركتهم  أثناءعلى 
 بعملية التعلم. 

القدرات  و من .6 من  )طالب/  من    موحتويله م،  لديه  اإلنسانيةالعديد 
 ه.ونويشرحم ن تفك هو أي يفهماء، خرب  إىل البات(ط

ه من مفاهيم، وتوليد  و فيما اكتسب  طالبات(ال)الطالب/  زايدة حتكم   .7
 جديدة.  أفكار

ا .8 مشاكله   طالبات(ال   / )الطالبزايدة كفاية  حل    )اهلامشي   .ميف 
 (.53  -52،  2008والدليمي، 

 أنواع اسرتات ج امل ما وراء ااعرفة:  
تش  األدبيات إىل تعدد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وتنوعها إذ يش  هبلول    
إىل )183:  2003) أهنا تصل  إىل  للتعلم ومنها:  31(  اسرتاتيجية خمتلفة   )

K.W.L    أعرف أعرف    –)ماذا  أن  أريد  تعلمت(    –ماذا  نشيط ت  –ماذا 
السابقة   الذايت    –املعرفة  النمذجة    –التساؤل  التفك  بصوت    –اسرتاتيجية 

خرائط    –املنظمات املتقدمة    –التدريس التباديل    –العصف الذهين    –عاٍل  
 خرائط املفاهيم.. .. أخل.   –اسرتاتيجية التلخيص  –( Vالشكل )

لتنمية مهارات   ميكن توظيفها  من االسرتاتيجيات اليت كما أن هناك العديد     
االهتمام   وضرورة  املعلمات  الطالبات  لطبيعة  نظرا  ولكن  الصفي،  التواصل 
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اقتصرت   فقد  الصفي،  التواصل  مهارات  لديهن وخاصة  التدريسية  خملهارات 
الباحثة على بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التالية: التفك  بصوت عاٍل،  

ي،  K.W.Lاتيجية  اسرت  وفيما  الذهين،  هلذه  العصف  موجز  وصف  لي 
 االسرتاتيجيات: 

 اًل: اسرتاتيجية التفك  بصوت عاٍل:و أ
وراء   ما  اسرتاتيجيات  أبرز  بني  من  عاٍل  بصوت  التفك   اسرتاتيجية  تعد 
لقضية من   أثناء معاجلته  به  ما يفكر  املتعلم إبظهار كل  يقوم  املعرفة، حيث 

 معني.  موضوع و أ القضااي 
م اسرتاتيجية التفك  بصوت عاٍل أبهنا: " ( مفهو 1999ويعرف عبد احلميد )

اسرتاتيجية تساعد الفرد عن الكشف عن كل ما جيول داخل تفك ه، حيث  
تساعد املتعلم عن الكشف عن أفكاره غ  الظاهرة أمام األخرين من أجل أن  

 يدركوها ويعرفوها ".  
دث  ق التحعملية يقوم هبا املتعلم عن طري(: "  152:  2003ويعرفها هبلول )

حل   مثل:  ما  ملهمة  أدائه  وعند  واملشاعر  األفكار  عن كل  مرتفع  بصوت 
التفك  يكون  و أحل سؤال ما،  و أ مشكلة معينة،   بتجربة مددة، وهذا  القيام 

األ يقوم  حبيث  بعضهما  مع  اثنني  متعلمني  بوجود  يتم  اجتاهني حبيث  ل  و يف 
 ا ".  دوار بينهمماع، على أن يتم تبادل األ خلتحدث والثاين خالست

 وتكمن أمهية هذه االسرتاتيجية أبهنا:   
 تعمل على مساعدة الطالب على تنظيم أفكاره والعمل على تنميتها.  ▪
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بطريقة   ▪ املعرفة  ينتج  أنه  بسبب  وذلك  مستمتعاً،  الطالب  جتعل 
 منظمة.  

 لب.  تعمل على تنمية املستوايت العليا من التفك  لدى الطا ▪
و  ▪ بقدراته  الطالب  دراية  من  هبا. تزيد  يقوم  اليت  التفك    بعمليات 

 (.  2015)سعادة، 
 خطواهتا:  

حول ما تفكر به ومجيع ختيالتك إىل كالم مفهوم حبيث تسمعه أنت   .1
 واآلخرون.  

تكلم بصوت مرتفع أثناء تفك ك، وبكل خطوة تقوم هبا يف دماغك   .2
 . قيامك مبهمة معينةو أملعاجلة مشكلة ما 

يف  .3 يدور  ما  حول كل  مرتفع  بصوت  عمليات    تكلم  من  داخلك 
 تفك  قبل أن تبدأ خملعاجلة.  

تفكر   .4 وأنت  اليت ختطر يف خلك  األفكار  بكل  مرتفع  بصوت  تكلم 
 تتصدى حلل مشكلة ما.  و أخملهمة 

 تكلم بصوت مرتفع بكل ما قمت به من:   .5
 التفك  قبل البدء مبعاجلة املهمة.   ✓
 لة.  أثناء معاجلة املشك فك  الذي قمت به التفك  يف كل الت ✓
للمشكلة،   ✓ معاجلتك  بعد  به  تفكر  ما  بكل  مرتفع  بصوت  التكلم 

ومىت    على أن يتضمن كالمك عن خططك ملا فعلت وما ستفعل
 (. Hartman,2011)هارمتان،  األجراء املطلوب.و أستقوم خخلطوة 
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يف أن أبرز صور  وتتضح عالقة هذه االسرتاتيجية مبهارات التواصل الصفي    
م  تكون  الصفي  وعرض  التواصل  اآلراء  وتبادل  واملناقشة  احلوار  خالل  ن 

الصوت وبصوت   بدون استخدام  يتم بصورة سليمة  النظر وهذا ال  وجهات 
واضح ومسموع للجميع، وعندما يتم التفك  بصوت مرتفع وواضح للجميع  

للمشاركة أكرب  فرصاً  األمر  وصوالً   يتيح  التفك   عملية  اآلراء    يف  ألفضل 
ناسبة ملوضوع التفك ، وهذا كله يؤثر بصورة مباشرة يف  القرارات املواحللول و 

 حدوث التواصل الصفي الفعال.
اسرتاتيجية أعرف    K.W.L  اثنياً:  أعرف    –)ماذا  أن  أريد  ماذا    –ماذا 

 تعلمت(:  
الفهمي،     اجلدول  عليها  أطلق  االسرتاتيجية حيث  هذه  مسميات  تعددت 

اواجلدول   املعرفة  تنشيط  واسرتاتيجية  املعرفية،  الذايت،  والتنظيمات  لسابقة، 
(: " جمموعة  335: 2013واملنظور الفهمي، ويعرف كٍل من )جواد وعباس، 

  –من اخلطوات املتمثلة خلعمليات الذهنية، ومنط األفعال اليت ميارسها الطلبة  
احملددة    –ذاتياً   للموضوعات  دراستهم  عند  املعلم  مبلء  مبساعدة  وتتم  هلم، 

جلدول، وبشكل منظم متسق، تبعاً خلطوات تنفيذ هذه  األعمدة األربعة من ا
   االسرتاتيجية، للوصول إىل فهم هذه املوضوعات، واستيعاهبا بشكل أفضل ".

وهبذا يتضح أن مور االهتمام هبذه االسرتاتيجية يرتبط بكيفية جعل املتعلم    
ية  وما يرغب مبعرفته، وما تعلمه يف هنا  يفكر بنفسه مبا يعرفه من معلومات،

الدرس مما جيعله يفكر حبل املشكالت بدالً من جمرد إعطاء إجاخت مددة،  
واالهتمام  و أ واستظهارها،  ليقوم حبفظها  إلقاء معلومات وحقائق علمية عليه 
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أبفكاره ومظهره ومدخله يف حل املشكالت من خالل إملامه خلصعوخت اليت  
 املوضوع.    يواجهها يف فهم

اتيجية مبهارات التواصل الصفي يف أن موضوعات  وتتضح عالقة هذه االسرت   
التواصل الصفي نفسها غالباً تكون أكثر ارتباطاً حباجة املتعلم للوقوف على  
ما يعرفه وخلتايل ما يريد معرفته وما الذي حققه من تعلمه، وهذه األمور ال  

الوعي هبا ح املعلمة( من  )للمعلم/  منها  بد  املتعلم  احتياجات  إشباع  يتم  ىت 
 من خالل التواصل الصفي الفعال بينه وبني )املعلم/ املعلمة(

 اسرتاتيجية العصف الذهين:  
واجلمل،   )اللقاين  من  يف  209:  2003يعرفها كٍل  يستخدم  أسلوب   "  :)

دراسة مشكلة ما، وفيه جتتمع جمموعة من اخلرباء ليصلوا إىل حلول أصيلة من  
ل األداء، ويكون اهلدف الرئيس  ناقشة، وطرح احللول والبدائل، وتفاعخالل امل

   التوصل إىل أكرب عدد ممكن من األفكار، وليس مناقشة اآلراء ونقدها ".و ه
( إىل أن جناح هذا األسلوب يعتمد  133-132:  2008النصر، و ويش  )اب

 على أربعة شرول رئيسة هي: 
النقد ألية فكرة إىل  و أالتقييم  أتجيل تقييم األفكار، حيث يتم إرجاء    (1

 د جلسة توليد األفكار. ما بع
يفكر حبرية ويرتك    (2 أن  فاملتعلم جيب  التفك ،  قيود على  عدم وضع 

 لعقله الباطن حرية التفك  والتعب  بدون قيود.  
عدد   (3 زاد  فكلما  األفكار،  نوع  وليس  املهمة  هي  األفكار  كمية 

 ار أصيلة.  األفكار كلما كان ذلك أفضل لتوف  أفك
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اآلخري   (4 أفكار  على  أن  البناء  للمتعلم  ميكن  حيث  وتطويرها،  ن 
مبنية   جديدة  أفكار  الكتشاف  اآلخرين كأساس  أفكار  يستعمل 

 عليها. 
ومن أجل جناح جلسة العصف الذهين هناك أربع خطوات هامة تتمثل فيما  

 يلي:
األ  اإل و اخلطوة  اخلطوة  هذه  وتتضمن  للجلسة  املتعلمني  هتيئة  جراءات  ىل: 

 التالية:  
 لفريق ليقوم بتدوين األفكار املطروحة. اختيار أحد أعضاء ا  -
 حتديد اهلدف من اجللسة.   -
 حتديد وسائل وتقنيات التعليم اليت ميكن استخدامها يف اجللسة.  -
 تذك  األعضاء بشرول العصف الذهين.  -
 متهيد عن املشكلة للتأكد من استيعاب املتعلمني هلا.   -

الثان  األاخلطوة  توليد  يشجعية:  حيث  وتدوينها  على    فكار  املتعلمني  املعلم 
األفكار   وكلما كانت  وكثرهتا،  األفكار  على كم  التأكيد  مع  األفكار  توليد 

 غريبة وغ  مألوفة كلما كان أفضل مع جتنب احلكم عليها. 
األفكار    بتصنيف  املتعلمني  يقوم  حيث  األفكار،  تصنيف  الثالثة:  اخلطوة 

 ئات مث ترتيبها حسب أمهيتها. ووضعها يف ف
الرابعة: تقومي األفكار للتعرف على أفضلها حلل املشكلة، وال بد أن    اخلطوة 

يكون التقومي خالياً من النقد، وميكن للمعلم أن يقيم األفكار يف ضوء عدد  
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األصالة، مثل:  املعاي   والتكلفة    من  للوقت،  مناسبته  ومدى  احلل،  وواقعية 
 (.  2008لبكر،  املقرتحة للحل. )ا

ا   الصفي  وميكن توضيح عالقة  التواصل  الذهين مبهارات  العصف  سرتاتيجية 
)املعلم/   أم  املتعلم  هبا  قام  سواء  الذهين  العصف  عملية  انتج  أن  خالل  من 
بدون   سليمة  بصورة  ال حيدث  التعب   وهذا  عنه،  التعب   من  بد  ال  املعلمة( 

  عملية التواصل.امتالك مهارات التواصل الصفي الفعال لطريف
االسرتاتيجيات الثالث املستخدمة يف هذا البحث، جند  ومن خالل مراجعة    

حتقيق   يف  تسهم  أهنا  وإجراءاهتا، كما  مضموهنا  يف  حد كب   إىل  تتفق  أهنا 
الدراسة احلالية إىل حتقيقه وهي تنمية   العديد من األهداف ومنها ما تسعى 

 علمة يف كلية أصول الدين.  مهارات التواصل الصفي لدى الطالبة امل
 لثاين: مهارامل اليواصل الصحي:  احملور ا

ارتبط     وقد  التعليم،  عملية  األساسية يف  املفاهيم  أحد  التواصل  مفهوم  يعد 
فالتواصل   السابقة،  واللغوية  االجتماعية  الفلسفات  أبرزته  مبا  املفهوم  هذا 

الرس تبادل  خالهلا  من  يتم  هامة،  قيمة  ذات  حيوية  مصدر  عملية  بني  ائل 
تستقبل   ووجهة  للسلوك  لإلرسال،  انقلة  وهي  املرسلة،  واملعلومات  األفكار، 

 واخلربات عرب قنوات اتصالية متنوعة. 
إىل أن االتصال عملية يتم عن طريقها    (22:  2007وقد أشار )زيتون،      

املرسل إىل   التساؤالت.. .( من طرف  املهارات،  املشاعر،  انتقال )األفكار، 
، لتصبح تلك العملية مشرتكة  املستقبل عن طريق قناة االتصالو خر وهطرف آ 

األ الطرف  من  أتث اً  عادًة  العملية  تلك  وتتضمن  )املرسل(  و بينهما،  ل 
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واستجابة من الطرف الثاين )املستقبل(، وتتم تلك العملية داخل سياق )بيئة( 
 معني يسمى بيئة االتصال.  

االتصال     عملية  أن  سبق  مما  طرفني  ويتضح  بني  مشرتكة  تفاعل  عملية 
اآلراء    مهاأحد تبادل  خالهلا  من  يتم  رسالة  حول  مستقبل،  واآلخر  مرسل 
 غ  لفظية. و أ اخلربات، بطريقة لفظية و أاملعلومات و أاألفكار و أ

 مهارامل اليواصل الصحي:  
تتم عملية االتصال من خالل اللغة أبشكاهلا، ومضامينها، وفنوهنا، لذا فإن    

ع الالقدرة  )االستماع،  اللغة  مهارات  توظيف  الكتابة(  لى  القراءة،  تحدث، 
املختلفة،   وأنواعه  أبشكاله  التواصل  أهداف  لتحقيق  األسس  أهم  من  يعد 
)قاسم   مها:  نوعني  إىل  اجملال  أدب  يف  الصفي  التواصل  مهارات  وتصنف 

 (. 2011( )الناقة والعيد،  201: 2005والنقيب، 
 مهارات التواصل اللفظي.   .1
 عدد من األنواع(.  لتواصل غ  اللفظي )ويندرج حتتهاات ا مهار  .2

 وفيما يلي تفصيل ذلك:    
 . مهارات التواصل اللفظي: 1
املنطوقة    ووه   اللغة  فيه  تستخدم  حيث  التواصل  من  الشائع  الشكل 

واملكتوبة، ويعتمد التواصل اللفظي على الكلمات املنطوقة يف نقل الرسالة من  
املستقبل إىل  الرسالة  املرسل  لوجود  نتيجة  التعلم  وحيدث  املعلم  ،  بني  منقولة 

   واملتعلم.
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اللفظي،     التواصل  مهارات  اشتقاق  ميكن  للغة  الرئيسة  املهارات  ضوء  ويف 
شفهي   اللفظي  التواصل  يكون  خلتحدث  و أفقد  يسمى  ما  والشفهي  كتايب، 

وتية، وهي إنصااتً يف حال االستقبال للرسالة الصو أاخلطاب اللفظي ومساعاً، و أ
ة التعليمية ملا هلا من أتث  يف غرفة الصف حيث  تشكل أمهية كربى يف العملي 

أن ) إذ  املعاين  فاعلة يف نقل  أداة  الصوت  املعلومات  %30يشكل  ( من كم 
   تنقل من خالله.

 مهارات التواصل غ  اللفظي:  -2
ألفاظ     بدون  التواصل  معانيه  أبسط  يف  اللفظي  غ   التواصل    و أويعين 

وجه واإلشارات وحركة اجلسم ونظرات  كلمات، مما يعين استخدام تعب ات ال
الصامت،   التمثيل  يف  حيدث  مثلما  متاما  الكلمات  استخدام  دون  العني 

 ويشكل التواصل غ  اللفظي أمهية كب ة لدى املعنيني بعملية االتصال.  
والنقيب،     )قاسم  أن كث  من مضا202:  2005ويش  كًل من  مني  ( إىل 

كها من خالل الرموز غ  اللفظية يف السياق  الرسائل اللفظية يتم نقلها وإدرا 
من املعىن املستوحى يف املواجهات االجتماعية مع    %75التواصلي حيث أن  

اآلخرين غالباً ما يكون نتيجة لدور املتغ ات غ  اللفظية يف عملية التواصل،  
واسطة الكلمات، وأن التواصل  فقط من املعىن يتم إدراكه ب  % 25وما نسبته  
 كن أن يتم بدون ختاطب. القوي مي

وبناء على ما سبق وخلرجوع إىل أدب اجملال فقد حددت الباحثة مهارات    
 التواصل غ  اللفظي فيما يلي: 

 مهارات التواصل االنفعايل:  (أ
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واالنفعاالت،     املشاعر  عن  الكشف  مصادر  أهم  من  الوجه  تعب ات  تعد 
ال  يعترب  املعاين  حيث  تنقل  اليت  الوسائل  أسرع  املستقبل  وجه  إىل  املرسل  من 

ويقوم   للوجه،  حتدث  اليت  والتغ ات  اإلشارات  عن  عبارة  وهي  وخلعكس، 
مثل:  معينة،  ومشاعر  أحاسيس  عن  للتعب   خالهلا  من  خلتواصل  األفراد 
احلزن   عن  للتعب   والعبوس؛  الفرح،  عن  للتعب   والضحك؛  االبتسامة 

مدىوالغضب.. تظهر  اليت  التعب ات  من  وغ ها  مبوقف    .  ظرف    وأالتأثر 
 معني يتعرض له الفرد.  

وللوجه نوعان من التغ ات: إما فطرية، مثل: االبتسامة، واحلزن، والغضب،    
)عرار,   وغ ها.  القبلة،  وإشارة  خلعني،  الغمز  مثل:  مكتسبة،  وإما  وغ ها. 

 (.  46:ص 2007
 مهارات التواصل السمعي:   (ب

ت التواصل غ  اللفظي، وهي من  تعد مهارات التواصل السمعي من مهارا  
على: دقة الفهم، والتذكر، واالستيعاب، والتفاعل،    واليت تبىن  املهارات اهلامة 

 .  جيداً  وكلما حتقق يف املستمع أكرب قدر من هذه املهارات كان مستمعاً 
وتفاعله    ملا مسعه  استيعاب املستمع واهلدف األساسي من االستماع هويتمثل  

 لم أم الطالب.  معه سواء كان املع
( إىل أن هذه املهارة تتطلب  210:  2005ويش  كٍل من )قاسم والنقيب،    

بيئة صفية هادئة ومرحية خالية من املشتتات، وإاثرة دافعية   املعلم إعداد  من 
واجللسة   لالستماع،  الالزم  الوقت  وتوف   املتحدث،  إىل  لالستماع  الطالب 

ية هلم ؛ خإلضافة إىل أمهية الرتكيز  لصحيحة للطالب، ومراعاة القدرة السمعا
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له   الكافية  الفرصة  وإاتحة  عنه،  االنشغال  وعدم  املتحدث،  الطالب  على 
وقت   يف  املتحدث  الطالب  استيقاف  أراد  إذا  والتدخل  أفكاره،  عن  للتعب  

طريق األسئلة  ال يقاطعه، واستكمال املعلومات الناقصة عن  و يسمح له بذلك  
 النتهاء من التحدث، والتفاعل مع الطالب املتحدث.  اليت يطرحها عليه بعد ا

 مهارات التواصل البصري:   (ج
إلرسال     األفراد  يستخدمها  اليت  اجلسم  أعضاء  أكثر  من  العيون  تعترب 

نوع العالقة اليت تربط بينهم.  و أإشارات غ  لفظية، للتعب  عن طبيعة املوقف،  
األد من  الكث  وهي  االتصال  وسائل  بني  واألجدى  هبا  ّق  يتمتع  اليت  ة، 

بعد   يبدأ  تواصل عادة  قرارة نفسه ؛ ألن أي  اإلنسان إلظهار ما يعتمل يف 
 فرتة قص ة من التقاء العيون، ليعلن الطرفان استعدادمها وتواصلهما.  

العني  159:  2007ويش  )عرار،     التعب ات خستخدام حركات  أن  ( إىل 
مج وحتتشمل  النظر،  كإطالة  العني  سلوكيات  الرموش،  يع  وحركة  اشيه، 

 والدموع، وتغ ات بؤبؤ العني.
انطباعاهتم حول     قراءة  الطالب  النظر يف عيون  املعلم من خالل  ويستطيع 

يريد   ما  يفهموا  أن  خملعلم  من خالل عالقتهم  يستطيعون  أهنم  الدرس، كما 
بضبط   يتعلق  ما  خاصة  العني  نظرات  أن  بواسطة  للمعلم  وميكن  النظام، 

 عيون لنقل عدة رسائل من أمهها:  يوظف لغة ال
خلرأس   ▪ خفيفة  هزة  مع  منتظم  بشكل  الطالب  مع  العينني  تواصل 

تشعر الطالب خالهتمام واملوافقة والقبول ملا يقول ويطرحه من أفكار  
 وآراء.  
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االهتمام   ▪ بعدم  تشعره  الطالب  مع  العينني  اتصال  عدم    وأجتنب 
 اه.  االنتب

حن ▪ حبده  والنظر  والتقطيب  املعلم    و العبوس  بغضب  تشعره  الطالب 
 وعدم الرضا.  

حن ▪ والنقد.  والنظر  السخرية  عن  للتعب   خستهزاء  )كلوب،    الطالب 
2011  :544  .) 

 مهارات التواصل اإلنساين:   (د
( تلك املهارات يف:  137-136ه:  1426وقد حدد )الرتتوري والقضاة،    

املعلم أدوار  فاعليتهم داخل موقف    إجيابية  وتبادل  وطالبه، وزايدة  التدريس، 
يف  أبمهيته  الطالب  وشعور  التدريسي،  خملوقف  املعنيني  بني  واآلراء  األفكار 

وإجيابيته،   التدريس،  والعمل  و مواقف  املشاركة  حب  الطالب  إكساب 
  وتعب  الطالب عن بنائه املعريف، وخرباته   نو ااجلماعي املبين على األلفة، والتع

 ف، ومشاركة التالميذ أفراحهم وأتراحهم.  اخلاصة، وسيادة الدميوقراطية يف الص
)منصور،   أشار  إطار  2011كما  يف  تدخل  اليت  التعب ات  من  مجلة  إىل   )

عند   الوجه  طالقة  املريب،  غضب  ضبط  ومنها:  اإلنساين  التواصل  مهارات 
الصوت   خفض  الغ ،  عن  اإلعراض  عدم  الوجه،  عبوس  عدم  عند  اللقاء، 

الطال ب، توظيف االبتسامة، توظيف اإلشارات،  املناداة، إفشاء السالم بني 
 توظيف املرح مبعىن احلب والفرح. 
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 الدراسامل السابقة :  
جمال الدراسة احلالية، وتوصلت الباحثة    تناولتمتت مراجعة الدراسات اليت    

  ولت تناإىل عدد من الدراسات وقد مت تصنيف هذه الدراسات إىل دراسات  
  تناولت ريس طالب املرحلة اجلامعية، دراسات  اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لتد
الصفي،   التواصل  تسلسل اتريخ و مهارات  الدراسات حسب  مت عرض هذه 

  2009النشر، وقد التزمت الباحثة خلدراسات احلديثة اليت بدأت من عام )
 م(، وفيما يلي عرض هذه الدراسات:  

 ما وراء ااعرفة:   تناولتاًل: الدراسامل اليت أو 
 (:  2013هناء ممد، وو رهي دراسة )سحر

هدفت إىل بيان دور اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف فاعلية الذات، وكذلك    
دورها يف تطوير املفاهيم العلمية وطرائق تلقي الطلبة للدروس وإظهار املهارات  

واحملاسبة يف كلية  العلمية لديهم، وذلك على عينة من قسمي إدارة األعمال  
جامعة القادسية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي،    اإلدارة واالقتصاد

بلغت   عينة  على  وطبقت  للدراسة،  أداة  االستبانة  الباحثتان  واستخدمت 
ذات  122) إجيابية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  وطالبة،  طالباً   )

عرفة وفاعلية الذات لدى الطلبة،  داللة إحصائية بني اسرتاتيجيات ما وراء امل
البيئة الرتبوية الداعمة للطلبة على استخدام  و أو  الباحثتان بضرورة توف   صت 

 اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة.  
 (: 2013دراسة )أمحد ومفوظ،  
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التحصيل     يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  أثر  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت 
الرت و واالجتاه حن  أصول  عيمقرر  وتكونت  )بية،  من  الدراسة  من  ( طا50نة  لباً 

الكيمياء قسم  وطالبات  )  طالب  طالباً 25بواقع  للمجموعة    وطالبة   ( 
طالباً  25)والتجريبية،   الضابطةوطالبة  (  الدراسة  للمجموعة  واستخدمت   ،

وقد   لالجتاه،  ومقياساً  حتصيلياً  اختبارا  الباحثان  أعد  وقد  التجرييب،  املنهج 
تيجيات ما وراء املعرفة  داللة إحصائية السرتاو إىل وجود أثر ذتوصلت الدراسة  

وقد   التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  واالجتاه  التحصيل  الباحثان  و أيف  صى 
ما   اسرتاتيجيات  ومنها  التدريس  يف  حديثة  واسرتاتيجيات  طرائق  خستخدام 

 وراء املعرفة.  
 (: 2014جحجوح، و دراسة )أب

الستدالل  تنمية ا  رتاتيجية ما وراء املعرفة يفهدفت إىل استقصاء فاعلية اس  
الطلبة   لدى  العلوم  تدريس  يف  القرار  اختاذ  ومهارة  الذاتية  والكفاءة  العلمي 

( طالبة،  48املعلمني، وتكونت عينة الدارسة من جمموعة جتريبية بلغ عددها )
( عددها  بلغ  ضابطة  املنهج  53وجمموعة  على  الدراسة  واعتمدت  طالبة،   )

الستدالل العلمي، ومقياس  ، استخدم الباحث ثالث أدوات اختبار ا التجرييب
العلوم،   تدريس  يف  القرار  اختاذ  واختبار  العلوم،  تدريس  يف  الذاتية  الكفاءة 

( إحصائية  داللة  ذات  فروق  النتائج وجود  اجملموعة  0.01وأظهرت  لصاحل   )
العلمي، وقد    التجريبية يف الكفاءة الذاتية واختاذ القرار، وليس يف االستدالل

اسرت و أ بتوظيف  الباحث  اجلامعي، صى  التدريس  يف  املعرفة  وراء  ما  اتيجية 
 والتقليل من توظيف اسرتاتيجيات التدريس اليت تعتمد على اللفظية.  
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 (: 2015دراسة )عزيزة الرويس، 
يف حتصيل    K.W.Lهدفت إىل تعرف فاعلية التدريس خستخدام اسرتاتيجية    

(  64ة الدراسة من )ونت عين يف مقرر املناهج العامة، وتك  طالبات كلية الرتبية 
املنهج   على  الدراسة  واعتمدت  العامة،  املناهج  مقرر  طالبات  من  طالبة 
مت   العامة،  املناهج  مقرر  يف  حتصيلي  اختبار  الباحثة  استخدمت  التجرييب، 
نتائج  أظهرت  وقد  والتجريبية،  الضابطة  اجملموعتني  على  وبعدايً  قبلياً    تطبيقه 

اس خستخدام  التدريس  فاعلية  طالبات    K.W.Lرتاتيجية  الدراسة  حتصيل  يف 
صت الباحثة بضرورة تشجيع  و أ كلية الرتبية يف مقرر "املناهج العامة "، وقد  

التدريس خجلامعات على توظيف اسرتاتيجيا التفك  ما وراء    تأعضاء هيئة 
واملع املعلمني  إعداد  برامج  وتضمني  التدريس،  يف  وحدات  املعريف  لمات 

واسرتات مبادئ  عن  عام  تدريسية  بشكل  املعريف  وراء  ما  التفك   يجيات 
 بشكل خاص.   K.W.Lواسرتاتيجية 

 (:  2017دراسة )الشالش، 
التفك  ما وراء املعريف     أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات  هدفت إىل معرفة 

وتكونت    يف تنمية مستوى التفك  الناقد والثقة خلنفس لدى طالب اجلامعة،
امل50العينة من ) من  النفس جبامعة شقراء،  ( طالباً  بقسم علم  الثاين  ستوى 

للمجموعة التجريبية،  25بواقع ) للمجموعة الضابطة،  25) و( طالباً  ( طالباً 
واعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب، واستخدم الباحث اختبار )واطسن  

–  ( عيسى  قبل  من  (املرتجم  ومقياس2013كالس   من    (،  خلنفس  الثقة 
توصلت نتائج الدراسة إىل فاعلية اسرتاتيجيات التفك   إعداد الباحث، وقد  
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الناقد والثقة خلنفس لدى طالب جامعة   التفك   ما وراء املعريف يف مستوى 
املعريف يف  و أشقراء، و  ما وراء  التفك   الدراسة خالهتمام خسرتاتيجيات  صت 

 املواقف التدريسية املتعددة.  
 (: 2017اسة )هدى سلمان،  ر د
يفاسرتاتيجيات    استخدام  ثرأمعرفة    إىلت  هدف    املعرفة  وراء    مستوى   ما 

وتكونت التحصيل )ال  ،  من  طالباً 63عينة  اجملموعة  ة،  وطالب   (  عدد  بلغ 
( طالباً 27التجريبية  )  ةوطالب  (  الضابطة  اجملموعة  طالبا ً 30وعدد  ة،  وطالب( 

،  ياً وقد أعدت الباحثة اختبار حتصيلرييب،  واعتمدت الدراسة على املنهج التج
لصاحل   إحصائية  ذات داللة  فرق  يوجد  اآلتية:  النتائج  إىل  الباحثة  وتوصلت 

التج املعر ر اجملموعة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  اليت درست خستخدام  على  فيبية  ية 
يف   االعتيادية  الطريقة  خستخدام  درست  اليت  الضابطة  اجملموعة  أفراد 

وقد   ينصح  و أ التحصيل.  خاليت:  الباحثة  هيئصت  التدريسأعضاء    ة 
املعرفة وراء  ما  اسرتاتيجيات  ومنها  حديثة  واسرتاتيجيات  طرائق  ،  خستعمال 

اليت  كما   الدورات  برامج  ضمن  تتضمن  أن  التدريس  طرائق  ملراكز  ميكن 
يقيمها املركز ألساتذة اجلامعة، إضافة إىل النشرات اليت يصدرها املركز سنواي  

 جديدة يطلع عليها املعنيون خلتدريس.كمادة  
 (: 2017)هبة أمحد،   دراسة 

قائم على بعض اسرتاتيجيات  رانمج مقرتح  بالكشف عن فاعلية  ت إىل  هدف   
املعرفة   وراء  لدي  ما  االستهالكي  الوعي  تنمية  الرتبية  يف  كلية  طالبات 

سي  طالبة من طالبات شعبة التعليم األسا (43)من  العينةوتكونت بسوهاج، 
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، واعتمدت الدراسة على  ليزية ولغة عربيةبكلية الرتبية بسوهاج ختصص لغة اجن
، واليت  يف مقياس الوعي االستهالكيدراسة  ومتثلت أدوات ال  املنهج التجرييب،

 إحصائياً وجود فرق دال  إىل وتوصلت النتائج    العينة.طبقت قبليا وبعداي على 
داللة   متوسطي درجات طا  0.01عند مستوى  التجريبية  بني  اجملموعة  لبات 

  ة البعدي ملقياس الوعي االستهالكي ككل ويف كل بعد على حد يف التطبيق  
مقرر طرق التدريس  صت الباحثة بضرورة تضمني  و أ لصاحل التطبيق البعدي. و 

املنزيل   االقتصاد  وكليات  املنزيل  االقتصاد  شعبة  النوعية  الرتبية  بكليات 
من  يب الطالبات املعلمات على استخدامها  اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وتدر 

 خالل برامج الرتبية العلمية.  
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة    تناولتونلحظ أن مجيع الدراسات اآلنفة الذكر  

تنمية   يف  وفاعليتها  أثرها  وحبثت  اجلامعية،  املرحلة  وطالبات  لتدريس طالب 
ع الدراسات املذكورة  عدد من املتغ ات املختلفة، حيث تتفق هذه الدراسة م

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس هذه الفئة، وحتديداً  يف استخدام بعض  
)أب وختتلف  2014جحجوح،  و دراسة  املعلمني،  الطلبة  على  حيث كانت   )

ل هذه  و أهذه الدراسة عن الدراسات يف السابقة يف املتغ ات التابعة حيث تتن
  ت تناولي لدى الطالبات املعلمات بينما  الدراسة تنمية مهارات التواصل الصف

 الدراسات السابقة عددا متنوعاً من املتغ ات يف عدد من اجملاالت املختلفة.  
 مهارامل اليواصل الصحي:   تناولتاثن ًا: الدراسامل اليت 

 (:  2009دراسة )عبدالاله، 



 

 

 

193 
 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

التعويضية اليت يستخدمها   اللفظي  التواصل  وهدفت إىل حتديد اسرتاتيجيات 
العربيامل اللغة  تعليم  برانمج  يف  للناطقني  علمون  العربية  اللغة  تعليم  مركز  يف  ة 

اجلامعي   العام  خالل  أسيول  جامعة  يف  وتقييم    2008-2007بغ ها 
( من  البحث  جمموعة  وتكونت  االسرتاتيجيات،  هلذه  اللغوية  (  12الكفاية 

ذي استمر ملدة  ( طالباً وطالبة هم مجيع املشاركني يف الربانمج ال30معلماً، و) 
واعتمدت 18) أسبوعاً،  الباحث    (  واستخدم  الوصفي،  املنهج  الدراسة على 

اليت   التعويضية  اللفظي  التواصل  اسرتاتيجيات  لتحديد  املالحظة  بطاقة 
يستخدمها املعلمون، وقد أظهرت النتائج أن أكثر االسرتاتيجيات التعويضية  

تتضم  اليت  القص ة  االسرتاتيجية  من  استخداماً كانت  استخدام كلمات  ن 
املصرية مما أدى إىل شيوع عدد    اللغة اإلجنليزية العامية  اللهجة  وكلمات من 

 من األخطاء اللغوية لدى املتعلمني.  
 (: 2011دراسة )الناقة والعيد، 

من     عينة  لدى  توافرها  الالزم  الصفي  التواصل  مهارات  حتديد  إىل  هدفت 
األساسية، والكشف عن مدى توافر تلك   معلمي اللغة العربية والعلوم خملرحلة

املهارات لدى تلك العينة، خإلضافة إىل صياغة رؤية وتقدمي مقرتحات لتنمية  
لدى   تتوافر  مل  اليت  األساسية  املرحلة  معلمي  لدى  الصفي  التواصل  مهارات 
معلمي اللغة العربية والعلوم. وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي،  

ع بلغت  ) وقد  الدارسة  من110ينة  ومعلمات  معلمني  املرحلة    (  معلمي 
حددت   وقد  للدارسة،  املالحظة كأداة  بطاقة  استخدمت  األساسية، كما 

( مهارة، وقد  64نتائج الدراسة مهارات التواصل يف مخسة أبعاد تتكون من )
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء معلمي اللغة  
التواصل الشفهي املتعلق  ل املتعلو ومعلمي العلوم يف البعد األ العربية   ق مبهارة 

وجود   وعدم  العربية،  اللغة  معلمي  لصاحل  وذلك  العمرية،  املرحلة  خبصائص 
خقي   يف  العلوم  ومعلمي  العربية  اللغة  معلمي  أداء  بني  إحصائيا  دالة  فروق 

ببيئة ووسيلو أاألبعاد، وقد   االهتمام  الباحثان بضرورة  التواصل  صى  ة ورسالة 
دورات تدريبية وورشات عمل وأايم دراسية للمعلمني،  الصفي من خالل عقد  

 .املشرفني حول عملية التواصل اللفظي وغ  اللفظيو واملديرين 
 (:  2011دراسة )كلوب، 

التواصل غ   ه   ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  ممارسة  تعرف مدى  إىل  دفت 
(  88) من  عينة  ال  وتكونتيف مافظات غزة؛  اللفظي من وجهة نظر مشرفيهم  

الرتبية   لوزارة  التابعة  املدارس  من  العربية  اللغة  معلمي  من  ومعلمة  معلما 
الباحث   واعتمدت والتعليم،   واستخدم  الوصفي،  املنهج  على    الدراسة 
ل: يتعلق  و ( فقرة وزعت على أربعة أبعاد: األ36، واشتملت على ) االستبانة

والرأس اجلسم  ال  حبركات:  بتعب ات  الثاين:  "اواأليدي.  البتسامات  وجه 
والتنغيم النرب  أبصوات  الرابع:  العيون.  بلغة  الثالث:  وقدوالشفاه.  أسفرت    ، 

النتائج إىل النسبة املئوية لدرجة ممارسة مهارات التواصل غ  اللفظي لألبعاد  
صت الدراسة بضرورة عقد دورات  و أ( أي بنسبة كب ة. وقد  %71.07ككل )

 .  ارستهم ملهارات التواصل غ  اللفظي مميبية ملعلمي اللغة العربية لتحسني تدر 
 (: 2011دراسة )العريين،  
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هدفت إىل التعرف على مدى توافر مهارات االتصال غ  اللفظية من خالل  
الزمان، احلركات( لدى هيئة التدريس يف كلية العلوم جبامعة    )املظهر، املكان،

الطل  نظر  من وجهة  منالقصيم  النهائية  الدراسة  عينة  وتكونت  (  420)  بة، 
والرايضيات،   العام،  اإلعداد  وهي:  مجيعها  التخصصات  يف  العلوم  من كلية 

العشوائية.   خلطريقة  اختيارهم  ومت  والفيزايء،  الدراسة    واعتمدتوالكيمياء، 
وتوصلت   البياانت،  جلمع  االستبانة  استخدام  مت  الوصفي،  املنهج  على 

ية لدى هيئة التدريس  توافر درجة مهارات االتصال غ  اللفظالدراسة إىل أن  
يف كلية العلوم جبامعة القصيم بدرجة متوسطة، وذلك من وجهة نظر الطلبة  

صت الدراسة أبمهية عقد دورات تدريبية مستمرة ألعضاء هيئة التدريس؛  و أو ،
التفاعل   إحداث  هبدف  اللفظية,  غ   االتصال  مهارات  امتالكهم  لضرورة 

 جيايب املؤثر يف تواصلهم مع الطالب.  اإل
 (: 2012دراسة )بسمة أمحد،  

التواصل   مهارات  على  قائم  تدريسي  برانمج  أثر  تعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
الصفي الشفهي يف أداء طلبة الرتبية العملية يف كلية الرتبية، وقد تكونت عينة  

( من  )82الدراسة  بواقع  وطالبة،  طالباً  وطالبة  40(  طالباً  للمجموعة  ( 
البة للمجموعة الضابطة، واعتمدت الدراسة على  ( طالباً وط42التجريبية، و)

املنهج التجرييب، استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة أداة للدراسة، مكونة من  
الطلبة(،   إجاخت  تلقي  مهارة  الشفوية،  الصفية  األسئلة  طرح  )مهارة  جمالني 

ذ فرق  وجود  النتائج  أظهرت  إحصائو وقد  اجملداللة  بني  التجريبية  ية  موعتني 
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ة يف مهارات التواصل الصفي الشفوي لصاحل اجملموعة التجريبية، وقد  والضابط 
 صت الباحثة خعتماد الربانمج املقرتح يف برانمج إعداد املعلم.  و أ
استعراض    خالل  احملور    ومن  هذا  أهندراسات  مهارات    تناولت  انلحظ 

وم اللفظي  وغ   اللفظي  الصفي  املعلمني  لتواصل  لدى  توافرها  دى 
وهي  واالسرتاتيج معها،  املستخدمة  حيث  عن  ختتلف  يات  الدراسة  هذه 

ل هذه الدراسة تنمية مهارات التواصل الصفي لدى الطالبات املعلمات  و أتتن
املنهج   خستخدام  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  خالل  من 

تغ ات يف عدد  عددا متنوعاً من املالدراسات السابقة    تناولت بينما  التجرييب،  
 اجملاالت املختلفة.   من

 إجراءامل الدراسة:  
الدراسة: املنهج    منهج  الباحثة  اتبعت  الدراسة  هذه  من  اهلدف  لتحقيق 

اجملموعتني   تصميم  على  املعتمد  التجرييب  شبه  التصميم  على  القائم  التجرييب 
 التجريبية والضابطة وفق اجلدول التايل: 

   به اليجرييب للدراسة ( اليصم م ش1جدول رقم )
 اليطب ق البعدي ااعاجلة اليجريب ة  اليطب ق القبلي   نة الع 

 التطبيق البعدي  اااااا  التطبيق القبلي اجملموعة الضابطة 
 التطبيق البعدي  املعاجلة التجريبية  التطبيق القبلي اجملموعة التجريبية 

 جميمع الدراسة وع نيها:  
ار العقيدة( بكلية  املستوى السابع )مسة يف مجيع طالبات متثل جمتمع الدراس  

مقرر   يف  املسجالت  اإلسالمية  سعود  بن  ممد  اإلمام  جبامعة  الدين  أصول 
ترب   اخلاصة  التدريس  األ  410طرق  الدراسي  الفصل  العام  و يف  من  ل 
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الباحثة خختيار  90ها والبالغ عددهن ) 1440اجلامعي   ( طالبة، وقد قامت 
التواصل   مهارات  يف  مستواهن  مراعاة  مع  البسيطة  العشوائية  خلطريقة  عينة 

التوا صل اللفظي حيث وقعت العينة املختارة  اللفظي خلتطبيق القبلي ملقياس 
ال  الطالبات  بقية  بني  من  األدىن  اإلرخع  املقياس  يف  عليهن  طبق  اليت 

( عددها  وبلغ  متثل  28استطالعياً.  إحدامها  جمموعتني،  إىل  موزعة  طالبة   )
واألخرى  (،  353لشعبة رقم )( طالبة ينتمني ل14اجملموعة التجريبية وعددها )

 (. 354( طالبة ينتمني للشعبة رقم )14متثل اجملموعة الضابطة وعددها )
 ميغريامل الدراسة: 

 ات الدراسة يف اآليت:حتددت متغ    
 املتغ  املستقل:  -1
اساااارتاتيجيات مااااا وراء املعرفااااة التاليااااة: )التفكاااا  بصااااوت عاااااٍل، اساااارتاتيجية  

K.W.L  ، .)العصف الذهين 
 املتغ  التابع:  -2
وهااااي الناااااواتج املهاريااااة املرتتباااااة علااااى تطبياااااق املتغاااا  املساااااتقل، وتتمثااااال يف   

الت اخلمساااااة ملهاااااارات التواصااااال مهاااااارات التواصااااال الصااااافي املتمثلاااااة يف اجملاااااا
 الصفي. 

املتغاا ات الدخيلااة: وقااد سااعت الباحثااة إىل ضاابط املتغاا ات الداخليااة ماان  -3
خااالل التأكااد ماان تكااافؤ اجملمااوعتني )يف العماار الاازمين، واملسااتوى االجتماااعي 
واالقتصااادي، والتقااارب يف املسااتوى الدراسااي السااابق(، ومسااتوى الطالبااات يف 
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وذلااك بتطبيااق االختبااار القبلااي علااى اجملمااوعتني التجريبيااة، املهارات املقصااودة،  
 .والضابطة

 أداة الدراسة: 
األ  السؤال  عن  ما و لإلجابة   " على  ينص  والذي  الدراسة  أسئلة  من  ل 

يف كلية   املعلمات  الطالبات  لدى  تنميتها  الالزم  الصفي  التواصل  مهارات 
الدين خالطالع   أصول  الباحثة  قامت   ،" ؟  اإلمام  األدبيات    جبامعة  على 

قائمة   إىل  وتوصلت  الصفي،  التواصل  مهارات  جمال  السابقة يف  والدراسات 
 لية مبهارات التواصل الصفي، حيث تكونت من مخسة جماالت كما يلي:  و أ

 مهارات.  10مهارات التواصل اللفظي: وتضم  .1
 .مهارات 8مهارات التواصل االنفعايل: وتضم  .2
  رات.مها5مهارات التواصل السمعي: وتضم  .3
 مهارات.  3مهارات التواصل البصري: وتضم  .4
 مهارات.  8مهارات التواصل اإلنساين: وتضم  .5

 صدق األداة: 
لية على عدد من احملكمني والبالغ  و قامت الباحثة بعرض القائمة بصورهتا األ   

( السعودية  15عددهم  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضواً   )
القائم  إىل  للوصول  الصفيوالعربية  التواصل  ملهارات  النهائية  تنميتها    ة  الالزم 

أبدى   وقد  اإلمام،  جبامعة  الدين  أصول  يف كلية  املعلمات  الطالبات  لدى 
عن   تقل  ال  وبنسبة  املهارات  غالبية  على  موافقتهم  على    85احملكمون   %

القائمة، بعض    مناسبة  يف  الصياغة  بعض  على  تعديالت  بعضهم  واقرتح 
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رتني من مهارات التواصل غ  اللفظي، وإضافة مهارة  املهارات مع حذف مها
النهائية كما   القائمة يف صورهتا  التواصل السمعي، وبذلك أصبحت  ملهارات 

وتضم   اللفظي:  التواصل  مهارات  التواصل    10يلي:  ومهارات  مهارات، 
مهارات،    6مهارات، ومهارات التواصل السمعي: وتضم    6االنفعايل: وتضم  
ا التواصل  وتضم  مهارات  اإلنساين:    3لبصري:  التواصل  ومهارات  مهارات، 

 مهارات.   8وتضم  
ولإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة والذي ينص على " ما فاعلية    

استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات التواصل الصفي  
؟ " قامت الباحثة    لدى الطالبات املعلمات بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام

مالحظة  بطاقة  إىل  املهارات  قائمة  ملهارات    بتحويل  املعلمة  الطالبة  أداء 
 .التواصل الصفي

  اهلدف من بطاقة ااال:ظة: 
يف   املعلمة  الطالبة  أداء  قياس  يف  املالحظة  بطاقة  إعداد  من  اهلدف  يتمثل 

 مهارات التواصل الصفي.  
 ر البطاقة:  و أ حم

 ر التالية:  و أ( مهارة فرعية تندرج حتت احمل33على )اشتملت بطاقة املالحظة 
 مهارات.   10مهارات التواصل اللفظي: وتضم   .1
 . مهارات  6مهارات التواصل االنفعايل: وتضم   .2
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   مهارات. 6مهارات التواصل السمعي: وتضم   .3
 مهارات.   3مهارات التواصل البصري: وتضم   .4
 مهارات.   8مهارات التواصل اإلنساين: وتضم   .5

متوسطة،    يصاحبها عالية،  جدا،  )عالية  كيفي  مخاسي  تقدير  مقياس 
منخفضة، منخفضة جدا(، ومت حتويل هذا املقياس الكيفي إىل مقياس كمي  

 كما يلي:  
 درجات.   5عالية جدا = 

 درجات.   4عالية = 
 درجات.    3متوسطة =  

 منخفضة = درجتان.  
 منخفضة جدا = درجة واحدة.  

 اال:ظة:  لبطاقة ا صدق االتساق الداخلي
  على  استطالعياً مت تطبيقها  ،  بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة

الفعلية، ومت حساب معامل االرتبال ب سون ملعرفة    عينة مماثلة لعينة الدراسة 
حيث مت حساب معامل االرتبال ب سون    بطاقة املالحظة الصدق الداخلي ل

ة خلدرجة الكلية للمحور الذي  املالحظ   أداةبني درجة كل عبارة من عبارات  
 ل التالية:و أتنتمي إليه العبارة، كما توضح ذلك اجلد
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 ( 2جدول رقم )
وابلدرجة الكل ة  نحسه ابلدرجة الكل ة للمجال  كل جمالمعامالمل ارتباط بريسون لعبارامل  

 ااال:ظة ككل  ألداة

معامل االرتباط  رقم العبارة 
 ابلُبعد

معامل  
االرتباط  
ابلدرجة  

ة  الكل 
 للمحور

 رقم العبارة 
معامل  

االرتباط  
 ابلُبعد

معامل  
االرتباط  
ابلدرجة  
الكل ة  
 للمحور

 رقم العبارة 
معامل  

االرتباط  
 ابلُبعد

معامل  
االرتباط  
ابلدرجة  
الكل ة  
 للمحور

 ل )مهارامل اليواصل اللحظي(و اجملال األ
وضوح  
األلحاظ  

والعبارامل 
ااسيخدمة  
يف تنح ذ 

 الدرس 

0.953 ** 0.947 ** 

اليعزيز 
اللحظي  
كلما 
تطلب  
ااوقف 

 ذلك

0.946 ** 0.940 ** 

اليحدث بنربة 
صومل  

واضحة ودون  
 تردد 

0.951 ** 0.939 ** 

توض ح  
احمليوى 

وتبس طه  
بطرق 
خميلحة  

كضرب  
 األمثلة عل ه

0.947 ** 0.934 ** 

تقدمي تغذية  
راجعة يف 
الوقت  
 ااناسب

0.906 ** 0.907 ** 
متث ل الصومل 
للمعاين ااعرب 

 عنها 
0.890 ** 0.864 ** 

طرح 
األسئلة 
ااثرية 
ليحكري 

الطالبامل 
بلغة 

 واضحة 

0.866 ** 0.887 ** 

تشج ع  
مشاركة  

الطالبامل 
يف األنشطة 

 الصح ة

0.970 ** 0.964 **    

اليوزيع  
العادل 
لألسئلة 

الصح ة بني 
 الطالبامل

0.952 ** 0.933 ** 

اليحدث 
إبيقاع 
صويت 
ميوازن 
ومينوع  
وفقا اا  
يقيض ه  
ااوقف 

 ل مياليع

0.940 ** 0.942 **    
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 ( االنحعايلاجملال الثاين )مهارامل اليواصل 

اليعزيز ااادي  
 ** 0.936 ** 0.952 )جنوم، هدااي (

اليحرك 
داخل 

الحصل مبا 
يدعم  
 اليواصل

0.975 ** 0.965 ** 

االبيسامة يف 
وجه الطالبامل 
من :ني آلخر  

إلشعارهن  
 األمان و ابلود 

0.981 ** 0.970 ** 

تشج ع  
على  الطالبامل

االسيمرار  
واليدع م أثناء  

:ديثهن  
كحركامل ال دين 

الرأس و أ
 االبيسامةو أ

0.977 ** 0.972 ** 

اسيخدام  
تعبريامل 

وجه 
واضحة 
تيحق مع 
الرسالة  
 اانطوقة 

0.905 ** 0.919 ** 

االقرتاب من  
الطالبة لقطع 

شرودها  
الذهين 

تعديل و أ
سلوكها 

تعزيز و أ
انيباهها  

تلقي  و أ
 اإلجابة. 

0.960 ** 0.951* * 

 اجملال الثالث )مهارامل اليواصل السمعي(

اليوقف عن  
الكالم عندما 
 تيحدث الطالبة

0.940 ** 0.911 ** 

منع أي  
مصدر 

لليشويش 
على 

الطالبة 
أثناء  
 :ديثها 

0.945 ** 0.939 ** 

تلخ ص ما 
تذكره الطالبة، 

ودجمه يف 
 أفكار رئ سة 

0.784 ** 0.800 ** 

الرتك ز مع 
الطالبة على  
ااسيويني  

ي  الحكر 
 والسمعي

0.950 ** 0.944 ** 

منح  
الطالبة وقيا  
كاف ا إلمتام 

ما تقوله 
دون 
 مقاطعة 

0.966 ** 0.951 ** 

مساعدة 
الطالبة على  

تحسري وتطوير 
 أفكارها 

0.899 ** 0.894 ** 

 اجملال الرابع )مهارامل اليواصل البصري(

النظر يف أعني 
الطالبامل أثناء  

 الشرح
0.960 ** 0.929 ** 

توزيع النظر 
 ع على مج

 الطالبامل
0.969 0.934 

تظهر نظرامل 
ع ن ها تقبلها  
واهيمامها 

 حبديث الطالبة

0.955 ** 0.963 ** 

 اجملال اخلامس )مهارامل اليواصل اإلنساين( 

اسيعمال أمساء 
 ** 0.957 ** 0.968 الطالبامل

إات:ة  
الحرصة 

للجم ع يف  
احلوارامل  

0.920 ** 0.922 ** 

ا:رتام :ق  
الطالبة يف 

ها إبداء رأي
وطرح األسئلة 

0.951 ** 0.939 ** 
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االسي ضا: ة   الصح ة
:ول أسلوب 

 اليعلم 

االهيمام مبشاعر  
الطالبة 

واالسيجابة هلا 
 بطرق خميلحة 

0.910 ** 0.919 ** 

العمل على  
بث روح 
اال:رتام  

واليعاطف  
والعالقامل 
اإلجياب ة يف 

الب ئة 
 الصح ة

0.940 ** 0.932 ** 

إضحاء اسامل 
من اارح من 
احلني آلخر  

تطلب  كلما
ااوقف خلحض 
اليوتر وكسر  
 :دة الراتبة 

0.934 ** 0.934 ** 

بناء عالقامل 
إجياب ة ب نها وبني 

 الطالبامل
0.967 ** 0.970 ** 

جتنب 
اسيخدام  
أسلوب 

امر و األ
واسيبداله  
أبسلوب 
النصح 
 واإلرشاد

0.950 ** 0.951 **    

 فأقل.  0,05** دالة عند مسيوى الداللة 
قايم معامال ارتباال كال عباارة مان العبااارات ماع  يتضح من اجلدول السابق أن  

إليه موجباة ودالاة إحاصائياً  تنتمي  الذي  للمحور  الكلياة  الدرجاة    بُعدها وماع 
مما يش   ،  فضالً عن كوهنا ذات داللة إحصائية،  وذات قيم متوسطة ومرتفعة

ن هذه  إر الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جًدا وعليه فأو أن أبعاد وم  إىل
 ر االستبانة وصالحيته للتطبيق امليداين.  و أ النتيجة توضح صدق عبارات م

 الصدق البنائي: 
األداة   أبعاد  من  بعد  لكل  الداخلي  االتساق  الباحثة حبساب صدق  قامت 
خالل   من  وذلك  املالحظة،  لبطاقة  الداخلي  االتساق  مدى  على  للتعرف 

 (: 3) رقم ا اجلدولوهي كما يوضحه، حساب معامل االرتبال ب سون



 

 

 

204 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 (  3)رقم  جدول  
 يوضح معامل االرتباط بني كل بعد من أبعاد البطاقة والدرجة الكل ة للبطاقة 

 معامل االرتباط األبعاد األساس ة و أااهارامل  م
 **0.993 مهارامل اليواصل اللحظي 1
 **0.992 االنحعايل مهارامل اليواصل  2
 **0.990 مهارامل اليواصل السمعي  3
 **0.981 رامل اليواصل البصري مها 4
 **0.998 مهارامل اليواصل اإلنساين  5

 0.01** ارتباط دال إ:صائ اً عند مسيوى معنوية 
داللة   ذا  ارتباطًا  مرتبطة  البطاقة  أبعاد  مجيع  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 

 وهذا يدل على صدق األداة. ، إحصائية مع الدرجة الكلية للبطاقة
   ثبامل بطاقة ااال:ظة: 

 عن طريق االستعانة مبالحظة أخرى:   التحقق من ثبات بطاقة املالحظة مت
املالحظني  اتفاق  أسلوب  طريق  عن  املالحظة  بطاقة  ثبات  حساب  ،  مت 

قام  املالحظة  بطاقة  ثبات  من  عينة    ة الباحث  توللتأكد  على  بتطبيقها 
( من  مكونة  من  10استطالعية  املعلمات  الطالبات  من  جمتمع  نفس  ( 

يف حصة دراسية كاملة من خالل    ةحيث متت مالحظة كل معلم دراسة،  ال
قامت  خر أ  ةومالحظ  ةالباحث أن  بعد  وذلك  الباحثة،  ختصص  نفس  من  ى 

  الباحثة بشرح عبارات بطاقة املالحظة وكيفية استخدامها للمالحظة األخرى،
ومت حساب ثبات البطاقة عن طريق أسلوب اتفاق املالحظني حول املهارات،  

                  التالية: (Cooperسبة االتفاق عن طريق استخدام معادلة كوبر )ومت حساب ن
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 عدد مرات االتفاق   
   100 ×                         نسبة االتفاق = 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق              
 ( معادلة كوبر  استخدام  املالحظني   (Cooperومت  االتفاق بني  ،  ملعرفة معامل 

( عن  تزيد  اليت  االتفاق  نسبة  بطاقة    80وتعد  ثبات  ارتفاع  على  دالًة   )%
( واملفيت،  املالحظة  معامل  62:  1996الوكيل  يوضح  التايل  واجلدول   ،)

 تني: االتفاق يف األحكام بني املالحظ
 ( 4جدول )

 يوضح معامل االتحاق يف األ:كام بني ااال:ظني 

 ااهارة األساس ة و أالبعد 
عدد مرامل  

 التحاق ا
عدد مرامل  
 االخيالف

عدد مرامل  
االتحاق +  
عدد مرامل  
 عدم االتحاق

نسبة االتحاق  
احملسوبة )معامل  
االتحاق( معامل  

 االتحاق 

نسبة االتحاق  
 ااع ارية 

 %87.0 100 13 87 مهارامل اليواصل اللحظي

  80أكثر من 
 % 

 %81.7 60 11 49 االنحعايل مهارامل اليواصل 
 %81.7 60 11 49 مهارامل اليواصل السمعي 
 %86.7 30 4 26 مهارامل اليواصل البصري 
 %83.8 80 13 67 مهارامل اليواصل اإلنساين 

 %84.2 330 52 278 بطاقة ااال:ظة ككل 

اجلدول   خالل  من  بني  4)رقم  ويتضح  األحكام  يف  االتفاق  نسبة  أبن   )
  (، وهذا يدل على أن %80%( وهي أكرب من )   84.2ي )و أني تستاملالحظ

يف   عليها  االعتماد  ميكن  الثبات  من  عالية  بدرجة  تتمتع  املالحظة  بطاقة 
   التطبيق امليداين للدراسة. 
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 اليطب ق القبلي ألداة الدراسة:  
على   الصفي(  التواصل  مهارات  مالحظة  )بطاقة  الدراسة  أداة  تطبيق  مت 

التجريبية والضابطة يف الفرتة من   ها،  1440/ 24/1-20طالبات اجملموعتني 
كما يف اجلدول رقم    لك الختبار التكافؤ بينهما قبل البدء بتطبيق التجربة وذ
(4 :) 

 ( 5جدول رقم )
 يبني اخيبار اليكافؤ للمجموعيني الضابطة واليجريب ة 

عدد  اجملموعة ااق اس 
 الطالب

اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري

درجامل  ق مة مل 
 احلرية

 مسيوى الداللة

مهارامل اليواصل  
 اللحظي 

 0.77 1.91 14 الضابطة
0.05 26 0.96 

غري  
 0.76 1.92 14 اليجريب ة  دالة

مهارامل اليواصل  
 االنحعايل

 0.94 2.05 14 الضابطة
0.03 26 0.97 

غري  
 0.95 2.04 14 اليجريب ة  دالة

مهارامل اليواصل  
 السمعي

 0.75 1.98 14 الضابطة
غري   1.00 26 0.00

 0.81 1.98 14 اليجريب ة  دالة

مهارامل اليواصل  
 البصري

 0.90 2.10 14 الضابطة
غري   0.94 26 0.07

 0.88 2.12 14 اليجريب ة  دالة

مهارامل اليواصل  
 اإلنساين 

 0.78 1.91 14 الضابطة
0.00 26 1.00 

غري  
 دالة

 0.79 1.91 14 اليجريب ة 

مهارامل اليواصل  
الصحي ككل  
 )أداة ااال:ظة( 

 0.82 1.99 14 الضابطة
0.02 26 0.99 

غري  
 دالة

 0.83 1.99 14 اليجريب ة 

( أن قيمة )ت( غ   5يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول أعاله رقم )
بطاقة  ( فيما يتعلق مبهارات التواصل الصفي ككل )0.02دالة حيث بلغت )
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(  0.05( وهي أعلى من )0.99كما بلغت قيمة مستوى الداللة )،  املالحظة(
الضابطة   اجملموعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إىل  يش   مما 
تكافؤ   على  يدل  وهذا  ككل،  الصفي  التواصل  مهارات  يف  والتجريبية 

املعلمات    ممااجملموعتني،   الطالبات  درجات  متوسط  بني  فروق  أي  أن  يعين 
يات ما  )قد حيدث( سيعود إىل أتث  املتغ  املستقل )استخدام بعض اسرتاتيج

 وراء املعرفة(. 
 تطب ق اسرتات ج امل ما وراء ااعرفة:  

اتبعت الباحثة الطريقة غ  املباشرة لتطبيق االسرتاتيجيات ضمن احملاضرات    
(، لطالبات  410ترب    –اخلاصة مبفردات املقرر ملادة )طرق التدريس اخلاصة  

ا  أن  حيث  الدين،  أصول  بكلية  العقيدة  مسار  من  السابع  ملمارسة  املستوى 
التفك    مهارات  تنمية  يف  فعال  بشكل  تسهم  اجلامعي  لألستاذ  التدريسية 
)األسود،   يدرسونه  الذي  للموضوع  إدراكهم  خالل  من  الدافعية  وزايدة 

عددها  2008 البالغ  التجريبية  اجملموعة  بتدريس  الباحثة  قامت  حيث   ،)
التفك  بصوت  ( طالبة خستخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التالية: )14)

اسرتاتيجية   الذهين(.  ،  K.W.Lعاٍل،  اجملموعة  العصف  درست  حني  يف   ،
( طالبة بطريقة احملاضرة االعتيادية اليت تقوم على  14الضابطة البالغ عددها )

اإللقاء املباشر من املعلم والتلقي السليب من املتعلم، وقد بلغ عدد احملاضرات  
األ20) يف  ماضرتني  بواقع  ماضرة  احملاضرات  (  استغرقت  وبذلك  سبوع، 
ها( إىل  29/1/1440( أسابيع، وقد مت تنفيذ الدراسة خالل الفرتة من )10)
األنشطة واإلجراءات  و ها(، وقد قامت الباحثة بتنويع األساليب 4/4/1440)
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من   احملاضرات  تتضمنه  ما  خالل  من  وذلك  احملاضرات،  تصميم  يف 
ختطيط من  املعرفة  وراء  ما  إىل    اسرتاتيجيات  هتدف  وتقومي،  وتنظيم  ومراقبة 

من   وذلك  الدراسة،  عينة  الطالبات  لدى  الصفي  التواصل  مهارات  تنمية 
التدريس )التخطيط     -خالل: تزويد الطالبات مبعلومات كافية عن مهارات 

استعمال  –-أساليب تنويع املث ات  –-التغذية الراجعة  –-التعزيز  –-التهيئة  
التعليمية   اللفظي    مفهوم–-التقنيات  التواصل  –-التواصل  مهارات  أنواع 

 الصفي(.  
 اليطب ق البعدي ألداة الدراسة:  

والضابطة   التجريبية  اجملموعتني  لكال  االسرتاتيجيات  تطبيق  من  االنتهاء  بعد 
مالحظة   )بطاقة  تطبيق  إعادة  مت  بتدريسهما،  بنفسها  الباحثة  قامت  واليت 

ني التجريبية والضابطة وذلك  مهارات التواصل الصفي( على كل من اجملموعت
ها، مث مت رصد النتائج هلذه البطاقة لتحليلها إحصائياً  6/4/1440-5بتاريخ  

 واحلصول على نتائج الدراسة. 
 : األسال ب اإل:صائ ة ااسيخدمة 

الربانمج اإلحصائي ) الباحثة  املعاجلات اإلحصائية   (spssاستخدمت  لتنفيذ 
 التالية:  

 قياس صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.معامل ارتبال ب سون ل .1
 معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.  .2
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لداللااة الفااروق بااني جممااوعتني مسااتقلتني للتعاارف  (T-testاختبااار)ت( ) .3
علااااى الفااااروق بااااني نتااااائج التطبيااااق القبلااااي والبعاااادي للمجموعااااة التجريبيااااة 

 والضابطة.
وق بااني جممااوعتني مرتابطتااني للتعاارف لداللة الفاار  (T-testاختبار )ت( ) .4

على الفروق بني القياسني القبلااي، والبعاادي لكاال ماان اجملمااوعتني التجريبااة 
 والضابطة.

مربع "إيتا" حلساب قوة أتث  استخدام بعض اسرتاتيجيات مااا وراء املعرفااة  .5
علااااى تنميااااة مهااااارات التواصاااال الصاااافي لاااادى الطالبااااات املعلمااااات بكليااااة 

  إلمام ممد بن سعود اإلسالمية.أصول الدين جبامعة ا
مهاااااارات  بطاقاااااةحسااااااب املتوساااااطات احلساااااابية، واالحنرافاااااات املعيارياااااة ل .6

 . التواصل الصفي
 نيائج الدراسة مناقشيها وتحسريها:  

مهارات التواصل  ل من أسئلة الدراسة ونصه: " ما  و لإلجابة عن السؤال األ   
املعلمات يف الالزم تنميتها لدى الطالبات  كلية أصول الدين جبامعة    الصفي 

؟ إجراءات    اإلمام  ويف  النظري  اإلطار  يف  عليه  خإلجابة  الباحثة  قامت   ،"
الصفي   التواصل  مبهارات  قائمة  إىل  توصلت  حيث  تنميتها  الدراسة  الالزم 

املعلمات  الطالبات  املهارات    لدى  الدين جبامعة اإلمام وهذه  يف كلية أصول 
 موضحة خجلدول التايل:  
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 (  6)  قمر   جدول
 مهارامل اليواصل الصحي الالزم تنم يها لدى الطالبامل ااعلمامل

 ااهارامل الحرع ة  جماالمل اليواصل الصحي 

 مهارامل اليواصل اللحظي

 وضوح األلحاظ والعبارامل ااسيخدمة يف تنح ذ الدرس  1

 توض ح احمليوى وتبس طه بطرق خميلحة كضرب األمثلة عل ه  2

 ليحكري الطالبامل بلغة واضحة  طرح األسئلة ااثرية 3

 اليوزيع العادل لألسئلة الصح ة بني الطالبامل  4

 اليعزيز اللحظي كلما تطلب ااوقف ذلك  5

 تقدمي تغذية راجعة يف الوقت ااناسب  6

 تشج ع مشاركة الطالبامل يف األنشطة الصح ة  7

 ف اليعل مي اليحدث إبيقاع صويت ميوازن ومينوع وفقا اا يقيض ه ااوق 8

 اليحدث بنربة صومل واضحة ودون تردد  9

 متث ل الصومل للمعاين ااعرب عنها  10

 االنحعايل مهارامل اليواصل 

 اليعزيز ااادي )جنوم، هدااي (  1

2 
تشج ع الطالبامل على االسيمرار واليدع م أثناء :ديثهن كحركامل ال دين  

 االبيسامة و أالرأس  و أ

 ا يدعم اليواصل اليحرك داخل الحصل مب 3

 اسيخدام تعبريامل وجه واضحة تيحق مع الرسالة اانطوقة  4

 األمان و االبيسامة يف وجه الطالبامل من :ني آلخر إلشعارهن ابلود  5

6 
تعزيز انيباهها  و أ تعديل سلوكها و أ االقرتاب من الطالبة لقطع شرودها الذهين 

 تلقي اإلجابة.  و أ



 

 

 

211 
 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

 ااهارامل الحرع ة  جماالمل اليواصل الصحي 

 مهارامل اليواصل السمعي 

 قف عن الكالم عندما تيحدث الطالبة اليو  1

 الرتك ز مع الطالبة على ااسيويني الحكري والسمعي 2

 منع أي مصدر لليشويش على الطالبة أثناء :ديثها  3

 منح الطالبة وقيا كاف ا إلمتام ما تقوله دون مقاطعة 4

 تلخ ص ما تذكره الطالبة، ودجمه يف أفكار رئ سة 5

 على تحسري وتطوير أفكارها مساعدة الطالبة  6

 مهارامل اليواصل البصري 

 النظر يف أعني الطالبامل أثناء الشرح  1

 توزيع النظر على مج ع الطالبامل  2

 تظهر نظرامل ع ن ها تقبلها واهيمامها حبديث الطالبة 3

 مهارامل اليواصل اإلنساين 

 اسيعمال أمساء الطالبامل  1

 جابة هلا بطرق خميلحةاالهيمام مبشاعر الطالبة واالسي 2

 بناء عالقامل إجياب ة ب نها وبني الطالبامل  3

 إات:ة الحرصة للجم ع يف احلوارامل الصح ة 4

5 
العمل على بث روح اال:رتام واليعاطف والعالقامل اإلجياب ة يف الب ئة  

 الصح ة 

 امر واسيبداله أبسلوب النصح واإلرشاد و جتنب اسيخدام أسلوب األ 6

7 
م :ق الطالبة يف إبداء رأيها وطرح األسئلة االسي ضا: ة :ول أسلوب  ا:رتا

 اليعلم 

8 
إضحاء اسامل من اارح من احلني آلخر كلما تطلب ااوقف خلحض اليوتر  

 وكسر :دة الراتبة
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

الثاين  لإلجابة عن   ما فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات    "  :ونصهالسؤال 
ا  مهارات  تنمية  يف  املعرفة  وراء  املعلمات  ما  الطالبات  لدى  الصفي  لتواصل 
لتقدير استخدام بعض اسرتاتيجيات    ؟ "،بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام  

املعلمات   الطالبات  لدى  الصفي  التواصل  مهارات  تنمية  يف  املعرفة  وراء  ما 
( إيتاء  مربع  قياس  استخدام طريقة  الدين جبامعة اإلمام مت  أصول  (  2ηبكلية 

لتحدي يستخدم  إحصائياً  الذي  وجودها  ثبت  اليت  النتيجة  أمهية  درجة  د 
     يوضح ذلك: (6)رقم  ،واجلدول

 ( 7جدول رقم )
 ق مة معامل مربع إييا لب ان قوة أتثري ااعاجلة اليجريب ة  

 قوة اليأثري  مربع إييا  )مل(  ااق اس

 كب ة  0.66 7.17 جماالمل اليواصل الصحي ككل 

( قيمة  التواص(  η2وحبساب  مهارات  )يف  النتيجة  الصفي كانت  (،  66,0ل 
عالية  قيمة  بلغت  وهي  من    حيث  إحصائياً (  0.14)أكثر  دالة  قيمة    وهي 

التباين %66وهذا يعين أن )الدراسة،  كرب من احملك املذكور يف  أ   ألهنا ( من 
الصفي   التواصل  مهارات  التجريبية يف  للمجموعة  البعدي  التطبيق  الكلي يف 

بكلية   املعلمات  الطالبات  للتأث   لدى  يعود  اإلمام،  جبامعة  الدين  أصول 
املعرفة يف  و أ وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  الكب  الستخدام  الفاعلية 

الدين   الطالبات املعلمات بكلية أصول  التواصل الصفي لدى  تنمية مهارات 
 جبامعة اإلمام.  

ل الثاين  وللتحقق من درجة الفاعلية مت اختبار فروض الدراسة املتعلقة خلسؤا   
-Tل، الثاين، الثالث، الرابع، اخلامس، السادس( خستخدام اختبار ت  و )األ

Test  ،  تكافؤ من  والتأكد  شروطه،  من  التحقق  بعد  مستقلتني  لعينتني 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

لنتائج   عرض  يلي  وفيما  القبلي،  االختبار  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني 
 التايل: وعلى النحاختبار فروض البحث املتعلقة خلسؤال الثاين وذلك 

األ الحرض  صحة  ذل:  و اخيبار  فرق  يوجد  عند   و ال  إ:صائ ة  داللة 
( أداء  0.05مسيوى  بني  و طالبامل  (  الضابطة  اجملموعة  طالبامل  اجملموعة 

اليواصل   مهارامل  ااال:ظة يف جمال  لبطاقة  البعدي  اليطب ق  اليجريب ة يف 
 .  اللحظي

ما     والتعرف على  الفرض  ذ  هناك  إذا كانوللتحقق من صحة هذا    و فرق 
التطبيق    ةدالل  يف  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني  إحصائية 

استخدمت   اللفظي،  التواصل  مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي 
 لي:  ما ي( ك8يف اجلدول رقم ) (، وجاءت النتائجt-testالباحثة اختبار )

 ( 8جدول رقم )
ق بني ميوسطامل درجامل اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة  اخيبار )مل( لداللة الحرو 

 يف اليطب ق البعدي يف جمال مهارامل اليواصل اللحظي 

 اجملموعة  اجملال 
عدد  

 البامل الط
اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
 اللحظي 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
  ة اليجريب

14 3.83 0.90 
6.07 26 0.00 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 الضابطة 

14 1.90 0.77 

)  قيمة  اجلدولية  حرية 2.06ت  درجات  عند  داللة  و (  26)  (  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01.)  
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( أعاله:  7رقم )يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول 
ذ و  فرق  )و جود  مستوى  عند  إحصائية  اجملموعتني  0.01داللة  أفراد  بني   )

اللفظي   التواصل  مهارات  يف  والضابطة  لصاحل  التجريبية  البعدي  التطبيق  يف 
( وهي أكرب من  6.07حيث بلغت قيمة ت احملسوبة =)اجملموعة التجريبية،  

الداللة  مستوى  قيمة  بلغت  اجلدولية، كما  من  0.01)  قيمتها  أقل  وهي   )
ذ0.05) فرق  وجود  إىل  يش   مما  الضابطة  و (  اجملموعة  بني  إحصائية  داللة 

احلسابية   املتوسطات  خالل  ومن  اللفظي  التواصل  مهارات  يف  والتجريبية 
للمجموعة   البعدي  التطبيق  الفروق لصاحل  املوضحة خجلدول أعاله يتبني أن 

لتواصل اللفظي لدى اجملموعة  التجريبية، حيث بلغ متوسط درجات مهارات ا
البعدي التطبيق  يف  متوسط  3.83)  التجريبية  حني  يف  عايل،  وبتقدير   )

ط )  البات درجات  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  وبتقدير  1.90اجملموعة   )
مهارات    اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية  مسامهة  منخفض، مما يدل على

 ات بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام. التواصل اللفظي لدى الطالبات املعلم
تقدير طول الفرتة اليت ميكن من  الذي يعين  وقد حتدد مستوى املوافقة  

على   احلكم  حيث كوهنا    حتققخالهلا  من  جًداالعبارة    -عالية  -)عالية 
 :(1) ( من خالل العالقة التالية منخفضة جًدا -منخفضة  -متوسطة 

 0.8=  1/5-5وافقة=  أي أن مستوى امل   /ن1-مستوى املوافقة= ن 

 
(. منااااهج البحاااث يف الرتبياااة وعلااام الااانفس. القااااهرة: دار 1986( جاااابر عباااد احلمياااد وأمحاااد خااا ى كااااظم)1)

 .96النهضة العربية, ص
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

من   جًدا=  )منخفض  يكون  )  1وبذلك  أي  0.8+    1وحىت   )1.8  ،
وحىت    2.6، متوسط= من 2.6( أي  0.8+  1.8وحىت )  1.8منخفض= من  

،  4.2( أي  0.8+    3.4وحىت )3.4، وعالية= من  3.4( أي  0.8+    2.6)
 (  5( أي  0.8+  4.2وحىت )  4.2وعالية جًدا= من 

الفرض  قبول  يتم  ذال  وعليه  فرق  يوجد  نصه:  "والذي  إحصائية  و بديل  داللة 
( مستوى  يف  0.05عند  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني   )

لصاحل   اللفظي  التواصل  مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق 
 .  اجملموعة التجريبية

ذ  فرق  يوجد  ال  الثان ة:  )و الحرض ة  مسيوى  عند  إ:صائ ة  (  0.05داللة 
اجملموعة اليجريب ة يف اليطب ق طالبامل  اجملموعة الضابطة و طالبامل  بني أداء  

 . االنحعايلالبعدي لبطاقة ااال:ظة يف جمال مهارامل اليواصل 
  ة داللو فرق ذ  هناك  وللتحقق من صحة هذا الفرض والتعرف على ما إذا كان

التط يف  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني  البعدي  إحصائية  بيق 
التواصل   مهارات  جمال  يف  املالحظة  الباحثة  االنفعايللبطاقة  استخدمت   ،

 ( كالتايل: 8يف اجلدول رقم )  وجاءت النتائج (،t-testاختبار )
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( 9جدول رقم )
اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة   اخيبار )مل( لداللة الحروق بني ميوسطامل درجامل

 االنحعايل مهارامل اليواصل يف اليطب ق البعدي يف جمال 

 اجملموعة  اجملال 
عدد  
 الطالب 

اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
 االنحعايل 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 اليجريب ة 

14 3.80 0.93 
6.37 26 0.00 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 الضابطة 

14 1.80 0.72 

)  قيمة  اجلدولية  حرية 2.06ت  درجات  عند  داللة  و (  26)  (  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01.)  

 ( أعاله:  8يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول رقم )
ذو    فرق  )و جود  مستوى  عند  إحصائية  اجملموعتني 0.01داللة  أفراد  بني   ) 

التواصل   البعدي لصاحل  االنفعايل  التجريبية والضابطة يف مهارات  التطبيق  يف 
( وهي أكرب من  6.37اجملموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة =)
( الداللة  مستوى  قيمة  بلغت  اجلدولية، كما  من  0.01قيمتها  أقل  وهي   )

ذ0.05) فرق  وجود  إىل  يش   مما  اجملمو و (  بني  إحصائية  الضابطة  داللة  عة 
التواصل   مهارات  يف  احلسابية    االنفعايلوالتجريبية  املتوسطات  خالل  ومن 

للمجموعة   البعدي  التطبيق  الفروق لصاحل  املوضحة خجلدول أعاله يتبني أن 



 

 

 

217 
 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

التواصل مهارات  درجات  متوسط  بلغ  حيث  لدى    االنفعايل   التجريبية، 
البعدي التطبيق  يف  التجريبية  وبتقدي3.80)  اجملموعة  حني (  يف  عايل،  ر 

( البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  اجملموعة  طالب  درجات  (  1.80متوسط 
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف    مسامهةوبتقدير منخفض جداً، مما يدل على  

لدى الطالبات املعلمات بكلية أصول الدين    االنفعايلمهارات التواصل    تنمية
 جبامعة اإلمام. 

داللة إحصائية  و يل " والذي نصه: يوجد فرق ذوعليه يتم قبول الفرض البد  
( مستوى  يف  0.05عند  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني   )

التواصل   مهارات  املالحظة يف جمال  لبطاقة  البعدي  لصاحل    االنفعايلالتطبيق 
 .  اجملموعة التجريبية

ذ  فرق  يوجد  ال  الثالثة:  )و الحرض ة  مسيوى  عند  إ:صائ ة  (  0.05داللة 
بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة يف اليطب ق البعدي لبطاقة  

 .  ااال:ظة يف جمال مهارامل اليواصل السمعي
  ة داللو فرق ذ  هناك  وللتحقق من صحة هذا الفرض والتعرف على ما إذا كان

أداء   التجريبية يف  طالبات  اجملموعة الضابطة و طالبات  إحصائية بني  اجملموعة 
السمعي،  التط التواصل  مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  بيق 

( اختبار  الباحثة  النتائج(،  t-testاستخدمت  )  وجاءت  رقم  اجلدول  (  10يف 
 كالتايل:  
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( 10جدول رقم )
اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة   اخيبار )مل( لداللة الحروق بني ميوسطامل درجامل

 هارامل اليواصل السمعي يف اليطب ق البعدي يف جمال م

 اجملموعة  اجملال 
عدد  
 الطالب 

اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
 السمعي

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 اليجريب ة 

14 3.96 0.81 
7.13 26 0.00 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 الضابطة 

14 1.86 0.76 

)  ت   قيمة  حرية 2.06اجلدولية  درجات  عند  داللة  و (  26)  (  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01.)  

 ( أعاله:  9يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول رقم )
ذ   فرق  )و وجود  مستوى  عند  إحصائية  اجملموعتني 0.01داللة  أفراد  بني   )

لصاحل  التجر  البعدي  التطبيق  السمعي يف  التواصل  مهارات  والضابطة يف  يبية 
( وهي أكرب من  7.13اجملموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة =)
( الداللة  مستوى  قيمة  بلغت  اجلدولية، كما  من  0.01قيمتها  أقل  وهي   )

ذ0.05) فرق  وجود  إىل  يش   مما  الضابطة و (  اجملموعة  بني  إحصائية    داللة 
احلسابية   املتوسطات  خالل  ومن  السمعي،  التواصل  مهارات  يف  والتجريبية 
للمجموعة   البعدي  التطبيق  الفروق لصاحل  املوضحة خجلدول أعاله يتبني أن 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

لدى   السمعي  التواصل  مهارات  درجات  متوسط  بلغ  حيث  التجريبية، 
البعدي التطبيق  يف  التجريبية  حني 3.96)  اجملموعة  يف  عايل،  وبتقدير   )

ط درجات  )  البات متوسط  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  (  1.86اجملموعة 
وبتقدير منخفض، مما يدل على مسامهة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية  

لدى الطالبات املعلمات بكلية أصول الدين جبامعة   السمعيمهارات التواصل 
 اإلمام.

داللة إحصائية  و رق ذ البديل " والذي نصه: يوجد ف   وعليه يتم قبول الفرض  
( مستوى  يف  0.05عند  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني   )

لصاحل   السمعي  التواصل  مهارات  جمال  املالحظة يف  لبطاقة  البعدي  التطبيق 
 .  اجملموعة التجريبية

(  0.05داللة إ:صائ ة عند مسيوى )  والحرض ة الرابعة: ال يوجد فرق ذ
ضابطة واجملموعة اليجريب ة يف اليطب ق البعدي لبطاقة  بني أداء اجملموعة ال

 .  ااال:ظة يف جمال مهارامل اليواصل البصري
ة  دالل  وفرق ذ هناك وللتحقق من صحة هذا الفرض والتعرف على ما إذا كان 

أداء   التجريبية يف  طالبات  اجملموعة الضابطة و طالبات  إحصائية بني  اجملموعة 
املال لبطاقة  البعدي  البصري،  التطبيق  التواصل  مهارات  جمال  يف  حظة 
اختبار ) الباحثة  النتائجt-testاستخدمت  )  (، وجاءت  رقم  اجلدول  (  11يف 

 كالتايل:  



 

 

 

220 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( 11جدول رقم )
جملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة  ااخيبار )مل( لداللة الحروق بني ميوسطامل درجامل 

 يف اليطب ق البعدي يف جمال مهارامل اليواصل البصري 

 اجملموعة  ال اجمل
عدد  
 الطالب 

اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
 البصري 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 اليجريب ة 

14 4.62 0.41 
8.40 26 0.00 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 الضابطة 

14 2.36 0.92 

)  قيمة  اجلدولية  در 2.06ت  عند  حرية (  داللة  و (  26)  جات  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01.)  

 ( أعاله:  10يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول رقم )
( بني أفراد اجملموعتني 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

مهار  يف  والضابطة  ت  التجريبية  قيمة  بلغت  حيث  البصري  التواصل  ات 
( وهي أكرب من قيمتها اجلدولية، كما بلغت قيمة مستوى  8.40احملسوبة =)
( مما يش  إىل وجود فروق ذات داللة  0.05( وهي أقل من )0.01الداللة )

إحصائية بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف مهارات التواصل البصري ومن  
ية املوضحة خجلدول أعاله يتبني أن الفروق لصاحل  خالل املتوسطات احلساب

التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية )اليت استخدمت بعض اسرتاتيجيات ما  
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

لدى   البصري  التواصل  مهارات  درجات  متوسط  بلغ  حيث  املعرفة(  وراء 
البعدي التطبيق  التجريبية يف  ( وبتقدير عايل جداً، يف حني  4.62)  اجملموعة 

درجات   )متوسط  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  اجملموعة  (  2.36طالب 
وبتقدير منخفض، مما يدل على مسامهة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية  

لدى الطالبات املعلمات بكلية أصول الدين جبامعة    بصريمهارات التواصل ال
 اإلمام.

ائية  داللة إحصو البديل " والذي نصه: يوجد فرق ذ   وعليه يتم قبول الفرض  
( مستوى  يف  0.05عند  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني   )

لصاحل   البصري  التواصل  مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق 
 .  اجملموعة التجريبية

(  0.05داللة إ:صائ ة عند مسيوى )و الحرض ة اخلامسة: ال يوجد فرق ذ  
ة اليجريب ة يف اليطب ق البعدي لبطاقة  بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموع

 ااال:ظة يف جمال مهارامل اليواصل اإلنساين.  
  ة داللو فرق ذ  هناك  وللتحقق من صحة هذا الفرض والتعرف على ما إذا كان

أداء   بني  التطبيق  طالبات  إحصائية  التجريبية يف  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة 
ا  مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  استخدمت  البعدي  اإلنساين،  لتواصل 

 ( كالتايل:  12يف اجلدول رقم ) (، وجاءت النتائجt-testالباحثة اختبار )



 

 

 

222 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( 12جدول رقم )
اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة   اخيبار )مل( لداللة الحروق بني ميوسطامل درجامل

 يف اليطب ق البعدي يف جمال مهارامل اليواصل اإلنساين 

 اجملموعة  اجملال 
د  عد

 الطالب 
اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
 اإلنساين 

اليطب ق البعدي  
 للمجموعة اليجريب ة 

14 4.09 0.78 
7.21 26 0.00 

اليطب ق البعدي  
 للمجموعة الضابطة 

14 1.96 0.78 

)  قيمة  اجلدولية  حرية 2.06ت  درجات  عند  داللة  و (  26)  (  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01.)  
 ( أعاله:  11تضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول رقم )ي
1-( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أفراد  0.01وجود  بني   )

ا  التواصل  مهارات  يف  والضابطة  التجريبية  بلغت  اجملموعتني  حيث  إلنساين 
( وهي أكرب من قيمتها اجلدولية، كما بلغت قيمة  7.21قيمة ت احملسوبة =) 
( الداللة  )0.01مستوى  من  أقل  وهي  فروق  0.05(  وجود  إىل  يش   مما   )

التواصل   مهارات  يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعة  بني  إحصائية  داللة  ذات 
ضحة خجلدول أعاله يتبني أن  اإلنساين، ومن خالل املتوسطات احلسابية املو 

بعض   استخدمت  )اليت  التجريبية  للمجموعة  البعدي  التطبيق  لصاحل  الفروق 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

التواصل   مهارات  درجات  متوسط  بلغ  حيث  املعرفة(  وراء  ما  اسرتاتيجيات 
( وبتقدير عايل،  4.09)  اإلنساين لدى اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي

اجملم طالب  درجات  متوسط  حني  البعدي  يف  التطبيق  يف  الضابطة  وعة 
( وبتقدير منخفض، مما يدل على مسامهة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  1.96)

ا  التواصل  مهارات  تنمية  أصول    إلنساينيف  بكلية  املعلمات  الطالبات  لدى 
 .  الدين جبامعة اإلمام

داللة إحصائية  و البديل " والذي نصه: يوجد فرق ذ   وعليه يتم قبول الفرض  
)عن مستوى  يف  0.05د  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  أداء  بني   )

لصاحل   اإلنساين  التواصل  مهارات  املالحظة يف جمال  لبطاقة  البعدي  التطبيق 
 .  اجملموعة التجريبية

(  0.05داللة إ:صائ ة عند مسيوى )و الحرض ة السادسة: ال يوجد فرق ذ
ريب ة يف اليطب ق البعدي لبطاقة  بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة اليج

 .  ااال:ظة يف جمال مهارامل اليواصل الصحي ككل
فروق ذات  هناك  وللتحقق من صحة هذا الفرض والتعرف على ما إذا كانت  

أداء    ة دالل  بني  يف  طالبات  إحصائية  التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة 
ال مهارات  جمال  يف  املالحظة  لبطاقة  البعدي  الصفي ككل،  التطبيق  تواصل 

( اختبار  الباحثة  النتائجt-testاستخدمت  )  (، وجاءت  رقم  اجلدول  (  13يف 
 كالتايل:  



 

 

 

224 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

 ( 13جدول رقم )
اجملموعة الضابطة واجملموعة اليجريب ة   اخيبار )مل( لداللة الحروق بني ميوسطامل درجامل

 يف اليطب ق البعدي يف جمال مهارامل اليواصل الصحي ككل

 اجملموعة  اجملال 
دد  ع

 الطالب 
اايوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 ااع اري 

ق مة 
 مل 

درجامل  
 احلرية 

مسيوى 
 الداللة 

مهارامل  
اليواصل  
الصحي  
 ككل

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 اليجريب ة 

14 4.06 0.76 
7.17 26 0.00 

اليطب ق البعدي للمجموعة  
 الضابطة 

14 1.98 0.78 

)  قيمة  اجلدولية  حرية 2.06ت  درجات  عند  داللة  و (  26)  (  مستوى  عند 
(0.05 ،) 
)  قيمة  اجلدولية  ) 2.78ت  حرية  درجات  عند  داللة  و (  26(  مستوى  عند 
(0.01 .) 

 ( أعاله:  13يتضح من خالل النتائج املوضحة خجلدول رقم )
( بني أفراد اجملموعتني 0.01جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و   

الصفي ككل حيث بلغت قيمة ت    التجريبية والضابطة يف مهارات التواصل 
( وهي أكرب من قيمتها اجلدولية، كما بلغت قيمة مستوى  7.17احملسوبة =)
( مما يش  إىل وجود فروق ذات داللة  0.05( وهي أقل من )0.01الداللة )

إحصائية بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف مهارات التواصل الصفي ككل  
ا احلسابية  املتوسطات  خالل  الفروق  ومن  أن  يتبني  أعاله  خجلدول  ملوضحة 

بعض   استخدمت  )اليت  التجريبية  للمجموعة  البعدي  التطبيق  لصاحل 
التواصل   مهارات  درجات  متوسط  بلغ  حيث  املعرفة(  وراء  ما  اسرتاتيجيات 



 

 

 

225 
 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

البعدي التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  لدى  وبتقدير  4.06)  الصفي ككل   )
جملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي  عايل، يف حني متوسط درجات طالب ا

( وبتقدير منخفض، مما يدل على مسامهة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  1.98)
ال التواصل  مهارات  تنمية  بكلية    صفي ككليف  املعلمات  الطالبات  لدى 

 .  أصول الدين جبامعة اإلمام
الفرض  قبول  يتم  نصه:    وعليه  والذي   " فر تالبديل  ذو وجد  داللة    اتق 
( بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  0.05صائية عند مستوى )إح

البعدي لبطاقة املالحظة يف جمال مهارات التواصل الصفي ككل   التطبيق  يف 
 .  لصاحل اجملموعة التجريبية

 مناقشة النيائج:   
نتائج جد من  )و أيتضح  أرقام  واليت  13،  12-  11  –  10-  9  –  8ل   )

التو   تناولت  والبصري  مهارات  والسمعي  واالنفعايل  )اللفظي  الصفي  اصل 
التطبيق    ةواإلنساين واملهارات ككل( وجود فروق ذات داللة إحصائي لصاحل 

(  6.07حت قيم )ت( احملسوبة بني )و أ البعدي للمجموعة التجريبية حيث تر 
الباحثة هذه النتائج إىل أن استخدام بعض اسرتاتيجيات ما  و (، وتعز 8.40)و

ة له أثر يف كب  على تنمية هذه املهارات لدى الطالبات املعلمات،  وراء املعرف 
 ويرجع ذلك إىل:  

استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يتيح فرصاً للطالبات على طرح   .1
السخرية   من  خوف  دون  إبداعاهتم  وإطالق  ختوف  دون  أفكارهن 

عاين  االستهزاء من األفكار املطروحة، حيث تقوم الطالبة مبناقشة املو أ



 

 

 

226 
لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 
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تعويدهن   يتم  حيث  السابقة،  املعرفة  استخدام  مت  وكيف  واألفكار، 
مما   احلل  خبطوات  املرور  أثناء  يف  أنفسهن  على  األسئلة  طرح  على 

من على  وراء  و ساعد  ما  اسرتاتيجيات  أن  ومبا  لديهن،  املهارات  هذه 
يعين   مبا  واملناقشة  األفكار  طرح  على  القدرة  للطالبات  تتيح  املعرفة 

قدراً كب اً من الثقة خلنفس وهذه الثقة تعود خإلجياب على    امتالكهن
تنمية قدرهتن على التواصل الصفي الفعال خبالف الطالبات الاليت ال  
متتلكن ثقة يف أنفسهن فمن الطبيعي أن تكون قدرهتن على التواصل  

من  خوفاً  منخفضة  يف  و أاخلطأ    الفعال  استمرار  على  القدرة  عدم 
 التعرض للسخرية من مستمعاهتن. و أأثناء التواصل  التلعثمو أالتواصل  

هلا   .2 وفقاً  التجريبية  اجملموعة  تدريس  اليت مت  واخلطوات  اإلجراءات  أن 
قد طور أداء هذه املهارات فعندما تستمع الطالبة وتفكر فيما تستمع  

جديدة،   أفكار  وتستنج  وزميلتها  و أإليه،  نفسها  على  أسئلة  تطرح 
خهتمام، وتوجه نظرها إىل ما فاهتا وما    تتابع وتستمع إىل كل ذلك 

وقعت فيه من أخطاء كل هذه اإلجراءات فيها تنشيط للذهن وقد  
لفظية   سواء كانت  الصفي  التواصل  مهارات  حتسني  يف  ساعدت 

 غ  لفظية.  و أ
توضيح احملتوى  كان الستخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة دوراً يف   .3

طرح األسئلة  و رب األمثلة عليه،  طرق خمتلفة كضللطالبات بوتبسيطه  
بلغة واضحة الطالبات  لتفك   الوقت  ،  املث ة  تقدمي تغذية راجعة يف 
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مع    املناسب  التفاعل  مستوى  حتسني  يف  اإلجيايب  األثر  له  مما كان 
 الطالبات يف اجملال االنفعايل والبصري والسمعي واإلنساين. 

تشجيع    رفة علىيساعد التدريس من خالل اسرتاتيجيات ما وراء املع .4
اليدين   حديثهن كحركات  أثناء  والتدعيم  االستمرار  على  الطالبات 

و االبتسامةو أ الرأس  و أ الفكري    الرتكيز،  املستويني  على  الطالبة  مع 
أفكارها،  والسمعي وتطوير  تفس   على  الطالبة  جعل    مساعدة  مما 

 الطالبات موراً للعملية التعليمية بداًل من املعلمة.  
اسرتات .5 تعليمية حقيقة،  وفرت  املعرفة مواقف وخربات  وراء  ما  يجيات 

حن الطالبات  املثابرة  و توجه  منهم  وتتطلب  الصفي  والتفاعل  العمل 
 واإلتقان. 

اجملموعة   .6 تدريس  يف  املستخدمة  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  طورت 
الطالبات   ثقة  زايدة  إىل  أدى  مما  الصفي  التواصل  مهارات  التجريبية 

بناء عالقات  الطالبات، و االهتمام مبشاعر  يظهر يف    أبنفسهن والذي
الطالبات  وبني  بينها  احلوارات  ،  إجيابية  يف  للجميع  الفرصة  إاتحة 

واالصفية والعالقات  ،  والتعاطف  االحرتام  روح  بث  على  لعمل 
احرتام حق الطالبة يف إبداء رأيها وطرح  ة، و اإلجيابية يف البيئة الصفي 

إضفاء ملسات من املرح  ، و لوب التعلماألسئلة االستيضاحية حول أس
 .من احلني آلخر كلما تطلب املوقف خلفض التوتر وكسر حدة الراتبة
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 وتيحق هذه النيائج مع نيائج الدراسامل اليال ة: 
العزيز،   )عبد  استخدام  2006دراسة  أن  نتائجها  أظهرت  حيث   )

األ للصف  التاريخ  املعرفة يف تدريس  ما وراء  الثاو اسرتاتيجيات  نوي ساعد  ل 
مما   التعلم  عملية  أثناء  املسؤولية  وإجيايب وحتمل  نشط  بدور  املتعلم  قيام  على 
والقرون،   )سعيد  ودراسة  التارخيي،  التفك   مهارات  بعض  تنمية  إىل  أدى 

( واليت أشارت إىل فاعلية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل طلبة  2010
األ الرايضيات،و الصف  مدينة  يف  الثانوي  التميمي،    ل  )خلود  ودراسة 

( اليت أثبتت نتائجها فاعلية برانمج مقرتح قائم على ما وراء املعرفة يف  2012
الثالث   الصف  طالبات  لدى  البالغة  مقرر  يف  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية 

( اليت توصلت إىل وجود فروق ذات  2013اثنوي، ودراسة )أمحد ومفوظ،  
جريبية اليت درست خستخدام اسرتاتيجيات  داللة إحصائية لصاحل اجملموعة الت

املقررات الرتبوية والعلمية لطالب قسم  و ما وراء املعرفة يف التحصيل واالجتاه حن
( حيث أظهرت النتائج وجود فروق  2014جحجوح،  و الكيمياء، ودراسة )أب

واختاذ   الذاتية  الكفاءة  يف  التجريبية  اجملموعة  لصاحل  إحصائية  داللة  ذات 
( اليت أظهرت نتائجها فاعلية التدريس 2015اسة )عزيزة الرويس،  القرار، ودر 

اسرتاتيجية   مقرر    K.W.Lخستخدام  يف  الرتبية  طالبات كلية  حتصيل  يف 
( حيث أظهرت نتائجها فاعلية  2016"املناهج العامة "، ودراسة )السبيعي،  

  يف تصويب أمنال الفهم اخلطأ يف بعض   k.w.lالتدريس خستخدام اسرتاتيجية  
األ  الصف  طالبات  لدى  اآليل  احلاسب  مادة  ودراسة  و مفاهيم  الثانوي،  ل 

العتييب،   بعض  2017)اندية  استخدام  فاعلية  نتائجها  اثبتت  اليت   )
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اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم االستماعي لدى طالبات  
)الشالش،   ودراسة  املتوسطة،  فاعلية 2017املرحلة  إىل  توصلت  اليت   )  

اسرتاتيجيات التفك  ما وراء املعريف يف مستوى التفك  الناقد والثقة خلنفس  
    لدى طالب جامعة شقراء.

ولعل العالقة بني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ومهارات التواصل اللفظي يف    
الدراسة احلالية تتضح من خالل أن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة تسهم إجيابياً  

من املتغ ات خاصة العقلية كما وضحت ذلك الدراسات السابقة،  يف العديد 
حتدثه   ما  خالل  من  احلالية  الدراسة  يف  اإلجيايب  اإلسهام  هذا  وأييت 
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من تنمية وتعميق لقدرات الطالبات على التفك   

دالل عليه  اإلجيايب وامتالك مهارات إبداء الرأي والتعب  عنه بطالقة مع االست
وتقدمي احلجج والرباهني، خإلضافة المتالك القدرة على املناقشة والنقد البناء  
على   خإلجياب  يعود  املهارات  هذه  امتالك  أن  شك  وال  عليهن،  يعرض  ملا 
امتالك   تتطلب  املهارات  هذه  أن  خعتبار  الفعال  الصفي  التواصل  مهارات 

على امتالك الطالبات للمهارات    الطالبات الثقة خلنفس وهذه الثقة أتيت بناء 
 السابقة اليت تعود يف جزء كب  منها السرتاتيجيات ما وراء املعرفة. 

اختالف نتائج هذه الدراسة مع نتائج البحوث والدراسات  و أوحول اتفاق    
السابقة فقد مت التوضيح سابقاً أبنه يف حدود علم الباحثة مل جتَر دراسة سابقة  

استخو أح بني  الربط  مهارات  لت  وتنمية  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  دام 
املعلمات، للطالبات  الصفي  أثر كب     التواصل  هناك  عام  بشكل  أنه  إال 

ما   وهذا  الطلبة،  حتصيل  تنمية  يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  الستخدام 
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الستخدام   كب   أثر  وجود  إىل  السابقة  الدراسات  نتائج  إليه  أشارت 
ور  ما  لدى  اسرتاتيجيات  املختلفة  املهارات  من  العديد  تنمية  يف  املعرفة  اء 

 الطالبة يف كافة املراحل التعليمية.  
فاعلية استخدام  ومن خالل ما سبق جند أن نتائج الدراسة احلالية أكدت    

لدى   الصفي  التواصل  مهارات  تنمية  يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  بعض 
الدين   أصول  بكلية  املعلمات  سعود  الطالبات  بن  ممد  اإلمام  جبامعة 

 . اإلسالمية
 

*** 
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 اليوص امل:  
 يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، ميكن تقدمي التوصيات التالية:    

تشجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات على توظيف اسرتاتيجيات  .1
ومعارف   مهارات  تنمية  يف  لفاعليتها  نظراً  التدريس  يف  املعرفة  وراء  ما 

   الطالب.
التواصل   .2 مهارات  حول  تدريسية  وحدات  املعلم  إعداد  برامج  تضمني 

 الصفي ودور املعلم يف تنميتها لدى الطالب.  
قبل   .3 من  املختلفة  الصفي  التواصل  مهارات  بتنمية  االهتمام  ضرورة 

جتعل   اليت  االسرتاتيجيات  استخدام  خالل  من  واملعلمات  املعلمني 
 الطالب موراً للعملية التعليمية.  

املعلمات على كيفية استخدام اسرتاتيجيات ما وراء  تد .4 الطالبات  ريب 
 املعرفة من خالل مقررات طرق التدريس والرتبية العملية.  

املواد   .5 ومقررات  مفردات  يف  املعرفة  وراء  ما  اسرتاتيجيات  تضمني 
 الدراسية الرتبوية املختلفة.  

 ااقرت:امل:  
الدراسة،   هذه  يف  املبذول  اجلهد  البحوث    ةالباحثوصي  تإلكمال  إبجراء 

 والدراسات التالية مستقباًل: 
املختلفة   .1 الرتبوية  التخصصات  مقررات  على  جتريبية  دراسات  إجراء 

اسرتاتيجيا فاعلية  للتأكد من  السعودية  املعرفة    تخجلامعات  ما وراء 
 األخرى يف تنمية معارف ومهارات املتعلمني.  
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امل .2 وراء  ما  اسرتاتيجيات  لبعض  مقارنة  التأث   دراسة  حيث  من  عرفة 
 على بعض املتغ ات األخرى املرتبطة مبهارات التدريس.  

لدى   .3 الصفي  التواصل  مهارات  تنمية  خمتلفة يف  اسرتاتيجيات  فاعلية 
 معلمات التخصصات األخرى. 

دراسة تتبعية ملعرفة أثر بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف امليدان   .4
 العملي.  

 
*** 
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 : ااراجع العرب ة
عزيز. • جمدي  تربوي(.  2005)  إبراهيم،  منظور  من  الكتب:    .اليحكري  عامل 

 القاهرة.  
فاعلية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية   (.2014)  جحجوح، حيىي ممد.و أب •

االستدالل العلمي والكفاءة الذاتية ومهارة اختاذ القرار يف تدريس العلوم لدى 
املعلمني.    / الدراسامل  الطلبة    -192  . 1ع    . 8. ج الرتبوية والنحس ةجملة 

213  . 
)و أب • مدحت.  إىل  (.  2008النصر،  طريقك  واإلبداعي  االبيكاري  اليحكري 

 اجملموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة.   .اليم ز والنجاح
برانمج مقرتح يف االقتصاد املنزيل قائم على    (.2017أمحد، هبة عبداحملسن. ) •

ا وراء  ما  اسرتاتيجيات  لدى  بعض  االستهالكي  الوعي  تنمية  يف  وأثره  ملعرفة 
  .18س    جملة مجع ة الثقافة من أجل الينم ة.طالبات كلية الرتبية بسوهاج.  

 .  374 -291. 123ع 
ممد.  • بسمة  التواصل 2012)  أمحد،  مهارات  على  تدريسي  برانمج  أثر   .)

الرتبية   العملية يف كلية  الرتبية  أداء طلبة  الشفوي يف   –اهليثم  ابن    –الصفي 
بغداد.   والنحس ةجامعة  الرتبوية  العلوم    –  461  .90ع    العراق.  –  جملة 

474 . 
غلوريتا.و أ • ماكينزي،  ؛  مارفني  سيرتون،  ؛  دوان  إعداد    (.2004)  تشيدا، 

نوفل. نبيل  ممد  ترمجة:  والعشرين.  احلادي  للقرن  املصرية   التالميذ  الدار 
 اللبنانية: القاهرة.  

أثر التدريب على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف    (. 2006) بدر، بثينة ممد. •
مبكة   الرتبية  يف كلية  الرايضيات  قسم  طالبات  لدى  التفك   أساليب  تنمية 

  القاهرة.  –جملة مسيقبل الرتب ة العرب ة  املركز العريب للتعليم والتنمية.    املكرمة.
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النوري. • بن  رشيد  اانهج    تنم ة (.  2008)  البكر،  خالل  من  اليحكري 
 .  3مكتبة الرشد: الرايض،ل  .اادرسي

أمحد. • إبراهيم  حديثة  (.2003)  هبلول،  وراء   اجتاهات  ما  اسرتاتيجيات  يف 
 .  280 – 148(، 30مصر، ) .جملة القراءة وااعرفةاملعرفة يف تعليم القراءة. 

   .ااعلم اجلديد  (.2005)  الرتتوري، ممد والقضاة، ممد. •
ما وراء  2013)  مي، خلود.التمي • قائم على  البالغة  لتدريس  ( برانمج مقرتح 

الثالث   الصف  طالبات  لدى  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية  يف  وفاعليته  املعرفة 
الرايض. مبدينة  املناهج    الثانوي  قسم  إىل  مقدمة  منشورة  غ   دكتوراه  رسالة 

 اإلسالمية.   جامعة اإلمام ممد بن سعود –كلية الرتبية    –وطرق التدريس 
نسرين. • وعباس،  ابتسام  الذايت    (. 2013)  جواد،  اجلدول  اسرتاتيجية  فاعلية 

(k.w.l.h    الثاين الصف  طالبات  لدى  العلمي  التفك   مهارات  تنمية  (يف 
 .  13ع   جامعة خبل. جملة كل ة الرتب ة األساس ة.متوسط يف مادة الفيزايء. 

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة    (، أثر2013)  مخيس، عبدهللا ومفوظ، الصادق. •
حن الكيمياء  قسم  لطالب  واالجتاه  التحصيل  الرتبية.و يف  أصول  املؤمتر   مقرر 

واأل السادس  العريب  خلتعو العلمي  الرتبية  ألصول  املصرية  للجمعية  مع  و أل  ن 
  " العريب  الربيع  ثورات  بعد  ما  وآفاق  التعليم،   " بعنوان  ببنها  الرتبية    –كلية 

 . 1482-1455 . 3ج مصر.
هناء.و رهيو، سحر   • املعرفة يف    (. 2013)  ممد،  وراء  ما  اسرتاتيجيات  أتث  

واالقتصاد   اإلدارة  يف كلية  حتليلية  دراسة  الذات  القادسية.   –فاعلية    جامعة 
 . 114  – 85 . 3ع  .15م   جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية.

دار   لتفك  فوق املعريف.التدريس من منظور ا  (. 2009)  الرويثي، إميان ممد. •
 الفكر: عمان.  

عزيزة. • )  (.2015)  الرويس،  اسرتاتيجية  استخدام  يف  K.W.Lفاعلية   )
جملة جامعة ط بة للعلوم  حتصيل طالبات كلية الرتبية يف مقرر املناهج العامة.  

 .  234-223،  2ع   . 10س   .الرتبوية
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• ( حسني.  حسن  وتك  (. 2007زيتون،  التعليمية  الوسائل  نولوجيا  أساسيات 
 الدار الصولتية للرتبية: الرايض.    التعليم: املفهومات واملمارسات.

  (. تصميم الربامج التعليمية بفكر البنائية. 2008زيتون ،كمال عبد احلميد. ) •
 عامل الكتب: القاهرة.  

أمحد. • جودت  والتعلم.   (.2015)  سعادة،  التفك   املس ة    مهارات  دار 
 . للطباعة والنشر والتوزيع: عمان

فاعلية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة    (.2010القرون، علي. ) و سعيد، ردمان   •
األ الصف  طلبة  حتصيل  اليمنية.  و يف  اجلمهورية  يف  الرايضيات  يف  الثانوي  ل 

 . 416 – 387  .1ع  .26ج  مصر. – جملة كل ة الرتب ة أبس وط 
كلية   أثر اسرتاتيجية ما وراء املعرفة عند طلبة  (.2017سلمان، هدى ممد. ) •

التدريس.   طرائق  مادة  يف  والنحس ةالرتبية  الرتبوية  البحوث  جامعة    –  جملة 
 . 341 – 319 . 53بغداد. ع 

• ( زينب.  والنجار،  حسن  ل  2011شحاتة،  املصطلحات 2(.  معجم   ،
 الرتبوية والنفسية. الدار املصرية اللبنانية: القاهرة.  

التفك  ما وراء    (. أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات2017الشالش، عمر. ) •
شقراء.   لدى طالب جامعة  خلنفس  والثقة  الناقد  التفك   مستوى  املعريف يف 

واإلنسان ة الرتبوية  للعلوم  األساس ة  الرتب ة  ع    –  جملة كل ة  خبل.  جامعة 
36.  173- 200 . 

• ( الصبور.  عبد  مىن  وراء  2000شهاب،  ما  اسرتاتيجيات  استخدام  أثر   .)
و  العلوم  حتصيل  يف  والتفك   املعرفة  التكاملية  العلم  عمليات  مهارات  تنمية 

اجمللد    جملة الرتب ة العلم ة.االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي.  
 . 40 – 1الثالث. العدد الرابع. 

• ( السعيد اجلندي.  ما   (. 2006عبدالعزيز،  أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات 
مهار  تنمية  على  التاريخ  تدريس  يف  املعرفة  واالجتاه  وراء  التارخيي  التفك   ات 
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لدى   الصحي  اليواصل  مهارامل  تنم ة  يف  ااعرفة  وراء  ما  اسرتات ج امل  بعض  اسيخدام  الطالبامل  فاعل ة 

 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 

جامعة بنها    –جملة كل ة الرتب ة  دراسة التاريخ لدى طالب املرحلة الثانوية.  و حن
 .  121-92. 68ع   . 16ج   مصر.  –

• ( انيل.  التواصل   (. 2009عبدالاله،  اسرتاتيجيات  املعلمني  استخدام  أثر 
من العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  اإلنتاج  على كفاية  الناطقني    اللفظي 

 . 106 –  80. 5. ع3مصر. ج – جملة كل ة الرتب ة ببور سع دبغ ها. 
فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة    (. 2017اندية. )   العتييب. •

املتوسطة. املرحلة  طالبات  لدى  االستماعي  الفهم  مهارات  تنمية  رسالة    يف 
 جامعة الطائف.   –ماجست  مقدمة إىل كلية الرتبية  

 دار الكتب العلمية: ب وت.   (. البيان بال لسان. 2007عرار، مهدي أسعد ) •
• ( أمحد.  لدى   (.2011العريين،  اللفظية  غ   االتصال  مهارات  توافر  مدى 

رسالة   الطلبة،  نظر  وجهة  من  القصيم  جبامعة  العلوم  يف كلية  التدريس  هيئة 
الدمنا يف  املفتوحة  العربية  األكادميية  إىل  مقدمة  اآلداب  -ركماجست   كلية 

 قسم العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية.    -والرتبية 
ممود   • )و عكاشة،  إميان.  تنمية   (.2012ضحا،  يف  تدرييب  برانمج  فاعلية 

ين على سلوك حل املشكلة لدى عينة  و أمهارات ما وراء املعرفة يف سياق تع
  108  .5ع    ق.اجمللة العرب ة ليطوير اليحو ل الثانوي.  و من طالب الصف األ

– 150  . 
• ( أسامة.  النشط    (.2012عمارة،  التعلم  اسرتاتيجيات  بعض  استخدام  أثر 

املعلم.   للطالب  التدريسية  املهارات  بعض  تطور  الرتب ة  على  حبوث  جملة 
 .  206-173  .89ع   .46ج  مصر. – الرايض ة

•  ( علي.  والنقيب،  ممد  ومستوى    (.2005قاسم،  الصفي  التواصل  مهارات 
جملة دراسامل يف  ى معلمي اللغة العربية والعلوم خملرحلة االبتدائية.  أدائها لد

 .  243 –  202 .103ع   مصر. -ااناهج وطرق اليدريس
(. مدى ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التواصل 2011كلوب، فتحي. ) •

مؤمتر "التواصل واحلوار   غ  اللفظي من وجهة نظر مشرفيهم يف مافظات عزة.
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 جملة العلوم الرتبوية

 ل(  و ها )اجلزء األ1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسدد  الع
 

اجلامعة اإلسالمية  و ، حنالرتبوي   " أفضل  فلسطيين  فلسطني.    –غزة    –جمتمع 
533- 572  . 

(. معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف 2003اللقاين، أمحد واجلمل، علي. ) •
 .  3عامل الكتب: القاهرة، ل املناهج وطرق التدريس.

  (. التواصل غ  اللفظي يف املواقف الرتبوية: دراسة 2011منصور، مصطفى. ) •
جمتمع فلسطيين أفضل " اجلامعة  و مؤمتر "التواصل واحلوار الرتبوي، حن  أتصيلية.

 .  185  -155فلسطني.  –غزة   –اإلسالمية 
مهارات التواصل الصفي ومستوى    (.2011الناقة، صالح والعيد، إبراهيم. ) •

األساسية. خملرحلة  والعلوم  العربية  اللغة  معلمي  لدى  "التواصل   أدائها  مؤمتر 
حنواحلوا الرتبوي،  اإلسالمية  و ر  اجلامعة   " أفضل  فلسطيين    –غزة    –جمتمع 

 .  389 – 341فلسطني. 
 دار الفرقان: األردن.   .علم النحس الرتبوي(.  1996نشوايت، عبد اجمليد. ) •
عبدالرمحن   • )و اهلامشي،  فن  (.  2008الدليمي، طه.  اسرتات ج امل :ديثة يف 

 . دار الشروق: عمان.  اليدريس
فهد   • )و اهلباد،  إمساعيل.  يف كلية  2011إبراهيم،  العملية  الرتبية  تقومي   .)

. جملة  املعلمني خجلوف خململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب املعلم
ج    السعودية.  –جامعة االك سعود للعلوم الرتبوية والدراسامل اإلسالم ة  

 .  36-1 .1ع  .23
• ( وأمحد خ ى كاظم.  احلميد  عبد  من1986جابر  الرتبية  (.  يف  البحث  اهج 

 وعلم النفس. القاهرة: دار النهضة العربية.
 

*** 
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 ااعلمامل بكل ة أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ة 
 العزيز السح باين  د. إميان بنت عبد 
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 الدراسة: ملخص
 الدحصددي  لدنميدد  الذهنيدد  اخلدد ا   إسددتاتيةي  اسدددا ا  فاعليدد  تعدد   إىل البحدد  هدد  
 البح  جمدمع وتضمن الثانوي . امل حل  طالب ل ى  الفقه  مق ر  يف  ذاتًيا  املنظم  الدعلم  ومهارات
 علدددد  تددددوميعهم مت طالبدددداً  (50) بلغدددد  البحدددد  وعيندددد  أبهبددددا  الثددددانو  الثدددداي الصدددد  طددددالب

 عدد   وبلدد  الضدداب   واجملموعدد  طالبدداً  (25) طالهبددا عدد   وبلدد   يبيدد الدة اجملموعدد  جممددوعد  
 أ اتدد  اسدددا ا  ومت الدةدد ي . شددبه املددنه  اسدددا ا  مت البحدد  ولغدد   طالبدداً  (25) طالهبددا
  الدد  فدد و  وجددو  إىل البحدد  توصدد  وقدد  ذاتيدداً. املددنظم للدددعلم ومقيددا  حتصدديل   اخدبددار مهددا 

 الدحصيل   االخدبار يف والضاب    الدة يبي   اجملموعد   طالب   رجات  مدوس ات  ب   إحصا ياً 
 بدددد  إحصددددا ياً   الدددد  فدددد و  وجددددو  إىل أيضدددداً  البحدددد  توصدددد  وقدددد  الدة يبيدددد . اجملموعدددد  لصدددداح

 مقيا  ويف الدحصيل   االخدبار يف والضاب   الدة يبي   اجملموعد   طالب   رجات  مدوس ات
 لدة يبي .ا اجملموع  لصاح ذاتياً  املنظم الدعلم

 

  املنظم  الدعلم   مهارات  -  الدحصي    -  الذهني   اخل ا    إستاتيةي    املفتاحية:  الكلمات
 الثانوي .  امل حل   - ذاتًيا 



 

 

 

The effectiveness of using Mind Maps Strategy in Teaching Jurisprudence 

to develop the Academic Achievement and Self-Regulated Learning for 

Secondary school students 
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College of Education- King Khalid University 

 

Abstract: 

The current study aims to use mind maps strategy of jurisprudence teaching 

to develop the achievement and Self-Regulated Learning skills for the second 

grade. The sample of this study has (50) students divided into two groups; (25) 

students in the experimental group and (25) students in the control group, the 

experimental curriculum has been used with two tools; the summative 

assessment and the Self-Regulated Learning scale. 

The study concluded that there are static differences between the average 

marks of the two groups in favor of the experimental group and concluded that 

there are differences between the average marks and the experimental average 

level of the student's grades on the Self-Regulated Learning scale in favor of the 

experimental group. 

 

key words: Mind maps strategy - Achievement - Self-Regulated Learning skills 

- Secondary schools.
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 الرتبوية  العلوم  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

   مقدمة:
  اجملاالت   مجيع   يف   اهلا    والد ور   الس يع  ابلدغي   املعاص   العال   يدميز  
  هذا  واكب  وق   خاص   بشك   والدكنولوجيا  العلم   جمال  ويف  عا   بشك 
  فلم   الدعليمي   العملي   إىل   النظ ة  تغيت  حبي   العلم ؛  البح   يف  حتوالً   الد ور
  هناك   وإمنا  فق    الدعليمي   بيئ وال  واملنهاج  كاملعلم  خارجي   عوام   نداج  تع 

  عل    املدعلم  ق رة  مث   الدعلم   عملي   يف  جً ا  كبي  بشك   مؤث ة   اخلي   عوام 
 . الدفكي
  تعزيز   خالل  من  الدعلمي   العملي   يف  الدوامن  حتقيق   عل   الدأكي   فينبغ  
  تنمي    أج    من  الدعليم  يع    حي    العقلي    الق رات   واسدا ا   اإلب اع

  إذ   املدق م    ال ول   يف   للدعليم   إستاتيةياً   ه فاً   ذاتًيا  املنظم  لموالدع  الدحصي 
  العال  مدغياتو   املع ف   تزاي   مع  وفاعلي   بكفاءة   الدعام   من  املدعلم   ذلك  ميكن

  املشكالت  وح   اإلب اع   والدفكي  الناق    الدفكي  عل   يعدم    الذ   املعاص  
 .احلضار  والد ور   للدق    حمفزة كعوام  
  عل    مساع ة  أ اة   تع    الذهني   اخل ا     أن  عل   (2007)  لهال  ويؤك  
  العصبي    للاالاي   املدسلسل  ال  يق   بنفس  وتدف ع  تدشك   والدفكي   الدعلم
  النه    نفس  هلا  أهنا  إىل  ت جع  قوة  يع    مما  املخ   خالاي  عل    املندش ة
  املخ   عم   أسلوب  وتكون   تدوافق   جيعلها  الذ   األم   لإلنسان   الدفكي 

 احلياة.  يف   ال بيعي النواميس  مع  وتدوافق   البش
  الدفكي   مهارات  تنمي   عل   تعم   إستاتيةي   الذهني   اخل ا    وتع  
  حنو   واجتاهاهتم  العلمي   للمفاهيم  ال الب  فهم  حتسن  وكذلك  املادلف    أبنواعه
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ذاتًيا يف مقرر فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية التحصيل الدراسي ومهارات التعلم املنظم  

 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  النظ ي    إىل  الذهني   اخل ا    وتسدن    ((Akinoglu; Yasar, 2007  الدعلم
  فيها   وال الب   املعلم   يقو    إذ  املعلومات   وكداب   رسم   ب    جتمع  هناأل  البنا ي  
(  .(Buzan, 1995  وتذك ها  اسديعاهبا  العق    عل   ليسه    املكدوب   املا ة  بدنظيم

  الق رات   واسدا ا   تنشي   أمهي   عل   الدأكي   يف   سباقًا  اإلسال   كان  وق 
 عنه  هللا  رض   سعو م  بن  عب هللا  عن  النسا    أخ ج  فق   الدعليم   يف  الذهني 

  رسم   حي   الصحاب ؛  تعليم  يف   الذهني   الق رات   اسدا     ()   هللا  رسول  أن
  مشاله   عن   وخ ًا  ميينه  عن  وخ ًا   هللا   سبي   هذه  ( )  وقال  مسدقيًما   خ ًا
  اهل اي    ط يق  ب    الف    بذلك   هلم  فأوضح   الشي ان   سبي    هذا  ( وقال)

 (. 2007 )هالل  النار وط يق والصواب
  اإلستاتيةيات   بعض  ابسدا ا   االهدما   ض ورة   سبق  مما  ضحويد 

  حي     الفقهي ؛  املفاهيم  الكدساب  الذهني   اخل ا    مث    احل يث    الد ريسي 
  العالقات   خالل  من  مع    موضوع  يف  املدضمن   للمفاهيم   مفداًحا  تق    "إهنا

  هم الف  عل   ال الب  يساع   مما  وجذاب   مثي  تعليم   تصميم  يف  هبا  امل تب  
 (. 47   2013)سال  املع في "  البني  يف   جمها وتيس   املفاهيم لدلك اجلي 
  "ال  يق    ه  (Mind mapping)  الذهني   اخل ا    أن  إىل  بومان  ويشي 

  وسيل    أهنا  ي ى  كما  منه   واسدا اجها  العق    اخ   املعلومات  حلفظ  األسه 
  واالسدع ا   حظاتاملال   وت وين  وامل اجع    الق اءة  يف  خاص   وفاعل   إب اعي 

 (.6  2009 )بومان  لالمدحاانت"
  مع  تدعام   الذهني   اخل ا    أن (Pollard, 2012, 28)  بولالر   أوضح   كما  
  فاسدا ا    اخلاص ؛  أنش ده  منهما  لك   نصف    عن  عبارة  أنه  عل   املخ
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  اجلانب   عليها  يسي     الذهني   ابخل ا     امل تب     املالحظات  وت وين  الكلمات 
  البص ي    اللغ   ط يق  عن   املخ  من  األمين  ابجلانب  ت تب   كما  ملخا   من  األيس 
  ح وث  أثناء   معاً   ال ماغ  نصف   تشغي   عل   تعم   فه   عليها   تعدم    اليت

 الدعلم. 
  الق رة   توظي   عل   تعم    اليت   الدقنيات   أهم  من  الذهني   اخل ا    وتع  
  وخ ا     العق    خ ا    مسمياهتا  ومن  والدعلم   الدعليم  عملييت  يف  الذهني 
  تساع ه   مبصابيح   املدعلم  تزو    قوي    رسومي    تقني   وه    الدفكي   وخ ا    الذهن
  كلمات    شك    عل   يظه    عقل    مند   إىل  وحتويلها  عقله  طاق    اسدثمار   عل 
  اسدا ا    يف  امل لق   احل ي   منبعه  قو   وأسلوب  إبيقاع  ورموم  وألوان  صور
 (.2007  )السل    العق   طاق 
  املشاريع   وعم   والدنظيم   الدا ي   يف  يساع   الذهني   اخل ا    واسدا ا   
  شك    رسم   فددضمن  من قي    علمي    ب  يق    األفكار  ب    العالقات  إلجيا  نظ اً 
  األه ا    لدحقيق  ال     أس ع  من  وتع   للمعلوم   الذهن  ق اءة   كيفي   مياث 
 (.2007 )هالل  الدفكي مهارات وتنمي 
  املسدوى   تقييم   يف  عليها   يعدم    اليت   املعايي   من  ال راس    الدحصي   ويع   

  اليت  املعلومات   من   ال الب   ميلكها  اليت   احملصل    وهو   طالب   أل    ال راس  
  ابمل اح    م وره  خالل   الف    إن  حي   ال راسي ؛  مسيته  خالل   اكدسبها
  امل اح    وتع   هبا   مي   اليت   للم حل    تباًعا  حتصيله  يف   يد رج  املادلف    ال راسي  
  حي    من   املعلومات   يف   ماي ة   مع   السابق    للم اح    مكمل    م  املدق   ال راسي  
 والنوع.  الكم
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  املشكالت   أهم  أح    ال الب  ل    ال راس   الدحصي    اخنفا   ويع  
  اجملدمع   وعل   ال الب   عل   سلبًيا  ب ورها  تؤث   واليت  الدعليم   جمال  يف   ال  يس 
  كون وت  الدفكي   عل   الق رة   ونقص   ال افعي   وضع   اإلحباط   تسبب   فه 
  البش ي    الث وة  منو   عل   يؤث   وهذا  ال راسي    املوا     راس    حنو  سلبي    تاجتاها

  ابلدحصي   االهدما   فيةب   وعليه  ( 136   2004  احلياي   )الكبيس  
  امل اخ    مدع    لربانم   اسدا امهم   خالل   من   وذلك  ال الب  ل ى   ال راس  

  ال ين   )نور  الوج اي   والدعلم  الدعلم   وأساليب   ذاتًيا   املنظم  الدعلم   عل    قا م
2016   415.)   
  املؤسسات   عليها  تعدم    اليت   املؤش ات   أهم   من  ال راس    الدحصي    ويع   

  ندية   تق ي    خالل  من  أمهيده  وتدضح  أه افها   حتقيق  م ى  مع ف   يف   الدعليمي 
  ال راس    نوع  حت ي   تليها   اليت   امل حل   إىل   تعليمي   م حل    من  لالندقال  املدعلم

  واخلاص    الف  ي   الق رات  مع ف   الحًقا   املدعلم  إليه  سيندق    الذ  والداصص
  عل    ال الب  حتفيز  عل   ال راس   الدحصي    يعم   وإمكانياته   للمدعلم

  يدع     فعال   وسيل   ال راس   الدحصي   ويع   اجله .  وبذل  االسدذكار
  حتفيزهم   عليه  يتتب  الذ    األم   تق مهم   م ى  عل    خالهلا  من  املدعلمون
  املدعلم    اسدةاب    م ى  مع ف    عل    املعلم  ويساع   الدق  .  من  زي  امل  ل لب 
 (.45-44  2008  يوس   )بن الدعلم لعملي 
  وتزاي    املع ف    ف وع  شىت  يف   والس يع   اهلا ل    والد ورات   للدح ايت  ونظ اً  

  اليت   التبوي   األساليب  يف  النظ   إعا ة  فينبغ   الدعليم    عل   املقبل   األع ا 
  هذا  يديح  إذ  ذاتيا   املنظم  الدعلم  مث   املناسب    احللول  ووضع  لوضعا  هذا  تال م
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  جانب   إىل   احلياة   طوال  املسدم    للدعلم   للمدعلم    الف ص    الدعلم   من  النوع 
    (Bandura)  ابن ورا  أعمال  وتؤك    ( 1995  )حسن   ال راس   يف  الدفو 
  والنظ ي    االجدماعي     املع في    امل رس    وآراء    (Vygotskii)  فيوتشك   وآراء
  هذه   أك ت   إذ   هبا   واالهدما   ذاتًيا  املنظم   الدعلم  عمليات   عل   البنا ي 

  للدعلم  مفاهيم  مبثاب   اعدبارها  ميكن  واليت  الدعلم   وآراء   مبا ئ  عل   النظ ايت
  )رشوان   ذاتًيا  املنظم  الدعلم   مفهو   حت ي   يف   األث   هلا  كان   واليت  ذاتًيا   املنظم 

2006 .) 
  عملي   كوهنا  إىل  تدع ها  ب   فق    معلومات   اكدساب  عملي    ليس  فالدعلم 
  مسدوى  حتس    يف  يسهم   الذ   األم   واملهارة   املعلوم   املدعلم  فيها  يبين  فاعل 
  ح    إىل   لل الب   املساع ة  تق مي  املعلم    ور   فإن  ث   ومن  ل يه   املع يف   االنداج

  لدعلمه   ايتالذ   الدنظيم  بعملي    يقو   من  فهو   املدعلم  أما   الذاتي     ق راته   منو 
 (.2002 )كام    الذايت  الدقييم  عل  ابالعدما 

  سلوكه   يف   املدعلم  حتكم  تدضمن   عملي    أنه  ذاتًيا  املنظم  الدعلم   إىل  وينظ  
  )السلوك    من  لك   ذاتًيا  تنظيًما  مدضمًنا   ال راسي     للمهم   وإ راكه  و افعيده

  ال راس    يئ وب  كالوق   للمدعلم  املداح   املادلف   املصا ر  يف  الدحكم  خالل  من
  املعدق ات   يف  الدحكم  خالل  من  والوج ان   ال افعي   -ابألخ ين   واالسدعان 
  االنفعاالت   يف  والدحكم  اهل    حنو  والدوجه  كالفعالي    ابل افعي   اخلاص 
  املع في    االستاتيةيات  يف  الدحكم   خالل   من  اإل راك    -وغيها  كالقلق 
  وأ اء   تعلم  إىل  تؤ    اليت  دعمق امل  املعاجل   كاستاتيةيات  الدعلم  يف  املادلف  
 . ( (Pintrich, 1995, 5 أفض 
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  ال الب   ح ي   عل   ي كز  ذاتًيا املنظم  الدعلم  أن  إىل (Singh, N.D).  ويشي 
  الدعلم   يف  املسئولي    وحتم    الق ارات   اختاذ  يف  نفسه  عل   واعدما ه  وف  يده 
  عال   مسدوى  وجو    مع   األف ا    ل ى   الدعاون  ذاتياً   املنظم   الدعلم   يسده     كما 
  الدفكي   من مدنوع   أمناطًا ال الب  فيه ويسدا    اجملموعات  ب   الدفاع  من

  عل    الدعلم  من   النم   هذا   يعدم   كما  ال اخلي    وال افعي    احلوافز   عل    وي كز
  املوا   ب    والدكام   ال الب   من   الذاتي    وامل اقب   والدعزيز  الدقييم  عملي 

  يسو ه   كما  املشكالت   ح   أسلوب  واسدا ا    املع ف   ومصا ر  الدعليمي 
  عملي   أنه  عل   ذاتًيا املنظم  الدعلم  إىل  ينظ   اكم  الدعليم.  يف  املع يف  وراء  ما  من 
  ويدحم   نش ًا  مشارًكا  املدعلم  فيها  يكون  املكوانت  مدع  ة  نش    بنا ي 

  وما  مع في    استاتيةيات  واسدا ا    معدق ات  تبين  خالل من  أساسي   مسئولي 
  (.2005 )كام   تعلمه يف والدحكم الدنظيم  هب    مع في ؛  راءو 

  واليت   للدعلم  احلالي   النظ ي    الدفسيات  من  ذاتًيا  املنظم  الدعلم  مفهو    وينبع 
  معارفه  وأن  هلا   نش   وجمهز   املعلومات   عن   ذايت  ابح    املدعلم  أن   عل   تؤك 
 .Schunk, D) كبية   ب رج اإلجنام  لسلوكه وتوجيهه ومثاب ته  افعيده يف تؤث 

  عل    والق رة   الفا ق    ذاتًيا  املنظم   الدعلم   أمهي    عل   الدأكي   مت   وق     (2001
  استاتيةياته؛   اسدا ا   عل   الد ريب  خالل  من  احلياة  م ى  ذاتًيا  الدعلم
  أو   الدعلم  مشكالت  لدافي    وسيل   يع   إستاتيةياته  اسدا ا   إن  حي 
 ,Sullivan)  املع يف   وفو    املع يف   كي الدف  وتنمي    األكا مي    األ اء   حتس  

2003, 198). 
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  اسدا ا   فاعلي   من   للدحقق  احلايل  البح   جاء  ماسبق  عل   وبناءً  
  يف   ذاتًيا  املنظم  الدعلم  ومهارات   الدحصي   تنمي   يف  الذهني   اخل ا    إستاتيةي 

   الثانو . الثاي  الص  طالب  ل ى  الفقه مق ر
   البحث: مشكـــلة
  أح    ألنه  نظ اً   مهماً   أم اً   الفقه   يف   ال راس    الدحصي    عل    الدأكي   يع   

  ضع   أثبد    راسات  هناك  أن   اال  الدعليمي    العملي   يف   الفقه  ت ريس  أه ا 
  الق ي   ال راسات   هذه  ومن  الثانوي    ابمل حل   الفقه   يف   الدحصي   مسدوى

  واألحباث   الفقه  لد ريس  احلايل   الواقع  أن  إال  ( 2014)   حممو   ( 2013)
  تقلي ي    ت ريسي    إلستاتيةيات املعلم    اسدا ا   إىل   تشي   احلالي    ل راسات وا

  واالستاتيةيات  ال      مجو    إىل  أشارت   واليت   ( 2008)  األكل   ك راس  
  الفاع   غي  املدعلم  و ور   الدقلي ي    وأساليبها  اإلسالمي   التبي    ملوا    الد ريسي 

  ومهارات   الثانوي    امل حل   بطال  حتصي   عل   سلباً   أث   مما  الدعلم   عملي   يف
  اخل ا     كإستاتيةي  ت ريسي   استاتيةيات  تكسبها  ق    اليت  الذايت  الدنظيم
  الذهني    اخل ا    استاتيةي   وتوظي   اسدا ا   يديح  الفقه  طبيع   إن  الذهني .

  يف  يسهم   مما  خالهلا   من   تنميدها   ميكن  ومسا    وقضااي   مفاهيم   لدضمنه  نظ اً 
  السابق    ال راسات  من  ع ي   أوص   حي   ذاتًيا   املنظم  دعلمال  مهارات  تنمي 

  امل اح   مبادل    ذاتًيا  املنظم   الدعلم   استاتيةيات  ممارس   أبمهي    والبحوث 
  و راس    (Khan, 2001)  و راس    (Simpson, et al, 2000)  ك راس    الدعليمي  

(Martens, 2004)     و راس  (Fellows, et al, 2006)    و راس  (Eliam, et 

al, 2009).توظي    قصور   يف  احلايل  البح    مشكل    تدح    ماسبق  عل   بناء  
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 يسع   احلايل  البح   فإن  وابلدايل  ح يث    ت ريسي   الستاتيةيات  املعلم  
  تنمي    يف  الذهني   اخل ا    استاتيةي    اسدا ا   فاعلي    تع    من  للدحقق
  الص    طالب  ل ى  الفقه  مق ر  يف   ذاتًيا   املنظم   الدعلم   ومهارات  الدحصي  

 .الثانو  الثاي
 البحث: أسئلة

  الثاي  الص    طالب   ى ل  تواف ها  الالم    ذاتًيا  املنظم  الدعلم   مهارات   ما ▪
 ؟ الثانو 

  الدحصي   تنمي  يف  الذهني   اخل ا   استاتيةي  ابسدا ا   الد ريس  فاعلي  ما ▪
 الثانو ؟ الثاي  الص   طالب ل ى

  مهارات   تنمي   يف  الذهني    خل ا  ا  استاتيةي   ابسدا ا   الد ريس  فاعلي    ما ▪
 الثانو ؟  الثاي الص   طالب ل ى ذاتًيا  املنظم  الدعلم
  البحث: أهداف
 يل   ما  إىل  احلايل البح   يه    

  طالب   ل ى   تواف ها  ينبغ   اليت   ذاتيا  املنظم   الدعلم   مبهارات   قا م    حت ي   ▪
 الثانو . الثاي  الص 

  ل ى   الفقه   يف   الدحصي   ل  ع  الذهني   اخل ا    استاتيةي    فاعلي    تع    ▪
 الثانو . الثاي  الص  طالب

  املنظم   الدعلم   مهارات  تنمي   عل   الذهني    اخل ا    استاتيةي   فاعلي    تع   ▪
 الثانو . الثاي  الص  طالب  ل ى  الفقه يف ذاتياً 
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   البحث: أمهية
 يل   مما  أمهيده احلايل البح   يسدم 

  واليت   املعاص ة  االجتاهات  مع   البح    هذا   يدفق  املناه     لواضع    ابلنسب  ▪
  طالب   ل ى  ذاتًيا  املنظم   الدعلم   ومهارات  الدحصي   تنمي   أبمهي   تنا  
 الذهني . كاخل ا    ح يث  استاتيةيات تبين خالل  من الثانوي   امل حل  

  ل ى   تنميدها   وكيفي   ذاتًيا   املنظم   الدعلم   مبهارات  بقا م    املعلم    تزوي ه ▪
 الذهني .  اخل ا   استاتيةي    اسدا ا خالل   من املدعلم  

 الفقه. ت ريس يف  ذاتًيا املنظم  الدعلم مهارات  لدوظي  ال الب  توجيه ▪

  مهارات  تدناول   راسات  إج اء  خالل  من  ج ي ة  مبةاالت  الباحث    تزوي  ▪
  جممل    أو  ح ة  عل    منها  ر يس    مهارة  ك   بدناول  أو  ذاتياً   املنظم  الدعلم 

  م ى   عل   والدع    املادلف   ال راسي   ح ابمل ا   الفقه  مناه   يف  وتضمينها
 املناه . بدلك تواف ها

 البحث:  حدود
 الدالي    ابحل و  احلايل البح  إج اء يف  الباحثان الدز   

  الثانو    الثاي  طالب  عل   املق رة   والش كات   البيع   وح يت   موضوعية:  حدود ▪
  وابلدايل  الفقهي   املفاهيم   من  الع ي    لدضمنها  األول   ال راس   الفص  

  الدالي    املهارات   البح    وتضمن  الذهني    اخل ا    الستاتيةي   مناسبدهما
  امل اقب    الدا ي     )الدوسع(  الدفاصي   اسدا ا   الدنظيم   الدسميع 
 .املعلومات عن   البح األق ان  تعلم  الذايت الدقومي الذاتي  
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  عليم الد  مب ار   الثانو   الثاي  الص   طالب   من  عشوا ي    عين   بشرية:   حدود ▪
 العا .

 هد(. 1441) األول  ال راس    الفص  خالل  البح   جت ب  تنفيذ زمانية:   حدود ▪

 عسي.  مبن ق   أهبا م ار  مكانية:  حدود ▪

 البحث:  مصطلحات
 التحصيل:
  خربات   من   تعلموه   ملا   ال الب   اسديعاب   "م ى  أنه   الدحصي    ع   

  ال الب   ها علي  حيص   اليت  ابل رج    ويقا   ال راسي    املق رات   خالل من  معينه
   1999   واجلم   )اللقاي   الغ  "  هلذا  املع ة  الدحصيلي   االخدبارات  يف
85.)   
   راسده  بع    ومهارات  معلومات   من   ال الب   أكدسبه  "ما   أبنه  وع    

 (.78   2009  راسي ")بوقس   وح ة  أو ملوضوع 
  الص    طالب  يكدسبه  ما  مق ار  أنه   إج ا ياً   الدحصي   الباحثان  ويع  

  ع البي  لوح يت    راسده  خالل   من   ومعلومات   حقا ق    من   نو الثا  الثاي
  اليت   ابل رج    ويقا   الذهني    اخل ا     إستاتيةي   ابسدا ا    والش كات 

 لذلك. املع   الدحصيل   االخدبار يف  ال الب عليها حيص  
 الذهنية: اخلرائط

  يساع    س يع  وأسلوب  فعال  عقل   "منه   أبهنا  الذهني    اخل ا    تع  
  املع يف   للبناء  اجلي   الدنظيم   يف  أخ    جانب  من  واملعلم  جانب  من   ال الب
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  لدوسيع   خارط    وي سم  منهما    ك    ل ى  ج ي ة  معار   وإضاف    واملهار 
  ومعلومات  بياانت  وإضاف    جتز ده  خالل  من  ال راس    موضوع  يف  الدفكي
  الكلمات   واخدصار  تقلي   عل   ويعم    ابلعق    موجو   هو  ملا  ج ي ة

 (.138  2007 )هالل  ال ر " ع   يف  املسدا م 
  األشكال   مدع    تنظيم  أهنا   إج ا ياً   الذهني   اخل ا    الباحثان  ويع   
  طالب   عل   املق رة  والش كات   البيع  لوح يت  تعليم   مع يف  حمدوى  تدضمن
 املع يف.  البناء  تنظيم يف يساع  الثانو  الثاي

 ذاتًيا:  املنظم التعلم
  املكوانت   مدع  ة   نش     بنا ي    "عملي   أبنه  ذاتًيا  املنظم   الدعلم   يع    
  مع يف   وراء  وما  مع يف  تعلمه   عملي   يف  نش ًا  مشارًكا  املدعلم  فيها  يكون

  خاص    ومعدق ات   افعي   معدق ات  تبين  خالل   من  أساسي    مسئولي    ويدحم 
  الدنظيم   هب    مناسب   استاتيةيات  واسدا ا   الذاتي    األفعال  يف  ابلدحكم
   (.293   2005  )كام   تعلمه" يف  والدحكم
  خ     أنه   إج ا ياً   ذاتياً   املنظم   الدعلم  مهارات   الباحثان  ويع    

  وماي ة   الدعلم   مسؤولي   حتم   عل   املدعلم   تساع   نش     بنا ي   وإج اءات
  توظي    خالل   من   للدعلم   والدنظيم   الذاتي    األفعال  يف   والدحكم   ال افعي  
  الدا ي      )الدوسع(  الدفاصي   دا ا اس  الدنظيم   الدسميع   الدالي    املهارات
 .املعلومات عن   البح األق ان   تعلم  الذايت الدقومي الذاتي   امل اقب  
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

 السابقة  والدراسات النظري اإلطار
 الذهنية:  اخلرائط مفهوم أوًًل:
  كما  ات   السدا امها  الذهني    اخل ا    Tone)  بومان  )توي  ابدك  
  املشكالت   وح    الق اءة   عل   وللمساع ة   واملها    األفكار   وتصني    لتتيب
  بومان   عن   ال افع  كان  وق    (Christodoulou, 2010)  الق ارات  واختاذ 
  الكربى   ابل رج   ت كز   الدعليمي    األنظم    أن  إ راكه  الذهني   اخل ي    البدكار
  عن   واملسئول   األيس   اجلانب  وهو  ال ماغ   من   واح    جانب   توظي   عل 

 إمهال  وهناك  الدفاصي    و راس   والدسلس   حلسابوا  واللغ   املن ق  اسدا ا 
  الصور    ابسدا ا   املدمثل    إمكاانته  من  االسدفا ة  وع    األمين  للةانب
 ,Murley)  للموضوعات  الكلي   والنظ ة  واأللوان  والعواط    واخليال 

2007). 
  واأليس    األمين   بشقيه  ال ماغ   توظي   عل   الذهني   اخل ا    تعم   حي  
  العنوان  يوضع  إذ   إع ا ها   يف  واأللوان   والصور  الكلمات  ا  اسدا   ط يق   عن

  االجتاهات   مجيع  يف  ابلدشعب   الف عي   األفكار  وتب أ   امل كز   يف  ال  يس
 Radiant)  املدوه   أو   املشع   الدفكي   ط يق  عن  إشعاع   بدسلس 

Thinking)    األفكار   مع  البش    ال ماغ  تعام   كيفي    املفهو   هذا   ويص  
 (Al-Jarf, 2009)  بعالقات  بينها  وي ب   ادلف  امل   واملعلومات

(Siriphanic& Laohawiriyano, 2010)   والصور   األلوان   ابسدا ا  
  ويدم  مفهو    لك   مفداحي   كلمات   اسدا ا    إىل  إضاف   األفكار   عل    ال ال 
  املل    عن  املدعلم  تبع   منحني   رواب   ابسدا ا   املفاهيم  هذه  ب    ال ب 
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

   الل    امل كز  عن  ابدع ان  كلما  ش هتا  تق    حي    ش هتا   يف  وتدفاوت   وال اتب  
 (.2007 )بومان   اخلاص    اجلز ي   الفك ة إىل  العام  الفك ة  من االندقال عل 
  الذهني   اخل ا    مص لح   تسمي   يف  السابق   والبحوث   ال راسات  ختدل   

(Mind maps)   الذهني    اخل ا    مص لح  ال راسات  بعض  عليها  فد لق  
 (D,ant0in, 2009)   و راس     (Akinglu& Yasar, 2007)   راس    مث 

  و راس    (Evrekli, Gunay, INel, 2009)  وان    وجينا  إيف كل   و راس 
  األخ    البعض  عليها  ي لق  بينما  ( 2014)  الشم    و ارس   ( 2009)   وقا 

  ( 2009)  ال ويب   ارس   يف  كما (Mental maps)  العق   خ ا    مص لح
  إىل   املص لح   تسمي   يف   االخدالفات  هذه  ت جعو   ( 2014)   خلي   و راس 
  الذهني    للا ا    تع يفات  ع ة  توج   حي   األجنبي ؛  املص لحات  ت مج 
 منها 

  حبي   عمله؛  هبا  العق   يؤ    اليت  ال بيعي   ال     تعكس  فك ي   أ اة
  تدميز   شبك    صورة   يف  الذهني   واملعاي   الصور  ك   ابسدا ا    للنا    تسمح
   2007  )الشيشيين   وتشعبه  الدفكي  ن ا    واتساع   األفكار   ب    ابل ب 
22.) 

  العق     طاق   اسدا ا   عل   تساع   مبفاتيح   الف    تزو   قوي   رسومي   تقني  
  يف  وإيقاع   وألوان   ومن ق  وع     وصورة   بكلم    العق   مهارات   أغلب  بدساي

  يف   املعلومات   لدازين  األسه    ال  يق    (.389   2011  )سليمان   م ة  ك 
  اليت   املالحظات  لد وين  وفعال    إب اعي   وسيل    فه    منه   اجهاواسدا    املخ
 (.6   2009 )بومان  لألفكار خ ي    ت سم
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  هذه   فةميع   الذهني   للا ا     مفاهيم   من   اسدع اضه   مامت   عل   وبناءً  
  حمدوى   تدضمن   األشكال  مدع     تنظيم   الذهني   اخل ا    أن   عل    تدفق   املفاهيم
  األفكار   ب    ابل ب   وتدميز  الذهني   واملعاي   الصور  يوظ   تعليم   مع يف

 املع يف. البناء تنظيم يف ويساع 
 

 الذهنية: للخرائط الرتبوية األمهية
 يل   فيما  تدمث  للمدعلم   كبية  أمهي  هلا الذهني    اخل ي   أن بوامن ي ى

  مسأل    أو  كبي  موضوع  عل   شامل    س يع   نظ ة  إلقاء   من  ال الب  متكن ▪
 مدشعب .

  الق ارات   اختاذ   أو  سددبعها   اليت   لل      الدا ي   من  ال الب   متكن  ▪
 ذاهب.  هو  وأين كان  أين يع    جتعله  وسو  

 واح .  مكان يف املعلومات من  كبية   كميات   جتمع ▪

  )بومان   ج ي ة   أساليب  ب ؤي    له  تسمح  أبن  املشاك    ح    عل   تشةعه ▪
2007   7.) 

  لل الب    ص  الف   وإاتح    بينها  ال واب   وتكوين  األفكار   تنظيم   عل   تعم  ▪
 merchie& van)  البعض   بعضها   مع   وت كيبها  املفاهيم   و م   لدحلي 

ker, 2012, 1388). 

  هتيئ   فه    مهامهم   إجنام   عل    تعاوانً   أكث    وجعلهم  ال الب   اندباه  جذب  ▪
  أبنفسهم  ال الب  ثق   يزي   مما  واملل   ال وت    عن  بعيً ا   تعليمًيا  جًوا
(Howitt, 2009, 46). 
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  الذهني   اخل ا     فإن   الذهني   للا ا    أمهي   من  اسدع اضه  مامت   عل   وبناءً  
  وتساع   الدعلم   أثناء  ال الب  سددبعها  اليت   لل     الدا ي   عل   تساع 
  بينها   ال واب    وتكوين  األفكار  وتنظيم   املعلومات   ومجع   الق ارات   اختاذ  عل 
  ل ى   املع يف   العبء  من  وتقل   الدعلمي   املها   إجنام  عل   تساع   كما 
   ل الب.ا

 للمعلم:  ابلنسبة الذهنية للخرائط الرتبوية الفوائد
  الع     وجهام   كاحلاسوب   والدعلم  الدعليم  يف  احل يث   الدقنيات  توظي  ▪

 األخ ى. والدسةيالت والش ا ح  ال أ  فو  

  التكيز   ش ة   يف   فدساع   ال ر ؛   ع     يف   املسدا م   الكلمات  من   تقل  ▪
 املدعلم . قب  من  بوضوح فهمه وتسه 

  للموضوع  خاص  صورة ي سم طالب فك  للمدعلم ؛ الف  ي  الف و  م اعاة ▪
 ومهاراته. ق راته  وفق خ ي     مشاه ة بع 

  الدفصيلي   اجلز يات  وضوح  خالل  من   وذلك   االخدبارات؛  إع ا    س ع  ▪
 للموضوعات.

 (. 34   2009 )وقا   خمدلف    حبثي   مصا ر من واملعلومات  املعار   توثيق ▪

  الذهني    اخل ا    فإن  الذهني   للا ا    فوا    من  اسدع اضه  مامت  عل   وبناءً  
  ب    الف  ي   الف و   وت اع   الدعليم    يف   احل يث   الدقنيات  توظي   عل   تساع 
 البحثي . املصا ر وتوظي   االخدبارات إع ا   عل  وتساع   املدعلم  

 التدريس:  يف الذهنية اخلرائط اسرتاتيجية استخدام
 يل    ما ي اع  الذهني  اخل ا   ي  استاتية اسدا ا  عن 
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 ال  يس . املفهو   توضيح مع  بوضوح  الكلمات  كداب  ▪

  ك    خ وط   عل   كدابدها  يدم  اخل ي    يف  املدناول   املعلومات  أو  األفكار ▪
  بعضها   عن  بع ها  أو   املعلومات    ق ب   ل رج    تبًعا   آخ    خب    ي تب    خ 

 املعلومات. بني  بذلك  مكون    البعض

  ك    تكون أن اخل ي    عل  خ وط شك  عل  املعلومات ب كدا  عن  ي اع  ▪
  اخل     نفس  عل   معلوم   من   أكث    كداب   ع    مع   مياثلها  خ   هلا  معلوم  
  ح ي    عل   يساع   مبا  املعلومات   ب    خ ي    وصالت   إج اء   يسه    حىت

 الدفكي.  وم ون 

  األمين   النص    عمليات  وتنشي   إلاثرة  اإلمكان   بق ر   األلوان  اسدا ا  ▪
 الذاك ة. حتس    عل  يعم   مبا  ال ماغ  من

  املعلومات   مجيع  اسد عاء  أج   من  اإلمكان  بق ر  للعق   الكافي   احل ي   ت ك ▪
  توار    س ع    تكون  األحيان  بعض   يف  وأنه  خاص    العق    يف  املدواج ة
 (.108  2007 )احلارون  كدابدها  عل  الق رة من  أس ع األفكار 

  الذهني    اخل ا    اسدا ا    عن   سابق ال  املد لبات  توظي   للمعلم  وينبغ  
  هلذه   اجلي   االسدا ا   وش وط  مواصفات   تعدرب   فه    الد ريس   يف

   الدعلم. عملي  أثناء  أه افه وحتقيق  الدعلم  ندا   عل  سيؤث   مما  االستاتيةي 
 الذهنية: اخلرائط إعداد خطوات
  حبي    الذهني ؛  اخل ا    إع ا   خالهلا  من  ميكن  حم  ة  خ وات  هناك 
  ابملوضوع   املدعلق   ال  يس   العناوين  وحت    املندص    يف  اخل ي    عنوان  يكدب

  عليها   تكدب  ما ل   تشعبات  أو   خ وات   ت سم  ث  عنها   املدف ع    والعناوين
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  إليها   تضا    ال الب   الذهني   اخل ي     جتذب  وحىت  والف عي     ال  يسي   العناوين
 بصمده  اللوني    وملسده  املصمم   لشاصي    ويكون  واأللوان   والصور  ال سومات
 (. 2009 والبلش   سعي   )أمبو  املميز ب ابعها اخل ي     تظه  اليت اخلاص 

 الدايل   النحو عل   الذهني   اخل ا   إع ا   خ وات توضيح  وميكن
  اخل ا     إبستاتيةي   الدعلم   بكيفي   تع يفهم  خالل  من  وذلك  ال الب  توجيه ▪

  ذاتًيا   املنظم   الدعلم   ومقيا    ع يفامل  وراء   ما  الدفكي  مقيا    وت بيق    الذهني 
  ذلك   وبع    عليه  اإلجاب   لكيفي   معلومات  املقيا    يدضمن   عليهم  قبل 
 الذهني (  )اخل ا   وه  مسدواهم حتس    بوسا    ال الب إخبار يدم

 الذهني .  اخل ا    اسدا ا  أثناء  امل كزي  الفك ة توظي  ▪

  ابل واب    يعم   املخ  ألن  ذلكو   امل كزي ؛  والصور  ال  يسي   الف وع  ب    العالق  ▪
 امل كزي .

  تول    مف  ة   ر يس   كلمات   اسدا ا    ألن   ومف  ة؛  ر يس   كلم    اسدا ا  ▪
 الذهني .  والعالقات ال واب  من سلسل 

 )بومان   ( 44-40 2007  )الشيشيين   ( 120   2006  أ   )بومان
2009   17 .) 
  حت ي    يف  تدمث   واليت   الذهني   اخل ي    اسدا ا   خ وات  تلايص  وميكن 
  عن   والدعبي  والكلمات   املفاهيم   ب    العالقات   حت ي  ال ر   وموضوع  عنوان
   امل كزي . الفك ة توظي  خالل  من عنها
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 الذهنية: اخلرائط أنواع
  ذهني    خ ا     إىل   أف عها  وع    شكلها  حسب  الذهني   اخل ا    تقسم 
  ع     مدوس   بل ي  م كب   ذهني   وخ ا    امل كز   من  مدشعب    ف ع    تضم  ثنا ي 
  قصية   الذاك ة  كون  مع  ينسةم  وهذا  ف وع؛  سبع   إىل  ثالث   من   فيها  الف وع 
  أو   املعلومات   من   أساسي   مف  ات  سبع  من   أكث   مح   تسد يع  ال  امل ى

 اخلربات.
  إع ا ها   يف  املشارك   األف ا   ع    حسب  الذهني   اخل ا    تقسم  ح    يف 
  ب    وجتمع   األف ا   من  جمموع    يصممها   مجاعي    وأخ ى  ف  ي    خ ا     إىل

  اآلخ ون    األف ا    وخربات  ومعار   ح ة   عل    منهم  ف     ك    وخربات   معار 
  مميزة    مجاعي    ذهني   خ ي     منها  وخت ج  أفكارهم  تد اخ    مًعا   يعملون  وعن ما
  وخ ا    ي وي   خ ا    إىل  تق ميها   ط يق   حي   من   الذهني   اخل ا    وتقسم
  وحفظها   اخل ا     إع ا    يف   تساع   اليت   اآليل   احلاسب  ب ام    ابسدا ا   مع ة

(Buzan& Buzan, 2006)    (.2009 )ال فاع 
  األنواع   هذه  فإن  الذهني   للا ا    أنواع  من  اسدع اضه  مامت  عل   وبناءً 
  اخل ا    أنواعها   ومن  م كب    ذهني   وخ ا     ثنا ي    ذهني    خ ا    يف   تدمث 
 تق ميها. ط يق  عل  يعدم   ما أنواعها ومن واجلماعي   الف  ي 

 الذهنية:  اخلرائط خصائص
 م كزي .  صورة  شك   يف احملوري ( )الفك ة  االندباه تبلور ▪

  أو   أشع   شك   يف   الصورة  م كز  من  تشع  للما ة  األساسي   املوضوعات ▪
 ف وع. 
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  يف   أيضا   تدمث    أمهي   األق    املوضوعات   أما   ر يس    كلمات   الف وع  تدضمن  ▪
 (.31  2012 )املهله    أعل . ىمسدو  ذات  بف وع مدصل  ف وع  شك 

  وذلك   الذهني   للا ا    املميزات  بعض  (2007)  احلارون  أضاف   كما
 الدايل   النحو عل 

  وتسه   تبس   مع  قصي  وق   يف  املعلومات   ع    أثناء   ابلنفس   الثق    متنح ▪
 امل كب .  املعلومات 

  اتصال   يف  بوضوح  األفكار  تنظم  مع  املعلومات  تذك   عل   الق رة  حتسن ▪
 حمكم. 

 مجاعي .  ف  ي  إب اعات  حتقق ▪

 ج ي ة.   أفكار وتول   الدفكي  ق رات تنش  ▪

 (. 19   2007 )احلارون   واأل اء العم   يف املدع   متنح ▪

  هذه   أن   يدضح  الذهني   للا ا    خصا ص   من  اسدع اضه  مامت  عل    وبناءً  
  عل    التكيز   يف   مدمثل    ذاهتا   ابخل ا     مدعلق    خصا ص  إىل  تنقسم  اخلصا ص 
  وتنمي    ابملدعلم    م تب   اآلخ    واجلزء  األساسي    واملوضوعات   ل  يسي ا  الفك ة 

 ل يهم.  اإلب اعي   والق رات  الدحصي 
 : التحصيل  :اثنياً 

 الدراسي:  التحصيل مفهوم
  اكدسبه  ما  "مق ار  أبنه  فيع    ال راس    الدحصي   تع يفات  تع  ت 
  اخل ابش    )السالمات   والدعلم   الد ريب   ندية   ومهارات   معار    من   املدعلم 
  اليت  املعلومات  "جمموع   أبنه  ال راس   الدحصي   ويع    (.365   2010
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  بواس     حتصيلهم   رج   وتقا    الد ريس   عملي    ندية    ال الب   يكدسبها
 (. 395  2007 )األشق   حتصيل " اخدبار
 الدراسي: التحصيل أمهية
  ت املؤسسا  عليها  تعدم   اليت   املؤش ات   أهم  من   ال راس    الدحصي   يع  

  ال راس    الدحصي   أمهي   إجيام   وميكن   أه افها   حتقيق  م ى   مع ف   يف  الدعليمي  
 يل    فيما
 تليها. اليت للم حل   تعليمي   م حل   من  لالندقال املدعلم  ندية  تق ي  ▪

  وهذا  الحًقا   املدعلم  إليه  سيندق   الذ   والداصص  ال راس    نوع   حت ي  ▪
  . والندا  والدحصي   املع ل  عل   ابالعدما  يكون

 وإمكانياته.  للمدعلم  واخلاص  الف  ي  الق رات  مع ف  ▪

 ألخ ى. م رس   من  لالندفال الدحصي  ندا   من  االسدفا ة ▪

 اجله .  وبذل  االسدذكار عل  ال الب  حتفيز  عل  ال راس    الدحصي  يعم  ▪

  م ى  عل  خالهلا   من املدعلمون  يدع    فعال   وسيل  ال راس  الدحصي   يع  ▪
 حتفيزهم. عليه  تبيت  الذ   األم   تق مهم 

  وابلدايل   الدعلم   لعملي   املدعلم    اسدةاب   م ى  مع ف   عل   املعلم  يساع  ▪
 املسدا م .  الد ريس ط يق   من  اسدفا هتم  م ى

  املا ة   من   املدعلمون   حَصله  مق ار   مع ف   عل   يساع    الدحصيل    االخدبار  ▪
 (. 45-44  2008  يوس   )بن ال راسي  
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

 الدراسي:  التحصيل أهداف 
 يل   فيما أه افه أهم  إجيام  كنومي 

  القوة   نقاط   ومع ف   تشايص   أج   من   القبلي   املكدسبات  عل   الوقو   ▪
 ال الب. ل ى والضع 

  تبًعا   الدالميذ   تصني   أج    من  املادلف    الدعليمي   املسدوايت   عن  الكش   ▪
 ملسدوايهتم.

 غايدها   عل   العم   أج    من  اخلاص    ال الب  ق رات   عن  الكش  ▪
 وتوظيفها.

 فيه. م غوب   هو ما إىل  ابلنسب  طالب ك    أ اء ي حت  ▪

  اختاذ   من   ميكن   مما   ما    صعوابت  اكدشا   بع    ال اجع   الدغذي   توفي  ▪
 العالجي .   الوسا  

  يف   عليه  والدأكي   هبا   االهدما    جيب  اليت  النواح   مع ف   من  املعلم    متك   ▪
 املق رة.  ال راسي   املوا  خمدل  ت ريس

  من   اجملدمعي    املع يات  حسب  املق رة  الدعليمي   واخلربات  األنش    تكيي  ▪
 لل الب.   املادلف  الق رات اسدغالل  أج 

 (. 2010 )ب و  الدعليمي  العملي  وت وي   حتس   ▪

  أن   يدضح  ال راس   الدحصي   أه ا   من  اسدع اضه   مامت  عل   وبناءً  
  واالجتاهات   واملعلومات  املعار   عل   احلصول  إىل  يه    ال راس   الدحصي 

 . املق رة ال راسي   املوا   يف تعلمه ملا  ال الب اسديعاب م ى تب   اليت  هارات وامل



 

 

 

264 
ذاتًيا يف مقرر فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية التحصيل الدراسي ومهارات التعلم املنظم  

 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

 الدراسي: التحصيل أنواع 
 أنواع    ثالث  إىل ال راس  الدحصي    تقسيم ميكن

  نفس  يف  ممال ه  مع ل  عن  م تفعاً   ال الب  أ اء  فيه  ويكون  اجلي    الدحصي  ▪
  واإلمكاانت   اتالق ر   مجيع   ابسدا ا    ويدم  القسم    نفس   ويف   املسدوى

  امل تقب   الدحصيل   لأل اء   أعل   مسدوى  عل  احلصول  لل الب   تكف    اليت
  مما   اإلجيابي     الناحي   من   املعيار   االحن ا    قم    يف   يكون  حبي   منه؛
 ممال ه.  بقي  عل  الدفو  مينحه

  ما   عل   الدحصي    من  النوع  هذا   يف  ال الب   وحيص    املدوس     الدحصي   ▪
  و رج    مدوس اً   أ اؤه   ويكون   ميدلكها    يتال  اإلمكاانت   نص    يعا ل

 مدوس  . املعلومات من  واسدفا ته احدفاظه

  ابلدحصي    األ اء   من   النوع  هذا  يع    املنافض   ال راس    الدحصي  ▪
  املسدوى  من  أق   ال الب  أ اء  فيه  يكون  حي    الضعي ؛  ال راس 
  من      تق  مما  واسدفا ته  اسدغالله  فنسب   ممال ه   بقي   مع  ابملقارن    العا   
 (.41  2017  )صاح  االنع ا    رج  إىل  ضعي  ال راس  املق ر

  أ اء   ملسدوى  وفقاً   أنواع  ثالث   إىل  ال راس   الدحصي   أنواع  تنقسم 
  هذه   أح    املسدوى   نفس  يف  ممال ه   مع ل   عن   م تفع  ال الب   فأ اء   ال الب
  يع   ال الب   ميدلكها  اليت   اإلمكاانت   نص   يعا ل  مبا  والدحصي    األنواع 

  فيع    العا     املسدوى  من   أق    ال الب   أ اء   كان   وإذا   مدوس اً   صيالً حت
 منافضاً. الدحصي 
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

 للمتعلم:  الدراسي التحصيل يف تؤثر اليت العوامل
  حي   للمدعلم؛   ال راس    الدحصي    عل    تؤث   اليت   العوام    من   ع ي   هناك

 إىل   تنقسم العوام  تلك أن إىل (49  -48  2015 ميدون  )ميدون  أشار
 ومنها   الدعليمي   ابلعملي  املدعلق   العوام  وه   الرتبوية: العوامل أوًًل:

  تنظيمها   ومسدوى  وحمدواها  املا ة  صعوب   مث    ال راسي    ابملا ة   تدعلق   عوام  ▪
 املدعلم. حبياة   املا ة  ارتباط وم ى

  يقو    اليت  واألنش     يسدا مها   اليت   الد ريس  ط    مث   ابملعلم   تدعلق  عوام  ▪
 ب    الف  ي    للف و    املعلم  م اعاة   وم ى   يدبعها   اليت  الدقومي  ا  ووس  هبا 

 معهم. تعامله وط يق  املدعلم  

  حي    من  امل رسي    واإلمكاانت  امل رس    غ ارة   مث    ابمل رس    تدعلق   عوام  ▪
 وغيها. ال راسي   والكدب  الدعليمي  الوسا   وتوفي  الفصول  حةم

  وطبيع    وأس ته  ابملدعلم  تدعلق  اليت  ام العو   وه  الشخصية:  العوامل  اثنًيا:
 يل   ما  العوام  هذه  ومن فيه  يعيش الذ  اجملدمع

  والعضوي    النفسي    الناحي   من  املدعلم  صح    مث   والنفسي    الصحي   العوام   ▪
 للدعلم. وال افعي   ابلنفس  والثق   واالجتاهات وامليول العقلي   ق رته ومسدوى

  ونوع  الوال ين    ل ى  الدعليم   مسدوى   مث    واالجدماعي    األس ي    العوام   ▪
 لألس ة. االقدصا ي   واحلال  األس ي   العالقات

  ال راس    الدحصي   يف   املؤث ة  العوام    من   اسدع اضه   مامت  عل   وبناءً  
  وأساليب   وابملعلم   ال راسي    ابملا ة   مايدعلق  منها  العوام    هذه   فإن  للمدعلم
 وابملدعلم.  تعليمي  كمؤسس    س  ابمل ر  ومايدعلق  يسدا مها  اليت الد ريس



 

 

 

266 
ذاتًيا يف مقرر فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية التحصيل الدراسي ومهارات التعلم املنظم  

 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

 الدراسي:  التحصيل ضعف  أسباب
  املدعلم    حتصي    وضع   ضع   حول   تساؤالت  ع ة   ط ح    لق   

  الدحصي    ت ي   إىل   أ ت   اليت  األسباب   أهم  مبع ف   االهدما    ما    مما    راسًيا 
  ابملعلم   تدعلق   ت بوي    وأسباب   نفسه   ابملدعلم   تدعلق  أسباب   فهناك   ال راس  
 الدايل  النحو عل  ذلك  إجيام وميكن واملنه     وامل رس

 نفسه:  ابملتعلم   تتعلق اليت األسباب أوًًل:
 املدعلم.  منها يعاي اليت النفسي   املشكالت  ▪

 وغيها.   السمع وضع   النظ  ضع  مث   الصحي   املشكالت  ▪

 الوال ين. ب   اخلالفات  وكث ة األس ة  تفكك مث   األس ي   املشكالت  ▪

  واالجدماع    االقدصا    الوضع   يؤث   واالجدماعي    دصا ي االق  املشكالت  ▪
  اليت   ال راسي   املسدلزمات  بعض  توفي  لع     وذلك   املدعلم   حتصي   عل 

 حيداجها. 

   الرتبوية:  األسباب اثنًيا: 
 ابملدعلم .  الفصول   ام حا  ▪

 ال راسي .  لألساليب  املعلم تنويع ع   ▪

 امل رسي . االمكانيات تواف   ع   ▪

 واملدعلم. املعلم  ب   ق العال  جفا  ▪

 ال راس . املنه    صعوب  ▪

  (.39 -38  2012 )عم    الدعليمي   الوسا   تواف   ع   ▪
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  اسدع ا    خالل  من  ال راس   ابلدحصي   الذهني   اخل ا    عالق   وتدضح 
  اخل ا    اسدا ا    أبمهي   أوص   واليت  والبحوث  السابق    ال راسات   من  ع ي 
  وألث ها  الدعلم   حنو  املدعلم   افعي   وإاثرة  مدع   من  حتققه   ملا  الد ريس  يف  الذهني 
  ل ى  اإلب اع   الدفكي  مهارات  وتنمي   ال راس   الدحصي   يف  اإلجيايب
 (. 2011)  حوراي و راس   ( 2009)  هللا  فدح   راس  مث   ال الب

 
 

 ذاتًيا: املنظم  التعلم  اثلثًا:
   ى ل  الذايت   الدنظيم  عمليات   عل   (Bandura, 2002)  ابن ورا   يؤك  

  أن   إىل  أشار  حي   االجدماع    املع يف  الدعلم  يف  نظ يده  خالل  من  املدعلم  
  عن   واعدقا اهتم   تصوراهتم  خالل   من   مسلوكياهت  ضب   يسد يعون   املدعلم  
  إح اث   يف  تسهم  الذايت  الدنظيم  عمليات  وأن   مسلوكياهت  عل   املتتب   الندا  
 .السلوك عل   حت ث اليت  الدغيات
  األسس   من   ع    عل   االجدماعي    املع في     ي النظ  تعدم   حي   

  النمذج    ط يق   عن  السلوكيات   يدعلمون   األف ا   أن   يف   تدمث   واالفتاضات 
  ل ى   حي ث  الذ   الدعلم  أن  كما  اآلخ ين   سلوكيات  خم جات  أو  لسلوكيات

  السلوكيات   ندا    أن إىل  إضاف    سلوكه   يف  تغي  يقابله  أن  ابلض ورة  ليس  الف  
  الف    ميدلكها  اليت   املع ف   وأن   تعلمه   يف   هاماً    ورا  تلعب   الف     ا هب  يقو   اليت

  أبفعاهلم   كبي   بشك   يدحكمون  األف ا   وأن   الدعلم   عملي   يف   كبياً    وراً   تؤ  
  تغيي   أو  احملي     البيئ   وتع ي   لبناء  نش     خ وات  اختاذ   خالل  من  وابلبيئ 
 .(Bandura, 2006) أنفسهم
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  املعلم    من   املوجه  الدقلي    الدعلم  ب   (.Singh, N. D)  سين   ومييز 
  تلق    عل    يعدم    الدقلي    الدعلم   أن   إىل   يشي  إذ   ذاتياً   املنظم  الدعلم  وب  
  املا ة   حمدوى   عل   والتكيز   يفعلوه    أو   يدعلموه   أن   عليهم   يدوجب   ما  ال لب  
  ومسدسلماً    منصاعاً   فيه  ال الب   ويكون   لل ر    النها     اهل     ابعدباره

  االعدما    يسو ه  كما   الدفاع    من  قلي   مع   اجملموعات  ب    الدنافس  يزي و 
  أمناط   واسدا ا    املعلم   توجيهات  ابعدما   الق ارات   اختاذ  يف  املعلم  عل 
  بعملي   املعلم   يقو    كما  بكث ة   اخلارجي   ال افعي   فيه  وتسدا    مدماثل    تفكي
 فيه   وتكون  ابملنهاج   دقي وال  واجلواب  السؤال  أسلوب  ويسو ه  كامل    الدقومي
  الدعلم   أما  .املغام ة  روح  تق   كما   املق ر   الكداب  وه    اثبد   الدعليم   وسا  
  اختاذ  يف  نفسه  عل   واعدما ه  وف  يده   ال الب  ح ي    عل   فيكز  ذاتيا  املنظم

  مسدوى  وجو   مع   الدعاون  فيه   ويزي    الدعلم   يف  املسؤولي    وحتم    الق ارات 
  من   مدنوع    أمناطاً   ال الب  فيه  يسدا    كما   اجملموعات   ب    الدفاع   من  عال

  عل    ويعدم   ال الب   ل ى  ال اخلي   وال افعي    احلوافز   عل    وي كز  الدفكي 
  ح   أسلوب  ويسدا    ال الب   من  الذاتي   وامل اقب   والدعزيز  الدقييم  عملي 

  ما ك   املع ف    ومصا ر   الدعليمي    املوا    ب    الدكام   عل   ويعدم    املشكالت 
 املع يف.  وراء ما النم   يسو ه
  هناك  أن الدعلم ونظ ايت ذاتياً   املنظم الدعلم من اسدع اضه مامت عل  وبناءً  
  أن   يف   العالق    هذه   تدضح   الدعلم   نظ ايت   وب    ذاتياً   املنظم   الدعلم   ب    عالق  
  إح اث  يف  تسهم   الذايت  الدنظيم   عمليات  أن  عل   تؤك    املع يف   الدعلم  نظ ي  

  تؤك    االجدماعي    املع في   النظ ي    وكذلك   السلوك   عل    حت ث  اليت   الدغيات
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  اختاذ   خالل  من  وابلبيئ   أبفعاهلم  كبي   بشك   يدحكمون   األف ا    أن  عل 
 احملي  .  البيئ  وتع ي    لبناء  نش   خ وات 

 

 ذاتًيا:  املنظم التعلم مفهوم
  علم "الد  أبنه  ذاتًيا  املنظم   الدعلم (Zimmerman,1995)  ممي مان  يع    
  نش اً   مشاركا   املدعلم   فيها   يكون   منظم    مع في    عقلي    عملي    أبنه  ذاتياً   املنظم 
 الدعلم". من ه فه  يدحقق  حىت  تعلمه عملي   يف

  اليت   "اإلستاتيةيات  أبنه (Pintrich, 1999)  بنتيك  يع فه  كما  
  وراء   وما  مع في   استاتيةيات  كاسدا ا    مع فدهم   لدنظيم  ال الب  يسدا مها

  ال الب   يسدا مها  اليت  الدعليمي   املصا ر  إ ارة  واستاتيةيات  خمدلف      مع في
 بدعلمهم".  للدحكم

  من   يضع  اليت   "العملي    أبنه (Bembenutty, 2006)  مببنويت  ويع فه 
 .وينظمه" تعلمه  وي اقب أه افاً  املدعلم خالهلا 
   ف  ها  عملي   ذاتياً   املنظم   الدعلم  مفهو   من  اسدع اضه  مامت  عل    وبناءً  
  يسدا مها   اليت   االستاتيةيات  خالهلا   من   توظي   يدم   منظم   مع في   عقلي 

   .مع فدهم  لدنظيم  ال الب
 : ذاتًيا  املنظم التعلم أمهية

   اآليت فيه يدحقق الذ   الدعلم مسدوى يف ذاتياً  املنظم   الدعلم أمهي   تكمن
  ن مع  ذ   الدعلم  جع   يف  مبسئوليده  الوع   من  مزيً ا  يظه   املدعلم  جيع  ▪

  ابعدبارها   الدعليمي   واملهارات  املشكالت  إىل  وينظ    الذايت   أل ا ه  وم اقب 
 خالهلا. من  ابلدعلم  واالسدمداع   مواجهدها  يف ي غب حت ايت
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  يف   وثق    ذايت   وانضباط  واسدقاللي    ومثاب ة    افعي    ذا   ال الب   جع    يف   يسهم ▪
  لدعلم ا  أه ا    لدحقيق  خمدلف   استاتيةيات  اسدا ا    إىل  به  تؤ    نفسه
 لنفسه.   وضعها اليت

  ب    تفاعاًل   خيلق  حي    الدعلم   لعملي   مدع  ة  وعمليات  جوانب  تفعي  ▪
  ومع فًيا   سلوكًيا  املدعلم    ينش   مبا  البيئي   والسلوكي   الشاصي   العمليات 
 و افعياً.

  الدعلم   عملي   يف  الدحكم  عل   املدعلم  مساع ة  يف  أساس   بشك   يساع  ▪
  اليت   االستاتيةيات  واخديار  أه افه   ح ي بد   املدعلم  يقو    خالهلا   فمن 
  -41    2017  )السلي     األه ا    تلك  حتقيق  يف   تسهم   أن  ميكن
42.) 

  مزيً ا   إظهار  خالل  من  وف  يده  ال الب  عل   ي كز  ذاتًيا  املنظم   الدعلم  إن 
  العمليات   ب    الدفاع   ذاتًيا  املنظم  الدعلم  ويسده    مبسئوليده   الوع   من

  مسدوى   وجو    مع   األف ا   ل ى  الدعاون  يعزم  كما   البيئي    والسلوكي    الشاصي  
  خمدلف    أمناطاً   خالله   من   ال الب   ويسدا    اجملموعات   ب    الدفاع    من   عال
 الدفكي. من

 ذاتًيا:  املنظم التعلم ذوي الطالب خصائص
  الدعلم   ذو   ال الب (Zimmerman, B. 1995)  ممي مان   يص   
  واملثاب ة   للمشارك   أكرب  اسدع ا    ول يهم  الي ع   افعي   ذوو  أبهنم  ذاتًيا  املنظم
  ل يهم   ليس  ممن   أكرب   جه    وبذل  أطول  ممني   لفتة   الدعليمي   املهمات   عل 
  ول يهم  خمدلف    وط     بكفاءة   الدعليمي    خرباهتم   ميارسون   أهنم   كما   ذايت  تنظيم
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  إعا ة   عل   وق رة   املع في    وراء  وما   املع في   االستاتيةيات  من  كبي  خمزون
  للوصول   ويثاب ون  الدعليمي   أه افهم   حي  ون  إهنم  كما   أنفسهم   وتنظيم   تيبت

   اخلي    افعي   وميدلكون  الدعليمي   أه افهم  م اقب   يف  ابرعون  وهم  إليها 
 الشاص . تعلمهم أثناء املع ف   وراء   ما ونشاط  واسدقاللي 

  واخديارهم   الذاتي   ال افعي    مبق راهتم  للدعلم   الذايت  الدنظيم  أصحاب   ويدميز  
  الدعلم   لبيئ   وضب هم  واسدا امهم  السلوك   أ ا هم  وشك    تعلمهم   أل وات
  واألفعال   واملشاع   األفكار  تولي   من  املدعلم   يدمكن  فهنا  واالجدماعي    املكاني 
  ذاتًيا   املنظم  الدعلم  أصحاب  يدميز  كما  الدعلم   من   اهل    لدحقيق  الالمم 
  السلوك   تع ي   يف  األخ اء   من  واالسدفا ة   الفش   مالحظ   عل   ابلق رة
 .(Schunk & Zimmerman, 2007) أه افهم  حتقيق حنو املوجه
  يضع   نش     بنا ي   عملي    ذاتًيا  املنظم  الدعلم   أن   األ بيات   أوضح    وق   

  و افعيدهم   مع فدهم  م اقب    حياولون  ث  لدعلمهم  أه افًا   خالهلا  من  ال الب
  السيا    وخصا ص  األه ا    هذه  ضوء  يف  هبا  والدحكم   وتنظيمها  وسلوكهم
  يدبعه   عاًما  ممنًيا  تسلساًل   ذاتًيا  املنظم  الدعلم  مناذج   معظم  وتقتح  البيئ  
  امل اح    أبن  موح   افتا   يوج    ال  ولكن   للمهات   أ ا هم   يف   ال الب
  حت ث  إذ  خ ًيا  أو  ه مًيا  تنظيم  والدحكم(  وامل اقب   )كالدا ي   املادلق 
  .(Pintrich, 2000) هلا  الدالي  امل اح  قب   األولي  امل ح  بعض
  أساسا   يعدم   ذاتًيا  املنظم  الدعلم   أن (.Singh, N. D)  سين   ويضي   
  لك    الف ص   ويع يه  تعلمه   عن  املسئولي   كام   ال الب  يدحم   أن  عل 
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  ويق ر  حتقيقها   عل   ويعم    واقعي   تعليمي    أه ا   وضع   عل    قا را  يكون
  الس ع    هو  تق مه  مسدوى   حيكم  وما  اته نشاط  معال  األم   هناي    يف  املدعلم 

  فإهنا   فعال   وبشك    ذاتياً   الدعليمي    اخلربات   ت ار  عن ما  أنه  ويؤك    والق رة 
  إىل   يؤ     الذ   األم   والفاعلي     األ اء  حبسن   شعورا   ال الب  إىل  سدضي 

  عنص ا   تشك   واملسدم ة  ال اخلي    ال وافع   فإن  وعليه   ل يه   ال افعي   ماي ة
 .ذاتيا املنظم الدعلم اص  عن من مهما
  لوعيه    واعياً   يكون  أن  ميكن  املدعلم  أن (Pesut,1990)  بيسوت  ويؤك  
  وسلوكه   تفكيه  توجيه  أج   من   اإلب اعي ؛   الدقنيات  اسدا ا    إىل   ي عو   أن   أو
  الدعليم   خم جات  ت وي   يف  مفي ة  إب اعي   مؤسسات  السدح اث   منه  حماول   يف
  الذات   م اقب    تدضمن   اليت   الذايت  الدنظيم   ي عمل  خالل   من   وأنه  ن ي ها   اليت

  املع في     وراء  ما  وخرباته  معارفه  ت وي   عل   قا را  يكون  وتعزيزها   وتقييمها
  بفهم  أبنفسهم  يقومون  جيعلهم   موقع   يف  ال الب   نضع  أن   األفض   فمن   هلذا

 .واضح تعليم  خم جو  ه   حتقيق  أج  من  وتنظيمه سلوكهم 
  يدضح   ذاتًيا   املنظم   الدعلم   ذو    ال الب   خصا ص   اسدع ا    عل    وبناءً  
  الوع    من   عالي     رج    عل    أبنه  يدص    ذاتًيا  املنظم   الدعلم   ذو  املدعلم   أن

  ابملصا ر   الوع   ول يه  معين    خ     بدنفيذ  ويهدم  هبا   قيامه  أثناء   الدفكي  بعملي 
  ال اجع     الدغذي   من  االسدفا ة  عل   والق رة   احلساسي   ول يه  لإلجنام   الالمم 
 أ ا ه. كفاءة  م ى  تقومي عل  الق رة  ول يه
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  ذاتًيا:  ملنظم التعلم مكوانت
  بع  (,Pintrich & DeGroot, 1990)   و جي وت   بنتيك   ويشي 

  املنظم   للدعلم  مكوانت  ثالث   هناك  أن  إىل  ال راسات  من  لع ي   م اجعدهما
 يل    فيما تدمث   الصف   لأل اء  خاص  أمهي   ذات ذاتيا
  كالدا ي     املع في    وراء   ما  ال الب   استاتيةيات  يف   األول  املكون   يدمث  ▪

 والدع ي .  وامل اقب  

  األكا ميي    املها    عل    وسي  هتم   ال لب   إ ارة  يف   الثاي   املكون   يدمث  ▪
  عل    واحملافظ    املشددات  وعزل  املهم    أ اء   عل   املثاب ة   وتدضمن   الصفي   
 . املع في  املشارك 

  يسدا مها   اليت  الفعلي   املع في   االستاتيةيات  يف  الثال   املكون  ميث   بينما ▪
  والدفسي   الدسميع   مث    وفهمها   وتذك ها  ال راسي   املوا    لدعلم   ال الب
  إىل   وتؤ    الدعلم   يف الفاعل   املع في   املشارك   تقو   أهنا  تب    اليت   والدنظيم
 . األكا مي  الدحصي  من  أعل  مسدوايت
  املنظم   للدعلم   مكوانت  أربع    دضمن ي  منوذجا  (Purdie)  بور     ويق  

  ه  ذاتياً 
  ويدمث   (Goal Setting and, Planning)   والدا ي    اهل    وضع  ▪

  هلا   والدا ي   خاص    وأخ ى   عام    أه ا   وضع   عل    ال الب  بق رة
  تلك   بدحقيق  امل تب    ابألنش    والقيا   حم     ممين  ج ول  وفق

 . األه ا 
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 Keeping Records and)  وامل اقب    ابلسةالت   االحدفاظ  ▪

Monitoring)   يقو    اليت   النشاطات  م اقب    عل    ال الب   بق رة  وتدمث  
   .إليها يدوص  اليت الندا   وتسةي  وتسةيلها  األه ا   لدحقيق هبا

  بق رة   ويدمث  (Rehearsing and Memorizing)  واحلفظ   الدسميع ▪
   . مد صا أو  جه ي  بصورة تسميعها  ط يق عن  املا ة حفظ  عل  ال الب

  ويدمث   (Seeking Social Assistance)  االجدماعي     املساع ة   طلب ▪
  للحصول   الزمالء   أو  املعلم    أو   األس ة   أف ا   أح    إىل  ال الب  بلةوء
  )أمح     الواجبات  أ اء  أو  الدعليمي    املا ة  فهم  يف  املساع ة  عل 

2007 .) 

  ت مكوان  من  وبور    و جي وت  بنتيك  أضافه  ما  اسدع ا   خالل  من 
  املنظم   الدعلم   مكوانت  ب    توافقاً   هناك  أن  الباحثان  جي    ذاتيا  املنظم  الدعلم 
  إن   حي    وبور     أضافه  ما   وب    و جي وت   بنتيك  أضاف    ما   ب    ذاتياً 

  مع   يدوافق   اإلستاتيةيات  يف   واملدمث    و جي وت  بنتيك  ل ى   األول   املكون 
  ل ى  الثاي املكون لكوكذ وبور    ل ى  امل اقب  ومع  والدا ي  اهل   وضع
  األكا ميي    املها    عل   وسي  هتم   ال لب    إ ارة   يف  واملدمث    و جي وت   بنتيك
  بنتيك  ل ى   الثال    املكون   وكذلك   وبور     ل ى  امل اقب    مع   يدوافق   الصفي  

  الدسميع   مع  يدوافق  الفعلي   املع في   اإلستاتيةيات  يف  واملدمث   و جي وت
  ال الب   طلب   أضا   وبور     أن  لباحث  ل  ويدضح   وبور     ل ى   واحلفظ

 الدعليمي .  املا ة  لفهم  االجدماعي  للمساع ة 
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 الفقه رابعًا:
 الفقه:  مفهوم
  عل    يقو   علم  وهو   اإلسالمي    التبي   ف وع  أهم  من  ف عاً   الفقه  يع  
  الدفصيلي    أ لدها   من   اسدنداجها   خالل   من   الش عي   واألحكا   القوان    ت سيخ

  واألخال   واملعامالت  العبا ات   ب راس    ويهدم   والسن    داب الك  من  املسدنب  
  تعاىل   هللا  ي ي ه   الذ   اخلي  و لي   املسلم   هبا  يدالق  اليت   واالجدماعي    الف  ي 
  عبا    بن  هللا   عب   عن   العلم   كداب   يف   التمذ   روى   به   وعم    تعلمه  ملن

  يف  فقههي  خيًا  به  هللا  ي     "من  قال   ()  هللا  رسول   أن  عنهما  هللا  رض 
 (.74   2002  )التمذ   ال ين"

 

 الفقه:  تدريس  أمهية
  تدسم   اليت  اإلسالمي   الش يع    عظم   س   يب    إنه  حي   كبية  أمهي   للفقه 

  وذلك  ومكان  ممان  لك    وصالحيدها   وامل ون   والشمول   والثبات  ابلوح ة 
 اآلتي     لألسباب

  ألن  عص ال  هذا   وابألخص  عص    ك   يف   لل الب  ض ور   الفقه   ت ريس  إن ▪
  الشكوك   حوله  يثيون  املغ ض    من   كثي   ولن   راسده   عن  انص فوا   الكثي
 متحيص. أو  علم   ون

  اليومي     احلياة  يف  املشكالت   من  كثيًا  اإلسالم   ابلفقه  اجله   يسبب ▪
  الدع     وتد لب  املسدة ة   قضاايها  تدنوع  العص ي    احلياة   أن  إىل   إضاف  
  ذلك   وغي   موجها   إذن    ون   الزوج   وسف    اخللع  مث    فيها   الفقه  رأ   عل 
 معاص ة.  قضااي من
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  نربم   أن  جيب  ماه ة  وحضارة   نبهاء   أتقياء   لعلماء   عظيماً   جهً ا   ميث    الفقه ▪
  )موس     واالجدها   والعم   العلم  يف  الق وة  ليكونوا  لشبابنا  جهو هم
2002   418- 419.) 

  هللا  ي ي ه  لذ ا اخلي و لي  املسلم  ثقاف  وجوه  اإلسال   قانون  هو الفقه إن ▪
 تعاىل. 

  ش عي    ض ورة   واملعامالت  ابلعبا ات   املدعلق    الش ع   ابألحكا    العلم  إن ▪
  بشكلها   مبعامالته  ويقو    عبا ته   يؤ     أن   للمسلم   ميكن   ال   إذ   المم  

 مقاص ها. وأ رك وفهمها تعلمها إذا  إال   الصحيح 

  عل    للحكم  معايي  تشك   إسالمي    مفاهيم  ه   الش عي   األحكا   أن ▪
  واحل ا    احلالل   بقاع ة   حمكو   اإلسال    يف  فاإلنسان  اإلنسان   لوكس

  وهو   الش ع  وافق ما  السلوك  من  فاحلسن  القاع ة   هذه  وفق  سلوكه  ويسي
  أمهي    وتز ا   احل ا    وهو  الش ع  خال   ما  السلوك   من  والقبيح  احلالل 
  مسدة ات  ظ   يف   وتوجيهه  املسلم  لسلوك  الضاب    القيم  أو  املعايي  هذه
 (.469   2009 )هن    املعاص ة  احلياة
 الفقه:  تدريس أهداف
  لد ريس   العام   األه ا    أن  إىل   (104   2002  هللا   )خل    يشي
 يل   ما الفقه 

  مث    وعبا هتم    حياهتم  تنظم   اليت  الش عي   األحكا   ال الب  يع     أن ▪
 العبا ات.  أحكا 

 ال الب. نفو  يف  العقي ة   العبا ات تثب  أن ▪
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  الدكاف    وكذلك  بغيهم    الدالميذ  ابتصال   اجلماع    ورالشع  تعمق   أن ▪
  ب    والوح ة  ابملساواة  الشعور  وكذلك  املسلم   اجملدمع   اخ   االجدماع 
 مجيًعا.  املسلم  

 العبا ات. أ اء  خالل من  وذلك  له  وخضوعه  خبالقه  املسلم اإلنسان رب  ▪

  ن م  الفقهي    األحكا   عل    واالسد الل   االسدنداج  عل    ال الب  ت ريب ▪
  اإلسالم    الدش يع  أبه ا   وتع يفهم  امل ه ة   والسن   الك مي  الق آن

 واألخال . واملعامالت  للعبا ات 

  و قدها   الش عي    النصوص   يف  الدش يع   اإلعةام  بعظم   ال الب  يشع   أن ▪
 الش يع .  هبا جاءت  اليت األه ا  حتقيق  يف
 الفقه:  تدريس أسس
  يف   م اعاهتا  املعلم  عل    ينبغ   اليت  واألسس  املبا ئ   من  ع ي   هناك 
  األه ا    وحتقيق  مهمده  أ اء   يف   جناحه  أج    من   اإلسالم    الفقه  ت ريس

   يل   ما أمهها  من واليت  امل جوة  الد ريسي 
  ابل الب   تدص    معاص ة   قضااي  حياج   العلمي    املا ة  حمدوى  يكون  أن ▪

   راسدها   عل   يقب   ال الب   جلع   وذلك  حياهتم  من  وانبع   ومسدقبلهم 
 احلياة. يف  أبمهيدها وروالشع

  املص لحات   عن   واالبدعا    فهمه   يسه    أبسلوب  الفقهي    املا ة   ع   ▪
 الق مي .   الفقه كدب  يف املوجو ة الصعب   الفقهي  
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  وع     األمثل   بد ريس  الب ء  وإمنا  املفهو    بد ريس  الب ء  عن  االبدعا  ▪
  يسم   ما  وهو   له    الدع ي    اسدا اج   إىل  وصواًل   اجلز ي    احلاالت 

 العملي .   هذه يف  ابرمًا  ورًا   ال الب يلعب  أن وينبغ  سدق اء ابال

  موضوعات    راس   بع   ما  إىل  املش وعي   حكم   موضوع   راس   أتخي ▪
  املش وعي    حكم    راس   من   اهل    ألن  فيه  املدضمن   واحلقا ق   ال ر 
 العبا . عل  املوضوع  تش يع وراء   الكامن الس  فهم   حماول 

  الفقه   أحكا    ألن  وذلك   العمل    والد بيق   ي  النظ   املع ف    ب    ال ب   ▪
  املسلم  عل  يدوجب عملي  أحكا  وه  املكلف   لأبفعا مدعلق  اإلسالم 
  األسلوب   اسدا ا   املعلم   من   يد لب  وهذا  مبوجبها   والعم   هبا  االلدزا 
 الد ريس. يف العلم  

    ذك  ط يق   عن   حبياهتم  لل الب   ت ريسها   يدم  اليت   الفقهي   املوضوعات  رب  ▪
  تساؤالهتم   عن  وجتيب  عقوهلم   إىل  الفقه   املفهو   تق ب  احلياة  من   أمثل 
 ابهدما . املوضوعات تعلم عل  إقباهلم  إىل يؤ    وهذا

  أساسيات   عل   التكيز  يكون  وإمنا   الد ريس  يف  الفقهي   اخلالفات  عن  البع  ▪
 الفقه.  علم

  ات املوضوع  ت ريس  يف  واالستاتيةيات  األساليب  اسدا ا    يف   الدنوع  ▪
 الفقهي . 

  النبوي    والسن   الك مي  الق آن  من   الش عي    ابأل ل    االسد الل  من   اإلكثار ▪
   2011  وآخ ون   )أشديوه   الفقهي    األحكا    اسدا اج   يف   األص   ألهنما
305- 307.)   
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 اإلسالمي:  الفقه خصائص
  مظاه    من  مظه   هبا  ينف    اليت  ومميزاته  اإلسالم   الفقه  خصا ص  إن 

  خالل  عظيم   فقهي   ثورة  تكوين  املسلمون  الفقهاء  اعاسد   حي   أصالده؛
  هذا  قيا    وراء   احلقيقي   واألسباب   العال   مفك    أذهل    حم و ة   ممني    فتة 

  جمملها   يف  ت جع  احلياة   جوانب  لشىت  الدنظيمي   األعمال   من  الشامخ  الص ح
  تواملق را  األسس   عل   واشدماهلا  وكماهلا   نفسها   اإلسالمي    الش يع   مسو   إىل

  االسدنباط   أصول   إىل  ت جع   كما  الفقه   لعلم  الدفصيلي   اجلز يات  وت كها  العام  
  أهم  وتدربم   ( 15    2005  )اجلبور    الش يع   هذه  يف   واملدنوع   املدع  ة
   يل   فيما  الفقه  خصا ص 

 اإلهل .   الوح  أساسه ▪

 اإلسالمي . ابلعقي ة الفقه ارتباط ▪

 النظم.   من بغيه أتثيه وع   مشوليده ▪

 والد بيق. للبقاء ال ا م  صالحي  ال ▪

 احل ج.  ورفع   اليس  م اعاته ▪

 (.17 -15   2015  )النةار  النا   مصاح وحتقيق ال يني  صفده ▪
 السابقة: الدراسات

  تناول   وق    البح    هلذا   إث اء   التبو   واأل ب   السابق    ال راسات   متث   
  من  جزء  تناول   حي   البح    ملدغيات   وفقاً   السابق    ال راسات   الباحثان
 ذاتياً   املنظم  الدعلم تناول  اآلخ  واجلزء الذهني   اخل ا   السابق    ال راسات
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  ل الب   العق ي   املفاهيم  تنمي   اىل  (2018)  الغبيو    راس    ه ف   
  قا م    أع   اهل    ولدحقيق   الذهني    اخل ا    ابسدا ا    املدوس    امل حل 
  املنه    الباح    واسدا    ي . العق   املفاهيم  لقيا   واخدباراً   العق ي    ابملفاهيم
  األول   الص    طالب   من   طالباً   ( 90)   ال راس   عين    وكان    الدة ي .
  املفاهيم   تنمي    يف   الذهني   اخل ا    فاعلي    إىل   الندا    وتوصل   املدوس  
 الف عي .  العق ي  املفاهيم وتنمي   املدوس   األول   الص  طالب  ل ى العق ي  

 

  العق    خ ي    اسدا ا   أث   مع ف   إىل  (2010)  البال     راس   ه ف  
  الباح    أع    اهل    ولدحقيق   ال الب.  حتصي   يف  ال ايضيات  لد ريس
  ال راس    عين   وكان   الدة ي .  املنه    الباح   واسدا    حتصيلياً.  اخدباراً 

  إحصا ي     الله  ذات  ف و   وجو    إىل  الندا    وتوصل   طالباً   (63)
  وكان    كك    االخدبار  ويف   بيق(.الد  الفهم   )الدذك    املع في    لأله ا  
  الدة يبي . اجملموع   لصاح الف و  

 

  العص    استاتيةي   أث    مع ف    اىل  (2014)   ش يخ   أبو    راس    ه ف   
  الداسع   الص    طالب   حتصي    يف   الدولي     والدعلم   الذهني    واخل ا    الذهين

  تعلم   حنو   ال الب   واجتاهات  املع يف   فو    الدفكي  مهارة   وتنمي   األساس  
  وتوصل   الدة ي .  املنه    الباح   واسدا     اإلسالمي .   العقي ة  مفاهيم
  استاتيةي    وفاعلي    الدحصيل    االخدبار  يف  الذهين  العص    فاعلي   إىل   الندا  
  فو    الدفكي  ومهارات  الدحصيل   ابالخدبار  االحدفاظ  يف  الذهني   اخل ا  
   املع يف.
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  طالب   امدالك  رج     عن  الكش    إىل   (2013)  العم     راس   ه ف   
  العلو    مناه   يف  ذاتياً   املنظم  الدعلم  ملكوانت  العليا  األساسي   امل حل  

  طالباً   ( 350)  من  ال راس   عين   وتكون    الدة ي .  املنه   الباح    واسدا  
  ملن ق    الدابع    والدعليم   التبي    م ي ي    يف   األساسي    امل حل    طالب   من   وطالب  
  الدعلم   ملكوانت  مقيا   اسدا ا   مت  ل راس ا  أه ا   ولدحقيق  األوىل   إرب 
  الدعلم   ملكوانت   ال الب   امدالك    رج    أن   إىل   الندا    وتوصل   ذاتياً.  املنظم 
  ومعلومات   والبح   والسلوك   الدعلم  بيئ    )إ ارة  بع    عل    ذاتياً   املنظم 
  ضمن   الدكيف (  غي  الدنظيم    )السلوك   بع   جاء   ح    يف   م تفعاً   جاء   الدعلم(
  إحصا ياً    ال   ف و   وجو    إىل  ال راس   ندا    أشارت  كما  دوس .امل  املسدوى

  مسدوى  ملدغي   تُعزى  ذاتياً   املنظم   الدعلم  ملكوانت  ال الب  امدالك   رج   يف
  ل ى  ذاتياً   املنظم  الدعلم   رج   يف  إحصا ياً    ال   ف و   وجو    وع     الدحصي  
 الصف .  ومسدواه  ال الب جنس الخدال    تُعزى ال الب

 

  قا م   مقتح  ب انم   فاعلي   تع    إىل  (2013)  العدي   راس    وه ف   
  ومهارات   ال راس    الدحصي    تنمي    يف   ذاتياً   املنظم  الدعلم  استاتيةيات  عل 

  الباح    واسدا    الثانوي .  امل حل   طالب   ل ى  الفقه   ما ة   يف  الناق    الدفكي
    توصل  وق   طالباً   (68)  من   ال راس   عين   وتكون   الدة ي .  املنه  
  يف   ذاتياً   املنظم   الدعلم  استاتيةيات  عل   قا م  مقتح  ب انم   فاعلي   إىل  ال راس  
  الثاي  الص    طالب  ل ى   الفقه   منه    يف  الناق   الدفكي   مهارات  تنمي 

  الناق    الدفكي  مهارات  من   ر يس   مهارة   ك   ويف  كك    االخدبار  يف  الثانو 
   ح ة.  عل  ك    االخدبار يف  املدضمن 
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  مقتح    استاتيةي   فاعلي    راس   إىل  (2011)  نوف   س  را  وه ف   
  الكيمياء   يف   املنظم  الدعلم   مهارات  تنمي    يف  ذاتياً   املنظم   الدعلم  عل    قا م  

  صمم   حي    الدة ي    املنه    الباح    واسدا    الثانو .  األول   ل الب 
  الدة يبي    ابمل ار    جت يبي    جمموع   عل   وطبقها  مقتح   استاتيةي   الباح  

  املنظم   الدعلم  مقيا   اسدا ا    مت  ال راس   أه ا   ولدحقيق  ابلقاه ة   غاتلل
  ب    إحصا ي    الل   ذات  ف و   وجو   إىل  ال راس   ندا    وتوصل   ذاتياً 

  الضاب      اجملموع   و رجات   الدة يبي   اجملموع   طالب   رجات   مدوس  
  الذايت. الدنظيم مهارات اخدبار يف الدة يبي   اجملموع   لصاح 

 

 السابقة: الدراسات على  تعليقال
  وه ف    البح    مبوضوع   الصل    ذات   السابق   ال راسات   بعض   ع     مت ▪

  العق ي    املفاهيم  تنمي    عل   الذهني   اخل ا    سدا ا ا  أث    راس   إىل
  (  2010) البال    ك راس   دحصي ال وعل  ( 2018) الغبيو   ك راس 

  ك راس   املع يف  فو    الدفكي  مهارات  تنمي   وعل    ( 2014)  ش يخ  أبو
  وبعض  (.2014)   ش يخ  أبو  ك راس    واالجتاه  ( 2014)   ش يخ  أبو

  األساسي    امل حل    طالب  امدالك    رج   عن  الكش    ه ف   ال راسات 
  وبعضها   (.2013)  العم     ك راس    ذاتياً   املنظم   الدعلم   ملكوانت   العليا
  الدعلم   استاتيةيات  عل   قا م  مقتح  ب انم   فاعلي   تع    ه ف   اآلخ 
  ك راس    الناق   الدفكي   ومهارات   ال راس   الدحصي    عل   ذاتياً   املنظم 
  نوف    ك راس    املنظم   الدعلم   مهارات   تنمي    وعل    ( 2013)  العدي 

(2011.) 
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  مجيعها   واسدا م    السابق     ال راسات   مشلدها  اليت   ال راس    عين   تنوع  ▪
 الدة ي .  املنه  

  املفاهيم    تنمي   يف  الذهني      اخل ا  فاعلي   السابق   ال راسات  ندا    أثبد  ▪
  ل   أنه  للباحث    ويظه    االجتاه   املع يف   فو    الدفكي  مهارات  الدحصي  

  الدعلم   مهارات   عل   الذهني    اخل ا     فاعلي   عل   للدع     حب   إع ا   يدم
  وال راسات   األحباث  عن   احلايل   البح   مييز   ما   وهذا  ذاتياً   املنظم 

  مقتح   ب انم    فاعلي    ملع ف    ه ف    (2013)  العدي    و راس    السابق .
  ال راس    الدحصي   عل   ذاتياً   املنظم  الدعلم  استاتيةيات  عل   قا م

  فاعلي    ملع ف   فه     احلايل   البح   أما  الناق د    الدفكي   ومهارات
  املنظم   الدعلم   استاتيةيات  السابق    ال راس    واسدا م    استاتيةي  

  مدغيات   من  وكان  الذهني     ا  اخل  اسدا    احلايل  البح    بينما  ذاتياً 
  احلايل   البح   مدغيات  من   بينما   الناق    الدفكي  مهارات   السابق   ال راس  
  ال راس    مدغيات  عن   خمدل   مدغي  وهو  ذاتياً   املنظم   الدعلم   مهارات
 .السابق 

  تع     إىل   ه     أنه  يف   السابق    ال راسات  بعض   مع  احلايل  البح    يدفق ▪
  للدع     يه    أنه  يف  السابق   ال راسات  عن ومتيز  الذهني   اخل ا    فاعلي 
  الثانو    الثاي  ابلص    الفقه  ما ة  يف  الدحصي   عل   فاعليدها  عل 

 ذاتياً.  املنظم الدعلم  ومهارات
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 البحث:  فروض
  مدوس     ب    (0.05)  مسدوى  عن    إحصا ي    الله  ذات  ف و    توج   ال ▪

 الخدبار  البع    ق الد بي  يف  والضاب    الدة يبي   اجملموع   طالب   رجات
 . الدحصي 

  مدوس     ب    (0.05)  مسدوى  عن    إحصا ي    الله  ذات  ف و    توج   ال ▪
  ملقيا    البع    الد بيق   يف  والضاب    الدة يبي   اجملموع   طالب   رجات
 ذاتًيا.  املنظم  الدعلم مهارات

 

 البحث إجراءات
 :البحث منهج  أوًًل:

  القيا    تصميم   عل    املشدم    الدة ي    شبه  املنه    الباحثان  اسدا  
 ضاب  . واألخ ى  جت يبي  إح امها جملموعد   والبع   القبل 
 : البحث متغريات اثنيًا:

 . الذهني  اخل ا   استاتيةي   املسدق    املدغي
 .ذاتياً   املنظم  الدعلم ومهارات الدحصي  الدابع   املدغيات

 التجرييب:  التصميم اثلثًا:

 
   للدراسة   التجرييب التصميم (: 1) شكل
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 البحث:  جمتمع رابعًا:
  وع  هم   الثانو   الثاي   الص    طالب   من   البح    جمدمع  تكون
 عسي. من ق    تعليم إل ارة   الدابع  أهبا مب ين    طالباً 1149
 البحث:  عينة خامسًا:
  طالب   من  عشوا ياً   اخديارهم  مت  طالباً   (50)   من  البح   عين   تكون  
  جت يبي    إح امها    جمموعد    عل    توميعهما   مت  أهبا  مب ين    لثانو ا  الثاي  الص 
 .طالباً  (25) بلغ   ضاب    واألخ ى   طالباً  (25) بلغ 

 البحث:  جمال التعليمية الوحدة اختيار سادسًا:
  الثاي   الص   طالب  عل   املق رة  "الش كاتو"  "البيع"  وح يت  اخديار  مت  

  من  الع ي   لدضمنها  ه( 1441)   للعا   األول  ال راس   للفص   الثانو 
  وتدضمن    الذهني   اخل ا     الستاتيةي   مناسبدهما  وابلدايل  الفقهي   املفاهيم

 الدالي   املوضوعات 
 

 الفقه مادة  موضوعات توزيع (1) اجلدول
 الشركات  وحدة البيع وحدة

 .ومكانه البيع  وقت  أقسامه،  البيع،  تعريف

 .اراخلي  أنواع  البيع،  يف اخليار  املبيع، قبض

  البيع: يف الشروط  الرباءة، بشرط البيع 
  البيع  يف الشروط  بني  الفرق مثاهلا،  تعريفها،

 .البيع  وشروط

 . الشركات   أنواع الشركة، عقد  تعريف
 . األموال  شركات األشخاص،  شركات

 . والسندات األسهم 
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 للتدريس:  املعلم  دليل  إعداد خطوات سابعًا:
   لي    إع ا   مت  السابق    راساتوال  التبو   األ ب   عل   االطالع  بع  
 الدالي   للا وات  وفقاً  املعلم 

  وفق   الد ريس   يف  ال لي    لد بيق  عام   إرشا ات   مدضمناً   املعلم    لي   بناء ▪
  الذهني    اخل ا    إستاتيةي   مفهو    توضح  مق م   الدالي    العناص  

  للد ريس  الدفصيلي   اخل وات  اإلستاتيةي   م خ    .ت ريسها  وإج اءات
  .الوح ت    ت ريس  أه ا     وتضمن   االستاتيةي    ا ابسدا 

  يوضح   (3)  ج ول و    "الش كاتو"  "البيع"  بوح يت  املدضمن    املوضوعات 
  عل    موضوع   ك   اشدم   حي   ال رو    خت ي   .املوضوعات  هذه

  الوسا      اإلج ا ي    األه ا   الد ريس   ممن  .العنوان  الدالي    العناص 
  األنش      الذهني    اخل ا    ستاتيةي ال  وفقاً   احملدوى  ع     الدعليمي 
  للوقو    الدقوميي ؛  األسئل   عن  لإلجاب   ال الب  توجيه  خالل  من  الدقومي
  الدحصيل     )االخدبار  للمقاييس  ع    .األه ا    حتقق  م ى  عل 

 ت بيقهما. يدم سو   اللذين  ذاتياً(  املنظم  الدعلم مهارات  مقيا 

  املناه    جمال  يف  داصص  امل  احملكم    من  جمموع    عل   ال لي    ع    ▪
  مع   املعلم    لي    اتسا   الدالي    املعايي   وفق  لدحكيمه  د ريس ال  وط   

  مناسب    العلمي    وال ق    الصح    الذهني     اخل ا    استاتيةي    خ وات 
  امل حل    طالب  ملسدوى   ال لي   يوف ها  اليت  واأل وات   والوسا    األنش  
  تضمنها   اليت  الوح ت    من  وح ة  ك   لد ريس  الزمن  مناسب   الثانوي .
  وإضاف    الثانوي .  امل حل    طالب  ملسدوى  الدقوميي   األسئل    مناسب    ال لي .

  إج اء   مت  احملكم    آراء  ضوء  يفو   مناسباً.  ي ونه  ما  حذ   أو  تع ي   أو
 املعلم.   لي   عل  املقتح  الدع يالت 
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 الطالب:  دليل  إعداد خطوات  اثمنًا:
 الدالي     واتللا  وفقاً  ال الب   لي    إع ا  مت

  عام    إرشا ات  مدضمناً   والش كات  البيع  وح يت  ل راس   ال الب   لي   بناء ▪
  . الوح ت    ت ريس  أه ا    الدالي   العناص   وتضمن   ال لي    السدا ا 
  يوضح   (3)  ج ول و    "الش كاتو"  "البيع"  بوح يت  املدضمن    املوضوعات 

  عل    موضوع   ك   اشدم   حي   ال رو    خت ي   .املوضوعات  هذه
  ع      اإلج ا ي    األه ا   الد ريس   ممن  .العنوان  الدالي    عناص ال

  خالل   من  الدقومي  األنش     الذهني    اخل ا    الستاتيةي   وفقاً   احملدوى
 .الدقوميي  األسئل   عن لإلجاب   ال الب  توجيه

  جمال   يف  املداصص    احملكم    من  جمموع   عل   ال الب    لي   ع   ▪
  ت اب    م ى  الدالي    النقاط  حول  ال أ   إلب اء  الد ريس  وط    املناه 
  موضوعات   ع    يف  العلمي   ال ق   م ى  املعلم.   لي   مع  ال الب   لي 

  م ى   للمسدوى.  ومناسبدها  األنش    تواف    م ى   الدعليميد .  الوح ت  
  إج اء   مت   احملكم    آراء   ضوء  يفو   الوح ت .  أله ا  الدقومي  أسئل    مناسب 

 ال الب.   لي   عل  املقتح  الدع يالت 
 البحث: أدوات  إعداد  اتسعًا:
 التحصيلي: اًلختبار إعداد

  إىل   الدحصيل   االخدبار  ه    مفرداته:  وصياغة  اًلختبار  من  اهلدف ▪
  واملعلومات   للحقا ق  الثانو   الثاي  الص   طالب  اكدساب  م ى  حت ي 

  مف  ات   صياغ   مت و   .الفقه  مبا ة   والش كات"  البيع"  وح يت   يف   املدضمن  
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  قب    الدحصيل   االخدبار  وتكون    مدع    من  االخديار  نوع   من   االخدبار
  بع    الدحصيل   االخدبار  وتكون   عبارة  (35)  من  االخدبار  ص     إجيا 
  ملسدوى   وفقاً   األسئل   ت تيب  ومت  .عبارة  (29)   من  االخدبار  ص    إجيا  

  مت   اليت   الفق ات  لتتيب  وفقاً   األسئل   ت تيب  مت  كما  والصعوب    السهول 
  يف   العشوا    التتيب  عل    الباحثان  واعدم   املق ر   ابلكداب   تضمنها
  من   فق ة  ك    رج   حت ي   خالل  من  االخدبار   رجات  وحت ي   الب ا  .
  واح ة    رج   حت ي   مت  االخدبار  موضوعي   من  وللدأك    االخدبار   فق ات 
  االخدبار    رجات  جمموع   يصبح  حبي   االخدبار  فق ات  من  فق ة   لك 
 الدحصيل .  االخدبار  لباحثانا وأع    رج   (29)

  عل    االخدبار  تضمن  التحصيلي:  اًلختبار  يف  األسئلة  نوعية  اختيار ▪
  النوع   هذا  يُع     حي    مدع  ؛  من  االخديار  أسئل    نوع   من   سؤاالً   (29)
  مث    مدع  ة   جوانب  قيا   عل    لق رته  نظ اً   االخدبارات   أفض   من

   واملقارن . ز والدميي وفهمها  املعلومات  اكدساب عل   الق رة
  عل    األولي   صورته  يف  االخدبار  ع     مت  التحصيلي:  اًلختبار  صدق ▪

   العام   ت ريس  وط     املناه   يف  املداصص    احملكم    من  جمموع 
  ال ق    م ى  حول   آرا هم  إلب اء  اإلسالمي ؛   التبي    ت ريس  وط     ومناه 
   نوي الثا  امل حل   ل الب   مناسبدها  وم ى  االخدبار   ملف  ات  العلمي 
  مالحظات   وتضمن    الوح ت    أه ا   لقيا    مناسبدها   وم ى

 بعضها.  وحذ   العبارات بعض تع ي  احملكم  



 

 

 

289 
 الرتبوية  العلوم  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  ص     من  الدأك   بع    التحصيلي:  لالختبار  اًلستطالعي  التجريب ▪
  )من   اسد العي   عين   عل   الدحصيل    االخدبار  ت بيق  مت  االخدبار   حمدوى
 الثانو . الثاي  الص   الب ط من  طالباً  (25) بلغ   (البح  عين  غي

  حبي    االخدبار   تصحيح  مت  التايل:   النحو  على  التصحيح  طريقة  ومتت ▪
  صحيح     بصورة   عنه  جييب  سؤال  لك    واح ة    رج    عل    ال الب  حيص  
  . ال الب  عليها  ب جيي  ال  أو   خ أ  عنها  جييب  مف  ة  لك   صف   وال رج  

   مت  ذلك بع  ث
  حساب   مت   اًلختبار  ت ملفردا  والسهولة   الصعوبة  معامالت   حساب ▪

  الدحصيل ؛   االخدبار  مف  ات  من   مف  ة  لك    الصعوب    معامالت 
   (90-25)  ب    ما  االخدبار  ملف  ات  الصعوب   معامالت   وت اوح 
  وه    (55-20)   ب    ما  االخدبار  ملف  ات   السهول    معامالت  وت اوح  

 ت بوايً. مقبول   قيم

  الدمييز  معامالت   حساب   مت   اًلختبار  ملفردات  التمييز   معامل  حساب ▪
  يساو   كك   لالخدبار  الدمييز  ومعام    الدحصيل   االخدبار  ملف  ات

  الدمييز   معام   ذات  الفق ات  أن  حي   ت بوايً.  مقبول   قيم  وه   ( 0.40)
  تعدرب   (0.39)  من  وأعل   مقبول   متييز  ذات  (0.39)  إىل  (0.20)  ب  
   (.2011  )عال   (1993 )عو ة  جي   متييز  ذات

  حي   ك ونباخ  ألفا  ابسدا ا   االخدبار  ثبات  حساب  مت  بار: اًلخت  ثبات ▪
  االخدبار   أن   عل   ي ل   مما   (؛0.70)   كك   االخدبار  ثبات  معام    بل 
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  الواح    إىل  الثبات  معام    اقتب   إذا   الثبات  من  مناسب   ب رج    يدمدع
   (.1988 )حمم   قبوالً  أكث   كان  الصحيح

  وهو    قيق    (45)  ب   خدباراال  أ اء  ممن  حت ي   مت  اًلختبار:  زمن  حتديد ▪
  للمعا ل    وفقاً   االخدبار  ممن   حساب   مت   وق    راسي     حص    ممن   يعا ل   ما

 . 2÷  طالب آخ  ممن  +  طالب أول  ممن =  االخدبار ممن   الدالي 
 ذاتيًا: املنظم  التعلم  مهارات مقياس إعداد  عاشرًا: 
  مسدوى   حت ي    قيا امل  ه     مفرداته:   وصياغة  املقياس   من   اهلدف ▪

  وتكون   الثانو   الثاي  الص   طالب  ل ى  ذاتياً   املنظم  الدعلم  اتمهار 
  وتكون    عبارة  (32)  من   الص     إجيا    قب   األولي    صورته  يف  املقيا  
  هل     تع يفاً   مدضمناً   ة عبار   (29)  من  االخدبار ص   إجيا   بع   املقيا 
  الدعلم   مهارات   حت ي    بع   املقيا    بناء  ومت   االسدةاب   وط يق    املقيا  
  هذه   وتضمن   املهارات   هذه   ضوء  يف  املقيا    وبناء  ذاتياً   املنظم

 الدا ي     )الدوسع(  الدفاصي    اسدا ا   الدنظيم   الدسميع   املهارات 
  وأع      املعلومات  عن     البح  األق ان   تعلم     الذايت  الدقومي  الذاتي    امل اقب  

 املقيا . الباحثان
  حمكم    عل    ولي األ  صورته  يف  املقيا   ع     مت  املقياس:   صدق  ▪

  التبي    ت ريس  وط     ومناه   العام   ت ريس  وط    املناه   يف   مداصص  
  املقيا     ملف  ات  العلمي   ال ق   م ى  حول  آرا هم  إلب اء   اإلسالمي ؛

  املنظم   الدعلم   مهارات  ولقيا    الثانو   الثاي  لص ا  ل الب  مناسبدهاو 



 

 

 

291 
 الرتبوية  العلوم  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

  وحذ    اتالعبار   بعض   تع ي    احملكم    مالحظات   وتضمن   ذاتياً 
 بعضها.

  املقيا     حمدوى  ص    من   الدأك    بع   للمقياس:  اًلستطالعي  التجريب ▪
  ( 25)  بلغ    (البح   عين    غي   )من   اسد العي   عين    عل   ت بيقه  مت

 املقيا . ثبات إلجيا   الثانو  الثاي الص  طالب من طالباً 
  مخس   عل   ال الب   حيص   حبي   املقيا    تصحيح  مت  التصحيح:  طريقة ▪

  عبارة   لك    رجات  وأربع  ( بش ة  موافق )  عنها  جييب  عبارة   لك   رجات
  بغي )  عنها  جييب  عبارة   لك    رجات  وثالث  (.مبوافق)  عنها   جييب
  واح ة   و رج   ( موافق  بغي)  عنها  جييب  عبارة  لك   و رجدان   (مدأك 
 .(بش ة موافق   بغي ) عنها جييب  عبارة لك 

  مقيا    ثبات  معام   ابحس مت  ذاتيًا:  املنظم   التعلم   مقياس  ثبات  حساب ▪
  ( 0.74)  قيمده  بلغ    حي   ك ونباخ   ألفا  ابسدا ا    ذاتياً   املنظم   الدعلم
  معام    اقتب   إذا   املقيا   ت بيق   ندا    يف  ثق    وتع     م تفع    وه 
 (.1988 )حمم   قبوالً   أكث  كان  الصحيح  الواح  إىل الثبات

  االرتباط   عامالت م  ت اوح    ذاتيًا:  املنظم   التعلم   ملقياس   الداخلي  اًلتساق ▪
 ( 0.78)  -  (0.25)  للمقيا   الكل    واجملموع  املقيا   فق ات  ب  

 االتسا .   من م تفع   ب رج  يدمدع املقيا   فإن وابلدايل
 اجملموعتني:  بني  للتكافؤ املتغريات  ضبط
  الدة يبي    اجملموع    من   ك     تكافؤ   من   للدأك    البح    أل ايت  الد بيق  مت 

 ذاتياً   املنظم  الدعلم  ومهارات   الدحصي    يف   ة يبالد  قب    الضاب    واجملموع  
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  طالب   رجات  مدوس    ب    الف      الل    يوضح  (3)  و   (2)   وج ول
 . القبل  الد بيق  يف والضاب   الدة يبي   اجملموعد  

  والضابطة التجريبية اجملموعتني طالب لدرجات  احملسوبة )ف(   وقيمة التباين   (2)  جدول
 تحصيلال ًلختبار  القبلي التطبيق  يف

 

 ن اجملموعة  اًلختبار
 

 املتوسط 
 

 اًلحنراف
 املعياري

 درجة
 احلرية 

  قيمة
 (ت)

 احملسوبية 

 الدًللة 
 اإلحصائية 

 اًلختبار
 التحصيل

 0.152 48 2.38 8.60 25 الدة يبي  
 

 دالة  غري
 48 3.14 8.48 25 الضاب   

  

  وه    (0.152)  بلغ    احملسوب   (ت)  قيم   أن  (2)  ج ول  من  يظه  
  ب    إحصا ي    الل   ذات   ف و   توج   ال  وابلدايل  اجل ولي     (ت)  قيم  نم  أق 

  يف   الب ء   قب    الدحصي   مسدوى  يف   الضاب     واجملموع    الدة يبي   اجملموع  
 الدة ب .  تنفيذ

  والضابطة التجريبية اجملموعتني طالب لدرجات  احملسوبة )ف(   وقيمة التباين   (3)  جدول
 املنظم التعلم  مهارات  مقياس  القبلي التطبيق  يف

 

 ن اجملموعة  اًلختبار
 

 املتوسط 
 

 اًلحنراف
 املعياري

 درجة
 احلرية 

 (ت) قيمة
 احملسوبية 

 الدًللة 
 اإلحصائية 

  مهارات
 التعلم
  املنظم
 ذاتياً 

 48 14.09 108.08 25 الدة يبي  

 دالة  غري 1.184
 48 15.50 103.12 25 الضاب   
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  وه    (1.184)  بلغ    ب احملسو   (ت)  قيم   أن  (3)  ج ول  من  يظه  
  ب    إحصا ي    الل   ذات   ف و   توج   ال  وابلدايل  اجل ولي     (ت)  قيم  من  أق 

  ذاتياً   املنظم  الدعلم   مهارات  مسدوى  يف  الضاب    واجملموع     الدة يبي   اجملموع 
 الدة ب .  تنفيذ يف  الب ء قب 

  من   يمي   الدعل  البيئ   ال راس     املسدوى  العم    الدالي    املدغيات   ضب   مت 
 مدساو   مبسدوى  ال الب  مجيع  وابلدايل  الثانو    الثاي  الص   اخديار  خالل
  اخديار   مت  حي   الدعليمي   البيئ   وكذلك  ال راس    واملسدوى  العم    حي   من

 الدة ب . إلج اء   واح ه م رس 
 البحث:  لعينة التدريس

 :التجريبية للمجموعة التدريس أوًًل:
  التبي   معلم  مع   اللقاء  بع   يبي الدة    للمةموع   الد ريس  ب أ ▪

   الذهني   اخل ا    استاتيةي   وفق  الوح ت    ت ريس  عل   وت ريبه  اإلسالمي 
  الالمم   الدةهيزات  وتواف   احمل     للزمن  وفقاً   املق ر  مف  ات  توميع  من  الدأك و 

  الد بيق   ب أ   حي    حص    (14)  بواقع   الد ريس  واسدم     الدة ب   لدنفيذ
 هد 5/2/1441 إىل  ده5/1/1441 بداريخ

 الدة يبي .  اجملموع  طالب  عل  ال الب  وح يت   توميع مت  كما ▪
 الضابطة: للمجموعة  التدريس  اثنيًا:
  ط ا ق   ابسدا ا   الدعليم   احملدوى  بد ريس  اإلسالمي    التبي    معلم  قا  

  اإلسالمي   التبي    موضوعات  ت ريس   يف   اسدا امها  اعدا    اليت   الد ريس
  املعلم    تكافؤ  من  الدأك    مت  كما  .الباحثان  من  خ  ت   أ     ون  )االلقاء(
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  تكافؤ   خالل  من  الضاب  (  اجملموع   )معلم  و  الدة يبي (  اجملموع   )معلم
  احلصول   مت  اليت   الد ريبي   ال ورات  وع    الد ريسي    واخلربة   العلمي    ال رج  
 املعلم . من لك  عليها

 البحث: ألدايت البعدي التطبيق
  الدحصيل     )االخدبار  البح    أ ايت   ت بيق  مت  الدة يب  من  االندهاء   بع   

  اجملموع    طالب   عل   بع ايً   ت بيقاً   ذاتياً(  املنظم   الدعلم   مهارات   ومقيا  
  الالمم   ابلدعليمات   ال الب   تزوي   خالل   من   الضاب     واجملموع   الدة يبي 
  الدعلم   مهارات  ومقيا   الدحصيل    )االخدبار  األ ات    مف  ات  عن  لإلجاب 

  ال رجات    ورص   اإلجاابت   وتصحيح  الباحث    من  لل الب  ذاتياً(  نظمامل
  الندا    حلساب  متهي اً   املناسب    اإلحصا ي    األساليب  ابسدا ا    ومعاجلدها
 وتفسيها. ومناقشدها

 وتفسريها: ومناقشتها  البحث نتائج
 األول:  السؤال عن ابإلجابة املتعلقة النتائج أوًًل:

 ذاتًيا   املنظم  التعلم  مهارات  "ما  :البح   أسئل    من  ألول ا   السؤال   عل    لإلجاب 

  األ ب   عل    ابالطالع   الباحثان  قا    "؟الثانوي  الثاين  الصف  طالب  دىل   توافرها  الالزم
  مهارات   وحت ي    احلايل  ابلبح    العالق    ذات  السابق    ال راسات و   التبو 
  احملكم    ءآرا   وفق  وتع يلها  احملكم    عل   وع ضها  ذاتياً   املنظم  الدعلم

  ر يسي   مهارات   (8و)  ف عي    مهارة  ( 29)  من  النها ي    بصورهتا  وتضمن  
  امل اقب    الدا ي     )الدوسع(  الدفاصي    اسدا ا   الدنظيم   الدسميع   وه  
 .املعلومات عن   البح األق ان  تعلم  الذايت الدقومي الذاتي  
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 تفسريها:و   الثاين السؤال عن ابإلجابة املتعلقة النتائج اثلثًا:
  ابستخدام   التدريس  فاعلية  ا"م  البح    أسئل   من  الثاي  السؤال  عن  لإلجاب 

  مت   ؟"الثانوي  الثاين   الصف  طالب  لدى  التحصيل  تنمية  يف  الذهنية  اخلرائط  اسرتاتيجية 
-Independent Sample T)  املسدقل    للعينات  )ت(  اخدبار  اسدا ا 

test) ًل   "   عل    نص   الذ   ح  الب  ف و    من   األول   الف     صح    واخدبار  
  طالب   درجات  متوسطي  بني  (0.05)  مستوى  عند   إحصائية  دًلله  ذات   فروق   توجد

  اجل ول   يوضح   ."  التحصيل  ًلختبار  البعدي   التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية   اجملموعة
  و اللدها   )ت(  وقيم   املعياري    واالحن افات   احلسابي   املدوس ات   الدايل  (4)

  الخدبار  البع     الد بيق  يف   البح   جمموعيت  طالب   ل رجات  اإلحصا ي 
 الدحصي   

  يف  اإلحصائية ودًللتها  )ت(   وقيمة  املعيارية   واًلحنرافات  احلسابية  املتوسطات  (4)  جدول
 التحصيل لالختبار   البعدي التطبيق 

 املتوسط ن اجملموعة 
 احلساب 

 اًلحنراف
 املعياري

 درجة
 احلرية 

  قيمة
 "ت"

 احملسوبة 

 الدًللة  
   ة اإلحصائي

  مربع
 إيتا 

 
 التجريبية 
 الضابطة 

25 12.44 4.57 48  

3.159 
 

  دالة 

 
0.17 

 
25 9.04 2.85 48 

 ( 0.05)  الل  مسدوى عن  إحصا ي   الل  **ذات  

  ال الل    مسدوى  عن   إحصا ياً    ال   ف و   وجو   (5)  اجل ول  من  يدضح 
  ب    والضا   الدة يبي  اجملموعد    طالب   رجات  مدوس ات  ب    (0.05)

  دوس وامل  (12.44)   الدة يبي   للمةموع   احلسايب  املدوس   إن  وحي  
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  للمةموع    احلسايب  املدوس    فإن  (9.04)  الضاب    للمةموع    احلسايب
  الف و    فإن  لذا  الضاب     للمةموع    احلسايب  املدوس    من   أعل    الدة يبي 
  ولاأل   الف     رفض   ميكن   الندية   هذه  ضوء   ويف  الدة يبي .  اجملموع   لصاح 
  ب    (0.05)  مسدوى  عن   إحصا ياً    ال   ف و   توج   ال"   البح   ف و    من

  اجملموع    طالب   و رجات  الدة يبي   اجملموع   طالب    رجات  مدوس  
 ."الدحصيل  لالخدبار  البع   الد بيق  يف الضاب  

  املدغي   يف  (الذهني   اخل ا    استاتيةي )  املسدق   املدغي  فاعلي   ولدح ي  
  الدأثي   حةم  معا ل   ابسدا ا   األث   حةم  حساب  مت  صي ( )الدح  الدابع
  ح ب   )أبو   احل ي ([   رجات   + 2)ت   /2]ت   يساو   الذ   (η2إيدار)  م بع

  ( 0.17)  تساو  (η2)  قيم   أن  (5)  ج ول  من  ويدضح  ( 1996  وصا   
  املسدق   املدغي   أتثي  حةم   أن   إىل   يشي  وهذا  (0.15)  من   أكرب   القيم    وهذه

  ؛م تفعاً   كان  )الدحصي (  الدابع  املدغي  عل   الذهني (  ا  اخل    )استاتيةي 
  للعينات   احملسوب    )ت(  قيم   خالل  من (dاألث )  حةم   حساب  يدم   حي 

  )من   يفس   الذ   الدأثي  أن  (Cohen   1977)  كوه    ي    حي   املسدقل .
  يع    الدابع   املدغيات  عل   مسدق    مدغي  أل    الكل   الدباين   من   فأكث (  15%
  صا      راس   من   ك    راس   مع   احلايل   البح   ندا    تدفق  كبياً.  أتثياً 
  و راس   ( 2010)  البال     و راس   ( 2007)   البام  و راس   ( 2007)

  ( 2013)  ضهي  و راس    ( 2012)  املهله    و راس    ( 2011)  حوراي 
  توصل    السابق   ال راسات  مجيع  أن  حي    من  ( 2013)  اجلن    و راس 
 الدحصي . تنمي   يف الذهني  اخل ا    فاعلي   إىل ندا ةها
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 الثاين: ابلسؤال املتعلقة النتائج تفسري
  طالب   عل   الدة يبي   اجملموع    طالب  تفو   عل   ال ال    الندا    إن 

  آبخ    أو  بشك   تأث    الذهني   اخل ا    إستاتيةي   أن  تب    الضاب     اجملموع  
  اجملموع    بب ال  مقارن    الدة يبي   اجملموع   طالب   حتصي   ماي ة  عل 

  الدالي  العوام    إىل  الدة يبي  اجملموع  تفو   الباحثان ي جع وق  الضاب  .
  الكليات   من  واندقاهلا  املعلومات  بتاب   الذهني   اخل ا    استاتيةي   متيزت ▪

  إىل   أشارت   واليت   النمو   لعملي    بياجيه   تصور  مع   يدفق   وهذا   اجلز يات   إىل
  من   االندقال  اجمل  ة  لعملياتا  م حل   يف  املدعلم  منو   خصا ص   من  أن

  ال الب   أصبح  وابلدايل  اخلاص(   إىل  )العا   االسدنباط  إىل  االسدق اء
  اسديعاهبا   تنمي   إىل  أ ى  مما  للموضوع  الكلي    النظ ة  عل    قا رون

 وحتصيلها. 
  واأليس    األمين  ال ماغ  جان    إبعمال   الذهني   اخل ا     استاتيةي    متيزت   ▪

  اخل ا     بناء  أه ا   من  حي   البص ي ( و   اللفظي   الذاك ة  )إعمال
  املهارات   اسدا ا   خالل   من   ال ماغ   جان   ب    العالق    إجيا    الذهني 
   العقلي .

  ل ى   الدعلم   أه ا   حتقيق   خالل  من  الذهني   اخل ا    استاتيةي   أمهي   ▪
  خالل   من  بينها  العالق   وإ راك   وتنظيمها  العلمي   املا ة  بدبسي   ال الب

 ال  يسي . ابألفكار  واألمثل   ف عي ال األفكار  رب 
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  حي    من   البنا ي   النظ ي    مبا ئ   مع   الذهني   اخل ا     استاتيةي    توافق   ▪
  لل الب   السابق   اخلربات  وتوظي    للمعلومات  املع يف   البنا    الدنظيم
 املع يف.  للبناء

  املعلومات   تذك    عل   ال الب  مبساع ة  الذهني   اخل ا    استاتيةي   متيزت   ▪
 السابق .  املعلومات  اسد عاء  خالل من

  بشك    املعلومات   معاجل   حتقيق  إىل  أ ى   ال الب  ل ى  املعلومات  تنظيم ▪
 الذهني . اخل ا   استاتيةي  به متيزت ما  وهذا أفض  

  أ وات   من  أ اة  تعدرب  واليت  البص ي   للغ   الذهني    اخل ا   استاتيةي   تضمن  ▪
  يؤك    البص     دواص  ال  عل   مساع هتم  إىل  أ ى  ال الب  ل ى  الدعليم
  الذهني    اخل ا    اسدا ا    أن  إىل  أشار  حي   ( 2013)  اجلن     ذلك 

  املدعلمون   يقو   وابلدايل  م  ي    بصورة   للمدعلم    املع ف   تق مي  عل   يساع 
  الفقه   مبوضوعات   وامل تب     تعلمها  سبق   اليت   واملفاهيم  املعلومات   ابسد عاء

   الدعلم. عملي  حيقق مما
  ل ى  احلوا   اسدا ا   يف  الذهني   اخل ا     ستاتيةيا  توظي   يساع  ▪

  إىل   أشار   كما  أث ها  وبقاء  تاملعلوما  تذك   عل   تساع   وابلدايل  ال الب 
 (.2009) الليث   ذلك

 وتفسريها: الثالث السؤال عن ابإلجابة املتعلقة النتائج رابعًا:
  ستخداماب  التدريس  فاعلية   ما "  البح    أسئل    من  الثال    السؤال  عن  لإلجاب  ▪

  الصف  طالب   لدى  ذاتًيا  املنظم   التعلم   مهارات   تنمية  يف  الذهنية  اخلرائط   اسرتاتيجية 
  املسدقل     للعينات  )ت(  اخدبار  اسدا ا   مت   ؟"الثانوي  الثاين 
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(Independent Sample T-test) من   الثاي  الف    صح    واخدبار  
  عند   إحصائية  دًلله  ذات  فروق  توجد  ًل  "  عل    نص  الذ   البح   ف و 
  يف   والضابطة  التجريبية  اجملموعة  طالب   درجات  متوسطي   بني  (0.05)  مستوى
  الدايل   ( 5)  اجل ول  يوضح  . "ذاتًيا  املنظم   التعلم   هارات مل  البعدي   التطبيق 

  اإلحصا ي    و اللدها  )ت(  وقيم  املعياري   واالحن افات  احلسابي   املدوس ات
 الدحصي   بارالخد  البع   الد بيق  يف البح  جمموعيت  طالب ل رجات

  )ت( وقيمة   املعيارية  واًلحنرافات احلسابية املتوسطات  (5) جدول
 ذاتياً  املنظم  التعلم ملهارات  البعدي التطبيق يف اإلحصائية ودًللتها 

 ن اجملموعة 
 املتوسط
 احلساب 

  اًلحنراف 
 املعياري

 درجة
 احلرية 

  قيمة
 "ت"

 احملسوبة 

  الدًللة 
  اإلحصائية 

 التجريبية 
 الضابطة 

25 119.40 14.84 48  

2.347 

 
 48 17.24 108.72 25  دالة 

 ( 0.05)  الل  مسدوى عن  إحصا ي   الل  **ذات  

  ال الل    مسدوى  عن   إحصا ياً    ال    ف و    وجو   (5)  اجل ول  من  يدضح 
  والضاب       الدة يبي  اجملموعد    طالب   رجات  مدوس ات  ب    (0.05)

  دوس  وامل  (119.40)   الدة يبي      للمةموع  احلسايب  املدوس   إن   وحي  
  للمةموع    احلسايب  املدوس   فإن  (108.72)  الضاب     للمةموع   احلسايب
  الف و    فإن  لذا  الضاب     للمةموع    احلسايب  املدوس    من   أعل    الدة يبي 
  الثاي   الف    رفض  ميكن   الندية   هذه  ضوء  ويف  الدة يبي .  اجملموع   لصاح
  ب    (0.05)  مسدوى  عن   إحصا ياً    ال   ف و   توج   ال"   البح   ف و    من
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 الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية
 د. حممد عوض حممد السحاري   د. حممد زيدان عبدهللا ال حمفوظ   

  اجملموع    طالب   و رجات  الدة يبي   اجملموع   طالب    رجات  مدوس  
 .ذاتياً"  املنظم الدعلم   ملهارات  البع   الد بيق  يف الضاب  

  اسدا    ث  ومنافض(   ومدوس    )ضعي    لالجتاه  مسدوايت  ولدح ي 
 يل    كما  الندا   وكان  واح ة  لعين  "ت" اخدبار
  ذاتياً   املنظم الدعلم  مسدوايت حت ي   -

  =   87- 145 =    رج   أق  – املقيا  عل   مدوقع   رج  أعل   = امل ى
58 

 11.6  = 5 /58  = الفئات ع   / امل ى =  الفئ  طول
 ( 110.2  –98.6)  املدوس    املسدوى  ( 98.6-87)  الضعي    املسدوى

 (121.8  –110.2) امل تفع املسدوى
  القيم  و   (119.40)  يساو    الدة يبي   موع  اجمل   طالب   رجات   مدوس و 
  اخدار   ذلك   ولدأكي   (121.8  –110.2)  من   متد   اليت   امل تفع    الفئ    يف   تقع

  البح    ندا    وتدفق  .للكفاي   ح اً   لدكون   امل تفع   املسدوى  فئ    ب اي     الباحثان
  حي    من  ( 2009)   حسن  و راس    ( 2006)   الشافع    راس   مع  احلالي 
  يف   الذهني    اخل ا     فاعلي   إىل   ندا ةها  توصل    السابق    ال راسات   مجيع   أن

 .ذاتياً  املنظم  الدعلم مهارات  تنمي 
 

 الثالث: ابلسؤال املتعلقة النتائج تفسري
  طالب   عل   الدة يبي   اجملموع   طالب   تفو   عل   ال ال   الندا    إن 

  يف   ور  هلا   كان  الذهني   اخل ا     استاتيةي   أن  إىل   يشي  الضاب     اجملموع  
 مايل    إىل ذلك الباحثان ي جع وق  ذاتياً  املنظم  الدعلم مهارات  تنمي 
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  ل ى   واألفكار  احلقا ق  تنظيم   إىل  أ ى   الذهني   اخل ا    إستاتيةي   اسدا ا  ▪
 الدعلم. تنظيم  مهارات اكساهبم عل  انعكس مما  ال الب

  حنو   ال الب    افعي    ماي ة  إىل  أ ى   الذهني   اخل ا    إستاتيةي   اسدا ا   ▪
 الدعلم. لعملي   الدنظيم   سلوكهم عل  أث   مما  الدعلم  عملي 

  ب    العالقات  وتوضيح  حت ي    يف  الذهني   اخل ا    استاتيةي   أمهي  ▪
  واعدبارها  االستاتيةي   هذه  جتاه   ال الب   تصور   عل    أث    املعلومات  

  رايش   أبو   ذلك  يؤي    ذاتياً   الدعلم   عملي   تنظيم  أثناء   عليه  يسي  ك لي  
  عليه  يسي   ك لي   الذهني   اخل ا    استاتيةي   يصور   حي   (2009)

   الدعلم. أثناء  ال الب
  جلميع  مدساوي   ف صاً   بدوفي  الذهني   اخل ا    ابسدا ا   الد ريس  متيز ▪

  ممال هم   مع  ومناقشدها  ذاتياً   الذهني   اخل ا    توظي   خالل   من   ال الب
  اخل     وم اجع    الدعلم    ملهمات   الدا ي    مهارات   تنمي   عل    أث   مما

  وامل اجع    الدعلم   عملي    أثناء   للذات   امل اقب    الدعلم   حتسن   بغي    والدنفيذ
  ندا     عل    للحصول   ذاتياً   الدعلم   مسار   وتع ي   الدعلم   خل     املسدم ة 
  اخل ا     أن  إىل  أشار  حي   (2007)  بومان  ذلك  أك   أفض    تعليمي 
 لألفكار. لدنظيم وا  والدا ي  التكيز عل  املدعلم   تساع  الذهني 

  ل ى  الدعليم  أ وات من  أ اة   تعدرب   واليت  البص ي    للغ  الذهني  اخل ا    تضمن  ▪
  اسدا ا    أن  إىل  أشار  حي   (2013)  اجلن    ذلك  أك   ال الب 
  وابلدايل  م  ي   بصورة للمدعلم   املع ف  تق مي عل  يساع  الذهني  اخل ا  
  ذلك   إىل  أشار  كما   ق .الساب  واملفاهيم  املعلومات  املدعلمون  يسد ع 
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  عل    تساع   الذهني   اخل ا    اسدا ا    أن   أوضح  حي    (2009)  الليث 
   أث ها. وبقاء املعلومات تذك 

 
*** 
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   البحث: توصيات
  من   إليه  الدوص    مت   وما  إج اءات   من   البح   اهذ  يف   مت  ما  ضوء  يف 
 مبايل    الباحثان يوص  ندا   

  امل حل   ل الب  الفقه  ما ة   د ريسل  الذهني    اخل ا     استاتيةي   توظي   ▪
 . امل حل   هذه  معلم  قب   من  الثانوي 

  استاتيةي    اسدا ا   عل   اخل م   أثناء  الش عي   العلو   معلم   ت ريب  ▪
 هلم. ت ريبي   ورات تق مي خالل  من الذهني   اخل ا  

 الذهني .  اخل ا   استاتيةي   اسدا ا  عل  التبي  كلي    طالب ت ريب ▪

  معلم    ح   خالل  من  ذاتياً(  املنظم الدعلم  ومقيا   الدحصيل    )االخدبار  لبح ا أ ايت  تفعي  ▪
 وتفعيلهما.  اسدا امهما عل   الش عي   العلو 

 البحث:  مقرتحات
  ال راسات   هذه   ومن   مسدقبلي    ل راسات   مق م    مبثاب    البح    ا هذ  تع  
 يل   ما الباحثان  يقتحها اليت
  اخل ا    إستاتيةي   فاعلي      تعو   احلالي   للبح   مماثل    راس   إج اء  ▪

 أخ ى.   راسي    وم اح   أخ ى  راسي  موا   يف الذهني 
  اخل ا    إبستاتيةي   ومع فدهم  اسدا امهم   م ى  يف  املعلم    أ اء   تقومي  ▪

 .الذهني 
  ت ريسي   واستاتيةيات  الذهني    اخل ا    إستاتيةي   ب    مقارن     راس    ▪

 أخ ى.  ح يث 

  تعلم   مث    أخ ى   مدغيات   عل   الذهني    خل ا  ا  استاتيةي    اسدا ا   أث  ▪
 الدفكي.  مهارات تنمي  املشكالت  ح   املفاهيم 

  عل    الذهني (  )اخل ا    ت ريسي   استاتيةيات  يدضمن   مقتح  ب انم    فاعلي  ▪
 للمعلم . املهني    الدنمي 
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 المـــراجـــــــــع
 العربية:   املراجع  أوًًل:
  التحليل   وطرق  البحث   مناهج   (. 1996)  آمال  وصا     فؤا   ح ب   أبو -

 مص .  القاه ة   املص ي   االجنلو مكدب   اإلحصائي
   والتعليم   التعلم  واسرتاتيجيات   أصول  (. 2009)   صايف  ش ي   رايش    أبو -

 والدوميع.  للنش  الثقاف    ار عمان 
 واخل ا     الذهين  العص   اسدا ا   فاعلي    (. 2014)  ذيب   شاه   ش يخ   أبو -

  فو    الدفكي  مهارة  وتنمي   ال راس   الدحصي   يف  الدولي     لمالدع  ومنوذج  الذهني 
  العقي ة  تعلم  حنو   واجتاهاهتم   األر ن   يف   األساس    الداسع  الص    طالب  ل ى   املع يف

    والنفسية  الرتبوية  والدراسات  لألحباث  املفتوحة  القدس  جامعة   جملة   اإلسالمي  
 . 286-251 ص  (  8) الع   ( 2) اجملل 

  يف   ال اخلي   وال افعي   للدعلم  الذايت  الدنظيم  (.2007)  اهيمإب    إب اهيم  أمح   -
 كلية  جملة  تنبؤي (  ) راس   التبي   كلي   طالب  ل ى   األكا مي   ابلدحصي   عالقدهما

 . 135 -62 ص  (  3) جزء (  31) ع   مشس   ع  جامع    الرتبية
  مية اإلسال  الرتبية  مناهج   (.2011)  حمم   وعو ة   ابدهال  رم    وأبو  فوم    أشديوه  -

 والدوميع. للنش  الصفاء  ر عمان  األوىل  ال بع    تدريسها وأساليب
  مفاهيم   العلوم:  تدريس  طرائق   (. 2009)  سليمان  والبلش    هللا  عب   سعي    أمبو -

 والدوميع. للنش  املسية   ار عمان  األر ن  (  1)  ط  عملية وتطبيقات
  االتزان  ت ريس  يف  الدفكي  خ ا     اسدا ا   فعالي    (. 2007)  صالح   خال   البام   -

 اجلمعي    املدع ة   وذكا هم  الثانو    الثاي  الص    طالب  حتصي    عل   الكيميا  
 عش . احلا    العلم  املؤمت  العلمي   للتبي  املص ي 

  يف   ال ايضيات  لد ريس  العق   خ ي    اسدا ا   أث   (. 2010)  منصور  البال    -
  كلي   منشورة   غي  ماجسدي  ال رس  املنورة   ابمل ين   املدوس    امل حل   طالب  حتصي 
 طيب .  جامع  التبي  
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  حمم    ابلق    عب ا  حتقيق   التمذ    سنن  (. 2002)  عيس    بن  حمم   التمذ   -
 للنش . احلل   ار  القاه ة  فؤا  

  الذهني    اخل ا     ابسدا ا   تعليم   ب انم   فاعلي    (. 2009)   حمم   جيهان  الليث   -
  الدعليم    تكنولوجيا   ما ة  حنو   واالجتاه  حصي الد  من  ك   عل   واالنتن    واملع في 
  ال ايض    لعلو   احل يث   االجتاهات  أسيوط    جامع    ال ايضي    التبي    لكلي   ال ابع  املؤمت 
 . 66-23   1  مص   العم   سو  ضوء يف

    الثانوية  مرحلة  يف  التحصيل  على   املدرسي  التوجيه  أثر  ( 2010)  حمم   ب و  -
 نش . وال  لل باع  األم   ار ليبيا 

 وأث ها للدعلم وال افعي  الدعلم استاتيةيات ب  العالق  (.2008) آمال يوس   بن -
 اجلزا  . جامع   التبي   كلي   منشورة  غي  ماجسدي  رسال  ال راس   الدحصي  عل 

 ج ي .  مكدب  ال اي     عقلك استخدم  (.2006) توي بومان  -
 ج ي .   مكدب ال اي    أوًًل  العقل (.2007) توي بومان  -
 ج ي . مكدب   ال اي    العقل خلرائط األمثل  الكتاب  (.2009) توي بومان  -
  عل  (HBDI)  هيمان  بنموذج  الد ريس  أث   (. 2009)  عب هللا  جناه  بوقس  -

  جملة   التبي    بكلي   الثالث   ال فق    طالبات  ل ى   اإلب اع  ومسات  الدحصي   مسدوى 
-63  ,  (3)  3  الع ب    التبوي   راب    .النفس  وعلم  الرتبية  يف  عربية  دراسات
104 . 

    والتجديد  األصالة  بني  اإلسالمي   الفقه  (. 2005)  حمم    هللا  عب   اجلبور   -
 للنش .  النفا س  ار  األر ن  األوىل  ال بع 

  مسدوى   رفع  يف  الذهني   اخل ا     اسدا ا   أث    (.2013)  عب ال محن  رنيا  اجلن    -
   واملعرفة  القراءة  جملة   إلع ا ي  ا  امل حل   تالميذ  ل ى   ال ايضيات  يف  الدحصي 
 . 378-126   139 مص  

  العلمي   املفاهيم  بعض  تنمي   يف  مقتح   استاتيةي   (. 2007)  شيماء  احلارون  -
  من   اإلع ا ي   امل حل   تالميذ  ل ى   الذاك ة  وراء  ما  ومهارات  الوج اني   واملهارات
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  جامع    القاه ة   شورة من  غي    كدوراه   رسال    الدعلم   صعوابت  ذو    عقلًيا  املدفوق 
 مشس. ع 

 الدحصي   تنمي   يف  الدفكي  خ ا     فاعلي   (.2009)  حمم   حمم   ثناء  حسن  -
 الثانو    األول  الص   ل الب  األحياء  ما ة  حنو  واالجتاه  للدعلم  الذايت  والدنظيم
 . 159  -152ص  ص   التدريس وطرق املناهج يف دراسات األمه   

 وعالقدها  للدعلم  الذايت  الدنظيم  ياتاستاتية  (.1995)  حلم   فاطم    حسن  -
 جملة   اإلع ا     الثاي   الص    طالب  ل ى   الذكاء  ومسدوى   ال راس    ابلدحصي 

 . 191 -159 ص  ( 22) الع     ابلزقازيق الرتبية كلية
 الص   طلب   حتصي   يف  الذهني   اخل ا     اسدا ا   أث   (.2011)  حن   حوراي  -

  م ين   يف   احلكومي   امل ار   يف   العلو   و حن  اجتاهاهتم  ويف  العلو   ما ة  يف  الداسع
 فلس  . الوطني    النةاح جامع  التبي   كلي   منشورة  غي  ماجسدي رسال  قليقل  

 الش عي   امل ار   تعت    اليت  املشكالت   واقع  (. 2002)  إب اهيم  هللا   خل  -
  التبي     كلي   منشورة   غي  ماجسدي   رسال    عليها   الدغلب  وسب    غزة  مبحافظات
 فلس  .  اإلسالمي    اجلامع 

 العلمي   املفاهيم  تنمي   يف   وأث ها  العق   خ ا     (.2014)  الفداح  عب   نوال  خلي   -
  ما ة   يف  االبد ا    ال ابع  الص    تالميذ  ل ى   العق  عا ات  وبعض  البص     والدفكي
 . 173 -129  ص ص  (  1) الع   (  17) الع     العملية الرتبية جملة العلو  

  مص      اإلجناز  أهداف  وتوجيهات  ذاتيا  املنظم  التعلم  (.2006)  ربيع  رشوان  -
 الكدب.  عال  القاه ة 

  الكوي     ( 2)  ط    خطوة  خطوة  الذهنية  اخلريطة  (. 2009)  جنيب  ال فاع   -
 اخل .  م ابع

  العلو    ت ريس   يف  العق   خ ا     اسدا ا   أث   (. 2009)  طلب   حسان   أمح    ال ويب  -
  اإلب اع   الدفكي  وتنمي    األساس   الدعليم  من  الثاني   احللق   تالميذ   حتصي   عل 

   مص .  الفيو    جامع  التبي   كلي   منشورة  غي  ماجسدي رسال  ل يهم 
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   ار     عربية  حماولة  األهداف  تصنيف  ( 2015)   كمال  وميدون   حسن   ميدون  -
   مص . القاه ة  املعار  

 عل    ي الذهن  اخل ا     اسدا ا   فاعلي    (. 2013)  السدار  عب   حمم   سال   -
  القاه ة    اخلاص     التبي    قسم   طالب  من   عين   ل ى   لبلو    العليا  املع في   املسدوايت

 . 168 -145  ص  ( 33) الع    النفس وعلم الرتبية يف عربية دراسات  جملة
 الدحصي   يف  الشكل   املنظم  استاتيةي   اسدا ا   أث   (.2007)  ان اي  السل    -

   املنارة  جملة   ال ولي    الغوث  لوكال    الدابع      التبوي  العلو   كلي   طلب   ل ى   ال راس 
 . 369 -343 (  4) ج (  13) ع

  عل   الذهين  العص   اسدا ا   (.فاعلي 2010)  ماي   اخل ابش    حمم و  السالمات  -
  اجمللة   حنوها   االجتاهات  وتنمي   اجلغ افيا  ما ة  األساس   السابع  الص   طلب   حتصي 
   .385  -357 ص  (  27) الع   مص   مشس  ع   جامع   الرتبوية

  يف  ذاتًيا  املنظم  الدعلم  عل   قا م   ب انم    فاعلي   (.2017)  سعي   ظبي   السلي    -
  التبي     كلي   جمل   ق      ول    يف   العاش   الص   طالب  ل ى   الكداب   مهارات   تنمي 

 . 127  -29 ص  ص  يوليو   ( 2) اجلزء ( 174) الع    األزهر جامعة
    مهاراته  وتنمية  تعليمه   وأنواعه  سياتهأسا  التفكري  (.2011)  سناء  سليمان  -

 الكدب.  عال  القاه ة 
  حتصي    عل   وأث ها  الدفكي  خ ا     (.2006)  عب ال محن  حمم   سني   الشافع   -

 امل حل    لدالميذ  العلو   لدعلم  الذات  تنظيم  اسدا ا   وتعزيز  العلمي   املفاهيم
 العلمي   التبي   العاش     العلم  املؤمت   العلمي    للتبي   املص ي   اجلمعي   اإلع ا ي  
 األول. اجملل  املسدقب   ورؤى  احلاض  حت ايت

  العص    ب  يق   الفني   التبي    ت ريس  جو ة  (.2007)  حسين  حمم   األشق   -
  الص    تالميذ  ل ى   والدحصي   االبدكار    الدفكي  تنمي    عل   ذلك  وأث   الذهين
  ضمان   معايي  اي الث  العلم   السنو    املؤمت   عمان   بسل ن   األساس   اخلامس
  -389  ص  ( 1)  جمل   الع يب   واوطن  مبص   النوع   الدعليم  يف  واالعدما   اجلو ة
414 . 
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 الصورة   تكوين  يف  املفاهيمي   اخل ا     استاتيةي   فاعلي   (.2014)  مينب  الشم    -
  طالبات   ل ى   الدعبي  ما ة  يف   اإلب اع   الدفكي  مهارات  وتنمي   الكدابي    الفني 
  اإلسالمية   اجلامعة  جملة  السعو ي    الع بي   اململك   يف  س  مدو   الثال   الص 

 . 329 -275  ص (  2) اجلزء (  20) الع    والنفسية الرتبوية للدراسات
   واملكفوفني  للمبصرين  الذهنية  اخلرائط  أسرار  (. 2007)  السي   الشيشيين  -

 والدوميع. لل ابع   املهاج   ار اإلسكن ري    مص  
  حتصي   يف  العقل   والنمو  الدفكي  خ ا     ب   ع الدفا   (.2007)   موس   صا    -

 اجلمعي   االع ا     الثال   الص   لدالميذ  الق ار  واختاذ  االبدكار    والدفكي  العلو 
 .2ع     11 اجملل   العلمية الرتبية جملة  العلمي   للتبي 

  الدحصي   يف  املفاهيم  خ ا     اسدا ا   فاعلي    ( 2017)   العةيل   رمي  صاح  -
 امل ار   يف   األساس   السابع  الص   طلب   ل ى   اإلسالمي    التبي     ةمبا  ال راس 
 ط ابلس.  جامع   التبي   كلي   منشورة  غي  ماجسدي   رسال  مباليزاي  الليبي 

  الدفكي  مهارة لدنمي  الذهني  اخل ا    توظي  (.2013)  رمضان حمم  غا ة ضهي  -
  األساس     الداسع   الص  طالبات  ل ى   الدكنولوجيا  يف  الدحصي   يف  املنظوم 
 بغزة.  اإلسالمي   اجلامع  التبي   كلي   منشورة  غي ماجسدي  رسال  

  الدعلم   استاتيةيات  عل   قا م  مقتح  ب انم   (. 2013)  عضيب  بن  اني   العدي   -
 ل ى   الفقه  ما ة  يف الناق   الدفكي  ومهارات  ال راسي   الدحصي   تنمي   يف  ذاتياً   املنظم
  الق ى    أ    جامع   التبي     كلي   منشورة   غي   كدوراه  رسال   الثانوي .  امل حل   طالب
 املك م . مك 

  أساسيته   والنفسي:  الرتبوي  والتقومي  القياس  (.2011)  ال ين  صالح   عال   -
 الع يب.  الفك   ار القاه ة   املعاصرة وتوجيهاته وتطبيقاته

  لدفكي ا  تنمي   يف  الذهين   العص   خم   اسدا ا   أث   (.2012)  نبهان  مشوع  عم   -
  ق اع   مشال  حمافظ   يف  السابع  طالبات  ل ى   اجلغ افيا  ما ة  يف  والدحصي   اإلب اع 

 األمه .  جامع   التبي   كلي   منشورة  غي ماجسدي رسال  غزة 
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 ما ة  ت ريس  يف  الدعاوي  الدعلم  استاتيةي   فعالي   (.2008)   خي   مفلح  األكل   -
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 املص ي .  األجنلو مكدب 
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  بعض  حتصي   عل   الذهني   اخل ا     اسدا ا   فعالي   (.2009)  أمح   ه ي   وقا   -
 مك   مب ين   الكبيات  الثانو    األول  الص   ل البات  األحياء  مق ر  موضوعات
 الق ى. أ  جامع   التبي    كلي   منشور  غي  ماجيسدي  رسال   املك م  
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                                                                           هـ 1441 /4 /5تاريخ قبول البحث: هـ   1440  /1  /19تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:
إلددسملدد الدردداله دمددال شددندد لاددهيئل   ددن ل   دد لهتدد الدر سد دد لديل  ملدد لدا دد   لد

يدادد ني ابلامناتددن لدريددت دمل اليهرتدد  لارتم ددن لهيددامللكلد دد لادد لدا دد   لدرتدد سمل ال
هلددالدرتشددندد سليد ددتل االدر سد دد لدادد،اولدر بدد  اليد  ددت ن  ل دد لدإلددسملدد الدردداله دمددال

 ل شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل لا لمج عل ش د لييك رل سد  سليه  ئلجمتشعلدر سد  لل
سليه بدلالدر سد د لديلدر،تدن ول43ي  د ملل)يدا ني ابلامناتن لدريت دمل الل دلييكد  ا (ل ش د ا

لدآله  :
 ئلاتظملل فرددلدر سد  لمل دفرتد ئل لدمجلمج دعل  دنسد لاد سلدا د   لدإلددسملد لدرداله دمداللل

لناتن لدريت دمل الب سم ل)ا دفق(سلاهيئل   ن ل    لدرت سمل اليدا ني ابلام شندد ل
 ئلاتظملل فرددلدر سد  لمل دفرت ئلم ًّدل لمجل  نسد لاد سلدارتم دن الدردالهيدامللكل د  ل

دإلددسملد الدرداله دمدال شدندد لادهيئل   دن ل   د لدرتد سمل اليداد ني ابلامناتدن لدا    لل
ل)ا دفقلم ًّد(سدريت دمل الب سم ل

 صدن   ل ،د ل ملايدت اللد رد لكلد دتأنا ل فدرددلدر سد د ل له م لفدري لاد لد رد لد
اد لاد سملد  دت ن  لهرمدعل  دت الاتلدظل)در ني   ددلدادي لدإلددسملد سلدرد يسد ل  لل ملا سلل

لدرت سمل   (س
كشنلق االدر سد  لبتضلدرت ب ن الا ل برز ن:ل متت لمج علدإلمدرد د لدإلددسملد اليدانر د ل

  نان لانال لمش عل   ن ل    لدرت سمل اليدا ني ابلامنات سقن   لبارتشند ؛لب،ن ل

 
لدا    لدإلددسمل دل شند دل   ن ل    لدرت سمل سلدا ني  ئس الكلمات املفتاحية:



 

 

 

 The administrative difficulties faced by the Deanship of Faculty and 

Employee services at Saudi Universities. 

 

Dr. Abdulaziz Sulaiman Al Dowaish 

Department of Educational administration and planning. - Faculty of Education 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

 

Abstract: 

The study aims to identify the administrative challenges facing the deanships 

of faculty and employees affairs in Saudi universities, and make relevant 

recommendations that contribute to reducing the administrative problems facing 

these deanships. 

The study used a descriptive statistic methodology, and used a survey 

questionnaire as an instrument for it. The study population consisted of all the 

deans and vice- deans of the deanships of faculty and employee affairs in Saudi 

universities. The study found the following results:- 

Most of the participants in the study agree with all the statements depicting 

administrative problems facing the deanships of faculty and employee services in 

Saudi universities, with a Likert statement of (agree). 

Most of the participants in the study strongly agree with the statements that 

indicate solutions to the administrative problems facing the deanships of faculty 

and employee services in Saudi universities, with a Likert statement of (strongly 

agree). 

There are no statistically significant differences at any significant level in the 

responses of the study participants on any of the items indicated in the survey 

questions considering the following variables (job - managerial experience – 

professional development courses). 

The study also made some recommendations, most notably: Automating all 

administrative and financial procedures at the Deanship - Building a 

comprehensive database for all faculty and staff at the university. 

 

key words: Administrative problems - Deanship - Faculty members - 

Employees. 
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 : مقدمة
ثدرلدإلجيدنيبلفد للدااشد لدرتد لهلدنلدألللرتتل ش  لدلهتد لدمناتدن لاد لداه دين لل

يهرت ادااللللهطد س جمتشدعل دئ مل د د ددلللل  ثل فد للللدر  ددس شل د ل در د رمل ل
انمح ا دب ن للملتطلبللدمناتدن لل ياانسمل ل بد يسهل لدمجللر ،ت  للللالدددسمل ل

فدألدد  دإلسل اص سل درتط ملرللنمناتن ل ا،طلقل ي  ل يداترف ال رلتلملل اتنعل
دإلا نان يدررق ال  ل در  رمل يدر  ن دللاليدررت سد للالثل ب ال ي لل ل فا ل ال

 مه  لس نر لل لمجلل(للم1985تذاللهبنلكل مل شل  لهط ملرسليملهك لدري فل)يُل
دإلددسمل  دإلددسد لكلمج علدجملن  ل ب لل؛يدانر  للادمنات لكلهط ملرل للاألهننل ل

يملرالللاللا لق للخمتلفلداه ين لد متشن   بالليتذالللللنلي ئله  ئل من امال
درالهتطلبللللالمجلدرتشل ن لدإلددسمل دمناتن ل لل مه  لهرك زلل(لم2014ات ضل)ل

يد ت نسلدا دسدلللليد ترتطنبللايختط طلدا دسدلدر  رمل الل ل لليه ب فلدر نين ف
دألللادر  رمل  يداتنساللادد يهرت  ملل داانسد ل يهط ملرل يه م اللللايه،ش  ل ي   زل

كللديل مه  لايت اللفتنر  لدألفرددللم(لل2009سليمللشحلدرلنا مل)دا دسدلدر  رمل 
 للد ملل  ملداركزمل لكلدرتشلاليا نسك لدا ني ابلكلليب  ن لدرتشللا ل 

من بلل يدرمك زل لمجل يدانر  ال داندمل ال د  دفزل من بل يهتزملزل دررتردسد ال دختنال
للدر يسد لدرت سمل   اليسبطلد  دفزليدا نفآ لبترت  مللدا ني ابسليكل ذدلدري ن ل

در )مل ظل درديللللم(2011 ديدل در يسل متنس الل مه  ل داين   للتشندد للدرذمل
ي نس للللاامناتن  دد لل دالتل  ل دإلددسمل ل ار   د ل كل  قنهتنل يارال

دمنات  داين    طن ل درتشندد ل هُت ل دأل ن للال  ثل رلتشل ن لللل لدحملركل
ي ل انلليدانر  لامنات للادإلددسمل  درتشلال دددس ل دإلددسمل ايهير  لك ظ لجتنهل للا  ل
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درت،  ذمل للادر نين فيلللانمداللرتت دللليدانر  ل ارتشل ن ل يب انل مي  ل للادرال
دمنات لهتحشلل   ن لمي ش لا ل  للليداين    دئل دررت ل:ل سلي ل المي  ل

داه ل لل در  رمل ل ار  ددسل دجملتشعل هزيمل ل ا ل  لل يداش زال دررايدمل ديس نل
ليدازيد لااانسد لدر زا سلل

درت سمل هُت ل شنليل اهيئل   ن ل    ل امناتن للا ليدلللادد ل ني ابل
يدا ا   داين   ل درتشندد ل ا ل برزل دررد  لل؛دريت دمل ل يايهير نهتنللللار يس نل

كلل يلدمي ش ل يدا ني ابال درت سمل ل دا ان لد ترتطنبل   ن ل    ل هرت  ل
دمنات للادإلددسمل  ا،ي يبل ا،نيدانر  لمش عل يا،نخل ب   ل دجيندل ديل  بلل؛ل ت انل
دللسرلتشل ملهك ل دري ن ل )ليكل ذدل سيحلللل(ل لمجل مه  2016رت،زمل ه،ش  ل

ا لل يدرتللصل ارتشندد ال درتنالابل بابل در رملقل بريحل يدرتشلل درتتنيئال
داركزمل لل حن ل  مل يدرت مال يدرتشلال دإلمرد د ل كل در ريسمل ل غظل داط د ل

لللارتشلس
 مشكلة الدراسة: 

درت سمل ا اهيئل   ن ل    ل امناتن للله دمال شندد ل يدا ني ابل
يدس مللدإلددسمل ال  ثل  ل ذهلل    لات،   لكل ث،ن لممنس  ل ددريت دمل لا

ا لل رذدلكنئل :ل هت رتال   نانا يق ل داطل بال درتشلل فتنر  ل ا ل دا    ل
درتللبل ل انسلل درتنالابل لمجل اين   ل دا    ل د ترتصن ل ذهل در ريسمل

درالل دا    ل بتضل دري ن ل ،نكل يق لليكل ذدل درتشندد ال بتضل ه دمال
درتشلال يللمجانه  ئلل دمرد د لي  ل بل ب   لبي بلل لا ل درين  لكل دا،نخل

( در صظل انل ك هل ديللللا(م2013درتشلالي  ل دا    ل   ثل زالل ذهل
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دإلددس لل ممنلمل تفلا نسك للدات عال  ثللمنطل دررتردسال دختنال ملتيمللااركزمل لكل
 لكلل تلرديد لادأل شنللدإلددسمل لارتشند دايت   مل لكلب،علدررتردسالاعلكثر لل

لا لدأل شنللدرريه ،  ل لهط ملرلدرتشلسللب  ا
امناتن ل يدا ني ابل درت سمل ل رتش د ل   ن ل    ل در يسمل درلرتن ل يكل

( بتضلل2014دريت دمل ل ا ل د  ت ند ل درت ب ن ل لمجل مه  ل سكز ل م(ل
دانرل دأل ظش ل كل در،نمح ل جتربتانل دريت دمل لكل يملرالللدمناتن ل يدإلددسمل سل   ال

د ضرلدر ن ثل ئل دإلددسمل ل ب حال دا    ل ألئللسد  ل ر  ل الح ال يس ل
دإل تنم  ال يل  ملل ضتفل درتشلال يل د نق ل كل دإلددسمل ل  بل دا    ل
داه ل ل  لل يدر  ددسل در  ن د ال رتزيال هُت ُّل ي انل بلل دأل  داال  رت قل

ه  ئل كثرلل ق ل ب  ن ل شلال كل فرصل  رالل يهرت ميانللدر حثل  ل مناب  ال
دانر  دمناتنرلح دفزل ختيرل يبذرال يدات، مل سل يدايد لل ل در  ن د ل  ل ذهل
در ريلدإلددسمل ؛لل ا ل ايت الللسلرذدلكنئل دا    ل لمجل ه ل صل ذهل مل

 يدرتشلل لمجلدرتللبل ل انسلادرتشندد لامناتن لدريت دمل 

 :أسئلة الدراسة
ه دمال شندد ل1سلل درال دإلددسمل ل دا    ل انل اهيئل   ن ل    لللل:ل

لمناتن لدريت دمل ؟لني ابلايدا للادرت سمل 
ا لل:لل2سلل رلح ل دارت ا ل دارتم ن ل در سد  ل لمجل ا دفرت ل فرددل ا الل انل

دإلددسمل  درت سمل للادا    ل اهيئل   ن ل    ل ه دمال شندد ل لادرال
ليدا ني ابلامناتن لدريت دمل ؟لل
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د ر :لل3سلل اد ل فري ل ه م ل د تأللل لل در سد  للد صن   لكل نا ل فرددل
ل؟ل( الداي لدإلددسمل الدر يسد لدرت سمل   د ل)در ني  تزاللاتلظلهُل

 أهداف الدراسة:
لدر سد  لد نر  لديل رت قلدأل  دالدآله  :ل تا
لادا    لدإلددسمل لدردداله دمددال شددندد لاددهيئل   ددن ل   دد لدرتدد سمل   مل لل

لسيدا ني ابلامناتن لدريت دمل 
كلد ددددد لاددددد ل لدفرتددددد ل فدددددرددلدر سد ددددد ل لدددددمجلدارتم دددددندرتتدددددرال لدددددمجلاددددد اللا ل

لادا ددددد   لدإلددسملددددد لدرددددداله دمدددددال شدددددندد لادددددهيئل   دددددن ل   ددددد لدرتددددد سمل 
لسيدا ني ابلامناتن لدريت دمل 

 أمهية الدراسة:
 هيزل ذهلدر سد  ل مه تانلا ل  للانلمللمج:

لدألمه  لدرتلش  :لل
ه ▪ ا ل  لل يارال ااملال ا ض عل هتطر ل در سد  ل  ل صلل ئل ذهل

دإلددسمل لل درت سمل للبتشندد دا    ل ليدا ني ابلللااهيئل   ن ل    ل
لامناتن لدريت دمل الي  لل  مانسل

 (س2013 ئل ذهلدر سد  لأتيتلد تأنب لرت ب  لدسد  لدر صظل) ▪

در سد  لل ▪ للدمناتن للا ملريمي  ل ئلمليت   لا ل تن ول ذهل در  ا رت  ئل ؛ل
لسللابل  ن ل    لدرت سمل ليدا ني اهيئل ر  ت ،نسلهبنلكلهط ملرل شندد ل
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 دألمه  لدرتط  رت  :لل

اا لل ▪ يدا ني ابل درت سمل ل اهيئل   ن ل    ل فن ل  ل دد ل شندد ل زايد ل
سدمت للبدر سد  لللل تن ول ذه رتط ملرللتلذمل ل ارتشندد ؛ل يدر ك  ل رلتش د ل

 ممنس نهتمللدر ني    س
ييك  ل شندد ل   ن ل  ▪ آلسد ل ش د ل ايح  ل در سد  ل دد ل    للهت ل

دريت دمل لل امناتن ل ه ددرت سمل ل درال دإلددسمل ال دا    ل ماامللل  لل
 ي  لل  مانسلل

رتشللل ▪ درت سمل ال كل شندد ل   ن ل    ل رلرت ندد ل م مل  ل آفنقانل مل تحل
ي  للل ه دمااملل درال دا    ال اتنم ل رلتنالابل ييسشل شلل ديسد ل

   مانسللل
 حدود الدراسة:  

 دلدآله  :لدقتصر ل ذهلدر سد  ل لمجلد  يل

 لدإلددسمل لدراله دمال شندد لاهيئل   ن لل   لداد  يدلدا ض    :لل
درت سمل  دريت دمل يدا ني ابللللا    ل هيامللكللامناتن ل ارتم ن ل يهرت  ل ال

ل  مانسل
درت سمل ل ييك  ل شندد ل   ن ل    ل مج عل ش د ل در  رمل :ل د  يدل

ليدا ني ابلامناتن لدريت دمل س
دا ن   : درت سمل للد  يدل اهيئل   ن ل    ل يدا ني ابل شندد ل ال
لسللامناتن لدريت دمل 
ل دس1438/1439درتنملدمنات لد  يدلدرزان   :ل
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لمصطلحات الدراسة:
 املشكالت اإلدارية:  

للالبت ب لدا    لدإلددسمل لأبهنن:لللل(51ماص2006ملترالدرتلليآ ريئل)
غش ضل ه يلللال يل ديل يتن ل درط  ت ل دا قفل دحنردال  ل د ل لللللالظل يل يدجيندل
لسل يل لانلللال  فلا ل  هتنلدا،ن   لرلتلل

دات قن لدإلددسمل لكلجمنللل:للأبهننلللنلدمرد  ًّلللدإلددسمل للليملترالدر ن ثلدا    ل
يهت قل رت قلل درتشل(ال دمرد د ل داركزمل سل متت ل درص   ن سل د  دفزسل )درتلط طسل

ل   دالدرتشند سل
ل:لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، واملوظفني

( در صظل أبهنن:2013 رفانل منات للللم(ل دددس ل ي  د ل ا ل للدإلانملي   ل
   ن للللخيص لا نار ل  لكللانلل ايهيرايهير للاللدإل  ا  ب ل ت دللللاش ل

درت سمل  دريت دملللملرتفليا للللا    ل ا ل للدألا سلا لللليغظ مللللابل  شاملل
درتت يدانر  الليدألكندمي  الليدإلددسمل در ني    الل إبمرد د ل ه   ل يلابلال ه،تا للال

ل سلر نل ش  لاهيئل   ن ل    لدرت سملإبب دسلقردسلدرترتن  اليمل مل
يدا ا  لل داين   ل درتشندد ل د  الل أبهنن:ل  ل دمرد  ًّنل در ن ثل يملترفانل
يدانيلالل دإلددسمل درتشلل آر ن ل هط ملرل كل هياملل ل درال دريت دمل ال امناتن ل

ليزايد لدر  ن  لد  تنم  سل
در  درت سمل :لهترال دا،ظش لر هيئلا،ي يبلدمنات   ن ل    ل ن لل ح ل

( دأل نهذ لل(ل2015دريت دملابل أبهنمل:ل درت سمل ل يدأل نهذ للللا   ن ل    ل
لدا نسك ئاليدأل نهذ لداين  يئسل
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دا    لل دا ا ل كل در  رمل ل رلش دسدل درت،  ذمل ل در  ح ل هترال دا ني  ئ:ل
درل2018) فد ل ا   د ل ناد ل مل دللليني  د ل اد ل دا نيفلأب ا:لكلل  يللللا يرد (ل

ااشنهتدنل ملدًّل د دملليني  تداكنئللنللميدنسسل اردال د لطرملدقللللا شلدال يل  د د لكنئل
ل يلدرتتنقد لبص د لدد شد ل يلاهقتد سللادرتت  د 

يملت ىنلدر ن ثلهترملفل   ن ل    لدرت سمل اليهترملفلدا ني ابلكلدسد تال
 د نر  سلل

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
لمتا  :ل

 ني ابلامناتن لدريت دمل للد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل ليداهت ل شند
كل ن لياتن  للمبين   للللدرتشندد لداين   ليدا ا  ال  ثلدهننلهرت ملا ل  مل

لانسلرلرت نملب نين  لليدددسد لدمنات 
درتشندد للهلاللاا دفرت ل لمجلد  ن ل  لدال للجمل لدرتتل مللدرتنيللي ظنمل
ملجمل للداند لداناي ل  ر لا ل ظنلل(لا ل4  ثل صالدر رتر ل)لداين   الل

 لمجل"دا دفرت ل لمجلد  ن لكل ن لياتن  الللل(ل32 دالص2015درتتل مللدرتنيلل)
دررتن ش الل دمناتن ل كل اين   ل ي شندد ل حبثال ياردكزل ي قينمل لش  ال
در ل ن ليداتن  ليدألقينمليداردكزليدرتشندد لبت انلل يرلشأل لداول ذهل

ل لدألارلدرلنؤه"سب تضال يلدرلن لانلملرتت 
اهل يدا ني ابلليئل   ن ل    لليهرت مل شند ل بت،ظ ملللامناتن للدرت سمل ل

درت سمل للادمرد د لدر هيئلدانر  ليدإلددسمل  لاف شنلملتتلقلب هيئل   ن ل    ل
يدرتشنل( يدايتل اابل يدر ، ابل )دإلددسملابل يدا ني ابل كل  شاملل الليا ل
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قلدررايد لكلدرت سمل ليدر حثللرتحرت للاليه يظلكللانلا لاأ ال  ا لدمنات 
درذمللللايارالا ل  للد تشناانلارت،صرلدر  رمللاي  ا لدجملتشعللالش درت

دجيندلللا ل  لللا نسلكلدرتشل  لدرتتل ش  ليدإلددسمل لكلدمنات ميثللدحمل سلدأل
درت،ظ ش   درل د حل بتط  قل ي ندر ل بح  ل ا،ي يبللللاب   ل شلل يه    لكنف ل

هبن لادمنات ل لل يدر  نفرتتزملزل لدا ض    ل ل)دمنات   ل  دمل لليتدرل
ل(س2015ادإلر مي   

هرتنسملرل شندد ل   ن ل    لل بتضل در ن ثل لمجل دط عل يا ل  لل
ب لل اش ل دإلانمل )منات ل اثل:ل دريت دمل ال امناتن ل يدا ني ابل درت سمل ل

دإل  ا  الل ط   الل2014 ت دل )منات ل دالالل2014م(ال )منات ل م(ال
)دمناتل2015 ت دالل دإلر مي   اللم(ال دريت دمل ل فإئل ذهللللم(ا2015 ل

   :درتشندد لهت الدي
رترت  ل  رعلللل؛ رت قلدرت نالليدرت دزئلدرتلش ليدرتشل لبابلدددسد لدرتشند 

لدل  لبظيقردط  لدررتطنعلدرتنمسبت  اللاي مليرلدا ان لا،ي يبلدمنات 
درت ق  درتتل مل,للاللدرت دبللاعلدمان لاد ل للادا    لليزدس لدا ا ليلك زدس ل

 ر  ت ند لا ل  انهتنسلل؛ لد   ا  ا لدمانيغظ نللايزدس لدرتشليل

لسكنف لليدإلددسمل لا،ي يبلدمنات للاد  تشنمليدرت،نمل لار هيئلدانر  
ر قت د لللل؛جيندلمن ا لفرمل لرألدد لداتش زلأل مللدإلددسد لد   مل لامنات د
لهبنسل

درت بابل   ن ل    ل درت ق ل بت املللا سمل ه ث قل يدبرل اعل للايدا ني ابل
لمنات سلددس لدياعلدل



 

 

 

327 
 الرتبوية  لومالع  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

درت سمل لل در نال ل  ل   ن ل    ل داتل ان ل رت ث قل ه فظلقن   لب نان ل
ليدا ني ابس

درت،ظ ش   درل د حل يه    لا،ي يبللللادجيندلب   ل شللبح  لي ندر لبتط  قل
لرتتزملزلدا ض    ليدر  نف  سلل؛دمنات لكنف لهبن

 وظفني: ات شؤون أعضاء هيئة التدريس واملاهليكل التنظيمي لعماد
ا ل  للهت عل  نكلل شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل لامناتن ل
لدريت دمل له ابل ئل ،نكلد ت فانلكلايش ن لهلالدرتشندد اليفرتانلانلملل :ل

لمناتن لر ملانل شندد لاهيئل   ن ل    له سمل سلل
لا ني ابسلمناتن لر ملانل شندد لاهيئل   ن ل    له سمل ليل

لسمل ليدا ني ابسلل لر هيئل   ن ل    لدرت مناتن لر ملانلدددسد ل نا
درت ت  اللللخمتل  لا لدرت،ظ ش  لهلذهلدرتشندد لللليمل  ظل ئلدهل نكلل   ث:ل

درتشندد لل بتضل ف  ل هلنال درتنبت ل دألقينمل ي  دل درتشند ال يك  ل ي  دل
ملت علبت انللللب ،شنلله  ئله ت  لدرتشند لا ملرلدمنات لا نار ايدإلددسد لدرتنا لل

د ت الك ظلكل  دليك  لدرتشندد الف  م لكلبتضللللاعللسيك للدمنات 
دمناتن لث ث ليك  لرلتشند الب ،شنلكلبتضلدمناتن لهلنليك لليد  الكلل

رلتشند كلبتضلدمناتن لل ابل لمل م لل درتشند للللس مليك لل يهت دل قينمل
يدهل   درتشلل ه،ظ ملل أل رالال يبل منات ل درتشند لا ل رتلال )در صظاللللل ل

لسه(2013
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ـــة التـــــــــــدريسبقســـــــــــام اإلدارات واأل ــادة شـــــــــــؤون أعضـــــــــــاء هيئـــــــــ  ،عمـــــــــ
 واملوظفني:
يدا ني ابللر للل درت سمل ل اهيئل   ن ل    ل ا ل شندد ل  شند ل

اليا لل نصلهبنالرت،ظ مللدرتشللارتشند مناتن لدريت دمل ل   لله،ظ ش للا
دمنا درت،ظ ش  لكل دهل نكلل د تتردضل هت قلل  لل دريت دمل الملت حل هننل تن ل

ارت ل هتتلقل ي قينمل دددسد ل يم دل لا ني فمجل در ني    اللل يدرت     ل
ب لل شند اللللاثلل ذهلدإلددسد ليدألقينملليم د للألمه ليللليدر    ليدرريدهب؛

درت سمل للفاذه اهيئل   ن ل    ل رتشند ل درتنبت ل يدألقينمل دإلددسد ل للا برزل
ل دمل :لدمناتن لدريتكلبتضليدا ني ابل

  .اإلجازات .ظيفإدارة شؤون املوظفني: التو 

 إدارة املتعاقدين. . إدارة أعضاء هيئة التدريس
 إدارة الرواتب والبدالت.

  .قسم السجالت
 وحدة اجلودة. 

درتشندد لل هلذهل يداانمل دأل  دال ب نغ ل فإئل هرت م؛ل انل يأت  يانل لمجل
يدر  رلل دريل ملال درت مال ههك ل لمجل دريت دمل ل د  ملثلكللامناتن ل دإلددسمل

يدرت، درتشدرتلط طل ررؤمل ل ذهل يفرتانل رلتشلل رظ مل؛ل يدريت ل تحرت قللندد ال
دإلجننزاللدرت ناللل بُل  ل ر  ل درتشند ال ي نس ل دد لل دإلددسمل ل در   د ل بابل

در زا لل دا ان ل دمنات لليهرت  ل اال ئللا،ي يبل ي ل ي ا ر ال مليرل ب لل
ل ملليآر تاسلدحملاليدر،أنحلمل ش لكل شل  لدرتط  قلدريل
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 ون أعضاء هيئـة التدريس واملوظفني:ة شؤ عمادمهام وصالحيات 
يدا ني ابلل درت سمل ل اهيئل   ن ل    ل ا ل شند ل ر لل شند ل
درتشلليدجننزهلكلل دريت دمل الاانمليب   ن الهيامللكلهيرملعل امناتن ل
هلالل يب   ن ل اانمل دمناتن ل بتضل يق ل  د ل يكل  ال يقال  قلل

(المنات لل2014 ا  ل)للمنات لدإلانملاش لب ل ت دلدإل للدرتشندد الاثل
)لل )2014ط   ل دالال   درتزملزل منات ل دالال ت دلل2015(ال منات ل (ال

ل(اليفرتنلانلملل :لل2015)
لرترت  ل ف للدا ان سل؛د رصل لمجلهط ملرلدرتشللارتشند 

ليدرت ني فلامنات سللااتنبت لدمرد د لد  ترتطنبل
لنفآ سيدا لاشنلملتتلقلبي ن ن لدرت ني فدرت،ي قلبابلدر ل ن لف 

لدإل  ئل  لدر نين فلارت،ي قلاعلدمان لاد لدرت ق س
درتت ابل دررت  للللايدر،رتلللادب دسل رت دل ط ل ي   ن للللالش ني ابلريقردسد ل

ليا لكل  شامللبت لا دفرت لبن بلدرص    سللا    لدرت سمل 
دإل رلش ني ابلدب دسل يدارل درت سمل للاسكنبل كللياللاي   ن ل    ل  ل

درتذدكرللا نؤلنيدرلللايدرتت ملضل ،انللا  شامل ط رتالللايجت مل ل هبنل ملتتلقل نلليانل
 رل،ظنمس

د  ت دا د قردسد ل لاب دسل لايدإلمنزد ل لايدرت يد ل للاليدر    ل
ليا لكل  شاملسلللاي   ن ل    لدرت سمل لايد يش ن لدالتل  لرلش ني ابل

لامل لامنات ي   ن ل    لدرت سلللادإلاردال لمجلد  ن لداا،  لرلش ني ابل
لا،  سياتنبت لال نهتمللدال
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داتتلرت لمب،ي ب انلا ل   ن لل دمنات ل ب نان ل دددس لق د  ل دإلاردال لمجل
ليدا ني ابسللا    لدرت سمل 

دا ني ابل ا ل دمنات ل ا،ي يبل درت سمل للاد نر ل كللللاي   ن ل    ل يا ل
ليتحرتنهتملسايبراللا  شامللديلدرترتن  لبت لبل غامللدري لدر،ظنا  

ا ل   ن ل    ه ل  داتتنق مل ل كل  شاملاللللادرت سمل للغل رت دل يا ل
بترت د مل دا،ص صل ل انل رل    ل ارصرال لايدرتتش  ل رل د حللل يفرتانل

ليدرتتل شن سل
ي   ن للللادإلب غل  لا نار لدرتشللمش علا،ي يبلدمنات لا لدا ني ابل

ليا لكل  شاملسلا    لدرت سمل 
د متشن    رلل ان ل هص سل يتنمانللللال  يدرثرتنفللايضعل درال يدإلددسمل ل

درت سمل للادمنات لا لدا ني ابللل با،ي ل يدقمدحلي ن لل رت قللللاي   ن ل    ل
للا ذهلدا ان اليدرتشلل لمجلدهنن لداتنا  لدانب لأب  ن ل    لدرت سمل 

لديئلد نم لديلاردمتتامللدر لص  سللايدا ني ابل
ظ نلكلكللانلمل  للليغللايداصنحللد   ا  للالد هصنللدا نارلار زدسد 

 اعلارد ن لدايت اللدر ني   سلاكلد تصنبا

 الدراسات السابقة:
بل لل هلنل  ق ال يل درال درينبرت ل در سد ن ل دمز ل كل ذدل در ن ثل ه،نيلل
درالل دإلددسمل ل )دا    ل د نر  ل در سد  ل مب ض عل ا نار ل غظل ا نار ال يل

يدا ني  درت سمل ال اهيئل   ن ل    ل امناتن لله دمال شندد ل ابل
درينبرت لدراله،نيراللالدر ن ثل  س لكلهترتبلدر سد ن للدريت دمل (اليق ليدم
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درتشندد لداين   لب مال نمال يل شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل لب مالل
ه،نيرالا ض علل درال در سد ن ل در ن ثل ئلمليت   لا ل  نصسليق ل نيلل

لدر سد  لبص س لا نار ل يلغظلا نار س
درتشرملل1 )دل "هط ملر2008الان ملل بت، دئل ي  ل درط بلللل(ل  شندد لاهيئل

د درترب  للريت دمل للامناتن ل درتأنسبل بتضل ض  ل ي  فلكل للاليدألم،   سل
ديلدرتترال لمجليدقعل شندد لاهيئلدرط بسليد تل االدا،اوللللدر سد  
ا :ل شندد للللرل سد  ايد  ت ن  ل دد للللادر ب   در سد  ل يه   ال  ، ل

ك درط بل دالال ت دللاهيئل منات ل ا ل ب للدإلانلليمنات اللكلل اش ل مل
دإل  ا   يداتندئللا ت دل رل ميلل فا ل دالال دالاللللايمنات ل يمنات ل

ديللللا   درتزملز در سد  ل يه بلال درط بسل اهيئل كل شندد ل يدايهيرابل
دايهيرابلا اهيئللللا دفرت ل هت  ل شندد ل درال درصت ا ل يدا ني ابل لمجل

ب دررت نمل ه يس نلدرط بل  ل ارتم انل يق اال من امانل هط ملرللال كل للصل
در  رل دا ان للدر  ددسل يهط ملرل درت،ظ ش  ال دهل نكلل يهط ملرل ارتشند ال مل ل

لدرط ب  سلللللللللللللللللللللللللل
تط ملرل شند لاهيئللرل(لي  لبت، دئل"هص سلارتمحلل2013دلدر صظال نر ل)ل2

كلض  لدددس للللدلدإل  ا   ت ل   ن ل    لدرت سمل لجبنات لدإلانملاش لب لل
ر سد  لدا،اولدر ب  الكشنلقنملدر ن ثلب ،ن للدر نال سليد تل االدللدم د 

درت سمل لامنات الل درتترال لمجليمان ل ظرل   ن ل    ل د ت ن تابلهب ال
اهيئل   ن ل    لل يدقعل شند ل رل  فل  ل ف انال درتنالابل يدا ني ابل

الل  قلدددس لدم د لدر نال اليه بلرتطلل؛درت سمل اليدرصت ا لدراله دماان
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اللط ملرلدرتشند لكلض  لدددس لدم د لدر نال در سد  لديليضعلهص سلارتمحلرت
:لب،ن لثرتنف له،طلقلا لفلي  لدددس لدم د لدر نال لكلدرتشند للا ااا ل برزلل

كل شند لاهيئللللدرت،ظ ش لليملت نسك ئلف انسلهط ملرلدهل  للللبابلمج علدرتنالابا
 لدر نال سلهط ملرلمج عللئلدددس لدم دت  ملاعلا ندملمبنلللا   لدرت سمل    ن ل 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرتط  قلدددس لدم د لدر نال سلل؛يدرتشل ن لادإلمرد د 

درتنارمال   درتزملزلللل3 "م(لل2014)دل بت، دئل ه دماللي  ل درال دا    ل
ا درمب  ل كلكل ن ل درت سمل ل در ش،     ن ل    ل يد تل االل"مناتن ل سل

 ب  اليد  ت ن  ل دد لرل سد  اليه  ئلجمتشعلدر سد  لا للسد  لدا،اولدرلدر 
د  مل  ل كل درمب  ل ب ل ال درت سمل ل يدر نرغللللامج عل   ن ل    ل ي شردئال

ميثل ئل)147  د ملل) ه سمل ال در سد  سلل%70.3(ل   ل    ل (لا لجمتشعل
دا    ل ل ديل ئل كثرل أبيه بلال داتتلرت ل دجملن  ل كل  ظش لل  لكن ال

يداشنس ن للللايدري ن ن للدرتتل ش  اليب   لدرتشلاللدرريدهبليد  دفزاليدم د ب
)در ل  / إلددس ل كللللدإلددسمل ل دا    ل ب ،شنلكن ال درت ديل؛ل دمنات (ل لمجل

لللللللسلللللللللللللللللللللللللللللللللللجمنيللدرمق ن لدألكندمي  ليدرطل  ل قلل   
فنطش ات ضدلللل4 "لل  يلللم(2014)لللال دا دسدللبت، دئل دددس ل هط ملرل اتطل ن ل

داصرمل  امناتن ل ياتلظد للللالدر  رمل ل دإل  ا ل دإلددسمل در  رل ض  ل كل
كلض  للللاي  فالديلهط ملرلدددس لدا دسدلدر  رمل لامناتن لداصرمل "اللدرتصر

دإل  ا  در  رل داتنبر للا بنر ل در سد  يد تلللايداتلظد ل دا،اولللل اال
ي  ل ل دإل مده أدر ب  ل درتلط طل ا    للللدييه بلالل اللبل يم دل
دريلط  درتنالابلللا را  ل بابل دألدد للايدرت قن ل هرت  ملل للاليضتفل  نر بل
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للالي  ملدرت ب فلدر ق قلر تضلدر نين فللايضتفلبرداوله،ش  لدا دسدلدر  رمل 
 للسلليقل ل ظمللدرتح  زلايقل لدر  ددسلدر ،  لدا سب 

يدرطن  دلللل5 "(لل2016)للشرلال مح ال دم  سمال بت، دئل للدا    لي  ل
كل ن  كل درتلش  ل دألقينمل سؤ ن ل ه دمال درال بل ددللللدإلددسمل ل مناتال

للالدر سد  لرل  فل  لبتضل  مللدا    لدإلددسمل ي  فاللسلل"يدايت،صرمل 
ب،ن متل ا ل  لل دد ل درتلش  ل دألقينمل سؤ ن ل ه دمال يفقلؤلدرال  نل لمجل

يدمد درمب مل ل دارتنمل  ل ب،ن ل ا ل  للار، ي  رد د ل دجملن  لللللليارال   مل ل
دإلددسمل ( )دا    ل دريل ك ل رل،طن ل در حثللللادا    ل جمتشعل يه  ئل

در سد  للس  ياللل270ا  يه بلال دإلديل نال دا    ل هزدددل   ئل للالددسمل ل
دأل هتلقل دإلكلشنل اريل كل ي ددسمارل دا    للال  ل كللغل انلل للدإلددسمل ئل

ا  ظد ق نسل مي  ل رذدل دأللددسمال كل ي ئللدد تانل ا    ل نا للال  ،نكل
هرترمل انللاا مك لبابلدجملن   در،ظرد ل انجت ل  للللايهلنلأتثظليد  ل لمجلمج عل

 سللللللللللللللدد ضتفلداتنبت لبي بلضتفل  مل لاتنملظلدألل

ددسدكن ل   ن ل    لل Di (2000)دسد  للدلللل6 درتترال لمجل ديل ي  فال
)د منات لكن  ظدل كل دم دل دمنات لل (Canberraرت سمل ل كل رتشلاملل ار،ي  ل

يد تل االدا،اولدر ب  اليد  ت ن  ل دد لل  للداش لدري، د لدأل ظ ال
در سد  لله بلايلرل سد  الل ه قتن للللديللل تن ول بابل هطنبقل  ئل ،نكل  مل

ي ب ال باال ملرت ا ئل درذمل درتشلل ييدقعل دم دل درت سمل ل    ن لللل   ن ل    ل
درذمل لمليشحلهلملللللازايد لدرتب لدرت سملي لل    لدرت سمل لا  ظن ل  ل

دررتردسلل ب،عل كل ا نسكتاملل ديل  مل دضنف ل درتلش ال در حثل أب شنلل اررت نمل



 

 

 

334 
 ابجلامعات السعوديةهيئة التدريس واملوظفني  املشكالت اإلدارية اليت تواجه عمادات شؤون أعضاء  

 أ.د. عبد العزيز بن سليمان الدويش

للالدرذململص سلديئلا نيس لاتاملالكشنل ئل ،نكلهردمتانلكلد رمل لدألكندمي  
لسي لبال   ن ل    لدرت سمل لي  مليض حل  ن  لدمنات 

درتترال لمجل  ملل  دالللفاللي   helgeland (2001)ددس  للدلللل7 للدررضنلديل
ار  اي للللادر ني    در ل ن ل كل دات رغابل درت سمل ل ر الل   ن ل    ل
 ئللديلل تن ولدر سد  لليد تل االد  ت ن  ل دد لرل سد  اليه بلاللداتح  الل

نات  ليدرت سمل اللدر ني   لهلالدرت داللداتتلرت لار    لدمللدررضنل  ملل  دالللا لل
در،تن ودررضنل  ملل انل  ملل  داللل ارريدهبسلكشنل نيار ل فشتتلرت ل  ئللللال

ا لللل%26.6ا ليقال   ل    لدرت سمل لخمصصلرلت سمل الي ئلللل44.9%
لاسقتا ليلل%27.2يقتالرل حثلدرتلش لكل ابله لللدا ا لدرتنا ل

يدر McCracken (2002)دسد  للدلللل8 درت هرل ايت الل بابل درت ق ل للنلرض  لل
يد تل االلسمل لكلكل  لجمتشعلار له،ي اللدر ني   لر الل   ن ل    لدرت 

  ثل انس ل تن ولدر سد  للدر سد  لدا،اولدر ب  ليد  ت ن  ل دد لرل سد  الل
ي ئلللل  لمج علجمن  ل دد لدر سد  لا تث،ن لجمنللدرريدهباللنلديل ئل ،نكلسض

ات   ال درت سمل لكنئل ر الل   ن ل    ل درت هرل د  دفزللايت الل جمنلل كل نل
د صن  ًّل نياللكشنللايدرت ر  ددلل يم دل ثرل در،تن ول بابللر ل درت ق ل نل لمجل

يدررض درت هرل دألكندمي  اللللنايت الل يدرره  ل داي ل اتلظد :ل ملتزالل در ني   ل
 للللللللللللسيدرتشر
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 التعقيب على الدراسات السابقة:  
ليكلض  لد تتردضلدر سد ن لدرينبرت لملت حلدآليت:ل

 االتفاق مع الدراسات السابقة:  أوجه
ده رتدددالدر سد ددد لد نر ددد لادددعلدر سد دددن لدريدددنبرت لكلاددد،اولدر سد ددد لدايدددتل مل
ي دد لدادد،اولدر بدد  اليد ددتل دملد  ددت ن  ل دد لرل سد دد اليدرمك ددزل لددمجلدادد دسدل

لدر  رمل سليهرت  لبتضلدارتم ن ليد ل للرلتللبل لمجل ذهلدا    س
 سات السابقة: أوجه االختالف مع الدرا

دريددنبرت لكل ئلدر سد دد لد نر دد لط رتدداللنر دد لاددعلدر سد ددن د تل الدر سد  لد 
 لددمجلجمتشددعلخمتلددفل دد لدجملتشددعلكلدر سد ددن لدريددنبرت ال دد دلدسد دد لدر صددظل)ل

(الدرددداله،نيردددال  ددد لدجملتشدددعلر ددد لكلمناتددد ليد ددد  الي ددد لمناتددد ل2013
اددنلكل ئلدر سد دد لد نر دد لدإلاددنملاشدد لبدد ل ددت دلدإل دد ا  الكشددنلد تل ددال ،

 لدريددددددت دمل الب ددددد ل ئلبتددددددضللددددددمجلدا ددددد   لدإلددسملدددددد لكلدمناتدددددنسكدددددز ل 
در سد ددن لدريددنبرت لسكددز ل لددمجلدا دد   لدألكندمي دد لأل  ددن ل   دد لدرتدد سمل ل

لفرتطس
 منهج وإجراءات الدراسة 

: منهج الدراسة:  أوالا
رالل دددتل ملدر ن دددثلداددد،اولدر بددد  ال  دددثلملدددلدب،دددن ل لدددمجل  ددد دالدر سد ددد ل

 لدددمجلدسد ددد لدر دقدددع,ل يلاددد،اولملركدددزلذدلد ئل دددلل:م(1989ل   ددد د ليآ دددريئا)
ناليملتدديل ،اددنلهت ددظادلل درظن ر ,لكشنله م لكلدر دقع,ليملاددتمللب بدد انليبدد انلدق رتددا

نالفنرتت ظلدر    لملصفلر،نلدرظن ر ليمل ضحل صن صانالن,ل يلهت ظادلكش ًّلك   ًّل
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لمل ضددحلارتدد دسلدرظددن ر ,ل يل أشاددن,لان انلدرتت ددظلدر شدد لف تط ،ددنليبدد انلسقش ددًّل
للتل  لدأل رالسيدسمن لدسه نطانلاعلدرظ د رلدا

 سة:ااثنياا: جمتمع الدر 
در سد  لا لمج عل ش د لييك  ل شندد لاهيئل   ن ل    لل ه  ئلجمتشعل

دريت دمل للدرت سمل  امناتن ل )لللايدا ني ابل دلل57ي  د ملل الل(ل ش  ا ييك  ا
د صن   درتتل مللل  يبل ا،املللللا د(1438)لليزدس ل دلللل43يد تأنبل  ش  ا

سلل لييك  ا
 ( 1جدول )

 . توزيع أفراد الدراسة حسب الوظيفة احلالية
 النسبة املئوية  العدد الوظيفة احلالية 

 %ل30.23 13  ش  ل
 %ل69.77 30 يك لل شند 
 % 100 43 دإلمجنيلل

ملت حلا لدم يللدرينبقل ئلاتظملل فرددلدر سد  لا ليك  ل شندد لاهيئلل
درت سمل    ن لل امناتللا    ل دريت دمل لكن ال يدا ني ابل دا  مل للن ل ي تاملل

الل(%30.23يارالب،ي  ل)للا(المثلأييتل فرددلدر سد  لا لدرتش د 69.77%)
يملتزاللزايد ل ي  لد تأنب ل فرددلدر سد  لا لدر ك  ل  لدرتش د الحب ملل هنمللل

لمل  ل ئلدألغل   لكلدر سد  س
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 ( 2جدول )
   .اإلدارية اخلربة ة حسب  توزيع أفراد الدراس

 النسبة املئوية  العدد ة  اإلدارياخلربة 
 %ل41.86 18 للقمخ ل ، د لفأ

 %ل23.26 10  ، د لل10 ، د لديلل6ا ل
 %ل34.88 15  ، لفأكثرلل11ا ل

 % 100 43 دإلمجنيلل

مخ لل)للدإلددسمل لملت حلا لدم يللدرينبقل ئل كثرل فرددلدر سد  ل يهتمللل
 ، لللل11ا لل)للمل دإلددسل(المثلأييتلا ل يهتمللل%41.86ب،ي  ل)للال(لق ، د لفأ
)للا(فأكثر ا  مل ل ب،ي  ل مم لل%34.88يارال در سد  ل أييتل فرددل ي  ظادل (ال

( ديلللل6ا لل يهتملل )للا( ، د لل10 ، د ل ا  مل ل يملراللللل(س%23.26ب،ي  ل
در ن ثل ئلداي لدإلددسمل لا ل يهتمللدإلددسمل لمخ ل ، د لفأقللملتزاللر،ظنملل

يمي  لا ملرلدمنات ل ئلجي دلليني   ليك لل يل ش  لا  ل ،تاباللدرتت ابل لمجلل
لار ل  رالسللرال

 ( 3جدول )
 . توزيع أفراد الدراسة حسب الدورات التدريبية 

 النسبة املئوية  العدد الدورات التدريبية  

 %ل9.30 4 ب يئلديسد ل
 %ل2.33 1 ديس 
 %ل27.91 12 ديساتئ

 %ل60.47 26 ث ثلديسد لفأكثرل
 %ل100 43 دإلمجنيلل
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 صل دل لمجل)ث ثلللئلاتظملل فرددلدر سد  لق ملت حلا لدم يللدرينبقل 
فأكثر( )لللاديسد ل )%60.47ب،ي  ل ا ل صل دل لمجل ملل املل مثل لال(ديسهابل(ال
)ل ب،ي  ل ا ل فرددلل%27.91يارال ديس ل يصل دل لمجل مل ملل ا ل أييتل مثل (ال

)للادر سد   ب،ي  ل )%9.30يارال ا ل صل دل لمجل أييتل ي  ظادل للديس ل(ال
)للا(يد    ب،ي  ل ديمل لل(%2.33يارال ا لللل(%60.47)ر ن ثل ص للليرل

أبمه  لل يدر ك  ل درتش د ل ي  ل در لل لمجل ه سمل   ل ديسد ل در سد  ل لمجل  فرددل
لدر يسد لكل شل  لدرتط ملرلدااينليدررت ندمس

ب،ن ل لمجلط  ت لدر  نان لدرالمتلمجتاناليدا،اولدات علكللللاثلثاا: أداة الدراسة:
دألكثرل للدر سد  ال دألدد ل در ن ثل ئل در سد  ل  للس الل أل  دال رت رتانل
در سد  اد  ت ن ا ل  لل دب ن ل د  ت ن  ل هصش ملل يمتل يدر سد ن لللل  ال

كللي ت ملد  ت ن  للدرينبرت اليدر تبلدرتلش  لاد لدرت ق لمب ض علدر سد  الل
ل:ل لمجلا سمل ب سهتنلدألير  ل

 شندد لاهيئل   ن ل    لله دماللدراللدإلددسمل للدحمل سلدأليل:لدا    لل
دريت دمل للات سمل در امناتن ل )يدا ني ابل ا ل دحمل سل يه  ئل ذدل (لل19ال

   نس سلل

دا    لل هين  لكل   ل درال دارتم ن ل درثنين:ل دراللدإلددسمل اللدحمل سل
الليدا ني ابلامناتن لدريت دمل للا شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل ه دمالل

للللللس(ل  نس 17يه  ئل ذدلدحمل سلا ل)
در ن ثلب دحمل شابللجمش   لا للير  لر  ت ن  ل لمجللترضلدرص س لدأليقنمل

درمب مالل يدرترت  ل يدررت نسل درمب مال يدرتلط طل دإلددس ل جمنلل كل داتلصصابل



 

 

 

339 
 الرتبوية  لومالع  جملة
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( رلح ملل لمجلا الليض ح8ي  د ملل يا الللللايمش ر  للا(ل يدق لكلل  نس ال
 ياال يله،تش لدر االيق ا دلبتضلدآلسد ليدرتت مل  للد تشن انلرلشح سلدرذملهرت

درت نسد اللدر بتضل هت ملللب نغ ل در ن ثلكل ا،انل د ت ندل متللال ارال يبت ل
اليبت لدرتح  مللمتلد ه ن ليد قتصنسل لمجللهط  قلد  ت ن  ل لمجل فرددلدر سد  

ل  نسد لدحملنيسلدآله  :ل
دد لاهيئل   ن ل    لل شندراله دماللدإلددسمل للدحمل سلدأليل:لدا    لل

درللادرت سمل  امناتن ل )يت دمل يدا ني ابل ا ل دحمل سل يه  ئل ذدل (لل16ال
   نس سلل

دا    لل كل   ل هين  ل درال دارتم ن ل درثنين:ل دراللدإلددسمل للدحمل سل
الليدا ني ابلامناتن لدريت دمل للا شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل ه دمالل

للس س(ل  ن13يه  ئل ذدلدحمل سلا ل)
د  ت ن  لل مج عل  نسد ل دإلمنب ل  ل ر يمتال ارت نسل  ر للا ل  لل

ب   (للداشن   ا دفقل غظل ا دفقال غظل ات  ط ال ا دفقال ب   ال للس)ا دفقل
( در سمن ل درينبرت ل داش ل د  تأنا ل (ل لمجلل1الل2الل3الل4الل5يأت ذل

لدرمه بسلللل
  :رابعاا: صدق أداة الدراسة

 :الصدق الداخلي )االتساق الداخلي(
تط  قل لمجلكنالل فرددللمتل ينبلب  لد هين لدر د ل لر  ت ن  لار

ا للللالدر سد   ر لل  نس ل در سم ل بابل بظ  ئل دسه نطل اتنالل يارالحبينبل
د  ت ن   متللللا  نسد لا سمل ي مل انل راال درتنبت ل رلشح سل در ل  ل در سم ل يبابل
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د  ر للا سلا لا سمل در سم ل بابل بظ  ئل دسه نطل اتنالل للا ت ن   ينبل
ر  ت ن   در ل  ل در سم ل )يرذرللايبابل براناول د تل دمل متل للا(SPSSال
ليدم ديللدرتنر  له ضحلارا:ل

 ( 4جدول )
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول: املشكالت اإلدارية اليت تواجه  

واملوظفني ابجلامعات السعودية ابلدرجة   ،عمادات شؤون أعضاء هيئة التدريس
 . للمحور  الكلية

اتناللد سه نطلل سقمللدرت نس ل
 احمل س

ايت اللدر  ر لل
 دإل صن   ل

سقمللل
 درت نس ل

اتناللد سه نطلل
 احمل س

ايت اللدر  ر لل
 دإل صن   ل

 **ل0.00 0.82 9 **ل0.00 0.63 1
 **ل0.00 0.87 10 **ل0.00 0.63 2
 **ل0.00 0.81 11 **ل0.00 0.84 3
 **ل0.00 0.72 12 **ل0.00 0.83 4
 **ل0.00 0.53 13 **ل0.00 0.74 5
 **ل0.00 0.65 14 **ل0.00 0.83 6
 **ل0.00 0.71 15 **ل0.00 0.81 7
 **ل0.00 0.84 16 **ل0.00 0.79 8

لسل(0.01(ال**لملتينلايت اللدر  ر ل)0.05ملتينلايت اللدر  ر ل)
مج عل  نسد لل دسه نطل درينبقل دم يلل ا ل دا    للدحمل سللملت حل دأليل:ل

ه دمال شنددل درال درت سمل دإلددسمل ل اهيئل   ن ل    ل يدا ني ابللللا ل
دسه نطالامنا رلشح سل در ل  ل دريت دمل لار سم ل مج تانلليلللانلد صن  ًّلدد ًّلللنتن ل
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( د ر ل رلشح سلل0.01 ، لايت الل در د ل ل درص  ل مل لل لمجل رتقل ممنل (ال
لدأليلسل

 ( 5جدول )
يف عالج املشكالت  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين: املقرتحات اليت تسهم 

واملوظفني ابجلامعات السعودية   ، شؤون أعضاء هيئة التدريس اإلدارية اليت تواجه عمادات 
 . للمحور  ابلدرجة الكلية 

اتناللد سه نطلل سقمللدرت نس ل
 احمل س

ايت اللدر  ر لل
 دإل صن   ل

سقمللل
 درت نس ل

اتناللد سه نطلل
 احمل س

ايت اللدر  ر لل
 دإل صن   ل

 **ل0.00 0.68 8 **ل0.00 0.65 1
 **ل0.00 0.77 9 **ل0.00 0.70 2
 **ل0.00 0.65 10 **ل0.00 0.73 3
 **ل0.00 0.78 11 **ل0.00 0.77 4
 **ل0.00 0.68 12 **ل0.00 0.63 5
 **ل0.00 0.72 13 **ل0.001 0.50 6
    **ل0.00 0.74 7

لسل(0.01(ال**لملتينلايت اللدر  ر ل)0.05ملتينلايت اللدر  ر ل)
دري دم يلل دارتململت حلا ل درثنين:ل دحمل سل دسه نطلمج عل  نسد ل  ن للنبقل

ه دمال شندد لاهيئل   ن لل درال دإلددسمل ل دا    ل درالهيامللكل   ل
لنيدا ني ابلامناتن لدريت دمل لار سم لدر ل  لرلشح سلدسه نطالللا    لدرت سمل 

د صن  ًّلدد ًّل )ليلللانل د ر ل ايت الل مل لل لمجل رتقلل0.01مج تانل ، ل ممنل (ال
لص  لدر د ل لرلشح سلدرثنينسدر
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 ( 6جدول )
 . وبني الدرجة الكلية لالستبانة ،ت ارتباط بريسون بني كل حمور من حماور االستبانة معامال

 ايت اللدر  ر لل اتناللد سه نطل دحملنيسل

دحمل سلدأليل:لدا    لدإلددسمل لدراله دمال شندد لاهيئل   ن ل
 سلريت دمل يدا ني ابلامناتن لدلا    لدرت سمل 

 **ل0.00 0.91

 ن لدرالهيامللكل   لدا    لدإلددسمل لدحمل سلدرثنين:لدارتمل
يدا ني ابلللادراله دمال شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل 

 سلامناتن لدريت دمل 
 **ل0.00 0.54

لسل(0.01(ال**لملتينلايت اللدر  ر ل)0.05ملتينلايت اللدر  ر ل)
ل

دد دسه نطل دم يلليم دل ا ل د صن  ًّلملت حل ر للللل در ل  ل در سم ل بابل نل
ال ا ل د  ت ن  ا سل ر  ت ن  للال سمل در ل  ل در سم ل يمج تانل ، للللايبابل

للا(اليممنل  قلملت ابلدسه نعلد هين لدر د ل لر  ت ن  0.01ايت اللد ر ل)ل
رت نسد لد  ت ن   در سد  للللايملهك لق  لد سه نطلدر د ل ل يمل لل لمجل ئل دد ل

ل اسضتالررت ن لا لدرص  الي هننلبن  لررت نسلانليُلهتيمللب سم ل نر ل
 خامساا: ثبات االستبانة: 

در سد  لكنا ال جمتشعل ارتط  قل لمجل د  ت ن  ل ث ن ل ياراللللالمتل ينبل
اتنالل ر نلكري  نخلل كللCronbach's Alphaا تل دمل ا ضحل الكشنل  ل

لدم يللدرتنيل:
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 (  7جدول )
 . ستخدام معامل ألفا لكرونباخ حساب ثبات بنود وحماور االستبانة اب

 احملور
عدد 

 ارات العب
معامل ثبات ألفا  

 كرونباخ 
دحمل سلدأليل:لدا    لدإلددسمل لدراله دمال شندد ل

يدا ني ابلامناتن للااهيئل   ن ل    لدرت سمل 
 سلدريت دمل 

16 0.95 

دحمل سلدرثنين:لدارتم ن لدرالهيامللكل   ل
مال شندد لاهيئل   ن لدا    لدإلددسمل لدراله دل

 سللامناتن لدريت دمل يدا ني ابلا    لدرت سمل 
13 0.91 

 0.92 29 سلدر سم لدر ل  لر  ت ن  

ل
ا سملل ث ن ل اتنا  ل الح ظل دسه نعل درينبقل دم يلل ا ل ملت حل

الل0.95  ثلبللنل)لللاا تل دملاتنالل ر نلكري  نخللالد  ت ن  لدأليلليدرثنين
درمه0.0.91 د  ت ن  بالكل (ل لمجل دمجنيلل ث ن ل اتنالل دسه نعل ه ابل للاشنل

( بلغل ب0.92  ثل د  ت ن  ل ث ن ل در  ظلكل د سه نعل مل لل لمجل ممنل لل ما(ال
ل نمسل

 سادساا: األساليب اإلحصائية:  
ليدر،يبلدا  مل لر بفل صن صل فرددلدر سد  سلادرت ردسد 

د ينيب دسه نعللا" Mean"لدات  طل ا الل اترف ل دخن نضللللايارال  يل
ل ت ن  سد تأنا ل فرددلدر سد  ل  لل  نسد لانيسلد 
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دات نسم د حنردال د تل دمل رلتترال لمجللل؛"Standard Deviation"لمتل
انيسلل ا ل  نسد ل ر لل  نس ل در سد  ل د تأنا ل فرددل دحنردال ا الل
د  ت ن  اليمل  ظل ئلد حنردالدات نسململ ضحلدرت تالكلد تأنا ل فرددلل

كلل لدر سد  ل  لل هركز للل درص رل ا ل ق شتال دقمبال ف لشنل   نس ال
ليدخن ضله تتانلبابلدارت نسسلا  تأنا د

ايترتلللT.testد ت نسل) (لل در ري لكللللاابلترت ،تابل رل ق ال لمجل يارال
درالهرمعلديلد ت الاتلظلللاد تأنا ل فرددلدر سد  ل  للا سملد  ت ن  

لدر ني   لد نر  ل) ش  اليك لل ش  (س
د ل فرددلدر سد  للر سد  لدر ري لكلآسللل؛(ANOVAرت نمل لدأل ندمل) ل للد

للالدرالهُتزالل  ت الكللا لاتلظمل)داي لدإلددسمل للا  للا سملد  ت ن  
 در يسد لدرت سمل   (س

 ر سد  لدر ري لدر ت مل لدئلُيم  سلل؛(Scheffeد ت نسلا   ال)
 نتائج الدراسة:

ع املشك  نلإلجابة  ما  األول:  تواجه عمادات  السؤال  اليت  اإلدارية  الت 
متل ينبللللواملوظفني ابجلامعات السعودية؟  ،يئة التدريسشؤون أعضاء ه

دا  مل للادرت ردسد  د ينب  للاليدر،يبل دات نسمل للايدات  طن ل للايد حنردفن ل
درالل دإلددسمل ل دا    ل دأليل:ل دحمل سل رت نسد ل د ينيبل رلشت  طل يدرمه بل

للالمل يدا ني ابلامناتن لدريت دللان ل    لدرت سمل ه دمال شندد لاهيئل   
لكشنل  لا ضحلف شنلملل :للايارالا ليما ل ظرل فرددلدر سد  
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

 (  8جدول )
والرتتيب    ،واالحنرافات املعيارية  ،واملتوسطات احلسابية   ،والنسب املئوية  ، يبني التكرارات

 . للمتوسط احلسايب ألفراد الدراسة حول عبارات احملور األول

 لعبارة ا م
موافق  

 اجد  
 متوسطة  موافق 

غري  
 موافق 

ري  غ
موافق  
 بشدة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

14 
  دلدرتنالابلارتشند ل لل
ملت،ن بلاعل أمللدرتشللل

 ارتشند سل

 0 2 10 14 17 ك
4.07 0.91 1 

% 39.53 32.56 23.26 4.65 0 

13 
ضل طلدرتشللدايتشر لل

 لجبش علل سه نطلدرتشندل
 ي  د لدمنات سل

 0 1 13 16 13 ك
3.95 0.84 2 

% 30.23 37.21 30.23 2.33 0 

دفترتنسلدرتشند لر،ظنمل  دفزلل 1
 اندمل ل(لرلتنالابسل-)انر  ل

 0 2 10 20 11 ك
3.93 0.83 3 

% 25.58 46.51 23.26 4.65 0 

2 
هت دلدإلمرد د لدإلددسمل لل

 دد للدرتشند سل

 2 1 7 24 9 ك

3.86 0.94 4 
% 20.93 55.81 16.28 2.33 4.65 

ا  علدرريهابلداشللكلدجننزلل 15
 داانماليدأل شنلسل

 0 5 10 15 13 ك

3.84 1 5 
% 30.23 34.88 23.26 11.63 0 

10 
ضتفلدرت ناللبابلدرتشند لل
 يدإلددسد لدأل راللامنات سل

 1 5 4 24 9 ك

3.81 0.98 6 
% 20.93 55.81 9.3 11.63 2.33 

9 

ضتفلقن   لدر  نان لل
 ل  ل   ن ل    للامنات

لدرت سمل اليدا ني ابس
 

 1 5 7 19 11 ك

3.79 1.04 7 
% 25.58 44.19 16.28 11.63 2.33 



 

 

 

346 
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موافق   لعبارة ا م
 اجد  

غري   متوسطة  موافق 
 موافق 

ري  غ
موافق  
 بشدة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

3 
د فترتنسلر م دل ظنملل
لرلشين ر ليدحملن   سل

 

 2 2 11 16 12 ك
3.79 1.06 8 

% 27.91 37.21 25.58 4.65 4.65 

نبلدر  نف  ليدر ض حلكلل   16
لدرتتنا  لدإلددسمل سل

ل3ل3ل5ل21ل11لك
3.79 1.12 9 

ل6.98ل6.98ل11.63ل48.84ل25.58 %

قل لدر  ن د لدإلددسمل للل8
 دا سب لكلدرتشند سل

 1 8 5 15 14 ك
ل10 1.17 3.77

% 32.56 34.88 11.63 18.6 2.33 

ه ينلايت اللدررضنلدر ني   لل 5
 رتشند سلر اللدرتنالابلا

 0 4 12 20 7 ك
3.7 0.86 11 

ل0 9.3 27.91 46.51 16.28 %

11 
قص سلق، د لدرت دبللبابلل
درتشند اليدمان لدأل راللل

 امنات س

 1 5 8 22 7 ك
3.67 0.97 12 

% 16.28 51.16 18.6 11.63 2.33 

قل لدرص   ن لداش،   لل 4
 رلتنالابسل

 2 4 12 14 11 ك
3.65 1.11 13 

% 25.58 32.56 27.91 9.3 4.65 

12 
ركزمل لكل دد للا  علدا

 دأل شنللارتشند سل

 2 6 12 11 12 ك

3.58 1.18 14 
% 27.91 25.58 27.91 13.95 4.65 

مل ترترلدرتشللا   لدإلددس لل 7
 درت نسك  سل

 3 4 10 18 8 ك
3.56 1.12 15 

% 18.6 41.86 23.26 9.3 6.98 

6 
دإلددسمللله لمللدهل  لل

ارتشند ؛لر يل أمللدرتشللل
 يهترت هسل

 3 5 10 20 5 ك
3.44 1.08 16 

% 11.63 46.51 23.26 11.63 6.98 

ملت حلا لدم يلل   هليمان ل ظرل فرددلدر سد  ل  للدسم لا دفرتتامللل
اهيئل   ن لل ه دمال شندد ل درال دإلددسمل ل دا    ل ا س:ل  لمجل  نسد ل

درتنملللامناتن لدريت دمل ,ليكنئلدات  طلد ينيبلليدا ني ابلللا    لدرت سمل 
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   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

( دحمل سل ف ن للللا(5.0ا لللل3.76هلذدل ا ل درردبت ل در   ل كل ملرتعل ات  طل ي  ل
داشن   مل دفرت ئل لمجل  نسد للللادارت نسل در سد  ل اتظملل فرددل ملتينل ئل ممنل

دإلددسمل  درت سمل للادا    ل اهيئل   ن ل    ل ه دمال شندد ل لادرال
ل نمسل مايارالبلاب سم ل)ا دفق(لامناتن لدريت دمل يدا ني ابلا

ي لمجلايت اللدرت نسد لفرت لهرديحلدات  طلد ينيبلر سم لدا دفرت ل ل انلل
(لل5(لدسم لا ل بلل)4.07لل–لل3.44ا ليما ل ظرل فرددلدر سد  لانلبابل)

دا دفرت ل)ا دفق(للادسمن  هرتنبللدسم ل  مل ئلاتظملل فرددللللاي  لات  طن ل
مل دفرتل دإلدر سد  ل دا    ل ا سل ا ل  نسد ل درالل ئل لمجلكلل  نس ل ددسمل ل

للاليدا ني ابلامناتن لدريت دمل للاه دمال شندد لاهيئل   ن ل    لدرت سمل 
)ا دفق( ملل للللاب سم ل متليف شنل ث ثل  نسد ال ي قلل ث ثل  نسد ال   لمجل
لنل يبلدات  طلد ينيب:هره  انله،نزر ًّل

ل  لمجلث ثل  نسد الي  :ل
در اعل من  ل ملت،ن بل ارتشند ل ل درتنالابل )  دل درتشلللت نس ل أملل

ل(س4.07مبت  طل ينيبل)لاارتشند (لكلداره  لدأليي
ي  د لل جبش عل درتشند ل دايتشر ل سه نطل درتشلل )ضل طل درت نس ل من  ل

 (س3.95مبت  طل ينيبل)للادمنات (لكلداره  لدرثن   

درت نس ل)دفترتن رلتنالاب(لكللللاانر  درتشند لر،ظنمل  دفزل)للسمن  ل اندمل (ل
 (س3.93مبت  طل ينيبل)لاداره  لدرثنرث 

 ي قللث ثل  نسد الي  :
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 أ.د. عبد العزيز بن سليمان الدويش

من  لدرت نس ل)ا  علداركزمل لكل دد لدأل شنللارتشند (لكلداره  لدرردبت لل
 (س3.58مبت  طل ينيبل)لا  ر 

)مل  درت نس ل دانايلللررتتمن  ل داره  ل كل درت نسك  (ل دإلددس ل ا   ل  للدرتشلل
 (س3.56مبت  طل ينيبل)لا  ر 

( درت نس ل درتشلللمن  ل ر يل أملل ارتشند ل دإلددسمل دهل  لل ه لملل
 (س3.44مبت  طل ينيبل)لايهترت ه(لكلداره  لدريند  ل  ر ليدأل ظ 

هلذهلل يدر ك  ل درتش د ل ددسدكل ه رلل لمجل در،تن ول در ن ثل ئل ذهل يملرالل
اع ارتشند ال دأل شنلل ر ثر ل درتنالاباللللدا    ال ظرادل كل   ددل قص سل

لي  د لدرتشند الدضنف لديلارالقل لد  دفزلداندمل لليضتفلكلدرت ناللبابل
( در صظل دسد  ل اعل در،تن ول يهت قل ذهل يدسد  لل2013يدات، مل سل درتنارملل(ال

لام(2014) لل )ليدسد  ل لم(ل2014ات ضل لب م دلل لل للاهل  لالا    ل
درتنالابل بابل دلللايدرت قن ل هرت  ملل برداوللللاألدد يضتفل  نر بل يضتفل

 ليقل ل ظمللدرتح  زسلللال،  لدا سب يقل لدر  ددسلدر درت سملبال

ه تالل ارت دسل دات نسمل د حنردال ق ملل ديل در،ظرل ا ل  لل يملت حل
زددلل ف لشنل ر لل  نس ال د ينيبل دات  طل در سد  ل  ل د تأنا ل فرددل

د  در سد  ل  لل آسد ل فرددل ه تال ملزمل ل دات نسمل دا ت نسدد حنردال لل لشيل ل
م ًّل اد)ا دفقل غظل ات  ط ال ا دفقال ب   (ال ا دفقل غظل كللكشنللللا دفقال

دات نسملرت نسد لا سلللل ئلاتظمللق مللد حنردالللملت حللال  ثدم يللدرينبق
درت سمل  اهيئل   ن ل    ل ه دمال شندد ل درال دإلددسمل ل للادا    ل

( بابل ه،حصرل دريت دمل ل امناتن ل نئل قللليكللا(1.18الل0.83يدا ني ابل
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 الرتبوية  لومالع  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

لااندمل (لرلتنالاب(للا لر،ظنمل  دفزل)انر  درتشندللسدحنردالات نسملرلت نس ل)دفترتنل
 هننل كثرلدرت نسد لدرالهرتنسبالآسد ل فرددلدر سد  ل  هلناليكن اللللممنلمل لل لمجل

دأل شنللل كل دد ل داركزمل ل )ا  عل رلت نس ل دات نسمل ر حنردال ق ش ل  كيل
لرل  نس لد تلفل  هلنل فرددلدر سد  سلممنلمل لل لمجل هننل كثلاارتشند (
  ، لثاين: ما املقرتحات اليت تسهم يف احلد من املشكالت اإلداريةالسؤال ا

التدريس  هيئة  أعضاء  عمادات شؤون  تواجه  ابجلامعات    ،اليت  واملوظفني 
لللالسعودية؟
درت ردسد لررت لل دا  مل للامتل ينبل د ينب  للايدر،يبل لايدات  طن ل

دات نسل دحمل سللامل يد حنردفن ل رت نسد ل د ينيبل رلشت  طل ا لللليدرمه بل درثنينل
لكشنل  لا ضحلف شنلملل :لللايما ل ظرل فرددلدر سد  

 (  9جدول )
والرتتيب   ، واالحنرافات املعيارية ، واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية  ، التكرارات

 للمتوسط احلسايب ألفراد الدراسة حول عبارات حمور املقرتحات. 

موافق   ة العبار  م
 اجد  

غري   متوسطة  موافق 
 موافق 

غري  
افق  مو 

 بشدة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

9 

ب،ن لقن   لاتل ان لانال ل
يات نال ل  لمج عل   ن لل

يدا ني ابلللا    لدرت سمل 
 سل لب ق

 0 1 4 8 30 ك

4.56 0.77 1 
% 69.77 18.6 9.3 2.33 0 

13 

للال د مللدرتشند لب  ددسلاه 
يا سب ل لمجلدرتشل ن لل

يارتنبل لللايدانر  للادإلددسمل ل
 دايت   مل سلل

 0 0 1 18 24 ك

4.53 0.55 2 
% 55.81 41.86 2.33 0 0 

 3 0.63 4.47 0 0 3 17 23 كه أ علمج علدرتنالابل 10
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 أ.د. عبد العزيز بن سليمان الدويش

موافق   ة العبار  م
 اجد  

غري   متوسطة  موافق 
 موافق 

غري  
افق  مو 

 بشدة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

يهط  قلللالإباردكامللارتشل
 0 0 6.98 39.53 53.49 %  شل  لدرت يملرسل

رد د لل متت لمج علدإلم 3
 للسيدرتشل ن لدإلددسمل ليدانر  ل

 0 0 4 15 24 ك
4.47 0.67 4 

% 55.81 34.88 9.3 0 0 

1 
دجيندل ظنملفن للرلح دفزلل

 ارتشند سل

 0 0 3 17 23 ك
4.47 0.63 5 % 53.49 39.53 6.98 0 0 

% 37.21 53.49 9.3 0 0 

هط  قلا   لدإلددس لدرت نسك  للل7
 دررتردسسلليدختناللاكلب،ع

 0 0 6 13 24 ك
4.42 0.73 6 

% 55.81 30.23 13.95 0 0 

11 
يا،نخلللاهت   لب   ل شل

رتحرت قلدررضنللل؛ا،ن ب
 در ني   سللل

 0 0 4 18 21 ك
4.4 0.66 7 

% 48.84 41.86 9.3 0 0 

12 

د  ددلدر للدمرد  لاناللل
  لدا ان لدارت ا لمش علل

للا   ن ل    لدرت سمل 
 امنات للليدا ني اب

 0 0 9 9 25 ك

4.37 0.82 8 
% 58.14 20.93 20.93 0 0 

ر لل دجيندل ظنملرلشين 4
 يدحملن   سلل

 0 0 7 16 20 ك
4.3 0.74 9 

% 46.51 37.21 16.28 0 0 

درمك زل لمجلفر لدرتشللكلل 5
 دجننزلدأل شنلسل

 0 0 4 23 16 ك
4.28 0.63 10 

% 37.21 53.49 9.3 0 0 

8 

فتحلق، د لدهصنللاعلمج علل
للاليدر ل ن لادر كن  

لل؛يي  د لدمنات لدالتل  
 رتحرت قلا   لدرت نالس

 0 0 9 13 21 ك

4.28 0.8 11 
% 48.84 30.23 20.93 0 0 

درمك زل لمجلفر لدرتشللكلل 5
 دجننزلدأل شنلسل

 0 0 4 23 16 ك
4.28 0.63 12 

% 37.21 53.49 9.3 0 0 

 13 0.68 4.14 0 0 7 23 13 كتشل ن لدإلددسمل للهرتل صلدر 2
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 الرتبوية  لومالع  جملة

   األول(  )اجلزء  هـ1442  ربيع اآلخر  والعشرون  اخلامس  العدد
 

موافق   ة العبار  م
 اجد  

غري   متوسطة  موافق 
 موافق 

غري  
افق  مو 

 بشدة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

 0 0 16.28 53.49 30.23 % ارتشند سل
  0.69 4.39 دات  طلدرتنم

در سد  ل  للدسم لا دفرتتامللل ملت حلا لدم يلل   هليما ل ظرل فرددل
دراللللا لمجل  نسد لا س:لدارتم ن لدرالهيامللكل   لدا    لدإلددسمل 

دريت دمل ,لليدا ني ابلامناتن للللايئل   ن ل    لدرت سمل ه دمال شندد لاهل
ي  لات  طلملرتعللللا(5.0ا لللل4.39يكنئلدات  طلد ينيبلدرتنملهلذدلدحمل سل)

ممنلملتينل ئلاتظملل فرددلدر سد  للللاكلدر   لداناي لا لف ن لدارت نسلداشن  
م ًّل دارتم ن للدمل دفرت ئل دا    للا لمجل  نسد ل كل   ل هياملل للدرال

اهيئل   ن ل   للادإلددسمل  ه دمال شندد ل درت سمل درال يدا ني ابللللا ل
لس  نالص  ليارالبلا(دب سم ل)ا دفقلم ًّللاامناتن لدريت دمل 

فرت لهرديحلدات  طلد ينيبلر سم لدا دفرت ل ل انللللالي لمجلايت اللدرت نسد 
(لل5(لدسم لا ل بلل)4.56لل–لل4.14انلبابل)للاا ليما ل ظرل فرددلدر سد  

دالا دفق(اليف شنللم ًّلللي  لات  طن لهرتنبللدسمالدا دفرت ل)ا دفقللان دسم
للالملل ل ت،نيلل  نسد لا سلدارتم ن لدرالهيامللكل   لدا    لدإلددسمل 

درت سمل  اهيئل   ن ل    ل ه دمال شندد ل امناتن للللادرال يدا ني ابل
لدريت دمل لارت ص ل:ل

دث،ال  ر ل  نس لا ل  نسد لللل لمجللداتظملل فرددلدر سد  لمل دفرت ئلم ًّلدئلل
دارتم ن  دإلددسمل للاا سل دا    ل كل   ل هياملل ه دماللللادرال درال

درت سمل  اهيئل   ن ل    ل دريت دمل للا شندد ل امناتن ل للايدا ني ابل
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 أ.د. عبد العزيز بن سليمان الدويش

م ًّل )ا دفقل دحنصرلللاد(ب سم ل )لل ل  ثل بابل د ينب  ل الل4.28ات  طنهتنل
نل يبلدات  طللره  له،نزر ًّلي  لال  لمجلث ثل  نسد الليف شنلملل للللا(4.56
ل:كشنلأييتللاد ينيب

قن   لاتل ان لانال ليات نال ل  لمج عل   ن لل )ب،ن ل درت نس ل من  ل
ل(سل4.56مبت  طل ينيبل)لا(لكلداره  لدأليي ق ل    لدرت سمل ليدا ني ابلب

اه ل  ب  ددسل درتشند ل )د ملل درت نس ل درتشل ن للللالمن  ل يا سب ل لمجل
درثن   للايدانر  للادإلددسمل  داره  ل كل دايت   مل (ل ت  طل ينيبللمبللايارتنبل ل

 (س4.53)

در درثنرث للمن  ل درتنالابلإباردكامللارتشله)ت نس ل يهط  قللللا أ علمج عل
 س(ل4.47مبت  طل ينيبل)للا شل  لدرت يملر(لكلداره  لدرثنرث 

ييك  لل ق،ن  ل ش د ل هت  ل در سد  ل در ن ثل ئل تن ول ذهل يملرالل
مل لأبمه  للن ل    لدرت سمل اليدا ني ابلامناتن لدريت د شندد لاهيئل   

يهيا للل درتشلال هط ملرل ا،امللأبهننل تيامللكل شل  ل ل دمينانا دارتم ن ؛ل  ذهل
دإلمرد د ؛لبُل  لدجيندلب   لمناب اليا،نخله،ظ ش لا،ن باليهت قل تن ول ذهلل

 (س2013دارتم ن لاعلانله بلالدر ال تن ولدسد  لدر صظل)
 ئللل: يللدرينبق  للدر،ظرلديلق مللد حنردالدات نسملكلدمليملت حلا لل

ق مللد حنردال دارتم ن للاتظملل رت نسد لا سل درالهيامللكل   للللادات نسمل
درت سمل  اهيئل   ن ل    ل ه دمال شندد ل درال دإلددسمل ل للادا    ل

دريت دمل  امناتن ل )للايدا ني ابل بابل يكنئل قلللللا(0.82الل0.55ه،حصرل
اه ل للدحنردل ب  ددسل درتشند ل )د ملل رلت نس ل ات نسمل درتشل ن للال يا سب ل لمجل
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 هننل كثرلدرت نسد لدراللللممنلمل لل لمجلللايارتنبل لدايت   مل (للاليدانر  للادإلددسمل 
هرتنسبالآسد ل فرددلدر سد  ل  هلناليكن ال كيلق ش لر حنردالدات نسملرلت نس لل

دارت ال دا ان ل انالل  ل دمرد  ل در لل مش عل   ن ل    لل)د  ددل  ل
  هلنللللالممنلمل لل لمجل هننل كثرل  نس لد تل للاات (يدا ني ابلامنللادرت سمل 
  فرددلدر سد  سآسد ل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد  السؤال الثالث:  
 ؟ عزى ملتغريات )الوظيفة، اخلربة اإلدارية، الدورات التدريبية(الدراسة ت  

درينبقلل يرإلمنب ل  در  للادريهدلل اد ل در ري ل ر لليرل ق ال لمجل
د  ت ن   ا سمل داتلظد لللادإل صن   ل  لل هُتزالل  ت ال للدرث ث :للدرال

 .T)لل( )(ال ،رت ملإبمرد لد ت نسللدر ني   الداي لدإلددسمل الدر يسد لدرت سمل   )

test) ايترتلتابل د لل؛رت ،تابل در ني   ل اتلظل ه تانل در ري ل نر  للرل ق ال لمجل
 Oneت نسلدرت نمل ل  ندملد جتنهل)) ش  اليك لل ش  (الكشنل ،رت ملإبمرد لد 

–way ANOVA)لل؛( داتلظمل ل ا ل ر لل ه تانل در ري ل داي للرل ق ال لمجل
لي ذدلانلملت حلف شنلأييت:لس(دإلددسمل الدر يسد لدرت سمل   

 لية:اليت ت عزى الختالف متغري الوظيفة احلا ،الفروق حول حموري االستبانة
 ( 10جدول )

اليت ترجع   ، االستبانةحموري جاابت أفراد الدراسة حول دراسة الفروق بني متوسطات است 
 . لعينتني مستقلتني   T. testإىل اختالف متغري الوظيفة احلالية ابستخدام اختبار 

االحنراف   املتوسط العدد  النوع  احملور
 املعياري 

درجة  
 احلرية 

قيمة 
 ت 

مستوى 
 الداللة 

أليل:لدا    لدإلددسمل لدراللدحمل سلدل
هيئل   ن ل    لله دمال شندد لا

 15.69 58.15 13  ش  ل
41 0.72 0.477 

 10.70 61.10 30يك للل
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 املتوسط العدد  النوع  احملور
االحنراف  
 املعياري 

درجة  
 احلرية 

قيمة 
 ت 

مستوى 
 الداللة 

يدا ني ابلامناتن لللادرت سمل 
 سلدريت دمل 

  ش  ل

دحمل سلدرثنين:لدارتم ن لدرالهيامللكلل
   لدا    لدإلددسمل لدراله دمالل

للالدرت سمل ل شندد لاهيئل   ن ل    ل
 سليدا ني ابلامناتن لدريت دمل ل

 4.81 59.38 13  ل ش 

يك للل 0.106 1.65 41
 6.58 56.03 30  ش  ل

نل ، لايت اللدر  ر ل(ال**لددر لد صن  ًّل0.05نل ، لايت اللدر  ر ل)ددر لد صن  ًّل
ل(سل0.01)

ملت حلا لدم يللدرينبقل  ال له م لفري لاد لد ر لد صن   ل  للل
در سد  ال مللللا لا سملد  ت ن  لهرمعل  ت الدآلسد لبابللل ملا س  فرددل

 لكلا سملد  ت ن  لل   ال لمل م لأتثظلايلد ر لد صن   لاتلظلدر ني   لد نر
دإلددسمل  دا    ل ا ل اهيئل   ن ل    للللا لمجل مل ه دمال شندد ل درال

الهيامللكل   لل يلدارتم ن لدرللايدا ني ابلامناتن لدريت دمل للادرت سمل 
دإلددسمل  ه دللادا    ل درت سمل درال اهيئل   ن ل    ل لامال شندد ل

 يدا ني ابلامناتن لدريت دمل س

 :اخلربة اإلداريةاليت ت عزى الختالف متغري   ،االستبانةالفروق حول حماور  
 ( 11جدول )

  ( للفروق بني استجاابت أفرادANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي ) 
   . اختالف متغري اخلربة اإلدارية  اليت ترجع إىل  ،الدراسة حول حماور االستبانة 

 جمش علاربتن  اص سلدرت نمل ل دحمل س
دسمن لل
 د رمل ل

ات  طلل
 ق ش لال داربتن ل

ايت اللل
 در  ر ل

دحمل سلدأليل:لدا    لل
دإلددسمل لدراله دمال شندد لل

اهيئل   ن ل    لل

 27.44 2 54.9 بابلدجملش  ن 
0.17 0.841 

 157.46 40 6298.2 دد للدجملش  ن ل
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دسمن لل جمش علاربتن  اص سلدرت نمل ل دحمل س
 د رمل ل

ات  طلل
ايت اللل ق ش لال داربتن ل

 در  ر ل
يدا ني ابلللادرت سمل 

 سلت دمل امناتن لدري
دحمل سلدرثنين:لدارتم ن لدرالل
هيامللكل   لدا    لل
دإلددسمل لدراله دمال شندد لل

اهيئل   ن ل    لل
يدا ني ابلللادرت سمل 

 سلامناتن لدريت دمل 

 100.90 2 201.8 بابلدجملش  ن 

2.82 0.072 
 35.80 40 1432.1 دد للدجملش  ن ل

ل(ل0.05نل ، لايت اللدر  ر ل)صن  ًّلددر لد ل
كلل د صن   ل د ر ل اد ل فري ل ه م ل درينبقل  ال ل دم يلل ا ل ملت حل

  لل ملا سلا لا سملد  ت ن  لهرمعل  ت اللللد تأنا ل فرددلدر سد  ل
الليكل0.841لل سلدأليللكلدحملال  ثلبلغلايت اللدر  ر للاتلظلداي لدإلددسمل 

  ال لمل م لأتثظلاتلظلداي لدإلددسمل ل لمجل مل لمجللنلمل لللممللال0.072للدحمل سلدرثنين
دارتم ن لدراللللاا ل ملا لدا    لدإلددسمل لللا سلا لا سملد  ت ن    يل

دراله دمال شندد لاهيئل   ن ل    للللاهيامللكل   لدا    لدإلددسمل 
 سلامناتن لدريت دمل ليدا ني ابللادرت سمل 

ــت ــاور االسـ ــول حمـ ــروق حـ ــدد الـــدورات    ،بانةالفـ ــري عـ ــتالف متغـ ــزى الخـ الـــيت ت عـ
 التدريبية:

 ( 12جدول )
( للفروق بني استجاابت أفراد  ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي ) 

   .اليت ترجع إىل اختالف متغري عدد الدورات التدريبية   ،الدراسة حول حماور االستبانة 
دسمن لل جمش علاربتن  اص سلدرت نمل ل دحمل س

 مل لد رل
ات  طلل
ايت اللل ق ش لال داربتن ل

 در  ر ل
 0.142 1.92 272.49 3 817.5 بابلدجملش  ن دحمل سلدأليل:لدا    لل
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دسمن لل جمش علاربتن  اص سلدرت نمل ل دحمل س
 مل لد رل

ات  طلل
ايت اللل ق ش لال داربتن ل

 در  ر ل
دإلددسمل لدراله دمال شندد لل

اهيئل   ن ل    لل
يدا ني ابلللادرت سمل 

 سلامناتن لدريت دمل 

 141.94 39 5535.7 دد للدجملش  ن ل

دحمل سلدرثنين:لدارتم ن لدرالل
كل   لدا    للللهيامل

دإلددسمل لدراله دمال شندد لل
اهيئل   ن ل    لل

يدا ني ابلللادرت سمل 
 سلامناتن لدريت دمل 

 23.90 3 71.7 بابلدجملش  ن 

0.60 0.621 
 40.06 39 1562.2 دد للدجملش  ن ل

ل(ل0.05نل ، لايت اللدر  ر ل)ددر لد صن  ًّل
درينبقل  ال له م لفري لاد ل د ر لد صن   ل ، للللملت حلا لدم يلل

)ل د ر ل در سد  0.05ايت الل د تأنا ل فرددل كل ا للللال(ل ا سل   لل مل
درت سمل   ا در يسد ل اتلظل  دل هرمعل  ت ال د  ت ن  ل بلغللللا سمل   ثل

مل لللممنللللالل0.621اليكلدحمل سلدرثنينلل0.142ايت اللدر  ر لكلدحمل سلدأليللل
 لدرت سمل   ل لمجل ملا سلا لا سملل  ال لمل م لأتثظلاتلظل  دلدر يسد لمجلل

ا ل ملا لدا    لدإلددسمل لدراله دمال شندد لاهيئل   ن للللد  ت ن  
درت سمل  دريت دمل للا    ل درالهيامللكللللايدا ني ابلامناتن ل  يلدارتم ن ل

للائل   ن ل    لدرت سمل    لدا    لدإلددسمل لدراله دمال شندد لاهيل
لريت دمل سيدا ني ابلامناتن لدل
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 : توصيات الدراسة
ل تن ولدر سد  لد نر  اله بلال تن ولدحمل سلدأليلليفرتنالرآليت:لليكلض  للللل
داره  لل ئلل ▪ درتشللكل ملت،ن بلاعل أملل درتنالابلارتشند ل ل دألييال  دل

درتشند لجبش عللي ئلل دايتشر ل سه نطل درتشلل دمنات لكللضل طل ي  د ل
اندمل لرلتنالابلكلداره  لليلللانر  للرتشند لر،ظنمل  دفزلدللسلدفترتناليلداره  لدرثن   

لاليكلض  ل ذهلدر،تن ولفإئلدر سد  له ب لاآليت:للدرثنرث 
 سلد مللدرتشند لاا ني ابلداه لابلدددسايًّل س1
 نسل مي  ًّلريدانر  لدللا  ملللمج علدإلمرد د لدإلددسمل  س2
يداهرت  ل  دفزلل س3 در يسد ل ا ل  لل رلتنالابل يات، مل ل  نسكن لاندمل ل

 دانسم  ليدإلمل ندسل
  تن ولدر سد  لد نر  اله بلال تن ولدحمل سلدرثنينليفرتنالرآليت:لليكلض  لل

درت سمل لل ▪ مج عل   ن ل    ل يات نال ل  ل انال ل اتل ان ل قن   ل ب،ن ل
ب دألييلل ق يدا ني ابل داره  ل يلكل ب  ددسللال درتشند ل يا سب للللااه ل د ملل

دإلددسمل  درتشل ن ل دايت   مل للا  يدانرللا لمجل درثن   للايارتنبل ل داره  ل الكل
ارتشليه إباردكاملل درتنالابل مج عل درت يملرللا أ عل كللالليهط  قل شل  ل

 سليكلض  ل ذهلدر،تن ولفإئلدر سد  له ب لاآليت:للداره  لدرثنرث 

دلل س1 مش عل   ن ل    ل انال ل ب نان ل قن   ل يدا ني ابلللارت سمل لب،ن ل
 امنات سل

در س2 دررت ندد ل در يسد لد ملل كل درتنالابل داردكل ا ل  لل رلتشند ل تل نل
 درت سمل   لكلدجملن  لدإلددسمل ليدانر  ليارتنب  لدمشا سسل
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 مقرتحات لدراسات مستقبلية: 
 دمرد لدسد  لممنثل ل لمجلبتضلدرتشندد لداين   لامناتن لدريت دمل سلدل

ل دسد ن لدل لدمرد ل درت سمل ل رتشندد ل   ن ل    ل يدا نيهط ملرمل ل لل ابلال
ليدرتأنسبلدرترب  ليدر ير  سللاا  ت ند لا لدايد 

ل
ل***
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  املراجع:
مل  فلل يد ت ن انل لمجلل(للم2006)ل ب ل    الكلنمل ل دمناتن ل كل دررت ندمل ل دألمننطل

لسللغز ل-ه ت لل دد لدرتنالابالس نر لانميتظلغظلا،  س المنات لدألز ر
ب ل   در ر در ص ا2013)للظال نر ل هط ملرل شند ل درت سمل للم(ل هيئل   ن ل    ل

ب ل ت د اش ل دإلانمل در نال للجبنات ل دم د ل دددس ل ض  ل كل س نر للللادإل  ا  ل
للدكت سدهلغظلا،  س القيمللدإلددس ليدرتلط طلدرمب مالمنات لدإلانملاش لب ل ت دل

لدإل  ا  الدررايضسل
رل سد ن لل درترب  ل  شنئل منات ل درتلش ال در حثل ا،ن ولم(لل2006)للليآ ريئل  ت  ال درتلال

 دألسدئسل  شنئال درتل نال
دجننزد ل شند لاهيئل   ن ل    لل(لل2014)منات لدإلانملاش لب ل ت دلدإل  ا  لل

لدإلانملاش لب ل ت دلدإل  ا  سلهرترملرلغظلا،  سسجبنات لدرت سمل ل
لطلري، ملدرثنيناليكنر لدمنات لرلتلط م(لدرترترملرلد2015دمنات لدريت دمل لدإلر مي   ل)

لرسلدررايضسليدرتط مل
جبنات لدالال ت دسل شند لاهيئل   ن ل    لدرت سمل لل(لل2015)للدالال ت دمنات لل

لهرترملرلغظلا،  سسل
لسلدا مل، لدا، س سل شند لاهيئل   ن ل    لدرت سمل (لدر لل2014منات لط   ل)ل

يدرطن   دالل2016)للال مح ال شردم  سمال سؤ ن لل(ل ه دمال درال دإلددسمل ل     ل
جمل لكل  لدرمب  لدأل ن   الللش  لكلكل ن لمناتالبل ددليدايت،صرمل سللدألقينملدرت

لالدمنات لدايت،صرمل سل22دجملل ل
ضل طلدرتشللدرالمل دماانليك  لدرتشندد لكلمنات لل(للم2011)در ديدال   دررمح لل

ب دإل  ا  لي  قتانل ب ل ت دل داتلظد الجمل للدإلانملاش ل هرب مل لل تضل دسد ن ل
لاصرسلسل3ع ال17جمل للايدمتشن   
درتتل مللدمنات لكلديلللللم(لهط ملرلدرتشللدإلددسملكلدمناتن ا1985)لللدري فال نر 

يدقتا درترب  ل يا ملرملللدال ول ررؤ ن ل درثن   ل در  رمل ل در، ي ل دايترت ل  ال ياهاردهال
رترب  لر يللدال ولدرتريبالداشل  لدرترب  لدمناتن لرل يللدأل  ن لمب تبلدرمب  لد

لدريت دمل الدررايضسل
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دا    لدراله دمال   ن ل    لدرت سمل لكلكل ن للللم(2014درتنارمال   درتزملزل)
درمب  لامناتن لدر ش،  لا ليما ل ظر ملالجمل لدر سد ن لد متشن   سلدمشا سمل لل

لسل41لر م نالدرت د لدرترب  لدر ش،  الب،تن المنات لدرتل مليدرت ،
درتلش الددسلل1989  ساليكنمل ل   د قل)لل    د الايقنئالي   دررمح  در حثل م(ل

لدألسدئسالدر  رلرل، رليدرت زملع:ل ّشنئ
( ان ملل دسد  لل2008درتشرمال دريت دمل :ل دمناتن ل كل درط بل اهيئل م(ل شندد ل

يدألم درترب  ل دايد ل بتضل ض  ل كل رتط ملر نل ارتمحل يمن ا ل س نر للر دقتانل ،   ال
ب ل  لدرتل ملد متشن   المنات لدإلانملاش لب للللدكت سدهلغظلا،  سهالقيمللدرمب  ل

ل ت دلدإل  ا  سلدررايضسل
م(لايت اللفتنر  لدددس لدا دسدلدر  رمل لكليزدس لدرتتل مللدرتنيللل2009درلنا مال ن ضل)ل

س ن دإلددسملابال دررتند ل دريت دمل لا ليما ل ظرل درترب  ل داشل  ل ر لدكت سدهالكل  للكل
لسدئسدرمب  المنات لدرظا كسلدألل

م(لاتطل ن لهط ملرلدددس لدا دسدلدر  رمل لامناتن لداصرمل لكلل2014ات ضالفنطش ل)لل
دإل  ا  دإلددسمل در  رل درت دلللاض  ل ب ،انال درمب  ل جمل لكل  ل درتصرال لياتلظد ل

لسلاصرسل1لبرملللدجملل  ل98
شندد للدرتش ملرتللملرلمل ب ن لدرلرتن لدرثنينلرتش د ليا (لهم2014يزدس لدرتتل مللدرتنيلل)

س نبلاهيئل   ن ل    لل كل يدا،ترت ل دريت دمل ال امناتن ل يدا ني ابل درت سمل ل
لمنات ل هبنسلل
درتنيل درتتل ملل دريت دملاب2015)لليزدس ل دمناتن ل ا،ي يبل ر هيئل دا،ظش ل در  ح ل سلل(ل

لل لدرتتل مللدرتنيلسلدررايضسل ظنملجمل لدرتتل مللدرتنيلليدمناتن لير د حاالجم
در درتتل ملل )يزدس ل جمل لل2015تنيلل ير د حاال يدمناتن ل درتنيلل درتتل ملل جمل ل (ل ظنمل

 درتتل مللدرتنيلسلدررايضسلل
( دا    ل دا ا ل دا    (لل2018يزدس ل دا ا ل كل در  رمل ل رلش دسدل درت،  ذمل ل سللدر  ح ل

لدررايضس
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 ملخص الدراسة:

هتدف الدراسة إىل عرض أبرز التجارر  الدللةاة تاا التيماةجل ا ةاد د إعادام ايماجل ال بةاة 
املرجستري(، لحتديداً اخلربة املةدانةة لار يرتبط هبر -ملرحمة الدراسرا اليمةر )الدبموم اليريلالفنةة  
ة انهاار لتياااوير براحملناار اإلمةاااة لاقدمة ةااة  لداااد فرمممررساارا لتيبةتااارا لكةااال ت ااا  ا سااتااا  

الدراسة عمى املنهج الوصفي أسمو  حتمةل اإلتوى لماربماج لاتارراا اخلاربة املةدانةاة اعت دا  
اتصااومة ا ونااة ااا  تسااية باارااج عرملةااة ساابية انهاار د ارحمااة املرجسااتري، لا ناار  د د عةنااة 

ربااج اليرملةااة التسااية حتتار حتتااوا عمااى ممررسااة اهنةااة الاا اليااريل، لدااد  ةاها  اا  ارحماة الاادبموم 
إبعاادام ايمااجل ال بةاانة الفنةاانة  لدااد اساات داا الدراسااة أماتاا  لت مةاال اإلتااوى، ا ثفااة لاخلرصااة 
حتمةل كل برماج عمى حاد ، لالثرنةاة  ادفا لم تررناة با  الاربااج لالتوصال األلىل  دفا إىل  

 ااااين ساااةنرريو را، لت اااو   اااا   الساااةنرريو را دربمااااة  ضااا  اليرملةااااة إىل عااارض التوجهااارا 
 برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة ابلوط  اليريب لمتيبةق لتيور اخلربة اةدانةة د 

 

بنااارر بااارماج، التااادري  املةااادال، اخلاااربة الي مةاااة، الفناااو  البصااارية،  الكلماااامل ااحيا: اااة:
 املرجيةة املتررما 
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Abstract: 

This study aims to showcase the most prominent international 

experiences with good education in preparing the Art education 

teacher for postgraduate studies (Higher Diploma - Master), 

specifically the field experience and associated practices and 

applications and how they can be used to develop local and 

regional programs. This study relied on the descriptive method 

(content analysis method) of the program and the field experience 

courses in a sample of nine international programs, seven of which 

are at the master's level and two at the higher diploma level. These 

nine international programs were characterized by extensive 

professional practice for the preparation of a specialized technical 

education teacher. This study used two tools to analyze the content, 

the first aimed to analyze each program separately, and the second 

aimed to compare programs and reach global trends within three 

scenarios so that these scenarios are applicable to the development 

of field experience in the preparation of art education teacher 

programs in the Arab world. 
 

key words: Program Building, Field Training, Work Experience, Visual Arts, 

Benchmarking. 

 
 



 

 

 

365 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

 مقدمة الدراسة: 
عمى   التيمةجل،  بتيوير  ابلغرً  ا ت رارً  املتتداة  الدلل  د  احل وارا  تويل 
أبرز ر  و  لاليت كر   اليرملةة،  التوجهرا  أبرز  لفق  لاليريل،  اليرم  استويةه 

اقصيح    ظهور عمى  الدلل  تمك  تي ل  حةث  امليريري   عمى  الترئجل  التيمةجل 
 لتيمةجل بش ٍل ملرا لاست ر التيمة ي لتيوير ا

السيومية   اليربةة  امل م ة  د  ابلتيمةجل  املينةة  ا هرا  دراا  لدد 
لاملؤسسرا تاا الصمة؛ ممثمة د لزارة التيمةجل لاهلةئة الوطنةة لمتتومي لالتدري   

ابليديد ا  املشرريع لاملبرمراا لتيوير تيمةجل الفنو  بش ل عرم    للزارة الثترفة 
البصرية ع التيوير ايريري خرصة  لالفنو   مى لجه اخلصوص  لدد مشل تلك 

انر ج   د  البصرية  الفنو   البصرية، ك ر  بتيمةجل  الفنو   لايمجل  اليرم  التيمةجل 
ل الوطين  ض   اشرريع الت و ش ما لزارة التيمةجل  ر  لتيوير برااج امليمجل  
  ا  ف رة    ا"، لاليت كرن(1)   د امل م ة لحتديداً "اشرلع تيوير كمةرا ال بةة 

    هجهر انالب ث  
اليت   ا ةد  التيمةجل  تاا  الدلل  ا   السيومية كغري ر  اليربةة  لامل م ة 
ا ت ا د تيوير لتتومي برااج إعدام امليمجل  ا دير ابل كر أ  اليم رر ك لك  

 
درار    (1) التيمةجل ردجل  صدر  امليمجل د  9/2/1438بترريخ    35618لزير  إعدام  برااج  تيوير  بت وي   نة   ا 

ردجل   درار  التيمة ةة  لمشؤل   الوزارة  لكةل  أصدر  لعمةه  ال بةة،   ا  25/4/1438بترريخ    106759كمةرا 
الفري لمبن  ردجل  ابختةرر عضوية  الوزارة  درار لكةل  املسرراا، مث صدر  اليرم، ل جل رؤسرر  بترريخ    52558ق 

 ا بت وي  فرق الي ل، لكر  فريق ع ل اسرر إعدام ايمجل ال بةة الفنةة برائسة م  دّ رش ب   23/6/1438
نهار ب  صرحل  عمي آل د رش، لعضوية كيً ا  م  سهةل ب  سرمل احلريب، م  عبدهللا مخةل هللا الثتفي، م   

 ، أ  صرحل الي را  عبداحلفةظ، م  ممية بنا محةد احل ةد، أ  زايم السدحر  
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 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

جد فة ر يتيمق بتيوير لتتومي برااج إعدام ايمجل ال بةة  ا ت وا هب ا ا رن  فن
الدراسرا ا   اليديد  مراسة    الفنةة  اثل  اخلري،  اليربةة  م؛  1992)أبو 

دّ رش،  1999املنتشرا،   آل  كرظجل،  2005؛  كةيل،  2005م؛  م؛ 
خمةل،  2007 زكي،  2009م؛  احل ةد،  2010م؛  م؛ كةيل،  2010م، 
لكرلة  م؛  2017شرف،  م؛  2016  م؛ آل دّ رش،2013م؛ برزجني،  2010

لالتيوير،   لمت يةط  التيمةجل  أم2019لزارة  شك  بي  اليت  امل تبة  (   را 
 ربةة   الي

أبرز   عرض  عمى  تركه  أتر  إ   السةرق،  نفس  د  تسري  احلرلةة  لالدراسة 
ايمجل   إعدام  تنرللا  لاليت  ا ةد،  التيمةجل  تاا  الدلل  د  اليرملةة  التوجهرا 

ارجستري( لحتديداً فة ر يتيمق  -اسرا اليمةر )مبموم عريلال بةة الفنةة د الدر 
لا املهنةة   اخلربة  ا   جبوان   ا ستفرمة  الدراسة  و  تبنته      ال ا  لتوجه 

ا ةد التيمةجل  تاا  الدللةة  ايمجل    التجرر   إعدام  برااج  د  املمت ت   لة و  
د   الثرنوية ك ر كر   للةس  ا رايةة  املرحمة  خرجيي  الفنةة  السربق   ال بةة 

 لل لك اعت دا الدراسة احلرلةة عمى الربااج اليت  ثل لتميب   ا التوجه 
 كلة الدراسة: شم

التيمةجل بتيوراا لحتدايا كبرية د امل م ة ألهلر  و    اليربةة السيومية   تر 
ا دم   اخلرجي   لك لك  املةدا   د  امليم    ا   تيم   اليت  املهنةة  الرخصة 

تس  اهنةة  اختبرراا  ابلنسبة  إجرار  لم دةة  كشرط  دةرس،  ابختبرراا  ى 
 ي تربةة فنةة جدم؛ ممر يستدعي لم يم   د املةدا  أل شرط لمتية  ك يم

 رلةة لت و  اوائ ة لمتيميرا  أ  يتجل تيوير برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة احل
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محمة   ا   لالتصراةجل  الفنو   خلرجيي  ارسة  حرجة  أ   نرك  عمى  عيلة 
الترئ ة  -الب رلوريوس  ابلربااج  اتررنة  دمةمة  الربااج  تيد      اليت  الودا  د 

امليمجل    حبةث يتتدم-احلرلةة الربااج إىل برااج إعدام  أفضل اخلرجي  ا  تمك 
 قعدام ايمجل ال بةة الفنةة    لم صول عمى مرجة املرجستري

؛ Arnold, 1978ابقضرفة إىل أتكةد اليديد ا  الدراسرا اثل مراسة )
Crespin & Hartung, 1997  ،النجرمى زكي،  2003؛  م؛  2010م؛ 

النجر2015م؛ حم د،  2014اليجةل،    ;Kuster؛  2015ر لسمة ر ،  م؛ 

Bain; Young, 2015  ،الدلسرا املتر ،  2016؛  -Evansم؛  2016م؛ 

Palmer, 2016  ؛Travis & Hood, 2016  ،اقبرا ةجل  ,Bolinم؛  2017؛ 

2017; Nolte-Yupari, 2017; Vaughan et al, 2017  ،م؛  2018؛ السركين
الميةال،   لال2018اليبد  لمت يةط  التيمةجل  لزارة  لكرلة  م؛  2019تيوير،  م؛ 
التيمةجل،   لخرب 2019لزارة  الفنةة  ال بةة  ايمجل  تيوير  عمى  لممررسرته م(   ته 

اجملت يرا   لتيميرا  احلديثة  املستجداا  لفق  جوانبهر  أحد  أل  املةدانةة 
الدرا أتيت      لل ا  تتدم  امليرصرة   أ   ت    لاضح كةال  تصور  لتتدم  سة 

ا الفنةة  ال بةة  برااج  د  املةدانةة  ظل   ا  اخلربة  د  املرجستري  ملرحمة  ملهنةة 
دام ايمجل ال بةة الفنةة د امل م ة  التوجه لتستفةد ا هرا املينةة ببنرر برااج إع

 لالوط  اليريب بنرر عمى عرض التجرر  الدللةة د     الدراسة 
 الدراسة:أهداف 

املةدانةة"  ال شال ع    - أبرز  "اخلربة  عرملةة  د  ايمجل  اخلرصة إبجترر   عدام 
   ربااج الدراسرا اليمةرلة  ل بةة الفنةا
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 عرض أبهر ا وان  اهلراة لبنرر لجنرح اخلربة املةدانةة د تمك الربااج  -
 أمه ة الدراسة: 

ربااج اتررنة  د ال  اخلربة املةدانةة ا رن  التش ةصي: ال شال ع  لادع    1
 ابلدلل تاا التيمةجل ا ةد 

  تيريال ا ال بةة الفنةة، ا  خيل  ا رن  التنِفة ا: تيوير برااج لاتررا  2
لاألدسرم لال مةرا املينةة فة ر يتيمق مبترراا اخلربة املةدانةة  املت صص   

  لسةنرريو را تيبةتهر
ت  3 اليت  لاملت حرا  احلمول  بيض  تتدمي  الييجي:  د  ا رن   بنرر  سهجل 

 برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة ملرحمة الدراسرا اليمةر 
الفنةة  التيويرا:  ا رن     4 لمدراسرا  ال كةه د برااج اعدام ايمجل لم بةة 

لالتيبةترا  اليمةر   امل ررسرا  تيهيه  املهنةة  عمى  اخلربة  د  املست داة 
 جملرل  امليراة لفترً لم رباا لالتوجهرا اليرملةة د   ا ا

 مصطلحامل الدراسة: 
لالتدري  املةدال،    لحدة اخلرباا املةدانةة عرفتهر مراسة )  اخلربة اا دان ة:

احلتل    (10، ص م2017 د  الي مةة  امل ررسرا  أنواع  مجةع  "تش ل  حتتر: 
التدري    فصل  تسبق  املرشح  يدرسهر  حمدمة  اترراا  د  لاملتض نة  ال بوا 

هبإجرائ ا  )   املةدال" ليتصد  مجةع  (  لالتيبةترا  ر  الصفة  امل ررسرا  تاا 
لارتبية   حمدمة  اترراا  د  املض نة  لدد  الي مةة  الفنةة،  ال بةة  لتيمجل  بتيمةجل 

إىل   البرحث  ل ي: )صنفهر  ماخل  سا خرباا  ع مةة  لممررسرا  تيبةترا 
جهئي  -تدريسالاشر دة  -ا راية ابلتيبةقلتيبةق  النظرية  ممررسة  -ربط 
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اقعدام  ختبرر  تد-ابملدرسة   تدريس كرال  شهرمة/  عمى  لم صول  ري  
مجل ال بةة الفنةة( لار  تيمةجل لتيارتبية ب  تيبةتي/إجرائي  حبث/اشرلع-التدريس

امليررف   تيبةق  عمى  الربماج  د  املمت ق  تسرعد  أتر  اهنةة؛  اخلربة  تةه 
لحتويمهر إىل اهرراا اهنةة أمائةة ي تس  فةهر جوان  التدري  املهين ألمار  

  املستتبمةة ك يمجل بيريتة ص ة ة عمى أفضل ار ت  لظةفته 
م( برماج إعدام  2017عرف )شرف،   ة:برامج إعداد معلم الرتب ة الحن 

امليمجل حتنه برماج خميط لانظجل لفق النظرايا حمدمة يتوفر به ايريري لض ر   
اليم ةة   املتيم   ابخلرباا  لتهليد  ا ومة، ليتوم عمةهر اؤسسرا ات صصة 

ا   لاملهن اليت   نهجل  ابملهرراا  املستتبل  ادرسي  تهليد  هبدف  لالثترفةة  ةة 
املهن  )الن و د  التيمة ةة   إنترجةتهجل  لزايمة  الدراسرا    برااج(:  ي  ا  إجرائ ة 

ب رلوريو  ارحمة  ا   اخلرجي   تتةح  اليت  لةتجل    ساليمةر  هبر  ا لت رق  الفنو  
لاهنةرً   أكرمتةرً  تدريبرً  املمت ت   لمفنو   تدري   ؤ ر  ايم    لةصب وا 

اج اقا رنةرا  البصرية بيد حتتةق لاجتةرز اتيمبرا الربماج  ليش ل الربم
 البشرية لاملرمية  

اارجع ة: )حم د،    ااقارانمل  انظجل  2017عرفهر  أسمو   حتتر  م( 
يست دم د دةرس لحتمةل أفضل امل ررسرا هبدف األمار لامل ررسرا ماخل  

(: الدراسرا ا  إجرائ ا  اآلخري  للةس تتمةد جل  ) املؤسسة، ا  خيل التيمجل 
الفنةاليمةر ق ال بةة  ايمجل  إلةهر ك عدام  الرجوع  اليت مت  أسرسةة د  ة     را 
عمةهر    لربااجااختةرر   حصل  اليت  امل ررسرا  أفضل  الدراسة كوتر  عةنة 
    البرحث
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ليتصد هبر إجرائةرً أفضل الدلل اليت حتتا    الدول ذامل اليعل م اجل د:
اليمةر  برااج  عند  ق  الدراسرا  ام وظرً  تتدارً  فةهر  الفنةة  ال بةة  ايمجل  عدام 
 رنة ب  الربااج د التصنةفرا اليرملةة  املتر

 أدب امل الدراسة
 الدراسامل السابقة:

ألمار   التيويرية  اب وان   لي ت رم  األخرية  اآللنة  د  الدراسرا  توالا 
هبر، لليل أبرز الدراسرا املرتبية  اهنة التيمةجل بش ل جةد لاخلرباا املتصمة  

به   دراا  ار  ) ي  التيمةجلمراسة  ملةل  بتص ةجل    ومية لسياب  ( م2019،  لزارة 
املةدانةة   حتمةل  اخلربة  ابمل م ة  ا  خيل  ال بةة  ب مةرا  امليمجل  إعدام  برااج 
السيومية تتدمي  اليربةة  إىل  الدراسة  لخمصا  ات حة،  بيد  )سةنرريو را   )

الدل  ممررسرا  الةراب ، حتمةل  سنغرفورة،  فمندا،  ل ي:  ا ةد  التيمةجل  تاا  ل 
الو اي أس الةر،  األاري ةةبرييرنةر،  املت دة  أخرى     ا  مراسة  أيضرً  نرك 

  لاليت  دفا إىل تتدمي   م(2019، لزارة التيمةجل لمت يةط لالتيويردراا هبر )
الفنةة  ال بةة  ايمجل  إعدام  لربااج  التنفة ا  لدد مشم   إطرر  ا      ابلسيومية، 

اج،  الدراسة حتمةل لوادع برااج ال بةة الفنةة د اترراا الب رلوريوس ليشرة برا
ليرق   ايريري  بنرر  مث  الفجوة،  لحتديد  اليرملةة،  الربااج  أفضل  اع  اتررنتهر 

جل لبنرر برااج ال بةة الفنةة ملرحمة الدراسرا اليمةر اب ستفرمة ا  الربااج  تص ة
   مةجل ا ةد لالواثئق اإلمةة لالدللةة تاا الصمةاليرملةة املنرظرة تاا التي

اهرراا التيمجل ال ايت لأ ر ر    دشام  م(2010مراسة )زكي،  د ح  أ   
لايريري   اس اتةجةة  بوضع  لخمصا  الفنةة،  ال بةة  مليمجل  املستدااة  املهنة  د 
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د   احلرل  لك لك  املهنةة   )حم د،  لمتن ةة  إىل    م(2015مراسة  اليت  دفا 
نو  ال بةة  حتديد  مليمجل  املهنةة  لمتن ةة  اإلتتة  السموكةة  لاألماراا  التيمجل  اتج 
 لضع تصور ات ح لن وتج بنرر امليريري اليزاة لت تتةهر   الفنةة، اع

 تعل ق على الدراسامل السابقة: 
م؛  2019م؛ لزارة التيمةجل،  2015م؛ حم د،  2010لتتفق مراسة )زكي،  

لالتيوير،   لمت يةط  الوزارة  يتيمق  2019لكرلة  فة ر  احلرلةة  الدراسة  اع  م( 
الفنةة لختتمال عنهر ال بةة  إعدام ايمجل  تنردش    بتيوير  احلرلةة  الدراسة  أ   د 

د  اخلداة ك ر  لبيد  دبل  للةس  اخلداة  دبل  اقعدام  )حم د،  فتط  مراسة   
زكي،  2015 )حم د،  2010؛  مراسة  ا   ليستفرم  زكي،  2015م(،  ؛ 
ت2010 لاس اتةجةرا  ايريري  د  ال بةة  م(  ايمجل  لدى  املهنةة  ا وان   ن ةة 

التي )لزارة  مراسة  ا   يستفرم  فة ر  الوزارة  2019مةجل،  الفنةة   لكرلة  م؛ 
لالتيوير،   لت2019لمت يةط  احلرلةة  الدراسة  أملاا  د  ص ة ةهر  م( 

عمى   لالتيرف  النظرا  اقطرر  د  انهر  ا ستفرمة  إىل  ابقضرفة  لتيوير ر، 
التيمة تاا  لالدلل  ار  الربااج  مجةع  عمى  احلرلةة  الدراسة  لتضةال  ا ةد   جل 

ةدانةة لار تش مه ا  اترراا ارتبية  سبق د تتدمي تصور لاضح ع  اخلربة امل
ا راية، أل اترراا جت ع    هبر سوار كرنا اترراا تاا طبةية تيبةتةة ماخل

التدريس د  اترراا اشر دة  أل  املدرسة،  لالتيبةق د  النظرية  ا وان   ب  
س، أل ممررسة التدريس لالتيبةق املةدال ال رال، أل اترراا تاا طربع  املدار 

املتبية  حبثي ارتبط اب خلربة املةدانةة، ابقضرفة إىل تتدمي لعرض السنرريو را 
 د     الربااج  
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 اإلطار النظري: 
 الواقع واليوجهامل: 

تيرل  حملت يرا التر  احلرما لاليشرل  ايمجل ال بةة الفنةة لبشدة عمى  
لاملرلنة  أ اقبداع  اثل  اليمةر  لاألمائةة  اليتمةة  املهرراا  د  ات  نرً  ي و     

ةال لالتيوير املهين املست ر، لي ت  عمى     امليرلبرا إعرمة النظر د  لالت 
الت برااج  -يمة ي ك ل النظرم  أل  اليرم  التيمةجل  د  الفنةة  ال بةة  انر ج  سوار 

لتسرير التيميرا لالي وح لالرؤى  -داة إعدام ايمجل ال بةة الفنةة دبل لبيد اخل
ايمجل   ينجح  الرا نة كي  التغةري  لظرلف  ع مه  الواعدة  مبهرم  الفنةة  ال بةة 

ال ا املست ر  املهين  الن و  خيل  ا   لاملتيورة  ارحمة    املتجدمة  د  حتته 
 إعدام  دبل اخلداة  

ةة  لحترص ا هرا تاا الييدة ابلتيمةجل عمى تتةةجل برااج إعدام ايمجل ال ب
السيومية   اليربةة  امل م ة  لد  الدللة،  لتيميرا  احلرلةة  املرحمة  لتتةةجل  الفنةة 
لكر    الصمة،  تاا  التيرعرا  مجةع  مشل  عرم  تربوا  إصيح  حركة   نرك 

اق لرار   ا  امل م ة  السب   رؤية  تيميرا  انهر  اليواال  ا   اليديد  صيح 
املرتبية مب ت  الرؤية    م، لإنشرر لزارة الثترفة لالفنو ، لاملبرمراا 2030ليرم  

ضرفة إىل تتررير  اثل ابرمراا جومة احلةرة، لا نفترح عمى ديرع الفنو ، ابق
الفنةة  ال بةة  ايم ي  دةرس  اختبرراا  لالتدري  حول  التتومي  ابقضرفة     ةئة 

ا ومة   اتيمبرا  لفق  الربااج  لتيوير  الرمسةة  الواثئق  ا   اليديد  صدلر  إىل 
قضرفة إىل اشرريع تيوير ايريري ايم ي ال بةة الفنةة،  لا عت رم األكرمتي اب

 التيمةجل اليرم جملرل تيمجل ال بةة الفنةة لالي ل عمى ايريري انر ج  
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بنرر عمى     التغرياا ا  ة مت اخترت اجراراا لتيوير لإعرمة النظر د  
برااج إعدام امليمجل بش ل عرم لايمجل ال بةة الفنةة بش ل خرص  لحول   ا  

مراسة  مت تتدمي  لمت  رؤسرر  رتر،  أحد  البرحث  لزارية كر   تش ةل  نة   
لزارة   لالتيوير،  )لكرلة  لمت يةط  التنفة ا  2019التيمةجل  "اقطرر  بينوا   م( 

ال   ايمجل  إعدام  اخلرصة  لربااج  ا وان   ا   اليديد  انردشة  لمت  الفنةة"،  بةة 
ةة، إ  أ    ا اقطرر أمجل د  إبعدام برااج ال بةة الفنةة، مبر فةهر اخلربة املهن
برحث إىل تفصةل     اخلربة  عرض اخلربة املةدانةة املرتبية ابملهنةة، ليسيى ال

يريب عند بنرر لتص ةجل  املةدانةة د     الدراسة ل ي يستفرم انهر د الوط  ال
 ارجستري(  -برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة لم رحمة بيد ا رايةة )مبموم عريل

 ة إعداد معلم الرتب ة الحن ة:فلسح
اليديد ا  الفنةة  ال بةة  اليواال لاليت يرى  يؤ ر عمى فمسفة إعدام ايمجل    

 البرحث أ  أبرز ر:
التوجهرا اليراة لمدللة لنظرم التيمةجل ل ترفة اجملت ع لار يرتبط به ا  أملة   -

 لإجراراا 
)الوزارة  - الربماج  تتدم  اليت  ا هة  لأ داف  لرسرلة  -ال مةة-اية ا ر-رؤية 

 الربماج    اخل ( –التسجل 
لامل  - األكرمتي  ا عت رم  لايريري  ا ومة  املرتبية  نظجل  لاقجراراا  ؤسسي 

 ابلربماج 
 اقا رنةرا املرمية لم مةة لالتسجل ال ا يتدم الربماج   -
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اقا رنةرا البشرية لم مةة لالتسجل ال ا يتدم الربماج لختصصرا أعضرر   -
  ةئة التدريس 

 س اتةجةة لالتيويرية لاقصيح ال بوا   اخليط ا   -
 األملة املرتبية هبر اآللةرا لاخليط اقجرائةة لالتنفة ية ل  -

لل لك عندار ت و      اليواال لاض ة لمدةتة جداً كم ر كرنا دربمة  
التدريس   املست ر ألعضرر  ةئة  التدري   أمهةة  اراعرة  اع  لالتيبةق   لمتيوير 

ل  د  ا ديد  عمى  لاقصيح  لا طيع  الفنةة  ال بةة  انر ج  لتيوراا  ادع 
امل ررسة   لادع  إىل  ابقضرفة  لت وي   ال بوا،  املةدا ،  د  لم يم    املهنةة 

ال   عمجل  إعدام  لتيوير  لتشرركةة  ل ةتة  ملستجداا  عيدرا  لفترً  الفنةة  بةة 
 التيوير  

ال  الفنةة ف   خيل  ال بةة  إعدام ايمجل  برااج  ببنرر  يتيمق  فة ر  رجوع  أار 
اخلري،   )أبو  الترلةة  الدراسرا  املنتشرا،  1992إىل  دّ رش،  1999م؛  آل  ؛ 

خمةل،  2007كةيل،  م؛  2005 زكي،  2009م؛  احل ةد،  2010م؛  م، 
م؛ لكرلة لزارة التيمةجل لمت يةط  2017م؛ شرف؛  2013م؛ برزجني،  2010

 م( يم ص البرحث اإلرلر اليت جي  اراعرهتر كرلتريل:2019لالتيوير،  
اجملر ا  ا و  - لتش ل  الفنةة:  ابل بةة  املتيمتة  ابملبرمئ  املرتبية  النظرية  ان  

مببرم  لاملوام املرتبية  الفنةة    ئ لاملوضوعرا  ال بةة  فمسفة  اثل  الت صص 
 لنظرايهتر لاترخيهر لالثترفة البصرية    اخل  

لتتنةرهتر:   - لتيبةترهتر  البصرية  الفنو   مب ررسرا  املرتبية  املهررية  ا وان  
التش ةمي  لت لالتصوير  لالرسجل  التص ةجل  اثل  الفين  اقنترج  حملر ا  ش ل 
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الرد ةة    اخل  لار يرتبط هب    لالتش ةل اجملسجل   لالبنرر لاخلهف لالفنو  
لإلنت اهرراا  ا   لإبداعي  اجملر ا  بش ل ص ةح  لتيرال  لتتنةرا  رج 

 اع األملاا لاخلرارا  
تتبمةة ل ي ايمجل لمفنو  البصرية:  ا وان  املهنةة املرتبية مبهنة املمت ق املس -

تا الت صصرا  املرتبية  لاملهرراا  امليموارا  اثل  لتش ل  الييدة  ا 
نظراً  أصول ال بةة لعمجل النفس لال بةة اخلرصة لاملنر ج لطرق التدريس، ل 

ابل بةة   ارتبية  الت صصرا  ت و       أ   فةج   الفنةة  ال بةة  ليبةية 
رفة إىل تن ةة التيور املهين ا  خيل  الفنةة بش ل ل ةق لابرشر  ابقض

لتيوي لالنردد  التأامي  لالتف ري  ال اا  املدرسةة  تيوير  لالبةئة  املهنة  ر 
 استتبًي  

عريل )مبموم  اليمةر  الدراسرا  ارحمة  إىل  اخلرصة  -ليضرف  ارجستري( 
 إبعدام ايمجل ال بةة الفنةة:

مرسهر - اليت  املترراا  مجةع  ل ي  السربتة:  الش صةة  د    اخلرباا  اليرل  
األكرمتي   اليرل   لسجل  الفرمية  احلرلة  لمراسة  الب رلوريوس،  ارحمة 

سربترً،  لحتد امل كورة  اإلرلر  عمى  بنرر  لجد  أ   الت  ةمةة  املترراا  يد 
 ا  دد ي ونوا ا  ختصصرا عراة د الفنو  لتلك أل  املتتد

السربتة   اإلرلر  اراعرة  ضرلرة  البرحث  املليرى  إعدام  عند  يمجل  مجةيهر 
،  ملهنة التيمةجل  تهلتلك أل  امليمجل دد يواجه حتدايا لتغرياا كثرية أ نرر ممررس

ليتجل بنرر الربماج مبراعرة   ا اإلرلر ليتجل ضبط نسبهر ا  خيل ايريري بنرر  
هبر   ليؤ ر  لاليرملةة،  اإلمةة  الفنةة  ال بةة  ايم ي  لايريري  الفنةة  ال بةة  برااج 
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 كيواال اؤ رة د فمسفة إعدام ايمجل ال بةة الفنةة   اليواال اليت تكرا سربترً 
هبدف اإلرلر  عرض      مت  املهنةة    لدد  ا وان   ل و  الب ث  حملرل  حتديد 

 لك سويال يفرم هلر عنوا  استتل املرتبية ابملهنة ك يمجل تربةة الفنةة، لل 
 اخلربة اا دان ة بني الواقع وااقارانمل اارجع ة: 

الدراسرا كد  م( إىل أمهةة اقعدام  2016راسة )اله رال،  أشررا بيض 
حة  اخلداة،  دبل  لم يمجل  لالتدري   لتهليد   املهين  األلىل  اخليوة  ييد  ث 

أ لحتةق  األمار  لتيوير  لال فرايا  لاملهرراا  إعدام  ابمليررف  برااج   داف 
التيمةجل   لزارة  )لكرلة  مراسة  د  جرر  لدد  لمتدريس   املؤ مة  ابل وامر  امليمجل 

لالت تتدم  2019يوير،  لمت يةط  اليت  التيمة ةة  املؤسسرا  اعترما  أنه  م( 
ملرحمة امليمجل  إعدام  أ     برااج  السيومية عمى  اليربةة  امل م ة  الب رلوريوس د 

الفصل األخري )الثرا ( ل و عبررة ع  ممررسة    ت و  اخلربة املةدانةة اركهة د
  12-8ت الح ا   التدريس  لعند حتمةل حمتوى برااج ال بةة الفنةة؛ لجد أتر  

السربع بش ل   الفصل  الربااج ت و  د  الفصل األخري لد بيض  سرعة د 
 بسةط لأكثر تركةهاً د الفصل الثرا   

تدعجل   ام وظة  لتيبةترا  ممررسرا  ت و   نرك  املهنةة  لغرلبرً    اخلربة 
طوال الفصول الدراسةة سوار بش ل اب ر أل بش ل اتأخر، حةث أ  ُجل  

أ تركه  أل  املترراا  له  لا ستجربة  ابلف   املرتبية  امليرفةة  ا وان   عمى  ار 
الفين، ممر جي الفصول األلىل ع   ابقنترج  تمك  اليرل  انيهل  رار طةمة  يل 

ادارس   د  املهنة  لتيبةترا  مب ررسة  لادع  فتط  لا كتفرر  اليرم،  التيمةجل 
 التدريس د الفصل األخري   
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با) ييرف  ار  أل  التدريس  ممررسة  أ   التدري   ص ةح  أل  الي مةة  ال بةة 
ل ايمجل املستتبل ك ر  املةدال(  و أحد أ جل اجملر ا األسرسةة ألعدام لأت ة
)ارسي،   مراسة  اثل  الدراسرا  ا   عدم  إلةه  الشهرا،1989أشررا    م؛ 

الشة ي،  2006 لالينها،  2011م؛  الش را  شريال،  2012م؛  م؛ 
املهدا،  2014 املةدا2016م؛  التدري   أ    ا  إ   رمبر غري  م(   ل لحدة 

له   حيدن  لرمبر  إىل كشفهر،  الدراسة  تسيى  ممررسرا  حةث  نرك  كرد 
احلصةمة  ض د  اخلرصة    لاقمراكةة   امليرفةة يال  لالتدراا  ابملهرراا  املرتبية 

د   الودوع  مل   لكفررة  فيرلةة  الفنةة(  ال بةة  )تدريس  املهين  الي ل  مب ررسة 
مرا تكرا  ك ر  لل لك  اقا ر    ددر  التيمةجل  أخيرر  لزارة  )لكرلة  سة 

ةد تن ى اخلربة  م( أ  برااج الدلل تاا التيمةجل ا 2019لمت يةط لالتيوير،  
نظرا مبهرم  املةدانةة مبرلر الودا ا  خيل اليديد ا  املترراا تاا اليربع ال

ارتبية ابملةدا  لك لك اترراا تاا طربع تيبةتي اثل املشر داا لممررسة  
ض برااج الب رلوريوس لجد أ  تمك الربااج   يتل  التدريس، لعند حتمةل بي

سرعة  ل نر يتضح ادى   25ة املهنةة ع   عدم السرعرا فةهر املرتبية ابخلرب 
 اا التيمةجل ا ةد  حدلن الفجوة ب  الربااج اإلمةة لالربااج ت

عمةهر حتمهةة   الترئ    ا   إترمً  اليرملةة  الربااج  تمك  ال كةه د  لدد كر  
إىل أ   (Zeichner, 2010)ةدانةة  لحول   ا أشررا مراسة زاي نري  اخلربة امل

  د املمت ت  إبطرر ابلغ األمهةة يت ثل  د برااج إعدام امليم     اخلربة املةدانةة
د تيبةق النظرايا ال بوية لالت صصةة اليت مرسو ر للة مجو ر د ممررسرا  

 ,Gelfuso et al)لآخرل   ع مةة  لأكدا عمى   ا امليىن مراسة جرلفةوزل  
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لم مت ت   (2015 املنرسبة  الفرص  تتةح  املةدانةة  اخلربة  تيم هجل  أل   ق برا   
 مجل د سةرق لاديي عم ي  النظرا عرب توفر فرصرً حتةتةة لمتي

 خطوة على ااسار الصح ح: 
التتنةة   حملرل  د  لاتنراةة  سريية  تغرياا  لاليشرل   الواحد  التر   يشهد 

لا دتصرم النظجل  لاليمجل  إعرمة  ة مة  ممر يستدعي  بةنهر  فة ر  تتداخل  لاليت   ،
تيوراا، لييد ال كةٍه د اخلرباا لاملهرراا ا ديدة  التيمة ةة لتواك      ال

أل  تل  التيور  هل ا  التيمةجل،  لامليئ ة  )لزارة  مراسة  أشرر ا  حول   ا  لوية  
ختر 8م، ص2019 د  املستتبل  ايم ي  إعدام  برااج  تسهجل  أ   "جي   يج  ( 

ايم ي تلا اهرراا عم ةة لع مةة تسهجل د حتتةق أ داف اجملت ع لتنرس   
لدةرمة  حرجرا سوق   احلديثة  التيوراا  اواكبة  عمى  درمري   لي ونوا  الي ل 

 ة ب فررة لفرعمةة"   استتبل التيمةجل ابمل م  
لترار ايريل    لحتتةترً لبنرر عمى التوجه احلريل د امل م ة اليربةة السيومية،  

ا امليمجل ار دبل اخلداة، لامليّد ا  دبل  نة    لتيمةجللزير  لتجديد برااج إعدام 
براا  الوزارا  تيوير  ابلترار  املش مة  امليمجل  إعدام    13/8لاتريخ    73570ج 

ربةع    24عمى الترار املت   د ا جت رع املنيتد، اخل ةس )   ا، لبنررً 1438/
الترار: "تيوير   ا(، مبشرركة اديرا ا رايرا  لكر  ا  نص  1439اآلخر  

الفنو     برااج الب رلوريوس د ال بةة الفنةة، لت و  خرلصة د الت صص ابسجل 
ا  ةمة أل الفنو  لالتص ةجل أل الفنو  البصرية أل أا ا  الت صصرا الفنةة  
لإبا رنه  ا  ةمة،  الفنو   د  ات صًصر  اخلريج  لة و   ا راية،  ترا ر  اليت 

لنص الترار أيضرً إىل إيترف التبول د     " الي ل د حملر ا الفنو  امل تمفة
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أ عمى  الفنةة،  ال بةة  ب رلوريوس  خرصة  برااج  برااج  عمى  الي ل  يتجل    
لتس الفنةة،  ال بةة  ايمجل  قعدام  اليمةر  إىل  ابلدراسرا  الدراسة  يى     
 اقسهرم د توضةح اخلربة املةدانةة بنرر عمى   ا التوجه  

 إجراءامل الدراسة 
 سة: أ. منهج الدرا

أتبع البرحث املنهج الوصفي ا  خيل حتمةل اإلتوى ابقضرفة إىل املنهج  
 لتفسري الظر رة ال  ةة    النوعي

 ب. جميمع وع نة الدراسة: 
حملت ع الدراسة  و مجةع برااج الدراسرا اليمةر د استوى )الدبموم اليريل  

لبن الفنةة،  ال بةة  ايمجل  إبعدام  لاخلرصة  اليرملةة  املسح  لاملرجستري(  عمى  رر 
اقن نا كر   نرك   عرب  الةراب  25املبدئي  ل ي:  خمتمفة  ملل  د   ،  برماج 

الو ايا املت دة األاري ةة، كندا، إيرلندا، برييرنةر، أملرنةر، فنمندا، سنغرفورة،  
 لةر، نةوزلندا   أس ا

الدراسة،   ا   املرجو  حتتةق  اتصومة هبدف  عةنة  فهي  الدراسة  عةنة  أار 
 رر اليةنة املتصومة عمى امليريري الترلةة:لاعت د اختة

عدام املمت ق لة و  ايد ملهنة  أ  ي و  الربماج اهنةرً مبيىن خمصص ق  1
 يمجل ال بةة الفنةة   تيمةجل لت

أ  ت و  الدلل اليت فةهر ا رايرا امل تررة ا  الدلل تاا التيمةجل ا ةد    2
 عمى استوى اليرمل  
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ك الربااج بنرر عدة ايريري ا  بةنهر  اختةرر ا رايرا اليت حتتوا عمى تم  3
 اثل:  (Rankingsحصوهلر اراكه اتتداة د التصنةفرا اليرملةة )

1-3 Times Higher Education (THE), By subject: Art & 

Humanities. 

2-3 (QS) World University Rankings, By subject: Art & 

Humanities 

3-3 (QS) World University Rankings, By subject: Art & 

Design. 
4-3 (ARWU) Academic Ranking of World Universities 2016. 

5-3 CWUR 2016-World University Rankings top (1000). 
6-3 US News by graduate subject (Fine Art) ( اب رايرا خرص 

   األاري ةة(

تفصةمي لم ترراا،  توفر للضح البةرما د الربااج، مبر فةهر ا  توصةال    4
  لدد مت تصنةفهر لفق أماة حتمةل اإلتوى

انرسبة  5 الربااج  ت و   ا  أ   ال بةة  حملرل  ابمل م ةليبةية  لادتصرر ر    لفنةة 
الف لمفنو  األخرى اثل فنو   عمى  برااج شرامة  البصرية، أل   نرك  نو  

 األمار لاملسرح لاملوسةتى    اخل 
تيوير لحتديث برااج إعدام ايمجل    لتوجه اشرلع أ  ت و  الربااج ايئ ة    6

حبةث   امل م ة،  د  ال بةة  ب مةرا  الفنةة  املتررما  ال بةة  نتةجة  كرنا 
   املرجستري(-)الدبموم اليريل املرجيةة د ارحمة 
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اج )خصوصر األاري ةة( عمى ا عت رم األكرمتي ا   مالرب  أ  حيصل  7
، لاعت رم برااج  مجيةرا ل ةئرا ات صصة د اعت رم برااج إعدام امليمجل 

 الف  لالتص ةجل اثل:  
امليم      1-7 تيمةجل  الوطنةة  عت رم   The National Council for)اهلةئة 

Accreditation of Teacher Education (NCATE, 2008)) 
2-7  ( امليم    إعدام  اعت رم   Council for the Accreditation of ةئة 

Educator (CAEP, 2013) Preparation) 
املت دة    3-7 الو ايا  د  لالتص ةجل  الف   ادارس  الوطنةة  عت رم  الرابية 

 .(NASAD, 2018ا اري ةة )

ع     8 الصرمرة  الفنةة  ال بةة  ايم ي  مبيريري  عرم  بش ل  الربماج  يمتهم  أ  
( األاري ةة  املت دة  الو ايا  د  الفنةة  لم بةة  الوطنةة   ,NAEAا  يةة 

لايريري مسرم  (1999  ،(NASAD, 2018)   الوطنةة  عت رم  ل ي الرابية 
ا ار  املت دة  الو ايا  د  لالتص ةجل  الف   بربااج    ي ةة ادارس  لاخلرصة 

 ال بةة الفنةة 
تيبةق     امليريري عمى حملت ع الدراسة مت الوصول إىل عةنة الدراسة  لبيد  

)جدلل: تثمهر  لال ا  ابلت صص    (1املتصومة  خرصة  برااج  تسية  ل ي 
 ي  ، سبية برااج انهر د ارحمة املرجستري ل ال بةنة الفنةنةنةة د  لامل ررسة امله

الترايا  نةويورك، لاؤسسة شة رغو  فموريداجراية ل ية    رلةة:را  ، لجراية 
لجراية كرنسس   األاري ةةلمف ،  املت دة  لجراية  ابلو ايا  ؛  بفنمندا  ا و لتأ؛ 

 الةر  لبرمحملر  د  إبيرلندا؛ لجراية سرلن ليمه د سدل حتس (CIT)لجراية  
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لندا  لتثل ير إب (CIT) بسنغرفورة، لجراية   (NIEIاستوى الدبموم مهر: ايهد )
 عةنة الدراسة ا دلل التريل:

 ( ع نة الدراسة 1)جدول: 
 . الربامج العاا ة اليت مت االعيماد عل ها يف مر:لة ما بعد البكالوريوس )الدراسامل العل ا( إلعداد معلم الرتب ة الحن ة

 رابط الربانمج ااقررامل اجلامعة  الدولة م درجة 

ستري 
ملرج

ا
 

 ألتوا فنمندا 1
http://studyguides.aalto.fi/arts/2014/en/master%E2%80%99s-degree-
programmes-of-the-school-of-arts,-design-and-architecture/art-
education.html 

2 

 ةة
ألاري

دة ا
ملت 

ا ا
و اي

ال
 

 ل ية فموريدا

http://arted.fsu.edu/36872-2/ 
http://arted.fsu.edu/wp-
content/uploads/sites/5/2016/11/ArtEd_MS_HB_2016.pdf 
http://registrar.fsu.edu/bulletin/graduate/departments/art_education/ 

 نةويورك  3
https://steinhardt.nyu.edu/art/education/initial_certification/ 
https://steinhardt.nyu.edu/art/education/initial_certification/curriculum 
https://steinhardt.nyu.edu/art/education/initial_certification/course_descriptions 

 /http://www.saic.edu/academics/graduatedegrees/maae شة رغو  4
 https://art.drupal.ku.edu/visual-art-education-program كرنسس  5

 الةر  6
اس

 

دل 
ه س

 ليم
لن

 سر
نةو

 
http://www.handbook.unsw.edu.au/postgraduate/programs/2014/9303.html 
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لندا 8
اير

 CI
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 ) 

https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/515 

9 

فورة
سنغر

 N
IE

I)
 ) 

https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-
programmes/specialist-diploma-arts-education 

 

http://studyguides.aalto.fi/arts/2014/en/master%E2%80%99s-degree-programmes-of-the-school-of-arts,-design-and-architecture/art-education.html
http://studyguides.aalto.fi/arts/2014/en/master%E2%80%99s-degree-programmes-of-the-school-of-arts,-design-and-architecture/art-education.html
http://studyguides.aalto.fi/arts/2014/en/master%E2%80%99s-degree-programmes-of-the-school-of-arts,-design-and-architecture/art-education.html
http://arted.fsu.edu/36872-2/
https://steinhardt.nyu.edu/art/education/initial_certification/curriculum
https://art.drupal.ku.edu/visual-art-education-program
http://www.handbook.unsw.edu.au/postgraduate/programs/2014/9303.html
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cfm/page/course/code/CR_ATAPE_9
https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
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 ج. أدوامل الدراسة: 
املتررما   برااج  د  املةدانةة  اخلربة  لت مةل  أمات   البرحث  است دم 

 املرجيةة، لمهر: 
)أ(: لتثمهر  أم   األداة  حدة  عمى  برماج  ل ل  الفرما  الت مةل  اة 

التيمةجل  2)ا دلل: لزارة  )لكرلة  مراسة  د  است داا  ألماة  تيبةق  ل ي   ،)
م( لاليت مت الت تق ا  صددهر ل برهتر سربترً د  2019تيوير،  لمت يةط لال

بيض   حب ف  سور  تغةري  مل   األماة ك ر  ي  لطبتا      الدراسة  تمك 
ية ابلدراسة احلرلةة  لدد مشما     األماة د س  رئةسة  ر الغري ارتبالينرص
 مهر: 
-رايةاسجل ا -التسجل األلل )ايموارا عراة ع  الربماج(: مرجة الربماج -

 املصدر -اسجل ال مةة -إجنمةها(-اسجل الربماج )عريب-الدللة
اترراا التسجل الثرل )ايموارا لبةرما حتمةل اخلربة املةدانةة د الربماج(:  -

املةدانةة ا لاملهرم-خلربة  املترر  للصال  املةدال  التدري   تيبةق  -ادة  لدا 
 )اب رة، ات ررة، اتأخرة(  نوع اخلربة -التدري 

أماة حتمةل اخلربة املةدانةة هبدف املتررنة ب  الربااج التسية    األداة )ب(: 
طور   لدد  املةدانةة،  ابخلربة  اخلرصة  السةنررل را  ع   لال شال  إحصرئةرً 

التيمةجل،  البرحث   اليت است داا د مراسة )لزارة  م(، لت مةل  2019األماة 
عن إضرفة  عمى  التيوير  لمشل  الدلل   ا   حمل وعة  د  املةدانةة  رصر  اخلربة 

)ا دلل:  لتثمهر  لتش ل  ي ة  3تفصةمةة،  لتيوير ر  األماة  بنرر  مت  لدد   )
 أدسرم:
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اسجل  -مليهد التسجل األلل )ايموارا عراة ع  الربماج: اسجل ا راية أل ا  -1
 مبموم عريل( -املستوى )ارجستري-الدللة -الربماج

 
 ث:  التسجل الثرل )بةرما إحصرئةة ع  الربماج لاخلربة املةدانةة( ا  حة  -2
 املرجيةة  ك ر  و د مللة املتررنة   السرعرا ال مةة لمربماج 2-1
لمسرعرا 2-2 السيوما  ابلنظرم  الربماج  )ايرملة  احلضور  -امليت دة: 

 ( صل مراسيامليت د طوال ف
لمسرعرا 2-3 السيوما  ابلنظرم  )اخلربة(  )ايرملة  احلضور  -امليت دة: 

 ( امليت د خيل فصل مراسي
  ببتةة الربماج النسبة املئوية لم ربة اتررنة  2-4
 املتوسط احلسريب   2-5
  أسربةع الدراسة 2-6

الربماج(:   -3 د  اخلربة  اترراا  ع   إحصرئةة  )بةرما  الثرلث  التسجل 
 لتش ل:

املرتب 3-1 اترراا  ابخلربة  عدم  ل ةقاملةدانةة  ية  أ   نرك  بش ٍل  مبيىن   :
امليةرر   لل    اختةرر ر،  يتجل  لمل  املةدانةة  ابخلربة  ارتبية  أخرى  اترراا 

املترر يش ل اهرم ارتبية ابخلربة     ختةرر املترراا أ  ي و  تتةةجل      
املترر أل تا صمة ل ةتة ابخلربة  ا  مرجرا ت  % 70املةدانةة تتجرلز   تومي 

   املهنةة
ا راية 3-2 ماخل  ممررسرا  تيبةترا  تتيم   اليت  املترراا  :  ي 

لتيبةترا ماخل الصال اثل التدريس املصغر، حمترا النترش لتص ةجل  
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منوتج، البةر  الي مي قمارة صال اثًي أل تيبةق جوان  إجرائةة  أماة أل  
 ي  عمى اهنة امليمجل لأملار  ترتبط بتيمةجل لتيمجل ال بةة الفنةة لالتدر 

اةدانةة  تدريس  اشر دة 3-3 زايرة  ع ل  تتيم   اليت  املترراا  ل ي   :
 ملدرسة لاشر دة تيبةترا امليمجل د املةدا  لممررسرته 

النظ لتيبةق جهئي   3-4 فةهر  يبةقرية ابلتربط  ي و   اليت  املترراا  ل ي   :
جهر نظرا دد يصرحبه تيبةترا د ا راية، اع تيبةق د املدرسة د  

ر  إبشراف ايمجل أل ايمجل اتيرل ،  ظرلف طبةيةة ك يمجل اتدر  سوار ك
 أل عضو  ةئة تدريس أل بدل  إشراف كتيبةق جهر ا  اهرم املترر  

املةدال لاليت  امليرلفة ابلتدر : ل ي املترراا  ممررسة تدريس كرال 3-5 ي  
أمار اهراه   التدريس بش ل كرال اع  امليمجل مب ررسة  اليرل   فةه  يتوم 

املدرس اجملت ع  لض    املدرسة  ماخل  مراسة  ك يمجل  عرفا  لدد  ي  
لتصرفرته  2016)املتر ،   امليمجل  سموك  حتتر  التدريسةة  امل ررسرا  م( 

الغرفة الصفةة، لا  بةنهر اس ا تةجةرا التدريس، لتتنةرا لأنشيته د 
املنهج األخرى لم تيم   ماخل   التيمةجل ليرض اإلتوى، لتتدمي عنرصر 

 ة اإلدمة الصال، لادى إجنرز  ملهراه خيل الف  
ل ال 3-6 التدريساملتدري   شهرمة  عمى  لم صول  املترراا  نردشة  ل ي   :

اليت تدر  اليرل  عمى احلصول عمى شهرمة تدريس ختوله ملهاللة اهنة  
تدريس أل املترراا اليت تدري  عمى اجتةرز ا ختبرراا الت صةمةة أل  ال

امل صصة مليم ي ال بةة الفنةة، لاليت تيد أحد شرلط  اختبرراا التةرس  
 ول عمى لظةفة ايمجل ال بةة الفنةة  احلص

تيبةتي/إجرائي 3-7 الب ثي  حبث/اشرلع  اليربع  تاا  املترراا  ل ي   :
تمك املترراا اليت تيد لم تربة اثل انر ج  املرتبط ابخلربة املةدانةة، سوار  
ت اليت  املترراا  أل  الندلاا  الب ث،  اثل  الب ثةة  التضراي  نردض 



 

 

 

386 
 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

تتيم  تتدمي أطرلحة أل اشرلع    لالس نرراا الب ثةة، أل املترراا اليت 
 حبثي اصرح  لمتيبةق الي مي 

 لدد مت الت تق ا  صدق ل برا األماة ا  خيل اآليت: 
عر  مت  األماة:  تيويصدق  بيد  األماة  اخلربار  ض  ا   عدم  عمى  ر ر 

لامل تص  بشرط أ  ي و  هلؤ ر امل تص  جترر  أل أحبرن د بنرر لتتومي  
أجرا بيض التيدييا عمةهر ا  دبل اإل    حىت    برااج ال بةة الفنةة، لدد 

 (   3ظهرا د صورهتر احلرلةة ك ر د )جدلل: 
 ة ا ختبرر )إعرمة الت مةل( ملترري الثبرا: مت ا عت رم عمى طريتة إعرم

ألفر   ايرملة  طريق  ع   النتةجت   ب   لاملتررنة  شهر،  بيد  البرحث  دبل  ا  
لانت(Cronbach'a Alpha)كرلنبرخ   لم ترري   ،  اليرم  الثبرا  ايرال  أ   ضح 

( ل ي نسبة جةدة     البرحث ا  است دام األماة لتيبةتهر  0.832 و )
 لاترراهتر   عمى الربااج عةنة الدراسة 

 د. العمل امل اإل:صائ ة:
حرصل   اثل  البسةية،  اقحصرئةة  الي مةرا  الدراسة  أمايت  د  است دم 

 اراا، النس  املئوية  مجع السرعرا، املتوسيرا احلسربةة، الت ر 
 حتل ل الب اانمل وتحسري النيائج: 

اخلرصة  2ل)ا دلل: )أ(:  األماة  ابست دام  الت مةل  بةرما  يب    )
ا السرعرا  ابلت مةل  مجةع  ايرملة  مت  لدد  حدة   عمى  برماج  ل ل  لفرما 

الرب  ماخل  ل ي  لم ترراا  امليت دة،  لمسرعرا  السيوما  لمنظرم  تبيرً  ماج 
مةل البةرما لالنترئج، لك لك يسهل ا ستفرمة ا  برااج  يسهل إجراراا حت

 املتررما املرجيةة اليرملةة، كرلتريل:
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 فنلندا-ماجسيري جامعة آليو-( 1)  انمج أداة )أ( ليحل ل الرب  -( 2)جدول: 

 

الربانمج   فنلندا الدولة اسم 
 برانمج اااجسيري يف الرتبة الحن ة )ع( 

الرب  Aaltoآليو  اجلامعة  انمج  اسم 
(E) Master's Programme in Art Education 

 الكل ة

School of 
Arts, Design 
and 
Architecture 

 /http://taide.aalto.fi/en/studies/programmes_and_majors ااصدر
kuvataidekasvatus_muuntokoulutus/ 

    
مقررامل اخلربة 

 اا دان ة
وقت تطب ق   هام مدة اليدريب اا داين ووصف ااقرر واا

 اليدريب 
 نوع اخلربة 

ممررسرا اح افةة  
 د عرمل الف  

-ه عمى األنظ ة لالموائح)تركة-سرعة تدري  اع تربوا أل أمارا أل ارشد جهئي أل كمي  50
 رل  لم صول عمى لظةفة  الفرص( لتهةئته الي-املهرم اقمارية

السنة األلىل الفصل  
 اب رة األلل 

ف  لعمجل تيمةجل 
 3لفنةة ال بةة ا

نظرية  50 تدريبرا  اإلتوى-سرعة  عمى  )تركةه  تدريس  نظرايا  -اشر دة  ممررسة  األ داف 
 فة  مرس ابلتيرل  اع ايمجل(  تص ةجل لتن-سةرسة التيمةجل-ال بةة الفنةة

السنة األلىل الفصل  
 اب رة الثرل

ف  لعمجل تيمةجل 
 4ال بةة الفنةة 

مس  50 اع  لمتدريس  لتيبةترا  نظرية  تدريبرا  عمى  -نررسرعة  )تركةه  تدريس  اشر دة 
 اخلمفةة النفسةة لالثترفةة لم تيم  (  -تص ةجل األنشية-الت يةط لمتدريس

السنة األلىل الفصل  
 الثرل

 اب رة

ف  لعمجل تيمةجل 
 5ال بةة الفنةة 

اشر دة  50 اع  نظرية  تدريبرا  التتومي -سرعة  عمى  )تركةه  لمتدريس  جهئي  تص ةجل -تدري  
 ا(  اخترت درارا -املنر ج

السنة األلىل الفصل  
 ات ررة الثرل

سنة الثرنةة الفصل  لا سرعة تدريبرا لع ل استتل جتهةه حمفظة تربوية تسرعد لم صول عمى الي ل   25 حمفظة امليمجل 
 ات ررة األلل 

التدري  الي مي 
الثرنةة الفصل   السنة اشرف يتربع اليرل   -إعدام تترير -سرعة ممررسة تدريس استتل ابتدائي/اثنوا 60 التيبةتي

 ات ررة األلل 

تيبةق    50 مسنرر الب ث لإا رنةرا  امليرفة  اليي  حول  تي ةق خربة  ع   لع مةة  نظرية  تدريبرا  سرعة 
 نهج لاقجراراا املنرسبة لمب ث اقجرائي املةدال اع إشراف عضو  ةئة تدريس  امل

السنة الثرنةة الفصل  
 اتأخرة األلل 

التدري  الي مي 
الفصل الثرل السنة  رعة تدريس استند لمب ث )استتل لاتيرل  اع ايم   لادرب (  س 72 املتتدم

 اتأخرة الثرنةة

جرائي حلل اش مة ماخل الفصول( حيدم اشرف تيبةق حبث إ-املنر جسرعة )د ابت رر    30 اشرلع حبثي
 اتأخرة سنتر ( -أشهر 10) لينردش الب ث ا  خيل  نة  ي ةة  

مجةع السرعرا أعي  ايت دة د السجل األكرمتي خب س سرعرا ابستثنرر حمفظة امليمجل سرعتر  لالتدري  الي مي املتتدم سا سرعرا،   :* :ول نظام الدراسة
 أسبوع    15دة الدراسة د الفصل الدراسي ا

سرعرا ايت دة( كو  كل اترر   5= اترر فنمندا )سرعرا ايت دة(    3.3* د ا دلل أعي : مت تتري  لايرملة السرعرا ابلنظرم السيوما، املترر السيوما )
 الن و   ع مي( لتيت د سرعرا املترر عمى   ا3نظرا+ 2حيتوا تدري  لتفصةمه ابلنظرم الفنمندا )
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أداة )أ( لتحليل  -(2)جدول: 

نامج  ال  بر
 الواليات المتحدة األمريكية -فلوريدا والية ماجستبر جامعة -(2برنامج )

 

 الدولة
ال متحدة  الواليات 
 األمريكية 

نامج   البر اسم 
 )ع(

بية الفنية مع شهادة المعلم  ي البر
 
 ماجستبر العلوم ف

 الجامعة 
The Florida 

State 

University 

نامج  م  اس البر
(E) 

MS in Art Education – with Teacher Certification 

 الكلية 
College of 

Fine Art 
 المصدر

http://arted.fsu.edu/wp-

content/uploads/sites/5/2016/11/ArtEd_MS_HB_2016.pdf 

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والمهام
 مدة التدريب الميدان 

  وقت تطبيق
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

تيوير الربااج 
لمسةردرا  
التيمة ةة 
 لاجملت يةة

م  45 الفنو   د  الربااج  ل/أل  املنر ج  لتدري   نظرية  كتشرف  تدريبرا  البةئرا سرعة  اخل 
 التيمة ةة الرمسةة لغري رمسةة  

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

النظرية 
 1لالتيبةق 

املدارس )سرعة تدريبرا نظرية، اع اشر  45 لتنفة  د  الي مةة دة تدريس  -تركةه عمى اخلربة 
 تيبةق ايريري الدللة(  -إمارة الصال-أسرلة  التدريس لتيديمهر-الت يةط

 السنة األلىل 
 فصل الثرل ال

 اب رة

النظرية 
 2لالتيبةق 

عمى   45 )تركةه  املدارس  د  اليي   اع  الف   قنترج  التدريس  ممررسة  نظرية،  تدريبرا  سرعة 
لالبةئةةالس الثترفةة  الفين-ةردرا  اقنترج  حملر ا  املةدانةة  -تدريس  لاملتيمبرا  امل وما  د فهجل 

   إعدام اليي  لم هنة لاخلربة التدريسةة(-املدارس

 السنة الثرنةة
 الفصل األلل 

 ات ررة

تدريس 
اليي  د  

 الف  

سبوعةرً، اع )تركةه سرعرا أ  10سرعة ع ل اةدال د املدارس أل بةئرا الي ل ار ييرمل    100
املودع  عمى   الي ل د  الف  خرباا  ، لاربو  خرصو ، لعم رر نفس، لاستشررل (،  اع ادرسو 

 لميي  نردشة تتةةجل لتنفة  برااج  ملمسرا إشراف  ج   نرك ةئة تدريس     إشراف ا  دبل عضول 
   جللم يم لالتتدم لالتراراا املوجهة تاا الصمة ابملشرركة د املودع لالتيوير املهين

السنة الثرنةة الفصل  
 الثرل

 اتأخرة

مسةنرر  
لممررسرا  
 اهنةة 

تتدم اليرل  د   سرعة تدريبرا نظرية لع مةة )تركةه عمى املشرركة د التيوير املهين، لتو ةق  45
با    12 امليرلف  لم يم    األكرمتةة  املهنةة  امل ررسرا  إعدام  (FEAP)ا   بواسية  اإلرفظ ، 

ا بتدائةة لالثرنوية، لتيديل املنر ج الدراسةة لالسةردرا امل تمفة،    لم رحمة  نةةال بةة الفاملهنةة د  
د احلرم ا رايي خيل األسبوع   لاملشرركة د انردشرا األدرا  عرب اقن نا، لجيت ع الفصل  

 املترر تهد لميرل  احلصول عمى شهرمة تدريس ال بةة الفنةة د ل ية فموريدا   ( األلل لالثرا 

السنة الثرنةة الفصل  
 الثرل

 اتأخرة

أار التتومي فةتجل تتومي اليرل  د كل فصل    ايمو  ا  اليرل  حلصول عمى شهرمة الت رج اجتةرز اختبرراا املدرس  د ال بةة الفنةة،  متطلبات للجودة: 
 مارسي، لجي  عمةه إك رل التصور دبل الت رج  

أسبوع مراسي  لالنظرم األاري ي   15بثين لحداا، أار عدم األسربةع الفيمةة فهي  سجل د السجل األكرمتي  مجةع اترراا الربماج ت  * نظام الدراسة: 
 را  شبةه بتدر كبري ابلنظرم السيوما لمسرع
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- 
أداة )أ(  -(2)جدول: 

نامج  لتحليل ال  بر
 الواليات المتحدة األمريكية -ماجستبر جامعة نيويورك-(3برنامج )

 

 الدولة
  المتحدة   الواليات
 األمريكية 

نامج   البر اسم 
 )ع(

ي تعليم الفن  اآلدابماجستبر  
 
 ف

 الجامعة 
The Florida 

State 

University 

نامج   البر اسم 
(E) 

MA Teaching Art (Initial Certification) 

 الكلية 

School of 

Culture, 

Education, 

and Human 

Development, 

Dep. of Art 

and Art 

Profession 

 /https://steinhardt.nyu.edu/art/education/initial_certification درالمص

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والم
 هاممدة التدريب الميدان 

وقت تطبيق  
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

استفسرراا 
حول التدريس 

 لالتيمجل 

فهجل    42 عمى  )ال كةه  التدريس  اشر دة  اع  نظرية  تدريبرا  التدريس يتسرعة  تةداا 
رئةسةاب اواضةع  أربية  لالتيمةجل  -ست شرف  لاملدارس  لالتدريس،  لاملدرس   لامليرفة،  التيمجل 
لسرية ال اتةة لم تيمجل، لحتدايا التنوع، لدوة التيرل ،  ت مةل دضراي ابالت تةق د كل اوضوع  ل 

التف ري الصمةتتومي  -لاست داارا  تاا  امل-ا ختبرراا  د  مراسي  فصل  درسة  ايحظة 
،  طرل  اي  ماخل الفصل إنشرر صورة لمفصل الدراسي اع ال كةه عمى  -نويةا بتدائةة أل الثر

 (  التدريساملنر ج لطرق دسجل  ا  دبل اليرل  يشرف عمىلإنترج حمفظة تيمة ةة  

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

الفنو  املدرسةة 
: دضراي د  1

عمجل ال بةة 
لاملنر ج )املرحمة  

 تدائةة(ا ب

األلل  يت و  املترر ا  جهئ : ةاملدرسد الف  سرعة تدريبرا نظرية لتدريس اصغر حول  42
لتيمجل  طرق  لممررسة  فهجل  ) الفنةةتيمةجل  األطفر  ال بةة  رايض  كةفةة )   الثرل   (ا بتدائةةل/ د 

لاجت رعةة حمدمة املتبية" د سةردرا اترخيةة  لا("امل ررسة  امليرفة  املترر  لييور  حول ملهرراا    
،  لألطفرل   ا حتةرجرا لالتدراا  ال بةة الفنةة اع التيرف عمى ختيةط لتنظةجل لتسهةل انر ج  )
ل ل  لالت فةه،  التيمجل،  بي مةرا  املتبرملة  ا  ت رم  الييدة  إىل  الفصل، ابقضرفة  لإمارة  التواصل، 

   (ةة األخرىب  الف  لالت دن لالتف ري النردد لال تربة لالترارة لاملوضوعرا الدراس

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

ندلة د ال بةة  
 الفنةة

ادة  )  سرعة  42 طوال  لميي   است رة  لم رجستريجتربة  لا  خيلمراستهجل  ا       سمسمة 
اإلرضراا لالندلاا لاملت د   الضةوف لحمترا الي ل، سةتجل تيريال اليي  عمى التضراي 

حملرل   د  احلديثة  التيمةجل  الفنةة  ال بةةلالب ون  اصرمر  عمى  التيرف  فرصة  لميي   لسةترح    
  لاف ري   لالتيمجل املترحة، لاشرركة األع رل الفنةة لانتترم ر لانردشة ممررسرهتجل كفنرن  لايم  

اجملت ع   لتيهيه  انتدى  أيًضر مبثربة  املترر  الف  امليرصر  لسة و    ا  لمشي  د سةرق تيمةجل 
ا  خيل   الندلاا  ركالتشراألكرمتي  لتيتد  اخلرصة   املشرريع  لختيةط  املوارم،  لتترسجل   ،3 

 اراا د الفصل الدراسي  

 ات ررة طوال ف ة الدراسة 

تدريس طي  
 ا بتدائي

تدريس:  س  42 ممررسة  ا بتدائةة،  رعة  الدراسةة  الفصول  د  اليي   تيمةجل  عمى  اقشراف 
إىل   األطفرل  ا  رايض  تمةهر حم  الصالالصفوف  أسبوعةةالسرمس،  مراسةة  استشرر   تة  اع 

 ةئة التدريس لالدعجل املةدال لاملشرف  لتتنرلل احلمتة الدراسةة اليرق الرمسةة لغري الرمسةة تتةةجل 
اليي  اليت يتجل مجيهر    تيمجل  امليموارا  لت مةل  التتةةجل ا  أجل ختيةط    عربلتيوير اهرراهتجل 

انظجل تج  خيل  ا   تيديمهر   أل  التيمة ةة  اليي     ممررسرهتجل  ليتأال  الي مي   الب ث  اثل 

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 اتأخرة
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يورل  حمل وعة ا  خرباهتجل التدريسةة، لابلتريل يتيم و  أ  لحيممو  ممررسرهتجل التيمة ةة اخلرصة لي
 ررس  أتامة   ي ونوا مم

الفنو  املدرسةة 
: دضراي د  2

عمجل ال بةة 
لاملنر ج 
 )الثرنوية( 

  )ال كةه عمى فصول املدارس الثرنوية لال بةة الفنةة   ابمل ررسة د  يةرا لربط النظر سرعة تدريب  42
الف  د   الدتتراطياجململر  املنر ج تاا الصمة-ت ع  الب ث لختيةط  -ل ترفةرً   اجت رعةرً   تيوير 

ال ابط ب   -لت فةه لإمارة الفصلا-ا ت رارا اليي  لدضراي جل  تنرس اس اتةجةرا تيمة ةة  
لالتف ريالف    الترريخ    لال تربة  اثل  األخرى  لاجملر ا  لالترارة  لالت دن  لا ست رع  النتدا 

استوميتص ةجل     (لالدراسرا ا جت رعةة  أسربةع ليتوم    9لفنو  ملدة  او را  انهًجر مراسًةر د 
 بتدريسهجل ليي  املدارس الثرنوية د ادينة نةويورك 

 السنة الثرنةة
 الفصل األلل 

 ات ررة

طي  تدريس 
 الثرنوا

اقشراف عمى تيمةجل اليي  د الفصول الدراسةة الثرنوية، الصفوف سرعة ممررسة تدريس:  42
شرر  ةئة التدريس لالدعجل املةدال لاملشرف  تتنرلل ، تمةهر ندلة أسبوعةة اع است12إىل  7ا  

اهرر  لتيوير  اليي   تيمجل  لتتةةجل  الرمسةة  لغري  الرمسةة  اليرق  الدراسةة  لت مةل  احلمتة  اهتجل 
تيديمهر    أل  التيمة ةة  ممررسرهتجل  أجل ختيةط  ا   التتةةجل  ا  خيل  يتجل مجيهر  اليت  امليموارا 

انظجل   تج  اتبرع  اللا  خيل  الب ث  التيمة ةة اثل  ممررسرهتجل  لحيممو   اليي   يتأال  ي مي، 
 س  أتامة   اخلرصة لييورل  حمل وعة ا  جتررهبجل التدريسةة، لابلتريل يتيم و  أ  ي ونوا ممرر 

السنة الثرنةة الفصل  
 األلل 

 اتأخرة

الب ث د 
ال بةة الفنةة: 
 اشرلع ترئي 

الفصولسرعة حبث    42 )أل تيوير ممررسة    حلل اش مة ماخل  املشرركة د حبث حول امليمجل 
أل   ا توبة  لردة  لتيوير  اختةرر ر، كوسةمة  مت  ف رة  أل  سؤال  أل  لدى اوضوع  الفين  اقنترج 

أل اصرمر  ،  ع ل التدريس طريتة    لتيوير منوتج  أل  انهرج مراسي تا صمة    لأ   طي  املدرسة
 ( التيمة ةة   رلاوام لتتنةرهتر إ رار تيمةجل لتيمجل ال بةة الفنةة

ة الثرنةة الفصل  السن
 الثرل

 اتأخرة

سي د املدارس لاملؤسسرا الثترفةة، يتجل اتربية كل طرل   الربماج يركه عمى ا  ع ب  النظرية لالتيبةق ا  خيل التدري  الداخمي لاملدر   متطلبات للجودة: 
الت رج ايمو  ا  كل طرل  تتدمي اشرلع ترئي يو ق ع مه خيل وراا بش ل أليل ان  بداية ا لت رق لحىت إك رل املشرلع  دبل  بش ل استتل، لتتدمي املش

 هراً، أار الدلام ا هئي ادته عرا   ش 12ف ة التدري   ادة الدراسة لمدلام ال رال  ي ة فصول مراسةة أل 
أسبوع مراسي  لالنظرم األاري ي   14ة فهي  مجةع اترراا الربماج تسجل د السجل األكرمتي بثين لحداا، أار عدم األسربةع الفيمة   * نظام الدراسة: 

 شبةه بتدر كبري ابلنظرم السيوما لمسرعرا  
- 

أداة )أ( لتحليل  -(2)جدول: 
نامج  ال  بر

 الواليات المتحدة األمريكية -ماجستبر معهد الفنون بشيكاغو -(4ج )برنام

 

 الدولة
المتحدة   الواليات 

 األمريكية 
نامج   البر اسم 

 )ع(
ي ا
 
بية الفنية ماجستبر اآلداب ف  لبر

 الجامعة 
معهد الفنون  
 بشيكاغو 

نامج   البر اسم 
(E) 

Master of Arts in Art Education 

 الكلية 
معهد الفنون  
 بشيكاغو 

 /http://www.saic.edu/academics/graduatedegrees/maae درمصال

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والمهام
 مدة التدريب الميدان 

بيق  وقت تط
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

 تص ةجل التيمةجل 
سة   رر امل-األ داف-اإلتوىسرعة تدريبرا نظرية لتيبةترا حول تص ةجل التيمةجل )ال كةه عمى    42
 (  سةرسة التيمةجل-ال بةة الفنةةد  يةنظر لال

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

املنر ج 
لالتدريس: 
 املوارم لاليرق 

ل   42 نظرية  تدريبرا  )سرعة  لالتدريس  املنر ج  حول  اصغر  ال بوية  تدريس  لاألسرلة   املوارم 
لالثرنوية   ا بتدائةة  اليراة  املدارس  د  البصرية  الثترفة  لالوطنةةلتدريس  اإلمةة  امليريري  اراعرة  -اع 

الوحدة   تص ةجل لختيةط  الدرس  تلك  د  مبر  الي مي  لالربماج  املنرسبة  الدراسةة  املنر ج 
   (يمة ةة لإجراراا التتةةجللا س اتةجةرا الت

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

 ات ررة السنة الثرنةةا  خيل انر ج الب ث اليم ي لبنرر ال بةة الفنةة    د  ابمل ررسة  سرعة تدريبرا لربط النظرية  42: 1ا طرلحة 
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امليمجل: انر ج الب ث إعدام  ليهجل  ابلربماج؛  لم مت ت   خةرري   ا   لاحد  ل و  اهين  لة و   الب ث   لتص ةجل 
مرجة عرلةة ا  الي ل املةدال األسرسي ل/أل التدري  الداخمي ال ا يرتبط ارتبرطًر    )اخلةرر املهين:

لتيو  األطرلحة  بب ون  املؤسسرا  ابرشرًا  ا   اليديد  ا   بواحدة  يرتبط  ار  لعرمة  املشرلع،  ير 
 (  ة رغو ال ربىالثترفةة أل املنظ را اجملت يةة املت ةهة د انيتة ش

 الفصل األلل 

الي ل املةدال  
 1لالتيرلل

ل بوا بش ل  يمتتي اليرل  لاملشرف ا-الي ل املةدال لمرسرلةسرعة ممررسة التدريس )  168-210
ا لتوفري  عمةهر  اتفق  ألدرا  د  املةدا  فرما  د  التيبةتةة  ابلتجربة  املتيمق  لاحلوار  ليتجل ،  قشراف 

-ا  دبل اليرل  لاملشرف األكرمتي لاملشرف ال بوا عمى املودعاختةرر اودع احلتل املتفق عمةه  
أل    3ملدة  خ  املترر  ت   أ  يؤ -سرعرا ايت دة  3  لتيرملسرعة د األسبوع    12يتضي اليي   

   (دراسي الفصل د ال سرعرا  6

 السنة الثرنةة
 الفصل األلل/الثرل 

 اتأخرة

الي ل املةدال 
2 

عض  210 اع  التدريس  ممررسة  )التدري سرعة  جهئي  بش ل  اتيرل   تدريس  التيرلل   و  ةئة 
د املدارس   لام جهئيمي ل د الوظرئال التيرلنةة تاا الصمة بدللالتدري  الداخمي د ال بةة الفنةة  

التدريس  -امليت دة ا  اتيرل  يتجل تية  استشرر  ةئة  املشرركة ار حمل وعه  - رل لياع    210تتيم  
جي  احلصول عمى  -اة لمتدري و سرعة ع ل اع انظ  15   سرعرا، مبتوسط أسبوعي   يتل ع

دبة لحتمةل لتيمةجل  ملرا  فرًصريتةح املترر  -تصريح التسجةل هل ا املترر ا  ادير برماج التيمةجل التيرلل 
لأعضرر  ةئة   التيمةجل اليرمببنرر عيدرا بنررة اع طي   ليتجل  -لالثرنوية  املرحمة ا بتدائةةلتتةةجل د  

لاملوظ  اجملت ع د  التدريس  لأعضرر  لاملشرركة  ا  اودعف   النشية  امليحظة  املةدال ا  خيل  لي ل 
 ( لتدريسعمى اصر ا، لاست رارية التدري  الفيمةة  توفر     التجربة الي ل األسرسي، لا ت

 السنة الثرنةة
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

:  2األطرلحة
 الرسرلة 

ت  42 دضراي  إجرائي د  أمىن( حبث  )سرعة )ك د  الفنةة:  ال بةة  لتيمجل  إبعدام   اليرل يتوم  يمةجل 
لع حبث عمى تص ةجل، لتربير، لتنفة ، لعرض نترئج الب ث األصمي أل اشر ته  أطرلحة توضح ددر 

أطرلحة   اشرف  اع  ل ةق  بش ل  اليي   يي ل  ال بةة  ع مي كبري   لتيمجل  تيمةجل  دضراي  د  حمدم 
تتدتهر د الندلة السنوية، لالدفرع ع  الي ل د  نة  ، ابقضرفة إىل املشرركة د لرش الدعجل، ل الفنةة

   (املنردشة النهرئةة

السنة الثرنةة الفصل  
 الثرل

 اتأخرة

أسبوع مراسي  لالنظرم األاري ي   14مجةع اترراا الربماج تسجل د السجل األكرمتي بثين لحداا، أار عدم األسربةع الفيمةة فهي    * نظام الدراسة: 
  ابلنظرم السيوما لمسرعرا  شبةه بتدر كبري

- 
نامج أداة )أ( لتحليل ال-(2)جدول:   الواليات المتحدة األمريكية -ماجستبر جامعة كانسس -(5برنامج ) بر

 

نامج )ع(  الواليات المتحدة األمريكية  الدولة  تعليم الفنون البرصية  اسم البر

 الجامعة 
The University of 

Kansas 
نامج   Visual Art Education (E)اسم البر

 الكلية 
College of Liberal 

Arts and Sciences 
 المصدر

https://art.drupal.ku.edu/visual-art-

education-program 

    

ة   مقررات الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر و 
 المهاممدة التدريب الميدان 

وقت تطبيق  
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

تيوير انر ج التيمةجل 
 د الفنو  البصرية

ارم لالوسرئط ا  حةث صمتهر  ون لاملو مراسة البسرعة تدريبرا نظرية لتدريس اصغر حول    45
تسمسل  ليتتبع املترر اتدار ادى تيوير املنر ج الدراسةة امل  الفنو  البصريةحت داف التيمجل د انهج  

 ر الي ل املن رط د ع مةة التيوير  لاتدا

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

الت نولوجةر التيمة ةة 
 د ال بةة الفنةة

تدريبرا    45 لتيبةترا حسرعة  )نظرية  يست دم  ول  اإل ف    الفنو   مبيم ي  الصمة  تاا  التتنةة 
ابلت نولوجة تاا صمة  لاوارم  اهنةة  لتيوير حمفظة  الت نولوجةر  ادارس  اليي   الف  د  لتدريس  ر 

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

https://art.drupal.ku.edu/visual-art-education-program
https://art.drupal.ku.edu/visual-art-education-program
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PreK-12 لإعداماا اجملت ع)   

الب ث د ال بةة  
 الفنةة

النظريةسرعة تدريبر  45 الفنةة    ابمل ررسة د  ا لربط  لبنرر ال بةة  اليم ي  الب ث  ا  خيل انر ج 
البصرية  الفنو   لتيمجل  تيمةجل  مبهنة  اخلرص  الت رج  اشرلع  التضراي   اليرل يدرس  )  لتص ةجل 
الفنةة  ال بةة  حملرل  د  الب ون  قجرار  عرمة  املست داة  خترج لاقجراراا  ت ةةال  ك شرلع  يتجل    

  اشرلع حبث تيبةتي د ش ل    هاملهنةة لاصرحل  رل تيبةتهر عمى احتةرجرا اليأسرلة  الب ث ل 
 (  ات ح 

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

 تدريس اليي  

ا  45 )ممررسة  لإلشراف  لتدريس  خرضية  تيمة ةة  تدريس  خربة  عضو  ةئة  ادرسةة  ا   بةئة  د 
املنهج أيضرً ايت دة، اع حتديد   الدراسةة، لحمتوى  نشرط فرما )جتربة  املرحمة  املترر    ك ر يتض   

سرعرا ك د كربستو ( لتسع  ت رار   ع   تهيد  الب رلوريوس    د  سربتة  لتجربة  ت رار  لأييت   ،
 أدصى  

 رنةةالسنة الث
 الفصل األلل 

 ات ررة

اشرلح خترج د  
 املرجستري 

املنرس  قعدام  سرعة تيبةق عمى األدل، ل و أحد اخلةرراا الثين د الربماج )ل و اخلةرر    45
يتوم )اقعدام التيمة ي:    ا  خيلالف  البصرا  تيمةجل  يتض   املشرلع تيبةق نظرية لابرمئ  امليمجل(  
عضرر  ةئة التدريس  يي ل اليي  لانردشته ا   نة  ي ةة أل    إبك رل اشرلع املرجستريلالير

استشرر  اع  ل ةق  ا  ؛بش ل  اكت رل  لعند  تيوير   مبثربة  المجنة  ل ةتة لأعضرر  إنشرر  يتجل  ملشرلع 
ى المجنة، مبوافتة املستشرر، دبل أسبوع  عمى األدل ا  اوعد الدفرع الشفوا  التترير لتوزييهر عم

اع  اإلدم اجتةرز  أل  اجتةرز  إار  بتتةةجل  املشرلع  عمى  املوافتة  األعضرر  عمى  جي   المجنة  غرلبةة    
   التيديل

 السنة الثرنةة
 الفصل األلل 

 اتأخرة

ريل   خةص اليبرماج ال
 د ال بةة الفنةة

90  ( التدريس  ممررسة   VAE Graduate Licensure Programبرماج  سرعة 

(GLP)  الدرا اترراا  ب   طوال  جي ع  اليي   تدريس  جتربة  تلك  د  مبر  لا رايةة  اليمةر  سرا 
الف ،   د  األليل  ال خةص  إىل  يؤما  ممر  مراسي  ال ي     PreK-12. GLPفصل  لألفرام   و 

  جي  عمى اليرل  التتدمي لالتبول د برماج ارجستري الفنو  البصرية  وسموا شهرماا الب رلوريأك 
(Visual Art MA)  جهر  الربماج  -صول عمى ترخةص التدريس اخلرص بهلة و  اؤ ًي لم

املرجستري اليرم  - نتهرر ا  مرجة  التيمةجل  الفنو  د ادارس  امليم   عمى تدريس  اليي   تدري  
  6(  )لتيرمل د النظرم السيوما  سرعة   30ملدة فصل مراسي لم صول عمى رخصة التدريس ملدة  

 حصص أسبوعةرً(  

فصل مراسي  
 كرال 

 اتأخرة

سرعة ايت دة أا   36لك اربراً ألنه يش ط أ  ي و  املمت ق دد أخ  ار ييرمل ) : ييحظ أ  اترراا اخلربة املةدانةة دمةمة اتررنة ابلربااج األخرى لتحظة مل *  
ت و  إلهااةة ك ترراا ت  ةمةة،  سرعة حضور( د ارحمة الب رلوريوس ل    املوام ترتبط بش ل ل ةق ابخلربة لإ  مل ي   املمت ق أخ  ر ف  540ار ييرمل تتريبر  

انر ج لطرق -احل واة لتنظةجل املدارس-ال بةة اتيدمة الثترفرا-ادخل األطفرل لإعردة الشبر -ا التيمة ةة د ال بةةالي مةر-فمسفة التيمةجلل    املترراا  ي: ) 
 (  الت نولوجةر التيمة ةة د ال بةة الفنةة-تدريس اليي -IIانر ج لطرق التدريس-التيرل  اجملت يي د ال بةة الفنةة-Iالتدريس  

سرعة ايت دة، أار عدم األسربةع   30الربماج تسجل د السجل األكرمتي بثين لحداا ابستثنرر برماج ال خةص اسجل    مجةع اترراا  * نظام الدراسة: 
 أسبوع مراسي   15الفيمةة فهي 

 ي  ابلنظرم السيوما لمسرعرا  *د ا دلل أعي : مت تتري  لايرملة مجةع السرعرا أع 
- 

أداة )أ( لتحليل  -(2)جدول: 
نامج  ال  بر

ي -ماجستبر جامعة نيو ساوث ويلز-(6امج )برن
اليا سدن   بأسبر

 

اليا  الدولة  أسبر
نامج   البر اسم 

 )ع(
بية الفنية ماجستبر    البر

 الجامعة 
UNSW 

Australia 

نامج   البر اسم 
(E) 

Master of Art Education 

 الكلية 
الفنون  كلي ة 

 الجميلة 
 المصدر

http://www.handbook.unsw.edu.au/postgraduate/programs/ 

2014/9303.html 

    

ي ووصف المقرر والمهاممقررات 
نوع وقت تطبيق   مدة التدريب الميدان 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

ة   الخبر
 الميدانية 

ة  التدريب   الخبر

اتداة د  
 الييج ابلف  

ست شرف ت رال الف  لالييج ا  النرحةة النظرية  سرعة تدري  نظرا اع ممررسة تيبةتةة   50
   النظرايا الش صةة لالن و ال ايت، لاملنر ج النظرية لمييج النفسي يش ل املوضوعل لالتيبةتةة  

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

ممررسرا 
الب ث د 

الف  لالتص ةجل 
 لالتيمةجل

ليموم اقنسرنةة لا جت رعةة لفهجل ملر جل امل ررسة الت تةتةة د ا  سرعة تيبةترا نظرية حول  50
حتمةل منرتج الب ث، ل فسري  د حملر ا الف  لالتص ةجل لالتيمةجل   د الت تق ا  اإلتوى لحتمةمه لت

عمى   اع ال كةه   د التيمةجل  ا  ت رار     امل ررسرا بيريتة تتسق اع منوتج التم  ة الصنرعةة
امل  الب ثةة  لم  ررسة  الرئةسة  لتيبةق  تلكماج  د  مبر  لالتيمةجل  لالتص ةجل  الف   د  ملر  -نتظ ة 

لامل التفسريية،  لمت تةق،  النظرية  الف  ك وضوع  يفرضهر  اليت  لالتةوم  لمبرحث،  الوظةفي  ودال 
   ات ح حبثي استتبميكتربة   لا تفرق عمىلاست دام ا  األسرلة  التج ةيةة لاقيديولوجةة، 

السنة األلىل الفصل  
 األلل 

 اب رة

ب ث لا مسنرر
 ال بةة الفنةةد 

ا  خيل انر ج الب ث اليم ي لبنرر ةة الفنةة  ال ب  ابمل ررسة د  سرعة تدريبرا لربط النظرية  50
رؤية األطر التفسريية د ال بةة الفنةة  (، اع ال كةه عمى  2ل  1لتص ةجل اشرلع الب ث الفرما )

   ل بةة الفنةةكترريخ امليتتداا اليت حت جل افهوم امل ررسة لاحلتةتة د ا

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 ات ررة

 ةئرا الي ل  
نع  لممررسة ص
 الف  

)ال  50 التدريس  لاشر دة  نظرية  تدريبرا  الف   د  ت تق  سرعة  صنرعة  لممررسة  الي ل   ةئرا 
لالسةردرا    لمراسة التيوراا  اب خمفةة  ل  بت رراملرتبية  يش ل  ،  البصرية   الفنو   انر ج  تتةةجل 

رفظ  ة ا  املنردشرا النظرية للرش الي ل  تيترب  ةئرا الي ل عمى النتةض ا  اإلاملترر حمل وع
إىل    د الييدة الوظةفةة ب  امليمجل لاليرل ؛ جنبرً ل ؛ فة ر يتيمق ابلتدرة الفنةة؛  لالسجيا الةواةة

 (  جن  اع اخلصرئص امليرفةة لالنفسةة هلةئرا الي ل 

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 ات ررة

 حبث عاشرل 
د الدراسرا  
 ( 1ا ختةررية )

اراجية اليواال الرئةسة اليت ل الف      ل بةة الفنةة قنترجا اعدام ات ح حبثي د حملر ق  سرعة  50
تل -تتض نهر د  مبر  األمبةرا  لاستيراض  لالفمسفةة   لالتجريبةة  لالوصفةة  التررخيةة  -كاليرق 

لال ال  بةوتر،  مبسرعدة  لاملواصفرا  الب ث  البةرما،  ع مةرا  لمجع  لاملم صرا؛  شرلح، 
ال لالدراسة  لال  ةة،  النوعةة  ع   لاألسرلة   اتداة  الب ون؛  لتتةةجل  اليةنرا،  لأخ   تجريبةة، 

ا رتبرط،   التبري ،  املركها،  لم ةل  اقحصرئةة  لمتدابري  لالتفسريا  لالت مةمي  الوصفي  املنهج 
؛  لاقحصررلاهلة مةة، لاراجية احلسرابا،    ا حت رل، ال مم؛ املتريةس النوعةة لمت مةل املفر ة ي

 ؤال، لحتديد دةوم الدراسة  كتربة ا د اح، للضع إطرر لمسل 

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اتأخرة

مراسرا  
سةردةة د 
تدريس الف  
 لالتص ةجل

التدريس: تدريبرا  50 لتيوير  ت  سرعة تدريبرا نظرية لممررسة  فرًصر  ممررسة األحبرن    اهررةوفر 
ة امليرصرة ةة لجتربة طرق لدراسة لتفسري لتيبةق نظرايا لانهجةرا تدريس الفنو  البصريالصف

، حس  ار تتتضي املسؤللةة التدريسةة الفرمية  ابست دام أسرلة  د املدرسةد السةرق الي مي  
لالتو ةق الفيرل  لمتدريس  منرتج  عمى  الفرمية  املشرريع  تركه  التيبةتةة،  اليم ي  لالب ث   اقشراف 

 لاقشراف لالتيوير املهين لالتتةةجل  

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

 حبث اشرلع
د الدراسرا  
 ( 2ا ختةررية )

  عمى   التدري ل الفنو  البصرية     لتيمجل حملرل ا  حملر اتص ةجل لتتةةجل اشرلع انهج  سرعة ل  50
ال برية؛   البةرما  حمل وعرا  لاير ة  لا ستتصرر  الوصفةة  لاملراجع   اراجيةل اليرق  األمبةرا 

اإلدلمل املشرلحة؛   املنر ج  اشرلع  لأنشية  أ داف  ل  ة حتديد  لاحد  البصرية؛ جملرل  الفنو   تيمةجل 
 أسرلة  التتةةجل النوعي لال  ي 

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

ل األكرمتي بسا سرعرا  ادة الدراسة د الفصل ادة الدراسة عرم مراسي بتفرغ كرال، مجةع املترراا أعي  تسجل د السج   * حول نظام الدراسة: 
 أسبوع   15الدراسي 
 لل أعي : مت تتري  لايرملة مجةع السرعرا أعي  ابلنظرم السيوما )النظرم األس ايل ممر ل لمنظرم الفنمندا(  *د ا د
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 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

- 
أداة )أ( لتحليل  -(2)جدول: 

نامج  ال  بر
 إيرلندا -جامعة كورك للتكنولوجياماجستبر -(7برنامج )

 

 إيرلندا  الدولة
اسم  

نامج   البر
 )ع(

ي تدريس الف اآلدابماجستبر  
 
ي والتعليم المبكرف

 نون البرصية للتعليم االبتدان 

الجامع
 ة

Cork institute 

of technology 

اسم  
نامج   البر

(E) 

Master of Art in Teaching Visual Arts for Primary and 

Early Years Education 

 الكلية 

ART & 

DESIGN 

EDUCATIO

N 

المصد
 ر

https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/index.cf

m/ page/course/code/CR_ATAPE_9 

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والمهام
 مدة التدريب الميدان 

وقت تطبيق  
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

اقمارة لالتةرمة 
 ال بوية

لالتةرم  سرعة  50 املدرسة  اقمارا د  الي ل  اةدانةة مليحظة  اع زايراا  نظرا  ة، تدري  
 لحتمةل عنرصر اقمارة لالت  جل د النظرم التيمة ي ماخل املدرسة  

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

انر ج الب ث 
 د ال بةة الفنةة

خيل انر ج الب ث اليم ي    ا ال بةة الفنةة    ابمل ررسة د  سرعة تدريبرا لربط النظرية  50
سؤال   ييت د  الفرما،  الب ث  أطرلحة  لتص ةجل  لم تيمجل، لبنرر  اهنةة  ممررسة  عمى  الب ث 

لمعجل   لتولةد  املترحة  البةرما  ليست دم  لالتجريبةة  النظرية  املنر ج  ي تشال  حةث 
 ا ستنترجرا   

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

 
الييج ع  
طريق الف  د 

 التيمةجل

)ل  50 التدريس  لممررسة  نظرية  تدريبرا  دسرعة  ابلف   الييج  لملر  طبةية  ديرع   فهجل 
ترريخ  الدراسة النظرية لحتديد الن رتج النظرية اليت تدعجل ممررسة الييج ابلف ، أيًضر  ل التيمةجل   

السرئد    ابلف   لعيدته  الف   اع  ل عيج  إىل جن   جنبر  التيمةجل  ماخل  حرلة  ممررسة  تتدمي 
لتجريبةة لرش الي ل ا  لتتدمل الوعي ابقعردة لملر الدعجل الييجي د بةئة التيمةجل   دضراي اث

 (  ييج ابلف لم لميي  جتربة ع مةة 

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

تيمةجل الف  د 
التيمةجل ا بتدائي  
 لالتيمةجل املب ر

التدريس: تدريبرا  50 فنةة ارئةة انتظ ة د متةرم حتنشية  ل  سرعة تدريبرا نظرية لممررسة 
طوال  ةدرسامل ليد  ا بتدائةة  حتك مه   الدراسي  ا  الفصل  حمل وعة  ا  خيل  التدريس  عجل 

ال بوية،   النظرية  د  لالدرلس  تيمة ةة ل اإلرضراا  برااج  ختيةط  عمى  امليمجل  اسرعدة  يتجل 
لكةال  راة  ماج الفنو  البصرية د املنر ج الي  اع تركةه عمىانرسبة  ست دااهر د ادرسته   

 ملرًا فيرً  د التن ةة الشرامة لميفل   حتتق

 السنة الثرنةة
 صل األلل الف

 اتأخرة

 أطرلحة الب ث

حتتةترا  سرعة    150 قجرار  الفرصة  املتيمجل  لتييي  إلهااًةر  ايمًبر  الب ث  أطرلحة  تيترب 
لاألسرلة   النظرايا لامليرفة لالرؤى عربا ثفة د دضةة ايةنة )أل دضراي( اتيمتة ابلتدريس  

إطرر حب  املصرمرلامل ررسرا ا  خمتمال   اليت يتجل مجيهر د  التيرال اع األخرى  ثي  لسةتجل 
لسةتجل  التيمة ي  الربماج  معجل  ا  خيل  اوضوع حبثي ص ةح  لتيوير ر د  األللةة  الف رة 

   ق رم الب ث  ا تفرق اع املشرف/امليمجل

 اتأخرة فصل مراسي كرال 

سرعة(، ادة    30رر أطرلحة الب ث لاليت تسجل با) ع املترراا أعي  حمسوبة د السجل األكرمتي بيشر سرعرا أسبوعةرً، ابستثنمجة  * حول نظام الدراسة: 
    أسبوع 15الدراسة د الفصل الدراسي 

 *د ا دلل أعي : مت تتري  لايرملة مجةع السرعرا أعي  ابلنظرم السيوما لمسرعرا  
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

- 
يل  أداة )أ( لتحل-(2)جدول: 

نامج  ال  بر
 إيرلندا -جامعة كورك للتكنولوجياعالي  دبلوم-(8برنامج )

 

 إيرلندا  لدولةا
نامج   البر اسم 

 )ع(
ي اآلداب لمعلمي الفنون والتصميم

 
 الدبلوم العالي ف

 الجامعة 
Cork institute 

of technology 

نامج   البر اسم 
(E) 

Higher Diploma in Arts for Arts & Design Teachers 

 لكلية ا
ART & 

DESIGN 

EDUCATION 

 https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/515 المصدر

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والمهام
 مدة التدريب الميدان 

وقت تطبيق  
 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

أتسةس 
درعدة  

 ايرفةة تربوية

تيمة ةة ل   لتأسةس درعدة ايرفةة تربويةمليرفة لالفهجل  ا نظرية  سرعة انردشرا للرش ع ل تدريبر  30
ال بةة اجت رع  لعمجل  النفس  عمجل  حملر ا  ال بوية  د  لت نولوجةر    لا ندارج،  لالنظرايا  لالتنوع 

يم  ا  املتدر  املشرركة د ممررسة التأال كوسةمة لمتيوير  امليموارا لا تصر ا د التيمةجل  ك ر يت
   املهين

 األلىل السنة 
( الفصل  1املستوى )

 األلل 

 اب رة

طرق 
الب ث د 

 1ال بةة 

ا  خيل انر ج الب ث اليم ي لتتدمي ال بةة الفنةة    ابمل ررسة د  سرعة تدريبرا لربط النظرية  30
األحدان د الصال الدراسي، لتيمجل انهجةة الب ث الداعجل سؤال حبث انرس  ابين عمى امل ررسة ل 

ا التتنةرا لم  ررسة لمحمله اع  األمبةرا حبجج انيتةة لاستنرية لاست دام  التجرييب، لكتربة  لب ث 
 احلديثة لمب ث لكتربة تترير  

 السنة األلىل 
( الفصل  1املستوى )

 األلل 

 اب رة

طرق تدريس  
ال بةة الفنةة  
 1لالتص ةجل 

ل  سرعة  30 لالتص ةجل     طرقتيوير  تدريبرا  الفنو   تدريس  د  عمىل التدريس  ال كةه  املنر ج   يتجل 
ا بتدائةةالدراسةة   احلرلةة     لم رحمة  اليت  ل لالثرنوية  لا س اتةجةرا  التياة   تيمجل  است شرف كةفةة 

لف رية  إبداعةة  سةردرا  لفتح  تيوير ر  التدريس  ت    الفين-)أسرلة   لم را-الن و  - قالت فةه 
  أنشية الف  لاحلرف لالتص ةجل( -إمارة الفصول-التف ري النردد

 ىل السنة األل 
( الفصل  2املستوى )

 األلل 

 ات ررة

مراسرا د  
انر ج 

ال بةة الفنةة  
 لالتص ةجل

امليرفة  30 )توسةع  اصغر  لتدريس  للرش  تدريبرا  األكثر  اب  سرعة  املتيمبرا  لتمبةة  لالتص ةجل  لف  
خ ا   التسمةجل  يتجل  اهلدف ع واةة   لالنظرا   الي مي  اإلتوى  تربط  اليت  الدراسةة  املنر ج  لرش  يل 

اليرل   الرئة امليمجل  تيريال  ع ل  و  لرشة  ا  كل  لمفنو  اب سي  األسرسةة   احلرف ل   لت صصرا 
اليي قالتص ةجل  ل  تثرا  اليت  املهرراا  اشرركة  جترر   اقبداعةة ل  نشرر  لالتتنةرا  الي مةرا    فهجل 

ا ال بةة  انر ج  الفنةة-لفنةة)نظرايا  التيمة ةة  التتنةرا  لا ات رما-إنترج  د -التتومي  السياة 
الفنةة"أ لاألملاا  "اليدم  الف   لالتص ةجل(-ستديو  الف   لواثئق  الاست شرف  ل    حملر ا  وزارة  احلرلةة 

لم رحمة املتوسية التيمةجل ا  أجل حتديد حمتوى التيمجل اع ال كةه بش ل خرص عمى املنر ج الدراسةة  
   رنوية لطرق تتةة هرلالث

 السنة األلىل 
( الفصل  2املستوى )

 األلل 

 ات ررة

 أتسةس
درعدة  
ايرفةة  
 2تربوية

مليرفة  30 نظرية  تدريبرا  ع ل  للرش  انردشرا  التيمة ةة  سرعة  لمت صصرا  ل ي   املرتبية  لفهجل 
لالتتةةجل    لاملنر ج  التيمةجل  لاتريخ  الفمسفة  د  ل حملرل  املتيم    لاهرراا  ايررف  حملر ا  تيوير 

اليركسة لامل ررسة  التيمةجل  د  لا تصر ا  امليموارا  تربوية)حت   ت نولوجةر  نظرايا  لتتةةجل  -مةل 
ختيةط الدرس -ت نولوجةر ا تصرل لامليموارا-نظرم التيمةجل الوطين-التف ري النردد-الت يةط ال بوا

 لاليرض د امل ررسة املني سة(  

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

دريس  طرق ت
ال بةة الفنةة  
 2لالتص ةجل 

اصغر  30 لتدريس  تدريبرا  لي  سرعة  ل لتيبةترا  لالتص ةجل   رق  الف   تدريس  انهجةرا 
الدراسةةل  املنر ج  ا بتدائةة  احلرلةة  است شرف  لتيوير  ل    لم رحمة  الصور  د  الب ث  ملر  توسةع 

الت صصرا    التيمجل اتيدم  ال كةه بش ل خرص عمى  الفرمية الفرلق    ت و    حبةثاملوضوعرا اع 
لالتجرر  الفنةة الصيبة    اليمةرالتيمجل  رراا  اهلاقبداع لالتألةال الفين جهًر   يتجهأ ا  ع مةة كشرف  

الفنةة  اإلفهةل  ال بةة  الف -)نظرايا انهج  الصفةة-ارادبة استديو  الف  غري  لأنشية  التف ري  -انر ج 

 السنة األلىل 
( الفصل  2املستوى )
 لثرلا

 

https://courses.cit.ie/index.cfm/page/course/courseId/515
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   طرق لاهرراا التف ري اليمةر(-لالبةئة الن و لاقبداع-اخلرباا الفنةة لنظرايا التيمجل -البصرا

توظةال  
 1التدريس 

شري ة  الدرسة  املالدراسي د    الصال و  طوال الفصل  ا ر  التدريس  سرعة ممررسة التدريس )  25
 األسبوع،  سرعة د  4.5ملدة   تتل ع   التدريسيتدم جتربة كرامة ل ةفةة ع ل املدارس ك نظ را   

لاجت رعرا اآلابر لامليم    لابقضرفة إىل تلك يشرف عمى الفصول، لحيضر اجت رعرا املوظف   
فإ   لل لك،  التتةةجل   التيبةق   املترر  ليشررك د  لم تيمجل جتربة  ادرسةة كرامة حةث ت     و جتربة 

برمحمله    د  امل تسبة  النظرية  لم يرفة  معجل  ل الي مي  ا  الوضعيتجل  تيمة ةة التيمة ي  برااج  خيل    
ةةجل برااج تيمة ةة انرسبة  ست دااهر د يمجل اليرل  عمى ختيةط لتتاملانتظ ة حةث يتجل اسرعدة  

 (  ادرسته

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اتأخرة

طرق 
الب ث د 

 2ال بةة 

 الصال عمى انهجةة الب ث التجرييب لتتيم  ا  املتيمجل إجرار حبث درئجل عمى   سرعة ا  ال كةه  30
)فرضةرا   جهر د تترير حبثيانهجةرا الب ث التجريبةة لالنظرية لنترئ  حبةث يو ق املتيمجل   املدرسي

لمتدريس اقعدام  ا   التجرييب-الب ث  الب ث  انهجةة  لالنوعةة-تربير  ال  ةة  أخيدةرا  -البةرما 
ةةجل اسرمهة الب ث د تت-حتديد بددة نترئج الب ث التجريبةة لتولةد احلجج-امل ررسة الب ثةة ا ديدة

   ترسةخ امليرفة لتيوير ع مةة التيمجل لديه( 

 لىل السنة األ
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

توظةال  
 2التدريس 

54  ( التدريس  ممررسة  لتوسةع  سرعة  ب   ل املا  ع  امل ررسرا  اخليررف  خيل  ا   امل تسبة  رباا 
ممررسة   ةة املتتداة اع ممررسة التدريس ا  ماج النظرية التيمة  لالت   لاإلرضراا التيمة ةة السربتة  

امل أربالتدريس ت و  د  ملدة  الدراسي درسة  لمفصل  األدل  عمى  أسبوعًةر  السرعة  لنصال   ع سرعرا 
سرعة(، فة ر يتجل الدعجل لالتتةةجل لتوظةال    54سرعة( لحىت عشر سرعرا أسبوعةرً ك د أعمى )  30)

  التدريس لأمار  لالت يةط له لإنترج امال التدريس

 لسنة األلىل ا
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

الدراسة:  املترراا أعي  * حول نظام  التدريس  مجةع  السجل األكرمتي خب س سرعرا أسبوعةرً، ابستثنرر توظةال  سرعة( أسبوعةرً،    4.5)  1  حمسوبة د 
   أسبوع 16سرعرا( أسبوعةرً، لادة الدراسة د الفصل الدراسي  10)2لتوظةال التدريس 

 ي : مت تتري  لايرملة مجةع السرعرا أعي  ابلنظرم السيوما لمسرعرا  *د ا دلل أع 
- 

نامج أداة )أ( لتحليل ال-(2جدول: )  سنغافورة-دبلوم جامعة نانيانج التكنولوجية -(9برنامج ) بر

 

نامج )ع(  سنغافورة الدولة بية الفنية.  اسم البر ي البر
 
 دبلوم متخصص ف

 الجامعة 
Nanyang 

Technological 

University 

نامج   Specialist Diploma in Arts Education (E)اسم البر

 الكلية 

ي  
الوطن  المعهد  بير   بتعاون 
سنغافور  ي 

 
ف بية  للبر ة الدولي 

(NIEI)،  ي    والمجلس
الوطن 

 .(NAC) السنغافوري للفنون

 المصدر

https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-

courses/accreditation-courses-award-
programmes/specialist-diploma-arts-

education 

    

مقررات 
ة   الخبر
 الميدانية 

ي ووصف المقرر والمهام
 مدة التدريب الميدان 

وقت 
يق  تطب

 التدريب 

نوع 
ة   الخبر

ا تصرل لإمارة  
 الصال

ا عتبرراا  ل التدري  عمى اس اتةجةرا إمارة الصال،  ررسة ع مةة حول )سرعة تدريبرا نظرية اع مم  30
أسو  ا تصرل ك ريب  ل ابرمئ امل ررس التأامةة،  ل ا سدية لالنفسةة عند الت يةط لا تصرل التيمة ي،  

   (التدريس  اب عت رم عمى اس اتةجةة مراسة احلرلة لربط النظرية ابمل ررسة لمفنو  لالتف ري د نتد ممررسة

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

املبرمئ 
لامل ررسرا:  
الب ث د 
 ال بةة الفنةة

األسس الفمسفةة، لالتررخيةة، لا جت رعةة، لالنفسةة  سرعة تدريبرا نظرية اع ممررسة ع مةة حول )  30
تنسةق اع املدارس اشرريع/أنشية دصرية إىل اتوسية املدى ابلل ر را اليرملةة لم بةة الفنةة، لمفنو ، لا جت

اع   الف   اريب  أملار  د  املدارس(  د  ابألنشية، كفنرن   )ك يم  ، كترئ    حملر ا  ض    ي ة 
   (األطفرل 

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

 الفنو  لالدلافع 
طرق تن ةة لتشجةع مافيةة اليي  ا  خيل فهجل ممررسة ع مةة حول )  سرعة تدريبرا نظرية اع  30

تهجل، لكةال حيث تيمجل الفنو  لالتن ةة النفسةة لا جت رعةة لالفرلق الفرمية  لالتدري  الي مي سة ولوجة
 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 اب رة

https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
https://www.niei.nie.edu.sg/programmes-courses/accreditation-courses-award-programmes/specialist-diploma-arts-education
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   (تتدمي عرض تيمة ي %70الت يةط لمدرلس لالتفرعل،  %30عمةهر  التتةةجل: 

ختيةط مرلس 
 لانر ج الفنو  

30  ( ع مةة حول  ممررسة  اع  نظرية  تدريبرا  ل سرعة  لنتد  طرق  اثحتمةل  لاكتشرف  الفنو   انر ج  ئق 
الت يةط، لالتيوير هلر لبنرر ممررسرا تيمة ةة فيرلة اع أ داف لنترئج تيمة ةة لاض ة، لالتدري  عمى:  

   ( ربة أ داف لاض ة لصةرغة ا فيرلختيةط الدرلس، تيوير ر، كتل خمق بةئة تيمجل إجيربةة، 

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 ات ررة

ومي لالتتةةجل  التت
 د الفنو  

إطرر لتتةةجل أع رل اليي  )ت ويين لختراي(  سرعة تدريبرا نظرية اع ممررسة ع مةة حول )ع ل    30
لالتت ا درا   الفنو ، نظرايا التتةةجل ابس اتةجةرا  لتتةةجل  تتةةجل ع مةرا لكةفةة تيوير منرتج  ال ايت،  ةةجل 

الفنةة، امل تمفة: إنشرر لتش ةل األع رل  الش صةة    الفنو   الفنةة لا ستجربة لألع رل  تتدمي األع رل 
لأع رل اآلخري ، اثل تتةةجل حرفظرا الف  لاجمليا لالي مةرا الفنةة لاليرلض لاني رسرا النتد الفين،  

تاته   لتتةةجل  الف   ملريب  التأامةة  لتتدمي لامل ررسة  فهجل  اوجهة،  ممررسة  توفري  اهنةة   ابست رار ك  ررسة 
التص ةح لالتدري  ايحظرا  التدريس   فرعمةة  تتةةجل  ليختبرراا،  لالتتةةجل  الينرصر  لبنرر  إعدام   ،

   (عمةهر 

 السنة األلىل 
 الفصل األلل 

 ات ررة

التف ري النردد 
لحل 

املش يا د  
 الفنو  

التف ري النتدا لافر ةجل ا  التيريال بنظرايا لممررسر ع مةة حول )سرعة تدريبرا نظرية اع ممررسة    30
 تظهر عند الت يةط لإنشرر الف ، لالتف ري ابلفنو   تيوير الوعي ببيض األملاا ال بوية التف ري اليت

سرس ا ستد ل، لشرح لتربير ألتدريس التف ري النتدا، لحل املش يا، لا ستجوا  لالتف ري عمى  
لا ست لا س اتةجةرالت تق  ابألف رر،  لالشيور  ا ف رر،  لاست شرف  الراصد،  لالوصال  ا  فسرر، 

  (لاملهرراا امليموبة عند حتديد اشركل جديدة لاخترت دراراا استنرية د ع مةرا إنترج الفنو  

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 ات ررة

اقبداع 
لالتيرل  د 
فصول الفنو   

 21لمتر  

نظرية  30 تدريبرا  )   سرعة  حول  ع مةة  ممررسة  حل  اع  تيتةداا  لدةرسه،  اقبداعي  املنتج  اقبداع، 
، ممررسرا خرصة لف ص  21ةة، ابت رر انرخ لمتيمةجل د الفصل، اهرراا لكفرايا التر  بداع مة اقاملش

اق لالتيرلنةة،  بداعخيرابا حول تيوير  اقبداعةة  الفنو   اليت تواجه  الت دايا  التيمةجل  أ،  لتيوير  ف رر 
اقبداع د رسجل املنرظر لاحلةرة، لالت ةه د التيمةجل التيرلل،    بداعي لالتيرلل د البةئرا، دةرس اقبداعقا

   ( بنرر خيط الدرلس اقبداعةة ابست دام تتنةرا حل املشركل اقبداعةة

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

الفنو : كنهج  
اتيدم 

الت صصرا  
يدرس د 
 املدارس 

تدر   30 )سرعة  ع مةة حول  ممررسة  اع  نظرية  ايبرا  د  الف   سةرق  الفنو ،  لتيمجل  تيمةجل  لترريخ  طرق 
الفنو  كأش رل  الف ،  امليرفة د  البصرية، نوع  األاةة  الفنةة لحمو  الف  لا وان   لنيردة لنفوت ، اتريخ 

 ع  الفنو ، دوية حتفه اليم ، الييدة ب  الفنو  لالت صصرا ا خرى، تيهيه اهرراا احلةرة ابلتيبري
رزية لاخليدة  تررس اليي  ف ص املبرمئ التشجةع لفهجل لاست دام طرق التف ري اخلةرلةة لالنتدية لاجمل 

الي ل،   ا   خمتمفة  ختصصرا  لانشرر  حوهلر،  لالت را  ا خرى  الت صصرا  اع  الفنو   لداج  امليةنة 
 الدراسةة  لتيبةترا ال بةة الفنةة لتص ةجل اشرريع اتيدمة الت صصرا لمفصول 

ي مةرا ا  رعةة، تولةد الثتة د  خمتمال حمترا الي ل لاملنردشرا حول األفرام لال  امل ررسرا تش ل:
التيبري اقبداعي لالتجري ، لك لك تسهةل اقبداع تيوير اس اتةجةرا التيمجل د الفصل الدراسي      

ا ختيف لالتيمجل التيرلل/لاملشرريع سوف تش ل التتدير لمتةجل اقجيربةة اثل الفضول لالتيرطال، لفرحة  
 ي، لاح ام ا نضبرط د الي مةرا، فضي ع  إاثرة اخلةرل  ا  رعةة، لالتف ري النتدا لاقبداع

 السنة األلىل 
 الفصل الثرل 

 اتأخرة

تي بسرعت ، لادة الدراسة د الفصل الدراسي  ادة الدراسة سنة مراسةة بدلام كرال، مجةع املترراا أعي  حمسوبة د السجل األكرم  * حول نظام الدراسة: 
   أسبوع 15

 مت تتري  لايرملة مجةع السرعرا أعي  ابلنظرم السيوما لمسرعرا ل و شبةه ابلنظرم السنغرفورا   *د ا دلل أعي :
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لبش ل أكثر تم ةص لمدة ت   حصر مجةع ار سبق ا  خيل األماة  
املةدا لت مةل اخلربة  التسية  ) (، لاليت هتدف  الربااج  املتررنة ب   نةة هبدف 
اخلرصة   (Scenarios)سةنررل را  إحصرئةرً لال شال ع  التصوراا أل ال

 ( كرلتريل:3ابخلربة املةدانةة ك ر د )جدلل:

 
 ( األماة ) ( املتررنة املرجيةة لم ربة املةدانةة د الربااج التسية )عةنة الدراسة( 3)جدلل:

حملور
ا

 

 التفرصةل 

 برماج مبموم عريل  رجستريبرماج ا
 املتوسط احلسريب 

جراية  
آلتو 

)املرجستري  
ل بةة د ا

 الفنةة( 

جراية  
ل ية 
فموريدا 
)ارجستري  
اليموم د  
ال بةة 
الفنةة اع 
شهرمة  
 امليمجل( 

جراية  
نةو يورك  
)ارجستري  
الفنو  د 
تيمةجل 
 الف ( 

ايهد  
الفنو  
بشة رغو  
)ارجستري  
اآلما   
د ال بةة 
 الفنةة( 

جراية  
كرنسس  
)ارجستري  
تيمةجل 
الفنو  
 البصرية( 

جراية  
نةو 

سرلن  
ليمه 
ري  )ارجست
ال بةة 
 الفنةة( 

جراية  
كورك 
  رلمت نولوجة
)ارجستري  
الف  د  
تدريس 
الفنو  
البصرية 
لمتيمةجل 
ا بتدائي  
 لاملب ر(

  جراية 
كورك 

لمت نولوجةر  
)الدبموم  
اليريل د  
اآلما   
مليم ي 
الفنو  
 لالتص ةجل(

جراية  
منةرنج  

الت نولوجةة  
)مبموم د  
ال بةة 
 الفنةة( 

وم مبم ارجستري 
 عريل 

ان ة 
ا د

ربة ا
واخل

ج 
ربانم

ال
 

السرعرا  
ال مةة 
 لمربماج

ك ر  و د  
 - - 16 54 110 120 36 42 42 36 120 مللة املتررنة 

ايرملة  
  الربانمج
ابلنظرم 
السيوما  
 لمسرعرا 

 18 37 16 20 34 36 36 42 42 36 36 ااعيمدة 
احلضور 
ااعيمد 

طوال فصل  
 دراسي

545 540 588 588 540 545 550 319 240 557 280 

ايرملة  
(  اخلربة)

ابلنظرم 
السيوما  
 لمسرعرا 

 17 18 16 18 15 23 12 18 15 15 28 ااعيمدة 
احلضور 
ااعيمد 

خالل فصل 
 دراسي

415 225 294 252 270 350 230 289 240 296 265 

النسبة املئوية لم ربة 
 % 95 % 53 % 100 % 90 % 44 % 64 % 50 % 43 % 50 % 42 % 78 اتررنة ببتةة الربماج

 15 15 15 16 15 15 15 14 14 15 15 أسربةع الدراسة

مل 
قررا

م
يف 

ربة 
اخل

ج  
ربانم

ال
عيها 

طب 
و

 

عدم اترراا املرتبية 
 9 7 8 9 5 7 6 6 7 5 9 ابخلربة بش ٍل ل ةق 

 3 1 - 5 - 1 2 2 2 1 1 ية تيبةترا ماخل ا را
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 - 1 - - - 1 - - 1 1 2 مشاهدة تدريس
جزئي ربط تطب ق 

 النظرية ابليطب ق 
2 1 - - - 1 2 - 8 1 4 

 1 2 - 2 2 1 1 2 2 1 2 كرال   ممارسة تدريس
تدريب ومناقشة 

للحصول على شهادة  
 اليدريس 

- 1 - - 1 - - - - - - 

 حبث/مشروع
 تيبةتي/إجرائي

2 - 2 2 2 3 1 2 - 2 1 

 
 * * * 
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بصر  أفضل، مت  ثةمهر  الت مةل بش ل  نترئج  اخلربة  للرؤية  اترراا  لعرض  ايً 
لدد   التسية،  الربااج  د  الدراسة  ليةنة  سةنرريو را  املةدانةة  البرحث  حصر 

 ( لةب  السةنرريو را كرلتريل: 4اخلربة املةدانةة د )جدل: تيبةق     
ي   التمثيل البرصي لمقررات-(4)جدول: 

 
ة الميدانية ف امج التسعة )عينة الدراسة( الخبر  البر

الجامعة/ال 
د  معه

-)الدولة( 
 المستوى 
الماجستي  

 =MA 
الدبلوم  
 = العالي
HiD 

 عدد المقررات وطبيعتها 

تطبيقات 
وممارسات  

داخل عملية 
 الجامعة 

 مشاهدة تدريس 
ي  
تطبيق جزن 

ربط النظرية  
 بالتطبيق 

  ممارسة تدريس 
 كامل 

تدريب للحصول  
 شهادة/  عىل

اإلعداد الختبار  
 التدريس 

وع  بحث/مشر
ي 
/إجرائ  ي

 تطبيق 

       

آلتو 
-( فلندا)

MA 
      

فلوريدا  
-( أمريكا)

MA 
      

نيو يورك 
-( أمريكا)

MA 
      

شيكاغو 
-( أمريكا)

MA 
      

كانسس  
-( أمريكا)

MA 
      

نيو ساوث  
ويلز  

اليا) -(اسبر
MA 

      

كورك  
للتكنولوجي

-(إيرلندا ) ا 
MA 

      

كورك  
ولوجيللتكن
-(إيرلندا ا )

DiH 

      

نانيانج  
التكنولوجي 

ة 
سنغافورة)

)-DiH 

  
 

   

 ان مقرر  ان مقرر  ان مقرر  ان مقرر  واحد  مقرر 

 واحد  مقرر  واحد  مقرر 
 

 واحد  مقرر 
 

 واحد  مقرر 
 ان

 واحد  مقرر 

 واحد  مقرر  ان مقرر 
 

 ان مقرر  ان مقرر 

 ان مقرر  ان مقرر  مقرران 

 واحد  قرر م مقرران 
 

 ان مقرر  واحد  مقرر 

 واحد  مقرر  واحد  مقرر  واحد  مقرر  واحد  مقرر 
 

 مقررات 3

 واحد  مقرر  ان مقرر  ان مقرر 

 ان مقرر  ان مقرر  مقررات 5

 ان مقرر 



 

 

 

401 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

خيل   اخلربة  لا   تيبةق  سةنرريو را  ع   ال شال  ت    السربق  ا دلل 
 تريل:املةدانةة كرل

الس ناريو األول: اخلربة اا دان ة اليت تعيمد على البحث العلمي ابإلضافة  
 إىل تطب قامل أخرى: 

سرلن   نةو  جراية  د  األس الةة(  )التجربة  ا رايرا  ألل      د  أييت 
ة ارتبية بش ل ابرشر ابخلربة املةدانةة،  ليمه لحتتوا عمى  ين اترراا حبثة

مي     ا راية د ربط اخلربة املةدانةة ابلب ث  إبضرفة إىل تيبةترا أخرى لي
 (  5اليم ي ا رايرا األخرى الوارمة لتثمهر )جدلل:

غرلبرً ار ي و  الب ث اليم ي املرتبط ابخلربة املةدانةة أيخ   ي ة أش رل  
ل  ايرً  مجةيهر  أل  إارلم ترراا  املترراا  ت و 1):       أ   اليربع    (  تاا 

ا  ابخلربة  املرتبط  اثل  الب ثي  لم تربة  تيد  اليت  املترراا  تمك  سوار  ملةدانةة، 
الب ث،   تنرد(  2) انر ج  اليت  املترراا  الندلاا    شأل  اثل  الب ثةة  التضراي 

أل املترراا اليت تتيم  تتدمي أطرلحة أل اشرلع  (  3)لالس نرراا الب ثةة،  
لي و  اهلدف انه إار تيوير خلرباا امليمجل أل   اصرح  لمتيبةق الي ميحبثي 
ل دضةة د تيمةجل لتيمجل ال بةة الفنةة، أل تترير عم ي ع  التدريس اخلرص ح

  ابملمت ق



 

 

 

402 
 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

 
ي تعتمد عىل البحث العلمي 1السيناريو )-(5)جدول: 

ة الميدانية النر  (: الخبر
الجامعة/ال 
معهد 
-)الدولة(

 المستوى  
= الماجس تي 

MA 
 = الدبلوم العالي

HiD 

 عدد المقررات وطبيعتها

تطبيقات 
سات  وممار 

عملية 
داخل 
 الجامعة

مشاهدة  
 تدريس

ي 
تطبيق جزن 

ربط النظرية  
 بالتطبيق 

ممارسة  
 كامل   تدريس

تدريب  
للحصول عىل  
شهادة/  
اإلعداد 
الختبار  
 التدريس 

وع  بحث/مشر
ي 
/إجرائ  ي

 تطبيق 

       

آلتو  
-(فلندا)

MA 
      

نيو يورك  
-(أمريكا)

MA 
      

شيكاغو  
-(أمريكا)

MA 
      

كانسس 
-(أمريكا)

MA 
      

نيو ساوث  
ويلز  

اليا ) -(اسبر
MA 

      

كورك  
  للتكنولوجيا 

 MA-(إيرلندا)
      

كورك  
لوجيا  للتكنو 

 DiH-(إيرلندا)
      

 
ايهد  -لعمى النتةض ا      البةرما، يوجد برمحملر  )جراية ل ية فموريدا 

ال الب ث  سنغرفورةبت نولوجةة  منةرنج  عمى  تيت د  خربة  عمى  حيتواي      )
 لتص ةجل الربماج يربر عدم لجوم الب ث اليم ي ك ر سةأيت  اليم ي،  

 ان مقرر  ان مقرر  ان مقرر  ان مقرر  واحد  مقرر 

 واحد  مقرر  ان رر مق
 

 ان مقرر  ان مقرر 

 ان مقرر  ان مقرر  مقرران 

 واحد  مقرر  مقرران 
 

 ان مقرر  واحد  مقرر 

 واحد  مقرر  واحد  مقرر  واحد  مقرر  واحد  مقرر 
 

 مقررات 3

 واحد  مقرر  ان مقرر  ان مقرر 

 ان مقرر  ان مقرر  مقررات 5



 

 

 

403 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

على   تعيمد  اليت  اا دان ة  اخلربة  الثاين:  وااناقشة  الس ناريو  اليدريب 
ااهن ة  ااعلمني  اخيبارامل  الجي از  أو  تدريس/  شهادة  على    للحصول 

 ة إىل تطب قامل أخرى:ابإلضاف
ل 6)جدلل: جراييت  لأتيت  السةنرريو،  تثل   ا  لجراية  (  فموريدا  ية 

كرنسس )جتربة الو ايا املت دة األاري ةة( ممثمة هل ا النوع، عمى الرغجل ا   
ا ختيف اليفةال بةنه ر، لت   شرح   ا ا ختيف د أ  جراية ل ية  

البصرية،  فموريدا أ  برماج املرجستري اتصل اع   لمفنو   الب رلوريوس  برماج 
داج اترراا املرجستري اع الب رلوريوس  لادة الدراسة مخس سنواا، حبةث ت

اتيمبرا    ابتدار ا  السنة الثرلثة، حبةث ي و  الفصل األخري خرص بتض   
اؤ يً   املرشح  الفرمية  يل  الدراسة  برااج  د  لاقمارة  لمتدريس  الشهرمة 

الف  د ل ية  K-12لم صول عمى شهرمة   اخلريج    د  مرجة  فموريدا  لتنح 
ةة الفنةة اع شهرمة امليمجل اليت تش ل امليررف لاملهرراا د  املرجستري د ال ب

فموريدا    لو ية  الرمسي  التيمةجل  مجةع  نظجل  تيبةق  فموريدا  و  برماج  تةه  لار 
املش ابستثنرر  املةدانةة  ابخلربة  املرتبية  لامل ررسرا  الب ثي،  التيبةترا  رلع 

 ليبدل   ا اربراً هب   اليريتة 
ل مجةع املترراا مبر فةهر ممررسة التدريس طوال  أار جراية كرنسس فتت را

لةدرس   األخري  الفنةة  الفصل  ال بةة  د  اليمةر  ال اخةص   VAEبرماج 

Graduate Licensure Program (GLP)  ممر يؤما إىل ال خةص األليل د  ؛
الير  الف   اداج اع برماج   (GLP)لبرماج ال اخةص   .(PreK-12)م  لمتيمةجل 

الدراسة    املرجستري  بيد  مرجة ارجستري اآلما  د    اخلريجتنح  ا نتهرر ا  
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 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

تيمةجل الفنو  البصرية، ل ي مراسة اهنةة لعم ةة اتتداة مليم ي الفنو ، ل و  
أل   ا ستديو،  ف   د  الب رلوريوس  شهرماا  عمى  لم رصم   انرس  

ابلف  التص ةجل الصمة  تاا  اجملر ا  ا   غري   أل  الف ،  اتريخ  أل  يمهم  -،  دد 
ت  ةمةة األا اترراا  أخ   لمف  د  -ر  ايم    أ  يصب وا  يرغبو  د  ال ي  

( 6ل)جدلل: .(PK-12املدارس اليراة، لاحلصول عمى ترخةص تدريس الف  )
 يب    ا السةنرريو:

 
ة الميدانية ال2السيناريو )-(6)جدول:  ي تعتمد عىل التدريب للحصول عىل  (: الخبر

نر
 شهادة تدريس 

الجامعة/ال 
معهد 
-لة()الدو 

 المستوى  
 = الماجستي 

MA 
 = الدبلوم العالي

HiD 

 عدد المقررات وطبيعتها

تطبيقات 
وممارسات  
عملية 
داخل 
 الجامعة

مشاهدة  
 تدريس

ي 
تطبيق جزن 

ربط النظرية  
 بالتطبيق 

ممارسة  
 كامل   تدريس

تدريب  
والمناقشة  

از اختبار  الجتي 
التدريس  

والحصول عىل  
 شهادة

وع  بحث/مشر
ي 
/إجرائ  ي

 تطبيق 

       

فلوريدا 
-(أمريكا)

MA 
      

كانسس 
-(أمريكا)

MA 
      

وممارسة   ااقررامل  بني  جتمع  اليت  اا دان ة  اخلربة  الثالث:  الس ناريو 
 اليدريس: 

يهد  طبق   ا السةنرريو فتط د برماج مبموم لاحد ل و الدبموم اليريل مب
الت نولوجةة  ال  منةرنج  ييت د عمى ؛  (سنغرفورة)التجربة  امل ررسة  يه  تيه   لال ا 

الفنو   بةئة  لالتيمجل د  التدريس  الفنو  اع تج انظجل ملفر ةجل    املهنةة ملدرسي 

 واحد  مقرر  واحد  مقرر 
 

 واحد  مقرر 
 

 واحد  مقرر 
 ان

 واحد  رر مق

 واحد  مقرر  مقرران 
 

 ان مقرر  واحد  مقرر 



 

 

 

405 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

الدراسي،   اليرم  ادار  عمى  الدراسة  ف ة  طوال  مائجل  اتصرل  لت تةق  الصفةة 
   لييبق   ا عمى مجةع املترراا

ل كر أ      املترراا لةسا تاا طبةية نظرية حبته، بل  نرك  لا دير اب
تيبةته  ممررسرا   يتجل  ار  لانهر  ا راية  ماخل  ار  و  انهر  ع مةة  لتيبةترا 

يتجل تتةةجل مرجتهر   أ نرر ممررسة التدريس  عيلة عمى أ  مجةع املترراا تتريبرً 
يحظ  لتيبةترا لممررسة التدريس  لي  %70لمجرن  النظرا، ل  %30بنسبة  

 استوى  عدم لجوم جرن  حبثي د   ا الربماج، ل  ا اربر أل  الربماج د
 الدبموم، ل و اهين ييت د بش ل كرال عمى املةدا  لاهاللة اهنة التدريس 

 أبزر اجلوانب اهلامة لبناء وجناح اخلربة اا دان ة يف تلك الربامج:
الفنة -1 ابل بةة  املرتبية  الب رلوريوس  اترراا  الربااج  است  رل  مجةع  د  ة: 

لإ  حيصل لمتبول،  أسرسةرً  شرطرً  اشرلط  املتتد  ييد   ا  دبول  عمى  م 
يمت ق   مث  الب رلوريوس  ارحمة  د  الت  ةمةة  املترراا  بيض  ابست  رل 
لميي    أكرمتي  سجل  ف ص كل  )ليتجل  املهين   الربماج  د  بيد ر 

د حملر ا    املمت ت  عمى حدة( لعرمة ار ت و  تمك املترراا املرتبية
)التص ةجل  الث رنةة:  الرئةسة  الفين  -اخلهف -التموي -الرسجل -اقنترج 

لالتش ةل-امليرم   لال كة  -الن ا  اترراا  -البنرر  أل  الرد ةة(،  الفنو  
الف  لمف  )اتريخ  ا ستجربة  ا  رل-د  اترراا  -عمجل  أل  الفين(،  النتد 

لالتص ةجل الف   )نظرايا  اثل:  لنظرايته  الف   بفهجل  الثترفة  -ارتبية 
 الف  لاجملت ع    اخل (  -البصرية
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 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

صة إبعدام ايمجل ال بةة الفنةة لفق الواثئق لامليريري  بنرر الربااج املهنةة اخلر -2
انهر،   املأاول  لت تق  ت رامي  بش ل  املترراا  لتص جل  لاإلمةة،  الدللةة 
لان  بداية بنرر الربماج حتدم اخلرباا املب رة لاخلرباا املت ررة لاخلرباا  

-20ملتأخرة  لعرمة ار ت و  نسبة املترراا ال بوية اليراة ت الح ب  )ا
الب ث  25% أ  اشرلع  اعتبرر  الربماج عمى  اترراا  نسبة ابدي  ( ا  

  % 80-75يبتى ار حمل وعة  حبةث  سبة   نلممررسة التدريس خررج     ال
ة  عند الرجوع لم تررما املرجيةة د مراس   ألنهاترراا د ال بةة الفنةة   

لالت يةط،   لمتيوير  الوزارة  ال بةة  2019)لكرلة  اترراا  أ   لجد  م( 
اليراة  ثل  %80لفنةة  ثل  ا ال بوية  املترراا  أ     لدد  %20، د ح  

أ  حمتوى برااج ارجستري ال بةة    NASAD,2018تكرا ايريري مسرم ))
(  يشت ل عمى ايرفة نظرية لممررسة ع مةة د )حملرل ختصص ال بةة الفنةة

ا  حمل ل الربماج، حبةث    %75لبنسبة   تتل ع  ) مثي الربماج( أا  
ي و  ا  بةنهر اترر عمى األدل يب ث د تيوراا لدضراي الف  لتيمةجل  
ال كةه   احلسبر   د  األخ   اع  امليرصرة،  البصرية  الفنو   أل  الفنةة  ال بةة 

املتب لا هر  املهنةة   اخلربة  يثرا  ال ا  اقجرائي  الب ث  ا   عمى  تي 
 الربماج لم جرل ال بوا اليرم 

اترراا   -3 أا  لجوم  عدم  ا ةد  عمى  ا   تتةة هر  د  تيت د  الربماج  د 
النظرا   تثل  أ   يفضل  ار  لغرلبرً  فتط،  النظرا  لت و     % 30ا رن  

 ا  مرجرا تتةةجل املترر   % 70التيبةترا لامل ررسرا ار حمل وعه 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

اليت  -4 ا هة  ب   لت رال  منرتج  ي و   نرك  الربماج  أ   تنف    
فةهر اليت سةيبق  الشري ة  اليرل ، حبةث    )دسجل/كمةة/جراية( لاملدرسة 

حبةث   املهرم،  ألمار  لمنرتج  لمتتةةجل،  لمنرتج  إرشرمية  أملة  ي و   نرك 
تيرف كل جهة اسؤللةرهتر  لد بيض الربااج  نرك عضو  ةئة تدريس  

يمجل رئةسي  اشرف لاتربع، ل نرك ايمجل اتيرل  ماخل املدرسة، ل نرك ا
ا ا هة  د  سوار  اقماري   أملار  إىل  ابقضرفة  الت صص،  ملنف ة  د 

 لمربماج أل املدرسة، لتتوزع املهرم فة ر بةنهجل بش ل لاضح 
اليت ت فل تيور  أمهةة   -5 الربماج  الربماج    لجتويدلجوم عنرصر ا ومة د 

 بش ل ملرا 
 

*** 
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 يف برامج الدراسامل العل ا معلم الرتب ة الحن ة    جتارب عاا ة إلعداد    ة""اخلربة اا دان

 د. َقمَّاش بن َعلِّّي :سني آلِّ َقّماش

 النيائج: 
التسية(  1 الدراسة  )عةنة  الربااج  ال بةة    مجةع  ايمجل  إبعدام  خرصة  اهنةة 

ال بةة   لتيمجل  تيمةجل  ملهنة  د  الفنةة  البصرية  الفنو   تيمةجل  أل  الفنةة 
املؤسسرا التيمة ةة تاا الييدة اثل الي ل ابملترحال لصر ا اليرض  
اليريل،   الدبموم  استوى  د  برمحمل   التسية  الربااج  لا       التيمة ةة  

املرج استوى  د  برااج  مرجة  لسبية  عمى  احلصول  يُيد  لمجةيهر  ستري 
ا  شر  الفنو  شرط  برماج  الب رلوريوس د  هبر، ابستثنرر  ا لت رق  لط 

 جراية فموريدا فهو اتصل بربماج ب رلوريوس الفنو   
عريل  2 )مبموم  اليمةر  الدراسرا  لربااج  املةدانةة  لةسا  -اخلربة  ارجستري( 

تش ل   لإمنر  ع مةة(،  )تربةة  فتط  تدريس  خرباا  ممررسة  حتوا  اترراا 
ا ر  ماخل  الي مةة  لامل ررسرا  التيبةترا  اثل  لاشر دة  أخرى  اية، 

التدريس، لتيبةق جهر ا  املترر د املدرسة، لممررسة التدريس ال رال د  
 املدرسة، لإعدام حبث/اشرلع حبثي ارتبط ابخلربة املةدانةة 

الربماج ترالحا  نسبة اترراا اخلرباا املةدانةة ابلنسبة إىل اترراا بتةة    3
فموريد  %42ب    ل ية  ارجستري  برماج  د  األمىن  ابلو ايا  ل و  ا 

د برماج الدبموم    % 100املت دة األاري ةة، د ح  كر  األعمى بنسبة  
املتوسط د   الت نولوجةة د سنغرفورة  لبش ل عرم  اليريل مبيهد منةرنج 

اثل   املرجستري  السبية،    % 53برااج  الربااج  برمحملر    ةع  اثل  د ح  
 ك ترراا خربة اةدانةة    %95الدبموم اليريل  
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مجةع  يوجد    4 د  املةدال(  )التدري   التدريس  مل ررسة  األدل  عمى  اترر 
الربااج التسية عةنة الدراسة، فة ر ت و  ممررسة التدريس أكثر ا  اترر  
د بيض الربااج، حىت تصل ممررسة التدريس اصرحبة   ةع املترراا د  

 ماج الدبموم اليريل مبيهد منةرنج الت نولوجةة بسنغرفورة بر 
ال  5 املةدانةة  الب ث  اخلربة  تيبةترا  أكثر  املةدانةة  ابخلربة  املرتبط  يم ي 

اليمةر )مبموم عريل الدراسرا  برااج  د  ارجستري(، حةث يوجد  -شةوعرً 
د سبية برااج ا  أصل تسية، في يوجد د برمحملر  )املرجستري جبراية  

فموريدا ل  بسنغرفورة(- ية  الت نولوجةة  منةرنج  مبيهد  اليريل  ،  لالدبموم 
اليم ي ك ر مت عرضه   لفمسفة تص ةجل الربمحملر  يربر عدم لجوم الب ث 

  سربترً د انت الب ث 
ا ستفرمة انهر لبنرر برااج  ت     نرك  ي ة سةنرريو را لم ربة املةدانةة    6

أبهر ا وان  اهلراة لبنرر لجنرح اخلربة    إعدام ايمجل ال بةة الفنةة اع توضةح
 املةدانةة د تمك الربااج  

 
*** 
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 اليوص امل: 
تض   ممررسرا لتيبةترا ا ثفة د برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة ا    -1

 أجل ربط امليمجل بوادع لظةفته املستتبمةة  
اليت تيد امليمجل لاملدارس، -2   أمهةة بنرر شراكرا حتةتة فرعمة ب  املؤسسة 

لسري   لاض ة  لأملة  لإجراراا  منرتج  لفق  األملار  مجةع  يوضح  حبةث 
 جل اخلربة املةدانةة لميرل  امليمجل لتتةة

تيبةترا أمهةة التنوع د ممررسرا لتيبةترا اخلربة املةدانةة لم يمجل ب : ) -3
تيبةق جهئي ربط  ، ل اشر دة تدريس، ل لممررسرا ع مةة ماخل ا راية

تدري  لم صول عمى شهرمة/  ، ل تدريس كرالممررسة  ، ل النظرية ابلتيبةق
التدريس  ل اقعدام  ختبرر  تيبةتي/إجرائيحب،  يرتبط    ث/اشرلع 

 ابلتدريس(  
 ااقرت:امل

ارحمة   -1 د  الفنةة  ال بةة  مليمجل  املةدانةة  اخلربة  د  ممر ل  حبث  إجرار 
 الب رلوريوس  

خيل   -2 ا   لسةرسرهتر  ا ةد  التيمةجل  تاا  الدلل  برااج  ا   ا ستفرمة 
ترراا  تررما املرجيةة د تيوير إعدام ايمجل ال بةة الفنةة اثل اتررنة املامل

آلةرا   الت تةة،  لالبىن  لالتجهةهاا  امليرال  الي مةة،  املترراا  النظرية، 
 جتويد لتتومي الربااج  
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 ااراجع العرب ة:
كل م(  مراسة تنبئةة  ختةرر اهنة التدريس د ضور  2017اقبرا ةجل، صرحل عمي محهة )

دى طرلبرا  ا  ال فرية التواصمةة لكال التواصل لا جتر را حنو اهنة التدريس ل
ال ويا:   جبراية  ال بةة  اليربةةكمةة  لا هيرة  اخلمةج  مراسرا  سحملمة   ،43  ،

 ، ال ويا 192-143، ص164ع
عبد اخلري، مجرل  )  أبو  لاملأاول 1992الرزاق  الوادع  ب   الفنةنة  ال بةنة  ايمجل  إعدام  م(  

السل  المترر  امليم  :  ب مةرا  اقعدام  لربماج  تتوتةة  مراسة  الرابع التيمع:  نوا 
تتومي   حمور  لالتيميرا(:  الوادع  ب   السيومية  اليربةة  امل م ة  د  اليريل  )التيمةجل 

لالنفسةةالربااج:   ال بوية  لميموم  السيومية  صا  يةة  املمك ،  1-23،  جراية 
 سيوم، الرايض، السيومية  

)  برزجني، سراي  ب   ا2013َللةد  بتسجل  يمجل 
ُ
اليرل /امل ِإعدام  برماج  تتومي  ل بِةنة م(  
رسرلة ارجستري غري  الفنةِّة جبراية طةبة ِد ضور بيض ايريري ا عت رم األكرمتي:  

 ، دسجل ال بِةنة الفنةِّة، كمةنة ال بِةنة، جراية طةبة، املدينة املنورة، السيومينة  انشورة
مج )احل ةد،  اوسى  ب   جبراية2010ةل  الفنةة  ال بةة  ايمجل  إعدام  برماج  تتومي   م(  

اخلرجي :   نظر  لجهة  ا   اليرملةة  امليريري  ِد ضور  لامليرفةا وف  الترارة  ع  حملمة   ،
 ، اصر 182 – 146، ص  108

( شركر  فريق  س ر  لا عت رم  2009خمةل،  ا ومة  حتتةق  لتتومي  اتررنة  مراسة  م(  
لةة ااج ال بةة الفنةة جبرايرا اصر لالسيومية دةرسرً إىل امليريري الدل األكرمتي ِد بر 
اؤ ر ا عت رم األكرمتي ملؤسسرا لبرااج جراية املمك سيوم(:  -)جراية حموا 

اليريب لاليرمل  ِد اصر  النوعي  اليريل  اليريب   الوادع-التيمةجل  اليم ي  املؤ ر  لاملأاول، 
   كمةة ال بةة النوعةة، اصر،  570–558، ص 1، اجالدليل األلل-الرابع
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ى فرعمةة اترراا اخلرباا املةدانةة د إعدام م(  اد2016الدلسرا، حم د ب  افمح )
طي  لطرلبرا ال بةة الفنةة امليم   ب مةة ال بةة جبراية املمك سيوم اهنةرً لفق  

،  1ع،  17، الب ري ، اجحملمة اليموم ال بوية لالنفسةة :NCATEايريري األن ةا  
   415-451ش اررس، ص 

ادى إملرم طمبه الدبموم ال بوا جبراية  م(  2016اله رال، عمي ب  عبد الترمر عوضه )
ال بوية:   التةرمية  ابملهرراا  شترارشترار  جراية  ع) حملمة  ص5،   ،)11-61  ،

 شترار، السيومية 
( حس   عرمل  مينر  امل2010زكي،  املهنة  د  لأ ر ر  ال ايت  التيمجل  اهرراا  ستدااة م(  
،  رؤى ايرصرة-اليريب لأت ةمهاملؤ ر اليم ي الثرلث: تربةة امليمجل  مليمجل ال بةة الفنةة:  

 ، كمةة اليموم ال بوية، جراية جرش، األرم   667-632ص
( فراج  جوام  سهرم  ضور 2018السركين،  د  الفنةة  ال بةة  مليم ي  املهنةة  التن ةة  م(  
، كمةة اآلما ، 389-350، ص 127، عا حملمة اآلماؤشراا التن ةة املستدااة:  

 جراية بغدام، اليراق 
م(  تصور ات ح لتيوير برااج إعدام ايمجل ال بةة الفنةة 2017ري أمحد )شرف، نوال مس

لاليشري :   الواحد  التر   اهرراا  ضور  د  النوعةة  ال بةة  الدليل ب مةرا  املؤ ر 
اليريب ابلوط   لتن ةته  امليمجل  إعدام  استتبل  اجالثرلث:  ص   6،  أبريل،  ش   ،

رل  اع رابية الربوي  الير ، أكتوبر ابلتي  6، كمةة ال بةة، جراية  1435-1457
 اصر 

 ( راضر   ا مةل  عبد  سنرر  املةدال  2014شريال،  التدري   اش يا  مراسة  م(  
اةدانةة:   مراسة  النوعةة:  ال بةة  ب مةة  الفنةة  ال بةة  شيبة  حملمة  لميي /امليم   

ال   اجبويةاليموم  ع22،  ص2،  لم بةة،  349-384،  اليمةر  الدراسرا  ، كمةة 
 ر رة  جراية الت
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-  أتال اليرل م(2012، ادهللا عمي سويدا  )لالينها   ، عبةد حم د عبةد؛ الش را 
، كمةة اجملمة اليم ةة ليموم ال بةة البدنةة لالرايضةةامليمجل خلربته د التدري  املةدال:  

 ملنصورة، املنصورة، اصر   ال بةة الرايضةة، جراية ا
( ظرفر  هللا  عبد  امل2006الشهرا،  فرعمةة  ا   م(   الفنةة  لم بةة  املةدانةة  ال بةة  شرف 

،  حملمة كمةة ال بةةلجهة نظر اليي  املتدرب  د كمةة ال بةة جبراية املمك سيوم:  
 ، جراية بنهر، اصر   177-148، ص66، ع 16اج

( عه   سيد  انرل  ت2011الشة ي،  املدنةة م(   ال بةة  برماج  لتيوير  ات ح  صور 
اؤ ر تيوير برااج التيمةجل اليريل النوعي ة ال بةة النوعةة:  ليي  ال بةة الفنةة ب مة

اليريب  اليم ي  املؤ ر  امليرفة،  عصر  اتيمبرا  ضور  د  اليريب  لالوط   اصر  ِد 
الثرلث-السرمس أبريل، صالدليل  النوعة842-826، ش  ال بةة  ة، جراية  ، كمةة 

 املنصورة، املنصورة، اصر 
الميةال، نوف بنا حم د ) الفنةة  2018اليبد  ال بةة  التدريبةة مليم را  م(  احلرجرا 

املشرفرا:   لنظر  نظر    لجهة  ا   الرايض  مبدينة  لالثرنوية  املتوسية  حملمة  ابملرمحة 
لالنفسةة ال بوية  لمدراسرا  اقسياةة  اجا راية  ع26،  ،  442-417، ص6، 

   الب ث اليم ي لالدراسرا اليمةر، ا راية اقسياةة بغهة، فمسي   شؤل 
 ( عجةل  مصر  حم د  املرحمة 2014اليجةل،  د  الفنةة  ال بةة  ايمجل  أمار  تتومي  م(  

،  15، سحملمة عرمل ال بةةا بتدائةة د مللة ال ويا د ضور ال فرايا التدريسةة:  
ص46ع ليستشررا159-188،  اليربةة  املؤسسة  املوارم ،  لتن ةة  اليم ةة  ا 

 البشرية، التر رة، اصر  
م(: ادى ايراة برااج ب رلوريوس ال بةنة  2016  عمي حس  )دّ رش، دّ رش ب  آل

التيمةجل اليرم احلريل لفق اجتر  ) املؤ ر ال بوا  :(DBAEالفنةنة ابمل م ة اع انهج 
ال بةنة ب مةة  األلل  بيالدليل  املمك خرلد،  امليرفة:  ، د جراية  امليمجل لعصر  نوا   
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ل اتجدم  ايمجل  شيرر  حتا  لالت دايا،  ا   الفرص  لاملنيتد  اتغري،  -29يرمل 
 م  30/11/2016

بةة الفننةة ب مةرا امليم    2005دّ رش، دّ رش عمي حس  )   آل م(  حتمةل برماج ال ن
،  نشورةرسرلة ارجستري غري ا،  DBAEِد ضور ا جتر  التنظة ي ِد ال بةة الفنةة  

 ة امل راة، السيومية  دسجل ال بةنة الفنةنة، كمةة ال بةنة، جرايه أم الترى، ا 
( صبةح كمش  لجرب،  اهدا  عمي  لفترً  2005كرظجل،  الفنةة  ال بةة  برماج  تتومي    )

حبث ددم إىل املؤ ر السرمس ل مةة  لبيض امليريري اليرملةة ا  لجهة نظر اخلرجي :  
الرياو  استتبمةة،  كال بةة/جراية  لتيبةترا  جتديداا  لالنفسةة  ال بوية  اليموم   :

 ، إربد 2005رب  نوف  22-24
( خرلدة  د  2007كةيل،  الفنةة  ال بةة  ايم ي  إعدام  لربماج  أمنوتج  تيوير  م(  

،  أطرلحة مكتوار  غري انشورةإىل منرتج عرملةة ايرصرة:    استنرماً ا رايرا األرمنةة  
  ، األرم  جراية ع ر  اليربةة، ع ر

ي الَ ْبِّةِة الَفِنةنِة د ا رِاية  م(  توافق حمتوى برااج إعدام ُايمِّ 2010كةيل، خرلدة )
لم بةة   األاري ةة  الوطنةة  لمرابية  الفنةة  ال بةة  ايمجل  إعدام  برااج  لايريري  اهلرمشةة 

 أاير، ع ر ، األرم  709، املؤ ر الدليل حول الت ةه لاقبداعالفنةة: 
 لدىة  ةاملهن  ةمنوتج ات ح لبنرر ايريري التن ةم(   2015)  فريهة عبد املييي نور،   دحم

-271ص، ش يولةو،  3ع ال بةة ع  طريق الف ،  -حملمة إاسةرايمجل ال بةة الفنةة:  
 كمةة اليموم ال بوية، جراية جرش، األرم  اصر    التر رة،، 316

الرحةجل  حم د، املرجيةة  م(2017)  عبد  املتررما  تيبةتهر:    افهواهر لأمهةتهر لاراحل 
أانةة عمراسرا  ص 7،  األانةةجراي ،  109-133،  لميموم  اليربةة  ميال  ،  ة 

 الرايض، السيومية  
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م(  برماج إرشرما مليةدا كمةة ال بةة الفنةة جراية 1989ارسي، أمحد سةد حم د )
املةدانةة:  -حموا  الفنةة  ال بةة  اترر  بتدريس  لفنالترئ    عموم  مراسرا  -و حملمة 
  ، اصر  ، كمةة ال بةة الفنةة، جراية حموا43-25، ص2، ع1، اجلحبون

( اليهيه  عبد  انتصرر محد  ال بةة  2016املتر ،  ايم ي  لدى  التدريسةة  امل ررسرا  م(  
ا نس  مبتغريا  لعيدتهر  امليرفةة،  النظرية  ضور  عمى  األسرسةة  املرحمة  د  الفنةة 

 ، األرم    283-265، ص9، ع5، اجبوية املت صصةاجملمة ال  لاخلربة التدريسةة: 
بةة الفننةة عمى  1999خةل هللا سموا  ) املنتشرا، عبد الرمح  م م(  أ ر إعدام ايمجل ال ن

امل راة:   ا ة  مبنيتة  اليرم  التيمةجل  د  ال بوا  انشورةأمائه  غري  ارجستري  ،  رسرلة 
 جرايه أم الترى، ا ة امل راة، السيومية  

زين    )املهدا،  األكرمتي2016حس   )املشرف  ا   ل ل  املهين  األمار  تتةةجل  -م(  
د ضور  اليرل    حموا   جراية  الفنةة  ال بةة  ب مةة  املةدال  التدري   لف ة  امليمجل( 

لالفنو ا عت رم لا ومة:   الفنةة  ال بةة  الفنةةحملمة حبون د  ال بةة  جراية  ،  ، كمةة 
   22 –  1، ص  48اصر، ع، حموا 

ملرمحة  م(  احلرجرا التدريبةة مليم ي ال بةة الفنةة اب2003د اليهيه راشد )النجرمى، عب
،  15، م  وم ال بوية لالد راسرا اقسياةةمميل  حملمة جراية املمك سيوماملتوسية   

 ، الرايض، السيومية  836-797(، ص2)ع 
اة  م(  ال فرايا التدريسةة اليز 2015النجرر، عرمل حم د؛ لسمة ر ، أمحد سمة ر  )

حملمة اليموم  للة ال ويا:  مليمجل ال بةة الفنةة د املرحمة ا بتدائةة ا  التيمةجل اليرم بد
لالنفسةة اجال بوية  ع 16،  ص3،  جراية 296-301،  اليم ي،  النشر  اركه   ،

 الب ري ، الب ري  
 كمةة ال بةة ملةل التدري  املةدال م(   2017لحدة اخلرباا املةدانةة لالتدري  املةدال، )

جراية    ة ال بةة،: كمةل ةة ال بةة )ملرشح ال مةة، لامليمجل املتيرل ، لاشرف ال مةة(
ع ر   استط،  دربوس،  اقن نا:  2019/ 26/9  ا س جرعاتريخ    السمير   م، 
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20Experience/Downloads/Arabic_Field%20Experiences%20Ha

ndbook_Arabic.pdf?ver=2017-04-17-141236-487 
( التيمةجل  ال بةة  (   م2019لزارة  ب مةرا  امليمجل  إعدام  برااج  د  املةدانةة  اخلربة  ملةل 

ات حة( )سةنرريو را  السيومية  اليربةة  امل م ة ابمل م ة  الرايض،  التيمةجل،  لزارة   :
 اليربةة السيومية 

اقطرر التنفة ا لربااج إعدام ايمجل م(   2019)  يويرلكرلة لزارة التيمةجل لمت يةط لالت
لزارة التيمةجل، الرايض، امل م ة  كرلة لزارة التيمةجل لمت يةط لالتيوير:  ل :  ال بةة الفنةة

 اليربةة السيومية 
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 :  ا قدمة
غالبية   ضمن  تدريسها  يكثر  اليت  املقررات  من  اإلحصاء  مادة  تعد 
املادة   هذه  أمهية  ملدى  ذلك  يعود  ورمبا  اجلامعية،  املرحلة  يف  التخصصات 

الذي   األمر  اجلامعات،  خرجيي  إعداد  يف  وعياألكادميية  إىل    معدي   إدى 
من   املقرر  هذا  اعتبار  الدول  من  عدد  يف  اجلامعي  للتعليم  الدراسية  الربامج 

اتقاهنا اجلامعة  خرجيي  على  اليت جيب  األساسية  الصدد  ؛  املقررات  هذا  ويف 
أن  Ashaari, Judi, Mohamed, and Wook (2011, 287)يشري   إىل 

بشكل تستخدم  واليت  املشكالت  حلل  توظف  اليت  املقررات  من    اإلحصاء 
الوسائل   تطور  ظل  يف  خاصة  متعددة  وختصصات  جماالت  يف  متكرر 
فقد   األكادميية  املادة  هذه  ألمهية  ونظراً  املعلومات،  وتكنولوجيا  التكنولوجية 

للطالب   إلزامي  مرحلة  وضعت كمقرر  يف  وتدرس  البكالوريوس،  مرحلة  يف 
 الدراسات العليا بنوع من التعمق.

ل الطالب  فهم  أمهية  من  الرغم  املختلفة  وعلى  اإلحصائية  لمفاهيم 
واألساليب واالختبارات اإلحصائية املتنوعة إال أن من يقوم بتدريس مقررات  
اإلحصاء للطالب غري املتخصصني يف اإلحصاء، يالحظ أن الطالب لديهم  
واجتاهات   فيه،  واألداء  املقرر  يف  النجاح  جتاه  القلق  من  مرتفعة  مستوايت 

والقائمني  احملاضرة  حنو  الفصلية    سلبية  االختبارات  من  وخوف  ابلتدريس، 
والنهائية للمقرر، وهو ما ينعكس سلبياً على نواتج التعلم املطلوب حتقيقها،  

السابقة   الدراسات  من  العديد  نتائج  عليه  أكدت  ما   & Dalgleish)وهو 

Herbert, 2003; Onwuegbuzie, 2000; Chiou, Wang & Lee,2014; 
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Kiekkas et al., 2015; Macher, Paechter, Papousek & Ruggeri, 2011; 

Silver, 2016). 
 Smith and Martinez-Moyano (2012, 108); Lalayantsويؤكد  

على املشكلة السابقة واليت أسهمت يف زايدة الفجوة بني دراسة   (357 ,2012)
يف   منه  واالستفادة  دراسته  مت  ما  تطبيق  على  وقدرهتم  لإلحصاء  الطالب 

العم يف  حياهتم  عقبة  اإلحصاء  مقررات  يعترب  الطالب  من  الكثري  وأن  لية، 
 سبيل التخرج.    

وقلق اإلحصاء بصورة خاصة يعد ظاهرة تعوق تعلم الطالب ويؤثر سلبياً 
اإلحصائية   واألساليب  املفاهيم  تطبيق  على  وقدرته  للمقرر  فهمه  على 

إجيايب   دور  القل  من  املعقول  للقدر  يكون  وقد  منها،  حفز  واالستفادة  يف 
الطالب ودفعه لالهتمام ابملقرر لكن املشكلة يف املستوايت املرتفعة من القلق  
واليت تنتشر لدى نسبة كبرية من طالب البكالوريوس من يدرسون مقررات يف  

أفراد    5(، فمن بني كل  %80-%66اإلحصاء وترتاوح هذه النسبة ما بني ) 
 ,Onwuegbuzie & Wilson, 2003)( يعانون من قلق اإلحصاء  3-2منهم ) 

؛ وقلق االحصاء واالجتاهات السلبية حنو تعلم اإلحصاء يؤثر سلبياً على  (195
العاملة   الذاكرة  سعة  من  جزء كبري  يستهلك  حيث  للطالب  العقلية  الطاقة 
حل   على  القدرة  على  سلباً  ينعكس  ما  وهو  االنتباه،  تركيز  على  ويؤثر 

الطالب   أداء  ضعف  عنه  ينتج  والذي  املقرر  املشكالت  دراسة  أثناء 
(Cherney & Cooney, 2005, 1; Dempster & McCorry, 2009, 2; 

Kiekkas et al., 2015, 1284). 
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ومما سبق تتأكد ضرورة مساعدة الطالب أثناء دراسة مقررات اإلحصاء  
اإلحصاء،   تعلم  حنو  إجيابية  اجتاهات  وتكوين  القلق  مستوى  خفض  على 

بيئة   بتهيئة  ذلك  حتقيق  املعينة  وميكن  التكنولوجية  الوسائل  واستخدام  التعلم 
أخر   جانب  ومن  جانب  من  هذا  للمقرر،  التطبيقية  ابجلوانب  واالهتمام 
االهتمام بقدرات الطالب ومهاراهتم وعاداهتم العقلية أثناء التعلم والعمل على  
الفاعلية   الطالب والذي يسهم يف حتسني معتقدات  إىل  التعلم  نقل مسؤولية 

املقرر  الذاتية،   يف  األداء  على  إجيابياً  ينعكس  والذي  للتعلم  الذايت  والتعزيز 
 واإلجناز فيه.   

 مشكلة البحث: 
ملقرر  الباحثني  تدريس  خالل  مرحليت  اإلحصاء    ات من  لطالب 

العليا والدراسات  مالحظة،  البكالوريوس  بعض    مت  من  يعانون  الطالب  أن 
أثناء   عل الالصعوابت  قدرهتم  بعدم  ويشعرون  اجتياز دراسة،  هذه    ى  مثل 

عليهم    املقررات جيب  اليت  والقدرات  املهارات  من  العديد  يفتقدون  واهنم 
دراسة، األمر الذي دعي الباحثني إىل االهتمام ابألسباب اليت  التوظيفها أثناء 

  تكمن خلف هذه الصعوابت واليت تعوق عملية التعلم واإلجناز األكادميي يف 
 .مقررات اإلحصاء

اسة مقررات اإلحصاء ال ترجع فقط لعوامل غري معرفية  والصعوابت يف در 
أيضا   ترجع  قد  وإمنا  والدافعية،  والتوقعات  واالهتمام  وامليول  االجتاهات  مثل 

القدرات واإلمكاانت   اليتلعوامل معرفية مثل  ميكن توظيفها يف مثل    العقلية 
العوامل  املقرراتهذه   من  النوعني  وغري    –، وكال  عوق  ي  ارمب-املعرفية املعرفية 
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 ,Ashaari et al., 2011, 288; Lalayants)  عملية التعلم يف مقررات اإلحصاء

2012, 359; Es & Weaver 2018, 48)  يؤكده  ؛ ما   .Zhang et alوهذا 

ن العديد من العوامل تؤثر بشكل كبري يف تعلم  أحني يشري إىل    (2 ,2012)
فإن   ولذا  للمتعلمني،  الرايضية  اخللفية  مثل  تدريس اإلحصاء  على  القائمني 

تعزيز وحتسني   حماولة  اجلهد يف  من  املزيد  يبذلون  اإلحصاء    اجلوانبمقررات 
يهتمون   وال  يهملون  أهنم  إال  طالهبم،  لدى  اإلحصاء  بتعلم  املتعلقة  املعرفية 

من   اجتاهات    اجلوانب ابلكثري  مثل  اإلحصاء  بتعلم  املتعلقة  املعرفية  غري 
 اإلحصاء. تعلم الطالب حنو 

الل خربات الباحثني يف تدريس مقررات اإلحصاء، هناك العديد  من خو 
دراسة  من املؤشرات اليت تدل على وجود اجتاهات سلبية لدى الطالب حنو  

ما يصدر    ، اإلحصاء تعرب عن مشاعرهم  عن  فعادة  وعبارات  أقواالً  الطالب 
من    ، أان خائف جداً قرر مثل )مقرر اإلحصاء صعب جداً املوانفعاالهتم جتاه  

ادة اإلحصاء، ال أستطيع تعلم اإلحصاء ألن خلفييت ضعيفة يف الرايضيات،  م
يعد   مما  وهكذا(  أتعلمها......  فلماذا  حيايت  اإلحصاء يف  أستخدم  لن  أان 

هاماً  حنو   مؤشراً  السلبية  االجتاهات  بدوره    دراسة  على  والذي  اإلحصاء 
 .األداء األكادميي واإلجناز يف املقررعلى بدوره ينعكس 
ما أكدته نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة    وهذا

اإلحصاء يف  األكادميي  اإلجناز  وبني  اإلحصاء  حنو  الطالب  اجتاهات    ، بني 
حيث دعمت نتائج هذه الدراسات التأثري اإلجيايب لالجتاهات حنو اإلحصاء  

يف   األكادميي  واإلجناز  النجاح  على  وقدرهتم  الطالب    حصاء اإلعلى كفاءة 
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(Zhang et al., 2012; Fullerton & Umphrey, 2001; Zeidner, 1991; 

Sorg & Schau, 2002; Chiesi & Primi, 2009; Kottke, 2000)  وعلى  ؛
القلق   مبفهوم  االجتاه  مفهوم  ارتباط  من  حنو  الرغم  السلبية  االجتاهات  وأن 

)أبوهاشم،   اإلحصاء  قلق  زايدة  يف  تسهم  ؛  641،  2002اإلحصاء 
Dalgleish & Herbert, 2003)  ميثال بنيتني متمايزتني، القلق واالجتاه    إال أن؛

فاالجتاه يبدو متغري معريف ذو صبغة انفعالية يف حني أن القلق متغري انفعايل  
(Mji & Onwuegbzie, 2004, 239)  قلق اإلحصاء بشكل  ؛ وتنتشر ظاهرة 

 ,Onwuegbuzie)  بني طالب اجلامعة   % 80وقد تتعدى نسبة انتشاره  كبري  

2000; Onwuegbuzie & Wilson 2003). 
وحيمممث أن قلمممق اإلحصممماء يعمممد ممممن نممموع القلمممق المممذي يصمممنف كحالمممة  
State  حالة القلق رد فعممل جتمماه موقممف خممارجي ) تعدحيثOnwuegbuzie, 

Da Ros & Ryan, 1997, 14)وابلتايل فإنه بتعديل وحتسني املوقف اخلارجي  ؛
ممما تسممعى إليممه الدراسممة احلاليممة مممن خممالل تعزيممز   وهممذا  ؛يتحسن مستوى القلممق

إمكانيممممات الطممممالب بتنميممممة بعممممض عممممادات العقممممل لممممديهم مممممن أجممممل خفممممض 
مسممممتوى القلممممق وحتسممممني االجتمممماه حنممممو اإلحصمممماء مممممما قممممد يممممنعكس إجيمممماابً علممممى 

 إجنازهم األكادميي يف اإلحصاء.
ودور  يف ضوء نتائج العديد من الدراسات السابقة واليت تؤكد على أمهية  و 

حنو   واالجتاهات  األكادميي  لإلجناز  ابلنسبة  العقلية  مثل    الدراسة العادات 
فإن (;Zonnefeld, 2015  2014،  كمال؛  2014،  اجمليد)عبددراسات    ،

برانمج تدرييب قائم على بعض العادات العقلية    يسعى إىل بناء  البحث احلايل
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تلك العادات  من حيث هدف كل عادة ومميزاهتا وكيفية استخدامها ومردود  
هلذه   الطالب  إلكساب  حماولة  يف  الذكي  للسلوك  الطالب كعادات  على 
العادات وكذلك أتثريه   العادات، والتحقق من فاعلية الربانمج يف تنمية هذه 
على االجتاه حنو دراسة اإلحصاء وقلق اإلحصاء واإلجناز يف مقرر اإلحصاء  

الرتبية جبلدى طالب   وتتحدد مشككلية  القصيم  احلالية يف  امعة  الدراسة  لة 
 التالية: التساؤالت 

  السؤال األول:
فعالية   بعض  تدرييب  الربانمج  الما  تنمية  يف  العقلية  املقرتح  العادات 

 اجتاهات الطالب حنو اإلحصاء وخفض قلق اإلحصاء لديهم؟ و 

 السؤال الثاين:  

واعالقات  ال  ما العقلية  العادات  قلق اإلحصاء  و الجتاه حنو اإلحصاء  بني 
 بني اإلجناز األكادميي يف مقرر املدخل إىل اإلحصاء؟ و 

 أهداف البحث:
 يسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية: 

بنمممماء بممممرانمج تممممدرييب متكامممممل قممممائم علممممى العممممادات العقليممممة لتحسممممني  .1
 والتأكد من فاعليته. االجتاه حنو اإلحصاء، وخفض قلق اإلحصاء

االجتاه حنو اإلحصاء  عقلية و العادات الالكشف عن العالقات بني  .2
مقرر املدخل إىل اإلجناز األكادميي يف بني وقلق اإلحصاء و 

 اإلحصاء. 
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 أمهية البحث:
 يف أنه قد يفيد يف حتقيق اجلوانب التالية:  احلايل  تكمن امهية البحث

املنتجة  تنمية -1 العقلية  العادات  الطالب  بعض  من    لدى  ميكنهم  والذي 
سلو  يف  العادات  هذه  اليت  ممارسة  املشكالت  مع  والتعامل  اليومية  كياهتم 

مقرر   ودراسة  األكادميية  حياهتم  ويف  عامة  بصفة  حياهتم  يف  تواجههم 
 مبادئ اإلحصاء النفسي بصفة خاصة. 

واخلطط   -2 الربامج  ومطوري  التعليمية  العملية  على  القائمني  اهتمام  توجيه 
قد والذي  العقلية  العادات  تنمية  بضرورة  ابجلامعة  له    الدراسية  يكون 

 مردود إجيايب على االداء األكادميي للطالب اجلامعي. 
ميكن   -3 والذي  العقلية،  العادات  بعض  لتنمية  متكامل  برانمج  تقدمي 

وبصفة   اجلامعة،  يف  املسئولة  اجلهات  من  العديد  قبل  من  استخدامه 
واإلرشاد   والتوجيه  الطالبية،  األنشطة  عن  املسئولة  اجلهات  خاصة 

 التدريب والتنمية الذاتية. األكادميي، وبرامج 

حنو   -4 لالجتاه  وأخر  اإلحصاء  لقلق  وأخر  العقلية  للعادات  مقياس  بناء 
والذي   املناسبة  اإلحصائية  الشروط  منها  فيه كل  تتوافر  اإلحصاء  دراسة 
استخدامه كأداة   ميكن  وكذلك  أخرى،  دراسات  يف  استخدامه  ميكن 

 عامة.  تشخيص من قبل من يقوم بتدريس مقررات اإلحصاء بصفة 
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 مصطلحامل البحث: 
  Habits of Mind العقلية:العادامل  -1

العقلية   (Costa & Kallick, 2000)  مفهوم  يتبىن البحث احلايل للعادات 
أبهنا "أمناطاً للسلوك الذكي وتقود الطالب إىل أفعال إنتاجيه" وتتحدد إجرائياً  

املستخدم  ابلدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف أبعاد مقياس عادات العقل 
 يف البحث احلايل.

 Attitude toward Statistics :االجتاه حنو اإلحصاء  -2
واملشاعر   املعتقدات  جمموعة  أبنه  الباحثان  جتاه  يعرفه  والسلبية  اإلجيابية 

اإلحصاء،  املعرفية يف  والكفاءة  اإلحصاء  اليت    تعلم  ابلدرجة  إجرائياً  ويتحدد 
 احلايل وأبعاده الفرعية.  البحث  حيصل عليها الطالب يف املقياس املستخدم يف

 : Statistics Anxietyقلق اإلحصاء   -3
يف   يكون  عندما  الطالب  قلق  أبنه  الباحثان  أو  حماضرة  يعرفه  اإلحصاء 

أثناء االختبارات   عندما يطلب منه أن يقوم أبي تكليفات تتعلق ابملقرر أو 
أقرانه أو  الفصلية والنهائية للمقرر وعندما يلجأ الطالب لطلب املساعدة من  

ابلتدريس   يقوم  يف  من  الطالب  عليها  حيصل  اليت  ابلدرجة  إجرائياً  ويتحدد 
 .احلايل البحث املقياس املستخدم يف 
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 اإلطار النظري والدراسامل السابقة:
 Habits of Mind : أواًل: العادامل العقلية

 م هوم العادامل العقلية وخصائصها: -1
الدم ألحباث  العقل كنتيجة  عادات  مصطلح  على  ظهر  ركزت  واليت  اغ، 

التعلم والتعليم، وكيف ميكن تنمية   أثناء عملييت  العقل يف  معرفة كيف يعمل 
املهارات العقلية لدى املتعلمني إىل أقصى ما تسمح به قدراهتم، األمر الذي  
أدى إىل ظهور جمموعة من العمليات املعرفية ومهارات التفكري اليت جيب أن  

م يف مجيع املواقف واألنشطة اليت مير هبا الفرد،  أتخذ صفة االستمرارية والدوا
العقل  بعادات  واملهارات  العمليات  هذه  تسمية  مغزى  يوضح    وهذا 

 (36، 2009)عبدالعظيم، 
وإذا كانت النظم التعليمية التقليدية ركزت على اإلجاابت الصحيحة اليت  

أوسع وأكثر  يعرفها املتعلم، فإن النظم الرتبوية احلديثة تركز على تعلم أساسي  
يعتقد كوستا   هنا  ومن  تقود   Costa (2001, 13)دميومة،  العقل  عادات  أن 

املتعلم إىل أفعال إنتاجية ألهنا تتكون نتيجة الستجابة الفرد إىل أمناط معينة  
حلوهل حتتاج  أن  شرط  والتساؤالت،  املشكالت  تفكري    اوإجاابهت  ا من  إىل 

يث يركز على الطرق اليت ينتج  وحبث وأتمل، وبعبارة أخرى فإن االجتاه احلد
إنتاجها على منط   إعادة  أو  املعرفة، وليس على استذكارهم هلا  املتعلمون  هبا 

 سابق.
ملواجهة  ف األهم  اهلدف  هو  للطالب  وإكساهبا  املعلومات  تعليم  يعد  لم 

من   جمموعة  الطالب  إكساب  الضروري  من  إذ  احلايل،  العصر  متطلبات 
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العقلية اليت تصبح شرط ملواجهة اجلديد يف هذا العصر بل  العادات  اً ضرورايً 
والقدرة على مواجهة أي موقف أو مشكلة قد تصادف الفرد يف املستقبل إذ  
منتجة   حياة  حتقيق  يف  يسهم  العقل  عادات  من  ألنواع  الطالب  امتالك  أن 

 (.518،  2012وحمققة للذات )حممود،  
 ( وكاليك  ب8،  2003ويعرف كوستا  أهنا  على  العقل  عادات  من  (  ناء 

املهارات واملواقف واخلربات السابقة والتلميحات وامليول واليت يوظفها الفرد يف  
( أن العادات العقلية تثمل اجتاهات  397،  2006حياته؛ كما يرى سعيد )

مواقف   يف  حياته  يف  العقلية  مهاراته  توظيف  حنو  توجهه  اليت  الفرد  ودوافع 
لسلوكيات الذكية اليت تؤدي  املشكالت ويف اكتساب املعرفة؛ فهي منط من ا

والتفكري   التأمل  تتطلب  مشكالت  الفرد  يواجه  عندما  فعالة  استجابة  إىل 
 .(Perkins, 1991, 4)والبحث 

أبهنا جمموعة من اخلصائص اليت ميارسها   Costa (2008, 15)كما يعرفها  
األفراد األذكياء عندما يواجهون املشكالت اليت ال تكون حلوهلا حاضرة يف  

)أذها نوفل  ويعرفها  املشكلة؛  مواجهة  جمموعة  ( أبهنا  68،  2008هنم وقت 
من املهارات اليت متكن الفرد من اختيار وتفضيل األداء والسلوكيات املناسبة  
للمنبهات واملثريات اليت يتعرض هلا، حبيث تقوده إىل انتقاء عمليات ذهنية أو  

شكلة أو قضية ما  أداء سلوك ما من جمموع خيارات متاحة أمامه ملواجهة م
 . واملداومة على هذا النهج

 ( وعمور  قطامي  أمناط  154،  2005ويوضح  متثل  العقل  عادات  أن   )
حمددة من السلوك العقلي يوظف فيها الفرد عملياته ومهاراته الذهنية عندما  
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املشكلة   حل  إىل  تؤدي  استجابة  أفضل  لتحقيق  جديدة  خربات  يواجه 
( مع ذلك حني  9،  2008حسام الدين ) واستيعاب اخلربة اجلديدة؛ وتتفق  

الفرد   سلوك  توجه  اليت  اإلجراءات  جمموعة  متثل  العقل  عادات  أن  إىل  تشري 
الناقد   والتفكري  الذات  بتنظيم  املرتبطة  العقلية  وعملياته  مهاراته  الستخدام 

 والتفكري االبتكاري بصورة مستمرة يف مجيع األعمال اليت يقوم هبا.
العقلية العدي د من اخلصائص اليت أوضحها كوستا وكاليك يف  وللعادات 

 وهي:  (Costa, 2008, 17)العقلية العديد من دراساهتم حول العادات 
أكثر   • أنه  يرى  معني  عقلي  سلوك  منط  وتوظيف  انتقاء  على  الفرد  قدرة 

 إنتاجية من غريه يف موقف حمدد.
 نزعة الفرد الشخصية لتوظيف منط سلوك عقلي حمدد دون غريه. •
 لفرد على إدراك الفرص املالءمة لتوظيف منط سلوك عقلي معني.قدرة ا  •
وتنفيذ منط   • تطبيق  أجل  وتنفيذها من  والقدرات  للمهارات  الفرد  امتالك 

 سلوك عقلي حمدد.
املتواصل والدؤوب من أجل حتسني أداء منط سلوك   • الفرد ابلسعي  التزام 

 عقلي حمدد.
العقلية على أهنا   • التعامل مع العادات  سياسة عقلية يتبعها الفرد  إمكانية 

 يف خمتلف املواقف احلياتية. 
 تصنيف العادامل العقلية:  -2

السيكولوجي،   والرتاث  األدبيات  يف  العقلية  العادات  تصنيفات  تعددت 
التعلم تتضمن   Marzano (1992, 131-135)فقد قدم مارزانو   منوذجاً ألبعاد 
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ع اشتملت  واليت  املنتجة  العقل  عادات  فيه  اخلامس  فئات  البعد  ثالثة  لى 
إدارة   الذايت واليت تتضمن عادات  التنظيم  فئة  العقلية وهي:  للعادات  رئيسية 
والتقومي   واملراقبة  والتخطيط  الوعي  خالل  من  عليه  والسيطرة  لتعلمه  الفرد 
املسئولة   العقلية  العادات  تتضمن  واليت  الناقد  التفكري  وفئة  التعلم،  لعمليات 

اآلخرين من أجل حتقيق مستوايت مرتفعة    عن فحص املتعلم ألفكاره وأفكار
من الدقة والقيم ملا يتعلمه الفرد، وأخرياً فئة التفكري اإلبداعي وهي تلك اليت  
املتاحة   واملعارف  اإلمكاانت  استغالل  عن  املسئولة  العقل  عادات  تتضمن 
للمشكالت غري   وبدائل جديدة  إجياد حلول  ألقصى درجة ممكنة من أجل 

 املألوفة. 
قدم العقل   Elias, Zins and Weissberg (1997)  كما  لعادات  تصنيفاً 

والتنظيم   الذايت  والضبط  ابلذات  الوعي  هي:  خمتلفة  عادات  مثانية  يتضمن 
الذايت لالنفعاالت واالتصال واملهارات االجتماعية واإلدارة الذاتية والتعاطف  

ات  العاد    Hyerle (1999)وحل املشكالت واختاذ القرارات؛ يف حني صنف  
العقلية يف فئات ثالث اشتملت على: خرائط عمليات التفكري واليت تتضمن  
مهارات ما وراء املعرفة ومهارات التساؤل واملهارات االنفعالية، وفئة العصف  
وحب   التفكري  يف  واملرونة  اإلبداع  مهارات  تتضمن  اليت  تلك  وهي  الذهين 

الصور واليت تضمن    االستطالع وتوسيع اخلربات، والفئة الثالثة هي منظمات 
 عادات املثابرة والتنظيم والدقة والضبط.

العقلية  ا  وتصنيفات  ويف إطار السعي لتحديد وتطوير مناذج    قدم لعادات 
حتديد ووصف    منوذجاً يتضمن  2005،  2003،  2000كوستا وكاليك يف  
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متثل    16 العادات  وهذه  والفعال  الذكي  للسلوك  أشكال  متثل  عقلية  عادة 
ات جيري استخدامها يف مجيع مناحي احلياة ويف مواضع خمتلفة  جماميع لسلوكي

 ,Costa & Kallick, 2000, 41-51; Costa, 2008)   وفقاً   وتتمثل هذه العادات

 :يف التايل (18-37
 Persisting: ا ثابرة •

وتشري إىل قدرة الفرد على العمل والسعي الدؤوب حنو إجناز املهمة حىت  
ا وعدم  إجنازها  يف  تعثر  املشكلة  وإن  حتليل  على  والقدرة  بسهولة  الستسالم 

يتسمون   الذين  واألفراد  عليها،  للتغلب  اسرتاتيجية  أو  بناًء  أو  نظاماً  وتطوير 
ابملثابرة يستمرون يف استخدام االسرتاتيجيات البديلة املتنوعة وتوظيف مدى  
املستخدمة   االسرتاتيجية  إذا كانت  ما  واكتشاف  املهمة  إلجناز  منها  واسع 

وتوظيف  فعا ما  فكرة  رفض  ميكن  مىت  ويعرفون  املهمة،  إجناز  يف  ال  أم  لة 
 غريها. 

   Managing Impulsivityإدارة االندفاع: •

العمل، وتكوين رؤية حول شكل   قبل  التفكري  الفرد على  وتصف قدرة 
املخرجات والنواتج أو خطة العمل أو اهلدف قبل البدء يف التنفيذ، وأصحاب  

اب يتميزون  العادة  ويطورون  تلك  والفهم،  الوضوح  حنو  الدؤوب  لسعي 
االسرتاتيجية املناسبة القتحام املشكلة ويصدرون أحكاماً ذات قيمة حول ما  
قبل   فعل  أي  على  املرتتبة  والعواقب  النتائج  االعتبار  يف  وأيخذون  يفهمون 
البدء فيه، كما يقلصون من فرص االعتماد على احملاولة واخلطأ يف إجناز املهام  

 لة إليهم وأيخذون الوقت الكايف لتأمل املهمة قبل حلها.املوك
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 & Listening to other-with Understanding  : اإلصغاء ب  هم وتعاطف •

Empathy 

بتعاطف   اإلصغاء لآلخرين  الفرد على  قدرة  العقلية  العادة  ويقصد هبذه 
وحتديد   أفكاره  صياغة  وإعادة  فهمها،  أجل  من  نظرهم  وجهات  وتقدير 

امل مع  دالالت  الشفوي  احلوار  من  تنبثق  اليت  االنفعالية  واحلاالت  شاعر 
بدقة   التعبري  الفرد ابلقدرة على  يتميز  لغة اجلسد؛ وهنا  اآلخرين ومن خالل 

 عن أفكار اآلخرين وانفعاالهتم.
 Thinking Flexibility :ال  كري مبرونة •

دو أكثر  ويعرب التفكري مبرونة عن قدرة الفرد على تغيري أو تعديل ذاته ليب
استقبال   عند  وأفكاره  العقلي  اجتاهه  تغيري  على  قدرته  خالل  من  ذكاًء 
بقدرهتم   يتميزون  العادة  تلك  وأصحاب  موجودة؛  تكن  مل  إضافية  معلومات 
على االندماج يف أنشطة وخمرجات متعددة ومتآنية، كما يتعاملون مبرونة يف  

وعام   واسع  بشكل  يفكرون  مىت  يعرفون  فهم  املهام،  عندما   Broadlyأداء 
ابلتفاصيل، كما ميكنهم   االهتمام  األمر  يتطلب  ومىن  ذلك،  املوقف  يتطلب 

 النظر إىل املشكلة من زاوية جديدة ابستخدام مداخل مبتكرة.
 Thinking about Thinking (Metacognition)  :ال  كري حول ال  كري •

تفكري  يف  التحكم  على  الفرد  قدرة  إىل  التفكري  حول  التفكري  ه  ويشري 
وإدارته بفاعليه وأن يعرف ويعي ما يعرفه وما ال يعرفه، وختطيط االسرتاتيجية  
يستخدمها   اليت  واسرتاتيجياته  خبطواته  والوعي  املعطاة،  للمعلومات  املالءمة 
أثناء حل املشكلة وكذلك تقييم النتائج واملخرجات؛ ويتميز الفرد هنا بقدرته 
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أ والتفكري بصوت عال  الذايت  احلديث  املهمة، وكذلك  على  التفكري يف  ثناء 
احلل وأتمل   فرتة  أثناء  ذهنه  هبا يف  واالحتفاظ  للعمل  الالزمة  اخلطط  تطوير 

 النواتج وتقييمها يف ضوء اخلطط املوضوعة. 
•  ( الدقة  أجل  من  الدقةالك اح   & Striving for Accuracy  : (حتري 

Precision 

إظهار  يف  الفرد  رغبة  إىل  العقلية  العادة  هذه  واحلرفية    وتشري  الرباعة 
يف   واالقتصاد  وكامالً  العيوب  من  خالياً  اإلداء  وظهور  األداء  يف  واإلتقان 
وقتاً   بقضاء  العادة  هذه  أصحاب  ويتميز  استثنائية؛  خمرجات  إلنتاج  الطاقة 
اليت جيب   والنماذج  والرؤى  واملعايري  القواعد  ومراجعة  النتائج  لتفحص  كافياً 

أن من  والتأكد  واالهتمام    العمل يف ضوئها  هلا،  وفقاً  تسري  العمل  خطوات 
 الدائم بتحقيق الشكل املالئم لإلداء والنتائج اليت يتم حتقيقها.

 Questioning & Posing Problem : ال ساؤل وطرح ا شكالمل •

ويقصد هبذه العادة العقلية القدرة على إبراز وإجياد املشكالت اليت جيب  
مب املهمة،  إجناز  أجل  من  حلها  يتم  السؤال  أن  حتديد  على  الفرد  قدرة  عىن 

املناسب الذي جيب طرحه لكي تتم اإلجابة عليه لسد الفجوة بني ما يعرف  
الوصول   أو طريقة  الدليل  تبحث عن  اليت  األسئلة  نوعية  مثل  يعرف  وما ال 
عن   السؤال  وكذلك  املعلومات  مصدر  وموثوقية  واقعية  ومدى  للحقيقة 

 قات السبب والنتيجة.وجهات النظر البديلة والبحث عن عال
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 Applying Past Knowledge  :جديدة   يف مواقفتطبيق ا عارف ا اضية   •

to New Situation 

من   واالستفادة  التعلم  على  الفرد  قدرة  عن  العقلية  العادة  هذه  وتعرب 
أجل   من  وحمرية  جديدة  ومواقف  مشكالت  يواجه  عندما  السابقة  خرباته 

هنا  تكوين وتشكيل خربات جديدة تضاف   الفرد  ويتميز  له؛  املعرفية  للبينية 
خالل   من  احلايل  املوقف  يف  به  القيام  ميكنه  الذي  ما  حتديد  على  بقدرته 
التناظر والقياس مع املواقف السابقة ويعتمد بشكل كبري على ذخريته املعرفية  
العمليات   وكذلك  احلالية  واملواقف  املعلومات  لدعم  كمصدر  وخرباته 

 حلل التحدي اجلديد. والتفسريات املطلوبة
بوضوح   • وال واصل   Think & Communicating withودقة:  ال  كري 

Clarity & Precision 

التعبريات   بدقة يف  التواصل  الفرد على  قدرة  العقلية  العادة  ويقصد هبذه 
الدقيقة   اللغة  استخدام  على  احلرص  وكذلك  املكتوبة  التعبريات  أو  الشفوية 

واستخدام املصطلحات  الدقيقة    وتعريف  والتناظرات  واملفاهيم  املسميات 
والصحيحة يف التعبريات املختلفة عندما يتواصل مع اآلخرين، وكذلك السعي  
على   قدرته  والتشويه، فضال عن  واحلذف  التعميمات  اإلفراط يف  حنو جتنب 
يدعم   مما  والدالئل،  والقياسات  واملقارانت  ابلتفسريات  نظره  وجهات  تدعيم 

 والذهنية لديه والقدرة على التفكري بشكل انقد. اخلرائط املعرفية
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 Gathering Data Through Allاحلواس:  مجع البياانمل ابس خدام مجيع   •

Senses 

املعلومات   الفرد على احلصول على  قدرة  العقلية إىل  العادة  تلك  وتشري 
ومجعها من خالل العديد من املسارات احلسية، وكذلك قدرته على املالحظة  

التعلم  الدقيقة   لتدعيم  املختلفة  احلواس  من خالل  ابلبيئة  املتاحة  للمعلومات 
 اللغوي والثقايف والبدين.

)ال جديد(و   ال خيل  اإلبداع، •  & Creating, Imaginin  :االب كار 

Innovating 

للمشكالت   حلول  توليد  على  الفرد  قدرة  العقلية  العادة  تلك  وتعين 
من احملتملة  البدائل  واختيار  خمتلف  نواتج    بشكل  وحتقيق  خمتلفة،  زوااي 

وخمرجات تتسم ابجلدة وعدم املألوفية عن احللول والنواتج السابقة، ومييل الفرد  
هنا إىل التخطيط بطرق خمتلفة ابستخدام التماثل والتناظر وحيدد رؤية لبداية  
العمل ومييل إىل العمل للخلف بداية من النواتج وصوالً إىل املعطيات وختيل  

 ور اليت جيب ان تؤخذ يف االعتبار.وتصور األم 
   Responding with Wonderment and Awe :االس جابة بدهشة ورهبة •

مهام   من  ويؤديه  به  يقوم  مبا  الفرد  شغف  العقلية  العادة  هبذه  ويقصد 
واستمتاعه ابألداء فضاًل عن قدرته عليه، ويتميز أصحاب تلك العادة مبيلهم  

واقرت  املشكالت أبنفسهم  ويستمتعون حبلهم  للبحث عن  لآلخرين  احللول  اح 
تبدو   واليت  التحدي  تستثري  اليت  املشكالت  وخاصة  أبنفسهم  للمشكالت 

 معقدة أو حمرية لألخرين.
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 Taking Responsible Risks :سئولةا   ا خاطرةاإلقدام على  •

احملسوبة   املخاطرة  استخدام  إىل  الفرد  ميل  املسئولة  ابملخاطرة  ويقصد 
بدو  السابقة  واملسئولة  معارفهم  من  يستفيدون  األفراد  فهؤالء  اندفاع،  ن 

قرار   املخاطرة ابختاذ  على  يُقدمون  قد  عليه  وبناًء  املتوقعة  العواقب  ويدرسون 
ويعتمدون   ويتوقعونه،  يعرفونه  ملا  دراستهم  خالل  من  املشكلة  حلل  حمدد 
هو   ما  لتحديد  جيد  بشكل  املدربة  حواسهم  استخدام  على  بشكل كبري 

 مناسب.
 Finding Humor : الدعابة روح إجياد •

ويقصد بتلك العادة العقلية ميل الفرد الستخدام روح الدعابة وخلقها يف  
خمتلف جماالت حياته ملا هلا من آاثر فسيولوجية ونفسية كبرية حيث أهنا حترر  
العالقات اجلديدة   وإجياد  التوقع  مثل  العليا  التفكري  مهارات  وتستثري  اإلبداع 

ال على  والتصور  بقدرهتم  ويتميز هؤالء  والتناظرات؛  التماثالت  وإجراء  بصري 
إدراك املواقف من منظور مثري لالهتمام فهم مييلون للمبادرة يف استخدام روح  
الدعابة بشكل أكثر من املعتاد لتحقيق قيمة أعظم من العمل الذي يقومون  

 به. 
 Thinking Interdependently :ال  كري ال باديل •

العادة العقلية قدرة الفرد على االستفادة من خربات وأفكار    ويقصد هبذه
اآلخرين من خالل تبادل األفكار والرؤى، وهذا حيدث من خالل ميل الفرد  
إىل العمل يف إطار اجلماعة واشتقاق طاقة العمل من اآلخرين ومشاركتهم يف  
مم اآلخرين  عن  مستقل  بشكل  أدائها  الفرد  على  يصعب  اليت  املهام  ا  إجناز 
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العقلية والبدنية مقارنة ابلعمل بشكل   الناحية  الفرد يبدو أكثر قوة من  جيعل 
 منفرد.  

 Learning Continuously  :االس عداد الدائم لل علم ا س مر •

مدى   والتعلم  املستمر  التعلم  إىل  الفرد  ميل  العقلية  العادة  هذه  وتعين 
غالبا ما يتميزون ابلثقة  احلياة، مبعىن االستمرارية يف التعلم دون توقف. وهؤالء  

طرق   عن  املستمر  ابلبحث  هلم  يسمح  الذي  االستطالع  وحب  ابلنفس 
وتعزيز   والتعديل  والتعلم  والنمو  التحسني  أجل  من  أفضل  وطرق  جديدة 

 أنفسهم.
 تنمية عادامل العقل وتطبيقاهتا الرتبوية: -3

رد  تتيح للفلعادات العقل العديد من التطبيقات الرتبوية اهلامة حيث أهنا  
لفرد القدرة  ا التعبري عن األفكار وطرح األسئلة، فهي متنح    يفالفرصة لإلبداع  

ن  فهي أمناط معلى إنتاج املعرفة أكثر من القدرة على اسرتجاعها وتذكرها،  
إنتاجيه أفعال  إىل  املتعلم  يقود  الذكي  املواقف    السلوك  مع  تعامله  أثناء 

وإاثرة ابلتحدي  تتصف  اليت  املختلفة  إىل حبث    واملشكالت  وحتتاج  التفكري 
عمور،    وأتمل اإلدارة    هيف؛  (95،  2005)قطامي،  من  املتعلمني  متكن 

الفعالة واجليدة ألفكارهم كما أهنا تدرهبم على تنظيم معلوماهتم بطريقة جيدة،  
أداء   من  للتمكن  الذهن  بنية  وتنظم  مألوفة،  غري  بصورة  األشياء  إىل  والنظر 

فهي تقود ضمنياً إىل تنمية مهارات التفكري    املهام وحل املشكالت املختلفة
 (.37، 2009االبداعي )عبدالعظيم،  
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وعادات العقل سلوكيات يصعب استخدامها بصورة تلقائية إذا مل تتوافر  
عمور،   )قطامي،  عليها   والتدريب  الستخدامها  الكافية  الفرص  للمتعلمني 

م حبياة املتعلمني  (؛ ومن هنا ينادي الرتبويون بضرورة ربط التعلي123،  2005
واملهارات   املناهج  حمتوى  بني  الربط  وحماولة  العمل  وسوق  للحياة  وإعدادهم 
احلياتية الواقعية ومساعدة املتعلمني على التسلح مبهارات التعلم املستمر مدى  
احلياة؛ وظهرت يف اآلونة األخرية العديد من االجتاهات اليت تنادي أبن حتقيق  

فعيل العقل واالنتقال به من حالة السلب إىل حالة  ما سبق يكمن يف تبين وت
بتعليم ما يعرف حديثاً   الفعل ومن حالة اخلمول إىل حالة احليوية واالهتمام 

وبينا كاليك "آرثر كوستا  يد  على  وطورت  ظهرت  واليت  العقل    " بعادات 
وهذه   األمريكية  املتحدة  ابلوالايت  املناهج  وتطوير  اإلشراف  مجعية  وتبنتها 

ت ميكن غرسها وصياغتها وتشغيلها وتعليمها وتربيتها )كوستا وكاليك،  العادا
2003  ،17 .) 

الدعوة   خالل  من  لألفراد  تعليمها  وضرورة  العادات  هذه  أمهية  وتتأكد 
األكل   مثل  عادات  العقلية  العادات  هذه  تكون  أبن  احلديثة  للرتبية  املتكررة 

أو يستعمل  والشرب والنوم فكما يعتاد املرء على االستيقاظ من   النوم مبكراً 
العقلية   االسرتاتيجيات  استعمال  على  يعتاد  أن  فينبغي  الوضوء  عند  السواك 

أعماله )نوفل،   يقوم أبي عمل من  أن  ويشري كوستا  ؛  (144،  2008قبل 
( إىل أنه لكي ينجح إنسان القرن احلادي والعشرين يف  1،  2003) وكاليك  

تلك عادات عقلية ترشده خالل  أي جمال البد وأن يسلك سلوكاً ذكياً أي مي
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حياته كاملثابرة والتحكم يف االندفاع وإاثرة التساؤالت وغري ذلك من العادات  
 العقلية. 

وتدعو أساليب الرتبية احلديثة إىل أن تكون العادات العقلية هدفاً رئيسياً 
التعليم  مراحل  مجيع  هللا،    يف  هلذه  (؛  83،  2009)فتح  أن  أتكد  حيث 

كب دور  يلي العادات  فيما  أمهيتها  وتتمثل  املتعلمني  أداء  حتسني  يف    ري 
(Mentors et al., 2010, 3): 
 تنمية السلوك الذكي عند بناء املعرفة والفهم بصورة أكثر عمقاً.يف تساعد  -

 على ممارسة التفكري. املتعلمجتمع بني مهارات التفكري وإرادة ودافعية  -

وتممدعوا إىل الدقممة يف مجممع  تسمماعد علممى اسممتخدام احلممواس والعقممل يف الممتعلم -
البيممماانت واملثمممابرة والكفممماح يف البحمممث عمممن درجمممة ممممن املعقوليمممة والدقمممة يف 

 املعلومات موضوع االهتمام.

 تساعد على اإلبداع واملغامرة والتفكري بدرجة من املرونة. -

تسمممماعد علممممى تنميممممة العمليممممات الرايضممممية والمممميت منهمممما التواصممممل واالسممممتدالل  -
 ت.والرتابط وحل املشكال

 جتمع بني بناء املعرفة ومهارات ما وراء املعرفة. -
التطبيقات  و العلمية واتساع  لتوايل الكشوف  العقلية كناتج  العادات  أتيت 

تلقي   اليت  مزيداً على  التكنولوجية  الرتبية  واملسؤوليات    عاتق  التحدايت  من 
القدرة   وميتلكون  ابالندفاعية  ويتحكمون  ابملثابرة  يتمتعون  أفراد  على  إلعداد 

التساؤالت و  تنطوي عليه  يإاثرة  الذي  الثراء  تعاملون إببداع ومرونة ومرح مع 
االختالفات اإلنسانية والثقافية ويسامهون يف إنشاء حياة يسودها االنسجام  
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عن طريق التفكري التباديل واإلصغاء بتفهم وتعاطف واالستعداد الدائم للتعلم  
 .(Costa & Kallick, 2009, 27املستمر )

متطلب  ومم أهنا  على  العقل  عادات  مع  التعامل  ضرورة  يتضح  سبق  ا 
ضروري لبناء مهارات واجتاهات الطالب من أجل انتاج املعارف وليس جمرد  
استهالكها، وإنتاج خمرجات تتسم ابلدقة واالبتكار والفاعلية، مما جيعل التعليم  

 من الباحثني  أكثر ارتباطا ابحلياة العملية وسوق العمل، ولذا فقد أكد الكثري 
املختلفة؛   التعليم  مراحل  لطالبنا يف  العقل  عادات  وتنمية  تعليم  على ضرورة 

على ذلك حني يشري إىل ضرورة تدريب الطالب   (Costa, 2008, 18ويؤكد )
نظراً   عليها  التدريب  دون  من  استخدماها  يصعب  العقل ألهنا  عادات  على 

يؤ  الطالب مما  فيها  ينشأ  اليت  البيئات  تثمني  الختالف  دي إىل اختالف يف 
يدربوا طالهبم   أن  املعلمني  فعلى  ولذا  البيئات،  تلك  العقل يف  عادات  قيمة 
إجيايب على حتفيز عملياهتم   أثر  من  هلا  ملا  وتنميتها  العقل  تعلم عادات  على 

 املعرفية وإثرائها.
تنمية   منحى  السابقة  الدراسات  يف  الباحثني  من  العديد  حنى  فقد  ولذا 

فقد حتققت بعض الدراسات    لدى الطالب ألهداف متباينة،    عادات العقل
من فاعلية تنمية عادات العقل على التفاؤل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من  

)حسن،   التعلم  صعوابت  الرازق،  2016ذوي  )عبد  الذاتية  الكفاءة  أو  (؛ 
)زكي،  2015 األكادميي  الطموح  مستوى  أو  مهارات  2017(؛  أو  (؛ 

؛  2005(؛ أو التفكري اإلبداعي )عمور،  2007وي )القاضي،  االتصال اللغ
)الكركي،  2012عالمي،   الناقد  التفكري  أو  اإلجناز  2007(؛  دافعية  أو  (؛ 
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(؛ وهذا ما يؤكد فاعلية تنمية عادات العقل يف تنمية العديد  2005)الرابغي،  
يف  إجيابياً  تسهم  املمكن وأن  واليت من  والرتبوية  النفسية  املتغريات  حتقيق    من 
 مستوايت عالية من األداء بصفة عامة واألداء األكادميي بصفة خاصة. 

أو   إدماج  أجل  من  أبعاد  أو  مراحل  خبمسة  العقلية  العادات  تنمية  ومير 
والسلوكي    Internalizationاستيعاب   املعتقدي  النسق  يف  العقلية  العادة 

أوضحها    Anderson, Costa and Kallick (2008, 59-62)للطالب كما 

 وهذه املراحل هي: 
 Exploring Meaning اس كشاف ا عىن: •

وهمممذه املرحلمممة تركمممز علمممى أن حيمممدد المممتعلم ويعمممرب بشمممكل لفظمممي عمممن معمممىن 
العممممادة العقليممممة، حيممممث أن استكشمممماف املممممتعلم للمعممممىن الممممذي تعكسممممه العممممادة 
العقلية جيعله قادراً على صياغة التعريفات احملممددة لكممل عممادة مممما يسمماعد علممى 

اب املزيممممد مممممن املفمممماهيم املرتبطممممة هبممممذه العممممادة، وبممممذلك يسممممتطيع املممممتعلم اكتسمممم 
استنتاج العديد مممن األمثلممة وبنمماء التنمماظرات املعقممدة ملعممىن العممادة العقليممة ويبممدأ 

 بربطها خبرباته الشخصية ويستطيع إدراكها عندما يستخدمها اآلخرين.
 Expanding Capacitiesتوسيع القدرامل:  •

 يبمممدأ فيهممما املمممتعلم ممارسمممة العمممادة العقليمممة ممممن خمممالل تطممموير وهمممي املرحلمممة الممميت
االسرتاتيجيات املتبادلة، فبتكرار ممارسة العادة العقلية يصبح املتعلم أكثر قدرة 
علممى انتقمماء وحتديممد االسممرتاتيجيات املناسممبة المميت جيممب أن تسممتخدم يف الوقممت 

رتاتيجيات املرتبطممة املناسب مما يؤدي إىل صقل قدرته على تطبيق العادة واالس
هبمما بطممرق متطممورة ومعقممدة، ويف هممذه املرحلممة يبممدأ املممتعلم بتطمموير اسممرتاتيجيات 
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ميتمما معرفيممة "مثممل احلممديث الممذايت" حممول اسممتخدام العممادة العقليممة عنممدما حيممل 
املشممكالت ويتخممذ القممرارات أو يف املواقممف الغامضممة، كممما يسممتطيع املممتعلم يف 

ن قدراتممه تبعمماً للعممادة العقليممة مممن خممالل زايدة هممذه املرحلممة أن يزيممد ويوسممع ممم 
قدرتممه علمممى تطبيممق وتوظيمممف العمممادات العقليممة املختلفمممة بشممكل متتمممابع وفعمممال 

 واسرتاتيجي.
 Increasing Alertnessزايدة االن باه أو ال أهب:  •

ويف هذه املرحلة تنمممو حساسممية املممتعلم لإلملاعممات والممدالالت املوجممودة يف 
ىل ضمممرورة اسمممتخدام عمممادة عقليمممة حممممددة يف همممذا التوقيمممت البيئمممة والممميت تشمممري إ

واالندماج فيها، حيث أن اسممتمرار املمارسممة للعممادة العقليممة جيعممل املممتعلم أكثممر 
قدرة على حتديد املوقف املشكل بشممكل حمممدد وفممرص االنممدماج يف واحممدة أو 
أكثممر مممن العممادات العقليممة املختلفممة، وحيممدث هممذا مممن خممالل تكمموين وإنشمماءه 

موعمممة ممممن املبمممادئ اإلرشمممادية أو احملكمممات الممميت جتعلمممه أكثمممر انتباهممماً وأتهبممماً جمل
 لفرص استخدام عادة عقلية معينة واالندماج يف تطبيقها.

 Extending Valuesتعظيم القيم:  •

ويف همممذه املرحلمممة يصمممبح لمممدى املمممتعلم القمممدرة علمممى المممربط بمممني اسمممتخدام 
املهمممام، فممممن خمممالل املمارسمممات العمممادة العقليمممة الفعمممال وبمممني النجممماح يف أداء 

لتطبيمممق واسمممتخدام العمممادة العقليمممة يسمممتطيع املمممتعلم إصمممدار تنبمممؤات مبمممىت وملممماذا 
يكممممون اسممممتخدام عممممادة عقليممممة معينممممة مناسممممباً لتحقيممممق النجمممماح، وحيممممدث هممممذا 
بشكل تراكمي من خالل تقييمه للمواقف اليت مير هبا ومدى فاعلية استخدام 

 تحقيق النجاح يف أداء املهام.هذه العادة يف هذا التوقيت ل
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 Building Commitmentبناء االل زام:  •

يممممؤدي زايدة قممممدرة املممممتعلم علممممى عمليممممات التوجيممممه الممممذايت إىل وصمممموله إىل 
مرحلة االلتزام بتطبيق العادة العقلية حبيث تصبح العممادة العقليممة جممزء ال يتجممزأ 

ثر قدرة على وضممع من النسق املعتقدي والسلوكي له، فعندما يصبح املتعلم أك
أهدافه بنفسه والتخطيط هلا ومراقبة أدائه وسمملوكياته ويصممبح أكثممر أتممماًل لذاتممه 
ويقمميم نفسممه ويعمممدل مممن سممملوكياته ويضممع معممماير جديممدة مرتفعمممة ألدائممه، فمممإن 
ذلممك كلممه يصممل بممه ملرحلممة االلتممزام بتطبيممق واسممتخدام العممادة العقليممة يف الوقممت 

 املناسب وابلشكل املناسب.
أوردت العديمممد ممممن البحممموث والدراسمممات السمممابقة املرتبطمممة بتنميمممة وقمممد  

 ,.Costa, 2008; Costa & Kallick, 2008; Anderson et al)عممادات العقممل 

؛ 2017؛ زكممي، 2005؛ عمممور، 2005؛ الرابغممي، 2012؛ عالمممي ،2008
( أن هنمماك اجتاهممان رئيسمميان يف تنميممة 2008؛ حسممام الممدين، 2008نوفممل، 

 العقل:وتعليم عادات 
: ويعتمد على التعلمميم املباشممر لعممادات العقممل مممن خممالل تصممميم االجتاه األول

الممربامج التدريبيممة املسممتقلة والمميت تتضمممن العديممد مممن األنشممطة التدريبيممة املرتبطممة 
 بتنمية عادات العقل.

( أن هممذا االجتمماه يف تعلمميم وتنميممة 17،  2005ويذكر قطممامي وعمممور ) 
زام مبجموعممممة مممممن املعممممايري والشممممروط عنممممد تنميممممة عممممادات العقممممل يتطلممممب االلتمممم 

 عادات العقل أمهها:
 احتفاظ املعلم برتكيزه بشكل مستمر أثناء التدريب. •
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 وعي املتعلم مبا يتم التدريب عليه. •

 العمل على جذب انتباه املتعلم أثناء التدريب. •

 التسلسل يف تعلم العادة. •

 االهتمام ابلتغذية الراجعة أثناء التدريب. •

  الفرص الكافية للتدريب.توفري •

: ويركز يف تنميممة وتعلمميم عممادات العقممل علممى تنميممة العممادة العقليممة االجتاه الثاين
ممممن خمممالل مقمممرر دراسمممي أو ممممنهج حممممدد يدرسمممه الطمممالب، حيمممث يمممتم دممممج 
عمممادات العقممممل ومهاراهتممما خممممالل احملتممموى املعممممريف دون الفصمممل بينهممممما بشممممكل 

م الممدروس اخلاصممة ابملقممرر الدراسممي صممريح وواضممح، وهممذا األمممر يتطلممب تصمممي
بضوابط وآليات حمددة تسمح للمتعلم بتطبيممق واسممتخدام عممادات العقممل أثنمماء 

 التعلم.
وجتممدر اإلشممارة إىل أن البحممث احلممايل سممعى إىل تنميممة عممادات العقممل مممن 
خمممالل المممدمج بمممني االجتممماهني السمممابقني، حيمممث قمممام الباحثمممان إبعمممداد بمممرانمج 

عمممممادات العقممممل، إال أنمممممه روعممممي يف همممممذا المممممربانمج أن تممممدرييب مسمممممتقل لتنميممممة 
يتضممممممن جمموعمممممة ممممممن األنشمممممطة املرتبطمممممة ابحملتممممموى املعمممممريف ملقمممممرر املمممممدخل إىل 
اإلحصمماء الممذي يدرسممه طممالب العينممة حممىت يستشممعر الطالممب قيمممة اكتسمماب 

 وتنمية وتوظيف عادات العقل وأمهيتها يف تعلم اإلحصاء. 
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 :Statistics Learning : غريامل ا رتبطةاثنيًا: تعلم اإلحصاء وبعض ا 
يعد اجتياز مقرر يف اإلحصاء واحداً من املتطلبات اهلامة يف العديد من  

اجلامعية، ابملرحلة  الدراسية  ويذكر    الربامج   Dempstr and McCorryبل 

من   (1 ,2009) يف كثري  اإلجبارية  املقررات  من  يعد  اإلحصاء  دراسة  أن 
وهل اجلامعية،  الناقد؛  التخصصات  التفكري  تنمية  يف  أمهية  ذات  إسهامات  ا 

اإلحصاء  االجتاه حنو  مثل  املتغريات  من  ابلعديد  اإلحصاء  تعلم  وقلق    ويتأثر 
 ;Fullerton & Umphrey, 2001; Onwuegbuzie,2000; 2003)  اإلحصاء 

Khavenson, Orel & Tryakshina, 2012). 
من    اإلحصاء  مقرر  أبن  الطالب  يعتقد  ما  تتسم  فغالبا  اليت  املقررات 

تعرض   يف  يتسبب  مما  اجتيازه،  على  القدرة  عدم  وابلتايل  مهامه  بصعوبة 
عملية   تصاحب  والقلق  التوتر  من  وحالة  أكادميية كبرية  لضغوط  الطالب 

الطالب    ؛التعلم اجتاهات  أن  املعلمون والطالب على حد سواء على  ويتفق 
اإلح  األكادميي يف  إجنازهم  تؤثر يف  اإلحصاء  واستعدادهم  حنو  صاء ورغبتهم 

( املقرر   ,Sorge & Schau, 2002, 3; Hilton, Schau & Olsenالجتياز 

ويشري  (93 ,2004 على   Nielsen and Kreiner (2018, 2)؛  وبناء  أنه  إىل 
مراجعة الدراسات السابقة فإن الفصل بني االجتاه حنور تعلم اإلحصاء وقلق  

تبطتني يزيد من عمق فهم كل منهما،  اإلحصاء واعتبارهم بنيتني خمتلفتني مر 
االجتاه   العقلية على  العادات  تنمية بعض  تناول أتثري  احلايل مت  البحث  وويف 
حنو تعلم اإلحصاء وقلق اإلحصاء ابعتبارمها أهم املتغريات اليت تؤثر يف أداء  

 الطالب وحتصيلهم يف املقرر.
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 Statistics anxiety قلق اإلحصاء: •

 م هوم قلق اإلحصاء: -1

طممالب مقممرر اإلحصمماء علممى أنممه مممن أصممعب وأسمموأ الغالبمما ممما يممدرك 
وغممري قابممل والقممل املقممررات المميت يدرسمموهنا ويتسممم ابمللممل ويسممبب هلممم اإلزعمماج 

 ;Bridges, Gillmore, Pershing & Bates, 1998, 1للتحصمميل أو اإلجنمماز )

Wiberg, 2009, 2)مقممررات اإلحصمماء لمميس دراسممة وهممذا القلممق النمماتج عممن  ؛
 & Panمممن الضممروري أن يكممون انجتمماً عممن عممدم القممدرة أو نقممص يف املهممارة )

Tang, 2004, 150)ولكممن رمبمما يكممون انجتمماً أيضمما عممن سمموء اإلدراك املممرتبط  ؛
لمهممممارات الطالمممب لأو افتقمممماد  وأمهيتهمممما وقيمتهممما يف احليمممماة العمليمممة ابإلحصممماء
رر أو قصص الفشل اليت أو حتذيرات األقران حول املقاملرتبطة ابملقرر الرايضية  

 Bridges et al., 1998, 2; Panيسمعها الطممالب يف اجتيمماز مقممرر اإلحصمماء )

& Tang, 2004, 150). 
اإلحصاء أب  Zeidner (1991, 320)يعرف  و  املستمر  قلق  التوتر  ذلك  نه 

يتعرض   عندما  النفسية  واالستثارة  العقلي  التنظيم  وعدم  املشوشة  واألفكار 
و مهمة أو سياق تقوميي متعلق ابإلحصاء ويصاحب ذلك  الفرد إىل حمتوى أ

املتعلقة ابإلحصاء األكادميية  املواقف  من  واسع  مدى  األداء يف    ؛ ضعف يف 
على أنه القلق الذي   Onwuegbuzie and Wilson (2003, 196)كما يعرفه  

مستوى؛  اي  أي شكل ويف  اإلحصاء يف  يواجه  عندما  الطالب  على   يظهر 
( عثمان  واإلحباط  55،  2007ويعرفه  واخلوف  العصبية  من  حالة  أبنه   )

واالنزعاج تنتاب املتعلم يف دراسته ملقرر اإلحصاء وأداء املهام املطلوبة منه يف  
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ويشري  املقرر ال   Cherney and Cooney (2005, 1)؛  اإلحصاء  قلق  أن  إىل 
  يرجع ابلضرورة لنقص التدريب أو نقص املهارات وإمنا يرجع للمفاهيم اخلاطئة 
عن اإلحصاء وأمهيتها وكذلك لتجارب الطالب السابقة يف تعلم اإلحصاء أو  

 . الرايضيات
القلق   من  املنخفض  أو  العادي  املستوى  يف  مشكالت  هناك  وليست 
والذي يزيد من يقظة الفرد وأتهبه للتعامل مع املوقف ويزيد من قدرته على  

اليت فهي  القلق  من  املرتفعة  املستوايت  أما  اخلطر  اهنيار  مقاومة  يف  تتسبب   
االستجابة   عن  عاجزاً  يصبح  أنه  لدرجة  للفرد  السلوكي  التنظيم  يف  وضعف 

لسلوكيات عشوائية غري حمققة للهدف  ويلجأ  التلقائية بسبب تشتت تفكريه  
ردود  (؛  40،  1993)عثمان،   من  معقدة  جمموعة  اإلحصاء  قلق  ويتضمن 

بعدم   الشعور  يف  تتسبب  رمبا  اليت  االنفعالية  مستوى  الفعل  إذا كان  الراحة 
واخلشية   اخلوف  احلادة مثل  والنتائج  العواقب  من  العديد  أو  متوسطاً،  القلق 
مستوى   إذا كان  األخرى  السلبية  النتائج  من  والعديد  اإلحصاء  من  والفزع 

( التعلم  عملية  تعوق  رمبا  واليت  مرتفعاً  ؛ (Onwuegbuzie, 2004, 5القلق 
تعزيز إمكانيات الطالب  تعرف على أتثري  البحث احلايل إىل حماولة السعى  يو 

خفض مستوى قلق اإلحصاء  على  لديهم  املنتجة  عادات العقل  بعض  بتنمية  
 وأتثرياته السلبية على إجنازهم يف املقرر. 

 ال أثريامل السلبية لقلق اإلحصاء على عملية ال علم: -2
زايدة   يؤدي  حيث  املقرر،  يف  التحصيل  على  سلبياً  اإلحصاء  قلق  يؤثر 

يف  مست واالستقبال  الرتكيز  على  الطالب  قدرة  إعاقة  إىل  اإلحصاء  قلق  وى 
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وتعلم   فهم  حماوالته  عند  الذاكرة  عمليات  فاعلية  من  وحيد  التعلم،  مواقف 
املهام   أداء  عن  ابلعجز  الشعور  من  يزيد  قد  مما  اإلحصائية،  املعلومات 

ينع قد  وهذا كله  املقرر،  اختبارات  يف  الفشل  من  واخلوف  كس  اإلحصائية 
سلباً على جهد الطالب ومحاسه وإقباله على االستذكار والذي ينتج عنه يف 

 (.89،  2007النهاية اخنفاض يف مستوى التحصيل )عثمان، 
فالطالب مرتفعي قلق اإلحصاء عرضة لعدد كبري من السلوكيات املعوقة  
لتعلم اإلحصاء، فهم يبذلون جهدا ووقتا أقل يف التعلم، ويكرسون القليل من  

لرتكيز واالنتباه يف التعلم، كما يؤجلون ويؤخرون إجناز الواجبات والتكليفات  ا
 ,.Onwuegbuzie, 2004; Mji, 2009; Macher et alأو اإلعداد لالختبار)

من   (2011 القليل  يكتسبون  اإلحصاء  قلق  مرتفعي  الطالب  فإن  وابلتايل  ؛ 
ابلسط املعارف  هذه  تتسم  ابإلحصاء، كما  املرتبطة  وافتقادها  املعارف  حية 

للقابلية للدمج يف البينية املعرفية هلم مما جيعلها قابلة للفقد بسرعة وابلتايل يؤثر  
 .(Macher et al., 2013, 298ذلك على إجنازهم األكادميي يف اإلحصاء )

دراسة   نتائج  أكدت  اإلحصاء  قلق  زايدة  يف  تسهم  اليت  العوامل  وعن 
Khavenson et al. (2012) لك العوامل االجتاهات السلبية حنو  أن من بني ت

تعلم اإلحصاء؛ ومبراجعة الدراسات السابقة جند أن العوامل اليت تؤثر يف قلق  
العوامل) من  فئات  ثالثة  يف  تصنيفها  ميكن   ;Baloglu, 2003اإلحصاء 

Dykeman, 2011; Pan & Tang, 2004; Papanastasiou & Zembylas, 

2008; Onwuegbuzie & Wilson 2003; Slootmaeckers, 2013)  تتمثل
 يف:
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وهممي تلممك  :Dispositional factorsالعوامممل املرتبطممة بسمممات الشخصممية  •
العوامممل املرتبطممة ابخلصممائص النفسممية واالنفعاليممة للطممالب مثممل االجتاهممات 

 حنو اإلحصاء واملدركات ومفهوم الذات.
 Course Related Factorsالعواممممل املرتبطمممة ابملقمممرر )العواممممل املوقفيمممة(  •

(Situational):  ويقصممد هبمما العوامممل المميت تممرتبط مبقممرر اإلحصمماء ذاتممه مثممل
اختيمممماري(، واملعرفممممة السممممابقة واملسممممتوى الممممذي  –طبيعممممة املقممممرر )إجبمممماري 

 يدرس فيه املقرر وطريقة تقومي املقرر.

 Person Related Factorsالعواممممل املرتبطمممة ابلفممممرد )العواممممل البيئيممممة(  •

(Environmental) :  وهممي تلممك املتغممريات الدميوجرافيممة واالجتماعيممة مثممل
 .للطالبالنوع والعمر واملستوى التعليمي 

اإلحصاء   قلق  خلفض  هدفت  اليت  احملاوالت  من  العديد  هناك  وكانت 
على   Cherney and Cooney (2005, 6)ويشري   االعتماد  ميكن  أنه  إىل 

درا أثناء  الطالب  اختبار  يف  املعتادة  غري  قلق  األفكار  خلفض  املقرر  سة 
اإلحصاء وذلك ابالعتماد على االختبارات غري احملددة ابلزمن وتوفري بعض  
وكتابة   اإلحصائية  اجلداول  بعض  االختبارات كتوفري  أثناء  للطالب  املعينات 
الطالب   وتقسيم  التعاوين  التعلم  على  وابالعتماد  للحل،  املطلوبة  املعادالت 

الطال  التقومي وحتديد  إىل جمموعات صغرية، وتزويد  ب مبعايري واضحة لكيفية 
األكادميي   الفشل  خطر  حتت  الطالب  حالة  يف  ميكن  الدرجات، كذلك 
اإلحصائية   املصطلحات  من  اإلمكان  قدر  التقليل  اإلحصاء  قلق  ومرتفعي 
واملعادالت املركبة املعقدة، وكذلك تعويد الطالب على أن االختبارات تقيس  
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تطب ويستطيع  الطالب  فهمه  وطرق  ما  ابملعادالت  االهتمام  من  أكثر  يقه 
احلساب، وهو ما يدفع الطالب حملاولة الفهم والتعلم أكثر من االعتماد على  

 احلفظ والتعلم السطحي والذي يسهم كثرياً يف خفض قلق اإلحصاء لديهم. 
وهذا انطالقاً من أن أهم مسببات قلق اإلحصاء تممرتبط ابخللفيممة الضممعيفة عممن 

ات السمممملبية السممممابقة يف مقممممررات الرايضمممميات أو اإلحصمممماء الرايضمممميات واخلممممرب 
وصمممعوبة فهمممم أمهيمممة اإلحصممماء واألدلمممة احملمممدودة عمممن فلسمممفة دراسمممة اإلحصممماء 
وتطبيقاهتمممما املختلفممممة، وهممممو ممممما يممممنعكس سمممملباً علممممى تعلممممم الطالممممب للمفمممماهيم 
واألساليب اإلحصائية وحمدودية تطور مهممارات التفكممري اإلحصممائي وتطبيقاهتمما 

 .    (Kiekkas et al., 2015, 1283; Lalayants, 2012, 358)ة العملي
 أبعاد ومكوانمل قلق اإلحصاء: -3

أنه   اإلحصاء  قلق  بدرجة كبرية ملكوانت  واملقبولة  اجليدة  التصنيفات  من 
وهنا    Performance Anxietyيتكون من أربعة مكوانت تتمثل يف قلق األداء  

ت اإلحصائية سواء بطريقة يدوية أو  يشعر الطالب ابلقلق أثناء أداؤه للعمليا
احملتوى   أو غري ذلك، وقلق  ما    Content Anxietyعن طريق احلاسب  وهو 

يرتبط ابخلوف الشديد من املعادالت والصيغ واألشكال البيانية وعدم القدرة  
على فهمها وفهم الرموز املستخدمة فيها واالفرتاضات القائمة عليها، وهو ما  

ى الطالب يف صورة اخلوف من تطبيق معارفه املرتبطة  ينعكس سلبا ويظهر عل
شخصي   البني  والقلق  املعرفة،  تلك  اسرتجاع  على  قدرته  وعدم  ابإلحصاء 

Interpersonal Anxiety    وهو ما يرتبط خبوف الطالب وقلقه عند التفكري يف
يقومون   من  أو  األخرين كالزمالء  من  اإلحصاء  مقرر  يف  املساعدة  طلب 
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وا  له،  الفشل  ابلتدريس  أو  اإلخفاق  قلق  يف  يتمثل  الرابع   Failureملكون 

Anxiety    التقومي سواء الطالب وقلقة من عمليات  وهو ما يشري إىل خوف 
أثناء دراسة املقرر أو يف االختبارات النهائية، وينعكس سلباً على االستعداد  

& Wilson, Onwuegbuzie  ,2003للتقومي وعلى مهارات التعلم واالستذكار )

195).     
وتكاد تكون معظم الدراسات اليت تناولت مفهوم قلق اإلحصاء وحتديد  

دراسات ) مثل   & Macher et al., 2013; 2011; Hanna, Shevlinأبعاده 

Dempster, 2008; Slootmaeckers, 2013; Papousek et al., 2012; Mji, 

 Cruise and Wilkins؛ انطلقت من األبعاد اليت مت حتديدها يف دراسة  (2009

 واليت أكد فيها أن قلق اإلحصاء يتضمن ستة أبعاد فرعية تتمثل يف:  (1980)
وهممو ميثممل  :Test and Class Anxietyقلممق احملاضممرة وقلممق االختبممار  •

املشمماعر السمملبية المميت تنتمماب الطالممب عنممد حضممور حماضممرات اإلحصمماء أو 
 عند مواجهة اختبار اإلحصاء.

ويقصد به املشاعر السمملبية المميت  :Interpretation Anxietyقلق التفسري  •
 بشأن أو تفسري بياانت إحصائية. اً خيربها الطالب عندما يريد اختاذ قرار 

ويقصد به املشاعر  :Fear of Asking Helpاخلوف من طلب املساعدة  •
السلبية اليت تنتاب الطالب عندما ينوي طلب املساعدة من اآلخرين مثممل 

 مة إحصائية معينة.املعلم أو األقران يف مه

ويقصممد بممه  :Computational Self-Conceptمفهمموم الممذات احلسممايب  •
 القدرة املدركة لدى الطالب حول ذاته إلجناز وإتقان املهام اإلحصائية.
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 :Attitude toward Statistics' Teacherاالجتمماه حنممو معلممم اإلحصمماء  •

جتمماه مممن يقمموم ويشممري هممذا البعممد للمعممارف واملشمماعر المميت يممدركها الطالممب 
 بتدريس مقرر اإلحصاء.

ويقصممد بممه مممدى إدراك الطالممب  :Worth of Statisticsقيمممة اإلحصمماء  •
 لفائدة وأمهية اإلحصاء يف حياته األكادميية واملهنية.

ونظراً ألن التصنيف السابق وعلى الرغم من شيوعه يف الدراسات السابقة  
االجتاه حن مع  اإلحصاء  قلق  بنية  فيه وصف  فقد  يتداخل  اإلحصاء،  تعلم  و 

حاولت بعض الدراسات الكشف عن العوامل األكثر ارتباط بقلق اإلحصاء،  
توصل   الست   Papousek et al.(2012)وقد  العوامل  تصنيف  ميكن  أنه  إىل 

السابقة ألبعاد قلق اإلحصاء يف عاملني من الدرجة الثانية ومها قلق اإلحصاء  
ابلقلق ارتباطا  األكثر  العوامل  ويتضمن  ويتضمن  اإلحصاء  حنو  واالجتاه   ،

العوامل اليت ترتبط ابالجتاهات السلبية حنو اإلحصاء؛ وكذلك أكدت نتائج  
دراسة   يف  العاملي  قلق   Cherney and Cooney (2005)التحليل  أن  على 
 اإلحصاء بنية أحادية البعد. 

النماذج اخلاصة مبكوانت وأبعاد قلق اإلحصاء   العديد من  وبعد مراجعة 
)يشري   اتفقت  118،  2016يوسف  اإلحصاء  قلق  مناذج  مجيع  أن  إال   )

التصنيفات   بعض  أن  إال  اإلحصاء  قلق  ومكوانت  أبعاد  حول  بصورة كبرية 
وضعت األبعاد بصورة تفصيلية والبعض األخر وضعها يف صورة أبعاد رئيسية  
يف   اإلحصاء  قلق  ومكوانت  أبعاد  تصنيف  ميكن  وأنه  فرعية،  أبعاد  تتضمن 

رئي من  بعدين  اخلوف  ويعىن  اإلحصاء  دراسة  بقلق  منهم خاص  األول  سيني 
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الفشل يف دراسة اإلحصاء ويتضمن اخلوف من التعامل مع املواقف التعليمية  
اخلوف   وكذلك  اإلحصائية  واملفاهيم  للصيغ  فهم  من  تتطلبه  وما  اإلحصائية 

ضا  من تفسري وحتليل البياانت واختاذ القرارات بشأن األساليب اإلحصائية وأي
اخلوف من التواجد يف حجرة الدراسة ومناقشة الزمالء واألساتذة فيما يتعلق  
ويتضمن   اإلحصاء  اختبارات  من  ابلقلق  خاص  والثاين  اإلحصاء،  مبقرر 
املقرر   نتيجة  يف  والتفكري  اإلحصاء  اختبارات  ألداء  االستعداد  من  اخلوف 

تقريباً راضي  ؛ وقد توصل إىل نفس النتيجة  والدرجات املمكن احلصول عليها
البيئة  2017) ابختالف  خيتلف  قد  اإلحصاء  قلق  أن  على  يؤكد  والذي   )

النماذج والدراسات عن مكوانت   الثقافية للفرد وأنه بعد مراجعة العديد من 
قلق اإلحصاء فإنه ميكن استنتاج أن لقل اإلحصاء اثنني من املكوانت تتمثل  

صاء وقيمتها وما يرتبط هبا من  يف املكوانت الرئيسية واليت تتعلق بطبيعة اإلح
والسؤال   اإلحصاء  فهم  وقلق  اإلحصائي  االختبار  وقلق  التفسري  قلق 
املتعلم   بطبيعة  ختتص  واليت  الفرعية  املكوانت  يف  ويتمثل  والثاين  اإلحصائي، 
الفشل   من  اخلواف  من  هبا  يرتبط  وما  التدريس  وطريقة  املعلم  وشخصية 

 وخوف الطالب من طلب املساعدة.   
ضوء التأكيد السابق على التداخل بني مفهوم قلق اإلحصاء واالجتاه    ويف

بنية  أنه  قلق اإلحصاء على  التعامل مع  الباحثان  تعلم اإلحصاء، فضل  حنو 
املقرر،   دراسة  عند  الشديد  وقلقه  الطالب  خوف  عن  تعرب  البعد  أحادية 

، وطلب  ئيةوإكمال املهام املطلوبة فيه واالستعداد لالختبارات الفصلية والنها
 املساعدة من زمالئه أو من يقوم ابلتدريس
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 :Attitude toward Statisticsاالجتاه حنو اإلحصاء:  •
 م هوم االجتاه حنو اإلحصاء:  -1

من الناحية النفسية يشري مفهوم االجتاه بشكل عام إىل حالة عقلية ذات  
  صبغة وجدانية توجد لدى الفرد وتتشكل من خالل العديد من اخلربات اليت 

( ما  ظاهرة  أو  ما  شيء  حنو  أفعاله  ردود  يف  وتؤثر  هبا   ,.Zhang et alمير 

"جوردن    ؛(2012 تعريف  لالجتاه  بقبول كبري  حتظى  اليت  التعريفات  ومن 
أو    Albortألبورت"   االستعداد  من  حالة  "االجتاه  أن  على  ينص  والذي 

التأهب العصيب والنفسي تنتظم من خالل خربة الشخص وتكون ذات أتثري  
اليت   واملواقف  املوضوعات  جلميع  الفرد  استجابة  على  دينامي  أو  توجيهي 

 (.  1999تستثريها هذه االستجابة" )شعلة،  
حمصلة املشاعر واالنفعاالت  أبنه " Zhang et al. (2012, 2)  كما يعرفه  

اإلحصاء تعلم  سياق  يف  الزمن  عرب  الطالب  خيربها  يعرفه    "؛اليت  بينما 
Fullerton and Kendrick (2013, 135)   تتضمن األبعاد  متعددة  "بنية  أبنه 

( األلفي  وتعرفه  اإلحصاء"؛  تعلم  تفضيل  عدم  أو  تفضيل  ،  2018مشاعر 
( أبنه "جمموعة املعتقدات واملشاعر واالستعدادات السلوكية اليت ال ميكن  82

 مالحظتها مباشرة واليت تتكون جتاه مادة اإلحصاء".  
اه أبنه "ميول متعلمة لالستجابة تتسم  االجت Fishbein and Ajzenويعرف 

ابلثبات النسب" ويؤكدان على أن املعتقدات واالجتاهات واألغراض والسلوك  
؛ (Tse, Lam, Lam,  Chan, & Loh, 2006)كلها متغريات مرتبطة داخليا  

يف ضوء ذلك ميكن اعتبار االجتاه حنو دراسة االحصاء هو حالة االستعداد  و 



 

 

 

459 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

ا  لدى  العصيب  تدريسه؛ والتأهب  على  والقائمني  اإلحصاء  مقرر  جتاه   لفرد 
 .Dauphinee, Schau and Stevens, (1997, 130); Zhang et alويشري

اإلحصاء    أن (2 ,2012) حنو  اليت  هو  االجتاه  واالنفعاالت  املشاعر  حمصلة 
 خيربها الطالب عرب الزمن يف سياق تعلم اإلحصاء.   

 حصاء: ال أثريامل اإلجيابية لالجتاه حنو اإل -2
حنو   اإلجيايب  االجتاه  أن  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  من  أتكد 

من نتائج  وقد أكدت العديد    اإلحصاء يؤدي دوراً حامساً يف تعلم اإلحصاء، 
واإلجناز  الدراسات   اإلجيابية  االجتاهات  بني  اإلجيابية  العالقة  السابقة 

اإلحصاء يف   & Vanhoof, Sotos, Verschaffel, Dooren    األكادميي 

Noortgate (2006, 1) Gundlach et al. (2015, 4) ; Kiekkas et al. 

ولسوء احلظ فإن طالب التخصصات النظرية غالباً ما تكون    ؛(1284 ,2015)
طالب التخصصات العلمية  بعكس اجتاهاهتم حنو دراسة اإلحصاء غري إجيابية 

يف    ادميي كلى إجنازهم األكالعلوم واهلندسة والرايضيات، وهو ما يؤثر سلبياً ع
 .املقرر
حنو   Cherney and Cooney (2005, 2)ويذكر    السلبية  االجتاهات  أن 

معتقدات   وعلى  بنفسة  الطالب  ثقة  على  سلبياً  تنعكس  قد  اإلحصاء  تعلم 
الطالب حتت   املقرر، وقد تضع  األداء يف  توقعاته عن  الذاتية وعلى  الفاعلية 

 Chiesi and  ملقرر؛ وأكدت نتائج دراساتخطر الفشل األكادميي يف دراسة ا

Primi (2009); Stanisavljevic, Trajkovic, Marinkovic, Bukumiric, 

Bukumiric and Milic (2014)   إحصائياً وجود دالة  موجبة  بني    عالقات 
  ؛ وأشارت نتائج دراسة أبعاد االجتاه حنو اإلحصاء واإلجناز األكادميي يف املقرر
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Sorge and Schau (2002)   لإلجناز  إىل مباشرة  مباشرة وغري  أتثريات  وجود 
كلية   طالب  حتصيل  على  اإلحصاء  حنو  واالجتاهات  السابق  األكادميي 

 اهلندسة يف اإلحصاء. 
ما يؤكد أمهية ودور االجتاهات اإلجيابية حنو اإلحصاء يف تعلم املقرر  هو  و 

منه املرجوة  األهداف  ويتفق ذلك مع وحتقيق  العديد من   ؛  الدراسات    أتكيد 
وحتسينالسابقة   اإلحصاء  حنو  الطالب  ابجتاهات  االهتمام  ضرورة  ها  على 

املقرر   حنو  إجيابية  اجتاهات  تبين  على  الطالب  وتشجيع  بدراستها  واالهتمام 
أكد   فقد  أكادميياً  اجنازهم  تعزيز  يف  حامساً  أمراً  ميثل  ما   ,Artinoوهو 

Holmboe and Durning (2012) االهتمام ضرورة  التعلم    على  بيئة  بتنظيم 
والتأكيد على املعتقدات الدافعية وانفعاالت التحصيل ودورها البارز يف التأثري  

 Zhangكما يشري    ؛ على التحصيل األكادميي أثناء دراسة مقررات اإلحصاء

et al. (2012, 2)   اإلحصاء حنو  الطالب  اجتاهات  دراسة  ضرورة  إىل 
وحتسني مهاراهتم يف اإلحصاء بصفة  وتشجيعهم على فهم املفاهيم اإلحصائية  

 عامة ملا لذلك من أمهية وتطبيقات يف حياهتم اليومية.
وميكن أن يتم تكوين اجتاهات إجيابية حنو تعلم اإلحصاء من خالل دعم  
الطالب عن قدرهتم على فهم واستخدام اإلحصاء وأن لإلحصاء   معتقدات 

الشعور أبن املهنية، واإلسهام يف  األمور    أمهية يف حياهتم  تعلم اإلحصاء من 
الطالب   يتخيلها  اليت  ليس ابلصعوبة  تعلمها  وأن   ,.Kiekkas et al)املمتعة 

2015, 1283).   
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 أبعاد ومكوانمل االجتاه حنو اإلحصاء: -3
يعد مفهوم االجتاه حنو اإلحصاء من املفاهيم متعددة األبعاد، وقد تناولت  

االجت أبعاد  السابقة تصنيف  الدراسات  من  وأظهرت  العديد  اإلحصاء  اه حنو 
فقد ميز   متباينة يف ذلك،  االجتاه حنو   Wise (1985)وجهات نظر  بعد  بني 

جمال   يف  اإلحصاء  استخدام  حنو  االجتاه  بعد  وبني  دراسي  اإلحصاء كمقرر 
املستقبل يف  أو  وجود    الدراسة  على  الدراسات  بعض  اتفقت  )مهنيا(؛ كما 

والذي يعرب عن مشاعر الفرد، والبعد  ثالثة أبعاد لالجتاه هي البعد الوجداين  
ميثل سلوكيات   والذي  السلوكي  والبعد  الفرد،  أفكار  عن  يعرب  والذي  املعريف 

ملا  ؛ ووفقاً  (Olson & Zanna, 1993; Gomez-Chacon, 2000الفرد وأفعاله )
لالجتاه وهي   Ashaari et al. (2011, 288)ذكره   فإن هناك مخسة مكوانت 

، Strength، والشدة  Direction، والنزعة  Goalهلدف  ، واEmotionاالنفعال  
واثلث  Consistencyواالتساق   سليب  وآخر  إجيايب  جانب  مكون  ولكل   ،

 حمايد.
املقاييس  يف  اإلحصاء  حنو  االجتاه  بنية  اختلفت  فقد  ذلك  على  وبناًء 

افرتُ  فمثاًل  الغرض،  هلذا  املعدة  اإلحصاء  السابقة  االجتاه حنو  استبيان  يف  ض 
Statistics Attitude Survey (SAS)    والذي يعد أول أداة لقياس االجتاه حنو

أن االجتاه حنو اإلحصاء   Roberts and Bilderback (1980)اإلحصاء وأعده  
بينما افرتض يف مقياس االجتاه حنو اإلحصاء   البعد؛  أحادية   Attitudeبنية 

Toward Statistics (ATS)    أعده االجتاه Wise (1985)والذي  حنو    أن 
مقرر   حنو  واالجتاه  اإلحصاء  استخدام  حنو  االجتاه  من  يتكون  اإلحصاء 
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إال أن املقياس األكثر استخداما وشيوعاً يف الدراسات السابقة هو  اإلحصاء؛ 
 Survey Attitudes Towards Statisticsاستبيان االجتاهات حنو اإلحصاء  

(SATS)    بواسطة طور   Schau, Stevens, Dauphince and Delوالذي 

Vecchio (1995; 2003)  من العديد  يف  االستبيان  هذا  استخدم  وقد   ،
دراسات   مثل  السابقة   Carmona, Martinez and Sanchezالدراسات 

(2005); Cherney and Cooney (2005); Chiesi and Primi (2009); 

Khavenson et al. (2012)   اإلحصاء االجتاه حنو  أن  افرتاض  فيه  مت  والذي 
 ن من ستة أبعاد تتمثل يف:يتكو 
الوجداين   • التعبريات   :Affective Componentاملكون  يعكس  والذي 

الوجدانية للطالب حنو مقرر اإلحصاء من خالل جمموعة من العناصر أو  
املفردات اليت متثل انفعاالت تظهر مدى اهتمام الطالب ابملقرر )ليست  

هم ابلضغوط أثناء  مشاعر مهددة أو مثبطة(، ومدى سعادهتم وعدم شعور 
العمل   متابعة  املقرر ومدى قدرهتم على  يتضمنها  اليت  املهام  التعامل مع 

 مبقرر اإلحصاء. 
املعرفية • اجتاهات   : Cognitive Capabilityالقدرة  املكون  هذا  ويعكس 

الطالب حنو املعارف واملهارات املستخدمة يف مقرر اإلحصاء من خالل  
 تعرب عن عدم وجود صعوابت يف فهم  جمموعة من العناصر واملفردات اليت

يف   طريقتهم  على  اعتماداً  اإلحصائية  املفاهيم  وامتالك وتناول    التفكري 
يف   املمكنة  اإلخطاء  أقل  وارتكاب  اإلحصاء  تعلم  على  للقدرة  الطالب 

 احلساابت وفهم املعادالت. 
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الفائدة   :Valueالقيمة   • الطالب حنو  املكون الذي يعكس اجتاهات  وهو 
د عليهم من دراسة مقرر اإلحصاء ومزاايه ومدى ارتباطه حبياهتم  اليت تعو 

املهنية، وذلك من خالل جمموعة من املفردات اليت تعرب عن أمهية مقرر  
 اإلحصاء للطالب مهنياً وحبياهتم اليومية أيضا. 

حنو   :Difficultyالصعوبة   • الطالب  اجتاهات  املكون  هذا  ويعكس 
فهم   يف  يواجهوهنا  اليت  مدى  الصعوابت  ذلك  متضمنا  اإلحصاء  مادة 

سهولة فهم املعادالت والطرق الفنية واحلساابت املعقدة املتضمنة يف مقرر  
 اإلحصاء. 

وهو املكون الذي يعكس اجتاهات الطالب ونزعتهم   :Interestاالهتمام   •
حنو مادة اإلحصاء واليت تظهر من خالل استخدامهم للمعارف واملفاهيم  

ح يف  املختلفة  استخدام  اإلحصائية  على  واالعتماد  اآلخرين  مع  ديثهم 
 اإلحصائيات يف حديثه واالهتمام بتعلم اإلحصاء.

الطالب يف   :Effortاجلهد   • يبذله  الذي  الذي يعكس اجلهد  املكون  وهو 
الواجبات   إداء  يف  واملثابرة  االصرار  خالل  من  اإلحصاء  مقرر  تعلم 

و  جاد  بشكل  واالستذكار  ابملقرر  املتعلقة  مجيع  والتكليفات  حضور 
 احملاضرات. 

نواتج   مها  اجلهد(  )االهتمام،  األخريين  البعدين  أن  حقيقة  ضوء  ويف 
فإن  انفعالية معرفية،  منها مكوانت  أكثر  النموذج    لالجتاه ومؤشرات سلوكية 

الذي مت تطويره من قبل   املقياس  النهائي لالجتاه حنو تعلم اإلحصاء وكذلك 
Schau (2003); Schau et al. (1995) على  مت االقتصار  فيه  أبعاد    األربعة 
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حنو   Gundlach et al. (2015, 4)  ويؤكد  ؛األوىل لالجتاه  وصف  أفضل  أن 
املشاعر   وهي  األويل  الرئيسية  أبعاد  األربعة  يتضمن  أنه   Affectاإلحصاء 

املعرفية   والصعوبة    Valueوالقيمة    Cognitive Competenceوالكفاءة 
Difficultyخال من  ذلك  أتكد  وقد  السابقة  ؛  الدراسات  من  العديد  ل 

الدراسات   معظم  ويف  والتوكيدي،  االستكشايف  العاملي  التحليل  ابستخدام 
السابقة مت اعتبار أن االجتاه حنو تعلم اإلحصاء يتضمن هذه األربعة عوامل   

(Schau et al., 1995; Dauphinee et al., 1997; Hilton et al., 2004; 

Chiesi & Primi, 2009; Harpe et al., 2012; Fullerton & Kendrick, 

2013; Es & Weaver, 2018)  ؛ وهذه الرؤية لبنية االجتاه حنو تعلم اإلحصاء
 هي الرؤية األكثر قبواًل وشيوعاً يف الوقت احلايل.

 ,Dempstr and McCorry (2009, 5); Es and Weaver (2018ويذكر  

أ (48 تدعم  اليت  األدلة  من  العديد  هناك  اإلحصاء  أن  تعلم  االجتاه حنو  مهية 
والقيمة،   املعرفية  والكفاءة  املشاعر  أبعاد  خاصة  وبصفة  األكادميي  واإلجناز 
العقلية   الكفاءة  لديهم  االعتقاد أبن  الطالب على  يتطلب مساعدة  ما  وهو 
لتعلم اإلحصاء والتعامل مع متطلبات املقرر، وأن للمقرر أمهية كبرية يف حياة  

األكادميية  هذه    الفرد  تدعم  بطريقة  املقرر  تقدمي  يتطلب  ما  وهو  واملهنية 
االعتقادات لديهم، وميكن أن يفيد جداً يف حتقيق ذلك تكوين عادات عقلية  

 منتجة لدى الطالب، وهو ما يعد احد أهداف البحث احلايل. 
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اثلثااا: العالقااة باات عااادامل العقاال واالجتاااه حنااو اإلحصاااء وقلااق اإلحصاااء 
 ي يف اإلحصاء:واإلجناز األكادمي

أكدت العديد من نتائج الدراسات والبحوث السابقة املهتمة بدراسة قلق  
يف مقررات اإلحصاء على التأثريات السلبية لقلق    األكادميي  اإلحصاء واألداء

من   وحيد  الرتكيز  على  الطالب  قدرة  اإلحصاء  قلق  يعوق  حيث  اإلحصاء؛ 
سلباً  ينعكس  ما  وهو  الذاكرة  عمليات  وتعلمه  عل  فاعلية  الطالب  فهم  ى 

  % 80للمقرر، وترتفع نسبته بني طالب مرحلة البكالوريوس لتصل ألكثر من  
( الطالب  يوسف  (Onwuegbuzie, 2000; 2004من  يشري  وكذلك  ؛ 

مقرر  105،  2016) دراسة  أثناء  الطالب  تواجه  اليت  الصعوابت  أن  إىل   )
اهات سلبية  اإلحصاء قد تؤدي إىل زايدة مستوى قلق اإلحصاء وتكوين اجت

املقرر وختُ  على جتاه دراسة  ينعكس سلباً  ما  الدافعية، وهو  فض من مستوى 
أداء الطالب يف املقرر وعلى مستوى التحصيل فيه؛ وهناك أتكيدات على أن  
يرجع   اإلحصاء  ملقررات  دراستهم  عند  الطالب  حتصيل  مستوى  اخنفاض 

ة بتعلم املادة يف حد  بدرجة كبرية لتأثري قلق اإلحصاء وليس للصعوابت املرتبط
 (. 231،  2017؛ القحطاين،  241،  2017ذاهتا )عقيلة، 

( أبوعيش  دراسة  نتائج  أكدت  )2017وقد  عقيلة  قلق  2017(؛  أن   )
اإلحصاء يرتبط سلبياً ابلدافعية للتعلم؛ وكذلك أكدت نتائج دراسة أبوهاشم  

إلحصاء؛  ( على العالقة السلبية بني قلق اإلحصاء واالجتاه حنو تعلم ا 2002)
السابقة   الدراسات  نتائج  من  العديد  لقل على  وأكدت  السليب    قالتأثري 

 & Zeidner, 1991; Lalond)  اإلحصاء على اإلجناز األكادميي يف املقرر مثل 
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Gardner, 1993; Onwuegbuzie, 2000; Khavenson et al., 2012; 

Macher, Paechter, Papousek, Ruggeri, Freudenthaler & Arendasy, 

2013;Teman, 2013)  السليب قلق اإلحصاء حالة من اإلدراك  يولد  ؛ حيث 
 .(Chiou et al., 2014, 298عن القدرة على تعلم املقرر )

حالمممة ممممن واالجتممماه السمممليب حنمممو تعلمممم اإلحصممماء ويولمممد قلمممق اإلحصممماء  
يعد من العقبات األساسية يف حتقيق اإلجناز هو ما اإلدراك السليب لإلحصاء و 

 ;Harpe, Phipps & Alowayesh, 2012, 248ادميي يف اإلحصمماء )األكمم 

Chiou et al., 2014, 298; Es & Weaver, 2018, 48) فممالطالب مرتفعممي ؛
لممتعلم، فهممم يبممذلون لقلممق اإلحصمماء عرضممة لعممدد كبممري مممن السمملوكيات املعوقممة 

  ،تعلمأقممل يف الممتعلم، ويكرسممون القليممل مممن الرتكيممز واالنتبمماه يف المم  ووقتمماً  جهممداً 
كممممما يؤجلممممون ويممممؤخرون إجنمممماز الواجبممممات والتكليفممممات أو اإلعممممداد لالختبممممار 

(Macher et al., 2011; Smith & Martinez-Moyano, 2012, 110) ؛
إىل أن قلق اإلحصمماء يممرتبط مبفهمموم الممذات  Onwuegbuzie (2004, 4)ويشري 

لب حممول دركات الطاومب دراسة مقررات سابقة يف الرايضياتوب  يف الرايضيات
السممتعداد وابلقممدرة الرايضممية وابأدائممه يف مقممررات الرايضمميات السممابق دراسممتها 

سمممماليب الممممتعلم وغممممري ذلممممك مممممن املتغممممريات المممميت ميكممممن وأبلدراسممممة الرايضمممميات 
 اعتبارها مبثابة املنبئات بقلق الطالب عند دراسة اإلحصاء.

أن   تعكما  تيسر  أو  تعيق  أن  ميكن  اإلحصاء  حنو  الطالب  لم  اجتاهات 
اإلحصاء، خاصة السلبية منها، كما ميكن أن تؤثر بشكل مباشر على مدى  

( اإلحصائية  والطرق  املفاهيم   ;Fullerton & Umphrey, 2001فهم 

Onwuegbuzie, 2003; Zeidner, 1991; Dempster & McCorry, 2009)  ؛
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كما ميكن أن تؤثر على إمكانية تطوير الطالب ملهارات التفكري اإلحصائي  
 ,.Zhang et alى تطبيق املعارف اإلحصائية يف حياهتم املهنية مستقبال )وعل

ويؤكد  (2012 حنو   Green (1994)؛  االجتاه  بني  موجبة  عالقة  وجود  على 
 اإلحصاء والتحصيل يف املقرر.
املرتبطة بقلق اإلحصاء واالجتاهات السلبية حنو  ونظراً ألن معظم املتغريات  

ا الطالب يف أحد مراحل دراسته، فإن حماولة  تعد خربات سابقة مر هباملقرر  
مساعدة الطالب على خفض قلق اإلحصاء جيب أن يركز على كيفية التغلب  
أن   الباحثان  ويرى  املتغريات،  تلك  فيها  تسببت  اليت  السلبية  النواتج  على 
قد   احلديثة  التقنيات  على  وابالعتماد  فعالة  اسرتاتيجيات  عرب  املقرر  تدريس 

 خفض قلق اإلحصاء، وجيب أن يتم ذلك هبدفني األول منهم  يسهم كثرياً يف 
الرموز   وفهم  اإلحصاء  دراسة  على  قدرهتم  عن  الطالب  معتقدات  حتسني 
واملعادالت املستخدمة فيها هذا من جانب ومن جانب أخر يتمثل اهلدف  
املستقبلية   الطالب  حياة  يف  اإلحصاء  وأمهية  وظيفة  على  الرتكيز  يف  الثاين 

و  ألمهية  واملهنية  إدراكه  من  النابع  الطالب  اهتمام  زايدة  يف  يسهم  ما  هو 
 .اإلحصاء يف حتقيق التمييز وأمهيتها يف اختاذ القرارات

مع  و  سبق  ما  أكد يتفق   ,Harpe et al. (2012); Gundlachليه  ع  ما 

Richards, Nelson and Bristol (2015) ; Silver (2016)   تدريس   فاعليةمن
ال ابستخدام  اجتاهات  املقرر  على  احلديثة  التكنولوجية  واالسرتاتيجيات  طرق 

؛ وكذلك أكدت نتائج دراسة  الطالب حنو دراسة اإلحصاء وأدائهم يف املقرر
Hagen, Awosoga, Kellett and Ofori Dei (2013)   اإلحصاء قلق  أن 
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، وتكونت لديهم اجتاهاهتم إجيابية حنو دراسة اإلحصاء  %40اخنفض بنسبة  
ال  دراسة  عملية  بعد  الطالب يف  اندماج  فيها  مت  ممتعة  بطريقة  للمقرر  طالب 

التعلم حيث مت إحداث نوع من املزاوجة بني أساليب التعلم املفضلة من قبل  
و  املتبعة؛  التدريس  وأساليب   Pan and Tangدراسة  نتائج  أكدت  الطالب 

فاعلية تدريس مقرر اإلحصاء ابستخدام املشاريع اجلامعية يف خفض   (2004)
اإلحصاءق دراسة    ؛لق  نتائج   Smith and Martinez-Moyano  وتوصلت 

املقرر؛ وتوصلت   (2012) التطبيقية يف تدريس  االهتمام ابجلوانب  فاعلية  إىل 
مقرر  Hood and Neumann (2013)Neumann , دراسة   ربط  فاعلية  إلى 

التحصيل   حيث  من  للطالب  والواقعية  العملية  بالحياة  اإلحصاء  في  مقدمة 

 . وانب االنفعالية المرتبطة بالمقرروالج
تدريس  اسرتاتيجيات  االعتماد على  اليت حاولت  العربية  الدراسات  ومن 

على    أكدت( واليت  2016فعالة يف تدريس مقرر اإلحصاء دراسة يوسف ) 
حيث  اسرتاتيجية التعلم املنظم ذاتياً يف تدريس مقرر مبادئ اإلحصاء  فاعلية  

التحصيلأسهمت يف   قلق اإلحصاء وذلك    زايدة معدل  عن طريق  وخفض 
يف   فاعلية  أكثر  الطالب  وجعل  الطالب  إىل  املعلم  من  التعلم  مسؤولية  نقل 

التعلم )  ؛عملية  عثمان  دراسة  نتائج  أكدت  استخدام  2007كذلك  أن   )
ما   وهو  اإلحصاء  قلق  يسهم يف خفض  اإلحصاء  تدريس  املتقدم يف  املنظم 

رر؛ وأكدت نتائج دراسة القحطاين  يسهم يف زايدة مستوى التحصيل يف املق
العقود يف خفض قلق اإلحصاء  2017) ( على فاعلية استخدام اسرتاتيجية 

 .وحتسني مهارات التفكري اإلحصائي
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على أن االعتماد يف جعل الطالب أكثر    يف جمملها  والنتائج السابقة تؤكد
إىل التعلم    فاعلية يف عملية تعلمه ملقرر اإلحصاء، واالنتقال من عملية التعليم 
قرر يسهم  املإبكساب الطالب املهارات الذاتية وتنمية ثقته بذاته أثناء دراسة  

اإلحصاء، وبتأمل    تعلميف خفض قلق اإلحصاء وتكوين اجتاهات اجيابيه حنو  
النتائج السابقة جند أن هذه الدراسات قد تسهم بطريق غري مباشر يف تكوين  

الطالب لدى  وفعالة  انجحة  عقلية  احلالية    عادات  الدراسة  حتاول  ما  وهو 
لدى   العقلية  العادات  بعض  تنمية  أثر  على  التعرف  حماولة  يف  منه  التأكد 

اإلحصاء   قلق  خفض  على  البكالوريوس  دراسة  طالب  حنو  االجتاه  وحتسني 
 داء والتحصيل يف املقرر. وابلتايل حتسني مستوى األ اإلحصاء 

ذي يتميز به العصر الراهن، ففي ضوء التسارع والتزايد املعريف اهلائل ال
يصممممبح مممممن الضممممروري تعلمممميم الطممممالب أدوات إدارة العقممممل وممممما تتضمممممنه مممممن 
مهارات، انطالقاً من مبدأ أن التميز واإلبداع عند الطالممب يممرتبط بتنميممة تلممك 
املهممارات، وأنممه حممىت يكممون الممتعلم ذا معممىن البممد أن يعممرف املممتعلم ممماذا يممتعلم؟ 

مممما يسممهم يف حتملممه ملسممؤولية تعلمممه بممداًل مممن أن  وكيممف يممتعلم؟ وملمماذا يممتعلم؟
يكمممون جممممرد مسمممتقبل غمممري فعمممال، وكمممذلك انطالقممماً ممممن مبمممدأ التوظيمممف املعمممريف 

 (.112، 2005ر، و عمو للمعلومات بداًل من ختزينها )قطامي 
العملية   وحتسني  تطوير  ضرورة  على  املستمرة  التأكيدات  من  وانطالقاً 

تكوين شخصية  أجل  من  بصفة    التعليمية  التعلم  مواقف  ومبتكرة يف  مفكرة 
خاصة ومواقف احلياة بصفة عامة، وضرورة أن يكون املتعلم نشط وفعال وله  
السلوكيات   تنمية  أمهية  تنبع  وخارجها،  الدراسية  القاعات  داخل  إجيايب  دور 
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العقلية الذكية لدى املتعلم واليت ابتت تعرف ابلعادات العقلية وكذلك تنمية  
املت فيها  معتقدات  والتحكم  تعلمه  عملية  على  السيطرة  على  قدرته  عن  علم 
 بصفة عامة.

  اً حيث تؤكد نتائج الدراسات السابقة على أن املتعلمني يوجهون اهتمام
أكثر حلفظ املصطلحات واملفاهيم وما يقدم هلم من معلومات دون استيعاب  

اجلة  يف كثري من األحيان، وكذلك تؤكد بعض الدراسات على القصور يف مع
؛  2006؛ نوفل،  2002املعلمني والتالميذ للعادات العقلية املنتجة )احلارثي،  

ابلرتكيز  ؛  (2009فتح هللا،   والتعليم  التعلم  يف  التقليدية  النظم  اتسمت  فقد 
على النتاجات احملددة ذات اإلجابة الصحيحة، وللتغلب على هذه املشكلة  

اسرتات عن  ابلبحث  املعريف  االجتاه  اهتمام  تشجع  بدأ  تعلمية  تعليمية  يجيات 
على ممارسة مهارات التفكري العليا، ومن املؤّمل أن تؤدي تلك االسرتاتيجيات  
من   الفرد  متكن  عنها  ينتج  اليت  الذهنية  العمليات  من  جمموعة  تشكيل  إىل 
تطوير نتاجه الفكري ليصبح عادات عقلية يستخدمها الفرد يف شىت مناحي  

 ,Costa, 2001يؤكد )و (؛ 295،  2012عياصرة، حياته العملية واألكادميية )

3; Costa, 2007, 12)   يصعب قد  تربوية  ضرورة  العقلية  العادات  تنمية  أن 
من   جزًء  تصبح  حىت  عليها،  التدريب  يتم  مل  إذا  تلقائية  بصورة  استخدامها 

 طبيعة املتعلم املعرفية. 
لعقلية  ( أنه إبمعان النظر يف طبيعة العادات ا 58،  2011)وتذكر السواح 

بناء   علينا كرتبويني  يتحتم  الكامنة،  العقل  يرتبط هبا من إطالق طاقات  وما 
الضعيفة   أو  السلبية  العادات  ألن  األفراد،  لدى  السليمة  العقلية  العادات 
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ابلقطع ستعمل ضد الفرد وتعيق جناحاته وإجنازاته وحتد من قدرته على التعلم  
املنتجة ستدعم جناحاته وتعزز منوه  و   الفعالةواكتساب اخلربات، بينما العادات  

من   متنوعة  أمناط  اكتساب  على  تساعد  العقل  فعادات  أفضل؛  حنو  على 
التفكري وممارستها خالل موقف التعلم وتزيد من ثقة املتعلم بنفسه وحتفزه على  

 (.126،  2013املغامرة والعمل بطريقة فردية أو مجاعية )هالل، 
لعديد من الدراسات السابقة إىل  ويف ضوء املالحظات السابقة هدفت ا

تنمية   يف  التدريسية  واالسرتاتيجيات  اإلجراءات  بعض  فاعلية  من  التأكد 
العادات العقلية، واليت أكدت على ارتباط تلك العادات ابإلجناز األكادميي  
االسرتاتيجيات   بعض  فاعلية  على  أكدت  أخرى  انحية  ومن  انحية  من 

ال العادات  تلك  تنمية  يف  بننت    عقليةالتدريسية  ؛  2006احلميد،  و )الصباغ، 
؛ فتح  2013؛ العتييب، 2013؛ هالل،  2006؛ سعيد، 2009عبدالعظيم، 

؛ الصافوري  Mentors, Magiera, Moyer & VanDen, 2010؛  2009هللا،  
؛ البعلي،  2013؛  أمحد،  2012؛ حممود،  2011؛ عبيدة،  2011عمر،  و 

االسرتاتيجيات املقرتحة    (؛ ومعظم هذه الدراسات حاولت الدمج بني 2013
ما   العربية؛ واندراً  واللغة  والعلوم  الرايضيات  الدراسية وبصفة خاصة  واملناهج 
ابلعمومية   تتصف  واليت  التدريبية  الربامج  بناء  إىل  السابقة  الدراسات  هدفت 

 وميكن تطبيقها دون ربطها مبقرر دراسي معني. 
الربصان   دراسة  نتائج  أكدت  املقابل  تدين  2013)عبد  و ويف  عن   )

العادات العقلية لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف مدينة ُعمان؛ وكذلك  
نوفل   دراسة  نتائج  العقلية  2006)أكدت  العادات  ارتباط  عدم  على   )
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دراسة   نتائج  أكدت  وكذلك  الدراسي،  املستوى  أو  التحصيل  أو  ابجلنس 
العقلية ابلتحصيل وأن2012)عياصرة   العادات  ارتباط  عادات    ( على عدم 
املعرفة ومجع املعلومات ابستخدام احلواس واالستعداد الدائم واملستمر    ما وراء 

 للتعلم تكاد تكون منعدمة لدى طالبات جامعة إربد ابألردن.
ومن جانب أخر جند أن هناك أتكيدات على أن بيئة التعلم تشكل نوع  

ام التعلم،  من الدفع حيدد مستوى النشاط املعريف للمتعلم عند تفاعله مع مه
وابلتايل إما يكون جهد املتعلم عند حده األدىن واملتمثل يف قيامه بتقليد ما  
يفعله املعلم وال يكون املتعلم على وعي ابسرتاتيجيات التفكري املستخدمة يف  

نه غري مسئول عن ضبط هذه االسرتاتيجيات ويقع العبء األكرب  أالتعلم كما 
م ماذا يفعل ويقدم له األفكار واملعلومات  هنا على املعلم والذي يوضح للمتعل

واالقرتاحات؛ ويف املقابل قد تدفع بيئة التعلم املتعلم لكي يكون جهده املعريف  
الرتبة واملتمثلة يف   ةعند حده األقصى وهنا يستغل املتعلم مهارات التفكري عالي

واستخدام   اجلديدة  املعرفة  وبني  السابقة  املعرفة  بني  ارتباطات  إجراء 
املهام  ا لتنفيذ  فعالة واشتقاق معارف جديدة وعمل استنباطات  سرتاتيجيات 

فاعلية   الختبار  ومراقبة  متابعة  عمل  وكذلك  إجنازها  يف  والنجاح 
احلل   جودة  من  للتأكد  النتائج  وفحص  املستخدمة  املعرفية  االسرتاتيجيات 

(Tessmer& Richey, 1997, 96; Hunt & Stevenson, 1997, 9). 
ال وأمهية  وأثبتت  العقلية  للعادات  املميزات  من  العديد  السابقة  دراسات 

اإلجناز   معدل  حيث  من  إجيايب  مردود  من  لذلك  ملا  الطالب  لدى  تنميتها 
مثل   يدرسون  ما  اإلجيابية حنو  اجتاهاهتم  وتنمية  التعلم  أثر  واالستيعاب وبقاء 
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)عبد فقد   ،(;Zonnefeld, 2015  2014،  كمال؛  2014،  اجمليددراسات 
)أكد الربصان وعبد  نتائج  العقل    (2013ت  لعادات  إجيابية  وجود أتثريات 

املطرب   دراسة  نتائج  وأكدت  الرايضية؛  املشكالت  حل  على  القدرة  على 
العقلة على تنمية الذكاء املنطقي/  2014والشورى ) ( فاعلية تنمية العادات 

  ( فاعلية 2017( واملقيد )2014الرايضي؛ كما أكدت دراسيت عبدالفتاح )
دراسة   نتائج  وأشارت  الرايضية؛  القوة  تنمية  العقل يف  التدريب على عادات 

( والقدرة  2012عالمي  اإلبداعي  التفكري  العقلية  العادات  تنمية  أتثري  إىل   )
( والسيد  وخليل  شريف  دراسة  نتائج  وأشارت  وعملياهتا؛  (  2016الرايضية 

العقلية العادات  بني  إحصائيا  دالة  موجبة  عالقة  وجود  يف    إىل  والتحصيل 
ف آخر  جانب  ومن  الدراسات  قد  الرايضيات؛  نتائج  من  العديد  أكدت 

وتنميتها يف حتسني االجتاه حنو  أثر التدريب على عادات العقل  السابقة على  
األكادميية   املقررات  بعض  كمال،  2014عبداجمليد،  )دراسة  ؛   2014؛ 

Zonnefeld, 2015).  
نظرايً  إطاراً  من  عرضه  مت  ما  على  بعض  وبناء  تناوات  سابقة  ودراسات   

لتنمية   دال  أثر  هناك  يكون  قد  أن  الباحثان  فريى  احلايل،  البحث  متغريات 
بعض عادات العقل على حتسني اإلجتاه حنو اإلحصاء وخفض مستوى قلق  
يف   األكادميي  اإلجناز  على  إجيايب  بشكل  أثر  ينعكس  قد  والذي  اإلحصاء 

احلا البحث  إليه  يهدف  ما  تدرييب  اإلحصاء وهذا  برانمج  بناء  يل من خالل 
لتنمية بعض عادات العقل والتحقق من أثره على اإلجتاه حنو اإلحصاء وقلق  

 اإلحصاء. 
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 رابعًا: ال عليق العام على اإلطار النظري والدراسامل السابقة:
من خالل مراجعة اإلطار النظري والدارسات السابقة ميكن الوقوف على  

 عدد من املالحظات أبرزها:
ددت تصممنيفات عممادات العقممل يف الممرتاث السمميكولوجي، حيممث صممنفت  تعمم  •

؛ أو (Marzano, 1992كبعمممد ممممن أبعممماد منوذجممماً شممماماًل ألبعممماد المممتعلم )
؛ أو (Elias et al., 1997)تصممنيفاً مسممتقال يتضمممن مثانيممة عممادات عقليممة
؛ أو تصممنيفاً (Hyerle, 1999)تصنيفاً يف ثالثممة فئممات مممن العممادات العقليممة 

 ,Costa & Kallickيتضمممن سممتة عشممر عممادة عقليممة مسممتقلة ) شممامالً 

؛ وهممذا األخممري يعممد التصممنيف األبممرز واألكثممر انتشمماراً يف الدراسممات (2000
السابقة اليت تناولت عادات العقل، ولذا فإن البحث احلايل يتبىن تصنيف  
كوسمممممتا وكاليمممممك يف انتقممممماء العمممممادات العقليمممممة الممممميت يمممممتم تنميتهممممما يف إطمممممار 

 ج التدرييب املقرتح.الربانم

قدم تصنيف كوستا وكاليك ستة عشر عادة عقلية خمتلفة متثممل أمناطمماً عقليممة  •
خمتلفممة ميكممن للفممرد أن يوظفهمما يف حممل املشممكالت املختلفممة المميت يوجههمما 
أكادمييممماً وحياتيممماً، ويف البحمممث احلمممايل مت انتقممماء سمممتة عمممادات عقليمممة تعمممد 

لتممممدريب -هممممة نظممممر البمممماحثني مممممن وج –األكثممممر ارتباطمممماً بممممتعلم اإلحصمممماء 
)ا ثاااابرة وال  كاااري مبروناااة طممممالب العينممممة التجريبيممممة عليهمممما وهممممي عممممادات 

وال  كااري حااول ال  كااري وال ساااؤل وطاارح ا شااكالمل وتطبيااق ا عااارف 
 ا اضية يف ا واقف اجلديدة وحتري الدقة(.



 

 

 

475 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول(  1442  ربيع اآلخروالعشرون    اخلامسالعدد  
 

السممممابقة يف جمممممال العممممادات العقليممممة علممممى األثممممر  تأمجعممممت غالبيممممة الدارسمممما •
ايب لتنميمممممة عمممممادات العقمممممل يف العديمممممد ممممممن املتغمممممريات غمممممري املعرفيمممممة اإلجيممممم 

(، أو مسمممتوى الطمممموح )زكمممي، 2016واالنفعاليمممة مثمممل التفممماؤل )حسمممن، 
(، أو الفاعليمممممممة الذاتيمممممممة )عبمممممممد 2005(، أو الدافعيمممممممة )الرابغمممممممي، 2017
(؛ وكممذلك األثممر اإلجيممايب يف العديممد مممن املتغممريات املعرفيممة 2015الممرازق، 

؛ عبمممد الفتممماح، 2012ري اإلبمممداعي والقممموة الرايضمممية )عالممممي، مثمممل التفكممم 
(، أو الممممممممذكاء املنطقممممممممي والتحصمممممممميل )املطممممممممرب 2017؛ املقيممممممممد، 2014

(، أو التفكممري 2016( أو التحصيل )شريف وآخممرون، 2014والشورى،  
 (.2005الناقد )عمور، 

أظهممممممرت العديممممممد مممممممن الدراسممممممات السممممممابقة ارتبمممممماط اإلجنمممممماز األكممممممادميي يف  •
 ;Fulerton & Umphrey, 2001)ء إجيابيمماً ابالجتمماه حنممو اإلحصمماءاإلحصمما

Zeidner, 1991; Onwueybuzie, 2003; Green, 1994) كممما أظهممرت ،
بعممض الدراسممات السممابقة ارتبمماط قلممق اإلحصمماء سمملبياً ابإلجنمماز األكممادميي 

 Zeidner, 1991; Lalond & Gardner, 1993; Macher et)يف اإلحصمماء

al., 2011; 2013; Onwuegbuzie, 2004). 

هممدفت بعممض الدراسممات السممابقة إىل التحقممق مممن أثممر تنميممة عممادات العقممل  •
على إجتاهات الطالب حنو دراسة بعض املواد األكادميية مثممل اإلجتمماه حنممو 

(، أو اإلجتممممممماه حنمممممممو الفلسمممممممفة )عبداجمليمممممممد، 2014الرايضمممممميات )كممممممممال، 
، وقممد أوضممحت (Zonnefeld, 2015)(، أو اإلجتمماه حنممو اإلحصمماء 2014
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نتممممائج هممممذه الدراسممممات فاعليممممة تنميممممة العممممادات العقليممممة يف تنميممممة اإلجتمممماه 
 اإلجيايب حنو بعض املقررات الدراسية.

المميت تناولممت أتثممري تنميممة -يف حممدود املسممح املتمماح –ندرة الدراسات السابقة   •
عادات العقل على اإلجتاه حنو اإلحصمماء وقلممق اإلحصمماء، وهممو ممما يسممعى 

احلايل من خالل الكشف عن أثر تنمية بعممض عممادات العقممل   إليه البحث
علممى اإلجتمماه حنمممو اإلحصمماء وقلمممق اإلحصمماء واإلجنممماز األكممادميي يف مقمممرر 

 اإلحصاء.

 فروض البحث:

بمممممني متوسمممممطي درجمممممات أفمممممراد دالمممممة إحصمممممائياً فمممممروق توجمممممد  ال اااارض األول:
لعقلية واالجتاه لبعض العادات االقبلي والبعدي  القياسني اجملموعة التجريبية يف 

حنممممو اإلحصمممماء لصمممماع القيمممماس البعممممدي، ويف قلممممق اإلحصمممماء لصمممماع القيمممماس 
 القبلي.

بممممني متوسممممطي درجممممات أفممممراد : توجممممد فممممروق دالممممة إحصممممائياً ال اااارض الثاااااين
للعمممادات العقليمممة ولالجتممماه  البعمممدي القيممماساجملمممموعتني التجريبيمممة والضمممابطة يف 

قممممرر املممممدخل إىل اإلحصمممماء لصمممماع حنممممو اإلحصمممماء ويف اإلجنمممماز األكممممادمي يف م
 اجملموعة التجريبية ويف قلق اإلحصاء لصاع اجملموعة الضابطة.

بممني متوسممطي درجممات أفممراد : ال توجممد فممروق دالممة إحصممائياً ال اارض الثالااث
للعممادات العقليممة ولالجتمماه حنممو البعدي والتتبعممي    القياسني اجملموعة التجريبية يف  

 اإلحصاء وقلق اإلحصاء.



 

 

 

477 
 جملة العلوم الرتبوية
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درجممات طممالب توجممد عالقممات ارتباطيممة دالممة إحصممائياً بممني الرابااع: ال اارض 
الجتمماه حنممو اإلحصمماء اجملموعة التجريبية يف القيمماس البعممدي للعممادات العقليممة ول

 وبني اإلجناز األكادميي يف مقرر مبادئ اإلحصاء.قلق اإلحصاء و 
 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث:أواًل: 

يعتمد على التدخل مبعاجلة    به التجرييب والذي مت االعتماد على املنهج ش
حمددة )الربانمج التدرييب( كمتغري مستقل على اجملموعة التجريبية لتحديد أثر  

اإلحصاء   حنو  )اإلجتاه  التابعة  املتغريات  على  اإلحصاء(  –ذلك  من    قلق 
اجمل   خالل  )جتريبية  تصميم  على  و موعتني  البحث  أدوات  وتطبيق  ضابطة( 

 قبليا مث تطبيقها بعد انتهاء الربانمج. جمموعيت البحث 
  حدود البحث:اثنيًا: 

 تتحدد نتائج البحث احلايل يف ضوء التايل: 

احلممدود الزمنيممة مت تطبيممق البحممث خممالل الفصممل الدراسممي األول مممن العممام  •
 م.2019/ 2018هم، 1440/ 1439اجلامعي 

يف املقمممممر احلمممممدود املكانيمممممة: مت تطبيمممممق المممممربانمج جبامعمممممة القصممممميم بربيمممممده،  •
 كلية الرتبية.بالرئيسي 

املممدخل إىل اإلحصمماء احلممدود البشممرية: الطممالب الممذكور واملسممجلني ملقممرر  •
 .النفسي بكلية الرتبية

 احلدود املوضوعية وتقتصر على ما يلي: •
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 د. إسالم أنور عبد الغين يونس  د. ربيع عبده أمحد رشوان 

بعض العادات العقلية يف ضوء منوذج كوستا لتنمية  برانمج تدرييب  ▪
 وكاليك.

اه حنممو اإلحصمماء وقلممق اإلحصمماء املتغريات التابعة وتتمثل يف االجتمم  ▪
 .النفسي اإلحصاءاملدخل إىل واإلجناز األكادميي يف مقرر 

 اثلثًا: جم مع البحث:
متثمممل جمتممممع البحمممث يف مجيمممع طمممالب كليمممة الرتبيمممة جبامعمممة القصممميم يف الفصمممل 

م، 2019/ 2018ه، 1439/1440الدراسمممممي األول ممممممن العمممممام اجلمممممامعي 
 تقريبا يف مجيع املستوايت الدراسية.طالباً  480والبالغ عددهم حوايل 

 عينة البحث: رابعًا: 
 :  عينة ال حقق من الك اءة السيكومرتية ألدوامل البحث -أ

عدد    ألدوات  تّكون  السيكومرتية  الكفاءة  من  التحقق  عينة  طالب 
احلايل من    50  من  البحث  جبامعة  طالب  ال طالب  الرتبية  بكلية  الذكور 

املستوايت اخلامس وال الثالث( ممن سبق  القصيم من  الدراسية  سادس )السنة 
يف   دراسته  يتم  املقرر  أن  حيث  النفسي  اإلحصاء  مبادئ  مقرر  دراسة  هلم 
واضحة   املقرر  حنو  اجتاهاهتم  تكون  لكي  وذلك  الرابع،  الدراسي  املستوى 
ومستقرة وكذلك وقلق اإلحصاء، ومت التطبيق عليهم يف بداية الفصل الدراسي  

اجلامع العام  من  ترتاوح  و م،  2019/  2018ه،  1439/1440ي  األول 
سنة، واحنراف    21.011سنة، مبتوسط عمري قدره    22و   20أعمارهم بني  
 .سنة 0.342معياري قدره  
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 ا شاركون يف الدراسة األساسية: -ب
مجيع الطالب الذكور املسجلني    تّكون املشاركني يف الدراسة األساسية من 

النفسي  اإلحصاء  إىل  املدخل  ال  *ملقرر  العام  يف  من  األول  الدراسي  فصل 
عددهم  2018/2019،  1439/1440اجلامعي   والبالغ  طالباً    70م، 

سنة مبتوسط عمري    22و   20راوحت أعمارهم بني  مقسمني على شعبتني ت
 .سنة 0.339سنة، واحنراف معياري قدره   21.055قدره  

واستبعاد   الطالب  مجيع  على  الدراسة  ألدوات  القبلي  التطبيق  وبعد 
املستوايت املرتفعة يف االجتاهات حنو اإلحصاء وأصحاب الدرجات  أصحاب  

للطالب   النهائي  العدد  أصبح  اإلحصاء  قلق  يف  )  57املنخفضة    27طالباً 
يف الشعبة األخرى( ولسهولة تطبيق الربانمج    30منهم يف أحد شعب املقرر،  

وطالب  التدرييب مت اعتبار طالب الشعبة األوىل هم طالب اجملموعة التجريبية  
الشعبة الثانية هم طالب اجملموعة الضابطة؛ ومت التأكد من تكافؤ اجملموعتني 
ويف   اإلحصاء  تعلم  حنو  واالجتاه  اإلحصاء  لقل  القبلي  القياس  درجات  يف 
للمجموعات   "ت"  اختبار  ابستخدام  البحث  موضوع  العقلية  العادات 

اجملموع طالب  درجات  يف  الفروق  داللة  عن  الكشف  يف  يف  املستقلة  تني 
 ( التايل: 1القياس القبلي فكانت النتائج كما هو موضح يف جدول ) 

 
نفس( من املقررات اإلجبارية يف كلية الرتبية جامعة   206اإلحصاء النفسي ) املدخل إىلمقرر  *

، ويكلف الباحثان أو أحدمها  عملي( 2نظري،  2ته بواقع أربع ساعات أسبوعياً )القصيم ويتم دراس
 بتدريسه يف غالبة األحيان. 
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ي يف اإلحصاء لدى طالب  األكادميتنمية بعض العادامل العقلية وأثرها على بعض ا  غريامل ا رتبطة ابإلجناز 
 كلية الرتبية جبامعة القصيم
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(: داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية  1جدول )
 والضابطة يف القياس القبلي 

قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط  اجملموعة  األبعاد  املتغريات 
 مستوى الداللة  "ت"

العادات  
 العقلية

 5.254 31.704 التجريبية  ة املثابر 
1.106 0.274 

 5.226 30.167 الضابطة  غري دالة 

 4.777 29.852 التجريبية  التفكري مبرونة 
0.777 0.440 

 5.079 28.833 الضابطة  غري دالة 
التفكري ما وراء  

 املعريف
 5.928 32.296 التجريبية 

0.985 0.329 
 5.022 30.867 الضابطة  غري دالة 

التساؤل وطرح  
 املشكالت 

 6.034 32.407 التجريبية 
0.557 0.580 

 6.647 31.467 الضابطة  غري دالة 

 5.251 31.037 التجريبية  السعي حنو الدقة 
0.224 0.823 

 4.975 30.733 الضابطة  غري دالة 
تطبيق املعرفة  

 السابقة 
 5.366 30.593 التجريبية 

0.993 0.325 
 5.459 29.167 بطة الضا غري دالة 

 16.268 187.889 التجريبية  الدرجة الكلية 
1.620 0.111 

 14.757 181.233 الضابطة  غري دالة 

االجتاه حنو  
 اإلحصاء 

املشاعر اإلجيابية  
 والسلبية 

 3.962 13.185 التجريبية 
0.940 0.351 

 4.646 14.267 الضابطة  غري دالة 

 5.149 14.741 التجريبية  الكفاءة املعرفية 
0.227 0.821 

 4.590 15.033 الضابطة  غري دالة 

 7.701 23.667 التجريبية  القيمة 
0.353 0.726 

 6.562 24.333 الضابطة  غري دالة 

 4.985 16.815 التجريبية  الصعوبة 
0.232 0.817 

 4.175 16.533 الضابطة  غري دالة 

 18.858 68.407 التجريبية  الدرجة الكلية 
0.375 0.709 

 16.524 70.167 الضابطة  غري دالة 

 11.147 100.519 التجريبية  قلق اإلحصاء 
0.739 0.463 

 12.365 102.833 الضابطة  غري دالة 
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( من جدول  متوسطي 1يتضح  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  ال  أنه   )
للعاد القبلي  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  العقلية  درجات  ات 

يف   اجملموعتني  تكافؤ  يؤكد  ما  وهو  اإلحصاء،  وقلق  اإلحصاء  حنو  واالجتاه 
 قبلياً.

  أدوامل البحث: خامسًا: 
 (:الباحثان   :إعداد)عة مالعادامل العقلية لدى طالب اجلا مقياس  •

إعداد    العقلمت  عادات  من    مقياس  العديد  مراجعة  خالل  من 
 ومن بينها:ات العقل  عادالدراسات السابقة اليت تناولت قياس 

والشمراين،   • الطنطاوي  )الشخص،  إعداد  2015دراسة  فيها  مت  واليت   )
 مقياس لعادات العقل للمراهقني. 

)النادي،   • العقل  2009ودراسة  لعادات  مقياس  إعداد  فيها  مت  واليت   )
 لطالبات املرحلة اإلعدادية 

واجلراح،   • )عناقرة  لعادات  2015دراسة  مقياس  إعداد  فيها  واليت  العقل  ( 
 للمقبلني على الدراسة اجلامعية وملتحقني ابلسنة التحضريية جبامعة طيبة 

يف    العقل  عادات  مقاييس  مراجعة  خالل  من  الباحثان  الحظ  حيث 
الدراسات السابقة أن هذه املقاييس إما ان تكون أعدت ملرحلة قبل املرحلة  

طال  أو  اإلعدادية  املرحلة  أو  الثانوية  املرحلة  مثل  وشك  اجلامعية  على  ب 
االلتحاق ابجلامعة يف حني ان عينة البحث احلايل من طالب املرحلة اجلامعية  
السابقة   ابلدراسات  العقل  عادات  مقاييس  أن  كما  اخلامس،  ابملستوى 
تتضمن عادات عقل خمتلفة ومتباينة عن تلك املتبناة يف البحث احلايل ، ولذا  
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العق لعادات  مقياساً  الباحثان إبعداد  قام  قد مت  فقد  ما سبق  وبناء على  ل. 
احلايل   البحث  يف  املتبناة  الستة  العقلية  للعادات  الإلجرائية  التعريفات  حتديد 

 ومن مث صياغة فقرات وعربات املقياس يف صورته األولية.
املقياس يف صورته األولية من   بند موزعة على ست عادات    60وتكون 

التفكري   مبرونة،  التفكري  )املثابرة،  هي  وطرح  عقلية  التساؤل  املعريف،  وراء  ما 
جديدة(،   مواقف  يف  السابقة  املعرفة  تطبيق  الدقة،  حنو  السعي  املشكالت، 

لعبارات    10بواقع   االستجابة  وتتم  املقياس؛  أبعاد  من  بعد  لكل  عبارات 
إطالقاً   علي  تنطبق  بال  يبدأ  االستجابة  مخاسي  تدريج  خالل  من  املقياس 

لتقاب متاماً  علي  بتنطبق  )لينتهي  الدرجات  ومجيع  5،  4،  3،  2،  1ل  (؛ 
بني   ما  البعد  درجة  وترتاوح  االجتاه،  موجبة  املقياس    50إىل    10عبارات 

 درجة. 
 الك اءة السيكومرتية للمقياس:  

   :صدق عبارامل ا قياس 
مت التأكد من الصدق البنائي للمقياس احلايل ابستخدام التحليل العاملي  

حتديد النموذج املفرتض للمقياس والذي  التوكيدي ابلنسبة لألبعاد، حيث مت  
النموذج   افرتاض  وبعد  ارتباطية،  عالقة  بينها  عوامل كامنة  ستة  من  يتكون 

األقصى   االحتمال  بطريقة  التحليل  مت  النموذج،  ابستخدام   M.Lوحتديد 
؛ فكانت مؤشرات  AMOS V. 21 (Arbuckle, 2012)الربانمج اإلحصائي  

 (:2كما هي موضحة جبدول )جودة املطابقة للنموذج املفرتض  
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(: مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املفرتض ملقياس العادات  2جدول )
 العقلية 

2x df /df2x GFI AGFI 
17.666 9 1.963 0.961 0.912 

NFI IFI TLI CFI RMSEA 
0.970 0.955 0.973 0.944 0.027 

 

جدول   من  ملقياس  (  2)يتضح  املفرتض  النموذج  العقليأن  ة  العادات 
ودرجات احلرية    2بياانت العينة حيث كانت النسبة بني كابدرجة كبرية  يطابق  

من   املطابقة    2أقل  )مؤشر حسن  قيم  املطابقة    GFIوكانت  ومؤشر حسن 
املقارن    AGFIاملعدل   املطابقة  املعياري    CFIومؤشر  املطابقة    NFIومؤشر 

املتزايد   املطابقة  لويس    IFIومؤشر  توكر  مرتفعة  مجيعها   (TLIومؤشر  قيم 
وكذلك مؤشر جذر متوسط مربع   -واحد صحيح–وقريبة من حدها األقصى  

التقريب   من    RMSEAخطأ  أقل  البنائي    0.05كان  الصدق  يؤكد  ما  وهو 
العقلية؛  ملقياس   ملقياس  العادات  البنائي  النموذج  التايل  الشكل  ويوضح 

 ية(:العادات العقلية وتشبعات األبعاد )األوزان االحندارية املعيار 
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 (: النموذج البنائي ملقياس العادات العقلية 1شكل )

( أن األوزان االحندارية املعيارية )التشبعات( لألبعاد  1يتضح من الشكل )
يف حالة بعد التساؤل وطرح    0.573وتراوحت ما بني    0.3مجيعها أكرب من  

  يف حالة التفكري ما وراء املعريف، وما سبق يؤكد الصدق   0.711املشكالت و
 البنائي ملقياس العادات العقلية.

    :االتساق الداخلي لعبارامل ا قياس  
من   بعد  يف كل  العقلية  العادات  مقياس  عبارات  جتانس  من  التأكد  مت 
عبارة   درجات كل  بني  املصححة  االرتباط  معامالت  املقياس حبساب  أبعاد 

ب العبارة  إليه  املنتمية  للبعد  الكلية  والدرجة  املقياس  عبارات  حذف  من  عد 
البعد، فكانت معامالت االتساق كما هي موضحة   العبارة من درجة  درجة 

 (:3جبدول )
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 (: معامالت االتساق لعبارات مقياس العادات العقلية 3جدول )
 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

 التفكري ما وراء املعريف التفكري مبرونة  املثابرة 
1 0.780** 1 0.824** 1 0.739** 
2 0.689** 2 0.749** 2 0.818** 
3 0.470** 3 0.859** 3 0.761** 
4 0.501** 4 0.804** 4 0.731** 
5 0.638** 5 0.821** 5 0.860** 
6 0.743** 6 0.752** 6 0.792** 
7 0.622** 7 0.658** 7 0.605** 
8 0.709** 8 0.640** 8 0.663** 
9 0.780** 9 0.867** 9 0.642** 
10 0.784** 10 0.829** 10 0.611** 

 تطبيق املعرفة السابقة  السعي حنو الدقة  التساؤل وطرح املشكالت 
1 0.658** 1 0.639** 1 0.609** 
2 0.673** 2 0.642** 2 0.644** 
3 0.622** 3 0.678** 3 0.632** 
4 0.615** 4 0.643** 4 0.660** 
5 0.681** 5 0.626** 5 0.640** 
6 0.668** 6 0.690** 6 0.678** 
7 0.605** 7 0.776** 7 0.624** 
8 0.600** 8 0.614** 8 0.649** 
9 0.687** 9 0.557** 9 0.651** 
10 0.604** 10 0.508** 10 0.679** 

تساوي    0.01ومستوى  50)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة   0.01** دالة عند مستوى 
0.254 ) 

 

)يت االرتباط بني درجات عبارات كل  3ضح من جدول  أن معامالت   )
بعد من أبعاد مقياس العادات العقلية والدرجة الكلية للبعد بعد حذف درجة  
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عند مستوى   ودالة إحصائياً  ارتباط موجبة  معامالت  البعد  العبارة من درجة 
 ، وهو ما يؤكد اتساق وجتانس عبارات كل بعد فيما بينها.0.01
  جامل ا قياس: ثبامل در 

املختلفة   وأبعاده  العقلية  العادات  مقياس  درجات  ثبات  من  التأكد  مت 
 (:4ابستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت كما هي موضحة جبدول )

 (: معامالت ثبات درجات مقياس العادات العقلية وأبعاده الفرعية 4جدول )
التفكري   املثابرة 

 مبرونة 
التفكري ما وراء  

 املعريف
تساؤل وطرح  ال

 املشكالت 
السعي حنو  

 الدقة 
تطبيق املعرفة  

 السابقة 
املقياس  
 ككل

0.771 0.828 0.837 0.853 0.814 0.848 0.840 
 

( أن للمقياس معامالت ثبات مقبولة إحصائياً، ومما 4يتضح من جدول )
يؤكد   ما  وهو  ومطمئنة  جيدة  إحصائية  مؤشرات  للمقياس  أن  يتضح  سبق 

 البحث احلايل.  صالحية استخدامه يف
 .(الباحثان :إعداد)اإلحصاء قلق مقياس  •

اإلحصاء   قلق  تناولت  اليت  البحثية  األدبيات  مراجعة  خالل  من  اتضح 
ندرة املقاييس اليت مت تصميمها لقياسه يف البيئة العربية، وأن املقاييس املتوافرة  

الذاتية يف   والفاعلية  اإلحصاء  االجتاه حنو  اخللط بني  فيها  اإلحصاء  اآلن مت 
يرتبط   أن  جيب  اإلحصاء  قلق  أن  مالحظة  جيب  اإلحصاء، كذلك  وقلق 
طالب   لدى  قلقاً  تسبب  قد  اإلحصاء  يف  مواقف  فهناك  ابحملتوى، 
العليا،   الدراسات  طالب  لدى  املشكلة  نفس  متثل  ال  ولكنها  البكالوريوس 
مت   اليت  املقاييس  على  الباحثان  الحظها  اليت  اجلوهرية  املالحظات  ومن 
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ال  إعدا مفاهيم  على  تضمنها  البكالوريوس  لدى طالب  اإلحصاء  لقلق  دها 
مبادئ   يدرسون  الغالب  يف  فهم  هبا،  املقصود  البكالوريوس  طالب  يعي 
لإلحصاء   أكثر  متيل  مواقف  تضمنت  املقاييس  هذه  أن  حني  يف  اإلحصاء 
طالب   تناسب  املقاييس  فهذه  وابلتايل  الفروض،  واختبار  االستداليل 

العلي على  الدراسات  اعتمدت  املقاييس  هذه  معظم  أكرب، كذلك  بصورة  ا 
أتكيد   ضوء  ويف  اإلحصاء  لقلق  أجنبية  مقاييس   .Vanhoof et alترمجة 

الثقافية  (3 ,2006) بالبيئة  يتأثر  اإلحصاء  قلق  املاسة    بأن  احلاجة  ظهرت 
البكالوريوس   مبرحلة  اجلامعة  طالب  لدى  اإلحصاء  لقلق  مقياس  لتصميم 

 ربية.يناسب البيئة الع
راعي الباحثان أن يتضمن املقياس السلوكيات اليت  إلعداد املقياس احلايل  و 

  25ترتبط مبقرر اإلحصاء يف مرحلة البكالوريوس، ويف ضوء ذلك مت صياغة  
أ قد روعي يف صياغتها  تتسم  عبارة  والبساطةن  حىت جييب عليها    ابلسهولة 

ت املقياس أبن حيدد  ، وتتم االستجابة على عبارا ن مبوضوعية وصدقو املشارك 
الطالب مستوى القلق الذي يسببه املوقف الذي تتضمنه العبارة ابالختيار من  
قلق   يسبب  أبداً،  القلق  لك  يسبب  )ال  يف  يتمثل  مخاسي  تدريج  خالل 

لتقابل  بسيط، يسبب قلق متوسط، يسبب قلق كبري، يسبب قلق كبري جداً(، 
الدرجة املرتفعة يف املقياس    وتعرب  ( على الرتتيب،5،  4، 3،  2، 1الدرجات )

املقياس   ترتاوح درجة  الطالب حيث  لدى  قلق اإلحصاء  ارتفاع مستوى  عن 
( الدرجة  )25بني  والدرجة  بطريقة  (؛  125(  املقياس  تعليمات  صياغة  ومت 

 واضحة، وبذلك أصبح املقياس جاهزاً يف صورته األولية.
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 الك اءة السيكومرتية للمقياس: 

  :صدق عبارامل ا قياس 
لتأكد من صدق عبارات املقياس احلايل مت عرضه يف صورته املبدئية على  ل

حمكم( لالستعانة    12يف علم النفس الرتبوي )املتخصصني    احملكمني   عدد من 
ارتباطها ومدى  املقياس  عبارات  يف  وضوح  ب  برأيهم  ومدى  اإلحصاء،  قلق 

در  على  املقياس  عبارات  مجيع  حازت  وقد  اللغوية،  وسالمتها  جة  صياغتها 
امل  بعض  مع  عليها  احملكمني  اتفاق  من  يف  الحظات  عالية  مراعاهتا  مت  اليت 

 صياغة عبارات املقياس يف صورته النهائية. 
وقد مت التأكد من صدق بنود املقياس احلايل ابستخدام التحليل العاملي  
حتديد   مت  حيث  للمقياس،  البنائي  الصدق  من  للتأكد  وذلك  التوكيدي، 

للم املفرتض  الدرجة  النموذج  من  عام  عامل كامن  من  يتكون  والذي  قياس 
األوىل هو قلق اإلحصاء تتشبع عليه عبارات املقياس، وبعد افرتاض النموذج  

األقصى   االحتمال  بطريقة  التحليل  اإلحصائي    MLمت  الربانمج  ابستخدام 
AMOS V. 21 (Arbuckle, 2012)  املطابقة جودة  مؤشرات  فكانت  ؛ 

 (:5موضحة جبدول )للنموذج املفرتض كما هي  
 (: مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املفرتض ملقياس قلق اإلحصاء 5جدول )

2x df /df2x GFI AGFI 
519.894 275 1.891 0.992 0.960 

NFI IFI TLI CFI RMSEA 
0.972 0.966 0.969 0.975 0.016 
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يطابق  قلق اإلحصاء  أن النموذج املفرتض ملقياس  (  5) يتضح من جدول  
النسبة بني كاة كبرية  بدرج العينة حيث كانت  ودرجات احلرية أقل    2بياانت 
ومؤشر حسن املطابقة املعدل    GFIوكانت قيم )مؤشر حسن املطابقة    2من  

AGFI    املقارن املطابقة  املعياري    CFIومؤشر  املطابقة  ومؤشر    NFIومؤشر 
املتزايد   لويس    IFIاملطابقة  قيم مرتفعة   (TLIومؤشر توكر  قريبة من  و مجيعها 

األقصى   صحيح–حدها  خطأ    وكذلك-واحد  مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
وهو ما يؤكد الصدق البنائي ملقياس    0.05كان أقل من    RMSEAالتقريب  

 قلق اإلحصاء.
 ( جدول  االحندارية  6ويوضح  واألوزان  املعيارية  غري  االحندارية  األوزان   )

 العامل العام: املعيارية )التشبعات( لعبارات مقياس قلق اإلحصاء على 
(: معامالت االحندار غري املعيارية واملعيارية )التشبعات( لعبارات  6جدول )

 مقياس قلق اإلحصاء 

 العبارة  م

الوزن  
االنحداري  
المعياري  
 )التشبع(

الوزن  
االنحداري  

غير 
ي  المعياري  ر

عيا
 الم

خطأ
ال

رجة  
الح

بة 
لنس

ا
 

 ×× ×× 1.00 0.647 قرب امتحان مقرر اإلحصاء  1
 **4.294 0.264 1.134 0.683 ور محاضرة مقرر اإلحصاء حض 2
 **5.693 0.254 1.446 0.620 طلب املساعدة من أستاذ مقرر اإلحصاء  3
 **3.866 0.280 1.083 0.623 عندما أتناقش مع زمالئي حول مقرر اإلحصاء  4

5 
عندما يطلب منى اإلجابة عن سؤال في محاضرة  

 اإلحصاء 
0.604 0.749 0.217 3.460** 

 **3.675 0.235 0.864 0.533 مذاكرة مقرر اإلحصاء  6
 **3.644 0.263 0.957 0.570 مراجعة أستاذ مقرر اإلحصاء في مكتبة  7
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 العبارة  م

الوزن  
االنحداري  
المعياري  
 )التشبع(

الوزن  
االنحداري  

غير 
ي  المعياري  ر

عيا
 الم

خطأ
ال

رجة  
الح

بة 
لنس

ا
 

 **4.301 0.279 1.200 0.565 القيام ببحث يخص مقرر اإلحصاء  8

9 
عندما يطلب منى مناقشة وتفسير حل معين في مقرر 

 اإلحصاء 
0.684 1.218 0.276 4.412** 

 **5.084 0.263 1.335 0.705 عندما يطلب منا تذكر قانون معين في مقرر اإلحصاء  10

11 
عندما تعرض علينا أشكال ورسوم بيانية ويطلب منا 

 تفسيرها 
0.840 1.131 0.255 4.432** 

 **5.074 0.254 1.290 0.709 حضور الدروس العملية في مقرر اإلحصاء  12

13 
ات مقرر اإلحصاء اقتراب ظهور نتيجة امتحان

 الفصلية أو النهائية 
0.838 1.311 0.280 4.681** 

 **4.896 0.300 1.469 0.757 قراءة وتفسير النتائج اإلحصائية   14

15 
أداء الوجبات وحل التدريبات الخاصة بمقرر  

 اإلحصاء 
0.801 1.112 0.249 4.462** 

 **3.367 0.247 0.831 0.715 اتخاذ القرار بشأن تسجيل مقرر اإلحصاء  16

17 
عندما تختلف إجابتي في امتحان اإلحصاء عن 

 اجابات زميل لي 
0.517 0.893 0.228 3.910** 

 **4.854 0.237 1.153 0.612 التفكير في امتحان اإلحصاء  18
 **4.861 0.251 1.222 0.792 مراجعة إجاباتك في اختبار مقرر اإلحصاء  19
 **3.639 0.175 0.637 0.794 شرح مصطلح إحصائي معين  20
 **3.488 0.176 0.613 0.564 التعامل مع األرقام واملعادالت اإلحصائية  21

22 
التفكير في التقدير الذي سأحصل عليه عند دراسة 

 مقرر اإلحصاء 
0.538 0.616 0.193 3.198** 

23 
عندما يراجع أستاذ مقرر اإلحصاء إجاباتي على 

 سؤال ما في املحاضرة 
0.489 0.596 0.193 3.198** 

24 
عندما يطلب منى حل مسألة في مقرر اإلحصاء أمام 

 زمالئي
0.474 0.598 0.192 3.112** 

25 
التفكير في تطبيقات اإلحصاء في مجال عملي 

 املستقبلي 
0.623 0.715 0.180 3.969** 

   2.58تساوي   0.01، قيمة النسبة الحرجة الجدولية عند مستوى 0.01** دالة عند مستوى 
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( أن األوزان االحندارية املعيارية )التشبعات( لعبارات 6يتضح من جدول )
من   أكرب  مجيعها  عند    0.3املقياس  دالة  احلرجة  النسبة  قيم  مجيع  وجاءت 

للمقياس وأن عبارات    0.01مستوى   املفرتض  النموذج  وهو ما يؤكد صدق 
 املقياس تتشبع على عامل عام واحد هو قلق اإلحصاء.

 خلي لعبارامل ا قياس:   االتساق الدا  
معامالت   حبساب  وجتانسها  املقياس  عبارات  اتساق  من  التأكد  مت 
االرتباط املصححة بني درجات كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية  
للمقياس بعد حذف درجة العبارة منها، فكانت معامالت االتساق كما هي  

 (: 7موضحة جبدول )
 لعبارات مقياس قلق اإلحصاء  (: معامالت االتساق7جدول )

 االرتباط  م االرتباط  م االرتباط  م االرتباط  م االرتباط  م
1 0.706** 6 0.598** 11 0.822** 16 0.737** 21 0.571** 
2 0.702** 7 0.612** 12 0.691** 17 0.538** 22 0.545** 
3 0.443** 8 0.615** 13 0.814** 18 0.682** 23 0.499** 
4 0.539** 9 0.712** 14 0.742** 19 0.794** 24 0.493** 
5 0.652** 10 0.734** 15 0.772** 20 0.760** 25 0.620** 

تساوي    0.01ومستوى    50)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة    0.01** دالة عند مستوى  
0.254 ) 

   

 ( من جدول  قلق  7يتضح  مقياس  عبارات  بني  االرتباط  معامالت  أن   )
مجيعها  اإل منها  العبارة  درجة  حذف  بعد  للمقياس  الكلية  والدرجة  حصاء 

مستوى   عند  إحصائياً  ودالة  موجبة  ارتباط  يؤكد  0.01معامالت  ما  وهو   ،
 اتساق وجتانس عبارات املقياس فيما بينها.
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  :ثبامل درجامل ا قياس 
ألفا كرونباخ   معامل  ابستخدام  املقياس  درجات  ثبات  من  التأكد  مت 

، وهو ما يؤكد أن لدرجات املقياس معامالت  0.841ه مساويه  فكانت قيمت
سيكومرتية   مؤشرات  للمقياس  أن  يتضح  سبق  ومما  إحصائياً،  مقبولة  ثبات 

 جيدة ومطمئنة، وهو ما يؤكد صالحية استخدامه يف البحث احلايل.  
 مقياس االجتاه حنو تعلم اإلحصاء )إعداد الباحثان(: •

الب استفاد  املقياس  هذا  والدراسات  إلعداد  النظري  اإلطار  من  احثان 
اإلحصاء   حنو  االجتاه  على  للتعرف  فيها  استخدمت  اليت  واملقاييس  السابقة 

ومت نشره    1992وزمالؤه يف   Schauوخاصة املقياس الذي مت إعداده من قبل  
دراسة   من  أكثر  ؛  (Schau et al., 1995; Dauphinee et al., 1997)يف 

يف صو  احلايل  املقياس  األولية  وتضمن  أبعاد    28رته  أربعة  على  تتوزع  عبارة 
يف   املعرفية  والكفاءة  اإلحصاء  جتاه  والسلبية  اإلجيابية  املشاعر  يف  تتمثل 
اإلحصاء والقيمة والصعوبة، ومت حتديد أبعاد املقياس يف ضوء ما مت مراجعته  
من دراسات تناولت ببنية االجتاه حنو تعلم اإلحصاء، وتتم االستجابة لعبارات  
وينتهي   املقياس من خالل تدريج مخاسي االستجابة يبدأ بغري موافق إطالقاً 

(، والدرجة املرتفعة تعرب عن  5،  4،  3،  2،  1مبوافق متاماً، لتقابل الدرجات )
 اجتاهات اجيابية مرتفعة حنو تعلم اإلحصاء.   
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 الك اءة السيكومرتية للمقياس: 
   :صدق بنود ا قياس 

املقيا صدق  من  التأكد  يف  مت  التوكيدي  العاملي  التحليل  ابستخدام  س 
حالة األبعاد، وذلك للتأكد من الصدق البنائي للمقياس، فبعد أن مت حتديد  
النموذج املفرتض للمقياس والذي يتكون من أربعة عوامل صرحية على أبعاد  
التحليل   تتشبع على عامل كامن واحد هو االجتاه حنو اإلحصاء مت  املقياس 

 .AMOS vابستخدام الربانمج اإلحصائي    MLل األقصى  بطريقة االحتما

21.0 (Arbuckle, 2012)    للنموذج املطابقة  جودة  مؤشرات  فكانت 
 (: 8املفرتض كما هي موضحة جبدول )

(: مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املفرتض ملقياس االجتاه حنو  8جدول )
 تعلم اإلحصاء 

2x df /df2x GFI AGFI 
3.894 2 1.947 0.920 0.901 
NFI IFI TLI CFI RMSEA 

0.983 0.996 0.967 0.989 0.015 
 

االجتاه حنو اإلحصاء  أن النموذج املفرتض ملقياس  (  8)يتضح من جدول  
ودرجات احلرية    2بياانت العينة حيث كانت النسبة بني كابدرجة كبرية  يطابق  

من   املطابقة    2أقل  )مؤشر حسن  قيم  املطابقة   GFIوكانت    ومؤشر حسن 
املقارن    AGFIاملعدل   املطابقة  املعياري    CFIومؤشر  املطابقة    NFIومؤشر 

املتزايد   املطابقة  لويس    IFIومؤشر  توكر  مرتفعة   (TLIومؤشر  قيم  مجيعها 
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وكذلك مؤشر جذر متوسط مربع   -واحد صحيح–وقريبة من حدها األقصى  
التقريب   من    RMSEAخطأ  أقل  البنائي    0.05كان  الصدق  يؤكد  ما  وهو 

و لل واألوزان  مقياس؛  للمقياس  املفرتض  النموذج  التايل  الشكل  يوضح 
 االحندارية املعيارية )التشبعات( ألبعاد املقياس على العامل الكامن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

                          

                 

        

       

 
(: النموذج البنائي املفرتض ملقياس االجتاه حنو اإلحصاء وتشبعات  2شكل )

 األبعاد على العامل الكامن 
من   االحندا2) شكل  يتضح  األوزان  أن  )تشبعات(  (  املعيارية  أبعاد  رية 
يف حالة بعد املشاعر    0.496تراوحت ما بني  و   0.3أكرب من    املقياس مجيعها 

هو ما يؤكد صدق النموذج  يف حالة بعد القيمة،    0.880اإلجيابية والسلبية و 
عامل كامن واحد هو االجتاه  تتشبع على    أبعاد املقياس املفرتض للمقياس وأن  

 حنو اإلحصاء. 
 الداخلي لعبارامل ا قياس:    االتساق  

حبساب   بينها  فيما  وجتانسها  املقياس  عبارات  اتساق  من  التأكد  مت 
املقياس   عبارات  من  عبارة  درجة كل  بني  املصححة  االرتباط  معامالت 
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العبارة من درجة   العبارة بعد حذف درجة  إليه  املنتمية  للبعد  الكلية  والدرجة 
 (:9ي موضحة جبدول )البعد، فكانت معامالت االتساق كما ه

 (: معامالت االتساق لعبارات مقياس االجتاه حنو اإلحصاء 9جدول )

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 
 الصعوبة  القيمة  الكفاءة املعرفية  املشاعر اإلجيابية والسلبية 

1 0.771** 1 0.685** 1 0.795** 1 0.790** 
2 0.672** 2 0.780** 2 0.812** 2 0.767** 
3 0.628** 3 0.832** 3 0.754** 3 0.671** 
4 0.554** 4 0.899** 4 0.637** 4 0.786** 
5 0.729** 5 0.648** 5 0.685** 5 0.615** 
6 0.770** 6 0.833** 6 0.669** 

6 0.652** 
 0.01** دالة عند مستوى 

 )قيمة معامل االرتباط اجلدولية 
 ( 0.254تساوي   0.01ومستوى   50جم عينة عند ح 

7 0.640** 
8 0.603** 

7 0.641** 
9 0.534** 

( االرتباط بني درجات عبارات كل  9يتضح من جدول  أن معامالت   )
بعد حذف   العبارة  إليه  املنتمية  للبعد  الكلية  والدرجة  املقياس  أبعاد  من  بعد 

ارتباط   معامالت  البعد  درجة  من  العبارة  عند  درجة  إحصائياً  ودالة  موجبة 
 ، وهو ما يؤكد اتساق وجتانس عبارات كل بعد فيما بينها.0.01مستوى 

حبساب   بينها  فيما  املقياس  أبعاد  وجتانس  اتساق  من  التأكد  مت كذلك 
معامالت االرتباط املصححة بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس بعد  

اال معامالت  فكانت  منها،  البعد  درجة  موضحة  حذف  هي  تساق كما 
 (: 10جبدول )

 (: معامالت االتساق ألبعاد مقياس االجتاه حنو اإلحصاء 10جدول )

 الصعوبة  القيمة  الكفاءة املعرفية  املشاعر اإلجيابية والسلبية  األبعاد 
 **0.687 **0.640 **0.719 **0.772 معامل االرتباط 
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ل بعد من  ( أن معامالت االرتباط بني درجات ك10يتضح من جدول )
أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البعد منها معامالت  

مستوى   عند  إحصائياً  ودالة  موجبة  اتساق  0.01ارتباط  يؤكد  ما  وهو   ،
 وجتانس أبعاد املقياس فيما بينها.

  :ثبامل درجامل ا قياس 
ألفا  مت التأكد من ثبات درجات املقياس وأبعاده الفرعية ابستخدام معامل 

 (:11كرونباخ فكانت كما هي موضحة جبدول )
(: معامالت ثبات درجات مقياس االجتاه حنو اإلحصاء وأبعاده  11جدول )

 الفرعية 
 املقياس ككل  الصعوبة  القيمة  الكفاءة املعرفية  املشاعر اإلجيابية والسلبية 

0.772 0.870 0.790 0.816 0.843 
 

 
حنو اإلحصاء وأبعاده الفرعية    ( أن ملقياس االجتاه 11يتضح من جدول )

مؤشرات   للمقياس  أن  يتضح  سبق  ومما  إحصائياً،  مقبولة  ثبات  معامالت 
 إحصائية جيدة ومطمئنة وهو ما يؤكد صالحية استخدامه يف البحث احلايل. 

لقياس اإلجناز األكادميي يف مقرر املدخل إىل اإلحصاء    اإلجناز األكادميي: •
لى درجات الطالب يف اإلختبار النهائي  يف البحث احلايل مت اإلعتماد ع

 للمقرر كمؤشر لإلجناز األكادميي. 
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 الربانمج ال درييب على عادامل العقل: )إعداد الباحثان( •
  :مقدمة 

التطور    إثراء  يف  احلديثة نسبياً  اجملاالت  العقل من  تعليم عادات  يعد 
اقف  األكادميي واليت تسهم بشكل فعال يف تعديل سلوكيات الطالب يف املو 

إمكانية   على  العقلية  العادات  تعليم  يعتمد  حيث  إجيايب،  بشكل  التعليمية 
حتقيق   عليهم  تصعب  اليت  املواقف  يف  وحتسينها  الطالب  سلوكيات  تطوير 

 Costa (2008, 16)املخرجات التعليمية الصحيحة أو الدقيقة، حيث يشري  
واقف التعلم  إىل أنه ميكن التعامل مع عادات العقل كمخرجات تعليمية مثل م

التقليدية، إال أنه يف املواقف التعليمية التقليدية تركز املخرجات التعليمية على  
كم اإلستجاابت الصحيحة اليت يعرفها املتعلم حول موضوع التعلم، يف حني  
أن تعليم عادات العقل يهتم بكيفية سلوك الطالب عندما ال يعرف اإلجابة  

ت إمكانية  على  يؤكد  وهذا  املتعلمني  الصحيحة.  وقدرات  تفكري  طريقة  طوير 
يف   مبرونة  التفكري  على  وحثهم  املختلفة  املعرفة  مواقف  يف  النقدية  وعاداته 

 (.85،  2003القضااي اليت تستثري إهتمامهم )كوستا وكاليك، 
ويهتم تعليم عادات العقل بتعزيز طرق املتعلمني يف إنتاج املعرفة أكثر من  

امل املعارف  أنتاج  إعادة  العقل إىل  جمرد  تعليم عادات  له، حيث يهدف  تاحة 
األكادميي من حالل   النفدية يف عملهم  للمواقف  تطويره  املتعلم كيفية  تعليم 

( آخر  شخص  منظور  من  والتعلم  مبرونة  والتفكري   ,Costaاإلستفسار 
2008, 16). 
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لتنمية ستة عادات   وبناء على ما سبق فقد اقرتح الباحثان برانجماً تدريبياً 
وكاليك  عقلي اقرتحها كوستا  اليت  عادة  عشر  الستة  من   Costa andة 

Kalick  حيث مت إنتقاء الستة عادات األكثر إرتباطأ بتعلم اإلحصاء وهي ،
تطبيق  عادات:   )امليتامعرفية(،  التفكري  التفكري حول  مبرونة،  التفكري  املثابرة، 

 حتري الدقة  املعارف السابقة يف املواقف اجلديدة، التساؤل وطرح املشكالت،

  :م هوم الربانمج 
هو نظام متكامل من اخلربات التدريبية املخطط هلا واليت تتضمن جمموعة  
من األهداف اليت يسعى الربمنج لتحقيقها من خالل جمموعة من اإلجراءات  
مت   واليت  التقومي  وأساليب  والفنيات  واإلسرتاتيجيات  التدريبية  واألنشطة 

ات العقل. حيث يتم إدراج تعليم عادات  إعدادها من أجل تنمية بعض عاد
العقل ضمن األنشطة الصفية ملقرر املدخل إىل اإلحصاء لطالب قسم الرتبية  
البدنية بكلية الرتبية، حبيث يركز الربانمج على استخدام العادة العقلية يف أثناء  

 احملاضرة ويوظفها من خالل األنشطة التدريبية املرتبطة مبقرر اإلحصاء.
  بناء الربانمج: مربرامل 

تنبع مربرات بناء برانمج تنمية بعض عادات العقل يف البحث احلايل من  
( أوضحها  اليت  العقلية  العادات  وأبعاد   ,Costa, 2008خالل خصائص 

17): 
أكثر   • أنه  إنتقاء وتوظيف منط سلوك عقلي معني يرى  األفراد على  قدرة 

 إنتاجية من غريه يف موقف حمدد.
 لتوظيف منط سلوك عقلي حمدد دون غريه. نزعة الفرد الشخصية  •
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 قدرة الفرد على إدراك الفرص املالءمة لتوظيف منط سلوك عقلي معني. •
والقدرات وتنفيذها من أجل تطبيق وتنفيذ منط   • للمهارات  الفرد  إمتالك 

 سلوك عقلي حمدد.
املتواصل والدؤوب من أجل حتسني أداء منط سلوك   • الفرد ابلسعي  إلتزام 

 عقلي حمدد.
العقلية على أهنا سياسة عقلية يتبعها الفرد  إ • التعامل مع العادات  مكانية 

 يف خمتلف املواقف احلياتية. 
  :إجراءامل إعداد الربانمج 

مراجعة الدراسات السابقة املتاحة يف جمال تنمية العادات العقلية مثل   •
)زكي،   حسن،  2017دراسات  والشورى، 2016؛  املطرب  ؛ 

( من  2015؛ عبدالرازق،  2012، ؛ عالمي2017؛ املقيد، 2014
بناء   واسرتاتيجيات  وأساليب  أنشطة  منها يف حتديد  اإلستفادة  أجل 

 الربانمج.
 حتديد اهلدف العام للربانمج واألهداف الفرعية له. •
العقلية   • العادات  لتنمية  املناسبة  التدريبية  األنشطة  وإعداد  حتديد 

 املتضمنة يف الربانجمز 
عادات العقل احملددة على جلسات الربانمج  توزيع األنشطة التدريبية ل •

 وفقا إلطار زمين مناسب.
أثناء   • وللطالب  للباحث  توافرها  الواجب  واملتطلبات  األدوات  إعداد 

 تطبيق الربانمج من أوراق عمل وأقالم وأدوات...... اخل.
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 إعداد الواجبات املنزلية املرتبطة بكل جلسة من جلسات الربانمج.  •
صور  • يف  الربانمج  املتخصصني  عرض  من  جمموعة  على  املبدئية  ته 

اليت   الربانمج ومدى مالءمتها لألهداف  أنشطة  إلبداء آرائهم حول 
 يسعى الربانمج إىل حتقيقها.

 تعديل الربانمج وفقا آلراء السادة احملكمني. •
  :اهلدف العام للربانمج 

)املثابرة    العقل  عادات  بعض  تنمية  إىل  الربانمج  التفكري  -يهدف 
"امليتامعريف"  -مبرونة   التفكري  حول  يف  -التفكري  السابقة  املعارف  تطبيق 

اجلديدة   املشكالت  -املواقف  وطرح  "حتري  -التساؤل  الدقة  حنو  السعي 
الدقة"( لدى طالب قسم الرتبية الرتبية البدنية بكلية الرتبية جامعة القصيم من  

ب يف  وتطبيقاهتا  العقل  عادات  وتوظيف  استخدام  على  التدريب  عض  خالل 
 األنشطة املرتبطة بتعلم اإلحصاء. 

  :األهداف ال رعية للربانمج 
يتم حتقيق اهلدف العام للربانمج من خالل جمموعة من األهداف الفرعية،  
حيث يتوقع من كل طالب يف هناية التدريب على على كل عادة من العادات  

 العقلية املتضمنة يف الربانمج أن يكون قادرا على: 
 دة العقلية اليت يتم التدريب عليها.حتديد مفهوم العا •
يتم   • اليت  العقلية  العادة  ملفهوم  املختلفة  املرتادافات  من  جمموعة  حتديد 

 التدريب عليها. 
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ينتج أكرب عدد ممكن من املواقف احلياتية املتنوعة اليت ميكن استخدام   •
 وتوظيف العادة العقلية اليت يتم التدريب عليها فيها.

الذ  • الفرد  خصائص  يتم  حتديد  اليت  العقلية  ابلعادة  يتميز  أن  جيب  ي 
 التدريب عليها. 

استخدام العادة العقلية اليت يتم التدريب عليها يف مواقف مرتبطة بتعلم   •
 اإلحصاء. 

التدريب   • اليت يتم  العادة  اليت تقوم عليها  املبادئ األساسية  استخالص 
 عليها.

إىل • عليها  التدريب  يتم  اليت  العقلية  العادة  استخدام  مواقف  نقل   
 جديدة. 

 املراقبة الذاتية ألداء الطالب للعادة العقلية اليت يتم التدريب عليها. •
  :ال ئة ا س هدفة من الربانمج 

الرتبية    قسم  طالب  لدى  العقل  عادات  تنمي  الربانمج  يستهدف 
 البدنية بكلية الرتبية جامعة القصيم.

  :ال رتة الزمنية ل ن يذ الربانمج 
الربانم  تنفيذ  بواقع  يتوقع  تدريبية  جلسة  عشر  أربعة  خالل  من  ج 

 دقيقة.  90جلسة واحدة أسبوعيا مدهتا حوايل  
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  :اإلسرتاتيجيامل ا س خدمة يف الربانمج 
احملاضرة،   أمهها:  من  اإلسرتاتيجيات  من  جمموعة  على  الربانمج  يقوم 
يف   العمل  النمذجة،  التأمل،  التعزيز،  الذهين،  العصف  اجلماعية،  املناقشة 

 الواجبات املنزلية، املراقبة الذاتية.  جمموعات،
 :أساليب ال قومي 

يتم تقومي مدى حتقق األهداف املنشودة من تطبيق الربانمج التدرييب من  
 خالل األساليب التالية:

العقلية   • للعادات  القبلي  القياس  من خالل  ذلك  ويتم  املبدئي:  التقومي 
العقل العادات  مقياس  الربانمج ابستخدام  املستخدم يف  املتضمنة يف  ية 

 البحث احلايل. 
من   • جلسة  أهداف كل  حتقق  مدى  تقومي  يتم  حيث  البنائي:  التقومي 

اجلماعية   واملناقشات  األسئلة  طرح  خالل  من  الربانمج  جلسات 
والتغذية الراجعة أثناء كل جلسة فضال عن تقومي الواجبات املنزلية اليت  

 يتم تكليف الطالب هبا يف هناية كل جلسة.
القياس  التقومي   • من خالل  للربانمج  النهائي  التقومي  يتم  النهائي: حيث 

مقياس   ابستخدام  الربانمج  يف  املتضمنة  العقلية  للعادادت  البعدي 
 العادات العقلية املستخدم يف البحث احلايل.

القياس   • من خالل  للربانمج  التتبعي  التقومي  يتم  حيث  التتبعي:  التقومي 
املتضمن  العقلية  للعادادت  مقياس  التتبعي  ابستخدام  الربانمج  يف  ة 
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العادات العقلية املستخدم يف البحث احلايل والذي يتم بعد شهرين من  
 إنتهاء تطبيق الربانمج. 

 :  1ن ائج البحث وت سرياهتا
  األول: أواًل: ن ائج ال حقق من ال رض

للبحث احلايل على "توجد   الفرض األول  بني  دالة إحصائياً  فروق  ينص 
لبعض  القبلي والبعدي    القياسني راد اجملموعة التجريبية يف  متوسطي درجات أف

قلق   ويف  البعدي،  القياس  لصاع  اإلحصاء  حنو  واالجتاه  العقلية  العادات 
 اإلحصاء لصاع القياس القبلي". 

"ت"   اختبار  استخدام  مت  الفرض  هذا  صحة  مدى  من  وللتحقق 
اجملموعة التجريبية  للمجموعات املرتبطة يف املقارنة بني متوسطي درجات أفراد  

يف القياسني القبلي والبعدي ملتغريات الدراسة وذلك بعد التأكد من اعتدالية  
 توزيع الدرجات، فكانت النتائج كما هو موضح ابجلدول التايل:

(: داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف  12جدول )
جتاه حنو اإلحصاء وقلق  القياسني القبلي والبعدي للعادات العقلية ولال 

 اإلحصاء 
االحنراف  املتوسط القياس األبعاد املتغريات

 املعياري 
متوسط 
 الفروق 

االحنراف 
مستوى  قيمة "ت" املعياري للفروق

 الداللة 
العادات  
 املثابرة  العقلية

 5.254 31.704 القبلي
10.333 5.226 10.275 0.01 

 1.990 42.037 البعدي 

 
لدليل اخلاص  يف ضوء اتوصيات اجلمعية األمريكية لعلم النفس طبقاً لمت عرض نتائج البحث احلايل  1

 . (Nicol & Pexman, 2011)املعد من قبل بعرض النتائج 
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االحنراف  املتوسط القياس األبعاد املتغريات
 املعياري 

متوسط 
 الفروق 

االحنراف 
مستوى  قيمة "ت" املعياري للفروق

 الداللة 

 التفكري مبرونة 
 4.777 29.852 القبلي

13.667 4.591 15.468 0.01 
 1.968 43.519 البعدي 

التفكري ما وراء  
 املعريف

 5.928 32.296 القبلي
9.074 7.016 6.720 0.01 

 2.273 41.370 البعدي 
التساؤل وطرح  

 املشكالت 
 6.034 32.407 القبلي

10.630 5.969 9.254 0.01 
 2.426 43.037 البعدي 

 السعي حنو الدقة 
 5.251 31.037 القبلي

10.630 5.982 9.234 0.01 
 2.434 41.667 البعدي 

 تطبيق املعرفة السابقة 
 5.366 30.593 القبلي

12.777 5.549 11.965 0.01 
 2.133 43.370 البعدي 

 الدرجة الكلية 
 16.268 187.889 القبلي

67.111 17.590 19.825 0.01 
 5.664 255.000 البعدي 

االجتاه حنو  
 اإلحصاء 

املشاعر اإلجيابية  
 والسلبية 

 3.962 13.185 القبلي
12.704 3.220 20.498 0.01 

 1.528 25.889 البعدي 

 الكفاءة املعرفية 
 5.149 14.741 القبلي

11.667 4.804 12.619 0.01 
 1.474 26.407 البعدي 

 القيمة 
 7.701 23.667 القبلي

14.667 7.894 9.655 0.01 
 3.932 38.333 البعدي 

 الصعوبة 
 4.985 16.185 القبلي

13.778 4.108 17.429 0.01 
 2.791 30.593 البعدي 

 الدرجة الكلية 
 18.858 68.407 القبلي

52.815 15.442 17.772 0.01 
 6.897 121.222 البعدي 

 قلق اإلحصاء 
 11.147 100.519 القبلي

47.630 5.039 49.111 0.01 
 7.392 52.889 البعدي 

 

( جدول  من  مستوى 12يتضح  عند  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  أنه   )
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي    0.01
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ق ويف  البعدي،  القياس  لصاع  اإلحصاء  حنو  ولالجتاه  العقلية  لق  للعادات 
 اإلحصاء لصاع القياس القبلي.

 اثنيًا: ن ائج ال حقق من ال رض الثاين:

إحصائياً   دالة  فروق  "توجد  احلايل على  للبحث  الثاين  الفرض  بني  ينص 
يف   والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  أفراد  درجات    البعدي   القياسمتوسطي 
ل  األكادميي  واإلجناز  اإلحصاء  حنو  ولالجتاه  العقلية  اجملموعة  للعادات  صاع 

 التجريبية ويف قلق االختبار لصاع اجملموعة الضابطة".
"ت"   اختبار  استخدام  مت  الفرض  هذا  صحة  مدى  من  وللتحقق 
اجملموعتني   أفراد  درجات  متوسطي  بني  املقارنة  يف  املستقلة  للمجموعات 
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ملتغريات الدراسة، فكانت النتائج كما  

 موضح ابجلدول التايل: هو
(: داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية  13جدول )

والضابطة يف القياس البعدي للعادات العقلية ولالجتاه حنو اإلحصاء وقلق  
 اإلحصاء واإلجناز األكادميي يف مقرر اإلحصاء 

االحنراف   املتوسط  اجملموعة  األبعاد  املتغريات 
 املعياري 

قيمة  
 ""ت

مستوى  
 الداللة 

 العادات العقلية 

 املثابرة 
 1.990 42.037 التجريبية  

11.564 0.01 
 4.840 30.467 الضابطة 

 التفكري مبرونة 
 1.968 43.519 التجريبية  

14.780 0.01 
 4.684 29.167 الضابطة 

 التفكري ما وراء املعريف
 2.273 41.370 التجريبية  

10.357 0.01 
 4.399 31.600 الضابطة 

 0.01 8.910 2.426 43.037 التجريبية  التساؤل وطرح  
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االحنراف   املتوسط  اجملموعة  األبعاد  املتغريات 
 املعياري 

قيمة  
 ""ت

مستوى  
 الداللة 

 5.463 32.867 الضابطة  املشكالت 

 السعي حنو الدقة 
 2.434 41.667 التجريبية  

10.695 0.01 
 4.437 31.367 الضابطة 

 تطبيق املعرفة السابقة 
 2.133 43.370 التجريبية  

12.920 0.01 
 4.790 30.433 الضابطة 

 الدرجة الكلية 
 5.664 255.000 التجريبية  

25.110 0.01 
 13.241 185.900 الضابطة 

االجتاه حنو  
 اإلحصاء 

 املشاعر اإلجيابية والسلبية 
 1.528 25.889 التجريبية  

19.538 0.01 
 2.888 13.733 الضابطة 

 الكفاءة املعرفية 
 1.474 26.407 التجريبية  

13.861 0.01 
 3.866 15.433 الضابطة 

 القيمة 
 3.932 38.333 التجريبية  

10.746 0.01 
 5.569 24.467 الضابطة 

 الصعوبة 
 2.791 30.593 التجريبية  

15.366 0.01 
 3.824 16.833 الضابطة 

 الدرجة الكلية 
 6.897 121.222 التجريبية  

18.778 0.01 
 12.420 70.467 الضابطة 

 حصاء قلق اإل 
 7.392 52.889 التجريبية  

18.186 0.01 
 12.224 102.233 الضابطة 

 اإلجناز األكادميي 
 7.477 86.148 التجريبية  

4.884 0.01 
 9.146 75.257 الضابطة 

 

( جدول  من  مستوى 13يتضح  عند  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  أنه   )
والضابط  0.01 التجريبية  اجملموعتني  درجات  متوسطي  القياس  بني  يف  ة 

مقرر   األكادميي يف  واإلجناز  اإلحصاء  ولالجتاه حنو  العقلية  للعادات  البعدي 
اجملموعة   لصاع  اإلحصاء  قلق  ويف  التجريبية،  اجملموعة  لصاع  اإلحصاء 

 الضابطة.
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 اثلثًا: ن ائج ال حقق من ال رض الثالث:
إحصائياً  دالة  فروق  توجد  احلايل على "ال  للبحث  الثالث  الفرض    ينص 
والتتبعي   البعدي  التطبيقني  التجريبية يف  أفراد اجملموعة  بني متوسطي درجات 

 .للعادات العقلية ولالجتاه حنو اإلحصاء وقلق اإلحصاء"

"ت"   اختبار  استخدام  مت  الفرض  هذا  صحة  مدى  من  وللتحقق 
للمجموعات املرتبطة يف املقارنة بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية  

القي هو  يف  النتائج كما  فكانت  الدراسة،  ملتغريات  والتتبعي  البعدي  اسني 
 موضح ابجلدول التايل:

(: داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف  14جدول )
القياسني البعدي والتتبعي للعادات العقلية ولالجتاه حنو اإلحصاء وقلق  

 اإلحصاء  

حنراف  اال املتوسط  القياس  األبعاد  املتغريات 
 املعياري 

متوسط  
 الفروق 

االحنراف  
املعياري  
 للفروق

قيمة  
 "ت"

مستوى  
 الداللة 

العادات  
 العقلية

 املثابرة 
 1.990 42.037 البعدي 

0.296 1.324 1.162 
0.256 
 1.767 41.741 التتبعي  غري دالة 

 التفكري مبرونة 
 1.968 43.519 البعدي 

0.149 0.769 1.001 0.327 
 1.713 43.370 التتبعي  غري دالة 

التفكري ما وراء  
 املعريف

 2.273 41.370 البعدي 
0.148 1.433 0.537 

0.596 
 1.867 41.222 التتبعي  غري دالة 

التساؤل وطرح  
 املشكالت 

 2.426 43.037 البعدي 
0.222 1.502 0.769 0.449 

 2.237 42.815 التتبعي  غري دالة 

 السعي حنو الدقة 
 2.434 41.667 البعدي 

0.186 2.434 0.395 0.696 
 1.929 41.481 التتبعي  غري دالة 

 0.423 0.814 1.655 0.259 2.133 43.370 البعدي تطبيق املعرفة  
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حنراف  اال املتوسط  القياس  األبعاد  املتغريات 
 املعياري 

متوسط  
 الفروق 

االحنراف  
املعياري  
 للفروق

قيمة  
 "ت"

مستوى  
 الداللة 

 غري دالة  2.100 43.111 التتبعي  السابقة 

 الدرجة الكلية 
 5.664 255.000 البعدي 

1.259 4.212 1.554 0.132 
 5.325 253.741 التتبعي  غري دالة 

االجتاه حنو  
 اإلحصاء 

املشاعر اإلجيابية  
 والسلبية 

 1.528 25.889 البعدي 
0.556 2.118 1.363 0.185 

 2.359 26.444 التتبعي  غري دالة 

 الكفاءة املعرفية 
 1.474 26.407 البعدي 

0.074 0.385 1.000 
0.327 
 1.451 26.482 التتبعي  غري دالة 

 القيمة 
 3.932 38.333 البعدي 

0.333 1.901 0.911 0.371 
 4.234 38.000 التتبعي  غري دالة 

 الصعوبة 
 2.791 30.593 البعدي 

0.148 1.262 0.610 
0.547   
 2.547 30.444 التتبعي  غري دالة 

 الدرجة الكلية 
 6.897 121.222 البعدي 

0.148 3.255 0.237 0.815 
 7.458 121.370 التتبعي  غري دالة 

 قلق اإلحصاء 
 7.392 52.889 البعدي 

0.370 2.544 0.756 0.456 
 6.981 53.259 التتبعي  غري دالة 

 

( أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي  14يتضح من جدول )
العقلية   للعادات  والتتبعي  البعدي  القياسني  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات 

 اه حنو اإلحصاء وقلق اإلحصاء. ولالجت
من خالل نتائج التحقق من الفروض الثالثة السابقة يتضح وجود فعالية  
للربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية بعض عادات العقل والذي أثر على تنمية  

لديهم اإلحصاء  قلق  اإلحصاء وخفض  حنو  الطالب  هذه  اجتاهات  وتتفق   ،
)حسن،   دراسات  نتائج  مع  عبدالرازق،  2016النتائج  زكي،  2015؛  ؛ 

( يف فاعلية الربامج التدريبية يف تنمية عادات العقل  2005؛ الرابغي،  2016
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على العديد من املتغريات غري املعرفية ذات الصبغة اإلنفعالية، كما تتفق هذه  
)حممد، دراسات  نتائج  مع  عبداجمليد،  2014النتائج  فعالية  2014؛  يف   )

العقلية   العادات  اليت  تنمية  املقررات  حنو  الطالب  اجتاهات  تنمية  على 
( دراسة  نتائج  مع  تتفق  تنمية   (Zonnefeld, 2015يدرسوهنا، كما  فعالية  يف 

عادات العقل يف تنمية اإلجتاه حنو اإلحصاء، كما تتفق هذه النتائج مع نتائج  
 ,.Zeidner, 1991; Lalond & Gardner, 1993; Khavenson et al)دراسات  

2012; Macher et al., 2011; 2013; Onwuegbuzie, 2004; Teman, 

اإلجتاه حنو اإلحصاء وبني   (2013 لوجود عالقات سلبية بني  توصلت  واليت 
تنمية   أن  احلالية  للدراسة  السابقة  النتائج  أوضحت  حيث  اإلحصاء،  قلق 
عينة   لدى  اإلحصاء  قلق  مستوى  خفض  إىل  أدى  اإلحصاء  حنو  اإلجتاه 

 الدراسة. 
ت يف  وميكن  العقلية  العادات  تنمية  فعالية  خالل  من  النتائج  هذه  فسري 

أظهرت   األكادميي كما  ابلسياق  املرتبطة  املتغريات  من  العديد  على  التأثري 
العقلية من   السابقة، حيث أدى تنمية بعض العادات  الدراسات  العديد من 

ش نتيجة  اإلحصاء  مقرر  حنو  اإلجتاه  تنمية  إىل  التدرييب  الربانمج  عور  خالل 
الطالب ابرتفاع مستوى قدرته على التعامل مع املشكالت اإلحصائية ابملقرر  
من خالل إكتساب الطالب لنمط عقلي ساعده على التغلب على العقبات  
أدى   فقد  املختلفة،  اإلحصائية  املهام  وإجناز  األهداف  حتقيق  عن  والعوائق 

درته على اإلنتقاء  تنمية بعض العادات العقلية لدى عينة الدراسة إىل زايدة ق
والتفضيالت بني األداءات املالئمة للتعامل مع كل مهمة إحصائية وهذا ما  
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( نوفل  العقلية  68،  2008يؤكده   العادات  إكتساب  أن  إىل  يشري  ( حني 
للمنبهات  مي املناسبة  والسلوكيات  األداء  وتفضيل  اختيار  من  الفرد  كن 

انت إىل  تقوده  حبيث  هلا،  يتعرض  اليت  أداء  واملثريات  أو  ذهنية  عمليات  قاء 
ما   قضية  أو  مشكلة  ملواجهة  أمامه  متاحة  خيارات  جمموع  من  ما  سلوك 

النهج هذا  على  على  واملداومة  ودال  واضح  بشكل  انعكس  الذي  األمر   .
قدرته   ويثق يف  الطالب  يشعر  فعندما  اإلحصاء  مقرر  الطالب حنو  اجتاهات 

عها املشاعر اإلجيابية حنو املقرر،  على التعامل مع احملتوى املعريف للمقرر تنمو م
اإلحصاء   حنو  اإلجتاه  ميثل  خيربها  حيث  اليت  واالنفعاالت  املشاعر  حمصلة 

كما    ، (Zhang et al., 2012, 2الطالب عرب الزمن يف سياق تعلم اإلحصاء )
العقلية   العادات  نتيجة منو  املهام اإلحصائية  التعامل مع  الثقة يف  أدى زايدة 

معتق تشكيل  مع  إىل  التعامل  يف  الطالب  ثقة  من  تعزز  وافكار  معرفية  دات 
مع   التعامل  على سلوكه يف  واضح  بشكل  انعكس  والذي  اإلحصائية  املهام 

ب اتفقت  فقد  املختلفة،  اإلحصائية  ثالثة  املهام  وجود  على  الدراسات  عض 
أبعاد لالجتاه هي البعد الوجداين والذي يعرب عن مشاعر الفرد ، والبعد املعريف  

الفرد  وا ميثل سلوكيات  والذي  السلوكي  والبعد   ، الفرد  أفكار  يعرب عن  لذي 
 .(Olson & Zanna, 1993; Gomez- Chacon, 2000وأفعاله )

ومممن انحيممة أخممرى فقممد أدى منمممو األجتمماه حنممو اإلحصمماء إىل اخنفممماض 
مستوى قلق اإلحصاء لدى عينة الدراسة نتيجممة للعالقممة العكسممية بممني اإلجتمماه 

اإلحصمماء وبممني مسممتوى قلممق اإلحصمماء وهممذا ممما أكدتممه العديممد مممن حنممو املقممرر 
حيممث صممنفت االجتاهممات حنممو اإلحصمماء يف العديممد مممن الدراسممات السممابقة، 
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، فقممد الدراسات السابقة ضمن املتغريات الشخصية املتسببة يف قلممق اإلحصمماء
دالممة  عكسممية وجممود عالقممةإىل  (Khavenson et al., 2012)أوضممحت دراسممة 

 .بني االجتاهات حنو اإلحصاء وقلق اإلحصاءإحصائيا 
 رابعا: ن ائج ال حقق من ال رض الرابع:

الفرض   مدى صحة  من  التحقق  يف  بريسون  ارتباط  معامل  استخدام  مت 
توجد عالقات ارتباطية دالة إحصائياً  الرابع للبحث احلايل والذي ينص على "

البعدي  بني   القياس  يف  التجريبية  اجملموعة  طالب  العقلية  درجات  للعادات 
وبني اإلجناز األكادميي يف مقرر مبادئ  قلق اإلحصاء  و الجتاه حنو اإلحصاء  ول

 اإلحصاء"، فجاءت النتائج كما هي موضحة ابجلدول التايل: 
(: داللة العالقة بني درجات طالب اجملموعة التجريبية يف القياس  15جدول )

وبني اإلجناز  ق اإلحصاء  قل و الجتاه حنو اإلحصاء  البعدي للعادات العقلية ول 
 األكادميي يف مقرر مبادئ اإلحصاء 

 املتغريات 
معامل االرتباط مع  
 العادات العقلية  اإلجناز األكادميي 

معامل االرتباط مع  
 اإلجناز األكادميي 

صاء 
إلح

و ا
ه حن

الجتا
ا

 

 **0.433 املثابرة  **0.580 املشاعر اإلجيابية والسلبية 
 **0.491 فكري مبرونة الت **0.703 الكفاءة املعرفية 

 **0.491 التفكري ما وراء املعريف **0.592 القيمة 
 **0.453 التساؤل وطرح املشكالت  **0.438 الصعوبة 

 **0.462 السعي حنو الدقة  **0.660 الدرجة الكلية 

 **0.648- قلق اإلحصاء 
 **0.560 تطبيق املعرفة السابقة 

 **0.522 الدرجة الكلية 
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 ( أنه:15ل )يتضح من جدو 
بني    0.01توجد عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى   -1

حنو   لالجتاه  البعدي  القياس  يف  التجريبية  اجملموعة  طالب  درجات 
قيمة   أعلى  وكانت  اإلحصاء،  مبادئ  مقرر  يف  ودرجاهتم  اإلحصاء 

املعرفية وبلغت   الكفاءة  االرتباط يف حالة  وأقلها يف    0.703ملعامل 
 .0.438لصعوبة وبلغت  حالة ا

مستوى   -2 عند  إحصائياً  دالة  سالبة  عالقة  درجات    0.01توجد  بني 
طالب اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي لقلق اإلحصاء ودرجاهتم  

 يف مقرر مبادئ اإلحصاء.

بني    0.01توجد عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى   -3
لقياس البعدي للعادات العقلية  درجات طالب اجملموعة التجريبية يف ا

ملعامل   قيمة  أعلى  وكانت  اإلحصاء،  مبادئ  مقرر  يف  ودرجاهتم 
وبلغت   السابقة  املعرفة  تطبيق  حالة  يف  يف    0.560االرتباط  وأقلها 

 .0.433حالة املثابرة وبلغت  

مقرر   يف  األكادميي  اإلجناز  إرتباط  السابقة  النتائج  خالل  من  يتضح 
جتاه حنو مقرر اإلحصاء إرتباطاً إجيابياً، وتتفق هذه  املدخل إىل اإلحصاء ابإل 

 ;Artino et al., 2012)النتائج من نتائج العديد من الدراسات مثل دراسات  

Fullerton & Umphrey, 2001; Onwuegbuzie, 2003; Zeidner, 1991; 

Zhang et al., 2012; Sorge & Schau, 2002; Chiesi & Primi, 2009; 

Stanisavljevic et al., 2014)  وجود على  الدراسات  هذه  أمجعت  حيث   ،
بصفة   اإلحصاء  حنو  اإلجتاه  أو  عامة  بصفة  املقرر  حنو  لإلجتاه  إجيايب  أتثري 
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خاصة على اإلجناز األكادميي يف هذا املقرر. وميكن تفسري هذه النتيجة من  
اإلجناز  اإلجتاهات على  ومنها  التحصيل  إنفعاالت  تلعبه  الذي  الدور    خالل 
األكادميي، حيث أن إنفعاالت التحصيل من العوامل اهلامة اليت تؤثر بشكل  

 (Artino et al., 2012)مباشر على قدرات الطالب األكادميية وهذا ما يؤكده  

الدافعية   املعتقدات  على  والتأكيد  التعلم  بيئة  بتنظيم  االهتمام  ضرورة  على 
التأثري على   البارز يف  التحصيل ودورها  أثناء  وانفعاالت  التحصيل األكادميي 

اإلحصا  مقررات  يظهره  دراسة  وما  اإلحصاء  حنو  اإلجيابية  فاإلجتاهات  ء. 
تناول   على  قدرهتم  من  تعزز  اإلحصاء  حنو  إجيابية  إنفعاالت  من  الطالب 
إىل   يؤدي  مما  واحلب  والرضا  اإلرتياح  من  حبالة  املختلفة  اإلحصائية  املفاهيم 

الت يف  اإلحصائية  مهاراهتم  املختلفة  حتسني  اإلحصائية  التدريبات  مع  عامل 
ف األكادميي،  إجنازهم  على  بدوره  ينعكس  حنو  والذي  الطالب  اجتاهات 

اإلحصائية   املفاهيم  فهم  على  الطالب  يشجع  هاماً  أمراً  تعد  اإلحصاء 
اليومية   احلياة  يف  معارفهم  وتعظيم  اإلحصاء  يف  مهاراهتم  وحتسني  املختلفة 

(Zhang et al., 2012, 2). 
ما أوضحت التائج السابقة إرتباط اإلجناز األكادميي يف مقرر اإلحصاء  ك

سلبياً،   إرتباطاً  اإلحصاء  من  بقلق  العديد  نتائج  من  النتائج  هذه  وتتفق 
دراسات   مثل   ;Zeidner, 1991; Lalond & Gardner, 1993)الدراسات 

Khavenson et al., 2012; Macher et al., 2011; 2013; Onwuegbuzie, 

2004; Teman, 2013; Macher et al., 2013)  هذه توصلت  حيث  ؛ 
الدراسات إىل وجود أتثري عكسي لقلق اإلحصاء على اإلجناز األكادميي يف  
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اإلحصاء، وميكن تفسري ذكل يف إطار املكون املعريف لقلق اإلحصاء والذي  
يتضمن األفكار املشوشة اليت تصاحب تعلم اإلحصاء ومعتقدات الفشل يف  

األداء يف  اإل الذي ينعكس بشكل سليب على  األمر  جناز يف مقرر اإلحصاء 
اإلحصاء  قلق  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  األفكار  فتلك  األحصاء،      إختبارات 

أن    Zeidner (1991, 320)وفقاً   على  يؤكد  اإلحصاء  الذي  ذلك    هوقلق 
العقل التنظيم  وعدم  املشوشة  واألفكار  املستمر  ابلتوتر  يتسم  الذي  ي  األداء 

واالستثارة النفسية عندما يتعرض الفرد إىل حمتوى أو مهمة أو سياق تقوميي  
من   واسع  مدى  يف  األداء  يف  ضعف  ذلك  ويصاحب  ابإلحصاء  متعلق 

ابإلحصاء املتعلقة  األكادميية  لقلق  املواقف  اإلنفعايل  املكون  يلعب  . كما 
از األكادميي  اإلحصاء دوراً هاماً يف العالقة السلبية بني قلق اإلحصاء واإلجن

الفشل يف حتقيق   التوتر واخلوف من  الطالب حبالة من  يف اإلحصاء، فشعور 
األداء   على  سليب  بشكل  يؤثر  اإلحصاء  مقررات  يف  اإلجناز  أو  النجاح 

حيث   الفعل  األكادميي،  ردود  من  معقدة  جمموعة  اإلحصاء  قلق  يتضمن 
بعد  الشعور  يف  تتسبب  رمبا  اليت  إذا ك  ماالنفعالية  القلق  الراحة  مستوى  ان 

العواقب والنتائج احلادة مثل اخلوف واخلشية والفزع   أو العديد من  متوسطاً، 
القلق   مستوى  إذا كان  األخرى  السلبية  النتائج  من  والعديد  اإلحصاء  من 

 .(Onwuegbuzie, 2004, 5مرتفعاً واليت رمبا تعوق تعلم اإلحصاء )
األك اإلجناز  إرتباط  السابقة  النتائج  أكدت  اإلحصاء  كما  يف  ادميي 

من   العديد  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق  إجيابياً،  إرتباطا  العقلية  ابلعادات 
والشورى،   )املطرب  مثل  السابقة  عبدالفتاح،  2014الدراسات  ؛  2014؛ 
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(، حيث أكدت  2016؛ شريف وآخرون،  2012؛ عالمي،  2017املقيد،  
العاد بني  إجيابية  عالقة  وجود  على  الدراسات  هذه  وبني  مجيع  العقلية  ات 

اإلجناز األكادميي يف مقررات أكادميية خمتلفة. وميكن تفسري هذه النتيجة من  
لتعزيز   الطالب  يستخدمها  عقلية  أمناط  مبثابة  العقلية  العادات  خالل كون 
والتساؤالت   املشكالت  مع  والتفاعل  إستهالكها  من  أكثر  للمعرفة  إنتاجه 

التأمل  مبزيد من  يتسم  تقليدي  مهارات    بشكل غري  هلا وكلها  احللول  إلجياد 
يؤكد اإلحصاء، حيث  األكادميي يف  اإلجناز   ,Costa (2001  هامة حيتاجها 

أن عادات العقل تقود املتعلم إىل أفعال إنتاجية ألهنا تتكون نتيجة  على   (13
الستجابة الفرد إىل أمناط معينة من املشكالت والتساؤالت، شرط أن حتتاج  

وإجااب املشكالت  وأتملحلول  وحبث  تفكري  إىل  التساؤالت  أن  ت  . كما 
بني   بني  اإلجيابية  العالقة  هلذه  داالً  تفسرياً  يعد  ذاته  العقل  عادات  مفهوم 
نوفل   يعرفها  حيث  العقلية،  والعادات  اإلحصاء  يف  األكادميي  اإلجناز 

أهنا  68،  2008) على  اختيار  (  من  الفرد  متكن  اليت  املهارات  من  جمموعة 
األداء   هلا،  وتفضيل  يتعرض  اليت  واملثريات  للمنبهات  املناسبة  والسلوكيات 

حبيث تقوده إىل انتقاء عمليات ذهنية أو أداء سلوك ما من جمموع خيارات  
النهج هذا  على  واملداومة  ما  قضية  أو  ملواجهة مشكلة  أمامه  وهذه  متاحة   .

فتع املختلفة،  اإلحصائية  املهام  مع  التعامل  جوهر  ذاهتا  حد  يف  لم  املهارات 
التفاصيل   لكافة  اإلنتباه  مثل  املهارات  بعدد من  يتأثر بشكل كبري  اإلحصاء 
الدقيقة يف املهمة اإلحصائية، ومرونة الطالب يف تعديل اسرتاتيجيته يف احلل، 
واملثابرة وانتقاء التساؤالت اهلامة اليت حتتاج لإلجابة، وحتري الدقة، وكل هذه  
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تساع عقلية  عادات  مبثابة  هي  املهام  املهارات  مع  التعامل  على  الطالب  د 
انحية   ومن  األكادميي.  أدائه  على  ينعكس  الذي  األمر  املختلفة  اإلحصائية 
أخرى فإن عادات العقل تساعد املتعلم على إدارة أفكاره بشكل جيد وتنظيم  

يؤكد   حيث  األكادميي،  أدائه  على  يؤثر  ما  وهذا  )عبدالعظيم،  معارفهم 
ان    (37،  2009 العقعلى  الفعالة  عادات  اإلدارة  من  املتعلمني  متكن  ل 

واجليدة ألفكارهم كما أهنا تدرهبم على تنظيم معلوماهتم بطريقة جيدة، والنظر  
املهام   أداء  من  للتمكن  الذهن  بنية  وتنظم  مألوفة،  غري  بصورة  األشياء  إىل 
التفكري   مهارات  تنمية  إىل  ضمنياً  تقود  فهي  املختلفة  املشكالت  وحل 

اً فإنه ميكن إرجاع العالقة اإلجيابية بني اإلجناز األكادميي يف  وأخري   االبداعي.
اب  معريف  اإلحصاء كمحتوى  إرتباط  إىل  العقلية  والعادات  لعمليات  اإلحصاء 
املشكالت وحل  والرتابط  واالستدالل  التواصل  منها  واليت  وهذه  الرايضية   ،

العناصر  أبرز  من  أهنا  على  الدراسات  من  العديد  أكدت  قد  اليت    العمليات 
 .(Mentors et al., 2010)تساعد العادات العقلية على تعزيزها 

 توصيامل البحث ومقرتحاته: 
حث الطالب وتوجيههم على ممارسة وتعلم عادات العقل املنتجة ملا لذلك  -

 من أتثري كبري يف عملية تعلمهم لإلحصاء وإجنازهم األكادميي فيها.

استهم ملقررات اإلحصاء وهتيئة االهتمام ابجلانب االنفعايل للطالب عند در  -
بيئممة الممتعلم بطريقممة تسممهم يف تكمموين اجتاهممات إجيابيممة حنممو تعلممم اإلحصمماء 
وخفض قلق اإلحصاء لديهم األمر الذي ينعكس على إجنازهم اإلكادميي 

 فيها.
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االعتماد على اسممرتاتيجيات الممتعلم النشممط والمميت تزيممد مممن مسممؤولية الطالممب  -
يممة يف عمليممة الممتعلم، واالهتمممام بممربط املقممرر عممن تعلميممة وجتعلممه أكثممر فاعل

ومتطلباته املختلفة ابحلياة الواقعية واملهنية للطالب، ملا لذلك من أمهيممة يف 
إدراك الطالب لقيمة املقرر وأمهيته يف حياته املهنية، والذي ينعكس إجيابياً 

 على اجتاهات الطالب حنو املقرر.

ايممد جبممودة التعلمميم والممربامج المميت هتممدف يف ظممل التأكيممد احلممايل واالهتمممام املتز  -
لتحقيق ذلممك سممواء املوجهممه للطممالب أو القممائمني علممى التممدريس، فيجممب 
االهتمام برفع كفاءة األساتذة وتنميممة قممدراهتم علممى تنميممة العممادات العقليممة 

 املختلفة للطالب من خالل ما يقومون بتدريسه.

توصممل إليممه مممن نتممائج يف مممن الدراسممات املمكممن القيممام هبمما يف ضمموء ممما مت ال -
 البحث احلايل ما يلي:

o  ،دراسمممممة العالقمممممة بمممممني العمممممادات العقليمممممة وأسممممماليب التفكمممممري
وحماولت تقيمميم هممذه العممادات وجودهتمما وفممق ممما تممرتبط بممه مممن 

 أساليب.

o  تصمممميم بمممرامج لتنميمممة العمممادات العقليمممة لطمممالب التعلممميم قبمممل
و اجلممممامعي والتأكممممد مممممن فاعليتهمممما يف حتسممممني االجتاهممممات حنمممم 

الممتعلم بصممفة عامممة، واملعتقممدات الذاتيممة لممدى الطممالب بصممفة 
 خاصة.

o  تكممممرار نفممممس الدراسممممة احلاليممممة لممممدى طممممالب مممممن ختصصممممات
 أخرى كطالب العلوم الصحية وختصصات الرايضيات.

o  دراسممة العالقممة بممني العممادات العقليممة وأسمماليب الممتعلم املفضمملة
 لدى الطالب.
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 ا راجع:
( حممد  السيد  ا رتبطة  .  (2002أبوهاشم،  ا  غريامل  بت  السببية  العالقامل  منذجة 

الرتبية  يف  اخلاص  الدبلوم  طلالب  لدى  اإلحصائي  السنوي ابلقلق  اللقاء   .
الرتبوية  -العاشر للعلوم  السعودية  اجلمعية  والنفسي،  الرتبوي  والتقومي  القياس 

 . 690-624والنفسية، الرايض، جامعة امللك سعود، 
علي   رشاد  بثينة  عيش،  للتعلم  2017) أبو  ابلدافعية  وعالقته  اإلحصائي  القلق   .)

جملة  والتحصيل الدراسي لدى طالبات الدبلوم العايل بكلية الرتبية جبامعة الطائف.  
 . 95-53،  49، مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس، اإلرشاد الن سي

( عبدالعظيم  شعبان  تنمية (.  2013أمحد،  يف  التفكري  أبعاد  منوذج  استخدام  فعالية 
العقل املنتج والدافعية لإلجناز لدى طالب   لعادات  العقلية املكونة  بعض املهارات 

  584(،  3)29، جامعة أسيوط،  جملة كلية الرتبية أبسيوط كلية الرتبية أبسيوط. 
– 637 . 

(. االجتاه حنو مادة اإلحصاء وتنفيذ البحوث يف ضوء 2018األلفي، مىن عبدالفضيل )
املاجستري.   طلبة  لدى  املتغريات  الرتبيةبعض  األزهر،  جملة  جامعة  الرتبية،  ، كلية 

177(1  ،)77-113 . 
( رمسي  إميان  وعبد،  سالمة  إمساعيل  طلبة  (. 2013الربصان،  لدى  العقل  عادات 

الرايضية. املشكلة  القدرة على حل  العاشر األساسي وإسهامها يف  رسالة    الصف 
 . 192-161(، 127) 34، السعودية،  اخلليج العرىب

(. فعالية وحدة مقرتحة يف العلوم وفق منظور  2013البعلي، إبراهيم عبدالعزيز حممد )
لدى   العلمية  وامليول  التحليلي  التفكري  تنمية  يف  العقل  لعادات  وكاليك  كوستا 

السعودية.   العربية  ابململكة  املتوسط  األول  الصف  العلميةتالميذ  الرتبية  ،  جملة 
 . 135-93(، 5)16مصر، 

( أمحد  إبراهيم  العقلية(.  2002احلارثي،  ال الميذ  العادامل  لدى  الرايض:  وتنمي ها   .
 مكتبة الشقريي.
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  –فاعلية اسرتاتيجية )البداية  أغسطس(.  4-2،  2008حسام الدين، ليلى عبد هللا )
العقل لدى تالميذ الصف   –اإلس جابة   ال حصيل وعادامل  تنمية  ال قومي( يف 

العلوم يف  اإلعدادي  العلميةاألول  "الرتبية  عشر  الثاين  العلمي  املؤمتر  الواقع    . 
 . 42-1اجملتمعي التأثري والتأثر"، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، اإلمساعيلية، 

(. برانمج تدرييب قائم على بعض عادات العقل يف تنمية  2016حسن، رمضان علي )
،  جملة كلية الرتبيةالتفاؤل لدى ذوي صعوابت التعلم من تالميذ املرحلة اإلبتدائية.  

 . 367-303،  (27)107جامعة بنها، 
أثر اس خدام برانمج تدرييب قائم على عادامل العقل  (.  2005الرابغي، خالد حممد )

األول  الصف  طالب  لدى  اإلجناز  دافعية  على  ال  كري  يف  نظرية كوس ا  وفق 
. رسالة ماجيستري غري منشورة، جامعة البلقاء الثانوي اب ملكة العربية السعودية

 التطبيقية، األردن.
عبود )  راضي،  قسم  2017جواد  طلبة  لدى  اإلحصائي  القلق  مقياس  وتطبيق  بناء   )

والنفسية.   الرتبوية  الرتبيةالعلوم  العراق،  جملة كلية  واسط،  جامعة   ،30  ،710-
735 . 

 العقل عادات بعض تنمية يف تدرييب برانمج (. فعالية 2017حممد )  عمر وسيمة زكى،
جملة كلية  القصيم.   جبامعة يةالرتب كلية طالبات لدى  ومستوى الطموح األكادميي

 . 240-185(،  68)4، جامعة طنطا، الرتبية
( حبيب  أمين  "حلل  (.  2006سعيد،  اسرتاتيجية  -Aاس قصى"    –أسأل    –أثر 

A-I    على تنمية عادامل العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل
الكيمياء احلامادة  حتدايت  العلمية،  الرتبية  العاشر،  العلمي  املؤمتر  ورؤى  .  ضر 

 . 464  – 391، 2املستقبل، مصر، جملد 
(. فاعلية برانمج تدرييب لتنمية بعض عادات العقل املنتجة لدى  2011السواح، منار )

األطفال.   برايض  املعلمات  الطالبات  من  الرتبويةجمموعة  العلوم  (،  3) 19،  جملة 
53-97  . 
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 د. إسالم أنور عبد الغين يونس  د. ربيع عبده أمحد رشوان 

ظ والشمراين،  حممد  حممود  الطنطاوي،  السيد،  عبدالعزيز  ظافر  الشخص،  مشبب  افر 
املراهقة.  2015) ملرحلة  العقل  عادات  مقياس  الرتبية(.  عني  جملة كلية  جامعة   ،

 . 490-455(، 4) 39مشس، 
(. العادات 2016شريف، اندية حممود، خليل، وائل سيد أمحد والسيد، مىن حسن )

اإلبتدائية.   املرحلة  تالميذ  لدى  الرايضيات  مادة  بتحصيل  وعالقتها  جملة  العقلية 
 . 252-230(، 3)3، لوم الرتبويةالع

( عبدالسميع  حممد  اجلميل  املدرسية 1999شعلة،  والبيئة  املعريف  الدافع  تفاعل  أثر   .)
على كل من التحصيل الدراسي واالجتاه حنو الدراسة لدى طالب املدرسة الثانوية  

-40،  52، تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب،  جملة علم الن سالصناعية.  
63 . 

)ا حسن  زيزي  وعمر،  عبداحلكيم  إميان  العقل (.  2011لصافوري،  عادامل  تنمية 
.  وال حصيل لدى طالبامل ا رحلة الثانوية من خالل تدريس مادة الرتبية األسرية

السادس   العريب  السنوي  الثالث    –املؤمتر  العايل    –الدويل  التعليم  برامج  تطوير 
عصر املعرفة، كلية الرتبية جامعة  النوعي يف مصر والوطن العريب يف ضوء متطلبات  

 .  1669  –  1647، 3املنصورة، جملد 
دراسة مقارنة لعادامل العقل لدى  (. 2006الصباغ، مسيلة، بنتني، جاة واجلعيد، نورة )

. املؤمتر العلمي  الطلبة ا   وقت يف ا ملكة العربية السعودية ونظرائهم يف األردن
ت املوهبة:  )رعاية  للموهبة  عبد اإلقليمي  امللك  مؤسسة  املستقبل(،  أجل  من  ربية 

 . 743-713العزيز لرعاية املوهوبني، جدة، اململكة العربية السعودية، 
(. فاعلية برانمج مقرتح قائم على بعض عادات العقل 2014عبدالفتاح، سيد عبد هللا )

 املنتجة يف تنمية مهارات القوة الرايضياتية لدى تالميذ الصف اخلامس اإلبتدائي.
 . 272-194(،  3) 17، جملة تربوايمل الرايضيامل

 يف  العقل عادات على قائم  تدرييب برانمج  (. فاعلية2015مصطفى ) حممد عبدالرازق،
 ، جامعة عنيالرتبية كلية جملةاخلاصة.   الرتبية بقسم للطالب الذاتية تنمية الكفاءة

 . 567-475(، 39)3مشس، 
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ج قائم على اسرتاتيجيات التفكري املتشعب  (. فاعلية برانم2009عبدالعظيم، رمي أمحد )
املرحلة  تالميذ  لدى  العقلية  العادات  وبعض  اإلبداعية  الكتابة  مهارات  تنمية  يف 

 . 112-32، 94مصر، جملة القراءة وا عرفة، اإلعدادية. 
إبراهيم ) الدماغ يف  2014عبداجمليد، عبدهللا  إىل  املستند  التعلم  نظرية  أثر استخدام   .)

الفل لدى تدريس  املادة  دراسة  حنو  واالجتاه  العقل  عادات  بعض  تنمية  على  سفة 
املتفوقني دراسياً.   الثانوية  املرحلة  الن س طالب  الرتبية وعلم  ،  دراسامل عربية يف 

53  ،111-175 . 
( عبداحلميد  السيد  انصر  تدريس  (.  2011عبيدة،  يف  التفكري  استديو  استخدام 

تالميذ  لدى  التأملي  التفكري  ومستوايت  املنتج  العقل  عادات  لتنمية  الرايضيات 
اإلعدادي. األول  ال دريس الصف  وطرق  ا ناهج  يف  مصر،  دراسامل   ،173  ،

103-147 . 
( عبدهللا  بن  حباب  بنت  وضحى  تنمية  (.  2013العتييب،  يف  التفكري  خرائط  فاعلية 

 عادات العقل و مفهوم الذات األكادميي لدى طالبات قسم األحياء بكلية الرتبية.
و  الرتبوية  للعلوم  القرى  أم  جامعة  السعودية،  الن سيةجملة   ،5(1  )1  ،187-

250 . 
( العقل يف  (.  2012عالمي، علي محد انصر  قائم على عادامل  إثرائي  برانمج  أثر 

مبكة   ا  وسط  األول  الصف  طالب  لدى  الرايضية  والقوة  اإلبداعي  ال  كري 
 . رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية. ا كرمة
أثر برانمج تدرييب قائم على عادامل العقل يف مواقف (.  2005ة حممد )عمور، أميم

. رسالة  حياتية يف تنمية مهارامل ال  كري اإلبداعي لدى طلبة ا رحلة األساسية
 دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان األردن. 

( انيف  حممد  أربد  (.  2012عياصرة،  طالبات كلية  لدى  الشائعة  العقل  عادات 
 . 312-293(، 3) 20، مصر، العلوم الرتبوية  اجلامعية.

http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143009
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143009
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143009
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1443069
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1443069
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1157141
http://qsu.opac.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1157141
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 د. إسالم أنور عبد الغين يونس  د. ربيع عبده أمحد رشوان 

الذات على 2007عثمان، أمحد عبدالرمحن ) (. أتثري استخدام املنظم املتقدم وفاعلية 
والتحصي اإلحصاء  الرتبية.  قلق  يف  اخلاص  الدبلوم  طلبة  لدى  فيها  جملة كلية  ل 

 .    101-50(، 70) 17، جامعة بنها، الرتبية
( فاروق  والبيئة  1993عثمان،  واجلنس  الدراسي  ابلتخصص  وعالقته  القلق  أمناط   .)

اخلليج.   أزمة  أثناء  اجلامعة  طالب  الن سلدى  علم  العامة  جملة  املصرية  اهليئة   ،
 . 53-38،  25للكتاب، القاهرة، 

 ( تليوانت  السنة  2017عقيلة،  طلبة  لدى  للتعلم  ابلدافعية  وعالقته  اإلحصاء  قلق   .)
اجلزائر ميدانية يف جامعة  دراسة  انسانية واجتماعية:  علوم  احلكمة  .  2األوىل  جملة 

والن سية الرتبوية  اجلزائر،  للدراسامل  والتوزيع،  للنشر  احلكمة  ،  9، مؤسسة كنوز 
239-252 . 

حازم )  عناقرة،  عبدالكرمي  زايد  واجلراح،  سليمان  العقل  2015رايض  عادات   .)
وعالقتها ابلذكاءات املتعددة لدى طالب السنة التحضريية جبامعة طيبة يف اململكة 

 . 75-29(، 4)21، األردن، جملة ا نارة للبحوث والدراساملالعربية السعودية. 
 ( عبدالسالم  مندور  هللا،  تنمية  (.  2009فتح  يف  ملارزانو  التعلم  أبعاد  منوذج  فعالية 

السادس   الصف  تالميذ  لدى  العقل  وعادات  العلوم  يف  املفاهيمي  االستيعاب 
 . 125-83(، 2)12، مصر، جملة الرتبية العلمية االبتدائي.

 مهارامل تنمية  يف العقل عادامل  اسرتاتيجيامل أثر(.  2007ممدوح ) هيثم لقاضي،ا
الثانوية لدى  اللغوي االتصال ا رحلة  غري  األردن يف  طلبة  دكتوراة  رسالة   .

 منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن. 
 ( علي  بن  عثمان  يف 2017القحطاين،  ابلعقود  التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  أثر   .)

وخفض  تد اإلحصائي  التفكري  مهارات  تنمية  على  الرتبوي  اإلحصاء  مقرر  ريس 
تبوك.   جامعة  الرتبية  بكلية  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  اإلحصائي  اجمللة  القلق 

 . 224-229(،  1) 6، الرتبوية الدولية ا  خصصة
( حممد  أميمة  وعمور،  حممود  يوسف  وال  كري (.  2005قطامي،  العقل  عادامل 

 . عمان، األردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. طبيق()النظرية وال
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فاعلية برانمج تدرييب مس ند إىل عادامل العقل يف    (.2007الكركي، وجدان خليل )
. رسالة دكتورة غري منشورة، جامعة عمان  تنمية ال  كري الناقد لدى طلبة اجلامعة

 العربية، عمان، األردن. 
   ( بيتا  وكاليك،  آرثر  العقل(.  2003كوستا،  عادامل  وتقصي  )ترمجة:  اس كشاف   .

األهلية   الظهران  مدارس  مجال(،  وفوزي  داود  صالح  ومراجعة  عبدالغين  حامت 
 السعودية: دار الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيع.

 ( خمتار  عبدالرازق  لتنمية  (.  2012حممود،  احلقيقي  التدريس  معايري  على  قائم  برانمج 
جملة   .مهارات معلمي اللغة العربية االبداعية وعادات العقل املنتج لدى تالميذهم

 . 611 –  517(، 1)28، جامعة أسيوط،   كلية الرتبية
( حممد  مرفت  عا 2014كمال،  يف  تدريبية  وحدة  فعالية  تنمية  (.  يف  العقل  دات 

لدى  الرايضيات  وحنو  حنوها  واالجتاه  اإلبداعي  والتفكري  الرايضي  التحصيل 
-100(،  2)48،  دراسامل عربية يف الرتبية وعلم الن سالطالبات اجلامعيات.  

162 . 
) بن خالد املطرب، والشورى، حممد أمحد  أثر2014سعد   قائم برانمج استخدام (. 
 لطلبة والتحصيل املنطقي/ الرايضي الذكاء يف تنمية العقل عادات اسرتاتيجية على

 . 460-423(، 28) 112، الكويت، الرتبوية اجمللةالثاين املتوسط.  الصف
فاعلية برانمج مقرتح قائم على عادامل العقل  (،  2017املقيد، سامر حممد عبد هللا )

بغزة األساسي  الرابع  الصف  طالب  لدى  الرايضية  القوة  تنمية  رسالة  يف   .
 جيستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة. ما

(. أثر التفاعل بني تنويع اسرتاتيجيات التدريس وأمناط التعلم 2009النادي، عزة حممد )
املرحلة اإلعدادية.   لدى طالبات  العقل  تنمية بعض عادات  تربوية  على  دراسامل 

 . 249-213(، 3)15، كلية الرتبية، جامعة حلوان، واج ماعية
حم )نوفل،  بكر  يف 2006مد  األساسية  املرحلة  طلبة  لدى  الشائعة  العقل  عادات   .)

األردن.   الدولية يف  الغوث  ا علم/الطالبمدارس وكالة  التابع جملة  الرتبية  ، معهد 
 . 33-8،  1لألونوروا، اليونسكو،  
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 د. إسالم أنور عبد الغين يونس  د. ربيع عبده أمحد رشوان 

( بكر  حممد  عادامل  (.  2008نوفل،  ابس خدام  ال  كري  تنمية  يف  عملية  تطبيقامل 
 ردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. . عمان، األالعقل

( بيومي  عبدالرمحن  حسنني  سامية  على   (.2013هالل،  قائمة  إسرتاتيجية  فاعلية 
لدى  العقل  عادات  بعض  وتنمية  الرايضيات  حتصيل  ىف  الست  التفكري  قبعات 

، السعودية،  دراسامل عربية يف الرتبية وعلم الن سطالب الصف األول الثانوى.  
44(1 ،)16-123  . 

( علي  حلمي  انصر  التعلم  2016يوسف،  على  قائمة  مقرتحة  اسرتاتيجية  فاعلية   .)
اإلحصاء  قلق  وخفض  التحصيل  تنمية  يف  الرتبوي  اإلحصاء  لتدريس  ذاتياً  املنظم 

الرتبية.   طالب كلية  الرايضيامللدى  تربوايمل  لرتبوايت  جملة  املصرية  اجلمعية   ،
 . 160-103(،  10)19الرايضيات، 

Anderson, J.; Costa A. L. & Kallick, B. (2008). Describing the Habits of Mind. 

In A.L. Costa & B. Kallick (Eds). Learning and Leading With Habits of 

Mind: 16 Essential Characteristics for Success. (Pp. 59-68). USA, 

Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum 

Development ASCD. 

 Arbuckle, J. L. (2012). Amos (Version 21.0) [Computer Program]. Chicago: 

IBM SPSS. 

Artino, A. R.; Holmboe, E. S. & Durning, S. J. (2012). Can Achievement 

Emotions Be Used to Better Understand Motivation, Learning, and 

Performance in Medical Education?. Med Teach, 34,240–244. 
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 ملخص الدراسة:
دراتعدددعلد دددد دشةلددديدقةددد أدراعب ددديدةددد د ادددلا  د  رل ددديدهددد الدرا ةراددديدرإلا ددديد ى

رمل هدد ة دق دد  دكالددندمددبد ددند تطددن در دد  دقرا دد دراضددط ودققل دديدراضدد ادادد  درا د دديد
 ادددلا  د  رل ددديدراضدددط ودراددد درا ةرادددادقرملىدددت  دري ت دددلش د د  ردددلىدقراتعدددعلد دددد د ةدددع د

را ةراديد دندرخللةل ديىدقك  تدلد   ديديت  لهلدرا ببدرمل ه ة دذق دقل ديدراضد ادرا ريد ديدقد
(د ددددند٥٢(د ددددندرادددد م ة دق ١١٠ ددددندرا د دددديدرمل هدددد ة دودرملع ددددديدرملت ادددد ي د دددد   د د١٦٢

قرادتد  لدرا ةراديدرملد  لدرا  دالادريةك دلمتاىدقيدك   دسد س دلبد ادلا  د  رل ديدريانث د
عيدد درا ل ددق( دمنكددودقكددعي دا ل دديدراضدد اد كع دديدقكعراضددط ود   دد رشدرا ل ددق( دق س ددلبد

را د دديدرمل هدد ة دهدداد ددد دق ظ ددعادرا تددلنلد ثد مسددعد اددلا  د  رل دديدراضددط ودةدد   ل دادد  د
  دددلشلدراتس ددد  درصادددللدمل دددلشةدراضدددط و دقك ر ددديدرا الدددلرلدرا رك ددديدقكعدددد درمل دددلةرا د رارتك ددد 

يت دددطل دقرياتالدددلاد ىد ت ددد يد يدددع  دقرمل رل ددديدراالعلاددديىدرادددرتق د رارتيدددقدرمل لددد ( دق ددد  در
قريتىحلبدرملععودراىد ما دقريتطرلبدودرألت  يدرألملشمي ي درا هين دقرات ال  دريتالعليل دد

يالدددألدرألهدد رل دمردددلد اددالعادرا تدددلنلد دددندقك دديندرادددرترك جت لادل دد دراال دددأ درصت ددلة د د
دراضددط ودققل دديقلدد شد ب دديدرةك لمت دديداددلا يدشرادديد   ددلن ل دةدد د  ددود ةعددلشد اددلا  د  رل دديد

راضدددد اد ل دددد ردرات الدددد  دريتالعددددليلدقريت ددددطل درادددد هين دقريتطرددددلبدودرألت دددد يدرألملشمي ددددي د
را تلنلد يضل د ت دك ل داعققدشرايد   دلن ل دود  دود ةعدلشد ادلا  د  رل ديدراضدط ودق ظ عادد

ييددتبلدقل دديدراضدد اد شريدددا ديددلةلا( دقملتددلدراالددعققدادد  درا ددببدرمل هدد ة دكعلددود
ريت دددطل دراددد هين دريتطردددلبدود ريداد دددلد ددد ردرات الددد  دريتالعدددليل د ددد  دا دددللدراضددد ادراددد

اددد  درألت ددد يدرألملشمي دددي دق تددد ديدك لددد دادددعققدشراددديد   دددلن ل دود ادددلا  د  رل ددديدراضدددط ود
را ددببدرمل هدد ة دكعلددودييددتبلدر دد   دق تدد ديدك لدد داددعققدشرادديد   ددلن ل دود  ددود ةعددلشد

را ددببدرمل هدد ة دكعلددودييددتبلدرا دد درا ةرادداد ددلد دد ردراضددط ودادد  د اددلا  د  رل دديد
رأله رل درصت لة د  قديسأدراتد ر  لدا  دك ر يدرا اللرلدرا رك يدقكعد درمل لةرا ديالألدد

را تدلنلد تد ديدك لد دمتببدرا د دراسلادقد دندمتدببدرا دال درألق دقراسدلا د يدنر  درةدلةاد
 ددديدرمل هددد ة دكعدددو دملتطدددن در ددد  دقرا ددد دادددعققدشراددديد   دددلن ل دودقل ددديدراضددد اداددد  درا د

درا ةراا 
را د ددددديدد–قل ددددديدراضددددد ادرألملشمي ددددديدد– ادددددلا  د  رل ددددديدراضدددددط ود الكلمااااافت اية:ف  اااااة:

  رمل ه ة  دراىع شيي



 

 

 

 Academic locus of control and its relationship with coping styles 

Among gifted students 

 

Dr. Naif Fahad Alfurayh 

Department  of Special Education- College of Education 

Qassim University 

 

Abstract: 

The current study aimed to identify the degree and type of the relationship 

between the locus of control and coping styles among gifted students, and the 

impact of the variables of gender and academic grade on them, and to identify 

the most prominent coping styles adopted by gifted students with an internal and 

external locus of control. The sample consisted of 162 gifted students in the 

middle school, including 110 males and 52 females. The descriptive correlational 

method was used in the current study. The instrument of coping styles (prepared 

by the researcher), and Curtis & Trice's instrument of locus of control (translated 

by researcher) were applied. Results indicated that the most common coping 

styles among gifted students were positive reappraisal, developing self-efficacy 

and learning skills, paying attention to other activities, effective confrontation, 

and consideration and deliberation. On the other hand, avoidance of mental 

preoccupation, emotional ventilation, behavioral cognitive withdrawal, excessive 

academic activity, adopt of failure avoidance strategies, denial, reduction of 

goals were the least common ones. Results also indicated a significant negative 

correlation between all dimensions of coping styles and locus of control, except 

emotional ventilation, avoidance of mental preoccupation, and excessive 

academic activity. The results also showed significant differences in all 

dimensions of coping styles among gifted students due to  different of  locus of 

control (internal, external), and the differences were in favor of internal locus 

control, except emotional ventilation, avoidance of mental preoccupation, and 

excessive academic activity.  There were no significant differences in coping 

styles among gifted students due to gender differences or due to different 

academic grades, except the development of self-efficacy and learning skills, 

reducing goals, denial, where they were less used by third grade students than by 

the first and second grades' ones. Finally, result showed that there were no 

significant differences in locus of control among gifted students due to the 

variables of gender, grade level. 

key words: Coping styles, Locus of control, gifted students, Saudi Arabia 
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   :مقدمة الدراسة
قرملتال   د ند ةع درات ل لادراعلمل يدرملعل عل دددد دة لييدرا د يدرمل ه ة دكع

ال ةد   قدد ي  د ثد كعتر د د  ددههن د رادحلقددة عييد ظ ريد ود رجملترعلاد لد
 نددددم نر دددةعم دراتس  دراعدرادقرات   ا لا دق ند دك يلدكدكدرجملترعلاد  ةر د

ةرتة ت   د ريهترل د را الى يد د قك  يعد  ةرهت د د قريلترل  يد دد دقرألملشمي يد
قرا    دهبلد ىد  د د ىت ايهتل دمبلديت حدرياتاللشلد   لدودخمتد د  لشيندد

دحتس سدراتس  دقراع اداتدكدرجملترعلا دددرإ للدمبلديىله دو
ر   ددقد راال  د قك ر يد  ره   د ند رمل ه ة د ةع لييد ريهترل د ظ عد

مت وه د ندغنه دودل رت د  لدرةتردلد د دد قرا د  رت ددر خل لن   د
ة رعدقكال قدد ددقرا ديت لد   لد د د  دا رردد علمتال يرا الى يدقدرالترل  يدقدري

ةلةادد ق ندرأل سديدرا دددد (٢٠٠٩ي د   ي ددقد   بادتالى يدقرلترل   
را رةالادد راع ي د ند ا  دد دهللد ةس ةراد  ي لد   لد يترتع ثد رمل ه ة د ثد

رألدد را را راضط متلاددقراتعل أد ودرألددد  عرثقرات راسد ود قراتعل أد ود يعيند
،  ((Robinson, 2007; Chan, 2002; Baker , et al., 1998قرمل  باد

ت  لةا دداس ذاك دددد ىابصضلايدد رمل ه ة دد دد ىددNeihart (2002)ةلةاد ثد
راضط ودد ق  رل يد رمل  باد لعد  د لشةيند د د أد خب لنصد يترتع ثد

درا الى ي 
رملسلةأ دد را ةرالادد ود راع ي د ند قرملتال   دد دد ىدةلةاد رمل ه ة د ثد

قرا دك  أدة قةهلدددد  يدددددد ابادرا الىدددددديتععض ثدادع ي د ندراضط متلادقرا ع
 ,Piechwski)دداردددد ةه درا ةراادقراعددددددشقثدكس    دقك  لادم نلدحتدددددد  دد س
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2003; Bangel, 2010; Moon, et al ,2009; Mueller, 2009; Pfeiffer, & 

Cross, 2015; Yoo &Moon,2006;) را الى يدددد ىدابصضلايدددد راضط ود ه هد
را د يدد هؤيرد يالتسعد رمل ه ة  د را د يد هللد يتععضد ر ت لللهت دد ىرا د دد كد  يد

يعيندق   ةدا  درجملتروددك  علادغندقر ع يد ندرا را يندقرألدد ىدقيتععض ثدد
ة قةهلدددد خل لن    كؤش د را الى يدد ىقرا د ق س لادود حت  د دد د  رلود

راسدس ظ  ةد  لمأد  ي هد سأد راتس أدددد قريمتئلبدد قرإوثدد قاباتليلد ق ديد
د ريلترل ا د قراعوايد رملد دقغنهلد ند را الى يد  ;David,2002)  باد

Moon,2009)د د
ذاك ديعلادرمل ه ة د ندرإىلا يدراعلا يدللهدرا  ئيدرحمل  يددد ىابصضلايد

قرأل قرات  علاهب د قرألا لةد دد ىدKaplan(1990) ةلةدملةدندددد يضل ددد،   رثد
ثدا  درمل ه ة دمتعقد ح يدق الة يدق يع دغند ح يدقاد  يدود  رل يدد 

قدريةتعلشد ند   ةدراضط ودد لدرصالة يدالةتردلد د دكط ندد  دد راضط و
يعينددراتح ثد ودرألدقد  رل يد   ةدراضطا ددقد ددرا  لاالرتهد ند  نهد ندد

راضط و دد قرات ل لا ددقد ند   ةد رات  علاد را ددقدكط ند رمل لةراد كعد د
رألددد را جتلحددوكىل  دد ا  ادقلعأد اباترتلعددق  ددي  ةد مسعد ق لد ي د

االرتهد ؤ تلللهأد  قدابألت  ي دد قرمل  باد راضط ود يب دددديدشةد  ند
را حا دد ةايض يد  تظريقدراتى ي د متلةيند رةتردلددقددد رك لعد رملسلةأد ود

قغندد راىد  يد راضط ود رهلعقبد ند  لشةددراد الا  د  رل يد  ح يد د :د
قرا دك جت   د ندددد ل  دراال أد نديب دل  درمل رلادرا ع يقدراضط و دد

راال أ ددرا كدود  ره   دود يالألدرأله رلدقرا  دة قةهدخيالألددقدد ل د
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راضطا دد غنددقد ىت  د مبع  د رمل ةا يد رمل رلاد ود قرجمل  د راورن د ريخنعرود
دمت  عا د

أل را ع اباددقتظعرد قةررد كس د را د ادع ر أد رمل ه ة د را د يد ثد شةركد
خيتد د ند  ه بد ىدد يعلت ثد   لد  د را د قراضط متلاد يعدد قرملع  لاد

اس ةرك  ى د ال    دد رألدد ق  لةك دد قكس يعهد راتأالند د د ود   رثددقشقةهد
لع د ند  ا  كع دددد را د ة قةهلد ا ع ةهدد نددقرا د راعن ى يد رملى  لاد

رملدتدالي را الى يد ادد اباضط متلاد للهددإا رد رمل ه ة د را د يد راتجتلاباد ثد
د  رل يدراضط ودرا الى يدختتد دقاسدريتبلدكدكدرمل ةملا د

اإثد الا قد مي ندد ند د رمل ه ة د را د يد ا  د راضط ود ثدد  د  رل يد
م  ددردشةد دقرا دكعربد ند   دددد كتأالعدةع ر أد  ي لد مه لدقل يدراض ادا ي  

  قدكع دقل يدددد   رثد ند  هل د ند    اس ةرهت د د دراتأالند د درألد
الرتضد هنلدختال د قدكع  ددرا دي دقدد راض اد ند ه د تطنرادرا د  يدق   رهل

راالعشددكساد قدةأدد راضلغاد د د رمل   د حي ال د را  د رألالعد ودد دند ذردملتلد
دريللهدرصالل د

ريلترل ا راتعد د تظعييد ةرقكعد ند رةتس د راض اد ال   د قرا دددد ا ل يد
شريد  راض اد ىد قل يد را ظعييددددي قيلةل ددديد ىرلد ه هد ثدد قكالرتضد

ك اددثدرات   رلادرا دك رل   دكعد   حلبدقل يدراض ادرا ريد يديعتس قثدد
رألد مت    د ند  رل يد ةد  يد شريد يد راضلةع ر أد  لدد  ددي غ  رثد

رخللةل ي راض اد قل يد كعك ادد عتس قثدد ادد   حلبد را د رات   رلاد ثد
را  ايدد رخللةل يد سأد رإظدد اباع ر أد كض دوددرألدددكالندقدد قد را د هاد يعيند
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راتأال ود رألمربد ادد   رثد ند  هل رألدددوددنابا قةد يعتس قثددإق د  د هن د
رألد أبةس  ةد  ةرهت د د د  رل يد قراضط متلاد تالى   راسرش دد  رثد

د د(٢٠٠٦
رص ه رد را د يدد ددمتلةقود ك ل  د ود را ريد يد راض اد قل يد ك  قد مه يد

رصالة ي راضط ود ييت لةد الا  د  رل يد د؛رمل ه ة د ادتطد د د ددد
ك رل    را د رمل ه ددد رمل  باد را د يد راض اددددة د  قديىتال  د  ندقل يد

اس ةرهت را قر ع يد كت حدهل دك  يندةؤييد يعو د ند   لت يدددد؛ ريد يدود هنلد مملد
ك   د  ةرهت د د د  رل يددددرادجت رد را د رات راس يد رألالا  د جمر  يد ند  ىد

د  .(Knight,1995)قرألملشمي ي   بهت درا د  يد
كتضحدراعب يدريارترض يدة د الا  د  رل يدراضط ودددد ودض رد لدا س

هدراعب يدةمبلدد ثده    دقديت  لهلدرا د يدرمل ه ة دقت عدقل يدراض ادا را دي
  قدك ندةعألدددد ةع هلدر   دقرا  درا ةرااد كتأالعداباع ي د ندرملتطنرادد

كتأالعدد را ةرالاد ىدد قرا لا لاد را ببد ا  د راضط ود ثد الا  د  رل يد
رألا كدكد ختتد د ق ند د يت  لهدمبمهلد را  د راض اد قل يد لا  ددة  عد

  قدك ندتتلنلدةعألدرا ةرالادددد دابيتبلدرات ل درا  ديت  لهدمبد   رل
ة ل يدد يتعدسد ا رلد قرضحيد ر   دملتلد ة  عد رملتعدسيد راتأالنراد  ىد ثد

شريدادددداظ عد   قدددد راض ا ض اد قل يد  د د ندد رصانثد ىت  د
رصانثدددد را م ة قراال أدد لشلد لدد  قد ثد را جتلحد تتلنلد مي د ثد ىد وقد

ة  أد دح ظاأل هب د رملتعدسيد را ريد يد دا لبد  & McLaughlinد

Saccuzzo,1997; Young & Shorr, 1986)). 



 

 

 

539 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

راتععلد د دشةليدقة أدد رإلايد ىد را ةرايد قودض رد لدا سدكىع د
رمل ه ة دد را د يد ا  د راض اد ققل يد راضط ود ة د الا  د  رل يد راعب يد

را ةرااد د قرا  د ر   د كالند تطن د قراتععلد د ددق   د دد ةع   رلد
راض ادد را ببدرمل ه ة دذق دقل يد يت  لهلد را د راضط ود  الا  د  رل يد

 را ريد يدقرخللةل ي 

 مشكلة الدراسة وأسئل:هف: 
راضط متلاددد ادع ي د ند يتععض ثد قرملتال   د رمل ه ة د يةكد ثد

ك  أد س لاد ة قةهلد قرا د قرألملشمي ي د قريلترل  يد را الى يد قرا ع اباد
قراعدرا قرألملشمياد را ةرااد قك  ةه د كس    د شقثد  ,Bangel ددحت  د

2010; Mueller, 2009)ر ت لللهت دد كد  يد را د يد ىد هؤيرد يالتسعد مرلد
قيتععض ثد ىدك  علادغندقر ع يد ندرا را يندقرييعيندق   ةدا  درجملترودد

دسددخل لن   دقرا دكؤش دة قةهلد ىدظ  ةد   باد  ي هدا ي  د سأدراس
رمل  بادد قغنهلد ند قراعوايد ريلترل اد راتس أد ق ديد قريمتئلبد قرإوثد

را  ئيددددرا الى ي ود ي ل  هنلد را د رألملشمي يد رمل  باد راع ي د ابصضلايد ىد
راعلا يدد(Moon,2009 ددرمل ةا يد يتىر ثدابإىلا يد رمل ه ة د  دق  قد ثد

قرألا لةدددللهد قرأل  رثد هب د رحمل  يد متع لددقرات  علددرا  ئيد ا ي  د اد يد ثد
را الى يدد راضط ود ود  رل يد قاد  يد غند ح يد ق يع د ق الة يد  ح يد

ادع ر أددددرمل ه ة دقريلترل  يدقرألملشمي ي د ضلايد ىدذاكداإثد شةركدرا د يدد
را دكس دقةرردرا ع ابادقرملع  لادقراضط متلادرا ديعلت ثد   لد  دخيتد دد

يعهداس ةرك دق  لةك دقشقةهدودراتأالندد ند  ه بد ىدريعد ى د ال    دقكس 
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راعن ى يدد رملى  لاد كع د ة قةهلد قرا د لع د ند  ا د را د ري  رثد  د د
دا ع ةهداباضط متلادرا الى يدرملدتدالي دد

اأالا  د  رل يدراضط ودا  درا د يدرمل ه ة دمي ند ثدكتأالعدمبجتر  يدد
رشرةم  د كعربد ند   د قرا د راض اد راع ر أد مه لدقل يد اس ةرهت د د دددد ند

 ه ددراتأالند د دري  رثد ند  هل د ند     د  قدكع دقل يدراض اد ندد
را د  يدد كع  ددددرا  تطنراد را  دحي ال دد ندديالرتضد هنلدختال د قد رألالعد

ك ل  درا د يددوددددراض اددقل يدددك  قد مه يدددي دقوده ردرصمتلةراضلغ دددرمل ر  
نريدادتطد د د درمل  بادد الا  د  رل يدراضط ودرملبددييت لةرمل ه ة دد

مملديعو د ند   لت يددددت حدهل دك  يندةؤييدقر ع يداس ةرهت درا دك رل    دمرلدك
را د  يدد ك   د  ةرهت د د د  رل يد   بهت د ك راس يد ك يند الا  د

د .(Knight,1995 قرألملشمي يد
اضط ودد رمل ه ة د را د يد ة د الا  د  رل يد مثيد ب يد اإثد ق د يد

ق  لةراددددرا الى ي رثد  ةراد ا ي   د  قد راض اد ققل يد ي ل  هنلد را د
را دد قرمل  باد رمل ر  د ود راتأالند راس ةلد د د هل د كت حد رمل ه ة د را د يد
يتععض ثدهلل دةغ درثدةعألدرا ح ثدقرا ةرالادوده ردرجملل درةلةاد ىدرثدد

ادد الا  د  رل يدراضط ودا  درا ببدقرا لا لادكتأالعدة  عدقل يدراض 
د .((McLaughlin & Saccuzzo,1997را  ديت  لهدمب د   رل

قت علد   ديدرا ةرايدرإلا يدا  درا ل قد نديب دراوايةرادرملت عةلدد
رمل  بادد راتععلد د د ةع د اد ل قد رمل ه ة دقرا درات لد را د يد مل رةبد
را ل قدد ة د شرةاد را د را سلةلاد يب د ق ند را بب د هؤيرد ك رل د را د
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وددددقة د را ببد يت ع لد را د رألالا  د رثد ك  د را ببد هؤيرد  عدراد
  رل يدراضط متلادقرمل  بادرا دي ععقثدهبلدختتد د ندمتلا د ىدريعدد
ق   د  ةرهت دد رمل  باد مت  عيد را ببد   د ريتبلد  ةملاد  ى د
ةعألدد ريمتبعد د د را ل قد ىد شاود قه رد لد ود  رل ت ل د ق  لةرهت د

قرا ح ريلترل  يددرا ةرالاد قرمل  باد را الى يد راضط ود ك لقالد را د  ثد
قرألملشمي يدا  درا د يدرمل ه ة دقدرألالا  درا ديت  لهلدهؤيردرا ببدودد
رمل ه ة دد راتجتلةيد ريتبلد رثد اد ل قد قك  د راضط و د كدكد   رل يد
ادت   د ودراضط ودرا الى يدقريلترل  يدقرألملشمي يدرمنلدكعلود ىدجمر  يدد

را دكتعدسدددد ن رملتطنرادرأليع د را ةراادقةعألد رملتطنرادمل   دقرا  د
رثدد را ل قد ي ظد راض ا د  قد قل يد ا ي  د سأد را د  يد ةىرلاد
راتطد دد ود ة قةد كض دود رمل  باد ود أد اس ةك د رمل ه بد رشةركد مت  عيد

د د دراضط ودرا الى ي د
را قة أد شةليد راتععلد د د رإلايد ىد را ةرايد كىع د ة ددق د  د عب يد

رمل ه ة دق   دكالندد را د يد راض ادا  د راضط ودققل يد  الا  د  رل يد
 تطن در   دقرا  درا ةرااد د  رلدقراتععلد د د ةع د الا  د  رل يدد
را ريد يدد راض اد قل يد ذق د رمل ه ة د را ببد يت  لهلد را د راضط ود

دقرخللةل ي دد
 الرئ س ال:فيل:  وميكن ص فغة مشكلة الدراسة احلفل ة يف السؤال

ا  لد ب يدد راض اد ة ل يد را الى يد راضط ود را د يدددد  الا  د  رل يد
د؟درمل ه ة د
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رصللةيد د دد يب د راىؤر د ند ه رد رصللةيد د د را ةرايد قحتلق د
دراتىلؤيادراالع  يدراتلا ي:دد

  لدتىسد الا  د  رل يدراضط ودرا الى يدا  درمل ه ة ؟ -١
راضدد ادق اددلا  د  رل دديدراضددط وددهددأدك لدد د ب دديدرةك لمت دديدةدد دقل ددي -٢

 ا  درا ببدرمل ه ة ؟
هأدختتد د الا  د  رل يدراضددط ودادد  درا ددببدرمل هدد ة دابيددتبلد -3

 يلةلا(؟د-قل يدراض ادا ي  د شريدا
هأدختتد د الا  د  رل يدراضددط ودادد  درا ددببدرمل هدد ة دابيددتبلد -4

  تطندر   دقرا  درا ةراا؟
ببدرمل ه ة دابيتبلد تطندر   دهأدختتد دقل يدراض ادا  درا  -٥

دقرا  درا ةراا؟
 أهداف الدراسة:

اددددد  درا د ددددديدراضدددددط ودرا الىددددد يد ادددددلا  د  رل ددددديددتىدددددسراتعدددددعلد دددددد د -1
 رمل ه ة  دق مسعهلدراتد ر لد ند  د   

راتعدددعلد دددد دتددد عدقشةلددديدراعب ددديدةددد دقل ددديدراضددد ادق ادددلا  د  رل ددديد -2
 راضط ودا  درا د يدرمل ه ة  

را الىدددد يدادددد  دراضددددط ود اددددلا  د  رل دددديدد دددد  دريددددتبلراتعددددعلد ددددد د -3
 ابيتبلدقل يدراض ادرا ريد يدقرخللةل يدا ي   رمل ه ة ددرا د ي

را الىدد يدققل دديدراضددط ودراتعددعلد ددد د دد  دريددتبلد اددلا  د  رل دديدد -4
 ابيتبلد تطن در   دقرا  درا ةراا رمل ه ة ددراض ادا  درا د ي
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 دراسة: أمه ة ال
 احلفل ة ف مف يلي: دراسة أمه ة ال ت:حدد

 دد دكىدد  دهدد هدرا ةرادديدودراتعددعلد ددد د ةددع د اددلا  د  رل دديدراضددط ود -1
رألمسعدراددتد ر لد ددند  ددأدرا د دديدرمل هدد ة دقرادد دةدد قةهلدكىددل  درارتةدد ي د
ودك ل ددد درا د ددديدرمل هددد ة دمددد درادددتد ر درألادددلا  درصالة ددديدقرملسددددادود

عصدرا جتددلحدادد  دهددؤيردرا د دديد  رل دديدراضددط ودقرادد دكىدد  دود ايشلداددد
 قريةتعلشد ندرألالا  دراىد  يدود  رل يدراضط ودرا الى ي 

  دكى  درا ةرايدريضددلدودك ر دديدا دد درملددعة دقرارتةدد ي دا رددلدخيددصدراعب دديد -2
ة د الا  د  رل يدراضط ودققل يدراض ادادد  درا د دديدرمل هدد ة دقرادد د

   دمددد درادددتد ر د ادددلا  دكىدددل  ه دود ةةدددلشدرا د ددديدرمل هددد ة دقكددد ل 
 رمل رل يدرصالة يدادضط ودرا الى يدقك ر يدقل يدراض ادرا ريد يدا ي   

مرلدك  ود مه يدرا ةرايدرإلا يد ندم هنددلد ددند قرنددأدرا ةراددلادرادد دك لقاددلد -3
راعب دددديدةدددد د اددددلا  د  رل دددديدراضددددط ودرا الىدددد يدادددد  درا د دددديدرمل هدددد ة د

را ةراددلادقرا حدد ثدراعدر دديدددققل يدراض ا د  قدي ددظدرا ل ددقدتدد ةل
قادد اكدك تىدد درا ةرادديدد-ود دد قشد متب ددلادرا ل ددقدد–وده ردرجملل 

 رإلا يد مه يدم نل د

 دد دود الدراسااة: 
 احلدود ايكفن ة:   

مب  سيدد رمل ه ة د را د يد جمر  يد ند را ةرايد د د ك   سد شقراد يد
رملت ا يدقدراس    دد رمل ه ة د مب ةايد ي ةا ثد ق  ةايد  دداسددابألددرا يند
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اإلشرةلدراعل يددددت دراتلةعددمب ي يدةعي لدددرملؤ   د لن يدةضادهللاد   لدادر ه ابا
داع لييدرمل ه ة داباس    

 احلدود الزمن ة: 
را را ةرااد راال أد رإلا يديب د را ةرايد راعل ددددسلايدك   سد شقراد  ند

  دهد١43٩/١44٠را ةراادد

 الدراسة:  مصطلحفت
  Gifted Students Conceptبي:  مةهوم الطلبة ايوهو  -1

 National (NAGC)دكعدددعلدراعرة ددديدرا مت  ددديداألمتالدددل درمل هددد ة د
Association for Gifted Children (2010) را د يدرمل ه ة د د درهن د

راددتس لن يد ددد دد  دد ةل قائددكدرادد ينديظ ددعقثد ىددت اياد تر ددولد ددندرا الددلرلدد"
٪درقدر ددأد ددند١٠ل دي   د ندر ددد د  شررد قد جندر  رةلراتال ندقراتعد (د قدد

د(para. 5 د"  ندجمليادراىد كدريتىلادذاك(دودجمل دقر  د قد مسع
لرا د دديدقمي ددندكععيدد د د دديأبهندد درا ددودرا ةرادديدرإلا دديد"درمل هدد ة د لعرن دد 

 درمت دددددلا  د دددددندمتعيدددددسدريت دددددلةدرملعمدددددودراددددد متيندادس دددددلبرمل هددددد ة دراددددد ينديد
راتلةعدديداددإلشرةلدراعل دديداع ليدديدرمل هدد ة دمب ي دديدقددد ة دق شةرل  دود  رةبدرمل ه د

د" دةعي لدمب  سيدراس   
  Coping Stylesأسفل ب مواجهة الضغوط:  -2

رهنلدد را الى يد ىد راضط ود راالعشد د ددي ند ال   د  لايد ند   د  ةلد
را الى يدد اد حيد ا رردملثد س س ل د قد تد ب د رمل ةكد رات  ي د رات راسد ود
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قري رياتجتلاباددقر ى ييد ادىديد ند ك تلد قرا د قراعق  ي د تالعلا يد
د(Alzaeem & Gillani,2010راالى  ا ل يد 

(دددقيععلد رملع اد رملسنرادد٢٠٠٦   د كدكد أبهنلد را الى يد راضط ود (د
را ريد يد قدرا  ئ ي دقرا دك  ثد د دشةليد ندرا  لدقرا قر دمبلدي سسأدراس ةلدد

ظعقلد  ود كؤش د قرا د ادالعش د رييتب ددرات راس يد را ظ الاددرألشررددع  يد ىد
 قراىد ما 

رلعرن ل دوددددقمي ندكععي د الا  د  رل يدراضط ودا  درا د يدرمل ه ة د
أبهنل رإلا يد را ددددرا ةرايد قرملععا يد راىد م يد قرياتجتلاباد رألمنلود جمر  يد

دداإل  رثدددقريتالعلا يدددر ىر يداثةددرآلادتدال  د نددك  ةد ندهؤيردرا ببدد
 دراضلغ يدرا ديتععض ثدهلل دقرا دكي د  ةد ندرألالا  درصالة يددقرمل ر 

را ةليدرا دحي أد د  لدرا لا د د د س لبد الا  ددقكس ةدأبهنلدددد راىد  يقد
   رل يدراضط ودا  درا د يدرمل ه ة د ملشمي ل  

 Locus of مركز ال:حكم األكفدميي()وجهة الضبط األكفدمي ة  -3
Control: 

قل ةرقكعد " علد راض اد ك  ود ل  يد ود سلةأددددادتح  دددأبهنلد را ريداد
راىد كدد ا تلنلد رخللةلاد راض اد د ددرصتىلا ددراتح  د ا ل يد ي ظعد   قد

راالعشدد تظعد قل يد حي شد ك  ود ععود رملى  يرهنلد راع ر أد ا تلنلدددد   د
 ((Nunn, 1995, p.421  "اد م

ي ن ل يد يع د قكعي  ددق ند  ىددCurtis & Trice, 2013 ددددمنكود
راض ادد ال   دد رملعتس راددرألملشمي يددقل يد جمر  يد ند ا  ددددراسلةتيأبهنلد
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ددرألملشميا ودجمليادريجنل ددددأبشرن  دددرات  ؤ نديبهللدددد  را دمي  ددرا بب
يع قل  شه ددت  قد رثد  ةرهت د را ريد يد راض اد قل يد ذقد ريةدلصد س د

يعتد  عردد يع رثدد ة  رلد رألملشميا د ريجنل د اتحس سد ذققددالا لد ريةدلصد س د
قل يدراض ادرخللةل يدرثدرإظدقرا  ايدقكالند  لدرييعيندق ع ةيدرمل ل دد

حت ي دد ود رالا يد ا ددجنل   كع د  ر أد رملعتس راددرقد كدكد رثد د   دمرلد
راض ادد ا ل يد رملت أد رخلاد متسأد قاد م  د ود ةةعيد  ةملاد ععا يد ك تظ د

 ددراتد  ادراىارقدددرا د يدددضع درللهلاقدددرات تلقدددرا أبدد:رألملشمي يدقها
مبىت اياد لا يدد راىد م لاد ه هد ك يند رمل ه ة ثد ىد را ببد يت ل د اح  رلد
راىد م لادد ه هد ك   رد رخللةل ي د  لد ذرد راض اد قل يد م د مي د ثد يعيند هن د
راض ادد قل يد ك يند م د مي د ثد يعيند هن د مبىت اياد  دالضيد قد ت ت يد

 (Curtis & Trice, 2013, p.817 ددددرا ريد ي

قكعي   كععي دمنكود رإلا يد را رةايد ود را ل قد ا ل يدد٢٠١3قيت ىند (د
قكس ةد د رألملشمي يد را لا ددأبهنلددلعرن ل ددراض اد حي أد د  لد را د را ةليد

 ا  درا د يدرمل ه ة  قل يدراض ادرألملشمي يد د د س لبدرمل ه بد

 اإلطفر النظري:    
ادرا الى يددب  رملدلدحملقةد مه ل:ددك ترأدرشة لادرا ةرايدرإلايد د د  

را  ئيدريلترل  يدددد قرألملشمي ي را دي ل  هنلدود را الى يد راضط ود قة لثد ةع د
راىد  يدددد درمل ةا ي ة     لد راضط ود رات عقد ىد الا  د  رل يد يد  د

  رثددتطد د د درألدودا  أدحملقيهت دادده ة دا  لدرمل د قرصالة يدرا ديدجتأدد
را ك رل   قرا ع اباد كت لق دددد  د را ةرايدد دمرلد راض ادد شة لاد منلودقل يد
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را الى ي راضط ود أبالا  د  رل يد ق ب ت لد رمل ه ة د را د يد قمي ندددد ا  د
د عضدكدكدرحمللقةدمرلديدا:

دايوهوبي:الطلبة  مشكالت -١
رثد شةركدد راس  د مي ند اإت د رمل ه ة د را د يد مب  باد يتعدسد ا رلد   لد

ه ة دقمسلهت ديىله دة  أدم ندودظ  ةدراع ي د نددرييعيندخل لنصدرمل د
ددرمل ه ة دددرمل  بادرا الى يدقريلترل ادقريتالعلا يدا ي   د درلدابثدرا د ي

غنه د نددددي رل  ث ي رل  لد را د رمل  باد راعلشي دتال د قيعلودد ددرا د يد
رثدد را د  يد سأددذاكد ىد قرخل لنصد را اللاد ة عألد يتر وقثد رمل ه ة د

راتال قددقدددر ع لد ود ابا ال قدجنل دداإلد راع يددقرادراعغ يد را د  يدددراسسيد ددقراد ل يد
رات عل ق ىند قرخل لنصدددده هدددقرثدد قريلترل  يد  لشلد لددراىرلاد

ادد ع رآليعينراد ر  ددقرملددكععض  د رإىلا يدددد  ع يد ود تالى  دق ود  سأد
را رلا ي دد م د را وقعد راعسدقدراورن ل د رجمللياد ود رملت ر ثد غند  يددرا ر د
مي ندكسى  د   بادرمل ه ة د دقد(٢٠٠٥قريلترل  يدقراعلمتال يد رألمح  دد

لمل  بادشريد يددادد ىد   بادشريد يدرمل  أ دق   باديلةل يدرمل  أد
را  ئ يددددهارمل  أدد راتأالنراد را ظعد ند ة علد تالى د رمل ه بد كظ عد ود را د

رقددا رردملتلدد انةعيد ندد اعييد ق هنلد را  ةايد ي د  لدد د  دي لن  د
ق  ر أددرمل  باديلةل يدرمل  أدا ادكدكدرمل  بادرا دكتعدسدأبا لبدد

ك جت ة ئ يدد ة دمسسلايددددقرا د رحمل  يد قرا  ئيد رمل ه بد ود اعك د كالل أد  ند
د(دددد٢٠٠4 اد رلث ذاكد ند  ر أدة ئ يد يع دد ىرجملترو دق لدد



 

 

 

548 
 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  
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 وميكن تلخ ص أبرز مشكالت الطلبة ايوهوبي ف مف يلي:
 :النةس ة واالنةعفل ة تايشكال (1)

ددقرا دددريتالعلا يددرا الى يدد ندرمل  باددجمر  يرا د يدرمل ه ة د ندددديعلا
قرارتشش  ابإنلد را ع ةد ود قراض س ددقدددكترسأد تس ددقدددراعواي قدرملدأد ود رمل لاطيد

رآليعين دد قتس د اباسدسقد ددريتالعلا يرإىلا يددقدرا راد  ,Bradleyددرا ع ةد
قكتجتدا((2005 رملددد د رمل ه ة ددكدكد را د يد ا  د راسدسددددو  باد   ل عد

رخل لد ندد رملعض يد سأد قرملدلقلد راورن ل د قرإىلا يد قرإوثد قريمتئلبد
راسعرةرا رختلذد را ةرااد قد ع ةيد را  د رآليعيند قد  ل د ددراتح ثد ود

رمل لةراددددوددةارد دابصضلايد ىدذاك ديرب دا ي  دد(١٩4 دد٢٠١٦ دد راس لث
اد ر ىر ي دد رملسلا ي ددددرل درا و يد را ضلددقدقرا حقد ند ة د رات ر ثد غ لبد

  د(٢٠٠4 اد رلث ددرصاعرودودحملا يدرا ال قدريتالعليلدقرا ضلدراعسدا د

 ايشكالت االج:مفع ة:   (2)
يعلادرا د يدرمل ه ة د ندتسصدقرضحدودرا اللرلدريلترل  يدقرا دكعلودد

ي د  قدختتد ددراعلشددك  يند  ر لاد ودرأل عرثدودد ع ةيددابألالبد ىدراد
ض سدد رمل ه ة د ند يعلاد ة   رل دمرلد ريلترل  يد راعب لاد رأله رلد ند
ة  يدراعب لادريلترل  يدرا دكعة   دابأليعيندتت جتيدكعم وه د د دك ر يدد

ود  لةرا راس  ةد يدع د دمرلد رألملشمي ي د رادط  د ودددد  لةهت د رات ر أد
ريلترددرأل عرث رمل  باد ةعألد ك  يعد ود ةرا لددشقةرد ق د د ا ي  د ل  يد

قد را الى يد قرا   لد ريلترل اد دريغرتربدريتىحلبد  اد رلث د مح  ددد
  د(٢٠٠١
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 :  األكفدمي ةايشكالت  (3)
را د يدد قمسلاد خل لنصد رملبنريد غند رمل ةا يد را  ئيد كدع د تطنراد
ا ي   د  قدد رألملشمي يد رمل  باد ةعألد ظ  ةد ود اد  لد شقةرد رمل ه ة د

راعلش دد درمل ه ةددرا د يي ععدد رمل ةااد رمل  لجد يتح  دددابملدأد ند يد ددرا  د
رمل رةبدد  ةرهت ود رملىتد  يد راتسد  ييد رات ةيى يد رألالا  د ابصضلايد ىد  د

ددلملددقرصالعرر ىدك ر  دةعر لدشةرا يدكعتر د د دراتىعيودددد ثحيتللدد دا راعلشييدد
ق ععا يدم نل دد ند ددهل ق ند ة(٢٠٠٢ راعول ددددر ت لللاد ملشمي يد ع دد د

د رمل ه ة د ا د يد رألملشمي يد اس رهت ددرمل  باد رمل لهلد    د  لا يد
قرملععا يد رارتة ييد قرخلربرادد ددقر ت لللهت د رمل ةااد راعقك د ابملدأد ند را ع ةد

راتاللقادرا رضحدة    دقة در عرهن دراعلشي دودرملىت  دد ددراتعد ر يدقراتسد  يي
ممند  ددرألملشميا هل د رألملشمياد وددرياتطب د قري ترلشد د   د رملعد د  أد

 ,Koshy  ددرات  علادراطندقر ع يد ند  أدرياعلدقرملعدر د دد عرهن  ك ةي دد
Casey, 2005). 

 الضغوط النةس ة لدى الطلبة ايوهوبي:   -2
راضط ودرا الى يدهادجمر  يد ندرملسنرادرا ديتععضدهللدراالعشدابصضلايدد

ق الا  دددد  يعدراالعشدملىت ايادرخل ع ىدرياتجتلابادرملرتك يد د  لدقم اكدكس
ودد راالعشد يىتد   لد را د را الى يد قرا ال لاد راضط ود كدكد رات   د ود

ق د  دالثدراضط ودكترسأدودكدكدددد (٢٠٠٢  رل يده هدراظعقلد ةسن دد
رملسنرادرا ريد يد قدرا  ئ ي دقرا دك  ثد د دشةليد ندرا  لدقرا قر دمبلدي سسأدد
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ادالعد رات راس يد را ظ الاددراس ةلد رييتب د ظعقلد ع  يد ىد ود كؤش د قرا د ش د
 ( د٢٠٠٦قراىد ما د   درملع ا دد

را دد ادرت د لاد تت جتيد قرا  لد را الى يد اباضط ود راالعشد ي ععد ق لشلد لد
كىتدو دت  ل د ند  لشلدرات راسد   دراالعش دمرلدي ل   لدةعألدرألاثةدر ىر يدد

قرص  را عرعد راضط ود ند ك تلد قراسدس دمرلددقرا الى ي دمرلد قرإع لثد  لود
يرتك د د  لد ت د لاداى  ا ل يد قدرلترل  يد قدتالى ي د قدلرودة ده هدد
لورد ند  لك ل د يد ثد  لشةهلدد كع د راضط ود قةغ د ثد راسبالي د رملتطنراد

د( ٢٠٠١ختتد د ندةدصد ىدآيعد  سرلث د
ر راضط ود خمتداليد ند رمل ه ة د ند ت رعد را د يد يعلاد ا الى يددق لشلد لد

رمل ةا يدد را  ئيد رقد رياعييد را  ئيد ود ا ررد را    يد رإ للد مب ر  د كعك اد قرا د
قراعلند ي دد رألاعييد راضط ود رة ل د تع شلد سأد راضط ود ه هد كي د   قد
را ةرا ي دد راضط ود رمل   ي د راضط ود ريلترل  ي د راضط ود رمللشيي د راضط ود

 ( ٢٠١3راوغيب دقدراضط ودريتالعلا يد را رلاد

 :  لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط -3
 ثدريددتبلدرمل ددد بادقرا ددع ابادراددد دي رل  ددلدرا د ددديدرمل هدد ة د دددند
  ددعرهن دراعددلشي دكت ددد د دد   دراددتد ر د اددلا  د ت لي دديد ددندرادد ديىددتد   لد
راعلشي ثدود  رل يدكدكدرمل  با د  ددقدمي ددأدرمل ه ةدد ثد ىدك دديند اددلا  د

رصالة دديدمبعدد  د  ددد د ددندراعددلشي  داعددلشلد ددلديىددتد   ثدد  رل دديدراضددط و
رمل  سدددددداددرملعد  ددددددلادقراتحد ددددددأد ددددددندرادددددد رادقرا حددددددقدراددددددرترك جت لادضدددددد ا

قكم دد درادد راد مسددعد ددندراعددلشي  دة  رددلديت ددلة درمل هدد ة ددقرمل رل دديدرا  دد ي
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

رإددددأدقحترددددأدرملىدددددؤقا يدد دددددد د ددددود  ددددعرهن دراعدددددلشي دودراددددرترك جت لادرارتم ددددو
دقرصت دددددددددلةدراددددددددد هيندقريتعدددددددددور دهللادقريادددددددددرتيلردقريتال دددددددددل دتجتدددددددددلرد ىقريا

دقرياتىب  دودرملسلةددأ دمددلثدرمل ه ةدد ثد  ددأدراددتد ر لدياددرترك جت لاد  ددب 
 ددددندراعددددلشي ددرأل ددددعدرا ر ددددودرادددد رادقكس ددددأدرا سظدددديدقرات الدددد  دريتالعددددليلدقادددد  

د ثد ى (Yang,2012 ( د  ددقدكسددندتتددلنلدشةرادديدايتددلد٢٠١٢ راع دد يلد 
را ببدرمل ه ة درظ عقرد الا  د  رل يدادضط ودرا الى يدة  أد  د د ددند

رمل دد بادرادد دد ددود ظ ددعقرد ىددت  د ددليلدودراتعل ددأدرا ددببدراعددلشي دمرددل
دك رل   دا رردملتلد ملشمي يد قدرلترل  ي دق ثدذاكدةمبددلديعلددود ىدرا الددلرل

  رل دديدراضددط ودرا الىدد يددرا رك دديدرألملشمي دديدرملعكالعدديدادد ي  دقرادد دمت دد   د ددن
دابا عقدرملبنري درألملشمي ي

ق ددلشلد ددلدمي ددأدرا د دديدرمل هدد ة د ىدراددتد ر د  ددلةرادق اددلا  د  رل دديد
راضط ودراالل ديد سأدرا عقدرملععا يدقراتد  ادقراض ادرا ريتدقرات يندقحترددأد
درملىدددؤقا يدق  دددلشلدكس ددد  درمل ددد ديدقرا حدددقد دددندراددد   دريلتردددل ادقراتحد دددأ

رصادددددللدادر  ددددد  دقانشةر د دددددلديدجتدددددؤقثد ىددرمل ددددد ديدقراتس ددددد  د  سدددددادق دددددأرمل
رارترك جت لادرمل رل يدراىد  يدملهلعقبدقراتجت  دقه د لديع  دقل شد ب دديد
 الة دددديدةدددد درا ددددبةيدرا الىدددد يدق اددددلا  د  رل دددديدراضددددط ودادددد  درمل هدددد ة  د

 ( ٢٠١٥؛درا   خدقراوغد  دقرإر رث د٢٠١٦ راالعحيلادقرمل  ين 

راع يددد د دددندرألادددلا  دراددد ديدجتدددأد ا  دددلدقودضددد رد دددلداددد سدمي دددندحت يددد د
   ددلد ددلدهدد د اددللدق   ددلد ددلدهدد درا الىدد يدرمل هدد ة دمل رل دديدراضددط وددرا د ددي
درألالا  دودرآليت:دد ةع ده هقكترسأدد اديب



 

 

 

552 
 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

 (األسفل ب اإلجيفب ة يواجهة الضغوط:  1) 
 ايواجهة الةعفلة:   -

را  دد يدرادد ديسدد  دهبددلدراالددعشدادتعل ددأد ددودرمل دد ديددقهادرحملددلقيادراىددد م ي
ة ددد أد  لةدددعدقأبادددد بدقر عدددادقيترسدددأدذادددكدود ععاددديدرألاددد لبدراعن ىددد يد
ادر ددد دي دقريادددتاللشلد دددندرخلدددربرادراىدددلةسيدودرمل ر ددد درمل دددلهبيدادر ددد دي د
قر ددددرترحد اضددددأدرا دددد رنأدقرإددددد  دادتعل ددددأد ددددودرمل دددد دي دققضددددودي دددديدا ةيدددديد

  (٢٠١٥   درا عمي دإد ل رإر ة  د

 إعفدة ال:ق  م اإلجيفيب يصفدر الضغوط:   -
قكعيندرختلذدي  راد الة يدم د  لشةدراضط ود قد د درأل أدراتدال  د
 ددند العهددل دق  ددل دراالددعشدةعدد  درارتم ددوداسدداد ددد در لتدد دراىددديبدادضددط ودق منددلد

راددتعد د   ددلديس  دابا ظعد ا  لد ندر لت درصاددللدق هنددلد  ددلةلد ددنديددربهدمي ددند
 ىتس ب  دمرددلدي ددترأد  ددلشلدراتس دد  درصاددللد ددد دل دد شد ععا دديديىددع دراالددعشد
 نديبهللد ىدحت يأدرمل ر  دراضلغ يد ند متلةهلدراىديبد ىدرصمتلةدرصاددللد
ممدددلداعدددأدراالدددعشديتجتددد د ىدكعددد يأد ه راددد دقراس دددل دأباعدددل دت ددد يد  ل ددد دمددد د

د (١٩٩4لد  ةعره   د   ةدرمل  ديدادتطد د د  لدق  رل ت 
 ال:نة س االنةعفيل:   -

قيس دددد دةدددد داددددعادراالددددعشدادح دددد  د ددددد دةر دددديدقل رت دددديدق ىددددل  لد ددددند
رآليدددددعيندذق درخلدددددربلدادح ددددد  د دددددد دا ددددد دقكالىدددددند اضدددددأدة دددددأثدرمل ر ددددد د

قكترسأدودل  شدراالددعشدرادد ديسدد  دهبددلد دراضلغ يدق ىل  ك دود الشد د  دهلل
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

عيندذق درخلدددربلدممدددندهلددد د مه ددديدود  لكددد دمتد دددل داد  ددد حيدقرملىدددل  لد دددندرآليدددد
 ( ٢٠٠٦  ى  د ى  د

 تنم ة الكةفءة الذات ة وتعلم ايهفرات:   -
قكترسددددأدودراددددتددصد ددددندملادددديدراع ل ددددعدرملت ريددددديد ددددود  دددد ةدراضددددطا د
قرارتم ودود  رل يد   ةدراضطادق لديؤش د ا   دقرةت لةد اضأدرا ددعقدرادد د

سأدودرحملددلقيادراىددد م يدرا  دد يدرادد ديسدد  دمرلدكتر ددكىل  دوده هدرمل رل ي
هبددلدراالددعشدادتعل ددأد  لةددعلد ددودرمل دد ديدة دد ةلدقر ع دديد سبت ددي دقيتضددرندذاددكد
 ععايدرألادد لبدرإس س دديدرادد دك رددندقةرردرمل دد ديدقرياددتاللشلد ددندرخلددربرادود
رمل ر دد دراىددلةسيدقر ددرترحدرا دد رنأدادتعل ددأد ددودرمل دد ديدقريت ددلةد اضددد لدققضددود

 د( ١٩٩7ا ةييدمل رل يدرمل  ديد را  ل  د ةعره   ددي ي

 عدم االنشغفل الذهين:   -
قكعيندحملقايدراالعشدادتددصد ند   ةدراضطادق دد  دريت ددطل دمسددنر دةدد  د
قراعرددددأد ددددد د اددددلشدةدددد رنأدكىددددل  هدودرت ددددعرلدكال ددددنهدةع دددد ر د ددددند  دددد ةد

ودرمل دددد ديدراضددددطا دقراتال ددددندود ىددددتس د دقودمتر  لكدددد دةدددد ي د ددددندرارتم ددددود
رإلا ي دمرلدك رأد  ل دراالعشدخبالألدل  هدودراتعل أد ددودرمل  دد دراضددلغا د
قمملةادديد ت دد يد يددع دمددلاتععلد ددد د  دد  لردلدد شدةطددعضدختال دد د قد  رادديد

د( ١٩٩4رآلاثةدراىد  يدرا دكرتك د د درمل  ديد  ةعره   د
 االل:ةفت إىل أنشطة أخرى:   -

ه دقرمل ددلةميدود ت دد يدة يددديدقريتدد  لجدكترسأدود  ل درا د يدةتط ند ىددلةد
ا  لدهب لدك ا  د  لشةدل ي لداإلة لعدقرات   دةع  رَد ددند  رل دديدرأل  دديد
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

 قد  دد ةدراضددطا دمرددلدك ددرأدريت ددطل دأبت دد يدقهدد رايادق اعددلبدل يدد لد
د( ٢٠١٢اد ع د ندرا  لودرملؤش دادر   دراضلغاد راع  يل د

 الرتوي )الرتيث ايوجه(.  -
د دد  د  ددل دراالددعشدابختددلذد  دك ددعلد  ددل درمل دد ديد دد دكتضددحدقيترسددأدو

ا دملايدل رت  لدة ض ح دقم اكدراتحدادابا ربدودرختلذد  د عرةدة أهنلدمرلد
يترسأدودل  دراالعشد ثدي  حد  تتل دأب  رثد يع د  قداددربدتالىدد د ددد د

ردددلدرا دددربدقراىددد  علد دددد درتالعليكددد دق  دددل عهدقيداعد دددلدكدددتح  دود عرةركددد دم
د( دددددد٢٠١٠يال عدحبد  د سبت يدادر  ديد د ة د     د

 ( األسفل ب السلب ة يواجهة الضغوط:  2) 
 االنسحفب ايعريف السلوكي:   -

قيترسددددأدودرةتعدددددلشدرمل هددددد ة د دددددندرمل رل ددددديدرمل لةدددددعلدادر ر ددددد دراضدددددلغ يد
قريتىدددحلبد دددندهددد هدرمل ر ددد د  ددددأد ثدي دددلة ردأب د ضدددعرةد ددد دكددد جت د   ددددلد

 ( ٢٠١٥  د   درا عمي د رإر ةد

 تبين اسرتات ج فت جتنب الةشل:   -
كعربد ندل  شدرا د دديدرادد دي دد ا هنلداد عدد د ددندرمل دد ديدقراتال ددندا  ددلد ددند

مرددلددد يددب دريةتعددلشد ددندرألهدد رلد ددع يدراتحس ددسدقل دد درملدددلمتعلدقرملطددل عل
دك رأدحت يأدريتت لهد ندرمل ر  دراضلغ يد ددنديددب دراددتعرل دةدد رنأدكترسددأ

ودت دددددلمتلادادددددد م يد قدت دددددلمتلاد ععا ددددديد سدددددأد  دددددله لدراتدالدددددل د  ددددد لح د
٢٠١٢ ) 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 ةض األهداف:  خ -
قكترسأدودحملقايدرا د يداتط ندظعقلدراضط ودق  لشلدكس  ر لد نديب د
كط دددندرألهددد رلدراددد د ديىدددت ع ردحتس س دددلدقرادددت  رهللدأبهددد رلدمي دددندحتس س دددلد

 ددندد د د  لشلدك ظ  د  ددلهت دد قي رأد   د  ةهتمرلدددد ةى  ايدقأب أدل  
   دد د  لهت دودقراتال ددندودرألةدد لردر  يدد لراضددلغ يددل يدد دةعدد درأل دد رث

د( ١٩٩4رملع ا د
 االنغمفس يف االنشطة األكفدمي ة)الدراس ة(:  -

قك رأدل  شدرا د يدود أدرمل  ديدق ثد د   د د لد  رلدةدطلدد
يب دراعرأدراسلاادددد ع ةت لدي تسلشه دأبثدرا جتلحديديتحسسد يد ن

قر   درملت ر أ دمملداعد  دي طرى ثدود   دت  د تجتلهد دمأدةاردد
د(Kaplan,1990.  هل  

 اإلنكفر:   -
قكترسأدودحملقايدرا د يدصت لةدراضط ودق لشةدراضطادقراسدسد ندد

 ( دد٢٠١٠يب دللهد لداب ت لةهلد دحت ثدابصالبد راضعييب 

 هوبي:  وجهة الضبط لدى الطلبة ايو  -4
 دد درخلرىدد  لاد عك  ددل دة ظعيدديدةقكددعدتظ ددعد ال دد  دقل دديدراضدد ادود  

Rotterق  د دد  دةقكددعددودراتعد دريلترل اددRotterةةعدديد تطددنراد الادد يدد 
د-ودتظعيت دادتعد دريلترل ادقرا درت سسد   ددلد ال دد  دقل دديدراضدد اد شريدددا

 يلةلا(دقها:د
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

 جهد السلوك:   -
ود    د لد ند لأدرإ   د د ددقه د   لت يد  قثدراىد كد

 رات    درقدراتعويو دد

 ال:وقع:   -
ايداىد كد ع ديقه دري ترل درا  ديضع دراالعشدإ قثدكعويود ع دم 

 ي  ةد    د
 ق مة ال:عزيز:   -

هدد دشةلدديدكالضدد أدراالددعشدإدد قثدكعويددود عدد د ذردملتددلد   لت دديدرإدد قثد
 ا أدرا  رنأدرأليع د تىلقيي د

 ايوقف النةسي:   -
 درا  ئدديدرا ريد دديد قدرخللةل دديدرادد دحتالددودراالددعشدة ددلر د ددد ديربركدد دقللةةدد دهددد

راىددددلةسيدمدددداديددددتعد دم دددد ديىددددتددصد  ددددد د ىددددت  د ددددندريةدددد لعدود متددددلةد
قل ددديد د  دددلدا ردددلديتعددددسدود ال ددد  د(١٩٩١ را  دددلا دراظدددعقلدجمر  ددديد دددند

  درادد ريدادود سلةددأدراددتحدادددتح  دةرقكددعدهنأبهنددلدك  ددود ددل راضدد ادا ععا ددلد
رخللةلادا تلنلدراىد كد  قدي ظعدا ل يدراض اد د درهنلدك  ود ععودحيدد شد

 .Nunn, 1995, pا تلنلدراىد ك” دددد   دراع ر أدرملى  يقل يدتظعدراالعشدد
مسدديد ددندمسددلادرا د دد يد دمرلدي ظعدملال دد  دقل دديدراضدد اد ددد درهنددلدد((421

درا ريد دديكسددود ددد د ت ددأد  دد دمتعا دد دقل دديدراضدد ادرادد درهلل دديدادد  دراالددعشد
قمي ندكععي دمأدمتعلددددرخللةل ية  رلدي ندرا علدرآليعد ىدقل يدراض ادد

د:دمرلديدا
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 :  ة وجهة الضبط الداخل  -
جمر  يدد حم شد قد ت  اد ود    د يعتس د را  د راالعشد ك  د را د قهاد
  ر  دأبثد لدحي ثدا د عك اد  لةعلدمبلديالعد  داإذرد لق دراالعشد قدا أدد

 انلودذاكد ىدتالى  
 :  ةة الضبط اخلفرج وجه -

هادرا دك  دراالعشدرا  دي ةكدرثد لدحي ثدا دود  ر  د ع  يدد
ا  د عك  ل دمبلديالعد دودكدكدرمل ر  دق منلدي  ثدتت جتيداظعقلديلةليد ندد

 ةرشك د سأدرإظدرقدرا  ايدرقد  لدرآليعيندقهاد ةع د ند  ةلدراالعشدابدد
شر ادا   در   دألثد لددديىت  ودرات  ؤدهبلد قدراى  علد د  ل دا اكديد

حي ثدا ح ثدقرجمل  شدانديطند ندرأل عدة ئل د    دراعد   د مح  دد
د( ١٢٠-١١٦ دد٢٠٠١

مرلدكعتربدقل يدراض ادمسيدةد  يدكىل  دراالعشد د د ثدي ظعد ىدد
 جنل رك د ندجنلحد قدا أدودض رد لدا ي د ندراتع رشرادق  ةرادق لديس  دد

طعضدرا    د ىد لديعل د  التلح دة د ندل  دا ادحيسسد ه را دة
  قدكع دقل يدراض اد   د ه د تطنرادرا د  يدق   رهلدرا دد ( ٢٠٠3

يالرتضد هنلدختال د قدكع  دةأدكساد ندرألالعدرا  دحي ال درمل   دراضلغادد
د د دراالعشدقيؤالعد د  دلىر ل دقتالى ل  د

االددعشدابصضددلايد ىدذاددكدكعددربدقل دديدراضدد اد ددندرا عيسدديدرادد ديدد ةكدهبددلدر
راتدددد  ر لادرادددد دحتدددد ثدادددد دود  لكدددد  د ددددند  ددددقدم هنددددلد عك  دددديدةىددددد م د  د
  ال ديد    داإذرد شةكدراالعشد ثدرات   رلادرصالة يدقراىددد  يدرادد دحتدد ثدادد د
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ود  لكددددد د عك  ددددديدةىدددددد م دق رتك ددددديد د ددددد دي ددددد ثدةد دددددلدذ دقل ددددديدضددددد اد
راىددد  يدرادد دحتدد ثدشريد ي د  لد ذرد دي ةكدراعب يدة درات   رلادرصالة دديدقد

 ( ١٩8٢ا دود  لك دي  ثدةد لدذ دقل يدض اديلةل يد ماللو د

 ىد ثدقل دديدراضدد ادحتتددأد مه دديدم ددنلد(Perkins,1999قي ددندةنم  ددود 
ابا ىدد يداد د دديدرمل هدد بدقك لدد دقكددتح  دوداددد م لهت دق ا ددلةه د ودرإ يدددي د

 ددددنلدا ددددادك لدددد د( دمرددددلدمتسددددأدقل دددديدراضدددد ادادددد  درمل هدددد ة د مه دددديدم٢٠١٠
قكددتح  دودرتالعددليهت د يضددل د دد درهندد د   رددلديتععضدد ثدادر ر دد دراضددلغ يد
راددد دكدددؤالعد دددد   دق دددد دحت ددد د  درألمدددلشميا دك ددد ةد ددد   دةعدددألدرملددد ةملاد

دمه ل: رملععا يدقراىد م لادقد
 ال أس:   -

راددد  ددرمل ر ددد اعدددأدةددداردلدددلهدد ثيديىدددت  عد أبهندددددرا د دددي  دددقدي دددععد
د ممددلداعد دددد اعددد د رجنددل د ددلدادد د ددد  د ثاتددليلديديىددت  ع دقابلهلدددد ثيتععضددد

 خت ادرإ رلودقراعس لا ددقيدحيلقا ثاد ضودرإليلدد ثيىتىدر

 ال:ش:ت:   -
ودرمل  دددد دد  ددددد دكعم ددددودرتت ددددله درا د دددديدرمل هدددد ة دقيترسددددأدود دددد  د دددد ةلد

د د د و درملؤالعرادرا دكددؤالعد ا  دقم اكد   د  ةهتد ثراضلغادرا  ديتععض
 قد هنددددلدتت جتدددديد دددد دادددد رردملتددددلدهدددد هدرملسددددنرادانةعدددديد ددددندشريدد  ددددد دكعم ددددوه

  د  ردديدكت ددد دريتت ددلهدممددلديددؤالعدد ث دقاباتددليلديتجت  دددرخللةل دديدادع ر ددأدرا  ئ ددي
 ةى  ايدقة اليد ىترعل ددد ثيت تتد قاعد د  د درتت له 
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 ضعف اجتفهفت الطلبة:    -
د ممددلداعد دددد  د درلددله درا د ي  دكؤالعدرمل ر  دراضلغ يدرا ديتععضدهللد

مددد درمل  ددد دراضدددلغادق ددد  دد قيضدددع درلدددله د مبدددلدحيددد ثد ددد هلد ثيدي دددلا
  قدكع يد دم ه ددد كط ندرلله د دم حملقهل

 ال:خط ط السيء:   -
 ددد دكس دد  درمل ر دد دراضددلغ يدرادد ددرا د دديدرمل هدد ة ديترسددأدود دد  د دد ةلد

 دق دددد  دراسدددد ةلدمدددد اكد ددددد دة ددددلردقراتد دددد ادر  دددد دمل رل ت ددددل ثدهلددددلديتععضددددد
ةددد ي د دددندرألهددد رلدرادددد د دد ود ىددددتس د د  هددد رلد    ددديدل يددد لدكىدددل  ه

ددحتس س لديىت  ع ر
مملدا سديتضحد ثدراىددد م لادرادد ديد عضدد لد  ددبهدقرادد دةمبددلديدجتددأدرا  ددلد
را د يدرمل ه ة دودراددتجتلابهت دمل رل دديدرمل ر دد دراضددلغ يدك حدد درلددلهداددد  ل د

اإثدرمل ه ة د   رلديت ل  ثد ىدك ينده هدراىد م لادمبىت اياد لا يدق د  د
يعددديندرهنددد دمي دددد ثدمددد دقل ددديدراضددد ادرخللةل ددديد  دددلدرذردك  ددد ردهددد هدراىدددد م لاد
مبىددددددددددددت اياد  دالضدددددددددددديدرقد ت ت دددددددددددديديعدددددددددددديندرهندددددددددددد دمي ددددددددددددد ثدمدددددددددددد دقل دددددددددددديد

د (Kaplan,1990  را ريد ي
رمل ه ة را د يد ا  د راض اد قل يد مناد يتضحددقابا ظعد ىد قراعلشي د  د

م دقل يدد رمل ه ة د مي أد ا ي رلد  قد راض اد ك لة د ىت  دقل يد قل شد
يب دد رمل ه ة د ند يتر ند راعلشي  د  قد را ريد يد مسعد ند راض اد
را دد قرمل ر  د ري  رثد راتأالندة  أد مربدود رملععا يد ند   ةرهت دق  لةهت د

( دقه رد لد م ك د١٩٩٥و دقاد رلثد ميعقثدهبلد سلةتيدأب عرهن دراعلشي د رمل  
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رمل ن   شةرايد ذرادد٢٠١٢تتلنلد رملتال   د ال   د ك يند قرا د ةلةاد ىد (د
مرلدد ري  رث د ود راتأالند رت ب لد ند  ةهت د د د راعلشي د ر د د ند
رملتال   دد ا  د ة  أد مربد را ريد يد راض اد قل يد ك د ةد  قضحلد يضلد

د سلةتيداباعلشي  دد
 سفل ب مواجهة الضغوط ووجهة الضبط:  العالقة بي أ -5

كتح شد الا  د  رل يدراضط ودة لر د د دقل يدراض ادرا دكت اعدا  دد
رصالة يد قدد رمل رل يد راالعشد الا  د يىتد  د يبهللد را لا  د  قد ند

ددك راىد  يدا ادرا دكتح  دودةشداعد دللهدرمل ر  دراضلغ ي دقه رد لد م 
شةرايدم ةع ددتتلنلد قل شد ب يدد  قد ةلةاد ىدد (Cooper,2006 د

راض ا شرايدر  لن ل دة دقل يد ق الا  د  رل يدراضط وددددرا ريد يددد  ل يد
دد  قدرثدر  دي ددرمل رل يدرا   يدادقيل يدرألالا  دراسلنريد د ددرصالة يد

راض ادد قل يد ذق د رمل رل يددددرا ريد يرا د يد اباتد ر د الا  د يتر وقثد
ابات كعددددرخللةل يدد  ديتر ودرا د يدذق دراض اددرمل  دي دودد أدددراسلنريد د د

يقراسدسدد راتجت  دقرمل أد راسلنريد د د راضط ود دداتد ر د الا  د  رل يد
Gouround, et al ,2012))متعشييدد قل شد ب يد يتضحد قة  أد ل  د  د

مل رل يدد رمل ل يدمأاد بد رمل ريد قمناد را ريد يد راض اد قل يد ة د  الة يد
د(Nogaj,2017  ه ة دراضط ودة درا د يدرمل د

 السفبقة:دراسفت ال
أبالا  د  رل يدد رهترلد را د قرا ح ثد را ةرالاد راع ي د ند   لعيلد
راضط ودققل يدراض ادا  درا د يدرمل ه ة  دمرلدرهترلدشةرالاد يع دد
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ره دد قك    د قمي ند عضد ة   رل د راعب يد قت عد شةليد اباتععلد د د
  ى  دمهل:را ةرالادقرا ح ثدراىلةسيدودحم ةيندةن

ايوهوبي   الطلبة  لدى  الضغوط  مواجهة  أسفل ب  تنفولت  دراسفت  أوال: 
 وعالق:هف ببعض اي:غريات. 

شةرايدد را دةمواد د د راىلةسيد قرا ح ثد را ةرالاد راع ي د ند  لعيلد
 الا  د  رل يدراضط ودرا الى يدا  درا د يدرمل ه ة دود ب ت لد ودةعألدد

قرألملشمي ي را الى يد اس د ل د   هللا ددرملتطنراد رصمتلةد ه رد (دد٢٠٠٢قود
ودد را د يد ا  د راضط ود راتععلد د د الا  د  رل يد ه الد ىد ة ةرايد

متلا لدقمتلا يدددد١٠73رملع ديدرملت ا يدقراسلت يي دقرةتردلد   يدرا ةرايد د دد
ر رلةه د ندد قكعرق لد قراسلت يي د رملت ا يد رملع ديد  ل ل  دددد١8 ىدددد١٢ ند

را تلنلد ى  ثدرصت لةدقرياتىب دملتلدريةعلشدرألمسعدراتد  لددددقراالعاد
ة دراعرشدراع  يدقهادكعربد ندريةعلشدراىد  يد ند الا  د  رل يدراضط و دد
مرلدرةلةادرا تلنلد ىدقل شداعققدذرادشيايدر  لن لدود الا  د  رل يدد

دراضط ودكعو دملتطندر   دقرملع ديدرا ةرا ي د
دد(٢٠٠٥(شيال  ددمرلد ل  يبهللد ىدددده لدددشةرايددإبلعررDavidد  ند

ق العرمهلد د دددريلترل ادقرات   دراعلمتالاددرا ملردة ددشةليدراعب يدرمت لل
قك  تلد   يدد رمل ه ة د را د يد ا  د را الى يد راضط ود  الا  د  رل يد

قدددد3٠7ددرا ةرايد ن رمل ه ة د را م ةد رمل ه اباددد3١7 ند ريانثد ودددد ند
 ل ل  دقر تر ادرا ةرايدددد١٩ ىدددد٩رلةه دة ددشقايدرا  دقرا يندكرترقحد  

ددراعلمتالاددرا ملرددهاد س لبدد سلي  دد د درمل  لدرا  الادقمت سديبهللدالباليد
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رارترك جت لا دق س لبد درات   د دريلترل ادد راضطادد دق س لبد را الىا دد
ق ظ عادتتلنلدرا ةرايد ثدقل شد ب يدرةك لمت يد  ل يدة درا ملردراعلمتالادد

قرث ريلترل اد راضط وددددقرات   د قرضحد د ديالألد كالند ا د مبمهلدملثد
اباالل د يددد كتى د راضط ود ك يند الا  د  رل يد يب د قذاكد ند را الى يد

دقراتد ر د اد بدرمل رل يدرا   يدقراتجتلهأ د
(دإبلعرردد٢٠٠7ابصضلايد ىدذاكداس د ل دمبد ند عة لادقرخلعري يد 

را دد را الى يد راضط متلاد راتععلد د د ه الد ىد را د يددشةرايد هللد يتععضد
را ةرايد د دد رةتردلد راضط و د  قد دد٢٥٦رملتال   دقا أد  رل يده هد

قراسلت   د رألالااد راتعد  د ود ع د د رملتال   د ملشمي لد قمتلا يد ند متلا ل د
رارترك جت لاد  ي لدد راتد ر د را د يد ىد هؤيرد را تلنلد ىد  رد ق ظ عاد

رمل  ائادد راتد ر د رةع هلد راضط ود رمل  ديددمل رل يد قكعكد راعايضيد قمملةايد
رمل لا يدقرياعرودودريمأدقد  ب دد رادالظ يدغند راتعلةند اظعقلدقراتد ر د
را سظيدقرا   داىل لادمت يديدقرا  لردق  له لدراتدالل  دودرملسلةأ د ظ عادد
قا   لدد راضط ود مل رل يد ألالا  د يع د را ةرايد را تلنلد يضلد  رد   يد

راتد ر ل د رأل أد راىلةسيددددملتلد راع  يد سأدرياتاللشلد ندرخلربراد راعرشد ة د
قراتععلد د دمت  عيدرمل  ديدقك يندي  لداتعل أد ودرمل ر  دراضلغ يدقك  ودد
رألا دقرةطل درا رادة  لمتلاد يع دا ى لثدرمل  دي دمرلدرةلةادرا تلنلدد
ملتطندد كعو د را الى يد راضط ود ود شيايد   لن يد ذراد اعق ل د ه لكد رثد  ىد

   د  قدملثدريانثد مسعد عضيداضط ودرا الى يد ندرا م ة دقرت ديددر 
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را د يديارترك جت لاد  رل يدد ي ل داعققدذرادشيايدر  لن لدودراتد ر د
دراضط ودك علدملتطندر   درقدرملع ديدرا ةرا ي د

ددShaunessy & Suldo(دد٢٠١٠قاد ق ددةلتىاشةرايددمرلده الدد
 ديىتد   لدرا د يدرمل ه ة دود  رل يدد ىدراتععلد د دريارترك جت لادرا

متلا ل دقمتلا يد ندمتد يدددد4٦٥راضط ود نديب  دقك  تلد   يدرا ةرايد ندد
راتحد أدد يب د را  الاد ند رمل  لد را ةرايد قراتد  لد راسلت ييد رملع ديد
قرملسلةبا دد ريات  لاناد يب د رإ   د د  لد ند يد را د اد  لاناد را   اد

را ةراد تتلنلد ضط ود  لهبيددق ةلةاد ي رل  ثد رمل ه ة د را ببد يد ىد ثد
راعلشي دابصضلايد ىدرهن د ت لهب دا رلدخيصدد ر عرهن د را ديتععضدهللد اتكد
رارترك جت لادد راتد ر دمبمهلد را ةرا يد  قد راضط ود  الا  د  رل يد
ريلترل ا دقودد را   د را  لدقرمل ل  دقرا حقد ند رصالل دق شرةلد راتس   د

قمتعقد أددرملسلة رملع يد قراعقحد راطض د ود شرةلد ريتبال د رمل ه ة ثد رظ عد أ د
درمل  باد سلةتيدأب عرهن دراعلشي  د

راع  يلد  شةرايد را بةيدد٢٠١٢ر لد راتععلد ىت  د ه الد ىد اس د (د
قغندد رملتال   د را ببد ا  د را الى يد راضط ود ق الا  د  رل يد را الى يد

قك  د رمل ع يد مب ي يد  يد را ةرايد نددرملتال   د يدددد٢٠٠تلد   يد متلا د
را الى يدد را بةيد رثد ىت اياد را تلنلد ق ظ عاد ة عيسيد   رن ي د ريت لةه د
رملتال   دد را ببد قرثد رملتال    د غند ا  د رملتال   د  د د   لد    د
يىتد   ثد الا  د  رل يدراضط ودرصالة يد مسعد ندغندرملتال    د  قدد

راضط د رملتال   دملتلد اد بددرثد مسعد الا  د  رل يد ا  د راتد ر لد ود
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قكم  ددددقرمل رل يددرمل  سا ددقراتحد أددرملعد  لا دد نددقرا حقددرا را ددض ا
هللا دددد ىددقرياتجتلرددرملىؤقا ي ددقحترأددرإأ دد د ددرا را ديد  لدرالا  درارتم ود

قرياتىب  ددددقرصت لة دد دددقريتعور ددرا هين دد د الا  دريارتيلردقريتال ل 
ددقكس أدددرا را ددقا  ددريتالعليل ددقرات ال  ددرا سظي ددملثد اد بد  ب ة  رلدد

درأل أدراتد ر لدة درا د يدرملتال    دددرأل عدرا ر ود
شةرايده الد ىددددYang(دد٢٠١٢ق ندل يد يع  داس د لع دايتلد د

دد د دددراضط ودد  رل يددقرالا  ددرألملشمي يدددرا رك يددرا اللرلدد العدد د ددراتععلد
راعلشي دقرةتردلد   يددددقرا ببددرمل ه ة دددرا ببدد ا ددرألملشمي يددراضط و

قدد١٠٠را ةرايد د دد راىلشبد را  د ود رمل ه ة د را ببد  ندددد١٠٠ ند
تتلنلدد قرةلةاد رألملشميا د رملىت  د تال د ا ي  د را يند راعلشي د را ببد
ادضط ودد رالة يد رظ عقرد الا  د  رل يد رمل ه ة د را ببد رثد را ةرايد ىد

را  ر د د ند رألملشميا ددة  أد رملىت  د ا ي  دتال د قرا يند راعلشي د ببد
راتعل أددرمل ه ة دددمرلدرثدرا ببد رمل  بادددد ودد ظ عقرد ىت  د عكالعلدود

راضلغ يد رألملشمي يدددقرمل ر  د را الى يد راضط ود وددددق ىت  د  دالألد ند
دا ي  د عكالعل  درألملشمي يددرا رك يدرا اللرلد  دملثد ىت  

را عميد مرلد لع دمبد ندرإر ةد (دشةرايده الد ىدد٢٠١٥ دق   د
راضط ودقرةتردلد   يدد رملتال   د ملشمي لدود  رل يد راتععلد د د الا  د

قدددد7٢متلا ل د دد١3١را ةرايد د دد را م ةد ابملع دت دددد٥٩ ند ريانث(د  ند
يس  د الا  د  رل يدد رات  لثد را ةرايد قراتد  لد قراسلت يي د رألالا يد

رملتال   را د يد ا  د تتلنلددراضط ود قد ةلةاد را  لاناد رملشمي لد رود  د
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را ةرايد ىدرثدرات   درا ييندراعق لا دقراتعل أدراالعل درا  ا دقراتد  ادد
را ةراي دد ة د   يد راضط ود ود  رل يد رملىتد  يد رألالا  د ملت رد مسعد
راعرشدد راىد ما دقريت لةدري أدراتد ر ل دة د ة  رلدملثدراد لدريتىحلبد

لد ظ عادرا تلنلد   دقل شداعققدذرادشيايد   لن يدود الا  ددراع  ي دمر
را هندد قرةطل د راىد ماد ريتىحلبد ر  ى  د  رد ة د راضط ود   رل يد
اباتال ندقرا دملتلدراالعققدا  رلدا للدرا بب دود  دملتلدراالعققدودد

د اد بدرات   درا ييندراعق لادا للدرا لا لا دد
اس د د ذاكد قرإر رثددابصضلايد ىد قراوغد  د را   خد (دد٢٠١٥ لع د

ق الا  د  رل يدد را الى يد را بةيد راتععلد د د ىت  د ه الد ىد شةرايد
 ندددد١١٢راضط ودرا الى يدقراعب يدة   رل دقملتلد   يدرا ةرايد   ت د ندد

قددد4٦رمل ه ة د  را  يل دددد٦٦متلا د ود رإلش د  عد را  د متلا ي(د ند
ةرايد ىت  د ليلد ندرا بةيدرا الى ي دقددق ظ عادرا تلنلدرثدا  د   يدرا 

رهن دك   رد الا  درالة يدخمتداليدمل رل يدراضط و د  قدملتلد مسعد الا  دد
راتحد أ هاد راع  يد راعرشد ة د راتد ر لد را الى يد راضط ود ددرمل  سا ددد  رل يد

را تلنلد ىددددقراتس   دددرمل  با دددق أد رةلةاد رارتك   دمرلد رصاللد د د
ك لمت يد الة يدة درا بةيدرا الى يدق الا  د  رل يدراضط وددقل شد ب يدرةد

ققل شدد رمل ه ة  د وددا  د شيايد   لن يد ذراد  الا  د  رل يدداعققد
قريانثدد را م ةد ة د را الى يد رصانثدراضط ود رصالل ددوددددا للد راتس   د

ددل د دة  رلد دكظ عدرا تلنلداعق قرا حقد ندرا   دقرات ل   دقرات ال  دراعلمتالا
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ر  ى دوددددودددشيايد   لن يددذرا ة د را الى يد راضط ود رالا  د  رل يد
ددقريتىحلب ددقرياتىب ددرملععو ددقراتجت  ددرمل  دي ددق أددرمل  سا ددراتحد أ
دة يدي ددد د  د نددقرا حق

(د ىدراتععلد د دد٢٠١٦ق ينر داس ده الدشةرايدراالعحيلادقرمل  ىند 
ق الا  د  رل يدراضط ودق د دراالعققددراعب يدة د ىت  درات راسدرا الىادد

قدد راضط ود ق الا  د  رل يد را الىاد رات راسد ود ىت  د ر  ى د ة د
را ةرايد د دد رمل ه ة د دد٢٠٠رةتردلد   يد دد١٠٠ذمع دد١٠٠متلا د ند

رانث(دودرألةشثدقرةلةادتتلنلدرا ةرايد ىدرثد ىت  درات راسدرا الىادملثدد
ل دود الا  د  رل يدراضط ودرا الى ي دد عكالعلدا  درا د يدرمل ه ة دق ت ا 

راتد ر لدد ريمسعد راالل ديد راضط ود رالا  د  رل يد رثد مرلد ظ عاد يضلد
قراض ادد قراتد  ا د رملععا ي د را عقد د راد بد رمل ه ة دملتلد را د يد ا  د
ريلترل اد د دد قرا   د راتس    د ق  لشلد رملىؤقا ي د قحترأد قرات ين د را ريت د

ر ر د لد قرثد قراتجت   ددرارتك   د رهلعقبد اتد ر ل د ندللت   دملتلد اد بد
رات راسدد ر  ى دود ىت  د ة د ر  لن لد شيايد ذراد اعققد ك ل د يد  يضل  د
قل شدد را تلنلد يضل د ند راالعاد راضط و دمرلد ق  لةراد  رل يد را الىاد
 ب يدرةك لمت يد الة يدة دجمليادرات راسدرا الىادق الا  د  رل يدراضط ودد

را د ي راعب يددددا  د ا لتلد قراتجت  د رهلعقبد راد لد ا رلد  رد رمل ه ة د
دريةك لمت يد  ى ي 
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اثن ًف: دراسفت تنفولت وجهة الضبط لدى الطلبة ايوهوبي وعالق:هف  
 ببعض اي:غريات: 

شةرايدد را دةمواد د د راىلةسيد قرا ح ثد را ةرالاد راع ي د ند  لعيلد
رمل ه ة دود ب ت  را د يد راض ادا  د را الى يددقل يد رملتطنراد لد ودةعألد

اس د ل لدمعات د  رصمتلةد ه رد قود ددChristine(دد٢٠٠١قرألملشمي يد
راتععلد د د ىت  د ال   درا رادققل يدراض ادا  دد ة ةرايده الد ىد

را ةرايد د دد قرةتردلد   يد رملعدر  د تظعد رمل ه ة د ندقل يد دد٥١را د يد
راتح   ق  دالضاد رمل ه ة د عكالعاد را د يد راعرةود  دد ند را  د أد ند

رمل ه ة د ة د شيايد   لن يد ذراد اعققد قل شد را تلنلد قرظ عاد راىلشب د
رمل ه ة د عكالعادد ا للد را راد ود ال   د راتح  أد ق  دالضاد  عكالعاد
رمل ه ة دد ة د شيايد   لن يد ذراد اعققد ه لكد ي ند ة  رلد د راتح  أ د

راعرشدراع  يدرظ عقردد  دالضادق عكالعادراتح  أدودقل يدراض ا د  قدرثدد
د  علدقل يدض ادشريد ي دد

ك ةي ددقه الد ة ددددTorres(دد٢٠٠3 شةرايد راالعققد راتععلد د د  ىد
 د دراالعققددراال  درا ريتدخل لنصدرا د  يدقراتععلددراعلشي دوددقدرمل ه ة دد

راض ادد در  ىددة د قل يد راع  يد د ددود قرةتردلد متلا د ندددد١٢٠ د
  درظ عرددددشي  دقرظ عادرا تلنلدرثدرمل ه ة دمتلا د ندراعلدد١٠8رمل ه ة دق

مسلادقل يدراض ادرا ريد يد مسعد ندتظعرن  دراعلشي  دمرلد ةلةادرا تلنلدد
قراال  ددقل يدراض ادد ىد   دقل شداعققدة درمل ه ة درا م ةدقريانثدودد

درا ريتدخل لنصدرا د  ي دد
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ععلد د دد ىدراتددCoyer(دد٢٠٠4قودتال دريللهده الدشةرايدم يعد 
ة د ق ال   ددددرا د يدددراالعققد رألملشمي يد راض اد قل يد ود قراعلشي د رمل ه ة د

رمل ه ة دددد١3دد نرا ةرايددددقك  تلد   يددرا را رمل ه ابادددد١٦ق ند  ند
   دقل شداعققددددرةلةادرا تلنلد ى دقد ندراعلشايادد٢٠دق ندراعلشي ددد١٦ق

قرمل ه ابادد را م ةد رمل ه ة د ة د شيايد   لن يد خيصددذراد ا رلد ريانثد
شيايدد ذراد اعققد قل شد ق   د را را د ق ال   د رألملشمي يد راض اد قل يد
ا رلدد ود قريانثد را م ةد قراعلشي د قريانثد را م ةد رمل ه ة د ة د    لن يد

دخيصدقل يدراض ادرألملشمي يدق ال   درا را 
شةرايد  ةقدد راالعققددددMooreدد(دد٢٠٠٦ دمرلده الد راتععلد د د  ىد

رييت ق  دالضاددة د دسد رمل ه ة د عكالعاد را ببد ة د راض اد قل يد  لةد
را ةرايد د دد قرةتردلد   يد راعلشي  د قرا ببد را د يدد٢٢٠راتح  أد  ند

راسل ن ددد١١٠متلا  دددد١١٠  رخلل  د  د را  د ق ةلةاددددمتلا لا(د ند
راعلشي دد قرا ببد راتح  أد رمل ه ة د  دالضاد را ببد رثد را تلنلد ىد

راض  قل يد راتح  أ دمرلددمي د ثد ىد رخللةل يد سلةتيدابمل ه ة د عكالعاد اد
راسدسد سلةتيد ودد ر أد ند يظ عقثد ىت  د را ببد رثد را تلنلد  قضحلد
را لا لا دمرلدرثدرا ببدرمل ه ة د عكالعادراتح  أدقرملتحدس دود  رةبدد
يل يدابمل ه ة ديظ عقثد ىت  د دسدر د د ندرمل ه ة د عكالعادراتح  أدد

درمل رةبدراعل ي دق دكظ عدرا تلنلداعق ل دذرادشيايدر  لن يدة ددقرملدتحس دود
درا م ةدقريانثدرمل ه ة د عكالعادراتح  أدودقل يدراض ا د
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راتععلد د دد٢٠٠٩ق ندل يد يع داس ده الدشةرايد سرلثد  (د ىد
راعب يدة دراتال ندريةت لة دققل يدراض ادا  د   يد ندرا ببدرملتال   دد

قمتلا ي( ددد١43قدددمتلا ل ددد١١7 متلا ل دددد٢٦٠ودرملع ديدراسلت ييد  ر  لددقراعلشي دد
قل ش را ةرايد ند تتلنلد ر  لن لددرةك لمت يددد ب يددقراالعاد   وددددة دددشرايد

راال عيي ددددرا ب يددرخللةل يد ل  رددققل يددريةت لة ددراتال ندد د ددراس ةلدد ةعلش
ود قريانثد را م ةد ة د ر  لن يد يايد ذراد اعققد راض ادقل دددققل شد دديد

دد عكالعادددة ددد   لن يدددشيايدددذراددرا م ة دمرلدقل اداعققدددرخللةلادا للد
دريةت لةيي د  دالضادقل يدراض ادرخللةل يدا للدوددريةت لةييدق  دالضا

قة لثد  شةرايد ت د ه الد ة دد٢٠١١مرلد راعب يد راتععلد د د (د ىد
ة قراالعققد قراعلشي د رمل ه ة د ا  د را راد ق ال   د راض اد وددقل يد    رلد

 ندددد١٠٠ ندرا د يدرمل ه ة دقدد١٠٠كدكدرملتطنرا دقرةتردلدراع  يد د دد
ة دد شيايد   لن يد ذراد اعققد قل شد را تلنلد ىد ق ةلةاد راعلشي  د را د يد
رمل ه ة دقراعلشي دودقل يدراض ادق ال   درا رادا للدرمل ه ة  د  قدد

اد سلةتيداباعلشي دد ظ عدرمل ه ة ثد ت اادشةللاد  دالألدودقل يدراض د
قرا  دي  د د د  د  دم دقل يدراض ادرا ريد ي دمرلدرةلةادرا تلنلد ىدد
قل شد ب يدرةك لمت يدالا يدة دقل يدراض ادق ال   درا رادا  درمل ه ة  د
  قدرثدرمل ه ة درظ عقرد ال   دذراد عكالودق ت اادشةللاد  دالألدودد

دقل يدراض ا د
شةرايدد ه الد ريللهد تال د راتععلد د دد٢٠١٢رمل ن د قود (د ىد

راض ا دد ققل يد را راد ود ال   د قراعلشي د رملتال   د را ببد ة د راالعققد
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را ةرايد د دد رملتال   دقراعلشي د دددد١٩١قرةتردلد   يد  ندددد٩٦متلا ل د ند
قد شقايدددد٩٥رملتال   د ود راسلت ييد رملع ديد متببد راعلشي (د ند را ببد  ند

قل شداعققدذرادشيايدر  لن يدة درملتال   ددددرا  يل دق ةلةادرا تلنلد ى
شيايدد ذراد اعققد ققل شد رملتال    د ا للد را راد ود ال   د قراعلشي د
ر  لن يدة درملتال   دقراعلشي دودقل يدراض ادرا ريد يدا للدرملتال    دد
رملتال   دد ة د ر  لن يد شيايد ذراد اعققد قل شد را تلنلد ىد مرلد ةلةاد

دل يدراض ادرخللةل يدا للدراعلشي  دقراعلشي دودقد
(د ىدراتععلد د دراعب يدة دد٢٠١٥مرلده الدشةرايدة لثدقد ت د 

قل يدراض ادق الا  درملعل ديدرا را ييدة درمل ه ة دقراعلشي دراالعققدة   رلدد
دد١٠٠ ندرمل ه ة د دد٢٠٠ودكدكدرملتطنرا دقرةتردلد   يدرا ةرايد د دد

را  دراعرةودودراى شرث دق ةلةادتتلنلدرا ةرايددمتلا ي(د ندددد١٠٠متلا  دد
ودد قراعلشي د رمل ه ة د را ببد ة د ر  لن يد شيايد ذراد اعققد قل شد  ىد
قل يدراض ادق الا  درملعل ديدرا را يي دمرلدرظ عدرمل ه ة دوده هدرا ةرايدد
قل يدض ادشريد يدة  رلدرظ عدرا ببدراعلشي دقل يدض اديلةل ي دمرلدد

تتل راض اددرةلةاد قل يد ة د رةك لمت يد  ل يد قل شد ب يد را ةرايد ىد نلد
دق الا  درملعل ديدرا را يي د

 ىدحت ي دراالعققدة ددددNogaj(دد٢٠١7ق ينر داس ده الدشةرايدتسلج 
ودد را الى يد راضط ود ق الا  د  رل يد راض اد قل يد ود رمل ه ة د را ببد

را ةرايد د دد قرةتردلد   يد ردد3٥4ة ا  ر د وددمتلا ل د ند رمل ه ة د ا د يد
قدددد٢3٢را  عييد ددقراال  ثددرمل ا س دد  رةب كرترقحدددد١٢٢متلا ي د متلا ل (د



 

 

 

571 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 ل ل  دقرةلةادرا تلنلد ىدقل شد ب يد  ل يدذراددد١٩ ىددد١٦ر رلةه د ندد
رمل ل يدمأاد بدد رمل ريد قمناد را ريداد راض اد قل يد ة د ر  لن يد شيايد

لدرا تلنلدرثدرا ببدرمل ه ة ددمل رل يدراضط ودة د اعرشدراع  ي دمرلد قضحد
مي أدد ة  رلد را ريد ي د راض اد قل يد مي د ثد ىد رمل ا س دملت رد ود  رةبد

درا ببدرمل ه ة دود  ةربدراال  ثدرا  عييد ىدقل يدراض ادرخللةل ي د
 تعق ب على الدراسفت السفبقة:

 دددددنديدددددب د دددددعضدرا ةرادددددلادقرا حددددد ثدراىدددددلةسي دمي دددددندرادددددتدبصد
دا ي:رملب ظلادراتل

 ثد عظددد دهددد هدرا ةرادددلادةمدددواد دددد دراتعدددعلد دددد د ادددلا  د  رل ددديد -1
راضددط ودققل دديدراضدد ادرألملشمي دديدادد  درا د دديدرمل هدد ة  دقهدد د ددلد انةد
را عيدددسداد ةراددديدرإلا ددديدق    دددلد دددندشةراددديدراعب ددديدةددد درملتطدددنين دمردددلد

 راتاللشدرا ل قد ندكدكدرا ةرالادودحت ي د ةعلشد شريتدرا ةراي 

را ةراددلاد دد دةمددواد ددد د   ددلاد ت لي دديد ددندرا د دديدرمل هدد ة دد ثدهدد ه -2
راددد يندي ةاددد ثدودرملع دددديدرا ةراددد يدرملت اددد ي دقهددد د دددلدقلددد درا ل دددقد
ييت دددلةد   ددديدرا ةراددديدرإلا ددديد دددندرا د ددديدرمل هددد ة دراددد يندي ةاددد ثدود

 رملع ديدرملت ا ي 

يد ثدهدد هدرا ةراددلاد دد د حملددلدة دد أدلددداد ىدحت يدد د اددلا  د  رل ددد -3
راضددط ودراىددد  يدقرصالة دديدقرلددلهدقل دديدراضدد ادرألملشمي دديدادد  درا د دديد
رمل هددد ة دقادددسدرملتطدددنرادرخلل ددديدة  ئدددلهت دقجمترعدددلهت  دق دددند د رددد اد

 را ةرايدرإلا يدادتحسسد ندراعب يدة   رل 
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 ثدهددد هدرا ةرادددلاد ددد درتت دددلد ىدجمر  ددديد دددندرات  ددد لادقرملسرت دددلاد -4
 ال لرد  ل  دهب هدرا ةراي دمرلد هنددلد حملددلد ددد ددرا دراتاللشد   لدرا ل ق

ر تردددددل ددقلددددد شد ب ددددديد ادددددلا  د  رل ددددديدراضدددددط ودققل ددددديدراضددددد اد
رألملشمي يدا  درا د يدرمل ه ة دق   دكالعدمبجتر  يد ندرملتطددنراد سددأد
رملع ددديدراعرعيدديدقرا دد عدقرملىددت  دري ت ددلش دقريلترددل اداألاددعل دقهدد د

الندكدددكدرملتطددنراد ددد د اددلا  د  رل دديد لدقل درا ل قدادتحسسد ندك
راضددددط ودققل دددديدراضدددد ادرألملشمي دددديدادددد  درا د دددديدرمل هدددد ة دودجمترددددود

درا ةرايدرإلا ي 
 ف. وإجراءاهت دراسةمنهج ة ال

 ددند  ددقدرملدد  لدرادد  در تردد ادد ةراددييععضدرا ل قده ددلدصلددعرررادرا
قم ال دديدد  ددلانارملىددتد  يدود ددودرا ددقراقرألشدد ةراددي  د   دقجمترددودق   دديدرا

قمدددد اكدد  ددددلدقرصلددددعرررادرادددد ديدرك ل  ددددلدودراتأمدددد د ددددند دددد   لدقال لهتددددلنة ل
رألاددلا  درص  ددلن يدرادد ديدرادددتد ر  لدود عل دديدقحتد ددأدرا  ددلانادراددد ديد

درإ   د د  ل 
 دراسةأوال: منهج ال

راددتد  درا ل ددقدرملدد  لددلكىددلؤيهترصللةيد ددندقدد ةرايتحس سد ه رلدراا
 دقر تردد ادرا ةرادديدرإلا دديد ددد دملبنرتدد دا   عدديدرا ةرادديدريةك ددلمتادرا  ددالا

جمر  دديد ددندرصلددعرررادرمل  جت ددي د  ددقديدك   ددسد شقرادرا ةرادديد ددد د   دديد
را الىدد يددوراضددط دد الا  د  رل ي د د مسعدرا ةرايدرا  لن ي؛دقذاكدادتععلد
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  ر دددد درإ ددددللد ال ددددلردكدددد راس  د ددددودرمل هدددد ة ددرا د دددديد  لهددددلرادددد ديتراددددتد ر ل دقد
تددد عدقشةلددديدراعب ددديدةددد دقل ددديدراضددد ادق ادددلا  د  رل ددديدحت يددد درملدتدالدددي دقد

 اددددلا  دد دددد  دريددددتبلراتعددددعلد ددددد دراضددددط ودادددد  درا د دددديدرمل هدددد ة  دقد
قةعددألدرملتطددنرادرادد دةمبددلدكددؤالعدوددرادد ديتعددعضدهلددلرا الىدد يدراضددط ود  رل دديد

 ت  دري ت لش   ىت رهلد سأدقل يدراض ادقر   دقرا  درا ةراادقرملى

 دراسة اثن ًف: جم:مع ال
درا د دديدرمل هدد ة دقرملتالدد   دمب  سدديدراس دد    ددودد ندددد ةرايك  ثدجمترودرا

 دق شةرل دد دودريت لةدرملعمددودرادد متيندادس ددلبتتلنلددددودض رددرمت لا  را ينديدد
راددددد يندي ةاددددد ثدمب ةاددددديدرمل هددددد ة دقدرمل هددددد ة درملت اددددد ي درا دددددببد ددددد رةبد
مب ي دديددق  ةايد  درملؤ   د لن يدةضددادهللاد   ددلدادر هدد اباسددابألاددرملت ا ي

راال ددأدرا ةرادداديب دداإلشرةلدراعل يداع لييدرمل ه ة داباس   دت دراتلةعددةعي ل
متلا ددلدد438هدددقرا  دةدغد دد شه ددد١43٠/١44٠ ندراعل درا ةرااددددرألق 

يت ددلةه درمل هدد ة  ديدردرا د ددي ددندد١٦٢ دقك  تددلد   دديدرا ةرادديد ددندقمتلا ددي
 دقيعلودا  دريت لةدرا ل قداتدكدراع  يد ندجمترودرا ةراية عيسيد   رن يدد

را الىددد يددوراضدددط دد ادددلا  د  رل دددي ىد ثدرا ل دددقد ةرشدراتعدددعلد دددد د مسدددعد
 ال ددددلردكدددد راس  د ددددود  ر دددد درإ ددددللدرمل هدددد ة ددرا د دددديد  لهددددلرادددد ديتراددددتد ر ل دقد
راضددد ادق ادددلا  د  رل ددديدتددد عدقشةلددديدراعب ددديدةددد دقل ددديدحت يددد درملدتدالدددي دقد

دراضط ودا  درا د يدرمل ه ة  
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 دراسة اثلثًف: ع نة ال

اتأمدد د ددند دد قدقال ددلادراددتد ر  لدك  تددلدراع  دديدرياددت ب  يدرادد ديد )الع نة االس:طالع ة(:  األدوات ع نة تقني  -1
متلاددد د ددددندد٥٠ابات   ددددسد د  دددلد دددنديرإلا دددددرا ةراددديرملىدددتد  يدوددرألشقرا

 ديدرات   دددسد دددد   دودراال دددأديرإلا دددددرا ةراددديدتالددد دجمتردددودرمل هددد ة دد ددديرا د
  ه١43٩/١44٠را ةراادرألق د ندراعل درا ةرااد

 :األسفس ة دراسةالع نة 
    ددرمل ه ة  ددددرا د يد ندددد١٦٢رألالا يد نددددرا ةرايدك  تلد   يدد

ق ١١٠  را م ة د قد٥٢(د ند ريانث د ة عيسيد   رن ي دد(د ند ريت لةه د يد
را ةرايمت سلد د   دد را ةراادددد شقراد راال أد را ةرااددددرألق دود راعل د  ند

ك  يود اعرشد   يدد١43٩/١44٠ راتليلدي ضحد ودض رددددرا ةرايده دقر  ق د
درملتطنرادرملدتدالي:دد

 (: توزيع ع نة البحث األسفس ة يف ضوء اي:غريات ايخ:لةة 1جدول )

را  درا ةرااددرا ى يددراع شددر   د
د  ع ديد ت ا ي(د

د ى يدرادراع شد

د٪د٢7.٥د44درألق د٪د٦7.٩ ١١٠دذم ة
د٪د3٠.٠د48دراسلادد٪د3٢.١د٥٢د انث

د٪د4٢.٥ ٦8دراسلاقدد

د:يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
رألالاددد يدمدددلت رد دددندرا دددببددرا ةراددديرا ىدد يدرألمدددربد دددند ادددعرشد   ددديد -

 دة  رلدةدطلدتى يدرا لا ددلادرصانثدود٪٦7.٩را م ةدة ى يدةدطلدد
د ٪3٢.١   يدرا حقد
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 ديد   دمتببدرا دد دراسددلاد٪4٢.٥ يدمتببدرا  دراسلاقددتى ثدد -
 د ٪٢7.٥ د دمتببدرا  درألق دة ى يد٪3٠.٠ة ى يد
 :  البحثرابعف: أدوات 

 مق فس وجهة الضبط األكفدمي ة لدي الطلبة ايوهوبي:  -1
را  ددددرمل ه ة ددديدرا د ا  دديدراتد ر د س لبدقل يدراض ادرألملشمي يدد

ق ل دددد Curtis & Trice, 2013 ددقكعي  ددمبد ندمنكودد  رشددإبدد ل 
قيت  ثددددرا ل قدةتععي دقكع يدرملس لبدا ت راسد ود   يدرا ةرايدقرا  ئيدراععة يد

 دد:اسعل دقي سى درملس لبد ىدلون  دةن ى ددد٢١ نددةع دكععي  درملس لبد

 تعدددسدابا  ددلانادرألقا دديد سددأد ريادد  درا دد ع دددس لبر وردرألق د ندرمل -
  (دا أدرمل رتم دودرا ةراي دقرملىت  دري ت لش را  درا ةراا

د ةعلشدةن ىدد يدرةةعيادرس لبدرا  دك  ثد ندددل در وردراسلادملثدخم   -
 قها:ددكس  دقل يدا  درا د يدرمل ه ة د

 البعد األول: ال أس 
را ع د نددد ة دددرا  لةددد٦قيت  ثد ابييت لةد ند هللد رياتجتلةيد ددكت د
ي(راتجت اعأددددةع ةدد   كس  ددقدددلةت د تع  د يىت  ع ثد يد أبهن د را د يد

را  ديتععض ثدهلل دقاباتليلديديىت  ع ثدرجنل د لدا دد ةاردللهدرمل ر  د
 د   داعد  دمملداعد  ديىتىدر ثداد ضودرإليلدقيدحيلقا ثدخت ادرإ رلودد

را ع  ددقراعس لا شةليد را ةليددددرألق ددقكرترقحد ة د دد١٢ ىددشةللادددد٦ لد
 د ده ردرا ع د ىدك يندرا د يدا ل يددرا ةليدرملعكالعيددددك ن  قددشةللاد دد

د ض اديلةل يدقراع  د ح ح
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دال:ش:ت البعد الثفين:
را ع د نددد ة دددرا  لةددد4قيت  ثد ابييت لةد ند هللد رياتجتلةيد ددكت د
   د  ةلدرا د يدرمل ه ة د د دكعم ودرتت له  ددددكس  قد ددلةت د تع  دي(راتجت

رمل د هليددرا ددديدراضلغ دددر  ود قم اكد   د  ةهت د د د و ددلتععض ثد  د
رملؤالعرادرا دكؤالعد د دكعم وه دا رردملتلده هدرملسنرادانةعيد ندشريد  د قدد
 هنلدتت جتيدادع ر أدرا  ئ يدرخللةل ي دقاباتليلديتجت   ثد  د  ريدكت د دريتت لهدد

قة اليد ىترعل ةى  ايد يت تت ثد قاعد  د رتت له  د يؤالعد د د قكرترقحدددد دمملد
را ع شةد را ةليددددراسلاددليد ة د ددك ن  قددشةللا دددد8 ىددشةللادددد4 لد

 د ده ردرا ع د ىدك يندرا د يدا ل يدض اديلةل يدقراع  ددرا ةليدرملعكالعيدد
د  ح ح

 البعد الثفلث: ضعف اجتفهفت الطلبة 
را ع د ندد ة دددرا  لةددد٥قيت  ثد ابييت لةد ند هللد رياتجتلةيد ددكت د

يتععضدهللدد   دكالنددقكس  دددد لةت د تع  دي(راتجت را د راضلغ يد رمل ر  د
حي ث مبلد ي لا ثد يد اعد  د مملد رلله  د قيضع دددد نددرا د يد د د   هل د

حملقادديراضلغ ددرمل ر  م ددلهت ددرلله رللهت  ددق   د كع يد ددلهت كط ند دل  قد
  قددشةللا دددد١٠ ىددشةللادددد٥ لدة درا ةليددددراسلاددقكرترقحدشةليدرا ع 

ردددك ن يلةل يددملعكالعيددرا ةليد ض اد ا ل يد را د يد ك يند را ع د ىد ه رد  د د
د دقراع  د ح ح

 البعد الرابع: ال:خط ط السيء
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را ع د ندد ة دددرا  لةددد٦قيت  ثد ابييت لةد ند هللد رياتجتلةيد ددكت د
ي(راتجت كس   ددقكس  د   د   د  ةلدددد لةت د تع  د رمل ه ة د د د را د يد

قراتد  ادر   دمل رل ت ل دق   دراس ةلددرمل ر  دراضلغ يدرا ديتععض ثدهللدد
ة ي د ندد ود ىتس د  د كىل  ه د ل ي لد ة لرد ه رلد    يد م اكد د د

 لدة درا ةليددددراسلاددقكرترقحدشةليدرا ع دددحتس س ل رأله رلدرا د ديىت  ع ردد
 د ده ردرا ع د ىددرا ةليدرملعكالعيددددك ند  قددشةللا دددد١٢ ىددشةللادددد٦

د ض اديلةل يدقراع  د ح حك يندرا د يدا ل يدد
دصدق وثبفت ايق فس: 

 أواًل: الصدق:  
دادتحسسد ند  قدرملس لبدرإليلديدري ترلشد د دمتعيست دمهل:

   Face Validity      الصدق الظفهري )صدق احملكمي(: -1
يب دمأد ندد رألملشمي يد ند راض اد قل يد يد ىلبد  قد س لبد

را ريدا ريكىلقد قرا  قد راظلهع  د ادتأم د ند  لا يددرا  قد قذاكد  د
يدد را ةراي د أله رلد قكععي رملس لبد رألقا ي ددكع يد ود  ةك د ددقيددرملس لبد

قراعل د د ندذق دد رخلربررد رملس  يد ود را د  يد رملسلةباد راع ي د ند  لعررد
 د دراع ي د ندرملسلي  ددددقريمتبع ددكعة يدرمل ه ة دقرملتال   درخلربلدودجمل دد

 دقم اكدرا ةرالادقرا قةايادراععة يددوده ردرجملل ددألل   يدقرا ت دراععة يدقرد
  علدد د ددةع دكععي  دد عض ددمرلديددقرألل   يدرا دك لقالد  ض عدرا ةراي دد

وددقرحمل ر ددرخلربرردد ندد راتعد  د ة  رةلد قراعل د د رات ةي د ه ئيد  ند  ضلرد
ادتععلد د د لددكعة يدرمل ه ة دجمل دد ادرس لبد ديدابمل ؛د را ددذردملثد تطنراد
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راتأم د ندد را  دقضود ند لد  دقم اكد راطعضد قيتالسد ود ةس لا لد يس  د
رملالعشرادق  لغت لدقش د را د ررلدددديدكع ت لت عد ادطعضد ق   د  لا ت لد

دددي يعقهنلد  لا را دتع يباددراب ظلاد قدرملدسرت لاد قدرمل ند لد  دق ة ررد
قشةرات لدددد لة د   ل ل درا ل قدجبرودكدكدرملب ظلادقش لد لدك مرلدد

راب  ي راتع يباد صلعررد قرا يد راع لةراددشةرايد كدكدد د د قكدد لد  د
ودد ةعألراتع يباد يد ندددد  لشلد  لغيد ا رلد را ل قد قرات  د راع لةرا د

د  متسأدرا  قدراظلهع دادده ردرملس لب لعررراد د د ثدكدكدراتع يبادود
 Internal Consistencyصدق االتسفق الداخلي:  -2
ريجند وييد ندد ل ة ىدت د رملس لبد اباتحسسد ند  قد رملس لبد  د  ر د

 Kaiser’sيب دراتد ر دمتعيسيدراتحد أدراعل دادرملعتر د د د ع لةدمليوةد 
criterion ) رملس لبدد رثد  لةراد راعل داد راتحد أد تتلنلد   قد ظ عاد

رات ليند ىدد تى يد ق دلد ةن ى يد  قد رةعلشد قك   لد د د ةةعيد رتترلد
٪د درا أب درات تل دضع درللهلادرا د ي دراتد  ادراىار( دمرلدد٥ 3١

را ل ق رملس لبدابم اكدددد ل د ابا ةرايدددداتحسسد ند  قد راععة يد ة ىدت د
رةك لوددددرإلا يد ن اباتد ر د عل أد قذاكد را ريداد ريكىلقد متعيسد  قد

را ع دد قشةليد شةليدمأد  لةلد ة د ريةك لود ود ىلبد عل باد ةنا ثد
قذاكدادتأم د ند   دمتلاكدقللت د  لةرادمأدةع دددد  ا  دراع لةلرمل تر يدد

دا رلدة   ل دا لتلد عل بادريةك لودمرلدهاد  ضحيداب  ق دراتليل:د
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 (: معفمالت االرتبفط بي درجفت عبفرات ايق فس 2جدول )
 والدرجة الكل ة للبعد اين:م ة إل ه العبفرة  

 ريةك لوددراع لةلد ريةك لودداع لةلدر ريةك لوددراع لةلد ريةك لوددراع لةلد

درات تلددرا أبد
ضع درللهلاد

درا د يد
دراتد  ادراىارد

د**د٠.٥٠7د١٦د**د٠.4١١د١١د**د٠.47٩د7 **د٠.٥٦٦د١
 **د٠.٥٩4د١7 **د٠.٦٥١ ١٢ **د٠.٦7٥د8 **د٠.٥4٠د٢
 **د47١.٠ 3

 **د٠.٦٢8 ٩
 **د٠.38٠ ١8 **د٠.٥7٩ ١3

د**د٠.38٠د١٩ **د٠.٥4٢د١4د**د٠.٥٩٩د4
د**د٠.٥٠٢د٥

 **د٠.43١د١٥د**د٠.7٥4د١٠
د*د٠.3١4د٢٠

 **د٠.٥١٢د٢١ **د٠.٦44د٦

ددد٠.٠١**دشرايد   د ىت  دد٠.٠٥*شرايد   د ىت  دد
شةللاد  لةراد ة د ريةك لود راىلةسد ثد عل باد ر  ق د يتضحد ند
رةك لودد راع لةلد  ع لد عل باد رمل تر يد ا  د اد ع د را د يد قرا ةليد رملس لبد

قشرايد   لن ل دد ركىلقدددد٠.٠٥ قدددد٠.٠١   د ىت  دد  ل يد يؤم د قه د لد
دقللت د  لةرادمأدةع دا رلدة   لدقمتلا  لد ودةعض لدرا عأل د

م اكديدراتحسسد ندللت د ةعلشدرملس لبدا رلدة   لدحبىلبد عل باددقد
ادرس لب دا لتلد عل بادد را د يد را ع دقرا ةليد رةك لودةنا ثدة دشةليد

دق دراتليل:دريةك لودمرلدهاد  ضحيداب  
 (: معفمالت االرتبفط بي درجفت أبعفد ايق فس والدرجة الكل ة للمق فس 3جدول )

دراتد  ادراىارددضع درللهلادرا د يددرات تلددرا أبددرا ع د
د**د٠.744د**د٠.٦44د**د٠.٦47 **د٠.77٩د عل أدريةك لود

د٠.٠١**دشرايد   د ىت  د
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

ةلددددلاد ةعددددلشديتضددددحد ددددندر دددد ق دراىددددلةسد ثد عددددل بادريةك ددددلودةدددد دش
رملس ددددلبدقرا ةلدددديدرا د دددديدادرس ددددلبد  ع ددددلد عددددل بادرةك ددددلود  ل دددديدقشرادددديد

قه د لديؤم دركىلقدقللت د ةعددلشدرملس ددلبدا رددلددد٠.٠١   لن ل د   د ىت  دد
دة   لدقمتلا  لد ودةعض لدرا عأل 

 اثن ًف: الثبفت: 
 دددل د  دددر درملس دددلبداباتحسدددسد دددند ددد قدرملس دددلبدة ىددددت دريجند ويددديد دددند

دا لتددلد عددل بادراس ددلاد عل ددأدال ددلاد االددلدمعقت ددل راددتد ر دمتعيسدديدديددب 
اد علشدرألةةعيد درا أب درات ددتل دضددع درللهددلادرا د ددي دراتد دد ادراىددار(د

 دددد درارتك ددد  دمردددلد دددل درا ل دددقدودد٢4 ٠ دد48 ٠ دد٦٢ ٠ د٦٢ ٠هددداد
د ندال لادشةللادرملس ددلبدق ةعددلشهدراالع  دديداباددتد ر را ةرايدرإلا يداباتحسسدد

 عل أدال لاد االلدمعقت ل دا لتلد عل بادراس لادمرددلدهدد د  ضددحداب دد ق د
دراتليل:د

 (: معفمالت ثبفت ألةف كرونبفخ للمق فس وأبعفده الةرع ة 4جدول )
درملس لبدم أددراتد  ادراىارددضع درللهلادرا د يددرات تلددرا أبد

د٠.7٩٠د٠.73١د٠.7٠٩د٠.7١3د7٥١.٠

بدق ةعددلشهدراالع  دديد عددل بادال ددلاديتضددحد ددندر دد ق دراىددلةسد ثدادرس ددل
 عكالعدديدق س  اددديد   ددلن ل ؛دقممدددلدادد سديتضدددحد ثدادرس ددلبد ؤةدددعراد   دددلن يد
ل دد لد را دد ق دراس ددلا( دقيتأمدد د ددندذاددكد ددب  يدراددتد ر  دودرا حددقد

درإليل 
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قادد د ب ظدديد تدد دكددت درياددتجتلةيداع ددلةرادرملس ددلبد ددنديددب درييت ددلةد
(د ددد درارتك دد د ددود عر ددلاد١ د٢أدرادد ةللاد  ندريت لةيند تع  دي( داتسلةددد

رلددلهدراع ددلةل دقرا ةلدديدرملعكالعدديد ددد درملس ددلبدق ةعددلشهدراالع  دديدكعددربد ددندراضدد اد
رخللةلادقر تسلشدرا لا دود   د   لت يدراى  علد د درأل  رثدرألملشمي ي د
دة  رلداباع  دود لايدرا ةللادرمل دالضيدقرا دك  د د دراض ادرا ريدا 

 أسفل ب مواجهة الضغوط لدى الطلبة ايوهوبي: مق فس  -2
يدراتد ر د س لبد الا  د  رل يدراضط ودا  درا د يدرمل ه ة د ندد

رملس لبد ندد را ل ق دقيت  ثد ةع ر د   رشد رملس لبدددداع  ل  ددراليند  عد قي سى د
ددد: ىدلون  دةن ى  د

ا دد ع د تعدددسدابا  ددلانادرألقا دديد سددأد ريادد  درددس لبر وردرألق د ندرمل -
  (دا أدرمل رتم دودرا ةرايرا  درا ةراا دقرملىت  دري ت لش 

درالدديند  ددعدةعدد ر دادرس ددلبدرادد  دك دد ثد ددنددل در ددوردراسددلادمددلثدخم  ددد -
دقها:داع  ل دكس  د الا  د  رل يدراضط ودا  درا د يدرمل ه ة د

د دايواجهة الةعفلةالبعد األول: د
دد(د٥ ددهللدابييت لةد ندة دددكت درياتجتلةيدددرا  لةددد7قيت  ثدرا ع د نددد

كس  درحمللقيادراىد م يدرا   يدرا ديس  ددقدراتجتلابادقاسدكس يعدا  عا دد
رمل ه ة دهبلدد راضلغ يادتعل أد وددددرا د يد قأباد بددددرمل ر  د ة  أد  لةعد

شةلي دددد3٥ ىددشةللادددد7 لدة درا ةليددددرألق دددقكرترقحدشةليدرا ع دد قر عا
رملعكالعيدد را ةليد متسأد راالعلايددك ل  قد رمل رل يد ك يند رمل ه ة د ىد را د يد  د

د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي
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 . إعفدة ال:ق  م اإلجيفيب يصفدر الضغوطالبعد الثفين: 
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد٥قيت دد ثدرا عدد د ددند

ي دد راددرا د دديدرمل هدد ة درختددلذد دد  ددكسدد  ددقدراتجتلابادقاسدكس يعدا  عا دد
ةعدد  د  دراتدال دد د ددند العهددل دق  ددل دودحمددلقات  د الة دديدمدد د  ددلشةدراضددط و

ادر ر دد دراضددلغ ي ددق منددلدر لتدد درصاددللدرارتم ددوداسدداد ددد در لتدد دراىددديب
  ددقدشةلددي دد٢٥ ىدشةلددلادد٥ ددلدةدد درا ةلدديددراسددلادقكددرترقحدشةلدديدرا عدد 

  دددلشلدراتس ددد  درصادددللدك ددديندك لددد درا د ددديدرمل هددد ة د ىدمتسدددأدرا ةلددديدرملعكالعددديد
د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودرصالة يددمل لشةدراضط و

 . ال:نة س االنةعفيل البعد الثفلث:
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد7قيت دد ثدرا عدد د ددند

ادح   ددرا د يدرمل ه ة داعادددد   ددكس  قدراتجتلابادقاسدكس يعدا  عا دد
ا دد دقكالىددندد ددند لددأق ىل  لد ددندرآليددعيندذق درخلددربلددد د دةر يدقل رت ي

 دود ادددددلشد دددددد  دهلدددددلد راضدددددلغ يدق ىدددددل  هتدقرمل ددددد باددر ر ددددد ا اضدددددأد
  ددقدشةلددي دد3٥ ىدشةلددلادد7 ددلدةدد درا ةلدديدددراسلاددقددقكرترقحدشةلدديدرا عدد 

مأ دد دددرات الدد  دريتالعددليلك لدد درا د دديدرمل هدد ة د ىدك دديندمتسددأدرا ةلدديدرملعكالعدديد
د   رل يدراضط ودرصالة ي الا  د

 . تنم ة الكةفءة الذات ة وتعلم ايهفرات البعد الرابع:
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد٦قيت دد ثدرا عدد د ددند

رةت دددلةددقكسددد  د ددد ةلدرا د ددديدرمل هددد ة د دددد رادددتجتلابادقادددسدكسددد يعدا  دددعا د
رألاددددد لبدديراضددددط ودقد ددددد ةهت د ددددد د ععاددددددد  رل ددددديده را ددددعقدراددددد دكىددددل  
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د3٠ ىدشةللادد٦ لدة درا ةليدددراعرةوددقكرترقحدشةليدرا ع اضط وددرإس س يدد
ك ر دديدرا الددلرلدك لدد درا د دديدرمل هدد ة د ىد  ددقدمتسددأدرا ةلدديدرملعكالعدديدشةلددي د

د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودرصالة يددرا رك يدقكعد درمل لةرا
 عدم االنشغفل الذهين:   البعد اخلفمس:
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد٥ عدد د ددندقيت دد ثدرا

ادتددصددرا د يدرمل ه ة دحملقايد   دكس  دقدراتجتلابادقاسدكس يعدا  عا د
قراتال نددمسنر دددقدريتطرلبدقريهترل دهبلدق   دريت طل ددراضط وددلشة   ندد

شةلددديدقكدددرترقحددبادراددد دكددد رل    ةددد ي د دددندرارتم دددودودرمل ددد د ود ىدددتس د 
  ددقدمتسددأدرا ةلدديدشةلددي دد٢٥ ىدشةلددلادد٥ ددلدةدد درا ةلدديددرخلددل  درا عدد 

مأ دد ددد دد  دريت ددطل درادد هينك لدد درا د دديدرمل هدد ة د ىدك دديندمتعيسدديدرملعكالعدديد
د  الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي

   ى. الل:ةفت إىل أنشطة أخر ا البعد السفدس:
د(٥ دييت ددلةد ددندةدد دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابدرا  ددلةدد٥قيت دد ثدرا عدد د ددند

ةتط دددندرمل هددد ة ددرا د دددي  دددل دد ددد  دكسددد  قدرادددتجتلابادقادددسدكسددد يعدا  دددعا د
ل يدددد لداإلةدددد لعد  دددلشةدد اددددلشد ت ددد يدة يددددديدهبددد لدو ىدددلةه دقرمل ددددلةميد

قكدددرترقحدشةلددديدرمل ددد بادقرمل ر ددد دراضدددلغ ي دقرات  ددد دةع ددد رَد دددند  رل ددديد
  ددقدمتسددأدرا ةلدديدةلددي دشد٢٥ ىدشةلددلادددد٥ ددلدةدد درا ةلدديددددراىلشبددرا ع 

مأ  ددددياتاللاد ىد ت  يد يع ك ل درا د يدرمل ه ة د ىدك يندمتعيسيددرملعكالعيدد
د  الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي

 الرتوي )الرتيث ايوجه(البعد السفبع: 
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 د. انيف بن فهاد الةريح 

د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد7قيت دد ثدرا عدد د ددند
ابختددلذد  ددرا د دديدرمل هدد ة د دد  د  ددل ددسدد  كقدراتجتلابادقاسدكسدد يعدا  ددعا دد

دقكددرترقحدشةلدديدرا عدد دملادديدل رت  ددل دد رمل دد ديد دد دكتضددحدهلددددرلددلهد لددعرررا
  ددقدمتسددأدرا ةلدديدرملعكالعدديدشةلددي دد3٥ ىدشةلددلادد7 لدة درا ةلدديدددراىلةو

مأ دد د اددلا  دددراددرتق د رارتيددقدرمل لدد (ك ل درا د دديدرمل هدد ة د ىدك دديندمتعيسدديدد
د ضط ودرصالة ي  رل يدرا

 . االنسحفب ايعريف السلوكيالبعد الثفمن: 
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد7قيت دد ثدرا عدد د ددند

قرتىدددددحلبدرا د ددددديدرةتعدددددلشد ددددد  ددكسددددد  قدرادددددتجتلابادقادددددسدكسددددد يعدا  دددددعا د
قكددرترقحدشةلدديد دراضددلغ يدقري دد رثدرمل ه ة د ندرمل رل دديدرمل لةددعلدادر ر دد 

  ددقدمتسددأدرا ةلدديدشةلددي دد3٥ ىدشةلددلادد7 ددلدةدد درا ةلدديددسددل نرادرا عدد 
ددريتىدددحلبدرملعدددعودراىدددد ماك لددد درا د ددديدرمل هددد ة د ىدك ددديندمتعيسددديدرملعكالعددديد

د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودراىد  ي
 . تبين اسرتات ج فت جتنب الةشلالبعد ال:فسع: 

د(٥ دةد ددندةدد دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلدرا  ددلةدد٦ ددندقيت دد ثدرا عدد د
رادد دي دد ا هنلددرمل هدد ة ددل دد شدرا د دديدكسدد  قدراددتجتلابادقاددسدكسدد يعدا  ددعا د

 لدة ددراتلاودقكرترقحدشةليدرا ع   لشةدراضط ودقرمل  با د نددددابةتعلش
ك لدد درا د دديد  ددقدمتسددأدرا ةلدديدرملعكالعدديدشةلددي دد3٠ ىدشةلددلادد٦را ةلدديد

مأ دددد د اددددلا  دددل دددد دراال ددددأدك دددديندراددددرترك جت لارمل هدددد ة د ىدك دددديندمتعيسدددديد
د   رل يدراضط ودراىد  ي
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 البعد العفشر: خةض األهداف
د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد7قيت دد ثدرا عدد د ددند

اتدالدد ألددرمل هدد ة ددرا د دديداحمددلقيدكسدد  قدراددتجتلابادقاددسدكسدد يعدا  ددعا د
مي ددندحتس س ددلددحتس س ددلدقراددت  رهللدأبهدد رلديىددتع  ررألهدد رلدرادد د ددد ىت  

د3٥ ىدشةلدددلادد7 دددلدةددد درا ةلددديددراعلةدددعدقكدددرترقحدشةلددديدرا عددد   دددأ دد ددد جب
ك لدددد درا د دددديدرمل هدددد ة د ىدك دددديندمتعيسدددديد  ددددقدمتسددددأدرا ةلدددديدرملعكالعدددديدشةلددددي د

د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودراىد  يدديالألدرأله رل
 .االنغمفس يف االنشطة األكفدمي ة)الدراس ة(البعد احلفدي عشر: 

د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد٥ت دد ثدرا عدد د ددندقي
ود ددددأددرمل هدددد ة ددل دددد شدرا د دددديدكسدددد  قدراددددتجتلابادقاددددسدكسدددد يعدا  ددددعا د

  رددلدةدطددلد دددع ةت لدي تسددلشه دأبثدرا جتددلحديديتحسددسد يد دددنددارمل دد ب
 لدة درا ةليددرإلش د  عدقكرترقحدشةليدرا ع د رملعهسدديب دراعرأدراسلاا

ك لدد درا د دديدرمل هدد ة د  ددقدمتسددأدرا ةلدديدرملعكالعدديدشةلددي دددد٢٥ ىددشةللادددد٥
مأ ددد د ادددلا  دددريتطردددلبدودريت ددد يدرألملشمي ي را ةراددد ي( ىدك ددديندمتعيسددديد

د   رل يدراضط ودراىد  ي
 اإلنكفر البعد الثفين عشر: 

د(٥ دكددت درياددتجتلةيدهلددلدابييت ددلةد ددندةدد ددرا  ددلةدد٦قيت دد ثدرا عدد د ددند
ديىددع درا د دديدرادد دععا دديرملدراعرد ددلادكسدد  قدادقاددسدكسدد يعدا  ددعا دراددتجتلاب

 دقلدددد شدرمل دددد بادقري دددد رثدراضددددلغ ي ددددنديبهلددددلد ىدرت ددددلةددرمل ه ةدددد ث
شةلدددي دد3٠ ىدشةلددلادد٦ ددلدةدد درا ةلدديددراسددلاد  دددعدقكددرترقحدشةلدديدرا عدد 
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ددك لددد درا د ددديدرمل هددد ة د ىدك ددديندمتعيسددديدرصت دددلة  دددقدمتسدددأدرا ةلددديدرملعكالعددديد
د مأ  د الا  د  رل يدراضط ودراىد  ي

 صدق وثبفت ايق فس: 
 أواًل: الصدق:  

دادتحسسد ند  قدرملس لبدرإليلديدري ترلشد د دمتعيست دمهل:
  Face Validity    الصدق الظفهري )صدق احملكمي(:  -1

راضط وديد ىلبد  قدد  نديب دمأد ندددد س لبد الا  د  رل يد
ادتأم د ند  لا يدد قذاكد را ريدا د ريكىلقد قرا  قد راظلهع  د را  قد
را د  يدد رملسلةباد راع ي د ند يد لعررد را ةراي د  قد رملس لبدأله رلد

 ددكعة يدرمل ه ة دقرملتال   درملس  يد ودرخلربرردقراعل د د ندذق درخلربلدودجمل دد
 ددوده ردرجملل ددت دراععة يدقرألل   ي د دراع ي د ندرملسلي  دقرا ددقريمتبعد

قم اكدرا ةرالادقرا قةايادراععة يدقرألل   يدرا دك لقالد  ض عدرا ةراي دد
ق عض د د  رألقا ي د ود  ةك د رملس لبد قضود يد رخلربرردددد  علد نددق ند د

جمل ددقرحمل ر دد ود راتعد  د ة  رةلد قراعل د د رات ةي د ه ئيد كعة يدد ند  ضلرد
ادرمل ه ة د يس  دد تععلد د د لدد؛د را د ابملتطنراد ادرس لبد ديد ذردملثد

ت عدد راتأم د ند قم اكد قضود ند لد  د را  د راطعضد قيتالسد ود ةس لا لد
ادطعضدرا د ررلد ند لد  د رملالعشرادق  لغت لدقش ت لدق   د  لا ت لد

دددي يعقهنلد  لا را دتع يبادراب ظلاد قددرملسرت لاد قدرملق ة ررد
قشةرات لدددد جبرودكدكدرملب ظلادقش لد لدك لة د   لدد ل درا ل قدمرلدد

راب  ي راتع يباد صلعررد قرا يد راع لةراددشةرايد كدكدد د د قكدد لد  د
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ق ضلايدد راع لةراد راع ي د ند ود  لد ق  لشلدد  لد  لةراراتع يباد  د
كس يعدد ي  ثد رخلربررد د د ثد راع لةرا دمرلد  ود   لغيد  شد يعد ند

قرات  دمخلاارملس لبدد كدكدددد د يد ند لعررراد د د ثد ا رلد را ل قد
  دا متسأدرا  قدراظلهع دده ردرملس لبدراتع يبادود

 Internal Consistencyصدق االتسفق الداخلي:  -2
يدم اكدراتحسسد ند  قدرملس لبد ندمتعيسد  قدريكىلقدرا ريدادد
ة دد ريةك لود ود ىلبد عل باد ةنا ثد رةك لود اباتد ر د عل أد قذاكد

ادتأم د ند   ددددشةليدمأ قذاكد راع لةلد رمل تر يد ا  د را ع د قشةليد   لةلد
متلاكدقللت د  لةرادمأدةع دا رلدة   ل دا لتلد عل بادريةك لودمرلدد

دهاد  ضحيداب  ق دراتليل:
والدرجة الكل ة للبعد   (: معفمالت االرتبفط بي درجفت عبفرات ايق فس 5جدول )

 اين:م ة إل ه العبفرة 
 ريةك لوددراع لةلد ريةك لوددراع لةلد ريةك لوددراع لةلد ةك لودريدراع لةلد

درمل رل يدراالعلايد
  لشلدراتس   درصاللدد

دمل لشةدراضط ود
درات ال  دريتالعليلد

ك ر يدرا اللرلدرا رك يدد
دقكعد درمل لةراد

 **د٠.٦3٠د١٩د**د٠.٥88د١٢ **د٠.8٠8د7 **د٠.٥١7د١
 **د٠.48١د٢٠ *د٠.٢8٦ ١3 **د٠.٦7١د8 **د٠.٥٢3د٢
د**د٠.٦٦4د٢١ **د٠.7٦7د١4د**د٠.٥٦3د٩د**د٠.٦١١د3
 **د٠.٥4٥د4

د**د٠.٦٠١د١٠
 **د٠.٥٥3د٢٢د**د٠.٥38د١٥

 **د٠.٦٠8د٢3د**د٠.74٦د١٦ **د٠.7٥3د٥

د**د٠.4٩٥د١١ **د٠.٥٥٢د٦
د**د٠.٦4١د١7

 **د٠.٦٦7د٢4
د**د٠.٦٩7د١8

بدرملععوددريتىحلرارتق د رارتيقدرياتاللاد ىد ت  يدد   دريت طل د
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 ريةك لوددراع لةلد ريةك لوددراع لةلد ريةك لوددراع لةلد ةك لودريدراع لةلد
دراىد مادرمل ل (دد يع درا هيند

د**د٠.4٢٠د4٢د**د٠.4٦٩د3٥ **د٠.4٥٢د3٠د**د٠.٥١١د٢٥
د**د٠.3١4د43د**د٠.37١د3٦د**د٠.4١٠د3١د**د٠.٥١7د٢٦
د**د٠.4٩٩د44د**د٠.4٢4د37د**د٠.3٦٢د3٢د**د٠.4٥8د٢7

د**د٠.٥33د33د**د٠.٦١3د٢8
د**د٠.4١3د4٥د**د٠.34٦د38
د**د٠.4٩٥د4٦د**د٠.٥١٥د3٩

د**د٠.٦٩٠د34د**د٠.7٢٥د٢٩
د**د٠.٥٩٠د47د**د٠.٥٦٦د4٠
د**د٠.3٦٩د48د**د٠.٥٥3د4١

ك يندرارترك جت لاد
دل  دراال أد

ريتطرلبدودديالألدرأله رلد
دريت  يدرألملشمي يد

درصت لةد

د**د٠.73٦د٦7د**د٠.7٢٢د٦٢ **د٠.٥٢٩د٥٥د**د٠.374د4٩
د**د٠.7٥٢د٦8د**د٠.٦١7د٦3د**د٠.٥٩8د٥٦د**د٠.7٩8د٥٠
د**د٠.٦١٦د٦٩د**د٠.٦٥4د٦4د**د٠.38١د٥7د**د٠.٥٩٠د٥١
د**د٠.٥٢٥د٥8د**د٠.٥٥١د٥٢

د**د٠.738د٦٥
د**د٠.٦٦٢د7٠

د**د٠.7٠٩د7١د**د٠.٦٠8د٥٩د**د٠.73٠د٥3

د**د٠.٦٠١د٥4
د**د٠.4٥٦د٦٠

د**د٠.7٢8د7٢د**د٠.٦٩٦د٦٦
د**د٠.7١٠د٦١

ددد٠.٠١**دشرايد   د ىت  دد٠.٠٥*شرايد   د ىت  دد
شةللاد  لةراد ة د ريةك لود راىلةسد ثد عل باد ر  ق د يتضحد ند

رةك لوددددرملس لب راع لةلد  ع لد عل باد رمل تر يد ا  د اد ع د را د يد قرا ةليد
قشرايد   لن ل د   د ىت  دد ركىلقدددد٠.٠٥ قدددد٠.٠١  ل يد يؤم د قه د لد

دقللت د  لةرادمأدةع دا رلدة   لدقمتلا  لد ودةعض لدرا عأل د
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م اكديدراتحسسد ندللت د ةعلشدرملس لبدا رلدة   لدحبىلبد عل بادد
ادرس لب دا لتلد عل باددرةك لودة را د يد را ع دقرا ةليد نا ثدة دشةليد

دريةك لودمرلدهاد  ضحيداب  ق دراتليل:د
 (: معفمالت االرتبفط بي درجفت أبعفد ايق فس والدرجة الكل ة للمق فس 6جدول )

درمل رل يدراالعلايددرا ع د
  لشلدراتس   درصاللدد

دمل لشةدراضط ود
درات ال  دريتالعليلد

ا اللرلدرا رك يددك ر يدر
دقكعد درمل لةراد

 عل أد
دريةك لود

د**د٠.٦١8د**د٠.٥٢٩د**د٠.7٠٦ **د٠.٦٦٦

   دريت طل ددرا ع د
درا هيند

رياتاللاد ىد ت  يدد
د يع 

رارتق د رارتيقد
درمل ل (د

ريتىحلبدرملععودد
دراىد ما

 عل أد
دريةك لود

د**د٠.4٦7د**د٠.٦٢٢د**د٠.4٢٦د**د7٠٩.٠

درا ع د
ك يندرارترك جت لاد

ديالألدرأله رلددال أدل  درا
ريتطرلبدود

درصت لةددريت  يدرألملشمي يد

 عل أد
دريةك لود

د**د٠.٦٥٢د**د٠.٥١٢د**د٠.٦4٩د**د4٦٠.٠

د٠.٠١**دشرايد   د ىت  د
يتضددددحد ددددندر دددد ق دراىددددلةسد ثد عددددل بادريةك ددددلودةدددد دشةلددددلاد ةعددددلشد
رملس ددددلبدقرا ةلدددديدرا د دددديدادرس ددددلبد  ع ددددلد عددددل بادرةك ددددلود  ل دددديدقشرادددديد

قه د لديؤم دركىلقدقللت د ةعددلشدرملس ددلبدا رددلددد٠.٠١ل د   د ىت  دد   لن 
دة   لدقمتلا  لد ودةعض لدرا عأل 
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 اثن ًف: الثبفت: 
يدراتحسددسد ددندال ددلادشةلددلادرملس ددلبدق ةعددلشهدراالع  دديداباددتد ر د عل ددأد
دال لاد االلدمعقت ل دا لتلد عل بادراس لادمرلده د  ضحداب  ق دراتليل:د

 ت ثبفت ألةف كرونبفخ للمق فس وأبعفده الةرع ة (: معفمال7جدول )

  لشلدراتس   درصاللدددرمل رل يدراالعلايددرا ع د
دمل لشةدراضط ود

ك ر يدرا اللرلدرا رك يدددرات ال  دريتالعليلد
دقكعد درمل لةراد

 عل أد
دراس لاد

د٠.٦3٠ ٠.733د٠.٦٢١د٠.٦١٢

درا ع د
   دريت طل د

درا هيند
رياتاللاد ىد ت  يدد

د يع 
 رارتيقدرارتق د

درمل ل (د
ريتىحلبدرملععودد

دراىد ما
 عل أد
دراس لاد

 ٠.7٢3 ٠.734د٠.٦3٠ 8٠4.٠

درا ع د
ك يندرارترك جت لاد

دل  دراال أد
ديالألدرأله رلد

ريتطرلبدود
دريت  يدرألملشمي يد

درصت لةد

 عل أد
دراس لاد

 ٠.788 ٠.7١7د٠.٥٩4د٠.٦٦٩

د٠.7٩٦د عل أدراس لادادرس لبدم أد

راىلة ر  ق د ال لادديتضحد ند راالع  يد عل باد ق ةعلشهد ادرس لبد سد ثد
ادرس لبد ؤةعراد   لن يدد يتضحد ثد ا سد قمملد ق س  ايد   لن ل ؛د  عكالعيد
را حقدد راتد ر  دود قيتأم د ندذاكد ب  يد راس لا( د ل  لد را  ق د

درإليل 
رييت لةدد يب د رملس لبد ند اع لةراد رياتجتلةيد كت د قا د ب ظيد ت د

ريت ل مخىيد ة د ك   سد دادمسنر  د ند شرنرل  د ود ك   سد داد كترسأد ةراد
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ك   سد داد   لان  دك   سد دادانشةر  ديدك   سد داد ة ر ( داتسلةأدرا ةللادد
راع لةل١ دد٢ دد3 دد4 دد٥  رللهد رارتك  د ود عر لاد  اد  ل دملثد  دد(د د د

ىلةودكعربددرملس لبد ندرا ع دريق د  درادد ةعلشلا ةليدرملعكالعيد د ددا ددرالة ل (
 ندك ل درا د يدرمل ه ة دات يند الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي دة  رلدكعربدد

رملس لبد ندرا ع دراسل ند  دراسلاد  عد ندك ل دددد ةعلشرا ةليدرملعكالعيد د دد
 دقا د ب ظيد ت ددرا د يدرمل ه ة دات يند الا  د  رل يدراضط ودراىد  يد

يدودحت ي د الا  د  رل يدراضط ودرا الى يدديدري ترلشد د درحمل لادراتلا 
ا  درا ببدرمل ه ة دة لر د د درملت ا لادرإىلة يدادع لةرادقرملت ا لادد

درا  ت يداد ع :د
 (: حمكفت حتديد الضغوط النةس ة ألول فء أمور األطةفل ايوهوبي 8جدول )

دشةليدراتحسسددرملت اادرإىللدادع لةلد قدرملت اادرا  اداد ع د
دضع اليدل ر د قد  ع  يدد١.8أد ند  

دضع اليدد٢.٦أل أد نددد١.8 ند
د ت ا يدد3.4أل أد نددد٢.٦ ند
دم نلدد4.٢أل أد نددد3.4 ند

دم نلدل ر دداأمسعدد4.٢ ند
**ديدحت يدد دهدد هدرحمل ددلادة ددلر د ددد دحت يددأدرادد ةللادرمل ال ددديد ىدائددلاد ت ددديدقذاددكدحبىددلبد

/د د شدريادتجتلاباد4 دد د تد د ادعيدرحملدكد=د(دق ىلبداعيدرحملدكد4=دد١-4   درا ةللاد 
د(٠.8=4/٥=دد

 خفمسف: األسفل ب اإل صفئ ة ايس:خدمة:  
ودرا حقدرإليلديدراتد ر دراع ي د ندرألالا  درص  لن يداباتد ر دد

دملاتليل:ددSPSSرإو يدري  لن يدودراعد  دريلترل  يد
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 د. انيف بن فهاد الةريح 

رةك لودةنا ثدد -1 راتأم د Pearson Correlation  عل أد ند  قددود
را حق رملىتد  يدود را ريداداألشقراد قاإلللةيد د دةعألددددريكىلقد

  ائديدرا حق د
ال لاد االلدمعقت ل دد -2 ال لاددددAlpha Cronbach عل أد راتأم د ند ود

 رألشقرادرملىتد  يدودرا حق 
د -3 دMeanرملت ا لاد دد رملع لةييد ودد :Std. Deviationقريمعرالاد

  ببدرمل ه ة  درا   د ند الا  د  رل يدراضط ودا  درا
رملىتسديدد -4 ادرجتر  لاد "ا"د -Independent Samples Tريت لةد

Testودراتععلد د د   دريتبلد الا  د  رل يدراضط ودققل يدددد
  ذم ة د انث( راض ادا  درا ببدرمل ه ة دابيتبلدر   د

ددراتععلدوددOne Way ANOVAريت لةدحتد أدرات ليند  لش دريللهد -5
لا  د  رل يدراضط ودققل يدراض ادا  دد د د   دريتبلد ا

 را ببدرمل ه ة دابملع ديدرملت ا يدابيتبلد را  درا ةراا( د
مليت لةدادرسلةانادرا ع ييدة درجملر  لادوددددLSDريت لةد  أداعقدشر دد -6

  لايدشيايدحتد أدرات ليند  لش دريلله 
 ن:فئج البحث ومنفقش:هف:

دألول: أواًل: ن:فئج اإلجفبة على السؤال ا
" رإليلد د د اد حقد رألق د راىؤر د تىسد الا  د  رل يددي صد  لد

د" درمل ه ة ؟دراضط ودا  درا بب
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

قريمعرالادد رإىلة يد رملت ا لاد يد ىلبد راىؤر د ه رد قاإلللةيد ند
قذاكدد رإليلد را حقد ود رملىتد  د رملس لبد ا أد  لةلد ند  لةراد رملع لةييد

راضطد شةليد الا  د  رل يد رمل ه ة  د وددادح  د د د را ببد ا  د  ود
 عر لاد ثد  لةرادرألةعلشد ندراسل ند  دراسلاد  عد  لةراداد  يدقا اكدد
را تلنلدد ا لتلد رألةعلش د اتدكد را د يد را ةللاد ود لايد رلله لد يد   د

 مرلدهاد  ضحيدودراتليل:د
 ابلنسبة للبعد األول: ايواجهة الةعفلة -1

 ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط (: اي:وسطفت واالحنراففت9جدول )
 اي:علقة ابلبعد األول: ايواجهة الةعفلة 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٦ م نلد ١.٠٥٥ 3.4١4     دة ضودي يد رأدمل رل يدرمل  بادمبلديت لا د ود  ةريتد ١
د١ م نلد ٠.٩77 3.٩٦3 با ة  د وي رد ندر   دصالشد د  دقر ع يدادر   ٢
د4 م نلد ١.٠٢7 3.7٠4     دة  لود  لةعردإأدرمل  ديد 3
د٥ م نلد ١.٠٥8 3.٥43  ك ىندمتعقد  لةعلدقحم شهدإأدرمل  بادرا دك رل يند 4
د3 م نلد ١.٢٩٦ 3.7٢٢  ضل  دل   دادتطد د د دراضطادرا الىاد ٥

ثدماد ة دد حبقد ندرا لبدرا يند عقردة ال درا  عد ندري  ر ٦
د٢ م نلد ١.٢٦4 3.7٦٥ م  دكعل د رد ع لد

دم نلد ١.١١3 3.٦8٥ رملت اادرا  اداد ع درألق دم أ:درمل ل يدراالعلاي

ديتضحد ندر  ق دراىلةسد ث:
راالعلايدد رمل رل يد رألق :د ابا ع د رملتعدسيد راضط ود شةليد الا  د  رل يد

را د يد  اد ةللاد را  اد رملت ااد را ع ددشةليدم نلد  قدملثد ه رد د د
د ١.١١3ابمعرلد ع لة دد٦8٥.3
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

قمي ندكالىندتت جتيدرا ع دريق دأبثدرا د يدرمل ه ة دمي د ثد ىدراتد ر دد
را دد راضلغ يد رمل ر  دقري  رثد راالعلايدود عل يدراثةد رمل رل يد رارترك جت يد
شةرايد عة لادد تتلنلد رإلا يد ود را ةرايد تتلنلد قكتالسد يتععض ثد ا  ل د

يدجتؤقثد ىدد٢٠٠7 يد دقرخلعري رمل ه ة د لشلد لد رثد قرا د قضحلد (د
رياتاللشلد ندد راضط ود سأد ود  رل يد راالعلايد رمل رل يد راتد ر د الا  د
رخلربرادراىلةسيدقراتععلد د دمت  عيدرمل  ديدقك يندي  لداتعل أد ودرمل ر  دد

راع  يلد  (دقرا د ظ عادد٢٠١٢راضلغ ي دمرلدكتالسد يضلد ودتتلنلدشةرايد
رثدرا ببدرملتال   ديىتد   ثد الا  د  رل يدراضط ودرصالة يد مسعد ندد

ددقراتحد أددرملعد  لا ددد ندددقرا حقدددرا را ددغندرملتال    د سأد اد بدض ا
قرارتم ودددقرمل رل يدددرمل  سا  را را د ددرملىؤقا ي ددقحترأدددرإأ دد د ددقكم  د

رملتال   د  د د  را الى يد   د را بةيد يثد ىت اياد غنددقذاكد ا  د   لد
رملتال    دابصضلايد ىدذاكداس دركالسدتتلنلدرا ةرايدرإلا يد ودتتلنلدشةرايدد

قرمل  يند د قراتد  ا د٢٠١٦راالعحيلاد رملععا ي د را عقد رثد قرا د قضحلد (د
ملتلدد ريلترل اد قرا   د رملىؤقا ي د قحترأد قرات ين د را ريت د قراض اد

د يدرمل ه ة   الا  درمل رل يدرألمسعدراتد ر لدا  درا د 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 . ابلنسبة للبعد الثفين: إعفدة ال:ق  م اإلجيفيب يصفدر الضغوط -2
(: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط اي:علقة ابلبعد  10جدول )

 إعفدة ال:ق  م اإلجيفيب يصفدر الضغوط الثفين:  

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
د درارتك  راتحسسد

د3 م نلد ١.٠١8 4.٠3١   لق د ثد ا عدودرأل  رثداباتاللشلد   لد ىتس ب د 7

 ك ىندرللهلاد الة يدم درأل  رثدمبلديىل  اد د دراتعل أد 8
د4 م نلد ١.٠87 3.٦٦٠  ع لد

م نلد ٠.٩٠٠ 4.34٠  اتال  د نديربيتدراىلةسيدود أدرمل  بادرإلا يد ٩
د١ ل ر د

د٥  ت ا يد ١.347 3.34٠ راضلغ يدل رت د الة يد  تس د ثداأل  رثد ١٠
د٢ م نلد ٠.٩٦٠ 4.١48   تس د ثد لد عةادة ديع دلعةيدكعدرلد   لدرا سند ١١

دم نلد ١.٠٦3 3.٩٠4 رملت اادرا  اداد ع دراسلا:د  لشلدراتس   درصاللدمل لشةدراضط و

د :ي:ضح من اجلدول السفبق أن
رمل راضط ود راتس   ددشةليد الا  د  رل يد راسلا:د  لشلد ابا ع د تعدسيد

اد ةللادد را  اد رملت ااد شةليدم نلد  قدملثد راضط ود مل لشةد رصاللد
د د١.٠٦3ابمعرلد ع لة دد3.٩٠4را د يد د ده ردرا ع دد

قمي ندكالىندتت جتيدرا ع دراسلادأبثدرا د يدرمل ه ة دمي د ثد ىدراتد ر دد
راتس   درصاللدة  ةليدم نلد ىدم نلدل ردقه رديعلود ىددرارترك جت يد  لشلد

راضلغ يدد ري  رثد رملدتداليد ر  رت د راتععلد د د ود ق  لةهت د   ةهت د
ةلتىا شةرايد ق لد م اد د يد ة  يد ه رد (دد٢٠١٠قاد ق ددقحت ي هلد

Shaunessy & Suldoقرا درةلةاد ىدرثدرا د يدرمل ه ة ديىتد   ثدددد
ادر ر رصاللد راتس   د وددرارترك جت لاد قرمل ل د را  لد ق شرةلد راضلغ يد   د
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

قرمل  ىندد راالعحيلاد شةرايد رةلةاد اس د ذاك د ابصضلايد ىد   رل ت ل د
ا  دد٢٠١٦  راتد ر لد ريمسعد راالل ديد راضط ود رالا  د  رل يد رثد (د ىد

را ريتدد قراض اد قراتد  ا د راتس    د راد بد  لشلد رمل ه ة دملتلد را د يد
  ي قه رد لديتالسد ودرا تلنلدرإلا

 ابلنسبة للبعد الثفلث: ال:نة س االنةعفيل  -3
 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 11جدول )

 ال:نة س االنةعفيل اي:علقة ابلبعد الثفلث: 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٦  ت ا يد ١.١83 ٢.٩38  حبقدشق ل د ندرملىلت لد ندرآليعين ١٢
د١  ت ا يد ١.١١٦ 3.38٩  اع دصالشد ت ال داأل  رثدرا د عادلد ودرأليعين ١3
د7  ت ا يد ١.4٩٥ ٢.88٩  حبقد ندةدصديىترودا   ر د ١4
د٢  ت ا يد ١.٢74 3.3٦4  ك ل شد ودرأليعيند   درمل  ديدة عر ي ١٥
د٥  ت ا يد ١.34١ 3.٢١٦  حت ثد ودرأليعيند   درإد  درملر  يدمل  د  ١٦
د4  ت ا يد ١.٢74 3.٢٥٩ رات ند نده د مربد يندملىل  يتدود  رل يدرمل  ديد ١7
د3  ت ا يد ١.٥١3 3.34٦  ان شد  ل ع دق  لا ىاد ودةدصد السدة د ١8

د ت ا يد ١.3١4 3.٢٠٠ رملت اادرا  اداد ع دراسلاقدم أ:درات ال  دريتالعليلد

 : يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
 رل يدراضط ودرملتعدسيدابا ع دراسلاق:درات ال  دريتالعليلددشةليد الا  د 

شةليد ت ا يد  قدملثدرملت اادرا  اداد ةللادرا د يد د ده ردرا ع دد
  ١.3١4ابمعرلد ع لة دد٢٠٠.3

يىتد   ثد رمل ه ة د را د يد أبثد راسلاقد را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
  د   دك ل   دادرتم وددرارترك جت يدرات ال  دريتالعليلدة ةليد ت ا يدمملديع
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 د  لدة ةليد  أد ند  لشلدراتس   درصاللدقرمل رل يدراالعلايد ال لرد  رل ت  دد
راع  يلد  شةرايد رةلةاد راضلغ ي د  قد قري  رثد رثدد٢٠١٢ادر ر  د (د

رأل عدرا ر وددددقكس أددرا را ددقا  ددرا سظي ددق  ب دددريتالعليل دد اد بدرات ال  
يىتد   راضط ود ر أد نددمأالا  د  رل يد ة ةليد رملتال   د را د يد  لد

 الا  درمل ل يدرصالة يدرأليع دقه د لديتالسد ودرا ةرايدرإلا ي دمملديؤم دد
 Shaunessy(دد٢٠١٠قاد ق ددذاكد يضلد لدك  دلدرا  دشةرايدةلتىاد

& Suldoراضط ودددد يىتد   ثد الا  د  رل يد رمل ه ة د را د يد رثد  ند
درملع ي ددرا ةرا يد سأد شرةلدراطض دقراعقحد

 ابلنسبة للبعد الرابع: تنم ة الكةفءة الذات ة وتعلم ايهفرات -4
 

 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 12جدول )
دالذات ة وتعلم ايهفرات  اي:علقة ابلبعد الرابع: تنم ة الكةفءة 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د3 م نلد ١.٠8١ 3.87٠   لق د ثد معبدل   دصجنل د رداد ١٩
د4 م نلد ١.٢٠٩ 3.8٢7  ا عدود  عق لادل ي لدود  ليتدكع ضيند لدالكيند ٢٠
د٥ م نلد ١.١٩4 3.7١٠   عصد د درةت لةد ة لردل ي هدمل رل يدرمل  با ٢١
د٦  ت ا يد ١.3١7 3.٢3٥  شةبدتالىاد د د  لةراد شرةلدرا  لدقرات ظ  درا ريتد ٢٢

  عصدأبثد م ثد اضأد ندرأليعيند   د  رل يد ٢3
د١ م نلد ١.١٦8 3.٩٦3 رمل  باد

د٢ م نلد ١.٠78 3.8٩٥   لق دك ر يدمسليتدرا د  يدودحملقا دإأدرمل  با ٢4
رملت اادرا  اداد ع دراعرةودم أ:دك ر يدرا اللرلدرا رك يدقكعد د

دم نلد ١.١74 3.7٥٠ رمل لةراد
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

دد:اجلدول السفبق أن ي:ضح من
را اللرلدد ك ر يد راعرةو:د ابا ع د رملتعدسيد راضط ود شةليد الا  د  رل يد
را رك يدقكعد درمل لةرادشةليدم نلد  قدملثدرملت اادرا  اداد ةللادرا د يدد

د ١.١74ابمعرلد ع لة ددد3.7٥٠ د ده ردرا ع د
يىتد   رمل ه ة د را د يد أبثد راعرةود را ع د تت جتيد كالىند  ثدقمي ند

ة ةليدم نلدقه د لديع  ددددك ر يدرا اللرلدرا رك يدقكعد درمل لةرادرارترك جت يدد
خمتد دد كىل  ه د د د عل يد را د رملعد  لاد رمتىلبد ك ل   د ىد

شةرايددرمل  بادرا دك رل    دقكتالسدكدكدرا تلنلد ود لك  دلد ىدشةرايدد
ة دد ندرثدرا د يدرا ه ددددShaunessy & Suldo(دد٢٠١٠قاد ق دددةلتىا

يىتد   ثد الا  د  رل يدراضط ود سأد شرةلدرا  لدقرمل ل  دقرا حقد ندد
 را   دريلترل ادراتس   درصالل 

 ابلنسبة للبعد اخلفمس: عدم االنشغفل الذهين -5
 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 13جدول )

 اي:علقة ابلبعد اخلفمس: عدم االنشغفل الذهين 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٢  ت ا يد ١.١٥٥ 3.3٩٥   لق درارتم ود د د ة لرد يع دود  ليتد  رد لد  ثديلد ٢٥
د4  ت ا يد ١.3٠١ 3.٢٢8  ا عدودجنل ليتدمسنر دة  رلد ا عدود   بيتد د ب د ٢٦

راتال ندودد ةمودشرنرل دودكال ن د د درملىتس أدة ي د ن ٢7
د3  ت ا يد ١.١43 3.34٠    بيتدرإلا يد

 ل د ىد  رل د قد ت  يد يع دة يديدألةع دراتال ندودد ٢8
د١ م نلد ١.١٩٦ 3.4٥١ رأل  رثد ندذهين



 

 

 

599 
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ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٥  ت ا يد ١.٥١١ ٢.73٥  ةله دراتدالوي ثد  د  دأد ندكال ن دود   بيتد ٢٩
د ت ا يد ١.٢٦١ 3.٢3٠ ل درا هيندرملت اادرا  اداد ع درخلل  دم أ:د   دريت ط

  : يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد

شةلدديد اددلا  د  رل دديدراضددط ودرملتعدسدديدابا عدد درخلددل  :د دد  دريت ددطل د
را هيندشةليد ت ا يد  ددقدمددلثدرملت اددادرادد  اداددد ةللادرا د دديد ددد دهدد رد

د ١.٢٦١ابمعرلد ع لة دد3.٢3٠را ع د
 د دددديدرمل هدددد ة ديىددددتد   ثدقمي ددددندكالىددددندتت جتدددديدرا عدددد درخلددددل  دأبثدرا

رادددرترك جت يد ددد  دريت دددطل دراددد هيندة ةلددديد ت اددد يدقهددد رديع ددد درثدرا د ددديد
رمل ه ة د ددلشلديدمي ددد ثد ددد درارتم ددود ددد درمل دد ديدة دد أديددؤالعد ددد د  ددل   د
ابمل ددل درأليددع  د يضددلديدمي ددد ثد ىدرمهددل د ددأدرمل دد ديدة دد أدات دقهدد د ددلد

ق دق  رل دديدرمل دد با دقهدد رد ددلد مدد اديع  دك ل   دمدد دراتدد ر ثدودك ددل
(د ددندرثدرا د دديدمي ددد ثد ىدراددتد ر د٢٠٠7 د دد دشةرادديد عة ددلادقرخلعري دديد 

رارترك جت لادريددع دمل رل دديدراضددط ود ةع هددلدراددتد ر دراعايضدديدقكددعكدرمل دد ديد
ة ددد أد ؤ دددلدق  دددله لدراتدالدددل دقرةدددطل دراددد رادة  دددلمتلاد يدددع دا ىددد لثد

درمل  ديد   تل  
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

 عد السفدس: االل:ةفت إىل أنشطة أخرى ابلنسبة للب -6
 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 13جدول )

 اي:علقة ابلبعد السفدس: االل:ةفت إىل أنشطة أخرى 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٢ م نلد ١.١33 4.٠8٦   لق درات رل د ود انبد عحي د 3٠
د4 م نلد ١.٢3١ 3.٥4٩   لق د ثد ةطأدتالىادابهترل لاد يع  3١
د١ م نلد ١.٠٠٥ 4.١٦7   ضادةعألدرا  لداباترتلعدهب راييتد 3٢
د3 م نلد ١.٠٥٠ 4.٠4٩   لق د ثد ك ر أد ود    لنادد 33
د٥  ت ا يد ١.34٥ ٢.7١٠   لةبدةعألدراترلةيندراعايض يدة  أد  تظ  34

دم نلد ١.١٥3 3.7١٢ راىلشبدم أ:درياتاللاد ىد ت  يد يع درملت اادرا  اداد ع د

 : يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
شةلدديد ادددلا  د  رل دديدراضدددط ودرملتعدسددديدابا عدد دراىدددلشب:درياتالدددلاد ىد
 ت دد يد يددع دشةلدديدم ددنلد  ددقدمددلثدرملت اددادرادد  اداددد ةللادرا د دديد ددد د

  ١.١٥3ابمعرلد ع لة دد3.7١٢ه ردرا ع د
دتت جتدددديدرا عدددد دراىددددلشبدأبثدرا د دددديدرمل هدددد ة ديىددددتد   ثدقمي ددددندكالىددددن

رارترك جت يدرياتاللاد ىد ت  يد يع دة دد أدم ددندقذاددكدتظددعرديثدرمل هدد ة د
ميتد دددد ثد دددد ةرادق  ددددلةرادادس ددددل دابمل ددددل درملتعدددد شلدةغدددد دةددددع ةه داباضددددط ود

(د ىد دددد ردهددددؤيرد٢٠٠7را الىدددد ي د  ددددقدكؤمدددد دشةرادددديد عة ددددلادقرخلعري دددديد 
ىدرادددتد ر درادددرترك جت لاد  يددد لدمل رل ددديدراضدددط ود ةع هدددلدقمملةاددديدرا د ددديد 

راعايضيدق  له لدراتدالل دقك دديندي  ددلداتعل ددأد ددودرمل ر دد دراضددلغ يدقرةددطل د
درا رادة  لمتلاد يع دا ى لثدرمل  دي 
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 ابلنسبة للبعد السفبع: الرتوي )الرتيث ايوجه(  -7
 ب مواجهة الضغوط (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل 14جدول )

 اي:علقة ابلبعد السفبع: الرتوي )الرتيث ايوجه( 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٦  ت ا يد ١.١٦4 3.٢47  ا أدة دراع ر  درملر  يدقرحملترديدرملرتك يد د درمل  با  3٥
د7  ت ا يد ١.٢٢7 3.١8٥ يد ةك كدةى  دكضلةبد  ل ع دودةشدراالعأداأل  ث د 3٦

 ل  د رأد  دةاردخب  صدرمل  باد  دكىرحد 37
د3  ت ا يد ١.١3١ 3.37٠ راظعقل

د4  ت ا يد ١.٢8٥ 3.37٠ ٔرك لمتٔلدودرات علد  ديد لعأدرأل  ةدكوشرشدا ر ر  38
د٢ م نلد ١.٢٠3 3.٥٩3  لربدتالىاد د درا ربد  درا  لدرمل لا دإأدرمل  دي  3٩

 درتالعلييتدق  ل ع دقيد لعد لدكتح  دودد ا  عد د 4٠
  ت ا يد ١.٢7٢ 3.3٠٩  عرةريت 

د٥

د١ م نلد ١.١3١ 3.7٥3 يدرخت د  د لعرررادادرىتس أد يدةع دةؤييدرأل  ةدة ض ح د 4١
دم نلد ١.٢٠٢ 3.4٠4 رملت اادرا  اداد ع دراىلةودم أ:درارتق د رارتيقدرمل ل (د

 دد:يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
رارتق د رارتيقددددشةلي راىلةو:د ابا ع د رملتعدسيد راضط ود  الا  د  رل يد

ه ردد را د يد د د اد ةللاد را  اد رملت ااد شةليدم نلد  قدملثد رمل ل (د
د د١.٢٠٢ابمعرلد ع لة دد3.4٠4را ع د

يىتد   ثد رمل ه ة د را د يد أبثد راىلةود را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
ة  رمل ل (د رارتق  رارتيقد راس ةراددرارترك جت يد ذاكد ىد قيعلود ةليدم نهد

را ريتدد رات ظ  د مب لةراد يتعدسد ا رلد رمل ه ة د را د يد هبلد يترتود را د رملتر ولد
رمل ر  دد مل رل يد ة يديد متعقد را حقد ند ود قراتد ر  لد رمل  ساد قراتحد أد
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

(دد٢٠١٢راضلغ يدرا دميعقثدهبل دقه رد لد ةلةرادرا  دتتلنلدشةرايدراع  يلد 
رثد مسعد  رملتال   دملتلدد ند ا  د راتد ر لد راضط ود الا  د  رل يد

ددقرمل رل يدددرمل  سا ددقراتحد أدددرملعد  لا دد ندددقرا حقددرا را دد اد بدض اد
درملىؤقا ي دقحترأددرإأ دد د دقكم  درا را درارتم و

 ابلنسبة للبعد الثفمن: االنسحفب ايعريف السلوكي  -8
 فل ب مواجهة الضغوط (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألس15جدول )

 اي:علقة ابلبعد الثفمن: االنسحفب ايعريف السلوكي 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٢ م نلد ١.٢4٠ 3.784   لق د ثد تى دمأد لدي معادابأل  رثدرملؤمليدود  ليتد 4٢
د١ م نلد ١.١47 3.8٥8  ذه دخب ليلدم د ة لرد يع دةع  د ندرمل  با 43
د٥  ت ا يد ١.4٦٥ ٢.٩٦3  ةطأدتالىادةت لق دمسنر د ندرا عل د 44
د٦  ت ا يد ١.4٦7 ٢.87٠  اضأدرا   د قدرا سلردودغعا د د دراتح ثد ودرأليعين 4٥
د7 ضع اليد ١.3٥7 ٢.34٠  ك   د ندحملقايدرإ   د د د لد ةي هد 4٦
د4  ت ا يد ١.٢٥7 3.٠٥٦   لق د ثد ةتع د ندراتال ندودرمل  ديد 47

 هنركدودت لمتلادكت د د يندكعم ودذهيندألل  دراتال ند 48
د3  ت ا يد ١.٢١7 3.١48 ود   بيتد

د ت ا يد ١.3٠7 3.١4٦ رملت اادرا  اداد ع دراسل ندم أ:دريتىحلبدرملععودراىد ما

 : يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
ن:دريتىحلبدرملععوددشةليد الا  د  رل يدراضط ودرملتعدسيدابا ع دراسل 

راىد مادشةليد ت ا يد  قدملثدرملت اادرا  اداد ةللادرا د يد د ده ردد
د د١.3٠7ابمعرلد ع لة دد3.١4٦را ع د
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

يىتد   ثدد رمل ه ة د را د يد أبثد راسل ند را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
رثدد قيعلودذاكد ىد ة ةليد ت ا يد راىد ماد رملععود ريتىحلبد رارترك جت يد

رمل راتطد د د ددرا د يد رملععا يدودحملقايد  ه ة د لشلد لديىتد   ثد  ةرهت د
ودد رملععود ريتىحلبد يدجتؤقثد ىد قانشةرد لد ك رل   د را د رمل  باد

(دقرا دد٢٠١٢  رل ت ل دقه ردقدكتالسدكدكدرا تلنلد ودتتلنلدشةرايدراع  يلد 
قريتال ل ريارتيلرد يىتد   ثد الا  د رمل ه ة د را د يد رثد دد د ظ عاد

قريتعور  د  ب د را د يددددرا هين د راتد ر لد ند  أد ر أد را سظيدملتلد
را عميد د ق   د رإر ة د شةرايد تتلنلد قه رد لد م ك د رثدد٢٠١٥رملتال    د (د

را د يدد ة ةليد د ديد ند  أد اتد  د راىد ماد لشلد لد ريتىحلبد راد بد
درمل ه ة  

 ابلنسبة للبعد ال:فسع: تبين اسرتات ج فت جتنب الةشل -9
 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 16جدول )

 اي:علقة ابلبعد ال:فسع: تبين اسرتات ج فت جتنب الةشل 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د١  ت ا يد ١.٢٠4 3.3٥8  ل  درخلربرادرا د ةععد هنلدهت شدكس يع دا ريتد 4٩
د٥ ضع اليد ١.433 ٢.٥١٩ لق د رأد ة لردكتح  د  ةريتديد   ٥٠
د٦ ضع اليد ١.٢٩4 ٢.43٢ يد  أدمسنر د ىدرات ل دم درملدلمتعلد قدرملطل علد ٥١
د4 ضع اليد ١.3٥٠ ٢.٥8٠ يد ك ىند ه رال دشةرا يد ع يدراتحس س ٥٢

يد    دأبت  يدكععضيندادت   كدود  ةريتد ند  أدد ٥3
د3  ا يد ت ١.3١7 3.٠74 رأليعين

د٢  ت ا يد ١.34٢ 3.٢٢٢  ل  درأل رل درا دةمبلدلعأدرأليعينديت ر تينداباتس ند ٥4
رملت اادرا  اداد ع دراتلاودم أ:دك يندرارترك جت لادل  د

د ت ا يد ١.3٢3 ٢.8٦4 راال أد
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

د:ي:ضح من اجلدول السفبق أن
 جت لاددشةليد الا  د  رل يدراضط ودرملتعدسيدابا ع دراتلاو:دك يندرارترك

ل  دراال أدشةليد ت ا يد  قدملثدرملت اادرا  اداد ةللادرا د يد د دد
د ١.3٢3ابمعرلد ع لة دد٢.8٦4ه ردرا ع دد

يىتد   ثد رمل ه ة د را د يد أبثد راتلاود را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
رارترك جت يدل  دراال أدة ةليدضع اليدقيعلودذاكد ىدرثدرا د يدرمل ه ة دد

ك يت   ثد رملععوددانشةر د لد ك  ي   د مت  عيد كتالسد ود يد ألهنلد ريارترك جت يد دكد
قريتالعليلدقرا  ديعمود د دك ل   دم دك يندرارترك جت يدكم  درا رادقحت  دد
رمل ر  دقرمل  بادابي ترلشد د د  ةرهت دق  لةهت درملر ول دقه رديتالسد ودد

يدمي د ثد ىدد(دقرا د ةلةراد ىدرثدرا د ٢٠٠٩ لدذه لدرا  دشةرايدرهلبيلد 
رمل  سا ددددقراتحد أددرا را ددقكم  ددقرمل رل يددرملىؤقا ي ددك يندرارترك جت يدحترأ

راع  يلدد شةرايد تتلنلد رإلا يد ود را ةرايد تتلنلد كتالسد ذاك د  بقلد د د
(د  قدرثدرا ببدرملتال   دملت رد مسعدراتد ر لدألالا  د  رل يدد٢٠١٢ 

ض ا رصالة يد سأد اد بد ددرملعد  لا ددد نددقرا حقددرا را ددراضط ود
قكم  درا را دقه رديع  د   دك ل درا د يددددقرمل رل يدددرمل  سا ددقراتحد أ

 رمل ه ة دات يندرارترك جت يدك يندراال أ د
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 ابلنسبة للبعد العفشر: خةض األهداف -10
 واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط (: اي:وسطفت 17جدول )

 األهداف اي:علقة ابلبعد العفشر: خةض 

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

د٦ ضع اليد ١.٢١7 ٢.34٠  ك   د ندحملقايدرا    د ىد ه رودراىلةسيد ٥٥
د3  ت ا يد ١.١43 ٢.833   دأد ند س رةدر   درا  د ة ا دإأدرمل  دي ٥٦
د١  ت ا يد ١.33٠ ٢.٩8١  ات  ودكط ند ه رودرا ع يد ىد يع ديى أدحتس س لد ٥7
د٢  ت ا يد ١.4١٩ ٢.87٠ يت ريندرأليعقثداباتأيندود شرردرا ل لادقرمل ل  ٥8
د7 ضع اليد ١.٢٥4 ٢.٢٩٠   لق د ثد ل  درمل رلادرا ةرا يدرا دكتى دابات لا د ٥٩
د4  ت ا يد ١.٥٠٢ ٢.٦4٢  اضأد ثديدي اليندرأليعقثدأبتيند  ه ب ٦٠
د٥ ضع اليد ١.٥34 ٢.4٠١  د  د درا ةللاا  د ندراضعقة د ثد   أد د ٦١

د ت ا يد ١.343 ٢.٦٢٢ رملت اادرا  اداد ع دراعلةعدم أ:ديالألدرأله رل

 : يتضحد ندر  ق دراىلةسد ثد
شةليد الا  د  رل يدراضط ودرملتعدسيدابا ع دراعلةع:ديالألدرأله رلدد
را د يدد اد ةللاد را  اد رملت ااد ادضع اليد  قدملثد شةليد ت ا يد  عبد

ددد ١.343ابمعرلد ع لة ددد٢.٦٢٢ه ردرا ع د د د
يىتد   ثد رمل ه ة د را د يد أبثد راعلةعد را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
را د يدد رثد يعلود ىد قذاكد ة ةليد ت ا يد رأله رلد يالألد رارترك جت يد
رمل ه ة د لشلد لديتىر ثدابملسلةعلدودحتس سدرمل ل  دمرلدرثدا ي  د ليلد ندد

ةتحس قرياتور د حتس سددرا راع يد يرترلع ثد ند انشةرد لد ق ند د ريه رلد  سد
را   خدد شةرايد رم اد ذاكد ض رد قود ألتالى   د را د  شقهلد رأله رلد

قرإر رثدد ا ي  دد٢٠١٥ قراوغد  د رمل ه ة د را د يد رثد قرا د قضحلد (د
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

 ىت  د ليلد ندرا بةيدرا الى ي دمملدي اع  دريلدك يند الا  درالة يدخمتداليدد
راضط ود  رةك لمت يدددد أددسأدمل رل يد رمل  با دمرلد قضحلدقل شد ب يد

 الة يدة درا بةيدرا الى يدق الا  د  رل يدراضط ودا  درمل ه ة  دقه رد
راع  يلد  شةرايد تتلنلد يتالسد ود رثد مسعدد٢٠١٢ لد رةلةاد ىد (د  قد

ض اد رملتال   دملتلد اد بد ا  د راتد ر لد راضط ود دد الا  د  رل يد
قكم  ددددقرمل رل يددرمل  سا ددقراتحد أددد  لا رملعدد نددقرا حقددرا را 

درملىؤقا ي دددقحترأددرإأ دد د درا را دقرارتم و
 ابلنسبة للبعد احلفدي عشر: االنغمفس يف األنشطة األكفدمي ة -11

 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 18جدول )
 األكفدمي ة االنغمفس يف األنشطة اي:علقة ابلبعد احلفدي عشر: 

ريمعرلدد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليدد
درارتك  د راتحسس

 ل  دتالىادا قدمتل ت لدود شرردرا رل لادقرأل رل درمل ةا يد ذردد ٦٢
د١ م نل ١.337 3.٦73 ةععادةت ادشةلليتد

د4 ضع الي ١.٢٩٩ ٢.٥74  هنكدتالىادأبشرردرملوي د ندرألت  يدرا ةرا يدرصضلا يد ٦3
د٢ م نل ١.4١٠ 3.444  ثدرا جتلحديديتحسسد يد نديب دراعرأدراسلااد قدرملت ر أد  تس دد ٦4
د٥ ضع الي ١.3٩7 ٢.٥3١  ت طأدحبأد   بيتدا ةليدلعديند  عوي د ندرأليعيند ٦٥
د3  ت ا يد ١.3٦8 ٢.٦3٦  تطر دود أد   بيتد تجتلهب دمأدةارد  يل ٦٦

د ت ا يد ١.3٦٢ ٢.٩7٢ تطرلبدودرألت  يدرألملشمي يدرملت اادرا  اداد ع درإلش د  عدم أ:دريد

د:ي:ضح من اجلدول السفبق أن
رملتعدسيدابا ع درإلش د  ع:دريتطرلبدد راضط ود شةليد الا  د  رل يد
اد ةللادد را  اد رملت ااد شةليد ت ا يد  قدملثد رألملشمي يد رألت  يد ود

د دد١.3٦٢ابمعرلد ع لة دد٢.٩7٢را د يد د ده ردرا ع دد
 ندكالىندتت جتيدرا ع درإلش د  عدأبثدرا د يدرمل ه ة ديىتد   ثدقمي

ي ند ىدد مملد ة ةليد ت ا يد رألملشمي يد ريت  يد ود ريتطرلبد رارترك جت يد
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رملوي د ندريت  يدرألملشمي يدة ةليدك أدد را ببدرمل ه ة د ىدة  د ك ل د
رملععا د رمل ه ة د ي لنصد ذاكد ىد قيعلود رملععود ريهنلكد قرألملشمي يدد ىد يد

راعلا يد د درملسلةعلدقراتح  دقريللهدم دة  درملوي دد قرا دكعمود د د  ةرهت د
لعقرثد ي ند را ع ي د  قد رمل ل د صجنل د ر   د را د يدد1998    ند رثد (د

را رلا يددرا دك رل   دقدددإىلا يدرملالعمتيدللهدرمل  بادابددرمل ه ة ديتىر ثد
ةس ةهت د د دديتر ودهؤيردرا ببدد دمرلددتسبا يريادود شرردرمل ل دقمي د ثد ى

راضط و قد سلق يد ةغ دمسعلدد د رملعا  يد رأله رلد اتحس سد قرارتم ود رص عرةد
علا يد نددرادت  علادد درا راع يدقرياتور دأبشرردرمل ل  درا رلا يادرا و يدد ددراعس لا

رآليعيندد ق ند يؤش ددرا راد رص  لودمبلد ددغلا ل د ىد ىت اياد لا يد ند
  د(٢٠١8 ل ا د راط
 ابلنسبة للبعد الثفين عشر: االنكفر  -12

 (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط 19جدول )
داإلنكفراي:علقة ابلبعد الثفين عشر:  

ريمعرلد رملت ااد راع لةراد  
 رملع لة د

شةليد
درارتك  د راتحسسد

يلدد ةععدأبثدرمل  بادرا ديتح ثد   لدرأليعقثد ند  د ٦7
د4  ت ا يد ١.٢3٥ ٢.7١٠ غندقر ع ي

 ة د ثدري  رثدقرمل  بادرا دلع د ند  يلديدد ٦8
د٢  ت ا يد ١.٢٦8 ٢.7٩٠ كىتحسدريهترل د

د3  ت ا يد ١.٢77 ٢.77٢ يد قراسدرأليعيندر تسلشه دة ل شد   د  ٦٩
د١  ت ا يد ١.37٢ ٢.٩8١  ك علدمرلدا دملتلدرمل  ديدغند  ل شل 7٠
د٦ ضع اليد ١.٢١١ ٢.377 ي ت لعدقرات  يسدة   عدرمل  ديد ةاألدر 7١
د٥  ت ا يد ١.344 ٢.٦8٥ يدر رتلدة ل شدرمل  ديدقيد حت ثد   لد ودرأليعين 7٢

د ت ا يد ١.٢84 ٢.7١٩ رملت اادرا  اداد ع دراسلاد  عدم أ:درصت لةد
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 : ي:ضح من اجلدول السفبق أن

ع دراسلاد  ع:درصت لةدشةليددشةليد الا  د  رل يدراضط ودرملتعدسيدابا 
دد٢.7١٩ ت ا يد  قدملثدرملت اادرا  اداد ةللادرا د يد د ده ردرا ع دد

د د١.٢84ابمعرلد ع لة د
يىتد   ثد رمل ه ة د را د يد أبثد راسلاد  عد را ع د تت جتيد كالىند قمي ند
رملت ا لادد كسرتبد ضع اليد ىد ت ا يد  قد ة ةليد ريت لةد رارترك جت يد

رد قاسلددرا ةللاد ىد رمل ه ة د را د يد رثد ذاكد قيعلود راضع  د ملىت  د
قل شدد رت لةد مي د ثدمسنرد ىد يد قريتالعلا يد قرملععا يد را د  يد خللن   د
راتطد د د  ل دقكتالسدكدكدد رمل  بادقرمنلديعر قثدشرنرلدمل رل ت لدقحملقايد

ثدد(دقرا د ةلةراد ىدر٢٠١٥را تلنلد ودتتلنلدشةرايدرإر ة دق   درا عميد د
راد لدريتىحلبدراىد ما دقريت لةدملاندري أدراتد ر ل دة دراعرشدرا د يدد

(درثدد٢٠١٦رملتال    دقه رد يضلد لد م ك دتتلنلدشةرايدراالعحيلادقرمل  ىند د
در أد الا  د  رل يدراضط ودرملىتد  يدملتلد اد بدرهلعقبدقراتجت   دد

رألق داد حقدرإليلددقجمرأد لديدرات  أد ا  د ندتتلنلدود للةيدراىؤر دد
قرخللصدأبالا  د  رل يدراضط ودا  درا ببدرمل ه ة دمي ندكدد   دودد

در  ق دراتليل:
 (: أسفل ب مواجهة الضغوط لدى الطالب ايوهوبي 20جدول )
درارتك  د شةليدراضط و ريمعرلدرملع لة  رملت اادرا  ا  الا  د  رل يدراضط و

د4  نلدم ١.١١3 3.٦8٥ رمل ل يدراالعلايد
د١ م نلد ١.٠٦3 3.٩٠4   لشلدراتس   درصاللدمل لشةدراضط ود

د7  ت ا يد ١.3١4 3.٢٠٠ رات ال  دريتالعليلد
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د٢ م نلد ١.١74 3.7٥٠ ك ر يدرا اللرلدرا رك يدقكعد درمل لةراد
د٦  ت ا يد ١.٢٦١ 3.٢3٠    دريت طل درا هيند

د3 م نلد ١.١٥3 3.7١٢ رياتاللاد ىد ت  يد يع د
د٥ م نلد ١.٢٠٢ 3.4٠4  د رارتيقدرمل ل (درارتقد

د8  ت ا يد ١.3٠7 3.١4٦ ريتىحلبدرملععودراىد ما
د١٠  ت ا يد ١.3٢3 ٢.8٦4 ك يندرارترك جت لادل  دراال أد

د١٢  ت ا يد ١.343 ٢.٦٢٢ يالألدرأله رلد
د٩  ت ا يد ١.3٦٢ ٢.٩7٢ ريتطرلبدودرألت  يدرألملشمي يد

د١١  ت ا يد ١.٢84 ٢.7١٩ رصت لةد
را ةليدرا د يدألالا  د  رل يدد

د ت ا يد ٠.3٢7 3.3٦٦ راضط ود

را ببدد ا  د راضط ود راىلةسد ثد الا  د  رل يد ر  ق د يتضحد ند
رمل ه ة د ت ا يد  عبداد  نلد  قدةدطلد  ريدرملت اادرا  اداد ةللادد

 د ةع د   دشةللادد٠.3٢7ابمعرلد ع لة دددد3.3٦٦را د يد د درملس لبدد
د دريللهدودرألةعلشد ندراسل ندادسلاد  ع(دراع لةرادالا ي

داثن ًف: ن:فئج اإلجفبة على السؤال الثفين: 
ة دد رةك لمت يد ك ل د ب يد "هأد رإليلد د د اد حقد راسلاد راىؤر د ي صد

دقل يدراض ادق الا  د  رل يدراضط ودا  درا ببدرمل ه ة ؟" د
رةك لودةنا د راىؤر ديدراتد ر د عل أد راتأم ددقاإلللةيد نده رد ثدود

 ندشيايدراعب يدة دقل يدراض ادق الا  د  رل يدراضط ودا  درا ببدد
درمل ه ة د ملشمي ل دا لتلدرا تلنلدمرلدهاد  ضحيداب  ق دراتليل:د
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لدى    (: معفمالت االرتبفط بي وجهة الضبط وأسفل ب مواجهة الضغوط21جدول )
 الطالب ايوهوبي  

دقل يدراض ا
د  رل يدراضط ود

ضع درللهلادددرات تلدأبدرا 
درملس لبدم أددراتد  ادراىاردرا د يد

د**٠.٥٢٢-د**٠.3٠٩-د**٠.4٢7-د**٠.3٥7-د**٠.4٥٠-درمل ل يدراالعلايد
د**٠.48٩-د**٠.٢٩3-د**٠.3٥٥-د**٠.3٢١-د**٠.4٦8-د  لشلدراتس   درصاللدمل لشةدراضط ود

د٠.٠٢٦-د٠.٠٢4د٠.٠٩١-د٠.٠٢٢د٠.٠3٠-درات ال  دريتالعليلد
د**٠.٥8٥-د**٠.3٦١-د*د٠.4٢١8-د**٠.4٢٢-د**٠.٥٢3-د يدرا اللرلدرا رك يدقكعد درمل لةرادك ر

د٠.٠٢٩د٠.١٠3د٠.٠٢4-د٠.٠48-د٠.٠44د   دريت طل درا هيند
د**٠.٢٠8-د٠.١٠8-د٠.١4٢-د*د٠.١٥8-د**٠.٢٠٥-درياتاللاد ىد ت  يد يع 

د*د٠.١٩٦-د٠.١٠٢-د*د٠.١73-د*د٠.١8٢-د٠.١3٠-درارتق د رارتيقدرمل ل (
د**٠.3١3-د**٠.٢8٦-د**٠.٢٢٩-د*د٠.١7٦-د**٠.٢3٢-دريتىحلبدرملععودراىد ماد

د**٠.٢3٩-د**٠.٢47-د٠.٠٦7-د٠.١44-د**٠.٢3٩-دك يندرارترك جت لادل  دراال أد
د**٠.3٩7-د**٠.3٦٥-د*د٠.١77-د**٠.٢٢٠-د**٠.3٩٦-ديالألدرأله رلد

د٠.٠١٢د٠.٠٦8-د٠.٠33د٠.١٢٥د٠.٠3٩-دريتطرلبدودرألت  يدرألملشمي يد
د**٠.3٩٠-د**٠.38٢-د**٠.٢٦8-د**٠.٢١٥-د**٠.٢8٦-درصت لة

د**٠.٦3٦-د**٠.473-د**٠.44٠-د**٠.3٩١-د**٠.٥٦٦-درا ةليدرا د يدألالا  د  رل يدراضط ود

د٠٥ ٠*شرايد   دددددددددد٠١ ٠**دشرايد ند
 يتضحد ندر  ق دراىلةسد ت :

الا  د  رل يدراضط وددشرايد   لن ل دة د الا يددرةك لمت يدددك ل د ب لاد
رات ال  دد ود لايد قيب ظد ت د راض ا د ققل يد رمل ه ة د را ببد ا  د
ريتالعليلدق   دريت طل درا هيندقريتطرلبدودرألت  يدرألملشمي يدمأالا  دد
مل رل يدراضط ود دك ندراعب لادشرايد   لن ل  دقيب ظدم اكد ثد  د دد

راالعلاي رمل رل يد ود لايد رصاللددددراعب لادملتلد راتس   د قود لايد  لشلد
قا دد رمل لةرا د قكعد د را رك يد را اللرلد ك ر يد قود لايد راضط ود مل  ةد
 ب ظيد ثدراعب لادة د الا  د  رل يدراضط ودققل يدراض اد ب لادد
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الا يد  قد ثدرةكاللعدرا ةليدود لايد س لبدقل يدراض ادكعربد ندريللهدد
ؤم د ثدرياتد ر دراالعل دألالا  د  رل يددم دراض ادرخللةلا دقه د لدي

راضط وديوشرشداب شايشدراض ادرا ريداد تسصدرا ةللاد د د س لبدقل يدد
قل يدد را ةليد د د س لبد رخللةلاد  ايشلد راض اد ةوايشلد قيسأد راض ا(د

دراض ا( 
رمل ه ة د د د س لبدد را ببد شةللاد أبثد را تلنلد كدكد كالىند قمي ند

رمل راضط ود ك يند الا  دد الا  د  رل يد م د ك ل د ا ي  د رت د كعيند عكالعيد
رات ل د  دكالعدمبىت  دد راىد  يدقرثده رد راضطادرصالة يد مسعد ند   رل يد
را ريداد مسعدد راض ادا ي  د  قدملثدرا ببدذق دقل يدراض اد قل يد
ماللرلدودراتد ر د الا  د  رل يدراضط ودرصالة يدراع  د ح ح دقه ردد

قل شد ب يدد يع  د راض ادد لد قل يد ة د قذراد عىند شرايد الا يد رةك لمت يد
تتلنلدد را تلنلد ود كدكد قكتالسد رمل ه ة  د ا  د راضط ود ق الا  د  رل يد

تسلج  را تلنلد ىدقل شد ب يد  ل يددددNogaj(دد٢٠١7شةرايد رةلةاد قرا د
رمل ل يدد رمل ريد قمناد را ريداد راض اد قل يد ة د ر  لن يد شيايد ذراد

راضط ودد مل رل يد رثمأاد بد راض اددددرا بب د  قد قل يد ذق د را د يد
رمل  دي دودددد أددديتر وقثداباتد ر د الا  درمل رل يدراسلنريد د ددرا ريد ي

راض ادد ذق د را د يد يتر ود قراسدسددددرخللةل ي  د يابات كعد اتد ر ددقرمل أد
راتجت    راسلنريد د د راضط ود  .Gouround;et al)دد الا  د  رل يد

,2012) 
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 ؤال الثفلث: اثلثًف: إجفبة الس
ختتد د الا  د  رل يدد "هأد رإليلد د د اد حقد راسلاقد راىؤر د ي صد
ا ي  د شريدادد راض اد قل يد ابيتبلد رمل ه ة د را ببد ا  د راضط ود

ديلةلا(؟" 
 ندرا ببدددد٪٢7ق شىندددد٪د٢7قاإلللةيد نده ردراىؤر ديدحت ي د  د دد

ملس لبدكعربد ندد د د س لبدقل يدراض اداب ت لةد ثدرا ةللادرملعكالعيد د در
راض ادرخللةلادقرا ةللادرمل دالضيد د درملس لبدكعربد ندراض ادرا ريدادد

جمر  يدد متببدمأد "ا"دددد44ا دغد  شد ريت لةد راتد ر د قيد متلا  د
ادرجتر  لادرملىتسديدودرملسلةتيدة دشةللادرجملر  ت دودمأد اد بد ندد

د الا  د  رل يدراضط ودا لتلدرا تلنلدملاتليل:
 (: داللة الةروق يف أسفل ب مواجهة الضغوط 22جدول )

 ( 86ابخ:الف وجهة الضبط )درجفت احلرية =
 الا  د  رل يدد

دراضط ود
 ىت  دد   ريد"ا"د ريمعرلدرملع لة ددرملت اادرإىلل قل يدراض اد

درا يايد

درمل ل يدراالعلايد
د3.١٠٢ ٢4.٦٥٩دشريداد

د٠.٠١ ٩٩٦.7
د3.٥٩8د١8.٩3٢ديلةلاد

للدد  لشلدراتس   درصا
دمل لشةدراضط ود

د٢.3٩٥د٢١.٢73دشريداد
د٠.٠١د434.٦

د4.٠٠١د١٦.7٥٠ديلةلاد

درات ال  دريتالعليل
د٥.73٦د٢3.477دشريداد

دغندشرايدد7٦٦.٠
د٥.٦7١د٢٢.٥4٥ديلةلاد

ك ر يدرا اللرلدرا رك يدد
دقكعد درمل لةراد

د3.١٢8د٢٥.٢73دشريداد
د٠.٠١د٦43.8

د4.4٩٦د١8.١3٦ديلةلاد

دهين   دريت طل درا 
د3.٥7٠د١٦.١٥٩دشريداد

دغندشرايدد٠.٠87
د3.7٥3د١٦.٢٢7ديلةلاد

د٠.٠٥د٢.٢٢7د٢.8٥3د١٩.٠٠٠دشريدادرياتاللاد ىد ت  يدد
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 الا  د  رل يدد
 ىت  دد   ريد"ا"د ريمعرلدرملع لة ددرملت اادرإىلل قل يدراض اددراضط ود

درا يايد
د3.٢٦٠د١7.٥4٥ديلةلادد يع د

درارتق د رارتيقدرمل ل (د
د٥.٠٥3د٢٥.١٥٩دشريداد

د٠.٠٥د٢.٢١3
د4.٥7١د٢٢.88٦ديلةلاد

ريتىحلبدرملععودد
دراىد ما

د4.7٢٢د٢١.٥٩١دشريداد
د٠.٠١د3.3١١

د4.١4٥د١8.4٥٥ديلةلاد
ك يندرارترك جت لادل  دد

دراال أ
د٥.3٩٦د١٩.3٦4دشريداد

د٠.٠١د4٦٥.٢
د4.7٩٢د١٦.٦8٢ديلةلاد

ديالألدرأله رلد
د٦.٢١٦د٢٥.773دشريداد

د٠.٠١د4.4٥٠
د4.٩٢٠د٢٠.4٥٥ديلةلاد

ريتطرلبدودرألت  يدد
درألملشمي يد

د4.8٥٦د١٥.١٥٩دشريداد
دغندشرايدد٠.٠٢٢

د4.88٦د١٥.١8٢دلةلادي

درصت لةد
د٥.١١4د٢١.88٦دشريداد

د٠.٠١د4.3٢8
د4.٩83د١7.٢٢7ديلةلاد

را ةليدرا د يدألالا  دد
د  رل يدراضط ود

د٢٠.١٢٦د٢٥8.773دشريداد
د٠.٠١د8.8٩4

د١٩.٦8٩د٢٢١.٠٢3ديلةلاد

ديتضحد ندر  ق دراىلةسد ت :
  درا ددببديدك لدد داددعققدشرادديد   ددلن ل دود اددلا  د  رل دديدراضددط وداددد -

رمل هدددددد ة درملترسددددددديدود رات الدددددد  دريتالعددددددليل د دددددد  دريت ددددددطل دراددددددد هين د
ريتطرددددددلبدودرألت دددددد يدرألملشمي ددددددي(دكعلددددددودييددددددتبلدقل دددددديدراضدددددد اد

  شريأ ديلةلا( 
ود ادددددلا  د  رل دددددديدد٠.٠١ك لددددد دادددددعققدشراددددديد   ددددددلن ل د  ددددد د ىدددددت  د -

رمل ل ددديدراضدددط وداددد  درا دددببدرمل هددد ة درملترسدددديدود را ةلددديدرا د دددي د
راالعلاددي د  ددلشلدراتس دد  درصاددللدمل ددلشةدراضددط و دك ر دديدرا الددلرلدرا رك دديد
قكعددد درمل ددلةرا دريتىددحلبدرملعددعودراىددد ما دك دديندراددرترك جت لادل دد د
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راال ددددأ ديالددددألدرألهدددد رل درصت ددددلة(دكعلددددودييددددتبلدقل دددديدراضدددد اد
  شريأ ديلةلا( دقراالعققدا للدراض ادرا ريدا 

ود ادددددلا  د  رل دددددديدد٠.٠٥لن ل د  ددددد د ىدددددت  دك لددددد دادددددعققدشراددددديد   ددددددد -
راضط ودا  درا ببدرمل ه ة درملترسديدود رياتاللاد ىد ت  يد يع  د
راددددددرتق د"رارتيددددددقدرمل لدددددد "(دكعلددددددودييددددددتبلدقل دددددديدراضدددددد اد شريددددددأ د

  يلةلا( دقراالعققدا للدراض ادرا ريدا
 يددالا  د  رلد د د ثدراتد ر دد را تلنلدودجمرد لددقمي ندكالىنده هدد

را ريداد ندذقددددرصالة يدملتلراضط ودد راض اد را ببدذق د   د دا  د
راض ادرخللةلاد ل  رد الا  د رات ال  دريتالعليل د   دريت طل درا هين دد
شرايد   لن ل دة دذق دد راالعققد ك ند اد د رألملشمي ي(د رألت  يد ريتطرلبدود

قه د لدد قرخللةلاد را ريداد شةرايراض اد تتلنلد (دد٢٠١7ج تسلددددديتالسد ود
Nogajقرا درةلةاد ىدقل شد ب يد  ل يدذرادشيايدر  لن يدة دقل يدددد

ة د اعرشدد راضط ود مل رل يد رمل ل يدمأاد بد رمل ريد قمناد را ريداد راض اد
ك  قد مه ي را د يددودددديرا ريد دددراض اددقل يدددراع  ي د  قد رمل ه ة ددك ل  د

ادتطد د ددييت لة رصالة يد راضط ود را دد الا  د  رل يد رمل  باد د د
ددل هنودددديدرا ريد ددراض اددقل يدرمل ه ة ثد نددددرا د ييىتال  ددك رل   د  قدد

مملديعو د ند   لت يدرادجت رد ىدجمر  يددددت حدهل دك  يندةؤييدقر ع يداس ةرهت ك
 ندرألالا  درات راس يدرا دك   د  ةرهت د د د  رل يد   بهت درا د  يدد

كتح شد الا  د  رل يدراضط ودة لر ددلددمر .(Knight,1995 ددقدرألملشمي ي
ا  دد كت اعد را د راض اد قل يد يىتد  را د ي د د يبهللد دد ث د  قد ند

ةشدد ود كتح  د را د ا اد راىد  يد رصالة يد قد رمل رل يد للهددراالعأدد الا  د
د درمل ر  دراضلغ يد
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 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 رابعًف: إجفبة السؤال الرابع:
 ادددلا  د  رل ددديدديددد صدراىدددؤر دراعرةدددوداد حدددقدرإدددليلد دددد د"هدددأدختتدددد 

راضط ودا  درا ببدرمل ه ة د ملشمي لدابيتبلد تطنراد ر    درا  د
 را ةراا(؟" 

دابا ى يدملتطندر   د ذم ة د انث(  -1
اإلللةيد نده ردراىؤر ديدراتد ر دريت ددلةد"ا"دادرجتر  ددلادرملىددتسديد

Independent Samples T-Testودرا  دد د ددندشيادديدراالددعققدودد
ل دددديدراضدددط ودادددد  درا دددببدرمل هدددد ة دقراددد دكعلددددودييددددتبلد ادددلا  د  ر

در   د ذم ة د انث(دا لتلدرا تلنلدمرلدهاد  ضحيدودر  ق دراتليل:
 (: داللة الةروق يف أسفل ب مواجهة الضغوط 23جدول )

 ( 160ابخ:الف اجلنس )درجفت احلرية =
 ىت  دد   ريد"ا"د  دريمعرلدرملع لةد رملت اادرإىلل ر   د  الا  د  رل يدراضط ود

درا يايد

 3.٩87 ٢٢.٢٩١ ذم ةد رمل ل يدراالعلايد
دغندشرايد 833.٠

 4.٠١٥ ٢١.73١  انث
  لشلدراتس   درصاللدد

 مل لشةدراضط ود
 3.٥٠٥ ١٩.3٥٥ ذم ةد

دغندشرايد 8٥٩.٠
 3.٥٩٢ ١٩.8٦٥  انث

 ٥.٥3٦ ٢٢.٥٩١ ذم ةد رات ال  دريتالعليل
دغندشرايد ٠.٦٠7

 ٦.٢٩7 ٢٢.٠٠٠  انث
ك ر يدرا اللرلدرا رك يدد

 قكعد درمل لةراد
 4.78٩ ٢٢.٢73 ذم ةد

دغندشرايد 887.٠
 4.٦38 ٢٢.٩8١  انث

 3.3٦4 ١٥.8٠٠ ذم ةد    دريت طل درا هين
دغندشرايد 884.١

 3.٥4١ ١٦.88٥  انث
رياتاللاد ىد ت  يدد

  يع د
 3.١87 ١8.4٥٥ ذم ةد

دغندشرايد ٠.٦37
 ٢.٩٥3 ١8.788  انث

 4.7٩7 ٢3.7٠٩ ذم ةد رارتق د رارتيقدرمل ل (د
دغندشرايد 4٥٦.٠

 4.773 ٢4.٠77  انث
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 ىت  دد   ريد"ا"د  دريمعرلدرملع لةد رملت اادرإىلل ر   د  الا  د  رل يدراضط ود
درا يايد

ريتىحلبدرملععودد
 راىد ما

 4.4٦٠ ٢٠.٠3٦ ذم ةد
دغندشرايد ٠.٢3٢

 4.١8٢ ١٩.8٦٥  انث
ك يندرارترك جت لادل  دد

 راال أ
 4.8٢٦ ١8.7٥٥ ذم ةد

دغندشرايد ٠.٢١8
 ٥.7١٠ ١8.٩4٢  انث

 ٥.743 ٢3.٦4٥ ذم ةد لديالألدرأله رد
دغندشرايد ٠.٠١١

 ٥.77٠ ٢3.٦3٥  انث
ريتطرلبدودرألت  يدد

 رألملشمي يد
 3.٩٩٠ ١4.8٠٠ ذم ةد

دغندشرايد 3٥٢.١
 ٥.8٩١ ١٥.8٦٥  انث

 4.7١3 ١٩.4٩١ ذم ةد رصت لةد
دغندشرايد 7١٩.٠

 ٥.٥7٠ ٢٠.٠٩٦  انث
را ةليدرا د يدألالا  دد

   رل يدراضط ود
 ٢٠.8٩٢ ٢4١.٢٠٠ ذم ةد

دغندشرايد 8٩٠.٠
 ٢8.4٥3 ٢44.73١  انث

 ي:ضح من اجلدول السفبق أنه:
ا  دد - راضط ود ود الا  د  رل يد شرايد   لن ل د اعققد ك ل د يد

 را ببدرمل ه ة دكعلودييتبلدر   د ذم ة د انث( 
قمي ددددندكالىددددندكدددددكدرا تددددلنلدأبثد   دددديدرا ةرادددديدقرادددد ديدك   ددددسدرألشقراد

 ىد ىت  د ملشميادقشةرااد تسددلةبد  ددقدرثدرادد م ةدقريانثددد د  لدك ترا
را يندميسد ثدراع  يدمبمهلدود  رةبدرمل ه ة درملت ادد ي دهدد رديع دد دكسددلةبد
را ددداللادقراىدددرلادراىدددد م يدقرملععا ددديدة   ردددلد  دددقدرثدراالدددعققدة  ردددلدك ددد قد

تعدردد ثدضع اليدقذاكدتظعرد ىدك لة د   انادق تطنرادرا  ئدديدرمل ةادد يدرادد دي
(د٢٠١٦هبل دقكتالسدتتلنلدرا ةرايدرإلا يد ودتتلنلدشةرايدراالعحيددلادقرملدد  ىند 

قرادد درةددلةادرتدد ديدك لدد داددعققدةدد در  ىدد دودراددلا  د  رل دديدراضددط ود
راددد ديت  لهدددلدرا د دددي دابصضدددلايد ىدذادددكداسددد د ةدددلةادتتدددلنلدشةراددديدرإرددد ة د

ايد   لن يدود اددلا  د(د ىد   دقل شداعققدذرادشي٢٠١٥ق   درا عميد 
  رل ددديدراضدددط ودةددد در  ىددد  د ددد ردريتىدددحلبدراىدددد مادقرةدددطل دراددد هند
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اباتال ندقرا دملتلدراالعققدا  رلدا للدرا بب دود  دملتلدراالعققدود
د اد بدرات   درا ييندراعق لادا للدرا لا لا د

ادرادد دة  رددلدكيتدتتددلنلدهدد هدرا ةرادديد تعلةضدديد ددودتتددلنلدةعددألدرا ةراددلد
ك لقادددلدهددد هدرملتطدددنراد دددد درا د ددديدرمل هددد ة د سدددأدشةراددديدرا  ددد خدقراوغدددد  د

 ادددلا  د  رل ددديدودقراددد درةدددلةاد ىدقلددد شدريدددتبلددد(٢٠١٥(قرإرددد رثد
راتس ددددد  دراضدددددط ودرا الىددددد يدةددددد دراددددد م ةدقريانثدرمل هددددد ة دودرادددددرترك جت لاد

 دود ددللدرصانثرصاددللدقرا حددقد ددندرادد   دقرات ل دد دقرات الدد  دراعددلمتالادا
رملسلةأ د يدرهنلدرةلةاد يضلد ىد   دقل شدريتبلدة   رلدودرارترك جت لاد

دقريتىدددحلبدقرياتىدددب درملعدددعودقراتجت ددد درمل ددد ديدق دددأدرمل  سدددادراتحد دددأ
مددددددددد لدددة يددددددددددي دود ددددددددد درةدددددددددلةادتتدددددددددلنلدشةراددددددددديد دددددددددد  د دددددددددندقرا حدددددددددق

 King,1994) ودةددد د ىدرثده دددلكدريدددتبلدودرادددلا  د  رل ددديدراضدددط د
ر  ى  دالا لا لادمي د ثد ىدمتد درادد   دريلترددل ادود  رل دديدراضددط ود
قرهلددددددعقبدقراتجت دددددد  دودرملسلةددددددأ دمي ددددددأدرا ددددددببد ىدراتد دددددد ادود  رل دددددديد
رمل دد ديدقحترددأدرملىددؤقا يدمأاددد بدود  رل دديدراضددط و دق يضددل ديديالضددأد

 مدد دتتددلنلدشةرادديدرا د يدراتد ر درارترك جت يدرهلعقبد سلةتيدابا لا لا دمرلدك
(دقلدددددد شداددددددعققدةدددددد درادددددد م ةدقريانثدود اددددددلا  د  رل دددددديد٢٠٠٢  دددددد هللا 

دراضط ودرا الى ي د
 ابلنسبة ي:غري الصف الدراسي: -2

ددOne Way ANOVAيدراتد ر دريت لةدحتد أدرات ليند  لش دريللهدد
را ببدد ا  د راضط ود ود الا  د  رل يد راالعققد شيايد را   د ند ود

قرا  هاددرمل ه ة د را تلنلدمرلد ا لتلد را ةرااد را  د ييتبلد كعلود د
د  ضحيدودراتليل:
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(: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية ألسفل ب مواجهة الضغوط وفقفً للصف  24جدول )
 الدراسي 

 الا  د
  رل يدد
دراضط ود

دراع  يدرا د يد را  درا ةرااد

 راسلاقد راسلادرألق د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
  درملع لةد

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رمل ل يد
د3.٩٩٢د٢٢.١١١د3.٩8٠د٢١.٩8٦د4.٠٦٢د٢١.٩١7د3.٩٩8 ٢٢.٥١١دراالعلايد

  لشلدراتس   دد
رصاللدد
مل لشةد
دراضط ود

د3.٥3٠د١٩.٥١٩د3.8٥4د١٩.١74د3.4٩٩د١٩.7٢٩د3.٠4٠د8٢٢.١٩

رات ال  د
د٥.778د٢٢.4٠١د٥.٦74د٢٢.١١٦د4.٩3٩د٢١.333د٦.٥١4د٢3.٩78دريتالعليلد
ك ر يدد

را اللرلد
را رك يدقكعد د

درمل لةراد

د4.738د٢٢.٥٠٠د4.834د٢٠.7٩7د4.١١4د٢3.٦٠4د4.4٦٩د٩33.٢3

   دد
ريت طل د

درا هيند
د3.448د١٦.١48د3.4٥٥د١٥.783د3.٥3٥د١٥.8١3د3.٢43د٠٦7.١7

رياتاللاد ىد
ت  يدد 

د يع د
د3.١٠٩د١8.٥٦٢د3.١74د١8.4٦4د3.٢٠٩د١8.٥٢١د٢.٩٥٥د١8.7٥٦

رارتق د
 رارتيقد
درمل ل (

د4.778د٢3.8٢7د4.3١٢د٢3.7١٠د٥.٢٩٦د٢3.٠٠٠د4.787د٢4.88٩

ريتىحلبد
رملععودد
دراىد ماد

د4.3٦٠د١٩.٩8١د4.٦٦٥د١٩.٢7٥د4.١3٦د٢١.٠4٢د3.٩٥7د١٩.٩33

ك يندد
رارترك جت لادد

ل  د
دراال أد

د٥.١٠٩د١8.8١٥د4.٩4٩د١7.٩١3د4.7٦3د١٩.٦88د٥.٥78د١٩.٢٦7

يالألد
د٥.734د٢3.٦4٢د٥.٩١٢د٢١.884د4.7٢7د٢4.٦88د٥.8١٥د٢٥.٢٢٢درأله رلد

د4.٦٩3د١٥.١4٢د4.٠١3د١٥.44٩د4.733د١٥.١٦7د٥.٦٠١د١4.٦44ريتطرلبدودد
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 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 الا  د
  رل يدد
دراضط ود

دراع  يدرا د يد را  درا ةرااد

 راسلاقد راسلادرألق د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
  درملع لةد

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رملت اادد
درإىلل

ريمعرلدد
 رملع لة د

رألت  يد
درألملشمي يد
د4.٩٩٥د١٩.٦8٥د4.7٢٦د١8.٥8٠د٥.١٥٢د٢١.٠83د4.٩3٢د١٩.88٩درصت لة

ليدرا ةد
را د يد

ألالا  د
  رل يدد
دراضط ود

د٢3.٥٥٢د٢4٢.333د٢٢.37٩د٢3٥.١3٠د٢١.٠١٠د٢4٥.٥83د٢٥.١4٩د٢4٩.٩١١

 
 (: داللة الةروق يف أسفل ب مواجهة الضغوط ابخ:الف الصف الدراسي 25جدول )

أسفل ب مواجهة  
 الضغوط

 جمموع ايربعفت  مصدر ال:بفين 
درجفت  

 احلرية 
م:وسط 
 ايربعفت 

ق مة 
 "ف"

مس:وى 
 لداللة ا

 ايوجهة الةعفلة 
د٥.٠٥٢د٢ ١٠.١٠3دة درجملر  لا

دغندشرايد د3١4.٠ د١٦.٠7٥د١٥٩د٢٥٥٥.8٩7دشريأدرجملر  لاد
ددد١٦١د٢٥٦٦.٠٠٠درا دا

إعفدة ال:ق  م اإلجيفيب  
 يصفدر الضغوط

د7.٢37د٢د١4.474دة درجملر  لا
دغندشرايدد٠.٥78 د١٢.٥٢8د١٥٩د١٩٩١.٩7٠دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د٢٠٠٦.444درا دا

 ال:نة س االنةعفيل 
د8٦.١٠١د٢د١7٢.٢٠3دة درجملر  لا

دغندشرايدد٢.٦3١ د3٢.7٢١د١٥٩د٥٢٠٢.7١7دشريأدرجملر  لاد
ددد١٦١د٥374.٩٢٠درا دا

تنم ة الكةفءة الذات ة  
 وتعلم ايهفرات 

د١7٥.٥3١د٢د3٥١.٠٦١دة درجملر  لا
د٠.٠١د٥٥٢.8 د٢٠.٥٢٥د١٥٩د3٢٦3.43٩دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د3٦١4.٥٠٠درا دا

عدم االنشغفل  
 الذهين 

د٢٦.٢٩٦د٢د٥٢.٥٩3دة درجملر  لا
دغندشرايددد٢.٢4٦ د١١.7١٠د١٥٩د١8٦١.8٥٢دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د١٩١4.444درا دا
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 د. انيف بن فهاد الةريح 

أسفل ب مواجهة  
 الضغوط

 جمموع ايربعفت  مصدر ال:بفين 
درجفت  

 احلرية 
م:وسط 
 ايربعفت 

ق مة 
 "ف"

مس:وى 
 لداللة ا

االل:ةفت إىل أنشطة  
 أخرى

د١.٢١7د٢د٢.433دة درجملر  لا
دغندشرايددد٠.١٢٥ د٩.77٠د١٥٩د١٥٥3.4٥٠دادشريأدرجملر  ل

ددد١٦١د١٥٥٥.883درا دا

الرتوي )الرتيث  
 ايوجه(

د4٢.٢٥7د٢د84.٥١3دة درجملر  لا
دغندشرايددد87١.١ د٢٢.٥83د١٥٩د3٥٩٠.٦47دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د3٦7٥.١٦٠درا دا

االنسحفب ايعريف 
 السلوكي 

د44.٢3٠د٢د88.4٦٠دة درجملر  لا
دغندشرايددد3٦٦.٢ د١8.٦٩٥د١٥٩د٢٩7٢.48٥دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د3٠٦٠.٩44درا دا

تبين اسرتات ج فت  
 جتنب الةشل 

د٥٠.٩٢7د٢د١٠١.8٥4دة درجملر  لا
دغندشرايددد١.٩7٥ د٢٥.7٩٠د١٥٩د4١٠٠.٥٩١دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د4٢٠٢.444درا دا

 خةض األهداف 
د١8٩.٠3٦د٢د378.٠7٢دة درجملر  لا

د٠.٠١دد٦.١١٥ د3٠.٩١3د١٥٩د4٩١٥.١٦3دشريأدرجملر  لاد
ددد١٦١د٥٢٩3.٢3٥درا دا

االنغمفس يف األنشطة  
 األكفدمي ة 

د8.84٢د٢د١7.٦84دة درجملر  لا
دغندشرايددد3٩8.٠ د٢٢.١8٩د١٥٩د3٥٢8.٠٥٠دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د3٥4٥.73٥درا دا

 اإلنكفر 
د٩٠.٠١١د٢د١8٠.٠٢٢دة درجملر  لا

د٠.٠٥دد3.73٠ د٢4.١3٢د١٥٩د383٦.٩٢3دشريأدرجملر  لاد
ددد١٦١د4٠١٦.٩44درا دا

الدرجة الكل ة  
ألسفل ب مواجهة  

 الضغوط

د333٥.43١د٢د٦٦7٠.8٦3دة درجملر  لا
د٠.٠١د4١8.٦ د٥١٩.7٠٥د١٥٩د8٢٦33.١37دشريأدرجملر  لاد

ددد١٦١د8٩3٠4.٠٠٠درا دا

ديتضحد ندر  ق دراىلةسد ت :
قدشرايد   لن ل دود الا  د  رل يدراضط ودا  درا ببدديدك ل داعقد -

ود  رملترسديد راالعلايرمل ه ة د مل لشةدد ددرمل ل يد رصاللد راتس   د   لشلد
را هين ددراضط و  ريت طل د ريتالعليل د   د رياتاللاد ىددددرات ال  د
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

ك يندد ددريتىحلبدرملععودراىد ماددرارتق د رارتيقدرمل ل ( دد  ت  يد يع 
راال أرارترك  ل  د كعلوددجت لاد رألملشمي ي(د رألت  يد ود ريتطرلبد  د

 ييتبلدرا  درا ةراا د
شرايد   لن ل د   د ىت  دد - اعققد ود الا  د  رل يدددد٠.٠١ك ل د

ك ر يدد را د ي د ود را ةليد رملترسديد رمل ه ة د را ببد ا  د راضط ود
ييتبلدد كعلود رأله رل(د يالألد رمل لةرا د قكعد د را رك يد را اللرلد

 را ةراا درا  
شرايد   لن ل د   د ىت  دد - اعققد ود الا  د  رل يدددد٠.٠٥ك ل د

ييتبلدد كعلود رصت لةد ود رملترسديد رمل ه ة د را ببد ا  د راضط ود
 را  درا ةراا 

قادرسلةتيدة درا ببدودرا ال لدرا ةرا يدرملدتداليدود الا  د  رل يد
د ر دريت ددلةد  ددأداددعقدراضددط ودرادد دملتددلدا  ددلدراالددعققدشرادديد   ددلن ل ديدراددت

مليت ددلةدادرسددلةانادرا ع يدديدود لادديدشيادديدحتد ددأدرات ددليندا لتددلدددLSDشر د
درا تلنلدمرلدهاد  ضحيدودر  ق دراتليل:

(: ايقفرنة بي طالب الصةوف الدراس ة ايخ:لةة يف أسفل ب مواجهة  26جدول )
 الضغوط 

األول )م=  الصف الدراسي  أسفل ب مواجهة الضغوط 
23.933 ) 

 ( 23.604الثفين )م= 

تنم ة الكةفءة الذات ة وتعلم 
 ايهفرات

دد٠.3٢٩ (٢3.٦٠4راسلاد  =د
راسلاقد  =د

د(د7٩7.٢٠
د**د٢.8٠7د**د١3٦.3

 خةض األهداف 

 (٢4.٦87راسلاد  =دد(د٢٥.٢٢٢رألق د  =د را  درا ةرااد
دد٠.٥3٥ (٢4.٦87راسلاد  =د

راسلاقد  =د
د**د٢.8٠3د**د3.338د(د884.٢١
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 د. انيف بن فهاد الةريح 

 ر اإلنكف

 (٢١.٠83راسلاد  =دد(د١٩.88٩رألق د  =د را  درا ةرااد
دد١.١٩4 (٢١.٠83راسلاد  =د

راسلاقد  =د
د(د٥7٩.١8

د**د٢.٥٠4د3٠٩.١

الدرجة الكل ة ألسفل ب  
 مواجهة الضغوط 

رألق د  =دد را  درا ةرااد
د(د٢4٩.٩١١

 (٢4٥.٥83راسلاد  =د

راسلاد  =دد
دد4.3٢8 (د٢4٥.٥83

راسلاقد  =د
د(د٢3٥.١3٠

د**د١٠.4٥3د**د١4.78١

د٠.٠١**دراالعقدة درملت ا  دشر د   لن ل د   د ىت  د
يتضحد ندر  ق دراىلةسد ث:دمتببدرا  درألق دقرا دد دراسددلاد  ددد د
ودراددلا  د  رل دديدراضددط ود ك ر دديدرا الددلرلدرا رك دديدقكعددد درمل ددلةرا ديالددألد

دددد دريهدد رل درا ةلددديدرا د ددي(د  دددقدكالدد قدمتدددببدرا ددال درألق دقراسدددلاد 
متددببدرا دد دراسلاددقدودهدد هدرألاددلا  دةالددعققدشرادديد   ددلن ل د ددند ىددت  د

 دة  رددلدودرصت ددلةدمأاددد بدمل رل دديدراضددط ودمددلثد  ددد درا ددببدهدد د٠.٠١
متببدرا دد دراسددلادة  رددلد  د دد دمتددببدرا دد دراسلاددقد  ددقدكالدد قدمتددببد
را دد دراسددلاد ددد دمتددببدرا دد دراسلاددقدةالددعققدشرادديد   ددلن ل د  دد د ىددت  د

 دقمي ندة اليد ل يدراددت تلجد ثد اددلا  د ك ر دديدرا الددلرلدرا رك دديدقكعددد د٠.٠١
رمل ددددلةرا ديالددددألدريهدددد رل درصت ددددلة درا ةلدددديدرا د ددددي(دكسددددأدادددد  دمتددددببد

د را  دراسلاقد ندمتببدرا ال درألق دقراسلا
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 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

قمي ددددندكالىددددندكدددددكدرا تددددلنلدأبثد   دددديدرا ةرادددديدقرادددد ديدك   ددددسدرألشقراد
شمي دديدقشةرادد يد تسددلةبد  ددقدرثدراع  دديدك تردداد ىد د  ددلدك تردداد ىد ع ددديد مل

تال دراالئدديدراعرعيدديدرألملشمي دديدقهددادرملع ددديدرملت ادد يدقهدد ردةدد قةلديع دد دهدد رد
يع دد دكسددلةبدرا دداللادقراىددرلادراىددد م يدقرملععا دديدة   رددلدقاباتددليلدرةددلةاد
را تلنلد ىد   دقل شداعققدود عظ درةعلشدرملس لبدقرا درةددتردلد ددد د دد  د

ةعدد دقذاددكدات ددلة درا  ئدديدرمل ةادديدد١٢رةعددلشد ددندر ددأدد٩ريددتبلدودقلدد شد
يا رلدرهنلد  رةبدخم  يداد د يدرمل ه ة  دقكتالسدتتلنلدرا ةرايدرإلا يد ددود

قرا درةلةادرت ديدك ل داعققدة ددد(٢٠٠7 عة لادقرخلعري يد تتلنلدشةرايدد
ملتطددندرملع ددديددرا ددببدودراددلا  د  رل دديدراضددط ودرادد ديت  لهددلدرا د دديدكعددو 

را ةراددددددد ي دودرملسلةدددددددأ دكيتدتتدددددددلنلدرا ةراددددددديدرإلا ددددددديد تعلةضددددددديد دددددددودشةراددددددديد
قرا درةلةاد ىدقل شداعققدة درا د يدود الا  د  رل دديددد(٢٠٠٢   هللا 

دراضط ودكعو دملتطندرملع ديدرا ةرا ي 
 خفمسًف: إجفبة السؤال اخلفمس: 

تدددد دقل ددديدراضددد اديددد صدراىدددؤر درخلدددل  داد حدددقدرإدددليلد دددد د"هدددأدخت
ادددددد  درا ددددددببدرمل هدددددد ة د ملشمي ددددددلدابيددددددتبلد تطددددددنراد ر دددددد   درا دددددد د

 را ةراا(؟" 
 ابلنسبة ي:غري اجلنس )ذكور، إانث(.  -1

اإلللةيد نده ردراىؤر ديدراتد ر دريت ددلةد"ا"دادرجتر  ددلادرملىددتسديد
Independent Samples T-Testودرا  دد د ددندشيادديدراالددعققدودد
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 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  

 د. انيف بن فهاد الةريح 

ا ددببدرمل هدد ة دقرادد دكعلددودييددتبلدر دد  د ذمدد ة دقل دديدراضدد ادادد  در
د انث(دا لتلدرا تلنلدمرلدهاد  ضحيدودر  ق دراتليل:

 (160(: داللة الةروق يف وجهة الضبط ابخ:الف اجلنس )درجفت احلرية = 28جدول )
 اي:وسط احلسفيب  اجلنس وجهة الضبط 

االحنراف 
 ايع فري

مس:وى   ق مة "ت" 
 الداللة 

 ال أس
د١.4٦8 7.8٦4دذم ة

دغندشراي ٠.٦8٢
د١.٦33د8.٠38د انث

 ال:ش:ت 
د١.3٠٦د٥.7٢7دذم ة

دغندشرايد٠.١٠٦
د١.٢١٩د٥.7٥٠د انث

ضعف اجتفهفت 
 الطلبة 

د١.3٦١د7.٠3٦دذم ة
دغندشرايد٠.٠7٦

د١.٢٩١د7.٠١٩د انث

 ال:خط ط السيء 
د١.38٥د8.٥٥٥دذم ة

دغندشرايد٠.١٥٠
د١.4٢١د8.٥١٩د انث

جة الكل ة لوجهة الدر 
 الضبط 

د4.٠7١د٢٩.١8٢دذم ة
دغندشرايد٠.٢١٠

د4.١8٦د٢٩.3٢7د انث

ديتضحد ندر  ق دراىلةسد ت :
را ببدد - ا  د راض اد قل يد ود شرايد   لن ل د اعققد ك ل د يد

درمل ه ة دكعلودييتبلدر   د ذم ة د انث( 
رألشقرادقمي ددددندكالىددددندكدددددكدرا تددددلنلدأبثد   دددديدرا ةرادددديدقرادددد ديدك   ددددسد

 د  لدك تراد ىد ىت  د ملشميادقشةرااد تسددلةبد  ددقدرثدرادد م ةدقريانثد
را يندميسد ثدراع  يدمبمهلدود  رةبدرمل ه ة درملت ا ي د  قدمي أدرمل ه ة د
ذمددد ةدق انثدة ددد أد دددل دمددد دقل ددديدراضددد ادرا ريد ددديد مسدددعد دددندراعدددلشي  د

رملععا يد ددندراتددأالندة دد أد  قديتر ندرمل ه ة د نديب د  ةرهت دق  لةهت دد
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 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

 مدددربدودري ددد رثدقرمل ر ددد دراددد دميدددعقثدهبدددلد سلةتددديدأب دددعرهن دراعدددلشي د رمل  دددو د
( دتتدددددلنلدهددددد هدرا ةراددددديد كدددددلد ت راسددددديد دددددودراع يددددد د دددددند١٩٩٥قادددددد رلثد 

را ةراددلادرادد درةددلةاد ىد دد  دقلدد شدك لي ددلادقرضددحيدةدد درا د دديدرمل هدد ة د
ىت  دقل يدراض ادادد ي   دقرثدمددبد   رددلد ندرا م ةدقريانثدا رلديتعدسدمب

ميددد بثد ىدك دددديندقلدددد دراضدددد ادرا ريد دددديدقذادددكدرت ب ددددلد ددددندك ددددلة دراسدددد ةراد
قرمل ددلةرادرادد دمت دد   د ددندرياددتجتلةيدرا  دد يدملعظدد دري دد رثدقرمل ر دد درادد د
ميعقثدهبل د  قدي ل دك لة دقرضحدة درا م ةدقريانثدرمل ه ة دودمبد ند

د .Torres,2003;coyer,2004 قل يدراض اد 
دة ددد عدرملتعدسددديدراتدددأالنرادودرملسلةدددأ دك دددندتتدددلنلدةعدددألدرا ةرادددلاد ىد ث

 ىت  ددرصانثدراض اد  قد ظ لةدا رلديتعدسدة ل يددقرضحيددملتلددر   
دتتددلنلد ددوقد ىدمي ددد ثدرصانثدقل يدض ادشريدادر د د ندرادد م ةد  ددقد ث

د دحددددددددد ظددسددددددددديدهبددددددددد دة ددددددددد أرملتعدرا ريد ددددددددديداألاددددددددد لبدقراال دددددددددأدرا جتدددددددددلح
McLaughlin and Saccuzzo,1997; Young and Shorr, 

 كلدتتلنلدرا ةرايدرإلا يد تععضيد ودتتلنلدةعألدرا ةراددلادرادد د .((1986
(دد٢٠٠٩ك لقادددلدهددد هدرملتطدددنراد دددد درا د ددديدرمل هددد ة د سدددأدشةراددديد سردددلثد 

 م ةدقرادددد دراددددالعادتتلنجت ددددلد ددددندقلدددد شداددددعققدذراديادددديدر  ددددلن يدةدددد دراددددد
درا م ة ددرخللةلادا للدقل يدراض ادقريانثدو

ودض رد لدا سدكتضحدراعب يدريارترضدد يدةدد د اددلا  د  رل دديدراضددط ود
را ديت  لهددلدرا د دديدرمل هدد ة دقتدد عدقل دديدراضدد ادادد ه  دقرثدهدد هدراعب دديدةمبددلد
كتأالعداباع ي د ندرملتطنرادرةع هلدر   دقرا  درا ةراا د  قدك ندةعألد
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 ةراددلاد ىدرثد اددلا  د  رل دديدراضددط ودادد  درا ددببدقرا لا ددلادكتددأالعدرا
ة دددد عدقل دددديدراضدددد ادرادددد  ديت  ددددلهدمد  رددددلدق ددددند دختتددددد دكدددددكدرألاددددلا  د
ابيتبلدرات ل درادد  ديت  ددلهدمددبد   رددلد  ددقدك ددندتتددلنلدةعددألدرا ةراددلاد

 ادراضدا رلديتعدسدة ل يدقرضحيدملتلددر   ددة  عددرملتعدسيددراتأالنرادد ىد ث
د ىت  دقل دديدضدد ادشريدددادر ددد د ددندرادد م ةد  ددقد ثدرصانثد  قد ظ ع

رملتعدسدديدهبدد ددرا ريد دديداألادد لبدقراال ددأدرا جتددلحدتتددلنلد ددوقد ىدمي ددد ثدرصانث
 McLaughlin and Saccuzzo,1997; Young andد دح ظدة  أ

Shorr, 1986) )د
 ابلنسبة ي:غري الصف الدراسي: -2

دOne Way ANOVA ليند  ددلش دريلددلهديدراتد ر دريت لةدحتد أدرات
ودرا   د ندشيايدراالعققدودقل يدراضدد ادادد  درا ددببدرمل هدد ة دقرادد د
كعلددودييددتبلدرا دد درا ةراددادابا ىدد يدا ددببدرملع ددديدرملت ادد يدا لتددلد

درا تلنلدمرلدهاد  ضحيدودراتليل:
 صف الدراسي (: اي:وسطفت واالحنراففت ايع فرية وجهة الضبط وفقفً لل29جدول )

وجهة  
 الضبط

 الصف الدراسي 
 الع نة الكل ة

 الثفلث  الثفين األول

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

د١.٥٢٠د7.٩٢٠د١.٥84د8.١88د١.43٩د7.8١3د١.4٦٦ 7.٦٢٢ ال أس
د١.٢7٥د٥.73٥د١.3١7د٦.٠٢٩د١.١٩٦د٥.٦٢٥د١.٢١4د٥.4٠٠ ال:ش:ت
ضعف 

اجتفهفت  
 الطلبة

د١.33٥د7.٠3١د١.3٩٠د7.٢٦١د١.٢٩٥د٦.٩38د١.٢٥٩د778.٦
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وجهة  
 الضبط

 الصف الدراسي 
 الع نة الكل ة

 الثفلث  الثفين األول

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

رملت ااد
درإىللد

ريمعرلد
 رملع لة 

ال:خط ط  
د١.3٩3د8.٥43د١.4٢7د8.8٥٥د١.3١٥د8.١٢٥د١.3٢٥د8.٥١١ السيء

الدرجة  
الكل ة  
لوجهة 
 الضبط

د4.٠٩٦د٢٩.٢٢8د4.3٢7د3٠.333د3.4٢١د٢8.٥٠٠د4.٠7٢د٢8.3١١

 (: داللة الةروق يف وجهة الضبط ابخ:الف الصف الدراسي30جدول )
جمموع  مصدر ال:بفين  وجهة الضبط 

 ايربعفت 
درجفت  

 احلرية 
م:وسط 
 ايربعفت 

ق مة 
 "ف"

مس:وى 
 الداللة 

 ال أس 
د4.7٥8د٢ ٩.٥١٦ بي اجملموعفت 

دغندشرايد د٢.٠87 د٢.٢8٠د١٥٩د3٦٢.44١ داخل اجملموعفت 
ددد١٦١د37١.٩٥7 الكلي 

 ال:ش:ت 
د٥.7٩7د٢د١١.٥٩4 بي اجملموعفت 

د٠.٠٥دد٦87.3 د١.٥7٢د١٥٩د٢4٩.٩٩٢ داخل اجملموعفت 
ددد١٦١د٢٦١.٥8٦ الكلي 

ضعف اجتفهفت  
 الطلبة 

د3.47٦د٢د٦.٩٥١ بي اجملموعفت 
دغندشرايددد١.٩74 د١.7٦٠د١٥٩د٢7٩.8٩٥ داخل اجملموعفت 

ددد١٦١د٢8٦.84٦ الكلي 

 ال:خط ط السيء
د7.٥7٦د٢د١٥.١٥٢ بي اجملموعفت 

د٠.٠٥دد٠٥٥.4 د١.8٦8د١٥٩د٢٩7.٠4٥ داخل اجملموعفت 
ددد١٦١د3١٢.١٩8 الكلي 

الدرجة الكل ة لوجهة  
 الضبط 

د73.78٦د٢د١47.٥7٢ بي اجملموعفت 
د٠.٠٥د٥٩٥.4 د١٦.٠٥٦د١٥٩د٢٥٥٢.٩78 داخل اجملموعفت 

ددد١٦١د٢7٠٠.٥4٩ الكلي 

دتضحد ندر  ق دراىلةسد ت :ي
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را ببدد - ا  د راض اد قل يد ود شرايد   لن ل د اعققد ك ل د يد
كعلودد را د ي(د رللهلاد ضع د ود را أب د رملترسديد رمل ه ة د

 ييتبلدرا  درا ةراا د
ودقل يدراض ادا  دددد٠.٠٥ك ل داعققدشرايد   لن ل د   د ىت  دد -

را د ي د ود را ةليد رملترسديد رمل ه ة د راتد  اددددرا ببد رات تل د
 راىار(دكعلودييتبلدرا  درا ةراا 

قادرسلةتيدة درا ببدودرا ال لدرا ةرا يدرملدتداليدود الا  د  رل يد
راضددط ودرادد دملتددلدا  ددلدراالددعققدشرادديد   ددلن ل ديدراددتد ر دريت ددلةد  ددأداددعقد

مليت ددلةدادرسددلةانادرا ع يدديدود لادديدشيادديدحتد ددأدرات ددليندا لتددلدددLSDشر د
د تلنلدمرلدهاد  ضحيدودر  ق دراتليل:را

(:درملسلةتيدة دمتببدرا ال لدرا ةرا يدرملدتداليدودقل يدد3١ل ق د 
 راض اد

 ( 5.625الثفين )م=   ( 5.400األول )م=   را  درا ةرااددقل يدراض اد

 ال:ش:ت
دد٠.٢٢٥ (د٥.٦٢٥راسلاد  =دد

د٠.4٠4د**٠.٦٢٩د(٦.٠٢٩راسلاقد  =دد

 ال:خط ط السيء 
 (د8.١٢٥راسلاد  =ددد(8.٥١١رألق د  =دد اادرا  درا ةر
دد٠.38٦ (د8.١٢٥راسلاد  =دد

د**٠.73٠د٠.344د(8.8٥٥راسلاقد  =دد

 الدرجة الكل ة لوجهة الضبط
 (٢8.٥٠٠راسلاد  =ددد(د٢8.3١١رألق د  =دد را  درا ةرااد

دد٠.١8٩ (٢8.٥٠٠راسلاد  =دد
د**١.833د**٢.٠٢٢د(د3٠.333راسلاقد  =دد

د٠.٠١ملت ا  دشر د   لن ل د   د ىت  د**دراالعقدة در
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يتضددحد ددندر دد ق دراىددلةسد ث:دمتددببدرا دد درألق دقرا دد دراسددلاد  ددأد
ودشةلدددلادقل ددديدراضددد اد دددندمتدددببدرا ددد دراسلادددقد  دددقدكالددد قدمتدددببد
را ددد دراسلادددقدودشةلدددلادرات دددتلد دددد دمتدددببدرا ددد درألق دةالدددعققدشراددديد

اسلادددقد دددد د دقكالددد قدمددد اكدمتدددببدرا ددد در٠.٠١   دددلن ل د  ددد د ىدددت  د
متببدرا  دراسددلادودشةلددلادراتد دد ادراىدداردةالددعققدشرادديد   ددلن ل د  دد د

 دقود لادددديدرادددد ةللادرا د دددديدا ل دددديدراضدددد ادكالدددد قدمتددددببد٠.٠١ ىددددت  د
را دد دراسلاددقد ددد دمتددببدرا ددال درألق دقراسددلادةالددعققدشرادديد   ددلن ل د  دد د

 ددقيتأمدد د ددندذاددكد ثدمتددببدرا دد دراسلاددقدادد ي  دقل دديد٠.٠١ ىددت  د
دراض ادرخللةلاد مسعد ندمتببدرا ال درألق دقراسلادقراع  د ح ح 

د
د***

د
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 توص فت الدراسة: 
دودض ردتتلنلدا ةرايدرإلا ي دمي ندراتدبصدةعألدرات   لادق مه ل:د

رمل ه ة ددد -1 ابا د يد رحمل اد رجملترود ات   يد رص ب د قالنأد ك ل  د ضعقةلد
را  راض اد قل يد ة د ريةك لمت يد راعب يد ق الا ة  أد   رل يدددد ريد يد

راتأالند د د الا  د  رل يدد ود راض اد قل يد قشقةد رصالة يد راضط ود
 راضط ودا  درا د يدرمل ه ة  د

ضعقةلدك ظ  دشةقرادك ةي  يدققةشد رأدآلابردرا د يدرمل ه ة دات   ت  دد -2
ودد قشقةهلد رمل ه ة  د ا  د ة لن  د را ريد يد راض اد قل يد ك ر يد أبمه يد

 اللدودك يند الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي راتأالندرص

راض ادق الا  د  رل يدراضط ودرصالة ي دقرا د   لدد -3 ريهترل دة ل يد
ودد قكضر   لد ق الة ي د ال د د ة عيسد قراعرأد د د د لد رمل  ديد كس أد

 رمل لةرادرا دا د د درملعدر د عر لهتلدودراتعد   د

 ميدراربر لدرصةةلشييداد  يدرمل ه ة دضعقةلد ت لرد عرمود تد  يدودكس -4
يع    د د دد مبلد رجمللياد ودملايد هل د قرمل  ةلد را   د اتس ميد ق اعه ؛د

 راع لييدرملسد دألة لن  درمل ه ة  د

ضعقةلدريهترل دةت  يودراربر لدرارتة ييدقرصةةلشييدرا دكس   لدرملؤاىلادد -5
ات ر يد  هت لد قرا د رمل ه ة د اد د يد مبلددرارتة ييد را د  يد ل رت د  ود

 يىل  ه دودرا ر درا د ادرأل سأ د
د
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 اياراجااع
را لااد  ( د رد لادحترأدراضط ودود ب ت لدةع شد ندد١٩٩4 ةعره   دا الاد   د

رملعدر  ا  د را الى يد لل عيد  ع دد ددرملتطنراد رارتة يي د را ح ثد جمديد عمود
د دد١٠8-١٩٦  ٥

را الى يدقرارترك جت لاد  رل ت لدق ب ت لددراضط ودد( دد٢٠١٠ ة د     دت  ديد مح د 
غول حملاظلاد ود را   ررد ا  د ة لرد را ةرااد ةالايد للىتناباتح  أد  غندددد د

دطول ددةد دمد يدرارتة ي دلل عيدرأل هع    ةل(
ةند د سيد  اباىع شييدق ب ت لدد( دد٢٠٠٥رألمح  دحمر د رمل ه ة د را ببد    باد

رادراعرةود  عداع لييدرمل ه ة دقرملتال    د ؤاىيددرملؤمتعدراعدددةع شد ندرملتطنرا 
رألةشث دد قرملتال    د ادر ه ة د راععلد قرجملد د رمل ه يد اع لييد قةللا د راعويود    د

د رلث دد
( دراالعققدود عمودراتح  دقدد٢٠١١ دالمتريد مح  دقدة لث د مح دحمر درإىن ة ت دد

كب   د  راعلشي د ند قد رمل ه ة د ة د را راد رألالب دد ال   د راععة يدع ديد رجملديد
د دد١٢٢-٩٩دد(3 ٢ ات  يعدراتال ق

راع   د  اتحاد   د قرية رع( دد١٩٩8لعقرث د قراتال قد را تلبدددد رمل ه يد شرةد راع :د
در ل عا دد

  د الا  د  رل ديد  د رثدرإ للدراضلغ يدق ب ت لدددد٢٠٠4ل شه د  أد   راسلشةد 
قمتلا لا متببد اد  د   يد ند را الى يد رملؤمتعددددرأل  د  لل عديددددابا حيد ق دلنود
مد يدرارتة دي در ل عديدرصاب  يدددد.را قيلدرألق د"درارتة يدودادى  دقحت ايادراع ع

د 697-667دت ارربد٢4د–د٢3ةطول د
راعظ  د د اب يد   د راعظ  ؛د ى  د مت د   د رارترك جت يد شرةلدد( دد٢٠٠٦ ى  د

د رلث:دشرةدراال ع دددراضط ودرارتة ييدقرا الى ي د



 

 

 

632 
 لدى الطلبة ايوهوبي أسفل ب مواجهة الضغوط وعالق:هف بوجهة الضبط األكفدمي ة  
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رمل   د حمر د را عمي د هللا؛د   د يلا د   د ( د الا  د  رل يدد٢٠١٥ ددرإر ة  د
رملتال   د ملشمي ل :دشةرايد   رت يدا  دمتد يد  ةايدد را د يد را الى يدا  د راضط ود

راوة لر دد حملاظيد ود ادتر ود راسلاد هللاد ق د درملدكد   د رارتة يد ود شةرالاد عة يد
د د3٠3د-٢8١د(1)٦4را ال  دراىع شيي د

( درا ملردرا ل رادق ب ت دة ل يدد٢٠١٠رإ يدي د  سل دهلش ؛دراعة   د دكدللا د 
ة قايدد قراعلشي د رمل ه ة د را د يد ة د   يد ند شةرايد سلةتيد رألان:د ق  لد راض اد

د دد١84-١٥٩ د(1)38ددع  ا لادآشربد  دمش  د  را  يل د
اد رلثد  ا  د راعمحند ي لن   ددرملتال   ثد سد ل د( دد٢٠٠4اد رلث د   د دد–:د

دراسلهعل:د  ت يد هعرردرا عق ددد   بهت  د-كعة ت  د-رمت لا  د
غل  د  ا  ؛د مح  د اللرد راعمحند د٢٠٠١اد رلث د   د رملتال   ثد سد ل دد( د

دراسلهعل:د  ت يد هعرردرا عق ددقي لن    درمت لا   دكعة ت   د   بهت  د
ودرا  ئيدراععة يد   عييدددد س لبد  ر  درإ للدراضلغ يد( دد٢٠٠٢ةسن د ي  دحمر شد 

دراسلهعل:د  ت يدرا  ضيدرمل عيي ددداع شيي( 
المتريد مح د داد مح د ت د قد رإىن د حمر د راتح  دددد (٢٠١٥ ددةة لث د مح د  عمود

كب   د قراعلشي د ند رمل ه ة د ا  دمأد ند را را ييد رملعل ديد أبالا  د ق ب ت د
اباى شرث دد ر ويعلد قيييد ود رألالبد قرا الى يجمديدد ع ديد رارتة ييد لل عيدددد راعد  د

د دد٢44د-د٢١٥د(د3 ١٦دد  عمودرا  عدراعدراد-را حعيند
ل ليلد  ا  د   لادد( دد٢٠١٢  لح د قرارترك جت لاد  رل ت لد را الى يد راضط ود

شرقث مبتب  يد رمل لة د ةالايددرألمتالل د راعد  ددغند    ةل(  للىتندد د  دمد يد
داع لاد  لب ددلل عيدد رصتىلت يدقريلترل  ي در ورنع

( د الا  د  رل يدراضط ودرا الى يدرمل   يدق ب ت لدة عألدد٢٠١٠راضعييب د   دهللاد 
د د7١٩د-٦٦٩( ٢٦ 4دجمديدراعد  درارتة يي دلل عيدش  س درملتطنرا د



 

 

 

633 
 جملة العلوم الرتبوية

 ها )اجلزء األول( 1442  رب ع اآلخروالعشرون    اخلفمسالعدد  
 

( درا بةيدرا الى يدقدد٢٠١٥ دد د رلشىد&درإر رث دجنللراوغد  را   خ دة لنعد داىدد
رات  ال يدد ابياتجتلاباد ابا  دد ب ت لد رمل ه ة د را د يد ا  د را الى يد ادضط ود
را  يل  شقايد ود قرا ةرالا ددددرإلش د  عد اد ح ثد للشرةرد -٥١دد(١ ١جمديد

د د٦7
( درا   يدراعل د يداالل د يدرا رادودد٢٠٠١   دراعد   دةة ودةع لث؛د مح  دحمىند مح د د

ر ابملرد يد رملعدر د ا  د رات ةي د م د   يد قريللهد راض اد قل يد اععة يددض رد
د دد١7٦-١٠7( ٢ ١٢ددجمديد د درا ال درملعل ع دلل عيدرمل  ل راىع شيي د

رملع ا د ىند  ق الا  د  رل ت ل( دد١٩٩4   د رإ للد شةرايددضط ود   رثد  د
 ددرجملديدرمل عييداد ةرالادرا الى ي ددقرصت قت ىا ضلةييد سلةتيدودرجملترودرمل ع دد

د دد88دد–دد47 د(1)8
رملع ا د ىند   ال د د را حيدد( دد٢٠٠٦   د ق الا  د  رل ت ل د رإ للد ضط ود

د دراسلهعل:د  ت يد هعرردرا عق ددرا الى ي
حمر ش رملع دت ددد (د٢٠٠٢ دد   هللا د ىند متببد ا  د راضط ود  الا  د  رل يد

قراسلت يي دد را الى يدد غند    ةل(ددشمت ةرهددةالايرص  رشييد را ةرالاد  د ى د
داسلهعل دابددي دلل عيد  دمش قريلترل  ي د ع  درا ةرالادراعد لداد ال ا

را بةيدرا الى يدق ب ت لدأبالا  د  رل يدراضط ودد( دد٢٠١٢راع  يل ديلا دحمر د 
را الى يدا  د   يد ندمتببدرملع ديدراسلت ييدرملتال   دشةرا ل دقراعلشي دمب ي يد  يدد

د دراسع  دد  دمد يدرارتة ي دلل عيد غند    ةل(د دةالايد للىتندرمل ع ي
راس ةلد د دراتال ندريةت لة دق ب ت لدد( دد٢٠٠٩را   دمح دراويند   هللاد ددد سرلث 

شةرايدد قراعلشي  د حت  د لد رملتال   د را ببد ا  د را د  يد رملتطنراد ة عألد
 دمد يدد غند    ةل(ددةالايدشمت ةلدد    رت يد د دمتببدرملع ديدراسلت ييدحملد يدة   د

ددد رارتة ي دلل عيدرا  د 
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شرةلدراال عددددراسلهعل:دد دراسدسدق شرةلدراضط ودرا الى ي (٢٠٠١راىع  د دد سرلث دالةققد
دراععل 

را الى يدد٢٠٠7 عة لا د مح د   رإد   دقد رعدحمر د   هللادرخلعرة يد  راضط ود ( د
راتعل أد ع ل دد رملتال   ثدقدرارترك جت يد را د يد هللد يتععضد ر ل علاددرا د رحتلشد جمديد

د د٦8دد-د48( ٢ ٥ ددل ع دش  سلد راععة يدادرتة يدق د درا ال 
د رلث:دشرةدرا تلب دددكعة يدرمل ه ة دقرملتال    ( د٢٠٠٢راعول داع  د ىيند د
حمر   ا  د   يد ندد٢٠٠٩   ي د ةعلد قراتأل أد را رلا يد ة د راعب يد شةرايد ( د

رملتال   د سد ل  دد ر ل عيد مش متببد لل عيد  د را الىا:د رصةةلشد  عمودددد جمديد
د دد3٢٥دد-دد٢8١د ٢3د درصةةلشدرا الىا

رملتع شلدا  درمل ه ة دقغندرمل ه ة دودددرا ملررا( دد٢٠١8راط ل ا دمح شدةند عالود 
راسعررلدقرملععاي د  ع   رةبدكعد  دحملاظيد ال  درملت ا يدقراسلت يي دد  ٢٠ددجمديد

د دد١33د-١٠١ د(2)
  رل يددمب لةراددددرات راسدرا الىادق ب ت دد د(٢٠١٦مل  ين دادع د رددراالعحيلا د رلة؛

 را ةرالا جمديددراضط ودرا الى يدا  د   يد ندرا د يدرملتال   دودحملاظيد جتد ث 
د د47-٢٥),٦(د1خلضعدرا رش   محي را     لل عي ي ريلترل   قرا ح ث

للا د  را ببد٢٠١٦راس لث د  نلد للد ا  د قرا الى يد رألملشمي يد رمل  باد ( د
را  يل ة قايد رملت ا يد ابملع ديد ة  ل ددرمل ه ة د لل عيد رارتة ي د مد يد جمديد  د

د دد٢٠8-١8٦د( د١٠7 ٢7
ةعألدرا ةرالاد   دقل يدراض ادقةعألدرملتطنراد( دد١٩8٢ماللو د بردرا يند 

دراسلهعل:د  ت يدرألجند درمل عيي درا الى ي 
رمل ع د  مم قحد   د رارتة   د( دد١٩٩١را  لا د را ال د ود د د ق عررراد ددشةرالاد

د  عدقرات  يو درمل   ةل:دشرةدرا الرداد
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حمر د  رض د  اع د قد٢٠١٢رمل ن  د شةرا لد رملتال   د را ببد ة د راالعققد ( د
ة قايد راسلت ييد رملع ديد ود راض اد قل يد قد را راد ود ال   د راعلشي د را ببد

د ددد٩٩-٥٥د 4(12) جمديدراسعررلدقرملععايل درا  ي
ق الا  د٢٠٠3 التلح د داد داد  ة    يد ق ب ت لد راض اد قل يد   رل يدددد( د

ةعألدد ادرد ةرادودض رد رملتعلمت د رملتعلمت دقغند ة د ادالعققد شةرايد راضط و:د
را د  يدد قرارتة يي دد ددقريلترل  يرملتطنراد را الى يد را ح ثد (ىدد١ ١8جمديد

د د38٥-3١٠
اعلشد  قاد رلث د قرات   دددد د(١٩٩٥رمل  و  د   هللاد راض اد ددريلترل ا   ود
جمديدشةرالادراعد  ددرملتال   دحت  د لدقراعلشي  ددددرمل ةاا:دشةرايد سلةتيدة درا د ي

د د٦٥-4٩( دد٦ ٢٢ريتىلت ي د
ه ل د  رإ للد١٩٩7را  ل  د ليىي؛د ةعره   د ضط ود   رثد ( د الا  د  رل يد

لل عيدد قمتلا لاد متببد ا  د   يد ند ريتالعلا يد ريض عراباد ة عألد ق ب ت لد
د ددد١4١-8٥دد عيد  دمش  درملؤمتعدرا قيلدراعرةوداإلةةلشدرا الىادجبل   ع

ا  د٢٠٠٩ د لش د   راعمحند   هللاد رهلبيل راضط ود ةعألد الا  د  رل يد ( د
 دةالايددمب ي يد  يدرمل ع ي:دشةرايد سلةتيددقراسلت  دراتعد  درملت اادددد ع د متببدد

دلل عيد  دراسع  دد   يدرمل ع يد غند    ةل( دد للىتن
( رارترك جت لادراتعل أد ودراضط ودد٢٠١3ر د را رلا د   دراعؤقل دراوغيب دتورةدحمد

رألةشت يدد ر ل علاد ود رارتة يد ودمد لاد را  لا ةي بد متد يد ا  د   يد ند را الى يد
قرا الى ي دد ددراعمس ي رارتة ييد قرا ةرالاد األحبلثد رملالت  يد راس بد لل عيد جمديد

د د٢4٦د-٢١3(د٢ ١ دادى  
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