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 هـ8441/ 6/ 6 وقبل -هـ 7/4/8441 قدم للنشر

 
التعـر  علـي م بـ دوات حدي ـة ينتشر األطفال ذوي اضـطراب فـرط احلركـة وتشـتت االنتبـاه ب عـداد لـ  قليلـة ت املتتعـات املعتلفـة  ويعـد المستخلص: 

مقيــاس تقــدير اضــطراب  ومناسـبة للبيةــة اةليــة  وتتتتــق بالثــدق وال بــات ؛مــراه م تــاها لــحلا هــدفت الدراســة احلاليــة وث التعــر  علــ  دالالت صــدق وثبــات
( مبدينـــة الريـــاغ  وبلةـــت عينـــة الدراســـة م5182فـــرط احلركـــة وتشـــتت االنتبـــاه لقطفـــال واملـــراهقني اخلـــامن لالثـــورا املدرســـية واملن ليـــةل  الثـــادر ت عـــام 

مــن املعلتــني واملعلتــات  الثــورا املدرســية(  لتقــدير الذــاهرا لــد  الــحلكور  8821مــن ؛وليــام األمــور  الثــورا املن ليــة(  و 8817( فــرداه  مــن بيــن م 5426 
( ســـنة  وكشـــفت النتـــاد  عـــن وجـــود دالالت صـــدق وثبـــات عاليـــة للثـــورا الســـعودية مـــن املقيـــاس مـــن  ـــالل نتـــاد  87 - 2واإلنـــا  ت األعتـــار مـــن  

؛لفــا  االتســاق الــدا لا  والثــدق التتييــ ي  وصــدق التكــوين الفرضــا  والتالليــل العــاملا االستكشــات  والتالليــل العــاملا التوكيــدي  ومعــامالت ثبــات 
 (. ومتت مناقشة النتاد   وتقدمي عدد من التوصيات واملقرتحات البال ية املستقبلية.LVMو كرونباخ  وسب مان براون  وجتتان  

 
 فرط احلركة وتشتت االنتباه  اخلثادص السيكومرتية  السعودية.  الكلمات المفتاحية:

 
 

  

                                                            
يل هحلا الشكر والتقدير: الباح ان يتقدمان جب يل الشكر والتقدير وث مرك  حبو  كلية الرتبية وعتادا البالث العلتا ت جامعة امللك سعود لتتو  1

 البالث.



 (5187يونيو  /هـ8441الرياغ  رمضان    – 27العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفن   

 

2 

  المقدمة

احلايل من يعاين الك   من املعلتني واألسر ت الوقت 
سلوكيات ك  ا من الطالب واألبنام دا ل الةر  الثفية 

  وقلة االنتباه  واملنازل  تتت ل ت مشكالت م ل: فرط احلركة
والسلوك العدواين  ول ها من السلوكيات واالضطرابات اليت 
تتطلب ج داه وتركي اه من املعلم ملعاجلت ا  ويعد اضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه واحداه من ؛ك ر االضطرابات السلوكية 

  وتتفاوت نسبة (DuPaul, 1991)انتشاراه بني الطالب 
لة  والطرق املستعدمة للتعر  عليه  انتشاره با تال  الدو 

ل  ؛نه يلالظ زيادته ت الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة 
وذ تش  التقديرات وث ؛ن نسبة انتشاره ت الواليات املتالدا 

وث  6.7%  وقد بلةت تلك النسبة  11وث  3ترتاوح ما بني 
بني ت كوريا ت حني تراوحت تلك النسبة ت اهلند ما  5.9
وبلةت ت السعودية وعتان  25.6% واإلمارات 21وث  11
17  %AlHamed, Taha Sabra & Bella, 2008; Al-

Sharbati, Zaidan, Dorvlo, & Al-Adawi, 2011; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2010; 

DuPaul, & Stoner, 2014عدد من الدول  بني (  وباملقارنة
 هحلا النتشار األعل  ؛ن النسبة تقدمة جدالنامية  وامل
 ,Hallahan  و؛فريقيا اجلنوبية ؛مريكا ت كانت االضطراب

Kauffman, & Pullen, 2015) بعض التقديرات تش   كتا
ا  اوث ؛ن هناك طالبه  فرط حركة وتشتت اضطراب لديه واحده

 ,DuPaul, & Stoner  كل صف دراسا  دا لانتباه 

ب التقدير الدقيق هلحله الفةة من (  ومق ذلك يثع2014
الطالب نذراه ألهنا ال تعامل كفةة مستقلة من فةات الرتبية 

 خيدم األمريكا الرتبية اخلاصة ت بعض الدول فت اله مكتب
األ ر    الثالية اإلعاقات مست  هؤالم الطالب حتت

 ؛عداد تقدير يثعب لحلا واليت تشتل عدد من الفةاتا
اخلاصة  الرتبية بربام  الفةة هحله من املعدومني الطالب

 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015).  وتش  بعض
 Centers for Disease Control andالدراسات  

Prevention, 2010 فرط ( وث ؛ن نسبة انتشار اضطراب
تعادل  وذالبنني ؛ك ر من البنات  لد احلركة وتشتت االنتباه 

 ,DuPaul) 1وث  3ث ؛هنا   ت حني ؛شار بعض م و 1وث  2

& Stoner, 2014)  وزادت هحله النسبة ت دراسات ؛ ر  
(. وقد Reid, Johnson, 2012  1وث  6؛و  7لتثل وث 

فسر بعض الباح ني هحله اال تالفات ت نسبة االنتشار بني 
ظ ار ووث ؛ن البنني عادا مييلون وث البنني والبنات  

  للعارج كالنشاط ال اددسلوكيات م عجة تكون موج ة 
 رين  ت يس ل مالحذاهتا من قبل اآل من مثو   واالندفاعية

ظ ار سلوكيات تكون موج ة وحني ؛ن البنات ميلن وث 
كعدم االنتباه فيثعب    ا لآل رينزعاجه ووال تسبب   للدا ل

 & ,Hallahan, Kauffman   رينمالحذاهتا من قبل اآل

Pullen, 2015; DuPaul, & Stoner, 2014 وال ؛ن هحله  )
اال تالفات والفروقات بين م ها ناشةة ت لالب ا من 

 & ,Hallahan, Kauffmanالفروق البيولوجية بين م  

Pullen, 2015 .) 
وتعددت ؛مسام هحلا االضطراب عرب السنني ومن ا     

 ,YV enderالَبسيطل   الِدماِلا   الَوظيِفا   اسم لاخلََلل  

اضطراب و ل(  Clements, 1966 اددل  (  ولالنشاط ال1971
  (DuPaul, 1991ل  تشتت االنتباه املثالوب بفرط احلركة

فرط احلركة وتشتت االنتباهل اضطراب ليست  وحالياه 
 American Psychiatric Association, 2013  ويعر  )

ب نه اضطراب منادا عثيب يتضتن ظ ور مستويات من 
االندفاعية  وتكون تلك -تشتت االنتباه و/ ؛و فرط احلركة

 ,DuPaulاملستويات ل  مناسبة من الناحية النتادية للطفل  

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 

(  ويذ ر هؤالم األطفال العديد من املشاكل 2015
 األطفال ؛ن وث الدراسات تش  األكادميية واالجتتاعية  وذ

 اإلصابة خلطر معرضون االنتباه وتشتت احلركة فرط ذوي
 االجتتاعية  العالقات وصعوبات للتجتتق  املضاد بالسلوك

 ,DuPaul, Power, Anastopoulos  مستقباله  االحنرا  ؛و
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Reid, McGoey, & Ikeda, 1997 كتا  (2111ا عبداهلل 
 اإلجاز  وتدين الحلات  تقدير اخنفاغ من يعانون ؛هنم

 باضطرابات صابةلإل عرضة ؛ك ر جيعل م مما واالكتةاب
 املراهقة مرحلة بلوغ عند  طورا ؛ك ر نفسية

 واضح  ؛كادميا ضعف لدي م ؛ن كتا(. 2111 عبداهلل 
 دراسية  مرحلة وعادا ؛و ويعاين العديد من م من الرسوب

 ش ادا عل  احلثول قبل املدرسة ترك ؛و والتسرب
 DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & 

Power, 2015; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 

2014  .) 
 & ,Hallahan, Kauffman  احلالية التوصيات ومن

Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012)  شدا عل  للتعر 
 احلاصل الضعف ودرجة االنتباه  وتشتت احلركة ؛عراغ فرط

 عل  للتعر  دقيقة نتاد  عل  وكحللك للالثول بسبب ا 
 ت املعتثني فإن االنتباها وتشتت احلركة فرط ذوي األطفال

 استعدام ؛مهية عل  يؤكدون القرار و؛صالاب املال  هحلا
 ؛شعاص ومن حالة  لكل وخمتلفة متنوعة  معلوماتية مثادر
 لعدم وذلك   عديدا بيةات ت الطفل مق يعتلون خمتلفني
 احلركة اضطراب فرط ميكنه تشعيص واحد ا تبار وجود

 & ,Dendy, Durheim  األفراد لد  االنتباه وتشتت

Ellison, 2006)  املتعددا املثادر استعدام ؛ن كتا 
 االنتباه وتشتت احلركة اضطراب فرط لتقييم للتعلومات

 هحله عل  التعر  ت احلاصلة األ طام تقليل عل  يساعد
 ي يد قد للتعلومة واحد مثدر عل  االعتتاد وذ ون الفةة 
 املعلومات مثادر ت التنوع ؛ن حني ت اخلط  احتتالية من

 ,Reid  احلالة عن املتعة املعلومات دقة زيادا وث سيؤدي

Johnson, 2012 .)م تة مثادر ؛ربعة يوجد عام وبشكل 
 ,Hallahan  الطيب الفالص وها للتقييم  عادا تستعدم

Kauffman, & Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012 )من 
 فرط وث تؤدي قد اليت األ ر  االضطرابات استبعاد ؛جل
 ,Hallahan  ول ها كالثرع االنتباه وتشتت احلركة

Kauffman, & Pullen, 2015)  ووالديه الطفل مق واملقابلة 
 ,Hallahan, Kauffman  للتقييم املتاحة املثادر ؛حد وتعد  

& Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012; DuPaul, & 

Stoner, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015)   حالة عل  للتعر  وهتد 
 ؛سرته وبني بينه العالقة وطبيعة و ثادثه  الطفل

 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015)  املثادر ومن 
 & ,Hallahan, Kauffman  الطفل لسلوك املباشرا املالحذة

Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012; DuPaul, & 

Stoner, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015 )؛دام وت ؛ثنام عديدا بيةات ت 
 مالحذة هبد   (DuPaul, & Stoner, 2014  خمتلفة م ام

 بداله  في ا حيد  اليت الطبيعية البيةة ت املست د  السلوك
 عن اآل رين من مجع ا يتم اليت املعلومات عل  االعتتاد من
  (Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015  السلوك ذلك
 تقدير مقايين وبك را عادا  تستعدم اليت املثادر ومن

 ,Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015; Reid  السلوك

Johnson, 2012; DuPaul, & Stoner, 2014; DuPaul, 

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 

 و؛حيانها والوالدين  املعلتني قبل من تعبةت ا يتم واليت  (2015
 ,Hallahan  مناسباه  ذلك كان ما مىت نفسه الطفل

Kauffman, & Pullen, 2015; DuPaul, & Stoner, 

 السلوكيات من عدد تكرار مد  قياس وث وهتد   (2014
 االنتباه وتشتت احلركة باضطراب فرط العالقة ذات
 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015). ميكن كتا -

 السجالت مراجعة من االستفادا -باإلضافة وث ما سبق
 تقييم عند واألكادميية التالثيلية  واال تبارات األكادميية 

 (.Reid, Johnson, 2012  األطفال هؤالم
وعل  الرلم من تنوع الطرق املستعدمة للتعر  عل  
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لد  األطفال  وال ؛ن 

 ,Hassan, Al-Haidar, Al-Alim, & Al-Hag الدراسات 

 ضرورا عل  املعتثني بني ومجاعها هناك ؛ن وث تش ( 2009
 عل  للتعر  املعيارية السلوك تقدير مقايين استعدام
  كتا وجد  االنتباه وتشتت احلركة فرط ذوي صاألشعا



 (5187يونيو  /هـ8441الرياغ  رمضان    – 27العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفن   

 

4 

% من احلاالت اليت مت تقييت ا باضطراب 51الباح ون ؛ن 
فرط احلركة وتشتت االنتباه طبقت علي ا مقايين تقدير 

 ,Visser, Visser, Zablotsky, Holbrookالسلوك  

Danielson, & Bitsko, 2015 لحلا تعد  هحله املقايين من  )
للتعر   وحتديد األطفال ذوي فرط احلركة  الطرق األساسية
 ,DuPaul, Power, Anastopoulos, Reidوتشتت االنتباه  

McGoey, & Ikeda, 1997  ويربر بعض م  )DuPaul, 

Anastopoulos, Power, Reid, Ikeda, & McGoey, 

 احلركة اضطراب فرط تقييم عتلية استعدام ا ت ( ك را1998
تعبةت ا    وسرعة استعدام ا  االنتباه لس ولة وتشتت
 ؛عراغ وشدا مد  وجود عن قيتة معلومات وتقدمي ا

ا دلياله  نتادج ا االضطراب  كتا تعد    لتشعيص ومعتربها م ته
 ,Reid, & Johnson االنتباه  وتشتت احلركة اضطراب فرط

ومن األم لة عل  مقايين تقدير السلوك املعب ا من  (.2012
مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  قبل املعلتني والوالدين

 ,DuPaulوتشتت االنتباه اخلامن لقطفال واملراهقني  

Power, Anastopoulos, & Reid, 2016 ومقياس كونر  )
(  ومقياس Conners– 3; Conners, 2008للتقدير  

فاندربيلت لتقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 Wolraich, Hannah, Baumgaertel, & Feurer, 1998 .) 

اليت تقين  السلوك تقدير مقايين من نوعان ويوجد     
 تقدير مقايين اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  مها

 ,DuPaul, Reid  املد  وحمدودا   واسعة املد  السلوك

Anastopoulos, Power, 2014 ا Reid, & Johnson, 

 من جمتوعة املد  واسعة تقين وذ( Dendy, 2006 ا2012
 من خمتلفة ؛نواع عل  التعر  هبد  واألعراغ السلوكيات
 واضطراب والتالدي  العناد اضطراب م ل االضطرابات
 هحلا ويعد   االنتباه  وتشتت احلركة واضطراب فرط التثر  

ا املقايين من النوع  استبعاد ت يساعد كونه م ته
 وتشتت احلركة فرط ؛عراغ ت املتسببة األ ر  االضطرابات

الضطراب  املثاحبة االضطرابات عل  التعر  ؛و االنتباه 

 من ؛طول تكون ؛هنا ل  االنتباه  وتشتت احلركة فرط
 فقرا 01 بني ما عادا فقراهتا ترتاوح وذ املد  حمدودا املقايين

 تقدير مقياس النوع هحلا عل  األم لة ومن فقرا  122 وث
 الطفل سلوك وقادتة  (Conners, 2008  كونر

 Achenbach & Rescorla, 2001)  السلوك تقييم ونذام 
 ت  (Reynolds & Kamphaus, 2004  ال اين لقطفال
 فرط عل  بالرتكي  املد  حمدودا التقدير مقايين تتتي  حني
 تقدير مقياس علي ا األم لة ومن فقط  االنتباه وتشتت احلركة

 واملراهقني لقطفال االنتباه وتشتت احلركة اضطراب فرط
 ,DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reidاخلامن  

 االنتباه تشتت اضطراب تقومي ومقايين ( 2016
 McCarney, & Arthaud, 2013)  سناب واستبانة 
 Swanson, Kraemer, Hinshaw, Arnold, Conners, 

Abikoff, & Hechtman, 2001)  من النوع هحلا ويستعدم 
 وجود من الت كد وث احلاجة عدم حالة ت املقايين

  (Reid, & Johnson, 2012  الطفل لد  ؛ ر  اضطرابات
 وتشتت احلركة باضطراب فرط اخلاصة التقدير مقايين وتعد  
 وتشتت احلركة فرط ذوي األطفال حتديد ت دقة ؛ك ر االنتباه
 تلك ؛ن وث (Zentall, 2006  الدراسات ؛شارت وذ االنتباه 
 عل  ت يد بنسبة العاديني عن متيي هم عل  قادرا املقايين

 تقل بنسبة متي ها املد  واسعة املقايين ؛ن حني ت% 54
 وث ؛يضهامقايين تقدير السلوك  تقسيم وميكن%. 07 عن

 عل  املبنية والتقييتات الضعف  نقاط عل  املبنية التقييتات
 السلوك تقدير مقايين معذم ترك  احلظ ولسوم القوا  نقاط
 عل  يرك  بعض ا حني ت الطفل لد  الضعف نقاط عل 
 .(Dendy, 2006  القوا نقاط

ويتضح من مراجعة مقايين تقدير السلوك اخلاصة 
باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ؛ن العديد من ا بنيت 

الدليل التشعيثا واإلحثادا لالضطرابات عل  معاي  
 ,DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambertالعقلية  

Watkins, & Power, 2015 ت حني ؛ن بعض ا اآل ر مل )
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 د  وتع(  Kamphaus, & Reynolds,1998ينَب علي ا  
مقايين تقدير السلوك املبنية عل  معاي  الدليل التشعيثا 

وانتشاراه بني   واإلحثادا من طرق املسح األك ر فاعلية
باه فرط احلركة وتشتت االنتاضطراب املعلتني للتعر  عل  

 DuPaul, & Stoner, 2014; Zentall, 2006 كتا توصا  )
ذلك مريكية لطب األطفال باستعدام معاي  كادميية األاأل

الدليل للتعر  عل  ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 Dendy, 2006)    الثوراويعتتد معذم املعتثني عل 

للتعر  حثادا من الدليل التشعيثا واإلواأل  ا اخلامسة 
 ,Hallahan ل  األطفال ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه ع

Kauffman, & Pullen, 2015). 
وصدرت النسعة اخلامسة من الدليل التشعيثا  
  واشتتلت عل  عدد من 2113حثادا ت عام واإل

التة ات  من ا ؛ن ؛عراغ االضطراب ميكن ؛ن حتد  قبل 
  و؛ن هناك حاجة وث ؛ن تكون 6بداله من سن  12سن 

العديد من األعراغ موجودا ت بيتني ؛و ؛ك ر عوضاه عن 
جمرد وجود بعض الضعف ت تلك البيةات  و؛ضيفت ؛يضاه 
؛وصا  جديدا ألعراغ االضطراب لتبني شكله ت األعتار 
املتقدمة  كتا يكفا ؛ن يوجد مخسة ؛عراغ فقط لد  

عراغ األبديل للستة سنة فتا فوق ك 16املراهقني ت سن 
ا APA, 2013الالزمة للتعر  عل  األفراد األصةر سناه  

CDCP, 2016.) 
ونذراه ألمهية مقايين التقدير اخلاصة فقط باضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه فقد ؛جريت عدد من الدراسات 

اخلشرما  ا 2119 الربابعة ا 2111  والطالان  جريسات 
؛و تعريب عدد من تلك ( لبنام 2115 و؛محد   سالر

املقايين  والتالقق من صدق ا وثباهتا ت التعر  عل  
الطالب ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه  ومن ا دراسة 

 اخلثادص ( واليت هدفت وث قياسDuPaul, 1991دوباول  
احلركة وتشتت  اضطراب فرط ملقياس تقدير السيكومرتية

 و؛وليام املعلتني  االنتباه الثورا ال ال ة  وتكون من نسعة

 ما بني ؛عتارهم ترتاوح األطفال من عينة عل  األمور  وطبق
 من م  وذا فقرا 14 من سنة  وقد تكون املقياس 12 وث 7

 واإلحثادا التشعيثا املعدلة للدليل ال ال ة النسعة
 بدرجة املقياس متتق النتاد  العقلية  و؛ظ رت لالضطرابات

 باةك.  املرتبط الثدق من كافية ودرجة ال بات  من عالية
 ,DuPaulوت دراسة ؛ ر  قام دوباول وآ رون  

Power, Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 

 تقدير ملقياس العاملا والبنام املعيارية  البيانات ( بقياس1997
باملعلتني   اخلاص االنتباه وتشتت احلركة  اضطراب فرط

 مرحلة ومراهقني  من ؛طفال  4115وضتت عينة الدراسة 
 10 املقياس من ال الث ال انوي  وتكون الثف وث الروضة
 التشعيثا الرابعة للدليل النسعة من م  وذا فقرا

 وث النتاد  و؛شارت العقلية  لالضطرابات واإلحثادا
-احلركة وفرط االنتباه  تشتت مها عاملني استعراج

 للتجتتق مم لة لعينة معيارية بيانات ظ رت كتا االندفاعية 
 .اةلا

 ,DuPaulوت دراسة مشاهبة قام دوباول وآ رون  

Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, & McGoey, 

 احلركة  الضطراب فرط الوالدين تقدير مقياس ( ببنام1998
 الدليل من الرابعة النسعة عل  مبين االنتباه وتشتت

 من   والتالققحثادا لالضطرابات العقليةالتشعيثا واإل
 تراوحت شعثها  4777للتقياس عل   العاملا البنام

مراحل خمتلفة  ت ويدرسون سنة  21 وث 4 بني ما ؛عتارهم
 املقياس تكون ال انوي  وقد ال الث الثف وث من الروضة

 من الدليل الرابعة النسعة من م  وذا فقرا 10 من
   و؛شارتحثادا لالضطرابات العقليةالتشعيثا واإل

 وفرط االنتباه  تشتت مها عاملني استعراج ؛يضها وث النتاد 
 مم لة لعينة معيارية بيانات ظ رت كتا االندفاعية -احلركة

 .اةلا للتجتتق
-Hassan, Al-Haidar, Alكتا قام حسان وآ رون  

Alim, & Al-Hag, 2009 الثورا صدق ( بالتالقق من مد 
 وتشتت احلركة  اضطراب فرط تقدير مقياس من العربية
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 األطفال بني التتيي  املعدلة ت ال ال ة النسعة االنتباه
 االنتباه  وتشتت احلركة  باضطراب فرط املشعثني

بحللك االضطراب ت السعودية   املشعثني واألطفال ل 
 3 بني ما ؛عتارهم طفاله  تراوحت 115وتكونت العينة من 

 من م  وذا فقرا 14 من املقياس تكون سنة  وقد 13 وث
حثادا التشعيثا واإل للدليل املعدلة ال ال ة الثورا

 يتتتق املقياس ب ن النتاد    و؛ظ رتلالضطرابات العقلية
 مت الحلين األطفال بني التتيي  عل  لقدرته التتيي ي بالثدق

 واألطفال االنتباه  وتشتت احلركة باضطراب فرط تشعيث م
 وتشتت حركة اضطراب فرط لدي م لين الحلين العاديني
 االنتباه. 

 وث هدفت ( دراسة2115و؛جر  اخلشرما و؛محد  
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  ؛محد   مقياس تقنيني
 4106السعودي  وضتت عينة الدراسة  املتتق عل ( 1555
رديسة  وتكون املقياس  مدن 11 من االبتدادية باملرحلة طالبها

عبارا  وصورا من لية احتوت  61من صورا مدرسية  ضتت 
 صدق تقنينه من  الل استعدام عبارا  ومت 90عل  

 والتج دة الدا لا  واالتساق التتيي ي  والثدق اةكتني 
متتق  وث النتاد  و؛شارت كرونباخ  ومعامل ؛لفا النثفية 

 وث يش  مما وال بات  الثدق  من عالية املقياس بدرجة
 البيةة االبتدادية ت املدارس بطال عل  استعدامه ومكانية

 السعودية. 
 لتشعيص مقياس ( ببنام2111وقامت جريسات  

 من صدقه والتالقق االنتباه  وتشتت احلركة  فرط اضطراب
 واإلعاقة التعلم  صعوبات وذوي العاديني  الطلبة مق وثباته

 باألردن  طفاله  432الدراسة  ومشلت عينة والتوحد  الفكرية 
سنة  وتكون املقياس من  11 وث 7 بني ما ؛عتارهم تراوحت

 التالزما  والثدق اةكتني  صدق استعدام فقرا  ومت 79
 املقيتني  واتفاق التتيي ي  والثدق العاملا  البنام وصدق

 وث النتاد  النثفية  و؛شارت والتج دة الدا لا  واالتساق
 الثدق وال بات. من عالية بدرجة املقياس متتق

 ( بتقنني صورا2119وت دراسة حدي ة قام الربابعة  
 فرط اضطراب لتقدير كونرز للتعلتني مقياس من ؛ردنية
املطولة  عل  عينة مكونة من  بنسعته االنتباه وتشتت احلركة 
سنة   17 وث 9 بني ما ؛عتارهم ترتاوح وطالبة  طالبها 1111

صدقه  من التالقق ومت فقرا  90 من وتكون املقياس
 والثدق التالزما  والثدق اةكتني  صدق باستعدام
 عالية صدق دالالت وتوفرت العاملا  والثدق التتيي ي 
 احلركة  فرط ذوي األفراد عل  للتعر  املقياس الستعدام
 للتقياس مناسبة ثبات دالالت توفرت االنتباه  كتا وتشتت

 ؛لفا معامل واستعدام التطبيق  وعادا طريقة باستعدام
 النثفية.  التج دة وطريقة كرونباخ 

 ,DuPaul, Reidو؛  اه  ؛جر  دوباول وآ رون  

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015 )
 الضطراب فرط ال نادا العاملا البنام من للتالقق دراسة
 تتفق للتقياس معيارية بيانات وتوف  االنتباه  وتشتت احلركة 

اخلامن  عل   يثا واإلحثاداالتشع الدليل معاي  مق
معلتها  وتراوحت  1161؛مر  و  ويل 2165عينة مكونة من 

 قبل ما مرحلة سنة  من16 وث 9 ؛عتار الـُتَقيتني ما بني
 10 املقياس من ال انوي  وتكون ال الث الثف وث املدرسة
التشعيثا  من الدليل اخلامسة الثورا من م  وذا فقرا 
 توفر وث النتاد    و؛شارتالعقليةحثادا لالضطرابات واإل

 متوافقها كان والحلي العاملا  التالليل باستعدام البنام صدق
 تثوره ت واإلحثادا اخلامن التشعيثا الدليل مق

 نتاد  وفرت كتا االنتباه  وتشتت احلركة الضطراب فرط
 .اةلا للتجتتق مم لة لعينة معيارية بيانات الدراسة
مقايين تقدير السلوك املبنية ويتضح مما سبق ؛مهية      

اخلامن ت عل  معاي  الدليل التشعيثا واإلحثادا 
التعر  عل  األفراد ذوي اضطرابات فرط احلركة وتشتت 
االنتباه  ومق ذلك جد ندرا ت الدراسات العربية اليت اهتتت 

 بتطوير املقياس ؛و تقنينه عل  البيةة العربية.
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  مشكلة الدراسة

يتضح مما سبق ؛ن هناك العديد من مقايين تقدير 
السلوك املستعدمة لتشعيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه  واليت ؛ظ رت درجة عالية من الثدق وال بات ت 
التشعيص والتعر  عل  األطفال ذوي فرط احلركة وتشتت 

(  ومق ذلك تذل ومكانية DuPaul, 1991االنتباه  
كوهنا مبنية عل  االستفادا من ا حمدودا ت الفرتا احلالية  

واإلحثادا الدليل التشعيثا ة من معاي  النسخ القدمي
(  واليت ختتلف املعاي  في ا عن DSMلالضطرابات العقلية  

 ,DuPaul, Reid, Anastopoulosالثورا األ  ا من الدليل  

Lambert, Watkins, & Power, 2015; DuPaul, Power, 

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997 ومن ا  )
؛ن الثورا اخلامسة واأل  ا من الدليل تضتنت صيالات 
وضافية ألعراغ اضطراب فرط احلركة  وتشتت االنتباه 
تستعدم لتقييم املراهقني  كتا ؛ن مقايين التقدير املبنية عل  

سابقة ال مت ل  يت عل  عينات من سنواتبناملعاي  القدمية 
 ,DuPaul, Reid  احلاضر عينات املتتق ت الوقت

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015  .)
كتا ؛ن ؛يضاه لالبية املقايين مت بناؤها عل  بيةات ل  
سعودية  واليت ختتلف عن ا  وون كان هناك بعض املقايين 

لسعودية ف ا قليلة  وبنيت عل  نسخ اليت بنيت عل  البيةة ا
قدمية من الدليل التشعيثا واإلحثادا  والعينة ؛ حلت من 
سنوات عديدا مما قد يش  وث عدم مت يل ا للتجتتق 
السعودي احلايل  كتا ؛ن معذت ا ترك  عل  األطفال ت 
مرحلة املدرسة ؛و األطفال ت مرحلة ما قبل املدرسة  ويندر 

بناؤه ؛و تقنينه عل  البيةة العربية يست د   ؛ن جتد مقياساه مت
األطفال ت مرحلة ما قبل املدرسة ومجيق مراحل التعليم العام 

. كتا الحظ بدمها من املرحلة االبتدادية وث املرحلة ال انوية
التوسق ت افتتاح العديد من الربام  اليت  -؛يضاه –انالباح 

االنتباه تقدم اخلدمة للطلبة ذوي فرط احلركة وتشتت 
باملدارس احلكومية واخلاصة  ل  ؛ن القادتني عل  تلك 

معاي  الدليل  ال جيدون ؛داا حدي ة مشتقة منالربام  
لالضطرابات العقلية ت صورته  حثاداالتشعيثا اإل

ميكن استعدام ا للتعر  عل  الطلبة ذوي فرط  اخلامسة
ت  ومن هنا تربز مشكلة الدراسة .احلركة  وتشتت االنتباه
ما دالالت صدق وثبات الثورا  :التساؤل الردين اآليت

السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت 
 االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن؟

  أسئلة الدراسة

 حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسةلة اآلتية:
ما دالالت صدق مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  -1

االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن لالثورا املدرسية وتشتت 
 واملن ليةل ت مدينة الرياغ؟

ما دالالت ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  -2
وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن لالثورا املدرسية 

 واملن ليةل ت مدينة الرياغ ؟ 

  هدف الدراسة

تالقق من صدق وثبات الهدفت الدراسة احلالية وث 
الثورا السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة 
 وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن مبدينة الرياغ.

  أهمية الدراسة

 :اآلتيةت اجلوانب احلالية ؛مهية الدراسة  تكتن
–ت العامل العريب الدراسة األوث من نوع ا تعد هحله . 1

كيفت وحب ت بعض اخلثادص اليت  و  -نيحسب علم الباح 
السيكومرتية ملقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه املبين عل  الدليل التشعيثا واإلحثادا 

 .(DSM–5) اخلامن 
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. تعد  الدراسة احلالية وضافة وث األدبيات العربية فيتا يتعلق 2
باملقايين املستعدمة لتشعيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 

 االنتباه لد  األطفال واملراهقني.
. حاجة القادتني عل  الربام  احلكومية  واخلاصة لحلوي 3

فرط احلركة وتشتت االنتباه وث ؛داا تساعدهم ت التعر  
عل  هحله الفةة من الطالب تتسم بالثدق وال بات  وتكون 

 .مناسبة للبيةة اةلية
ب داا مناسبة  ةت البيةة السعودية والعربيت ويد املعتثني . 4

لالستعدام للتعر  عل  اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه للفةات العترية من مرحلة ما قبل املدرسة وث املرحلة 

 .ال انوية

  حدود الدراسة

وبعينة  املستعدمة تتالدد نتاد  الدراسة احلالية باألداا 
سنوات  9  واليت تشتل األطفال واملراهقني من سن الدراسة
 سنة ت مدينة الرياغ باملتلكة العربية السعودية  16وث سن 
 ومن ا اجلنن  والعتر  واملرحلة الدراسية. ومتة اهتا

 مصطلحات الدراسة

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
منط مستتر هو اضطراب عثيب منادا يذ ر عل  شكل 

 يتالو  ية االندفاع-ركةو/؛و فرط احل تشتت االنتباهمن 
؛و  بيةتنيت  هذ ر ؛عراضوت  ؛دام الفرد ومنوهمق  رغتتعا

 عل  ؛دام ؤثر سلباه ت؛ك ر  املن ل ؛و املدرسة ؛و العتل(  و 
 توجدجيب ؛ن و  الوظيفا ؛و   األكادميا  االجتتاعا الفرد

 (.APA, 2013سنة   12قبل سن  هالعديد من ؛عراض

مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 
 والمراهقين الخامسلألطفال 

املعاي  هو مقياس طوره دوباول وآ رون بنام عل  
 االنتباه/؛و تشتت واحلركة التشعيثية الضطراب فرط 

الدليل التشعيثا الواردا ت النسعة اخلامسة من 
  ويتكون املقياس من حثادا لالضطرابات العقليةواإل

؛ ر  و  11وث  9من سن  قطفالصورتني واحدا ل
 ,.DuPaul, et alسنة   16وث  11للتراهقني من سن 

2016). 

 امنهجية الدراسة وإجراءاته

 منهج الدراسة 
  الوصفا  املناحلالية الدراسة ت  انالباح  استعدم
اليت للوصول لقهدا  و احلالية لطبيعة الدراسة ملناسبته 

 ا. تسع  وث حتقيق

 عينة الدراسة

( من 5426عن   بثورتيهمت مجق املعلومات باملقياس 
من  8817سنة  و؛كتل املقياس  87-2األفراد ؛عتارهم بني 
من املعلتني  8821و(  يةاملن ل الثورا؛وليام األمور  

ومت ل عينة الدراسة نسبة  ة( ياملدرس الثوراواملعلتات  
( 147171% من جمتتق الدراسة الحلي يبلغ حجته  1.4
وطالبة  سعوديني ول  سعوديني( حسب وحثامات طالباه 

وهحله النسبة   هـ8446/8447وزارا التعليم للعام الدراسا 
 العينة وبياناتمناسبة للتالقق من دالالت الثدق وال بات  

 :ت اجلداول ؛دناه موضالة
 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 العدد النسبة العدد النسبة الفئة العمرية  
23.1 276 20.9 242 7-5 

32.8 393 33.8 392 10-8 
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 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة الفئة العمرية  

25.6 307 30.0 348 13-11 

18.5 221 15.3 177 17-14 

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0

 2جدول 
 وتشتت االنتباهتوزيع عينة الدراسة حسب التشخيص باضطراب فرط الحركة 

 الصورة           الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة الفئة    

 مشخصون باالضطراب 291 25.1 176 14.7
 غير مشخصين باالضطراب 868 74.9 1021 85.3

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0
 3جدول 
 عينة الدراسة حسب النوعتوزيع 

 الصورة      الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة النوع  

 ذكر 877 75.7 804 67.2
 أنثى 282 24.3 393 32.8
 املتوع 1159 100.0 1197 100.0

 4جدول 
 الدراسية المرحلةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 الصورة             المدرسيةالصورة  الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة المرحلة الدراسية 

 البيت في - - 5 4.
 روضة 27 2.3 23 1.9
 تمهيدي 37 3.2 80 6.7

 ابتدائي 864 74.5 812 67.8
 متوسط 150 12.9 180 15.0
 ثانوي 81 7.0 97 8.1

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0
 أداة الدراسة

  مقياس تقدير اضطراب فرط احلركةها ؛داا الدراسة 
املقياس  دوتشتت االنتباه اخلامن لقطفال واملراهقني  ويع

لتعر  او   لتشعيصلدق املقايين املستعدمة ؛و   من ؛ش ر
 ,Angelloوتشتت االنتباه    فرط احلركةاضطراب عل  

Volpe, DiPerna, Gureasko-Moore, Gureasko-Moore, 

Nebrig, & Ota, 2003وآ رون  (  وقد قام بإعداده دوباول

بالواليات املتالدا األمريكية  ويتتي  هحلا املقياس بقلة عدد 
فقراته مما جيعل منه ؛داا عتلية للتطبيق  كتا يتتي  ؛يضاه 

 واإلحثاداباعتتاده عل  معاي  الدليل التشعيثا 
  وقد نشر عدد من اإلصدارات اخلامن طرابات العقليةلالض

  1551األوث منه ت عام  الثوراكانت   وذهلحلا املقياس  
 الثورافقرا وبعد واحد  ومت بناؤها عل   14وتكونت من 
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(  DuPaul, 1991  واإلحثاداال ال ة من الدليل التشعيثا 
ونتيجة للتطور الحلي حثل عل  الدليل التشعيثا 

الرابعة من الدليل مت حتديث  الثورا  وصدور اواإلحثاد
 الثورابعض التةي ات عليه ليتوافق مق  ووجراماملقياس  

الرابعة من الدليل  ومن ا زيادا عدد فقرات املقياس لتثبح 
تكون البعد األول  وذ من بعد واحد  فقرا  وبعدين بداله  10

اشتتل البعد  ت حنيمن تسق فقرات تعىن بتشتت االنتباه  
االندفاعية   -ال اين عل  تسق فقرات  اصة بفرط احلركة

ونسعتني نسعة  اصة باملعلتني  ونسعة  اصة بالوالدين 
 DuPaul, Power, Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 

اخلامسة من الدليل مت  الثورا(  ومؤ راه وبعد صدور 1997
رات لتكون مناسبة تطوير املقياس  ووعادا صيالة بعض الفق

للتراهقني حبيث يكون هناك نسعة  اصة باألطفال  
اخلامسة  النسعةونسعة  اصة باملراهقني  ونذراه الشرتاط 

عل  وجود ارتباط بني  التشعيثا واإلحثادامن الدليل 
وتشتت االنتباه  والضعف ت عدد من   فرط احلركة ؛عراغ

فرط اضطراب  اجلوانب لتالديد ما وذا كان الطالب يعاين من
اشتتل املقياس عل  تقدير فقد  وتشتت االنتباه  احلركة

وتشتت   فرط احلركةاضطراب املشكالت ذات العالقة ب
االنتباه  وتكونت من ست فقرات هبد  التعر  عل  مد  

فرط احلركة وتشتت االنتباه ت حدو   ؛عراغمسامهة 
مشاكل لد  الطالب ت ستة جوانب وها العالقات مق 

  واألدام األكادميارين  األقارب  امل نيني(  واألدام اآل 
 ووكتال  اآل رينالسلوكا  والعالقات مق األطفال 

يقدر املقيم مد   وذالواجبات املن لية  وتقدير الحلات 
ار يمشكلة لد  الطالب من  الل ا ت وحدا مسامهت ا ت 

وجابة ترتاوح ما بني ال يوجد مشكلة وث تسبب مشكلة  
 ,DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaulكب ا  

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015  )
مرحلة  وميكن استعدام هحلا املقياس مق األطفال ابتدام من

 ,DuPaul, Power  املرحلة ال انويةوث ما قبل املدرسة 

Anastopoulos, & Reid, 2016و؛شارت الدراسات اليت  ) 
يتتتق بدرجة  ؛جريت عل  املقياس بثوره السابقة وث ؛نه

 ,DuPaul, 1991; DuPaul, Powerعالية من الثدق وال بات  

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997; DuPaul, 

Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, &McGoey, 1998; 

DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaul, Reid, 

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015     ) 
والثورا العربية من املقياس تتكون من ثالثة ؛قسام. 
القسم األول ي تم جبتق معلومات ؛ولية عن الطفل  ومن 
يقوم بتعبةة املقياس تشتل اجلنن  والعتر  واملرحلة الدراسية  

لقسم ال اين ومد  وجود وعاقة لد  الطفل  ت حني يشتل ا
عل  تسق فقرات تقين ؛عراغ تشتت االنتباه  يتم اإلجابة 

(  ؛و 1(  ؛و ؛حياناه  1نادراه  / عن ا من  الل ا تيار ؛بداه 
(  يلي ا ست فقرات تقين مد  3(  ؛و دادتها 2لالباه  

مسامهة ؛عراغ تشتت االنتباه ت حدو  مشاكل لد  
اآل رين الطالب ت ستة جوانب وها العالقات مق 

 األقارب  امل نيني(  واألدام األكادميا  واألدام السلوكا  
والعالقات مق األطفال اآل رين  ووكتال الواجبات املن لية  
وتقدير الحلات  وتقدر مد  مسامهة األعراغ ت وحدا  
مشكلة لد  الطالب من  الل ا تيار ال يوجد مشكلة 

(  ؛و 2 (  ؛و مشكلة متوسطة 1(  ؛و مشكلة بسيطة  1 
(  بعدها جامت تسق فقرات تقين ؛عراغ 3مشكلة كب ا  

/ فرط احلركة  مت اإلجابة علي ا ؛يضاه من  الل ا تيار ؛بداه 
(  تلت ا 3(  ؛و دادتا 2(  ؛و لالباه  1(  ؛و ؛حياناه  1نادراه  

ست فقرات تقين مد  مسامهة ؛عراغ فرط احلركة ت 
ستة ذات العالقة حدو  مشاكل لد  الطالب ت اجلوانب ال

(  ؛و 1بفرط احلركة  ومت تقديرها با تيار ال يوجد مشكلة  
(  ؛و مشكلة  2(  ؛و مشكلة متوسطة  1مشكلة بسيطة  

(. وتش  الدرجات العالية عل  تلك الفقرات عل  3كب ا  
ظ ور تلك األعراغ  ووجود ضعف لد  الطالب  ت حني 

تلك األعراغ  ؛ن الدرجات املنعفضة تش  وث عدم ظ ور 
 وعدم وجود ضعف لد  الطالب ت اجلوانب ذات العالقة. 
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 أداة الدراسةتعريب 

مرت عتلية تعريب املقياس بعدد من املراحل  كانت 
البداية برتمجة مجيق فقرات املقياس من قبل الباحث األول  
وبعدها مت وضق فقرات املقياس بالثورا اإلجلي ية  وجبوارها 
تعريب ا  مث مت عرض ا عل  جمتوعة من املعتثني الحلين 

ك عضام   حيتلون درجة الدكتوراه ت الرتبية اخلاصة  ويعتلون
هيةة تدرين ت اجلامعة  ويتقنون اللةة اإلجلي ية هبد  
التعر  عل  مد  صالة  ودقة ترمجة املقياس  وبعد 
االطالع عليه من قبل م مت وضق عدد من املالحذات عل  
الرتمجة األولية للتقياس  بعدها مت العتل عل  االستفادا من 

الثيةة  مالحذاهتم  وتعديل عدد من الفقرات للوصول وث
املناسبة للثورا املعربة من املقياس  بعد ذلك مت عرغ 
املقياس بثورته الن ادية عل  جمتوعة ؛ ر  من املعتثني 
ملعرفة مد  وضوح ا  ومالممت ا للبيةة السعودية  وقد ؛شار 

%( مبناسبة فقرات املقياس لالستعدام 01األللبية  ؛ك ر من 
 بالبيةة السعودية.

 اتطريقة جمع المعلوم
مت مجق البيانات هلحله الدراسة عن طريق استعدام نسعة 
ولكرتونية وورقية من املقياس  وذ وزعت النسعة الورقية ت 
منطقة الرياغ  حبيث يةطا التوزيق ؛حيامها املعتلفة ويتم 
مت يل ؛حيام الشتال والشرق والوسط والةرب واجلنوب  وهحلا 

قتثادية  التوزيق اجلةرات يضتن مت يل املستويات اال
واالجتتاعية  والتعليتية  وال قافية املعتلفة ألسر األطفال  
وكحللك مت توزيق النسعة اإللكرتونية للتقياس عل  األحيام 
البعيدا عن وسط الرياغ  وقد سع  الباح ان وث استعدام 
نسعة ورقية وولكرتونية هبد  الوصول وث ؛كرب شرحية ممكنة 

ناطق يثعب الوصول هلا من من املشاركني  والوصول وث م
 الل املقياس الورقا. ومت توزيق النسخ الورقية بإعطاد ا عدد 
من املنسقني حبيث يوزعوهنا عل  املعلتني ؛و ؛وليام األمور مث 

يعيدوهنا للباح ني إلد ال بياناهتا ولكرتونياه. وبطريقة مشاهبة 
ام عل  املنسقني ت عدد من ؛حياإللكرتونية مت توزيق النسعة 

ومدارس الرياغ لتوزيع ا عل  املعلتني ؛و ؛وليام األمور. وقد 
مت ورسال املقياس بنسعتيه الورقية واإللكرتونية وث عدا 

 ت مدينة الرياغ.  املعتلفة حياممدارس مم لة لق
 ؛ساليب التالليل اإلحثادا

املؤشرات واإلحثامات الوصفية م ل النسب املةوية  
واملتوسطات  واالحنرافات املعيارية  وا تبار  ت( ومعامالت 
ارتباط ب سون  وحتليل التباين األحادي  وا تبار توكا  
ومعامالت ال بات بطريقة ؛لفا كرونباخ ومعادلة سب مان 

ن طريق وبراون  والتالليل العاملا االستكشات مت وجيادها ع
- SPSS IBM STATISTICS VERSIONالربنام  اإلحثادا 

وال بات بطريقة   (CFA)  ؛ما التالليل العاملا التوكيدي 22
( مت وجيادمها عن طريق الربنام  LVMاملتة  الكامن لل بات  

 .Mplus VERSION 7.4اإلحثادا 

 نتائج الدراسة

/ دالالت صدق مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة 1
وتشتت االنتباه الخامس "الصورة المدرسية والمنزلية" في 

للتالقق من دالالت صدق املقياس بثورتيه مدينة الرياض: 
ها: االتساق الدا لا  وهو  طوا  مت استعدام عدا طرق

للتالقق من ارتباط البنود ببعدها  مث بعد ذلك يتم حساب 
ات(  والثدق التتيي ي  وصدق التكوين صدق وثب

الفرضا/ والتالليل العاملا االستكشات والتوكيدي  ونتاد  
 هحله اإلجرامات موضالة ت اجلداول ؛دناه: 

 أ. االتساق الداخلي:
وجياد ارتباط البنود  عن طريقومت وجياد االتساق الدا لا  -

( يوضح 9مبجتوع درجات البعد اخلاص هبا  وجدول  
 حلا اإلجرام:نتيجة ه
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 5جدول 
 (3115ارتباط بنود المقياس بأبعادها الفرعية )ن = 
 الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 بعد فرط الحركة  بعد تشتت االنتباه بعد فرط الحركة  بعد تشتت االنتباه
 االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند

A1 .770** H1 .710** A1 .813** H1 .724** 

A2 .772** H2 .777** A2 .825** H2 .813** 

A3 .724** H3 .768** A3 .756** H3 .785** 

A4 .807** H4 .696** A4 .835** H4 .686** 

A5 .798** H5 .810** A5 .823** H5 .832** 

A6 .776** H6 .700** A6 .801** H6 .739** 

A7 .721** H7 .739** A7 .733** H7 .713** 

A8 .825** H8 .781** A8 .829** H8 .793** 

A9 .780** H9 .764** A9 .815** H9 .775** 

** P< .01 
( ؛ن ارتباط بنود بعد تشتت االنتباه ت 2يوضح جدول  

(  وبعد فرط احلركة 82.-72. الثورا املن لية تراوح بني  
(. ت حني تراوحت 81. - 69.تراوحت ارتباطاته بني  

 -73. ارتباطات بعد تشتت االنتباه ت الثورا املدرسية بني  
(  83. - 71.(  وبعد فرط احلركة تراوحت ارتباطاته بني  83.

 .  1.18ومجيق هحله االرتباطات دالة عند مستو  
 

ارتبااااااط أبعااااااد المقيااااااس ببعداااااها الااااابع   وبالدرجاااااة الكلياااااة  -ب
 للمقياس:

  **700.ارتبط بعدا املقياس ت الثورا املدرسية  مبقدار 
  وارتبط بعد p < .01 **وهو ارتباط دال عند مستو  

(  1.154تشتت االنتباه بالدرجة الكلية للتقياس مبقدار  
(  وها ارتباطات دالة عند 1.151وبعد فرط احلركة مبقدار  

. ت حني ارتبط بعدا املقياس ت الثورا املن لية  1.18مستو  
 > p **  وهو ارتباط دال عند مستو  **666.مبقدار 

   وارتبط بعد تشتت االنتباه بالدرجة الكلية للتقياس 01.
(  وها 1.184(  وبعد فرط احلركة مبقدار  1.184مبقدار  

 .  1.18تو  ارتباطات دالة عند مس
 ج. الصدق التمييزي:

 إلجياد الثدق التتيي ي مت وجياد الفروق بني املشعثني
باالضطراب ول  املشعثني ت درجات املقياس  ومت حتديد 
املشعثني باالضطراب عن طريق سؤال ت املعلومات األولية 

 احلركة فرط باضطراب تشعيثه مت ت املقياس نثه:  هل

 خمتص؟ ؛و نفسا طبيب قبل من االنتباه وتشتت

 6جدول 
 باالضطراب وغير المشخصين في درجات المقياس نالفروق بين المشخصي

 البعد الصورة
  غير المشخصين باالضطراب المشخصون باالضطراب

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
العدد  الداللة

 المتوسط )ن(
االنحراف 
 المعياري

العدد 
 المتوسط )ن(

االنحراف 
 المعياري

الصورة 
 المدرسية

تشتت 
 291 االنتباه

15.94 
5.80 868 9.66 6.70 

1157 
14.20 

.000 

 000. 13.42 1157 6.49 8.82 868 6.29 14.68 291 فرط احلركة

 002. 15.20 1157 12.10 18.49 868 10.80 30.63 291 املشرتك

 000. 13.39 1195  5.95 7.98 1021 6.19  14.53 176تشتت الصورة 
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 البعد الصورة
  غير المشخصين باالضطراب المشخصون باالضطراب

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
العدد  الداللة

 المتوسط )ن(
االنحراف 
 المعياري

العدد 
 المتوسط )ن(

االنحراف 
 المعياري

 االنتباه المنزلية

 6.15 8.04 1021 6.03 13.30  176 فرط احلركة

1

1195 

  

10.50 

.000 

 11.03 16.03 1021 10.36  27.83 176 املشرتك
1

1195 
13.22 .000 

( ؛ن متوسط درجات املشعثني 9يوضح جدول  
باالضطراب كانت ؛عل  من ل  املشعثني بفرق دال 

ت البعدين وت نسعيت  1.111وحثادياه عند مستو  
املقياس  وهحلا يكشف عن قدرا املقياس ت التتيي  بني 

 املثابني باالضطراب ول  املثابني.

يتت ـــل هـــحلا النـــوع مـــن الثـــدق ت د. صااادق التكاااوين الفرضاااي: 
  الــــدرجات حســــب النــــوع  وحســــب العتــــر  وذ ونــــه مــــن متــــاي

؛دبيات قياس فرط احلركة وتشـتت االنتبـاه ؛ن الـحلكور درجـاهتم 
تكــون ؛علــ  مــن درجــات اإلنــا   و؛ن األكــرب عتــراه درجــاهتم 

( يوضــالان 0(  وجــدول  6؛قــل مــن األصــةر ســناه  وجــدول  
 نتاد  هحلا اإلجرام: 

 / تمايز الدرجات حسب النوع1 
 7جدول 

 تمايز الدرجات حسب النوع
 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية

  
 

 النوع

  تشتت االنتباه فرط الحركة تشتت االنتباه فرط الحركة
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
العدد 

 ن

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
العدد 

 ن

غير 

 دالة

غير  11.55 6.81 2.07 0.01 804 9.11 6.30 1.69 0.05 8.92 6.41 0.812

 دالة

 ذكور 877 11.38 6.98 1.06
 إناث 282 10.89 6.69 10.59 6.77 393 8.59 6.64 8.60 6.40

( ؛ن متوسط درجات الـحلكور ؛علـ  مـن 6يوضح جدول  
اإلنـــا  ت كـــال البعـــدين  وكـــال الثـــورتني للتقيـــاس  وكانـــت 

قيتة  ت( دالة ت بعد فرط احلركة ت الثـورا املدرسـية  ودالـة 
 ت الثورا املن لية.  ت تشتت االنتباه

 / تمايز الدرجات حسب العمر2
 8جدول 

 تمايز الدرجات حسب العمر
        الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 الصورة
 الفئة 
 العمرية 

  تشتت االنتباه فرط الحركة  تشتت االنتباه فرط الحركة
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 العدد ن المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 العدد ن المتوسط المعياري

5.92 10 6.53 9.87 276 6.93 12.51 6.74 13.53 242 7-5 

6.70 9.31 6.36 9.07 393 6.85  9.91 7.08 10.65 392 10-8 

6.39 7.32 6.22 7.57 307 10.97 8.83 7.44 9.85 348 13-11 

6.08 6.95 6.37 7.47 221 5.81 8.24 5.78 9.13 177 17-14 
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( ؛ن متوســـــط درجـــــات األصـــــةر ســـــناه 0يوضـــــح جـــــدول  
؛عل  من درجات األكرب سناه ت كال البعدين  وكال الثورتني 
للتقيــاس. ومت وجــرام ا تبــار حتليــل التبــاين األحــادي للتالقــق 

دالـــة وحثـــادياه حســـب العتـــر  ففـــا الثـــورا  مـــن وجـــود فـــروق
( 19.292املدرســـــية بلةـــــت قيتـــــة   لبعـــــد تشـــــتت االنتبـــــاه  

(  ومت وجـــــرام ا تبـــــار تـــــوكا وكانـــــت 1.111مبســـــتو  داللـــــة  
الفـــروق لثـــار العتـــر األصـــةر  وبلةـــت قيتـــة   لبعـــد فـــرط 

ــــــــة  14.521احلركــــــــة   (   ومت وجــــــــرام 1.111( مبســــــــتو  دالل
وق لثـــــار العتـــــر األصـــــةر. وت ا تبـــــار تـــــوكا وكانـــــت الفـــــر 

( 6.22الثـــورا املن ليـــة بلةـــت قيتـــة   لبعـــد تشـــتت االنتبـــاه  
( ومت وجــــــرام ا تبــــــار تــــــوكا وكانــــــت 1.111مبســـــتو  داللــــــة  

الفـــروق لثـــار العتـــر األصـــةر  وبلةـــت قيتـــة   لبعـــد فـــرط 
(  ومت وجـــرام ا تبـــار 1.111مبســـتو  داللـــة   (5.600احلركـــة  

ــــت الفــــروق لثــــار ــــوكا وكان العتــــر األصــــةر  ويالحــــظ ؛ن  ت
 .الفروق ت الثورا املدرسية ؛كرب

 ها. البناء العاملي للمقياس 
مت وجرام التالليل العاملا  / الصورة المدرسية:1

االستكشات  بطريقة ؛لفا فاكتورين  وتدوير العوامل بطريقة 
تربيق  ومعامل كاي KMO .964بروماكن  بلغ معامل 

(  ومستو  153( بدرجات حرية  13538.271التقرييب  
(   والنتاد  موضالة ت اجلداول واألشكال 0.000داللة  
؛دناه:

 
 ةالتبعثر الركامي للصورة المدرسي 1شكل 

( التبع ر الركاما للثورا املدرسية  وذ 1يوضح شكل  
يتضح وجود عاملني للتقياس يتجاوز جحلرمها الكامن الواحد 
الثاليح متفقاه ذلك مق حمك كاي 

 9جدول 
 قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل

 العوامل
 الحل العاملي بعد التدوير الحل العاملي قبل التدوير

 النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن النسبة التجميعية للتباين التبايننسبة  الجذر الكامن
1 9.428 52.376 52.376 8.216 - - 

2 1.774 9.858 62.234 7.365 - - 

اجلحلر الكامن لكل عامل من عاملا  5يوضح جدول 
 املقياس بعد التدوير للثورا املدرسية. 
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 11جدول 
 اشتراكيات بنود المقياس للصورة المدرسية 

 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  البنود
 591. 623. 478. 569. 603. 634. 516. 633. 615. االشرتاكيات
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند  البنود

 566. 560. 502. 507. 632. 444. 577. 647. 519. االشرتاكيات
( ؛ن اشرتاكيات صورا املدرسة ترتاوح 11يوضح جدول  

 عايل للبنود.( مما يش  ل بات 64. -44. بني  
 11جدول 

 تشعبات البنود على العوامل بعد التدوير بطريقة بروماكس
 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  العوامل
8 .807 .802 .660 .792 .836 .852 .576 .770 .803 

5 
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند 

.412 .587 .641 .389 .711 .785 .827 .704 .821 
( ؛ن تشبعات الثورا املدرسية ترتاوح 11يوضح جدول  

( مما يش  لثدق عاٍل للبنود بتشبع ا عل  83. -38.بني  
 عاملي ا.

مت وجرام التالليل العاملا االستكشات   / الصورة المنزلية:2
بطريقة ؛لفا فاكتورين  وتدوير العوامل بطريقة بروماكن  بلغ 

( 12281.942ومعامل كاي تربيق التقرييب   KMO .957معامل 
 (0.000(  ومستو  داللة  153بدرجات حرية  
 والنتاد  ؛دناه:

 
 ( التبعثر الركامي للصورة المنزلية2شكل  )

( التبع ر الركاما للثورا املن لية  وذ 2يوضح شكل  
يتضح وجود عاملني للتقياس يتجاوز جحلرمها الكامن الواحد 

 الثاليح متفقاه ذلك مق حمك كاي ر.
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 12جدول 
 الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعواملقيم 

 العوامل
 الحل العاملي بعد التدوير الحل العاملي قبل التدوير

 النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن
8 8.744 48.575 48.575 7.406 - - 
5 1.822 10.123 58.698 6.927 - - 

 ( اجلحلر الكامن لكل عامل من عاملا املقياس بعد التدوير للثورا املن لية. 12يوضح جدول  
  13 جدول

 اشتراكيات بنود المقياس
 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  البنود

 556. 630. 437. 529. 561. 586. 456. 540. 540. االشرتاكيات
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند  البنود

 534. 539. 524. 432. 584. 447. 556. 583. 478. االشرتاكيات
 ( مما يش  ل بات عاٍل للبنود.63. -43. ( ؛ن اشرتاكيات الثورا املدرسية ترتاوح بني  13يوضح جدول  

 14جدول 
 تشعبات البنود على العوامل بعد التدوير بطريقة بروماكس

 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  العوامل
8 .797 .786 .638 .781 .783 .739 .626 .744 .698 

5 
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند 

.493 .608 .631 .463 .772 .727 .803 .715 .798 
( ؛ن تشبعات الثورا املن لية ترتاوح بني 14يوضح جدول  

( مما يش  لثدق عاٍل للبنود بتشبع ا عل  80. -46. 
 عاملي ا.

 التحليل العاملي التوكيدي:  -ها 

بربنام     (CFA)مت وجرام التالليل العاملا التوكيدي 
MPLUS VERSION 7.4  يوضالان 19( و  14  وجدول )

 نتاد  هحلا اإلجرام: 

 15جدول 
 (1197تقديرات مالئمة النموذج )ن =  -التحليل العاملي التوكيدي للصورة المدرسية

TLI 
مؤشر املالدتة 

 املت ايد

CFI 
مؤشر املالدتة 

 املقارن

RMSEA 
جحلر متوسط مربق اخلط  من 

 التقديرتقريب 

WRMR 
متوسط جحلر الباقا 

 املعياري

P-Value 
القيتة 
 االحتتالية

Df 
درجات 
 احلرية

χ2 
 املؤشرات كاي تربيق

 وحثامات النتوذج 44416.142 824 1.1111 5.175 1.111 1.164 1.121

 .1.111( دالالت صدق عالية من حيث مؤشر املالدتة املقارن  ومؤشر املالدتة املت ايد مبستو  داللة 19يوضح جدول  
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بمديناة  تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال والماراهقين الخاامسالنموذج ثنائي العوامل للصورة المدرسية من مقياس  3شكل 
 الرياض
 16جدول 

 ( 1159تقديرات مالئمة النموذج )ن =  -التحليل العاملي التوكيدي للصورة المنزلية 
TLI 

مؤشر املالدتة 
 املت ايد

CFI 
مؤشر املالدتة 

 املقارن

RMSEA 
جحلر متوسط مربق اخلط  من 

 تقديرالتقريب 

WRMR 
متوسط جحلر الباقا 

 املعياري

P-Value 
القيتة 
 االحتتالية

Df 
درجات 
 احلرية

χ2 
 املؤشرات تربيق كاي

1.566 1.565 1.191 1.359 1.1111 193 
15444.5

01 

وحثامات 
 النتوذج

 .1.111( دالالت صدق عالية من حيث مؤشر املالدتة املقارن  ومؤشر املالدتة املت ايد مبستو  داللة 17يوضح جدول  
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بمديناة  فرط الحركاة وتشاتت االنتبااه لألطفاال والماراهقين الخاامستقدير اضطراب النموذج ثنائي العوامل للصورة المنزلية من مقياس  4شكل  
 الرياض
/ دالالت ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت 2

 االنتباه الخامس "الصورة المدرسية والمنزلية" في مدينة الرياض:
للتالقق من ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه اخلامن لالثورا املدرسية واملن ليةل ت مدينة 
الرياغ  مت وجياد معامالت ال بات بطريقة ؛لفا كرونباخ  

ومعادلة سب مان وبراون  وجتتان  وبطريقة املتة  الكامن 
(  ونتاد  هحلا اإلجرام موضالة ت جدول LVMلل بات  

 ( وما يليه:  19 

 17جدول 
 معامالت الثبات حسب العمر

 الصورة
 العدد الفئة العمرية

 ن
 بعد فرط الحركة بعد تشتت االنتباه

 جتمان سبيرمان براون معامل ألفا كرونباخ جتمان سبيرمان براون معامل ألفا كرونباخ
 798. 812. 898. 890. 899. 918. 242 5-7 الصورة المدرسية

10-8 392 .927 .917 .909 .909 .828 .818 
13-11 348 .948 .932 .927  .926 .866 .859 
17-14 177 .891 .887 .881  .871 .783 .779 
 821. 831. 910. 911. 919. 931. 1159 الكل

 
 الصورة المنزلية

 

7-5 276 .908 .889 .884 .864 .763 .747 
10-8 393 .914 .891 .888 .910 .839 .832 

13-11 307 .916 .884 .881 .915 .853 .849 
17-14 221 .925 .898 .890 .905 .830 .822 
 819. 827. 903. 887. 892. 916. 1197 الكل

( معامالت ثبات متنوعة  و؛مه ا ؛نه 16يوضح جدول  
  ت 931.بلغ معامل ثبات ؛لفا كرونباخ لبعد تشتت االنتباه 

   وذلك للثورا املدرسية 910.حني بلغ لبعد فرط احلركة 

( LVMوبلغ ال بات الكلا بطريقة املتة  الكامن لل بات  
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لبعد فرط احلركة. ؛ما معامل   970.لبعد تشتت االنتباه  و  982.
لبعد تشتت االنتباه   916.لفا كرونباخ للثورا املن لية فقد بلغ  ؛
ت حني بلغ ال بات الكلا بطريقة لبعد فرط احلركة   903.و

لبعد تشتت االنتباه  و  LVM ).966املتة  الكامن لل بات  
 لبعد فرط احلركة.  954.

 مناقشة النتائج

هدفت الدراسة وث التعر  عل  دالالت الثدق 
فرط احلركة وتشتت االنتباه اضطراب قياس تقدير وال بات مل

 ليةة واملن لياملدرس الثورالقطفال واملراهقني اخلامن ل
وذ م ت البيةة السعودية  مبدينة الرياغ  2015الثادر ت عام 

متت ترمجة املقياس وتعريبه وتكييفه عل  البيةة السعودية  
 ولكن مت تطبيقه

  مما ميكن من مم لة للبيةة السعوديةوها ت مدينة الرياغ 
والرتبوية  ومن مث مت  ةاالستفادا منه ت األلراغ اإلكلينيكي

تطبيقه عل  عينة الدراسة  وجامت نتاد  الدراسة مؤكدا 
اضطراب مقياس تقدير لنتاد  الدراسات السابقة اليت تناولت 

ت نسعه  فرط احلركة وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني
 ,DuPaul, 1991; DuPaul, Power تلفة املع

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997; 

DuPaul, Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, 

&McGoey, 1998; DuPaul, Reid, Anastopoulos, 

Power, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015)  صدق   وذ ونه ت جمال
جرام فالص منذم اال تبار ؛مجق اخلربام الحلين قاموا بإ

عل  توفر الثدق الذاهري للتقياس  ملتوعة البنود واألبعاد
وذ ؛شاروا وث وضوحه ومناسبته ومالدتته ودقته ت قياس 
تشتت االنتباه وفرط احلركة. كتا كان االتساق الدا لا 

ببعده دااله  للتقياس بثورتيه عالياه حيث كان ارتباط كل بند
 املقياس متتاسكة بنود؛ن  مما يؤكد 1.11عند مستو  

ومتجانسة و؛ن كل بند يس م ويقين املال العام للبعد الحلي 
ينتتا وليه  وكحلا بعديه بارتباط تا بالدرجة الكلية للتقياس. 

وكشفت وجرامات الثدق التتيي ي عن فاعلية املقياس 
عثني ول  املشعثني بثورتيه وقدرته عل  التتيي  بني املش

باضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة مبستويات داللة 
(. كحللك ت صدق التكوين الفرضا مي  املقياس 1.111 

بثورتيه بني الحلكور واإلنا   واألعتار الكب ا والثة ا  
فقد كانت متوسطات درجات الحلكور ؛عل  من متوسطات 

جات درجات اإلنا   كحللك كان هناك تناقص ت در 
املقياس مق ت ايد العتر  متفقاه ت ذلك مق األدبيات 
الساددا  وهحله النتاد  حتتم فيتا بعد اشتقاق معاي  منفثلة 
حسب العتر وحسب النوع. وكشف التالليل العاملا 
االستكشات  والتوكيدي عن دالالت بنام متتي ا  وذ ؛سفر 

ا ما التالليل العاملا االستكشات عن وجود عاملني فسرا معه 
من تباين األدام عل  %( 62.2 -% 58.69)يرتاوح بني 

املقياس  مث تشبق كال العاملني عل  عامل واحد  وبحللك 
يتفق املقياس مق األدبيات الساددا ت املال  كتا كانت 
مجيق وحثامات ومؤشرات التالليل العاملا التوكيدي ذات 
ة دالالت صدق عالية وممتازا  وذ كانت مؤشرات املالدت

  وتشبعت بنود كل بعد 1.111مبستو  داللة  1.59تتجاوز 
عل  عامل واحد  وتشبق البعدان عل  عامل واحد متفقة ت 
ذلك متاماه مق ؛دبيات املقياس حتديداه  ومق ؛دبيات فرط 
احلركة وتشتت االنتباه عتوماه. وهبحلا يتضح ؛ن صدق املقياس 

بقة اليت تناولت بثورتيه يتفق متاماه مق نتاد  الدراسات السا
فرط احلركة وتشتت اضطراب قياس تقدير الثور املعتلفة مل

ت الدول اليت طبقت في ا هحله  االنتباه لقطفال واملراهقني
املقايين  وقد ا تربت الدراسة احلالية معذم جوانب الثدق 
اليت ا تربهتا تلك الدراسات وثبت التطابق الكب  ت نتاد  

الدراسات  وهناك جانب رك ت  الدراسة احلالية مق تلك
عليه ك  اه الدراسات اليت ؛جريت ت الواليات املتالدا 
األمريكية الدولة اليت صتم في ا هحلا املقياس  وهحلا اجلانب 

و؛ثرها ت تشتت درجات  واإلثنية العرقية اال تالفاتهو 
املقياس  ومل يقم الباح ان بدراسة هحلا املتة  العتقادمها بعدم 
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وجود فوارق عرقية ووثنية ت املتتق السعودي  ورمبا تكون 
هناك حاجة لدراسة ت ث  اإلقامة ت املناطق احلضرية 
والبدوية  ولكن نسبة للعينة املتاحة مل يتم دراسة ؛ثر هحلا 

 ا ت دراسة الحقة يتم دراسة م ل هحله اجلوانب.   املتة   ورمب
وفيتا يتعلق ب بات املقياس فقد مت التالقق منه بعدا       

طرق ها: قياس االتساق الدا لا مبعامل ؛لفا كرونباخ  
والتج دة النثفية بعد التعديل مبعادلة سب مان وبراون  

  ومعامل ال بات SPSSومعادلة جتتان عن طريق برنام  
( من  الل الربنام  LVMطريقة املتة  الكامن لل بات  ب

. وكشفت النتاد  عن Mplus VERSION 7.4اإلحثادا 
دالالت ثبات مرتفعة ت كل بعد عل  حدا من بعدي 
املقياس والدرجة الكلية للتقياس  كحللك كانت درجات 
ال بات عالية لكل فةة عترية عل  حدا  وهحلا يتفق متاماه مق 

ت ت الدراسات السابقة اليت تناولت الثور نتاد  ال با
فرط احلركة وتشتت االنتباه اضطراب قياس تقدير املعتلفة مل

  ويالحظ ؛ن ثبات بعد تشتت االنتباه لقطفال واملراهقني
؛عل  من ثبات بعد فرط احلركة  كحللك يالحظ ؛ن ثبات 
وصدق الثورا املدرسية ؛عل  من الثورا املن لية  ورمبا يرجق 

وث ؛ن املعلتني م نيني متعثثني وهلم  ربات جيدا  ذلك
ت مالحذة السلوك اإلنساين  وهحله النتيجة م تة ت 
تطبيقات املقياس لعتلية التقييم والتشعيص  وذ تشجق هحله 
النتيجة عل  االعتتاد عل  الثورا املدرسية ت اختاذ قرارات 

 دقيقة.  
سعودية من ومبجتل هحله النتاد  فقد حققت الثورا ال    

فرط احلركة وتشتت االنتباه لقطفال اضطراب تقدير مقياس 
  قدراه كب اه من ليةة واملن لياملدرس الثوراواملراهقني اخلامن ل

الشروط السيكومرتية اليت تنص علي ا مراجق القياس النفسا 
 American Educational Research)املعاصرا 

Association, 1999; Anastasi & Urbina, 1997; 

Bagozzi, 1993; Gregory, 2004 Hambleton, 

1993,1994; Moss, 2007)  وهحله النتاد  تدل عل  

صالحية الثورا السعودية لالستعدام والتطبيق ت جمتتق 
 الدراسة احلالية.

 التوصيات والمقترحات البحثية

/ استعدام الثورا احلالية من املقياس ت التعر  عل  1
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ت األشعاص ذوي 

 مدينة الرياغ هبد  تقدمي الربام  الرتبوية املالدتة هلم.
/ وقامة برام  تدريبية للقادتني عل  برام  فرط احلركة 2

وتشتت االنتباه لتدريب م عل  كيفية استعدام املقياس ت 
التعر  عل  األشعاص ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 

 االنتباه.
جرام دراسة مسالية استعدام الثورا احلالية من املقياس إل /3

فرط احلركة انتشار اضطراب  نسبةهبد  التعر  عل  
العربية السعودية ت ضوم معاي  ت املتلكة وتشتت االنتباه 

الدليل التشعيثا واإلحثادا النسعة اخلامسة من 
 .لالضطرابات العقلية

عاي  حملية للثورا / القيام بدراسة مستقبلية الشتقاق م4
مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت السعودية من 

ة ياملدرس الثورااالنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن ل
 .ليةواملن ل
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Abstract: Many school-age children have ADHD. Identifying these children using appropriate tools that are reliable, valid, and 
adapted to the local environment is considered definitely important. Therefore, the present study aimed to identify the validity 
and reliability for ADHD Rating Scale—5 for Children and Adolescents "school and home versions" in Riyadh, Saudi Arabia. 
2356 (1197 parents and 1159 teachers) participated in the study to estimate ADHD in males and females ages of 5-17 years. The 
results indicated that the Saudi version of the scale are valid and reliable as indicated by the results of internal consistency, 
discriminant validity, concept validity, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and the reliability coefficient of 
Cronbach's alpha. In addition, the results were discussed and several recommendations for applications and future research were 
provided. 
 

Key words: ADHD, psychometric properties, Saudi Arabia. 
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 الرياضاألزواج بمدينة عينة من عقالنية لزيادة التوافق الزواجي لدى لافكار غير تعديل األفي  نفسي فاعلية برنامج إرشادي

 عبد اهلل بن عبد العزيز مناحي المناحي
 جامعة شقراء  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبرميالء 

 هـ8331/ 2/6 وقبل - هـ72/3/8331 للنشرقدم 

 

عقالنية  وأثر ذلك غري الفكار  ين انانفعا ي السلوكي لتعديل األقائم على العالج العقال نفسي هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج إرشادي: تخلصالمس
لدى عينة من زواج مبدينة الرياض, والتحقق من مدى استمرار فعالية الربنامج اإلرشادي بعد مرور شهرين من تطبيقه. يف حتسني التوافق الزواجي لدى األ

 غري العقالنيةفكار األ اتني جتريبية وضابطة. وطُبق مقياس( سنة, قسموا بالتساوي إىل جمموع36-72( زوجاً, وقد تراوحت أعمارهم ما بني )77)
اسة إىل وجود فروق يف رشادي فطُبق على اجملموعة التجريبية فقط. وتوصلت الدر على اجملموعتني, أما الربنامج اإلوالتوافق الزواجي )قبلي/ وبعدي( 

والتوافق الزواجي لصاحل القياس البعدي, وكذلك يف مقياس التوافق الزواجي بني  غري العقالنيةمتوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف مقياسي األفكار 
عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية, كما كشفت الدراسة 

 متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي بني القياس البعدي والتتبعي.
 

 عقالنية, التوافق الزواجي, اخلالفات األسرية.غري الالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي, األفكار  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

عن ن احلياة الزوجية تستمد سعادهتا واستقرارها إ
التسامح والعطاء, وحسن الظن, والتعاون واناحرتام  طريق
إنا إذا كانت مبنية  يأيتالتفاهم, وهذا التفاهم نا و  ,املتبادل
 .انانسجام الفكري بني الزوجني على

من عدم القدرة على حتقيق  ونيعاناألزواج  معظم
عل بعضهم مما جي ياهتم الزوجية,التفاهم وانانسجام يف ح

يف  الشروعاناستشارات األسرية والنفسية قبل  يستعني مبراكز
الطالق, حلل اناضطرابات واخلالفات واليت يصعب التعامل 

 معها.
أن هناك أفكاراً  Albret Ellis)وقد ذكر ألربت إليس ) 

, ةة, تنشأ من خالل الرتبية الوالديومعتقدات غري منطقي
يزيد تأثريها باحلديث و والثقافة السائدة يف اجملتمع,  واملدرسة,

فيصبح  ول دون حتقيق الصحة النفسية.حتالذايت السليب, و 
نه سلوكيات سلبية تؤثر على عمتوترًا مضطربًا يصدر الفرد 

 (.Ellis,1986عالقته مع اآلخرين )
 عقالنية اليت تغذيالاألفكار غري  ويرى الباحث أن

 نيحفمثاًل من التنشئة اناجتماعية,  لداتو املشاكل الزوجية ت
أنه صاحب الكلمة يف يرتىب انابن على أفكار غري عقالنية 

, فينقل النافذة, ويتدخل يف شؤون أخواته دون وجه حق
 ة إىل بيت الزوجية.بيخربته السل

لذا فإن تغيري أساليب التعامل السلبية يتطلب أفكاراً 
 ,مع ضغوط احلياة على التعاي  نيعقالنية تساعد الزوج

 (.7187واليت قد تؤثر على توافقهم الزواجي ) قاسم, 
 & Moller)وهذا ما أكدته كثري من الدراسات كدراسة 

Vanzyl, 1991( ؛)Jane & Michael, 2002( )(Burleson 

& Denton, 2014 (7111, )أبو تركي؛. 

عقالنية لدى الاألفكار غري  أنوعليه يرى الباحث 
دي إىل اخلالفات يف احلياة الزوجية, ألن بعض األزواج تؤ 

الزوج يدرك بطريقة خاطئة سلوكيات زوجته فتكون ردة فعله 

نابد من ولتحقيق التوافق الزواجي واستمراره  .سلبية وعنيفة
ني السلوكيات والتفاعالت حسبذل اجلهود والتخطيط لت
 اليومية بني الشريكني.

يك, على كل زوج العمل على إشباع حاجات الشر و 
ل ما وإشعاره حبرصه على سعادته واجتهاده يف عمل ك

 (.7187يساعد على ذلك )كفايف, 
ويف املقابل جند أن العديد من األزواج يسعون 

  ومهاراهتم إلجناح الزواج تطوير أساليب تفكريهمناكتساب و 
 بية أو احملاضراتالتدري الربامجحضور اإلعالم و من خالل 
كما   .(7111, لصغري)ا لزواجيالتوافق ا حسنونفي وغريها,

 (؛8817)إبراهيم,  ثبت ذلك الكثري من الدراسات كدراسةأ
(Kalkan; Ersanli, 2008)  (؛ )أبو غا ي, 7187الربي, )؛

 (؛7183(؛ )عبدالقوي, 7183(؛ )بدوي و بنيس, 7183
(Kavitha et.al, 2014)؛ (et.al, 2015  (Najafi. 

 مشكلة الدراسة: 

منطقيًا يف تفكريه مما يكفل له  ما أن يكونإالفرد 
يكون نا  وإما أناناستقرار والتوافق النفسي واناجتماعي, 

عقالنياً مما يؤدي إىل كثري من اناضطرابات النفسية والسلوكية 
(Ellis,1991.) 

لألفكار العقالنية دورًا حامسًا يف حتقيق فإن وعليه      
أسرته نفسياً الزوج وتوافقه مع  ناستقراراملستوى اإلجيايب 

فقد ربطت الكثري من الدراسات بني  ًا وسلوكياً.انفعاليو 
كدراسة  , وسوء التوافق الزواجي غري العقالنيةاألفكار 

(Moller & Vanzyl, 1991 ,؛7117(؛ )حافظ)  أبو(
)قاسم,  ؛Burleson & Denton, 2014)) ؛(7111تركي, 
أو ما يتبعه من سوء يف التكيف األسري (, 7187
جتماعي, والعنف األسري, والشعور باناضطرابات وانا

 & Jane)؛ Cummings, 2011  &(Du Rocher) النفسية

Michael, 2002؛) (Serni, 2009). 
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ن عن الزواج ومتطلباته افاألفكار اليت يتبناها الزوج 
وتوقعات أدوارمها يف احلياة الزوجية ترتبط بالتوافق الزواجي, 

دور الذي يقوم به اآلخر أو فإذا بالغ أحد الشريكني بال
ينشأ خالفات وسوء  ,طالب بالكمال والدقة ومل يكن مرناً 

 Cummings, 2011  &(Du) ؛(Ellis, 1986توافق بينهما )

Rocher.  
( يف أن رد فعل Ells, 1986وهذا ما أكده إليس )

الشريك جتاه السلوك الصادر عن اآلخر, نا ينشأ بسبب هذا 
 لشريك اليت يؤمن هبا. السلوك بل من معتقدات ا

عقالنية الويرى الباحث أنه بسبب األفكار غري 
واجلفاف  التنافرعات, و االزوجية النز يسود حياهتما للزوجني 
 غيريهاكن توأنه نا مي الزواج.حىت لو استمر  ,العاطفي

 .هلما لألفضل إنا بتعديل تلك األفكار غري املنطقية
تغيري  ية منالربامج اإلرشادية والعالج متكنتفقد 

حتسني التوافق الزواجي.  من مثتلك املعتقدات السلبية, و 
كثري من الدراسات كدراسة )إبراهيم,   توصلت إليهوهذا ما 
 ,Ahmady et.al(؛  )Kalkan; Ersanli, 2008(؛ )8817

(؛ )بدوي و 7183(؛ )أبو غا ي, 7187(؛ )الربي, 2009
 ,Kavitha et.al(؛ )7183(؛ )عبدالقوي, 7183بنيس, 

مما يؤيد أمهية الربنامج  et.al, 2015   (Najafi(؛ )2014
 اإلرشادي يف الدراسة احلالية.

فالدراسة احلالية تسعى إىل كشف األفكار غري 
عقالنية لدى الزوج املتعلقة بالزواج بشكل عام والزوجة ال

تنمية البناء املعريف و  ,بشكل خاص, ومهامجتها وتفنيدها
ياة الزوجية, مما يزيد من التوافق السليم حول جمانات احل

 الزوجي. 
ونظرًا حلجم الدور الذي يلعبه إدراك الزوج لوظيفته 
الفعلية يف بناء األسرة, وطبيعة التفاعالت اليومية مع 
شريكته, فيكتسب الزوج املهارات واناجتاهات اإلجيابية حنو 
مواقف احلياة الزوجية. مما قد حيقق اناستقرار األسري وحيد 

ن املشاكل الزوجية وارتفاع عدد حانات الطالق, ففد أشار م

)التقرير اإلحصائي,  م7187/هـ8333التقرير الصادر عام 
( إىل أن إمجا ي صكوك الطالق واخللع والفسخ املثبتة 7187

( أربعة وثالثني ألفاً 33,381يف حماكم السعودية قد بلغ )
, مما دفع ( صكًا يومياً 86وأربعمائة وتسعني صكًا مبعدل )
 الباحث إىل القيام هبذه الدراسة.

: يتة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآلولذا ميكن صياغ
غري ما مدى فاعلية برنامج إرشادي يف تعديل األفكار 

لزيادة التوافق الزوجي لدى األزواج؟ وإىل أي مدى  العقالنية
 ميتد تأثري الربنامج اإلرشادي لديهم إىل ما بعد انتهاء التطبيق

 املتابعة؟ وقتيف 

 أسئلة الدراسة:

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -8
بني القياسني  غري العقالنيةالتجريبية يف مقياس األفكار 

 القبلي والبعدي؟
زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -7

التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 
 ي؟والبعد
زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -3

بني القياسني  غري العقالنيةالضابطة يف مقياس األفكار 
 القبلي والبعدي؟

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -3
الضابطة يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 

 والبعدي؟
ج بني اجملموعة زوا هل توجد فروق يف درجات األ -7

التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملقياس التوافق 
 الزواجي؟

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -6
التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني البعدي 

 والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج؟
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 أهداف الدراسة: 

برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي لتنمية وحتسني  إعداد -8
التوافق الزواجي استنادًا على تعديل بعض األفكار غري 

سوء التوافق العقالنية لدى األزواج الذين يعانون من 
 .الزواجي
الكشف عن أثر تعديل األفكار غري العقالنية بأفكار  -7

 عقالنية  يف حتسني التوافق الزواجي.
استمرار فعالية الربنامج اإلرشادي يف التحقق من مدى  -3

بعد مرور شهرين من  األزواجحتسني التوافق الزواجي لدى 
 تطبيقه.

  أهمية الدراسة:

 ن أمهيتها يف جانبني مها:تكم   
 همية النظرية:أ/ األ
غري  األفكار يف املتمثل املعريف البناء م منهم جانب إثراء -8

   احلياة الزوجية,يف بني املواقف وسيط كعامل العقالنية

سوء التوافق  يف املتمثلةو  ,هلا املصاحبة انانفعالية النتائجو 
 .الزواجي
إىل  يف الوطن العريب علم النفس اإلجيايب حبوثحاجة  -7

 .هودمزيٍد من اناهتمام واجل
توضيح بالعالج األسري و  الوقاية, سهام نظرياً يف جمالاإل -3
 وافق الزواجي.على الت غري العقالنيةثر األفكار أ
اليت  -على حسب علم الباحث –قلة الدراسات  -3

يف تها أمهيو يف البيئة السعودية  الدراسة احلالية تناولت متغريات
 بشكل خاص واجملتمع بشكل عام. األسريحتقيق اناستقرار 

 ب/األهمية التطبيقية:
تقدمي برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي ميكن استخدامه  -8

 .تنمية التوافق الزواجيته يف إذا ثبت فعالي

إىل تدريب وتعليم  الربنامج يف الدراسة احلالية يسعى -7
ودحض األفكار غري  ,الفرد الطريقة العقالنية يف التفكري

يساعد ف .اناستمرارية يف فعالية الربنامج مما يؤمنالعقالنية, 
 .لدى األزواجعلى استمرار حتسن التوافق 

    حدود الدراسة:

 ية:تدد الدراسة باحلدود اآلتتح    
اقتصرت الدراسة احلالية على  الحدود الموضوعية:  -1

 ةومعرف ,غري العقالنيةتطبيق برنامج إرشادي لتعديل األفكار 
يف حتسني التوافق الزواجي لدى األزواج الذين يعانون  اأثره
األسرية, كما تتحدد باملقاييس النفسية  اناضطراباتمن 

 املستخدم فيها. 
يف مدينة الرياض مبركز واعي  طُبقت الحدود المكانية: -2

  .لالستشارات األسرية
طُبق الربنامج اإلرشادي يف الدراسة الحدود الزمنية:  -3

 هـ. 8332/8331احلالية خالل الفصل الدراسي األول لعام 

 مصطلحات الدراسة:

 Counseling programالبرنامج اإلرشادي:  -1

اإلجرائيـــة, تـــتم  مـــن اجللســـات عـــددأنـــه يعرفـــه الباحـــث ب     
جمموعــة مــن التــدريبات  ىعلــ وفقــاً خلطــة زمنيــة حمــددة, تشــتمل

, وفقـــاً لنظريـــة العـــالج العقـــال ين انانفعـــا ي الســـلوكي واألنشـــطة
, وكيفيــة تفنيــدها لــدى األزواج غــري العقالنيــةاألفكــار  لكشــف

حتسـني  علـى , للمسـاعدةودحضها واستبداهلا بأفكار عقالنيـة
   .حتقيق اناستقرار النفسي واناجتماعيو  وافق الزواجي هلم,الت
 Irrational Thoughtsعقالنية: غير ال األفكار -2

( بأهنا جمموعة املعتقدات واملفاهيم Ellis,1991عرفها إليس )يُ 
, واليت تتصف بعدم موضوعيتها, واملبنية واقعيةالالسلبية وغري 

هويل بدرجة نا تتفق غة والتعلى تعميمات خاطئة وعلى املبال
 ات الفعلية للفرد. مكانمع اإل
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إجرائياً: بأهنا الدرجة  غري العقالنيةويعرف الباحث األفكار 
التفكري  مقياس بنود يفالزوج  عليها حيصل اليت املرتفعة

 .احلالية الدراسة يف املستخدم الالعقال ين
 Marital Adjustmentالتوافق الزواجي:  -3
لة املشاركة يف اخلربات, واناهتمامات, عرف بأنه حمصيُ     

خر وحاجاته, ومزاجه, والقيم, واحرتام أهداف الطرف اآل
والتعبري التلقائي عن املشاعر, وتوضيح األدوار واملسؤوليات, 
والتعاون يف وضع القرار, وحل املشكالت وتربية األبناء, 

 (.7187واإلشباع اجلنسي املتبادل املتزن )كفا ين, 

الباحـــث إجرائيـــاً: بأنـــه الدرجـــة الــــيت حيصــــل عليهــــا  هويعرفـــ    
 مقياس التوافق الزواجي املستخدم يف هذه الدراسة. يف الزوج

 اإلطار النظري:

 Rationalأواًل/ العالج العقالني االنفعالي السلوكي: 
Emotive Behavior Therapy 

 سيةنفالضطرابات انامن  الفرد معاناةأن  إليس يرى
نا يكون بالضرورة سببها األحداث  ,سلوكيةالو  نفعاليةاناو 

 هوإمنا ترجع إىل أفكار  .املباشرة اليت تقع يف البيئة اخلارجية
العناصر األساسية لنظريته يف النموذج  حدد ومن هنا, هاجتاه

 :على النحو اآليت (ABC)املسمى التشخيصي 

 A بـــــــــــ  ويرمــــــــــز لــــــــــه املــــــــــؤثر يف الفــــــــــرد, وقــــــــــفامل -8
(ACTIVATING) :املؤديــــــــة إىل اناضــــــــطرابات  داثاألحــــــــ

أو خارجيـــــــة   ,األفكـــــــار واملشـــــــاعركتكـــــــون داخليـــــــة   النفســـــــية
 بيئته.املواقف اليت يتعرض هلا الفرد يف ك
: B (BELIEF)ا بــ ويرمـز هلـ ,وقفاملتعلقة بـامل املعتقدات -7
بصـورة رغبـات وأمنيـات وتفضـيالت وتتمثـل تكون جامدة  قد
نا تتحول إىل شروط مرنة أو تكون  .األفكار غري العقالنيةيف 

 .األفكار العقالنية مطلقة نازمة وتتمثل يف
 Cبـــــ ويرمــــز لــــه  علــــى األفكــــار, املرتتــــب نــــاتج النهــــائيال -3
(Consequence): جتـــــاه احلـــــدثالفـــــرد  ســـــلوك(A)   ًطبقـــــا

 لحدث حبد ذاته. لليس و ملعتقداته, 

 (ABCDEF) الســابق ليصــبح منــوذج نمــوذجالور مث طُــ
لثالثــة اجلديــدة األســلوب اإلرشــادي العالجــي ثــل احلــروف امتُ و 

 : على النحو اآليت
(D) جمادلــــــة :Debate اخلاطئــــــة وتعــــــديلها  مناقشــــــة األفكــــــار

 معارضـــــة, وفيهــــا يــــتعلم الفــــرد الســـــلبية للــــتخل  مــــن  ثارهــــا
 معتقداته غري العقالنية. 

(E التفنيــــــد :)Enactment األفكــــــار غــــــري العقالنيــــــة  دحــــــض
 عقالنية.ظيماً و تنأكثر  خرىبأوإحالهلا 

(F ـــــة الراجعـــــة ـــــ Feedback(: التغذي تفكـــــري الفـــــرد فيهـــــا ع اب  يُت
 (.Ellis, 1991) .منطقيةم حىت يصبح أكثر ويُقو  
حدى عشرة فكرة غري عقالنية إم إليس يف نظريته وقد       

, مث خلصها بعد ذلك والسلوكي تسبب اناضطراب النفسي
 هي: ((Ellis,1994يف ثالثة معتقدات 

معتقـــــدات تتعلـــــق بالـــــذات: يفـــــرض الفـــــرد علـــــى نفســـــه  -8
ممــا ضــرورة اإلتقــان والنجــاح يف كــل شــيء. ك مطلقــةمطالــب 
   كثري من اناضطرابات النفسية.  إىلبه  يؤدي
معتقـــدات تتعلـــق بـــاآلخرين: يفـــرض الفـــرد علـــى اآلخـــرين  -7

يطلــب احلــب والتقــدير  كــأنبــه   هأســلوباً معينــاً جيــب أن يعــاملو 
 .مل غري ذلكمن اجلميع ونا يتح

تســري الفــرد أن  نا يُطيــقمعتقــدات تتعلــق بظــروف احليــاة:  -3
 .كما يريد حياته إنا

حددها  املسلمات من عدد على يقوم العالج: مسلماتأ/ 
((Ellis, 1991( ؛(Ellis, 2001 يأيت فيما: 
 ,اإلنسان عاقل متفرد يف كونه عقال ين أو غري عقال ين -8

يصبح ذا فاعلية ويشعر بطريقة عقالنية  فكروهو حني يُ 
 .بالسعادة والكفاءة

لتفكري غري من ا ةالنفسي اتاناضطرابتنشأ معظم  -7
 .العقال ين
تفكري متعلم, يكتسبه الفرد من   غري العقال ينريالتفك -3

  والديه أو من ثقافة اجملتمع أو من بيئته.
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تظهر انانفعانات واضطرابات الفرد على هيئة سلوكيات  -3
 لفظية سلبية. لفظية أو غري 

بسبب األحداث  نا يضطرب الفرد ونا يتصرف سلبياً  -7
 ا.هملعتقداته جتاهبل نتيجة 

فيما ( 7111؛ عبداهلل,8887خلصها )الشناوي,: هأهدافب/ 
 :يأيت
للمسرتشد واليت  املنطقية وغري اخلاطئة املعتقدات رصد -8

 تعوقه عن النظرة العقالنية جملريات األحداث.
منطقية  بأفكار عتقدات اخلاطئة للمسرتشداستبدال امل -7

ها وتفنيد هاوحتليل هامناقشتعن طريق  ,إجيابية أكثر منظمة
 ومهامجتها.

 يف التوافق على املنطقية واملعينة األفكاراملسرتشد ب تزويد -3
 .حياته
 .واملنطقي العلمي للتفكريو  تقبل املسرتشد لذاته -3
أنه لتحقيق تلك   (Ellis & Lega, 2001)يذكر إليس وليقاو 

 :يأيت على مااألهداف حيث املعاجل املسرتشد, 
الربط بني اناضطرابات النفسية وانانفعالية والسلوكية  -8

مهما كان سببها باملعتقدات غري العقالنية اليت يتمسكون 
 هبا.
 انانفعال املالئم لظروف املوقف. -7
دات غري فكري والسلوك اإلجيايب ملقاومة املعتقممارسة الت -3

 .احلياتية املشكالت واناضطراباتاحلد من  من مثو العقالنية, 
؛ عبد اهلل, 8887)الشناوي,  أوجزها كل من :هفنيات /ج

 :يأيت فيما( 7111
  :غري الفرد على تغيري أفكاره  ملساعدةالفنيات املعرفية

املناقشة,  هاومن بأفكار عقالنية منطقية, واستبداهلا العقالنية
التدريب على التفكري , قناعاإل, اء والتلقنياإلحيالدحض, 
 حل املشكالت. العقال ين,

  :املواقف  حنوالفرد  تتعلق مبشاعرالفنيات انانفعالية
 السخرية ,املرح والتسلية ,التقبل غري املشروط هااملختلفة, ومن

, التدريب على التعبري عن املشاعرو  غري العقالنية األفكار من
 لقص  واألمثال واألشعار.اوالتخيل, اناستشهاد ب

  :سلوكيات إجيابية يُظهر املسرتشد الفنيات السلوكية
التعزيز , الواجبات املنزلية, لعب الدور ,النمذجة هاومن

 التغذية الراجعة. ,أسلوب التدريب على اناسرتخاء, والعقاب
 /األفكار غير العقالنية:ثانياً 

 اراألفك من جمموعة ( بأهنا7183يعرفها عبد القوي )
 الكاملة احللول كابتغاء املوضوعية, تتميز بعدم واليت اخلاطئة

 واناستنتاجات والتعميمات ملشكالت,اواملثالية يف حل 
 عن الناس حيمله ما إدراك يف والتشويه والتهويل, السلبية,

 .السوي عن التكيف الفرد يعيق الشخ , مما
( بأهنا جمموعة من 7117كما عرفها الشربيين )

ليفسر املثريات اليت  ت اليت يستخدمها الشخ املعتقدا
 دي إىل الشعور باحلزن.يتلقاها وتؤ 

( بأهنا جمموعة من 7116عرفها جرادات ) يف حني
املعتقدات غري املنطقية اليت يتبناها الفرد وتؤثر يف مشاعره 

 وسلوكه.
ويعرفها الباحث بأهنا تلك األفكار املشوهة غري 

عريف السليب, يفسر من خالهلا الفرد مصدرها البناء امل ,واقعيةال
 تأحداث حياته املرتبطة بذاته وباآلخرين, ينتج عنها اضطرابا

تؤثر على توافق الفرد النفسي  انفعالية وأمناط سلوكية سلبية,
 واناجتماعي.

 اً/ التوافق الزواجي:ثالث
التوافق الزواجي ركيزة أساسية يف بناء األسرة  يُعد
متاسك النسيج اجملتمعي,  من مثهامها, و والقيام مب واستقرارها,
يظلل بآثاره السلبية على أفراد األسرة متجسدة يف  وغيابه

 اناضطرابات النفسية واملشكالت السلوكية.
 / مفهومه:أ

( بأنه مدى الرضا والتقبل والفهم 7118العنزي ) عرفه      
واملشاركة بني الزوجني يف اجلوانب الشخصية والعاطفية 
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ة واناجتماعية, مبا حيقق استمرارية العالقة الزوجية والثقافي
 بدرجة عالية من الثبات أمام املشكالت.

 ,Sinha & Mukerjeeرجى )كسينها ومو  عرفه يف حني

والتكيف  القبول( بأنه حالة من اإلحساس بالسعادة و 2007
, بعضهما ولعالقتهما الزوجية حنو الشريكنيمن جانب 
الرضا  وصونًا إىل ,اناجتماعيةحاجتهما النفسية و  وإشباع
 الزواجي.

( بأنه قدرة أي من 7111الداهري ) كما عرفه
تدل الزوجني على التوائم مع اآلخر ومع مطالب الزواج, ويس

هدافهما, والقدرة على مواجهة عليه من أساليبهما يف حتقيق أ
الصعوبات يف احلياة الزوجية, والتعبري عن انانفعانات 

 حلاجات. واملشاعر وإشباع ا
مستوى تقدير واحرتام الزوجني  ويعرفه الباحث بأنه 

كل منهما لآلخر, يف ظل الفهم املناسب للمهام واحلقوق 
واألهداف الزوجية املشرتكة. ونا تتأثر قوته بتقادم العالقة 
الزوجية, مبا يعرتضها من مشكالت, والقدرة على مواجهتها 

 جتماعي.ا يكفل منو التوافق النفسي وانامبوحلها, 
؛ 7116)محدان,  خلصها / مظاهر التوافق الزواجي:ب

 :يأيت فيما( 7111الداهري, 
يف أداء  املشاركة -7يف العالقة الزوجية.  ءاحلب والدف-8

الدعم  -3تقبل كل من الزوجني لآلخر.  -3األدوار.
اناتزان العاطفي  -6إشباع احلاجات.  -7واملساعدة. 

 حل املشكالت. هارةم -2وانانفعا ي بني الزوجني. 
؛ 7116)محدان,  خلصها / مظاهر سوء التوافق الزواجي:ج

 :يأيت فيما( 7111الداهري, 
النفقة  القصور يف-7إمهال املسؤوليات والواجبات.  -8

 قضاء وقت طويلتكرار  -3اجلفاف العاطفي.  -3املادية. 
صدقاء على حساب انانشغال مع األ -7خارج املنزل. 
العنف  -2أحد الزوجني على اآلخر.  تسلط -6األسرة. 
 بني الزوجني. اتكثرة اخلالف  -1. األسري
 

 في التوافق الزواجي:  ةد/ المتغيرات المؤثر 
يرى الباحث أن من أهم العوامل املساعدة على رفع 

 :ما يأيت أو خفض درجة التوافق الزواجي
الواضح يف املستوى الديين واناجتماعي والثقايف  التفاوت -8
للمسؤوليات و الفهم القاصر للمشاركة  -7 الزوجني.بني 

عقالنية اليت الاألفكار غري  -3 .وإمهاهلا ,واحلقوق الزوجية
الرتكيز  -3 .املطلق الكمال واإلتقان ن كطلبتبناها الطرفاي

القصور يف إشباع  -7على السلبيات, وجتاهل اإلجيابيات. 
بشكل  تدخل األهل - 6 والعاطفية. احلاجات الفسيولوجية

سوء التخطيط املا ي  -2 غري مناسب يف احلياة الزوجية.
اخنفاض مستوى املهارات اناجتماعية   -1 مليزانية األسرة.

القدرة على مواجهة وحل احلوار واناتصال, ومهارة مهارة ك
ومهارة إدارة الضغوط ا, اهله, ومبادرهتا وعدم جتاملشكالت
العنف -81توكيد الذات. مهارات  -8. وانانفعانات

الغرية الزائدة, والشك -88األسري اللفظي أو اجلسدي. 
التدخل يف  -87املرضي من قبل أحد الزوجني. 
 خصوصيات الشريك, وعدم احرتامها.

 سابقة:ال تدارساال

 ن األفكار غير العقالنيةأواًل/ دراسات تناولت العالقة بي
 :ومتغيرات ذات صلة التوافق الزواجيو 

( Moller & Vanzyl, 1991قام مولر وفانزيل )
الزواجي,  قالتوافو بدراسة ملعرفة ارتباط األفكار غري العقالنية 

عن ( زوجًا وزوجة. وكشفت الدراسة 87من ) لدى عينة
األفكار غري العقالنية لألزواج بني  ةدال يةارتباط عالقة وجود

, كما وجد أن األزواج والزوجات والزوجات والتوافق الزواجي
من  إصدار األحكام يف أكثر تطرفاً ملتد ين كانوا ذوي التوافق ا

 ذوي التوافق املرتفع.
دراسة  الدراسة السابقة مع تويف املقابل تعارض

العالقة بني  نوعمعرفة إىل ( واليت هدفت 8887القوامسي )
عينة من لدى , غري العقالنيةالتوافق الزواجي واألفكار 
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العالقة بني  أظهرت النتائج أن ( معلمًا ومعلمة. وقد777)
 والتوافق الزواجي ضعيفة وغري دالة. غري العقالنيةاألفكار 

 & Janeدراسة جان وميشيل ) اتفقت معها يف حني

Michael, 2002 بني كل عالقة ال إىل فح ( واليت هدفت
التوافق الزواجي, من األفكار غري العقالنية والقلق والغضب و 

الدراسة إىل  توصلت إذ .( زوجًا وزوجة68من ) لدى عينة
 .التوافق الزواجيمتغريات الدراسة و بني  عكسيةوجود عالقة 
غري أهم األفكار  عن( 7117دراسة حافظ ) وكشفت

وعالقتها بالتوافق  ,زواج والزوجاتالسائدة لدى األ العقالنية
وأظهرت ( زوجًا وزوجة. 761من  ) لدى عينةالزواجي, 
غري فكار بني األ عكسية دالةعن وجود عالقة النتائج 
 لدى الزوجني والتوافق الزواجي. العقالنية

عالقة التفاؤل  عن( 7111) تركي أيبوأسفرت دراسة 
بالرضا عن احلياة والتوافق الزواجي لدى األزواج والزوجات, 

بينت النتائج  إذ( زوجة. 771, و)اً ( زوج738عينة من )لدى 
ى عن وجود عالقة دالة بني التفاؤل والتوافق الزواجي لد

 األزواج والزوجات. 
عرفة أثر العنف مل( دراسة Serni, 2009وأجرى سري ين )

 غري العقالنيةاألفكار مستوى التكيف األسري, و األسري يف 
النتائج  . وقد بّينت( امرأة معنفة771عينة من )لدى واليأس, 

عات تفتقر إىل التوافق والشعور ايكثر فيها النز أن األسر اليت 
غري األفكار  ا يشجع على رفع درجةمم ,األمن النفسيب

 نتحار.لإلحباط وانا العقالنية
 ,Cummingsز )قمينتشري وكدورو  وتناولت دراسة 

2011  &(Du Rocher  تأثري الصراعات والعنف الزواجي
والتكيف  على الشعور باألمن النفسي والعاطفي,

( 767عينة من )لدى , غري العقالنيةاناجتماعي, واألفكار 
والعنف الزوجي  اخلالفاتأشارت النتائج إىل أن أسرة. و 
, واإلحساس باألمن النفسي يف التكيف اناجتماعي يؤثران

لدى هذه  غري العقالنيةاألفكار  انانفعا ي, ويرفع من مستوى
 األسر.

 & Burleson)وسعت دراسة بريلسون ودنتون )

Denton, 2014  العالقة بني الثقة املتبادلة طبيعة معرفة إىل
 الزوجني )كمسار لألفكار العقالنية( وأساليب مواجهة بني

توصلت و . املتزوجنيمن ( 61) من عينةلدى املشكالت, 
الدراسة إىل أن الثقة املتبادلة بني الزوجني ترتبط بالتوافق نتائج 

 .والرضا عن الشريك السعادةالشعور بالزواجي و 
( فتناولت األفكار اإلجيابية 7187أما دراسة قاسم )

ربات الزوجني يف عالقتها بالتوافق الزواجي, لدى عينة من خل
( زوجة. وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة 77( زوجًا و)83)

طردية بني درجة األفكار اإلجيابية والتوافق الزوجي, وكذلك 
بني درجة األفكار اإلجيابية املستمدة من اجلماعات املرجعية 

 ة.ومهارة الزوجني يف حل املشكالت الزوجي

ثانياً/ دراسات تناولت فاعلية العالج العقالني االنفعالي 
 : أخرى ذات عالقةمتغيرات في تنمية التوافق الزواجي, و 
إىل التعرف  ( بدراسة هدفت8817قام إبراهيم )

 يف السلوكي انانفعا ي مدى فاعليه العالج العقال ين على
 , والكشف عن الفروقالزوجيه لدى الزوجني احلياةتوافق 
وزوجة.  اً زوج (73)من  ةعينلدى  ينهما يف فعاليته,ب

فاعلية الربنامج يف حتقيق التوافق  وتوصلت الدراسة إىل
 الزواجي.

 ,Kalkan; Ersanliرسانلي )إكما أجرى كالكان و 

تنمية ثر برنامج معريف سلوكي على أ لفح دراسة  (2008
. زواج( من األ31عينة من )لدى التوافق الزواجي,  درجات
وجود فروق دالة لصاحل اجملموعة إىل الدراسة  سفرتأو 

, مما يدل على فاعلية الربنامج التوافق الزواجي منوالتجريبية يف 
 .املستخدم يف الدراسة

 ;Ahmady; Karami)وخلصت دراسة أمحدي و خرين       

Noohi; ., Gholampour & Rahimi , 2009)  إىل معرفة
التوافق  تنميةعا ي سلوكي يف تأثري برنامج إرشادي عقال ين انف

 تعرضوا ناضطراب ما جندياً ( 61من ) لدى عينةالزواجي, 
. عن ون من اضطراب يف التوافق الزواجيبعد الصدمة, ويعان
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فروق بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي, مما 
 فاعلية الربنامج يف زيادة التوافق الزواجي. يدل على 

( فاعلية برنامج 7187الربي )وتناولت دراسة 
 على , والتعرفاجيو الز توافق العقال ين انفعا ي يف إرشادي 

( زوجة غري 77من ) لدى عينة, غري العقالنية أثر املعتقدات
 دالةوجود فروق  إىل زواجياً, وتوصلت الدراسة اتمتوافق
 التوافق الزواجي مقياسي يف اجملموعة التجريبيةلصاحل 

 .ةواألفكار العقالني
الكشف عن إىل ( 7183غا ي ) يبأوهدفت دراسة 

 زيادةفاعلية برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي سلوكي يف 
( طالبة متزوجة. 73لدى عينة من )التوافق الزواجي, 

, لصاحل اجملموعة التجريبيةدالة وأظهرت النتائج وجود فروق 
 .فاعلية الربنامج املستخدم من مثو 

 إىل( 7183بنيس ) دراسة بدوي و هدفت يف حني
اليب معرفة فاعلية برنامج عقال ين انفعا ي سلوكي لتحسني أس

( زوجة 71عينة من )لدى  مواجهة املشكالت وخفض القلق
الربنامج يف حتسني أساليب  عن تأثريالنتائج  سفرتمعنفة. وأ

 مواجهة املشكالت وخفض القلق لدى اجملموعة التجريبية.
فاعلية برنامج  (7183وبينت دراسة عبد القوي )

فض الضغوط النفسية يف خ سلوكي إرشادي عقال ين انفعا ي
وحتسني مستوى الرضا عن احلياة,  غري العقالنيةواألفكار 
عن أثر وأسفرت النتائج ( طالبة جامعية. 31من ) لدى عينة

والضغوط النفسية,  غري العقالنيةالربنامج يف خفض األفكار 
,  دى اجملموعة التجريبيةل وحتسني مستوى الرضا عن احلياة

 .تتبعييف القياس ال فاعليته تكما امتد
 & Kavitha; Rangan)ا و خرين ثوسعت دراسة كافي

Nirmalan, 2014)  فاعلية برنامج عقال ين انفعا ي  إىل فح
من  لدى عينة ,جودة احلياة والتوافق الزواجيسلوكي على 

. يعانون من اضطرابات القلقممن  ( زوجًا وزوجة37)
جودة  رفع مستوىوكشفت الدراسة عن فاعلية الربنامج يف 

 احلياة والتوافق الزواجي لدى اجملموعة التجريبية.

 Najafi; Soleimani)و خرين  ناجايفدراسة  وهدفت

)& Ahmadi, 2015 العقال ين التحقق من فعالية العالج  إىل
حتسني نوعية , و التوافق الزواجي السلوكي يف تنمية انانفعا ي
وزوجة ممن  ازوجً  (61)لدى عينة من , األزواج لدى ياةاحل

فاعلية  النتائجوأظهرت  .واخلالفات الزوجية يعانون من العقم
 عات الزوجيةاالنز  خفضالربنامج يف حتسني التوافق الزواجي, و 

 .لدى اجملموعة التجريبية

 الدراسات السابقة: ىعلالتعقيب 

مبتغريات الدراسة علقة بعد تناول عرض للدراسات السابقة املت
 :ما يأيتالزمين يتضح  لهالتسلساحلالية وفقاً 

يف القسم األول,  الوصفيةالدراسات  مجيعنتائج  اتسقت -8
 يف وجود عالقة ارتباطية وأدواهتا, على اختالف عيناهتا

والتوافق الزواجي,  غري العقالنيةفكار األ مستوى بني عكسية
عدم توصلت إىل واليت ( 8887ماعدا دراسة )القوامسي, 
 والتوافق الزواجي. غري العقالنيةوجود عالقة بني األفكار 

بأهنا تشمل  يف دراسات القسم األول متيزت العينات -3
( فتناولت Serni, 2009ماعدا دراسة ) األزواج والزوجات,

 Cummings, 2011  &(Duالزوجات املعنفات, أما دراسة )

Rocher  املعنفةفكانت عينتها من األسر . 
 ,Cummings(؛ )Serni, 2009)أكدت نتائج دراسيت -3

2011  &(Du Rocher  على ارتباط األفكار غري العقالنية
الزواجي واألسري, وسوء التكيف األسري  فبالعن

 الشعور باألمن النفسي. أما دراستاواناجتماعي, ونق  
((Burleson & Denton, 2014 ,( فربطت 7187؛ )قاسم

ر العقالنية وبني مهارة مواجهة وحل املشكالت بني األفكا
 الزوجية.
أيدت نتائج دراسات القسم األول األثر السليب لألفكار  -7

غري العقالنية على التوافق النفسي واناجتماعي كالشعور 
 Janeدراسة )كوالغضب واإلحباط والرضا عن احلياة   قبالقل



 (7182يونيو  /هـ8331الرياض )رمضان    – 72العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

03 

& Michael, 2002 ,؛(7111(؛ )أبو تركي (Serni, 

  .Cummings, 2011  &(Du Rocher) (؛2009
تباين حجم العينات يف دراسات القسم األول فكان -6

 (؛Moller & Vanzyl, 1991)كما يف دراسة   بعضها قلياًل 
(Jane & Michael, 2002 ؛)((Burleson & Denton, 

)أبو , وبعضها متوسطاً كدراسة (7187؛ )قاسم, 2014
(؛ Serni, 2009؛ )(7117)حافظ, ؛ (7111تركي, 

(Cummings, 2011  &(Du Rocher وأخيراً كان الحجم ,

 (.8887)القوامسي, كبيراً كما في دراسة 
أما حجم العينات يف القسم الثا ين من الدراسات فكان      

 دوات املستخدمةاألقلياًل, وهذا يرجع إىل أهداف الدراسة و 
 Kavitha) (؛Ahmady et.al, 2009فيها, فيما عدا دراسة  )

et.al, 2014) .ً؛ فكان حجم العينة كبيرا 

عينة من  بني تنوعت عينات دراسات القسم الثا ين ما -2
(؛ 8817كدراسة )إبراهيم,   املتزوجني )ذكور, وإناث(

(Kalkan; Ersanli, 2008( ؛)Kavitha et.al, 2014( ؛)et.al, 

2015  (Najafi, الربي, )كدراسة   تزوجاتأو عينة من امل
(؛ 7183؛ )بدوي و بنيس, (7183)أبو غا ي, (؛ 7187

(, Ahmady et.al, 2009) أما دراسة, (7183)عبدالقوي, 
 .فكانت عينتها من األزواج

تجريبية يف القسم الشبه جاءت نتائج مجيع الدراسات  -1
الثا ين على اختالف عيناهتا وأدواهتا, يف فاعلية العالج 

غري يل األفكار العقال ين انانفعا ي السلوكي يف دحض وتعد
 ورفع مستوى التوافق الزواجي. العقالنية
( دور املعتقدات 7183أثبتت دراسة )بدوي و بنيس,  -8

يف حني أضافت العقالنية يف حل املشكالت وخفض القلق, 
(؛ Kavitha et.al, 2014(؛ )7183دراسة )عبدالقوي, 

(et.al, 2015  (Najafi ,فأثبتت دورها يف إضافات جديدة
 نوعية احلياة, وجودهتا, والرضا عنها.حتسني 
 

 فروض الدراسة:

يف ضوء اإلطار النظري وما توصلت إليه الدراسات 
السابقة من نتائج, ومن خالل التصميم املستخدم يف هذه 

 :يتاسة احلالية على النحو اآلالدراسة مت صياغة فروض الدر 
توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة  -8
بني القياسني  غري العقالنيةاألفكار جريبية يف مقياس الت

 القبلي والبعدي.
توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة  -7

التجريبية يف مقياس الذكاء التوافق الزواجي بني القياسني 
 القبلي والبعدي.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -3
بني  غري العقالنيةاألفكار مقياس اجملموعة الضابطة يف 
 القياسني القبلي والبعدي.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -3
اجملموعة الضابطة يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني 

 القبلي والبعدي.
توجد فروق دالة إحصائياً يف مقياس التوافق الزواجي بني  -7

عة الضابطة يف القياس البعدي اجملموعة التجريبية واجملمو 
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -6
اجملموعة التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياس 
 البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج.

 منهج وإجراءات الدراسة

 أواًل/ منهج الدراسة:
تجرييب ال هدت الدراسة احلالية على املنهج شبتماع    

Experimental Method  Quasi- فاعلية  للكشف عن
لزيادة التوافق  غري العقالنيةفكار برنامج إرشادي لتعديل األ
اجملموعة كما تظهره درجات أفراد , الزوجي لدى املتزوجني
جي والتوافق الزوا غري العقالنيةفكار التجريبية يف مقياسي األ
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يف الدراسة احلالية, كما اعتمدت الدراسة على  نياملستخدم
التصميم ذي اجملموعتني ومها: اجملموعة التجريبية واجملموعة 

 الضابطة بقياس قبلي وبعدي وتتبعي.
 ثانياً/ العينة:

 )أ( العينة االستطالعية )عينة التقنيين(:
اجي والتوافق الزو  غري العقالنيةاألفكار  :ناطُبق مقياس    

( زوجاً, ملعرفة مدى وضوح تعليمات املقياس 877على )
وفهم فقراته إلجراء التعديالت املناسبة, وحساب معاملي 

 الثبات والصدق للمقياسني.
 )ب( العينة األساسية: 

( 77اختربت العينة بطريقة عشوائية بسيطة, ومت اختيار )
عن زواجهم أالذين يعانون من مشاكل أسرية مع من  ازوجً 
من اتصاهلم مبركز واعي لالستشارات األسرية, ووقعوا ض ريقط

والتوافق  غري العقالنيةفكار املستوى املنخفض يف مقياسي األ
( سنة 36-72الزواجي, وقد تراوحت أعمارهم ما بني )

(, وقسموا 8,73( واحنراف معياري )33,8مبتوسط عمري )
 بالتساوي إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.

 العينة:)ج( تجانس  
متت اجملانسة بني اجملموعتني يف متغريات الدراسة )األفكار 

والتوافق الزواجي( وبعض املتغريات الدميوجرافية  غري العقالنية
)العمر الزمين, املستوى التعليمي, املستوى اناقتصادي(. 

 ( نتائج ذلك.8ويوضح اجلدول رقم )
 1جدول 

 طة في متغيرات الدراسة وبعض المتغيرات الديموجرافية.وعتين التجريبية والضابميوضح تجانس المج 
 مستوى الداللة U)قيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

غير فكار األ
 العقالنية

  1,1288 811,11 81,18 88 جتريبية
 813,1 81,31 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

 
 التوافق الزواجي

  1,1263 813.2 81,32 88 جتريبية
 87.81 8,78 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

 
 العمر الزمني

  1.168 727.11 82.88 88 جتريبية
 371.11 82.21 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

المستوى 
 التعليمي

  871,61 87,67 88 جتريبية
1.618 

 
 838,28 88,18 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

المستوى 
 دياالقتصا

  877,8 87,11 88 جتريبية
1,886 

 
 831,7 87,38 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

ريبية ويتضح من اجلدول السابق تكافؤ اجملموعتني التج
والتوافق  غري العقالنيةفكار والضابطة يف املتغريات )األ

الزواجي, والعمر الزمين, واملستوى التعليمي, واملستوى 
دنالة يف هذه املتغريات غري دال اناقتصادي(, فمستوى ال

 إحصائياً.
 ثالثاً/ أدوات الدراسة: 

:  )تعريب: عبد الكريم غير العقالنيةمقياس األفكار -1
 (2002جرادات, 

 أ/وصف المقياس:
 ,مقاييس تقدير ة( عبارة لكل منها مخس31يتكون من )   

درجات,  3= درجات, تنطبق غالباً  3هي: )تنطبق دائمًا =
نطبق ت, تنطبق نادرًا = درجة, نا نا= درجتتنطبق أحياناً 

مطلقًا = صفر(. وبذلك تكون أعلى درجة حيصل عليها 
 ( درجة, وأدىن درجة )صفر(.871س )املفحوص يف املقيا

 غري العقالنيةوالدرجة املرتفعة تدل على ارتفاع األفكار 
 والعكس صحيح, ويتكون املقياس من أربعة أبعاد هي:



 (7182يونيو  /هـ8331الرياض )رمضان    – 72العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

02 

( عبارات, والدرجة 2ليب: ويتكون من )تقييم الذات الس -8
املرتفعة تدل على النظرة السلبية للذات, واناعتقاد بالفشل 

 الدائم, وأنه نا قيمة له.
( عبارات, 8العزو الداخلي للفشل: ويتكون من )-7

فالدرجة املرتفعة تدل على أن الفرد يعزو فشله لنفسه أو اللوم 
 القاسي للذات.

( عبارات, فالدرجة املرتفعة 3ن )اناعتمادية: ويتكون م-3
أن الفرد يهتم كثريًا بآراء اآلخرين, واناعتقاد بأن  على تدل 

 كل الناس جيب أن حيبوه, واناعتماد عليهم.
( عبارات, فالدرجة املرتفعة تعين 81النزق: ويتكون من ) -3

احلساسية العالية للمثريات اخلارجية, وانانفعال للمشكالت 
ح املشاعر, والتذكر من الواجبات اليت البسيطة, وسرعة جر 
 جيب أن يقوموا هبا.

ب املقياس وتقنينه على البيئة ( بتعري7116وقام جرادات )   
عرضه على جمموعة  عن طريقردنية, ومت حساب صدقه األ

معادلة  عن طريقمن احملكمني, ومت حساب معامل الثبات 
بلغت  إذ اماًل لفا كرونباخ بني أبعاد املقياس واملقياس كأ
(, يف حني كانت معامالت الثبات لألبعاد: تقييم 1,13)

(, العزو الداخلي 1,67(, اناعتمادية )1,67الذات السليب )
 (, وهي قيم دالة إحصائياً.1,61(, والنزق )1,27للفشل )

 ب/ صدق المقياس في الدراسة الحالية:
( مـــــــــن 2صـــــــــدق احملكمـــــــــني: ُعـــــــــرض املقيـــــــــاس علـــــــــى ) -8

الـــنفس والصـــحة النفســـية, للتأكـــد مـــن  املتخصصـــني يف علـــم
مناسبتها لألهداف اليت وضعت من أجلها الدراسـة, وعليـه مت 

 إعادة صياغة بعض العبارات لتناسب البيئة السعودية.
صـــدق البنـــاء: مت حســـاب معامـــل انارتبـــاط بريســـون بـــني  -7

كــــل بعــــد مــــن  ىية علــــدرجــــات األفــــراد يف العينــــة اناســــتطالع
جة الكليـة للمقيـاس, وتراوحـت معـامالت ربعة والدر األبعاد األ
( وهي دالة إحصائياً عند 1.818( و)1.178بني ) انارتباط ما
( وهــــــذا يؤكــــــد أن املقيــــــاس يتمتــــــع 1.18( و)1,17مســــــتوى )

ــــداخلي, كمــــا هــــو موضــــح بدرجــــة عاليــــة مــــ  يفن اناتســــاق ال

 :يتاجلدول اآل
 2جدول 

 ة للمقياسيوضح معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلي
 معامالت االرتباط العبارات بعاداأل المقياس

ار 
ألفك
س ا
مقيا

غري 
النية
لعق
ا

 

 **1,838 2 تقييم الذات السليب
 *1777 1 العزو الداخلي للفشل
 **1,818 3 اناعتمادية
 **1,178 81 النزق

مت حساب قيمة )ت( ملعرفة  صدق المقارنة الطرفية:-3
الدرجات على املقياس  الفروق بني مرتفعي ومنخفضي
( وهي دالة إحصائيًا عند 31,31وبلغت قيمة )ت( تساوي )

(1.18.) 

 ج/ ثبات المقياس في الدراسة الحالية:
مت حسابه بطريقتني : ثبات المقياس في الدراسة الحالية
  (:1.18ومجيع القيم دالة إحصائياً عند )

( للعينة 1.16التجزئة النصفية: بلغ معامل الصدق) -8
 لكلية, باستخدام معادلة سبريمان براون.ا
معادلة ثبات ألفا كرونباخ: وذلك حبساب الدرجة الكلية  -7

( مما 1,13بلغ معامل الثبات ) إذوكل بُعد من أبعاد املقياس, 
  يوضح ذلك:يتإىل ثبات املقياس, واجلدول اآل يشري

 3جدول 
 دكرونباخ للدرجة الكلية وكل بُع  يوضح معامالت ثبات ألفا

 للمقياس 
 معامل ألفا كرونباخ األبعاد

 1.21 تقييم الذات السليب
 1.68 اناعتمادية

 1.76 العزو الداخلي للفشل
 1,63 النزق

 3..0 الدرجة الكلية للمقياس
مقياس التوافق الزواجي:  )تعريب: عبد اهلل  -2

 (2012الشمراني, 
 أ/وصف المقياس:
مقاييس  ة( عبارة لكل منها مخس38يتكون من )
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 3ًا= درجات, تنطبق غالب 3هي: )تنطبق دائمًا = ,تقدير
تنطبق نادرًا = درجة, نا  ن,ادرجات, تنطبق أحيانًا=درجت

بداً = صفر(. وبذلك تكون أعلى درجة حيصل عليها أنطبق ت
( درجة, وأدىن درجة )صفر(. 873املفحوص يف املقياس )

اجي, والعكس والدرجة املرتفعة تدل على ارتفاع التوافق الزو 
, 83عدا ) صحيح , ومجيع عبارات املقياس كانت موجبة ما

 (, ويتكون املقياس من أربعة أبعاد هي:38, 71, 88
اناتفاق الزواجي: وهو مدى تقبل الزوجني لعالقتهما, -8

إىل  8من وقبوهلما لألدوار, واملسؤوليات, ومتثله العبارات )
83.) 
من  همان جتاه بعضازوجضاء الزواجي: وهو ما حيمله الالر -7

مشاعر واجتاهات إجيابية, ومدى اشباعهما حلاجاهتما ومتثله 
 (.73إىل  83من العبارات )

التماسك الزواجي: وهو قوة انارتباط والتعاون بني -3
من الزوجني, والقدرة على مواجهة املشاكل, ومتثله العبارات )

 (.71إىل  73
مشاعر الود هار ظإلتعبري العاطفي: وهو القدرة على ا -3

 (.38إىل  78من جتاه اآلخر, ومتثله العبارات )واحملبة 
ب املقياس وتقنينه على بتعري (7186وقام الشمرا ين )     
عرضه على عن طريق ردنية, ومت حساب صدقه البيئة األ

جمموعة من احملكمني, ومت حساب معامالت ارتباط الفقرات 
(.  كما مت 1,831 -1,838بني ) ما اماًل مع املقياس ك

لفا كرونباخ بني أمعادلة  عن طريقحساب معامل الثبات 
(, يف حني  1,836بلغت ) إذ اماًل أبعاد املقياس واملقياس ك

(, 1,116كانت معامالت الثبات لألبعاد: اناتفاق الزواجي )
(, 1,117(, التماسك الزواجي )1,171الرضاء الزواجي )
 لة إحصائياً.(, وهي قيم دا1,661والتعبري العاطفي )

 ب/ صدق المقياس في الدراسة الحالية:
( مـــــــــن 2صـــــــــدق احملكمـــــــــني: ُعـــــــــرض املقيـــــــــاس علـــــــــى ) -8

املتخصصـــني يف علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـية, للتأكـــد مـــن 
مناسبتها لألهداف اليت وضعت من أجلها الدراسة, ومناسبته 

 للبيئة السعودية.
 صـــدق البنـــاء: مت حســـاب معامـــل انارتبـــاط بريســـون بـــني -7

كــــل بعــــد مــــن  ىألفــــراد يف العينــــة اناســــتطالعية علــــدرجــــات ا
ربعة والدرجة الكليـة للمقيـاس, وتراوحـت معـامالت األبعاد األ
( وهي دالة إحصائياً عند 1.776( و)1.311بني ) انارتباط ما
( وهـــذا يؤكـــد أن املقيـــاس يتمتـــع بدرجـــة عاليـــة 1.18مســـتوى )

 :يتاآل اجلدول يفاناتساق الداخلي, كما هو موضح  من
 3جدول 

 يوضح معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس 
 معامالت االرتباط العبارات بعاداأل المقياس
مقياس 
التوافق 
 الزواجي

 **1,311 83 اناتفاق الزواجي
 **1,716 81 الرضاء الزواجي
 **1.338 7 التماسك الزواجي
 **1,776 3 التعبري الزواجي

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية:ج/ 
مت حسابه بطريقتني ثبات المقياس في الدراسة الحالية: 

 : (1.18دالة إحصائياً عند )ومجيع القيم 
( للعينة 1.77التجزئة النصفية: بلغ معامل الصدق)  -8

 الكلية, باستخدام معادلة سبريمان براون.
جة الكلية معادلة ثبات ألفا كرونباخ: وذلك حبساب الدر  -7

( مما 1,71بلغ معامل الثبات ) إذوكل بُعد من أبعاد املقياس, 
  يوضح ذلك:يتإىل ثبات املقياس, واجلدول اآل يشري

 5جدول 
يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية وكل بُعد  

 للمقياس 
 معامل ألفا كرونباخ األبعاد

 **1,72 اناتفاق الزواجي
 **1,28 الرضاء الزواجي
 **1,31 التماسك الزواجي
 **1,33 التعبري الزواجي

 **.055 الدرجة الكلية للمقياس
)من  غير العقالنيةفكار لتعديل األ/ البرنامج اإلرشادي 3

 إعداد الباحث(:
استند الربنامج على فنيات اإلرشاد أ/ وصف البرنامج: 
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 انانفعا ي العقال ين السلوكي, لتحسني التوافق الزواجي لدى
األزواج الذين يعانون من مشاكل أسرية, من خالل التعرف 

ومهامجتها, واستبداهلا بأفكار  غري العقالنيةعلى األفكار 
 عقالنية.

 غري العقالنيةتعديل األفكار م للبرنامج: همب/ الهدف ال
لدى جمموعة من املتزوجني الذين يعانون من التوافق الزواجي 

لتحسني التوافق  النيةغري العقتعديل األفكار  عن طريق
 داخل األسرة. 

تتمثل أن يتعرف أفراد  هداف اإلجرائية للبرنامج:ج/ األ
 : أيتي اجملموعة التجريبية على ما

ودورها يف  غري العقالنيةطبيعة العالقة بني املعتقدات  -8
التمييز بني األفكار العقالنية  -7ظهور اخلالفات األسرية. 

. غري العقالنيةواجهة األفكار كيفية م-3. غري العقالنيةو 
املواجهة اإلجيابية  -7جيايب. تنمية احلوار الذايت اإل -3

ياة والتكيف مهارة تغيري أسلوب احل -6للمواقف الضاغطة. 
 معها بطريقة سليمة.
 د/أهمية البرنامج:

أشارت معظم نتائج الدراسات اليت تناولت فاعلية 
الزواجي فاعليته يف العالج العقال ين انانفعا ي يف التوافق 
 ;Kalkan(؛ )8817حتسني التوافق الزواجي كدراسة )إبراهيم, 

Ersanli, 2008(؛  )Ahmady et.al, 2009 ,(؛ )الربي
  et.al, 2015  (Najafi(؛ )Kavitha et.al, 2014(؛ )7187

وهذا يؤكد الدور الفعال للعالج العقال ين انانفعا ي يف جماهبة 
دحضها واستبداهلا بأفكار عقالنية و  غري العقالنيةاألفكار 

تؤدي إىل حتسني التوافق الزواجي. ومن هذا املنطلق طبق 
الربنامج اإلرشادي على املتزوجني الذين يعانون من خالفات 
وعدم توافق مع زوجاهتم, هبدف مساعدهتم على حتقيق 

 مستوى مرتفع يف التوافق الزواجي.
 ج/ إعداد البرنامج اإلرشادي:

على األسس النظرية والدراسات السابقة طالع بانا 
كي واليت طبقت برامج العالج العقال ين انانفعا ي السلو 

ختفيف اناضطرابات النفسية, لتحسني التوافق الزواجي, أو 
 : أيتي ومن أمهها ما

توافق احلياة الزوجية  يف انانفعا ي / فاعلية العالج العقال ين8
 (.8817)إبراهيم, 

/ فاعلية الربنامج يف حتقيق توافق احلياة الزوجية )الربي, 7
7187.) 
ني التوافق الزواجي )أبو غا ي, حس/فاعلية الربنامج لت3

7183.) 
غري /فاعلية الربنامج خلفض الضغوط النفسية واألفكار 3

 (.7183وحتسني الرضا عن احلياة )عبد القوي,  العقالنية
سني أساليب مواجهة / فاعلية برنامج خلفض القلق وحت7

 (.7183املشكالت لدى الزوجات )بدوي و بنيس, 
 د/ تحكيم البرنامج اإلرشادي:

بعد بناء جلسات الربنامج يف صورته املقرتحة, مت   
عرضها على سبعة من املتخصصني يف جمال علم النفس 
والصحة النفسية, إلبداء املقرتحات من حيث األسس 

اليت تسعى إىل حتقيقها, وقد النظرية واألهداف اإلجرائية 
حدد  إذ٪( 811٪ إىل 11بني ) حصلت على نسبة اتفاق ما

٪ فأكثر لإلبقاء على اجللسة ضمن 11الباحث نسبة 
 جلسات الربنامج.

( زوجاً 88) هـ/ الفئة املستهدفة من الربنامج: طُبق على عينة 
ويعانون من مشاكل يف التوافق  غري العقالنيةاألفكار  رتفعيم
غري األفكار واجي, كما تظهرها درجاهتم يف مقياسي الز 

 والتوافق الزواجي يف هذه الدراسة.   العقالنية
 ن أسبوعياً(. اجلسة )جلست 86 و/ عدد الجلسات:

 ( دقيقة. 71 - 37بني ) يرتاوح ما ز/ زمن الجلسة:
 ح/ اناسرتاتيجيات والطرق املستخدمة يف الربنامج من أمهها:

 -3ســـرتاتيجية املناقشـــة واحلـــوار. ا -7 إشـــباع املطالـــب. -8
فنيــة التخيــل.  -7احلــوار الــذايت. -3. وتأجيلهــاوقــف الفكــرة 

التشـجيع والتعزيـز.  -2تصحيح بعض األفكـار اخلاطئـة.  -6
 النموذج. -8الواجبات املنزلية.  -1
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  جلسات البرنامج:مضامين ط/  
بناء اجملموعة التجريبية, و  أفراد التعرف على الجلسة األولى:
واناتفاق على أهداف الربنامج توضيح لفة, األعالقة تسودها 
تطبيق مث , للجلسات, ومناقشة توقعاهتمة الرئيس اإلجراءات

 .عليهم والتوافق الزواجي غري العقالنيةمقياسي األفكار 
التعرف على طبيعة العالقة بني احلدث الجلسة الثانية: 
 األفكار العقالنية (, التمييز بنيA.B.Cوانانفعال والتفكري )
 وغري العقالنية.

 غري العقالنيةالتعرف على طبيعة األفكار الجلسة الثالثة: 
بشكل عام,  والسلوكية يف اناضطرابات النفسيةالسليب وأثرها 

تكليفهم بواجب منز ي و والتوافق الزواجي بشكل خاص, 
إىل سوء التوافق  املؤديةاألفكار غري العقالنية  أهم تحديدب
 اجي.الزو 

 رصدالتدريب على كيفية الجلستان الرابعة والخامسة: 
 السلوكياتحتديد املشاعر, و التعبري عن وتقييم األفكار, و 

دحض املعتقدات غري املنطقية, حتليل و , وكيفية السلبية
والربط واستبداهلا مبعتقدات منطقية حتقق اناطمئنان النفسي, 

وكية باملعتقدات بني اناضطرابات النفسية وانانفعالية والسل
الكشف عن تكليفهم بواجب منز ي عن كيفية غري املنطقية, و 
 .ومواجهتها غري العقالنيةفكار بعض األ

العالج  توضيح ماهيةالجلستان السادسة والسابعة: 
فكار التدريب على استبدال األ, والعقال ين انانفعا ي السلوكي

وتزويدهم  نطقيةعقالنية املرتبطة باحلياة الزوجية بأفكار مالغري 
عن انانفعا ي , وتشجيعهم على احلديث والتنفيس هبا

مشكالهتم وأفكارهم ومشاعرهم, وتدريبهم على تغيري 
, مبا يالئم املوقف املثري والتحكم فيه السليب انانفعال
ملوقف  , وتكليفهم بواجب منز يورصد نتائجه لالنفعال,

 انفعا ي أسري ومواجهتها باناسرتخاء.

 غري العقالنيةفكار مناقشة وحتليل األثامنة: الجلسة ال
ثارها السلبية يف احلياة  املصاحبة لسوء التوافق الزواجي, و 

بفنيات مثل  غري العقالنيةاألفكار  ومواجهةاألسرية, 
 مهامجتها.وكيف ميكن  ,السخرية

التعريف مبفهوم احلوار الذايت, الجلستان التاسعة والعاشرة: 
السليب إىل حوار الداخلي وارهم وتشجيعهم على تعديل ح

 زواجإجيايب, وتعميق اناقتناع باألفكار العقالنية لدى األ
قدرة على والتدريب على التحليل املنطقي لألفكار, وتنمية ال

, لدحض األفكار السلبية وممارسة التفكري بطريقة عقالنية
 السلوك اإلجيايب.

إجيابيات التدريب على الرتكيز على  عشرة: ةالجلسة الحادي
عناصر احلوار الزوجة واألبناء, والتدريب على استخدام 

اناستماع/ اناستجابة املناسبة  الفعال )انانتباه/واناتصال 
 للموقف(.

التدريب على كيفية  الجلستان الثانية عشرة والثالثة عشرة:
ومهارة مواجهة وحل املشكالت, مواجهة ضغوط احلياة, 

للضغوط النفسية,  ةاملسبب السلبية األفكارورصد مزيد من 
احلوار الناجح مع الزوجة واألبناء,  مقوماتالتدريب على و 

 . عن ذلك وتكليفهم  بالتدرب عليها كواجب منز ي

التعرف على  الجلستان الرابعة عشرة والخامسة عشرة:
التدريب على كيفية عات, و اة األزمات والنز ساليب مواجهأ
حل  وات مهارةتطبيق خط , مع تشجيعهم علىهتاإدار 

 املشكالت.

 مراجعة وتلخي  الجلسة السادسة عشرة )الختامية(:
ما دار يف اجللسات السابقة, وتطبيق القياس البعدي,  ألهم

 لقياس التتبعي.إلجراء اواناتفاق على موعد 
ملعرفــة مــدى حتقيــق أهــداف  ق/ تقووويم البرنووامج اإلرشووادي:

 :آليتميكن أن يكون عن طريق االربنامج, وفعاليته 
التعرف على استجابات أفراد اجملموعة التجريبية يف  -8

 استمارات تقييم اجللسات.
التقومي البعدي: بعد انانتهاء من تطبيق الربنامج يُقاس  -7
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الذكاء الوجدا ين والتوافق الزواجي للمجموعتني الضابطة 
 والتجريبية.

 التقومي التتبعي: بعد مرور شهرين من التقومي البعدي, مت -3
 تطبيق مقياس التوافق الزواجي على اجملموعة التجريبية.

 رابعاً/ األساليب اإلحصائية:
املتوسطات واناحنرافات املعيارية: لوصف اخلصائ    -8

 العمرية لعينة الدراسة.
: لفح  الفروق Test Wilcoxonاختبار ولكوكسن  -7

 بني القياسني القبلي والبعدي لكل جمموعة. 
: Mann-Whitney-U Testوتين  –اختبار مان  -3

لفح  دنالة الفروق بني متوسط درجات اجملموعتني 
 ضابطة يف القياس القبلي والبعدي.التجريبية وال

 نتائج الدراسة وتفسيرها: 

نتائج اختبار الفرض األول: ين  هذا الفرض على أنه:  -8
توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب اجملموعة ))

 بني القياسني غري العقالنية مقياس األفكار التجريبية يف
 القبلي والبعدي((.

مت استخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامرتي املتمثل يف 
للعينات املرتابطة   Test Wilcoxonاختبار ولكوكسن 

)غري املستقلة( لدنالة الفروق يف متوسطات رتب أفراد 
 اجملموعة التجريبية بني القياسني كما هو موضح يف

 :يتاآل (6رقم ) اجلدول

 2جدول 
 .غير العقالنيةبين القياسين القبلي والبعدي في مقياس األفكار  يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية 

 متوسط الرتب القياس غير العقالنيةفكار أبعاد مقياس األ
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي تقييم الذات السليب
  **1.117 7.187- 1.11 7.71 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي
 قبلي / بعدي العزو الداخلي للفشل

 لصاحل القياس البعدي *1.138 7.878- 7.77 7.28 88ن = 

 قبلي / بعدي اناعتمادية
  **1.113 7.133- 1.11 7.71 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي
 / بعدي قبلي النزق

  *1.133 7.878- 3.71 3.71 88ن = 
 لصاحل القياس البعدي

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.13- 1.11 7.71 88ن = 

ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع تلك القيم دالة إحصائياً 
( مما يشري إىل اناختالف 1 ,18( و)1,17عند مستوى دنالة )

فكار اجملموعة التجريبية يف مقياس األ سطات رتب أفراديف متو 
 .غري العقالنية

ين  هذا الفرض على نتائج اختبار الفرض الثاني:  -2 
أنه: ))توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة 

التجريبية يف مقياس الذكاء التوافق الزواجي بني القياسني 
ألسلوب اإلحصائي القبلي والبعدي((. مت استخدام ا

  Test Wilcoxonالالبارامرتي املتمثل يف اختبار ولكوكسن 
للعينات املرتابطة )غري املستقلة( لدنالة الفروق يف متوسطات 
رتب أفراد اجملموعة التجريبية بني القياسني كما هو موضح يف 

 :يتاآل (2رقم ) اجلدول
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 7جدول 
 بين القياسين القبلي والبعدي في التوافق الزواجي. يبيةيوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجر 

 متوسط الرتب القياس مكونات التوافق الزواجي
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي اناتفاق الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي *1.187 7.733- 7.38 7.71

 لي / بعديقب الرضاء الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.111 7.661- 7.11 1.11

 قبلي / بعدي التماسك الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.118- 7.71 1.11

 قبلي / بعدي التعبري الزواجي
 88ن =

 لصاحل القياس البعدي *1.182 7.311- 3.11 1.11

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.112- 7.71 1.11

ويتضح من اجلدول السابق  أن القيمة دالـة إحصـائياً عنـد     
( ممـا يشـري إىل اناخــتالف يف 1 ,18( و)1,17مسـتوى دنالـة )

 متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي.

ض علــى يــن  هــذا الفــر نتووائج اختبووار الفوورض الثالووث:  -3 
أنـــه: ))نا توجــــد فـــروق دالــــة إحصــــائياً بـــني متوســــطات رتــــب 

ـــــاس األفكـــــار  ـــــةاجملموعـــــة الضـــــابطة يف مقي ـــــني  غـــــري العقالني ب

 القياسني القبلي والبعدي((.
ــــار ولكوكســــن     Test Wilcoxonمت اســــتخدام األســــلوب اختب

للعينات املرتابطة )غري املسـتقلة( لدنالـة الفـروق يف متوسـطات 
اسني كمـا هـو موضـح يف موعة الضابطة بني القيرتب أفراد اجمل
 يتاجلدول اآل

 9جدول 
 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس الذكاء الوجداني. 

 متوسط الرتب القياس غير العقالنيةفكار أبعاد مقياس األ
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي تقييم الذات السليب
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.122 1.877- 6.71 3.13 88ن = 

 قبلي / بعدي العزو الداخلي للفشل
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.133 1.718- 2.31 3.77 88ن = 

 قبلي / بعدي اناعتمادية
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.283 1.362- 7.81 3.11 88ن = 

 قبلي / بعدي النزق
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.721 8.117- 3.77 6.33 88ن = 

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.633 1.326- 3.21 6.63 88ن = 

بني دالة إحصائيًا ويتضح من اجلدول عدم وجود فروق     
مقياس  لمجموعة الضابطة يفلوالبعدي  القياسني القبلي

 .غري العقالنيةاألفكار 

نا توجد ))ين  على أنه: نتائج اختبار الفرض الرابع:  -4

فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب اجملموعة الضابطة يف 
مت  ((.مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي والبعدي

رتابطة لدنالة الفروق استخدام اختبار ولكوكسن للعينات امل
اسني كما يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة الضابطة بني القي
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 :يتهو موضح يف اجلدول اآل
 10جدول 

 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس التوافق الزواجي. 

 القياس مكونات التوافق الزواجي
 متوسط الرتب

 البةالس
 متوسط الرتب

 الموجبة
 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 اناتفاق الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.171 8.182- 7.71 7.71

 الرضاء الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.761 1.713- 7.71 7.71

 التماسك الزواجي
 عديقبلي / ب
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.388 1.882- 7.11 3.62

 التعبري الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.837 1.123- 6.82 3.71

 الدرجة الكلية
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.126 8.223- 3.36 7.71

عدم وجود فروق دالة ويتضح من اجلدول السابق 
إحصائيًا بني القياسني القبلي والبعدي ألفراد اجملموعة 

 .التوافق الزواجي الضابطة يف مقياس
ين  هذا الفرض على  نتائج اختبار الفرض الخامس: -5

أنه: )) توجد فروق دالة إحصائيًا يف مقياس التوافق الزواجي 

لقياس البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف ا
 لصاحل اجملموعة التجريبية((.
 Mann-Whitney-Uوتين   –مت استخدام اختبار مان 

Test( يوضح النتائج 88, للعينات املستقلة, واجلدول رقم )
 املتعلقة بذلك.

 11جدول 
 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي للتوافق الزواجي. 

 اتجاه  الفروق مستوى الداللة U قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب القياس ونات التوافق الزواجيمك
 837.71 83.77 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية *1.136 77.711 22.71 2.27 88الضابطة ن =  اناتفاق الزواجي
 877.11 87.71 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.111 1.111 77.11 7.71 88الضابطة ن =  الرضاء الزواجي
 832.11 83.21 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.118 1.111 63.11 6.31 88الضابطة ن =  التماسك الزواجي
 831.11 83.11 88التجريبية ن =  جريبيةلصاحل اجملموعة الت *1.187 82.11 27.11 2.71 88الضابطة ن =  التعبري الزواجي
 

 الدرجة الكلية
 877.11 87.71 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.111 1.111 77.11 7.71 88الضابطة ن = 

ويتضح من  اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً 
عة ( بني أفراد اجملمو 1 ,18( و)1,17مستوى دنالة )عند 

أبعاد  لالتجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لك
مقياس التوافق الزواجي لصاحل اجملموعة التجريبية, وهذا يدل 

 على فعالية الربنامج اإلرشادي.

ين  هذا الفرض  نتائج اختبار الفرض السادس: -2
على أنه: ))نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات 

ريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني رتب اجملموعة التج
القياس البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق 

 الربنامج((. 
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للعينات  Test Wilcoxonمت اختبار ولكوكسن  
املرتابطة لدنالة الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة 
التجريبية بني القياسني البعدي والتتبعي يف مقياس التوافق 

دي, كما بعد مرور شهرين من تطبيق الربنامج اإلرشا الزواجي
 :يتهو موضح يف اجلدول  اآل

 12جدول 
 يوضح متوسطات رتب المجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتبعي في مقياس التوافق الزواجي.

 متوسط الرتب القياس مكونات التوافق الزواجي
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 الداللة اتجاه
 

 
 اناتفاق الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

3.71 7.63 -1.171 1.311  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 الرضاء الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

7.71 3.27 -8.366 1.833  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 التماسك الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

7.11 7.62 -8.833 1.772  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 التعبري الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

8.11 7.71 -8.168 1.717  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 بعدي / تتبعي الدرجة الكلية
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.163 8.138- 7.16 8.71

 ةاجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق دالـــويتضـــح مـــن 
ئياً بـــــني أفـــــراد اجملموعـــــة التجريبيـــــة يف القيـــــاس البعـــــدي إحصـــــا

 والتتبعي, وهذا يدل على فعالية الربنامج واستمراريته. 

 مناقشة وتفسير النتائج:

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أيتسنناق  فيما ي
احلالية, وذلك يف ضوء اتساقها أو تعارضها مع فروض 

, باإلضافة إىل ربطها الدراسة ونتائج الدراسات السابقة
 باألطر النظرية ملفاهيم الدراسة.

 أواًل/ مناقشة نتائج الفرض األول:
والذي ين  على أنه )توجد فروق دالة إحصائيًا بني 
غري متوسطات رتب اجملموعة التجريبية يف مقياس األفكار 

بني القياسني القبلي والبعدي( هذه النتيجة تؤكد  العقالنية
يف خفض  ملستخدم يف الدراسة احلاليةنامج اعلى فاعلية الرب 

, بعد أن كانت مرتفعة قبل األفكار واملعتقدات غري العقالنية
يف خاصة  .لدى أفراد اجملموعة التجريبية تطبيق الربنامج
 تفكريهمطريقة أن  تضح ولية للربنامج فقد ااجللسات األ

النفسي  هممع اآلخرين هلا تأثري سليب يف توافقتعاملهم و 
للربنامج. للجلسات اإلجرائية وهي اليت تعرضت األسري, و 

, وتد ين يف مستوى األفكار العقالنية الزيادةرجاع إلذا ميكن 
 إىل تأثري اسرتاتيجيات للمتدربني, غري العقالنيةاألفكار 
 كاحلوار والنمذجةالسلوكي  العالج العقال ين انانفعا ي  وفنيات
سلوب حل املشكالت, , وأومتثيل الدور اجلماعية واملناقشة

وممارسة اناسرتخاء, والتهيئة ملواجهة املوافقة الضاغطة, 
 بتأثريالتعريف  الدور الكبري الذي يلعبه ىونا ننس والتخيل.

التفكري والسلوك,  يف ودورهانانفعانات واملشاعر يف حياتنا, 
إىل أفكار  غري العقالنيةالتدريب على حتويل األفكار كذلك و 

واستبداهلا بأفكار  وحتليلها,السلبية األفكار رصد بعقالنية, 
وكيفية التفكري  وتقوميه, إعادة البناء املعريف عن طريقإجيابية, 

 كل ذلك له أكرب األثر يف تفنيد  بطريقة أكثر عقالنية,
 .تنمية التوافق الزواجي ومن مث, غري العقالنيةوجماهبة األفكار 

للعالج على الفنيات املتكاملة اعتمد الربنامج ف
(REBT ) اجلوانب املعرفية وانانفعالية  كلعلى  واليت تشتمل

للجلسات واليت سامهت من خالل إدارة الباحث  ,والسلوكية
غري  ملعتقداتأفراد اجملموعة التجريبية, يف الكشف عن ا مع
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املسيطرة على انفعاناهتم التفكري اخلاطئة  وأمناطالعقالنية 
 أساليب تفكرييةعليمهم وكذلك يف دحضها, وت وسلوكياهتم,
 مشكالهتمومواجهة حلل  موضوعية ونسبة غري مطلقةأكثر 
 املثمرة تعزيز السلوكياتلرشادي اجلمعي اإل ظليف . الزوجية
 , والتفاؤلومفهوم الذات والتكليف اناجتماعي اإلجيابيةو 

 هداف الربنامج.أوحتقيق 
فالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يساعد على 

فكار أعلى تكوين  ةساعداملو  غري العقالنيةفكار ألاتفنيد 
ملواقف للمتدربني يف ااجلوانب املعرفية  وترميممنطقية, 
خرين, والتعلم فرصة التفاعل مع اآل اتتوفر فيه إذاجلماعية, 

منهم, والتدريب على تأكيد الذات من خالل اجللسات 
 (.8887)الشناوي, 

راسات منها ويؤيد نتائج هذا الفرض العديد من الد
(؛ Kalkan; Ersanli, 2008(؛ )8817)إبراهيم, دراسة 

(Ahmady et.al, 2009 ,7187(؛ )الربي) ,؛ )عبدالقوي
 (.Kavitha et.al, 2014(؛ )7183

انتظام أفراد اجملموعة ب وكل ذلك نا يتحقق إنا
التجريبية يف جلسات الربنامج اإلرشادي العقال ين انانفعا ي 

الدراسة وحرصهم على اناستفادة من  السلوكي املستخدم يف
  ه.فنيات

 ثانياً/ مناقشة نتائج الفرض الثاني:
 رتبوالذي ين  على أنه )توجد فروق يف متوسطات  

اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 
والبعدي( جاءت هذه النتيجة مؤيدة ألمهية التفكري العقال ين 

حتسني وزيادة التوافق الزواجي لدى أفراد يف وتأثريه اإلجيايب 
 كثرة اخلالفات والتنافر  والذين يعانون من ,اجملموعة التجريبية

دلت وهذا ما  .مع زوجاهتم قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي
 ,Moller & Vanzylالدراسات السابقة كدراسة )عليه 

)أبو  (؛7117(؛ )حافظ, Jane & Michael, 2002(؛ )1991
&  Cummings, 2011) (؛Serni, 2009) (؛7111تركي, 

(Du Rocherغري العقالنيةفكار ( ارتباط األ7187)قاسم,  ؛ 
 .أو العنف األسري, مع سوء التوافق الزواجي

وتشري هذه النتيجة إىل فاعلية الربنامج اإلرشادي 
كما جاءت , يف الدراسة احلالية العقال ين انانفعا ي السلوكي

(؛ 8817ت منها دراسة )إبراهيم, من الدراسا بذلك كثري
(Kalkan; Ersanli, 2008(  ؛)Ahmady et.al, 2009 ؛)

)بدوي و بنيس,  ؛(7183(؛ )أبو غا ي, 7187)الربي, 
 ؛(Kavitha et.al, 2014) (؛7183(؛ )عبدالقوي, 7183
(et.al, 2015 (Najafi. 

يف التوافق الزواجي لدى أفراد اجملموعة  يرد النمو إذ
األفكار  , ورصدإىل تدريبهم على اكتشافالتجريبية 
واألحاديث الذاتية الداخلية السلبية  غري العقالنيةواملعتقدات 
لحياة الزوجية, وتعليمهم الزوجة, واجلوانب املختلفة لحول 

بعيدة كل  دحضها واستبداهلا بأفكار أكثر منطقية وواقعية,
فكار اليت فاألوالتهويل والكمالية املطلقة, البعد عن املبالغة 
ن عن الزواج ومتطلباته وتوقعات أدوارمها يف ايتبناها الزوج

احلياة الزوجية ترتبط بالتوافق الزواجي, فإذا بالغ أحد 
الشريكني بالدور الذي يقوم به اآلخر أو طالب بالكمال 

ينشأ خالفات وسوء توافق بينهما  ,والدقة ومل يكن مرناً 
(Ellis, 1986)؛ (Cummings, 2011  &(Du Rocher. 

تغيري أساليب التعامل السلبية يتطلب أفكارًا عقالنية ف
واليت قد  , على التعاي  مع ضغوط احلياةنيتساعد الزوج

وهذا كان له  ,(7187تؤثر على توافقهم الزواجي ) قاسم, 
فأصبحوا قادرين على إدارة  على مشاعرهم وانفعاناهتم أثر

يف التعامل مع  توجيههاو سلوكياهتم,  لد  ع من مثانفعاناهتم, و 
, زيادة التوافق الزواجي من مثو  حنو األفضل, زوجاهتم

بإظهارهم ملشاعر الود واناحرتام والتقدير, والثناء للشريك 
اآلخر, متقبلني النقد برحابة صدر, ينظرون بعني الرضا 

 لإلجيابيات, ويتغافلون عن السلبيات.
 على عرض جلسات الربنامجالباحث خالل فاهتمام 

تساعد على ظهور اخلالفات اليت األفكار غري العقالنية 
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النقاش فتح  يليه .تعوق حتقيق التوافق الزواجي, و الزوجية
اجملموعة التجريبية للكشف عن  يف زواجمع األاجلماعي 
وليبينوا دواعي  ,هبا يؤمنوناليت  غري العقالنيةاألفكار 

يف حياهتم  وبعدها يُبني الباحث  ثارها السلبية التمسك هبا,
هلا, باناستعانة بآراء اإلجيايب والبديل العقال ين  الزوجية,

فنيات الربنامج السلوكية واملعرفية و  اإلرشادية, أعضاء اجلماعة
( REBTوانانفعالية الشاملة واملتنوعة املعتمدة على العالج )

بني املعتقدات غري  الرابطيف حتديد  يساعد املتدربالذي 
 مث, و السليب ومن مث سلوكه السلبية, تهالعقالنية وانفعانا

مهامجة تلك املعتقدات وتفنيدها وإدراك قيمة املعتقدات 
 هبا يف املواقف احلياتية ألخذالعقالنية البديلة ومن مث ا

واألحداث التفاعلية الزوجية وصونًا إىل الرضا والسعادة 
 .الزوجية
نفعا ي السلوكي هو عالج العالج العقال ين اناف
املواقف  جتاهتفكريهم  منط أنقناعي, يعلم األفراد إتعليمي 
اناضطرابات النفسية اليت  احلياتية, هي السبب يف واألحداث
تعديل أساليب تفكريهم حبيث تصبح وإذا مت . يعانون منها

 فسيحققون التوازن واناطمئنان النفسي أكثر عقالنية,
    (.7111 ,عبد اهلل) ؛(8887 ,الشناوي) وانانفعا ي
أن من عوامل النجاح يف  (7111د أكد الداهري )فق

العقالنية يف التفكري والبعد عن اجلمود املرونة و احلياة األسرية 
بكل ثقة  ن على التعبري عن رأيهمافالزوجان قادراالفكري, 

يساعد , األمر الذي بعيدًا عن السخرية أو النقد القاسي
  .شاكلممن  ما يواجه األسرةذلك يف حل 

 مناقشة نتائج الفرض الثالث والرابع:ثالثاً/ 
على أنه )نا توجد فروق دالة إحصائياً  نواللذان ينصا
اجملموعة الضابطة يف مقياسي األفكار  رتبيف متوسطات 
والتوافق الزواجي بني القياسني القبلي  غري العقالنية
 والبعدي(.

يُفسر الباحث هذه النتيجة بأن أفراد اجملموعة 
يف ملحوظ احلالية يعانون من ارتفاع الضابطة للدراسة 

  يف التوافق الزواجي, وسوءمستوى املعتقدات غري العقالنية, 
, احلالية  يف الدراسةنياملستخدم من املقياسنيذلك  بدأكما 

ويف ظل عدم تعرضهم ألي تدخالت إرشادية أو عالجية 
سوء التوافق يف احلياة  يف مظاهر, قصورملواجهة ذلك ال

 زوجعلى النفسية من ضغوط  يعرتض ذلكوما  الزوجية
, الصعبة املواقف احلياتيةوحل مواجهة  بالعجز أماموالشعور 

السابق,  وضعهمفقد استمر أفراد هذه اجملموعة على 
ارتباطًا وثيقًا بالتوافق الزواجي,  فاألفكار اإلجيابية ترتبط

ومهارة مواجهة املشكالت, وحلها والشعور بالرضا والسعادة  
 & Jane)ءت بذلك معظم الدراسات كدراسة كما جا

Michael, 2002 ,(؛ )بدوي و بنيس, 7111(؛ )أبو تركي
( 7187؛  )قاسم, Burleson & Denton, 2014)(؛ )7183

وهذا يثبت فعالية الربنامج املُعد بفنياته املختلفة يف تنمية 
 تعديل األفكار غري العقالنية.عن طريق التوافق الزواجي 
الفرضني جاءت مؤيدة لبعض الدراسات كدراسة ونتائج هذا 
(؛ )الربي, Ahmady et.al, 2009) (؛8817)إبراهيم, 
؛ (7183(؛ )عبدالقوي, 7183)أبو غا ي,  (؛7187
(Kavitha et.al, 2014( ؛)et.al, 2015 (Najafi , اليت

استخدام العالج  عن طريقاهتمت بتنمية التوافق الزواجي 
 كي.العقال ين انانفعا ي السلو 

عدم تلقي أفراد اجملموعة الضابطة ألي  كما أن
أدى إىل بقاء املستوى غري املقبول  دعم ومساندة اجتماعية

من املعتقدات السلبية اليت أثرت سلبيًا على انفعاناهتم 
 ,وسلوكياهتم, مما مهد إىل اخنفاض التوافق الزواجي لديهم

قة ( اليت وجدت عال7187وهذا ما ربطت به دراسة )قاسم, 
بني األفكار اإلجيابية املستمدة من املرجعيات اجلماعية 

 وحتسن التوافق الزواجي.
غري األفكار  اهبة تلكالتدريب على جم فانعدام

وتفنيدها ودحضها املتعلقة باحلياة الزوجية,  العقالنية
على أيضًا على التعرف و واستبداهلا بأفكار أكثر عقالنية, 

 ةاملواقف املسبب على بعض ريبدعوائق التوافق الزواجي, والت
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أفراد اجملموعة الضابطة  جعل .لسوء التوافق يف احلياة الزوجية
 غري العقالنيةاألفكار  سلبية يف معاناهتم من يستمرون

لذا مل تظهر فروق دالة . الزواجيسوء التوافق اضطرابات و 
 بني القياسني القبلي والبعدي يف متوسطات درجاهتم.

 ائج الفرض الخامس:ثالثاً/ مناقشة نت
والذي ين  على أنه )توجد فروق دالة إحصائيًا يف 
مقياس التوافق الزواجي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة 
وهذه الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية(. 

اجملموعة التجريبية قد  النتيجة منطقية بناء على أن األزواج يف
ى الفنيات الداعمة املعرفية وانانفعالية التدريب علشاركوا يف 

الذي يهدف أساساً  ,لربنامج اإلرشاديل والسلوكية املتنوعة
غري تعديل األفكار  عن طريقإىل حتسني التوافق الزواجي 

أثناء مواقف حياهتم يف إىل أفكار عقالنية وممارستها  العقالنية
 الزوجية.

ة الضابطة اجملموعاألزواج يف فمن املتوقع تفوقهم على 
أو  ,أو تدريبية ,برامج عالجية ةمل يتلقوا أي ألهنم ,يف ذلك

 .دعم اجتماعي
مع العديد من الدراسات  متسقةوجاءت هذه النتيجة 

لألفكار غري العقالنية تجريبية ال شبهاملعاجلة أثر  فحصتاليت 
العالج  استنادًا على اسرتاتيجيات على التوافق الزواجي
 (؛8817)إبراهيم,  السلوكي كدراسةالعقال ين انانفعا ي 

(Ahmady et.al, 2009 ,؛7187(؛ )الربي)  ,أبو غا ي(
(؛ Kavitha et.al, 2014(؛ )7183(؛ )عبدالقوي, 7183
(et.al, 2015  (Najafi يف  فروق وجود توصلت إىلواليت

بني  مستوى املعتقدات غري املنطقية ودرجة التوافق الزواجي
 ,ة والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبيةاجملموعة التجريبيأفراد 
 للربنامج اإلرشادي. تعرضوا الذين
تنمية على األثر اإلجيايب للربامج اإلرشادية مما يؤكد  

مستوى مقبول يف مظاهر حتقيق  من مثاألفكار العقالنية و 
 .التوافق الزواجي وأبعاد

يف الدراسة  دّ ـُمعفعالية الربنامج الكل ذلك يؤيد  
 املسامهة يف تعديل البناء املعريف لألزواج وهتيئتهم احلالية يف
مواقف التفكري العقال ين, والتفاعل اناجتماعي  للمشاركة يف
 .وربطه بالشعور بانارتياح والكفاءة وقيمة الذات اإلجيايب,

  والتعامل على املثلى للتفكري ومن مث تعميم األمناط
  .ة بطريقة منظمةاملختلفة يف البيئة اخلارجياملواقف احلياتية 

 رابعاً/ مناقشة نتائج الفرض السادس:
والذي ين  على أنه )نا توجد فروق دالة إحصائياً 
يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي 
بني القياس البعدي والتتبعي ))بعد مرور شهرين(( من تطبيق 

ل أثر الربنامج ومدى انتقا تأثريوملعرفة حجم الربنامج(. 
التدريب واحلفاظ عليه على املدى البعيد مت إجراء القياس 

جملموعة التجريبية بعد شهرين من القياس لألزواج يف االتتبعي 
اجملموعة التجريبية أفراد درجات  فأظهرت النتائج أن البعدي,

درجاهتم يف القياس مع يف القياس التتبعي مقاربة إىل حد ما 
بت استمرار تطور التأثريات ث عن طريقهاوالذي البعدي, 

اإلجيابية يف ذواهتم وتصرفاهتم وتصوراهتم لآلخرين والبيئة 
 .احمليطة

لدى  يف التوافق الزواجي يشري إىل ثبات التحسن مما
يدل على فاعلية العالج و اجملموعة التجريبية, األزواج يف 

العقال ين انانفعا ي السلوكي يف حتسني األفكار العقالنية 
 توى التوافق الزواجي. وزيادة مس

أمراً متوقعاً يف ضوء ما يتضمنه  ذلكن أويرى الباحث 
الربنامج اإلرشادي من فنيات واسرتاتيجيات, والتدرج يف 

جلسات  املختلفة يف مجيع مضامينها واألنشطةالتدريب على 
انتقاء الفنيات املناسبة ومالئمتها باإلضافة إىل , الربنامج

يف التغيري اإلجيايب له دور  كل ذلك, ألهداف كل جلسة
 ,املشاركني يف اجملموعة التجريبية األزواج اجلذري ملعتقدات

أدت إىل استمرارية التعلم والتغيري يف األفكار واملشاعر و 
 .والسلوكيات
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استمرار  يف (7183؛ )عبدالقوي, (Ellis, 1991ويؤيد ذلك )
يف  االسلوكي بتوظيفه العالج العقال ين انانفعا يفنيات  أثر

 احلياتية املختلفة. األحداث
 فالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي نا يقوم على جمرد

 األزواجعادة البناء املعريف لدى إإزالة األعراض بل يسعى إىل 
فلسفة جديدة للحياة قائمة على  تبينو  بشكل دائم ومستمر
 غري العقالنيةال األفكار من خالل استبد ,التفكري اإلجيايب

, زواجيالتوافق الر أكثر منطقية, مما يساعد على حتقيق بأفكا
 الصحة النفسية., والشعور بواناجتماعي

 التوصيات:

بضمها للمناهج الدراسية,  العقالنية بالرتبية اناهتمام -8
 السلوكية.و  النفسيةاناضطرابات  لدورها يف احلد من

تستند على فنيات العالج  اليت الربامج اإلرشاديةإقامة  -7
, ةيف مراكز اإلرشاد األسري العقال ين انانفعا ي السلوكي

يف عالج الكثري من املشكالت ألثرها البالغ واناجتماعية, 
 واناجتماعية. ,األسريةالرتبوية, و 

لتدريبهم واملرشدين النفسيني  عقد دورات لألخصائيني -3
 .الج العقال ين انانفعا ياستخدام فنيات الع على
يت تصل للمحاكم الشرعية يف قضايا توجيه احلانات ال -3

إىل حضور الزوج والزوجة  وغريها الطالق أو العنف األسري
 اإلرشاد األسري. لدورة تدريبية خاصة يف

 البحوث المقترحة:
إجراء دراسات مسحية على طالب املرحلة الثانوية  -8

تصميم من مث , و غري العقالنيةاألفكار  لكشف أهمواجلامعية 
 اليت تساعد يف عالجها.ادية اإلرشالربامج 
احلد من فاعلية العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يف  -7

 .العنف األسري
 مستوى عن طريق احلياة الزوجية استقراردرجة بالتنبؤ  -3

 األفكار العقالنية لدى املقبلني على الزواج.

فاعلية العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يف ختفيف  -3
 بعد الصدمة.  اضطرابات ما

 المراجع:

توافق  يف انانفعا ي فاعلية العالج العقال ين(: 8817م )إبراهي يعل ,إبراهيم
, جامعة املنيا ,, كلية الرتبيةغري منشورةرسالة دكتوراه  احلياة الزوجية,

 .مصر
احلياة والتوافق  عالقة التفاؤل بالرضا عن (:7111) مرمي إبراهيم أبو تركي, 

غري  دكتوراه, رسالة زواج والزوجات يف فلسطنيالزواجي لدى األ
 .منشورة, جامعة عمان العربية, عمان

(: فاعلية برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي 7183أبو غا ي, عطاف حممود )
سلوكي يف حتسني التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات املتزوجات 

, ع النفسجملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم يف جامعة األقصى, 
 .866-832(, ص ص 8(, ج )31)

فاعلية برنامج يف اإلرشاد العقال ين (:7187الربي, مرة عبد القادر )
رسالة دكتوراه غري منشورة, كلية  انانفعا ي يف توافق احلياة الزوجية,
 اآلداب, جامعة عني مشس, مصر.

, أساسيات اإلرشاد الزواجي واألسري(: 7111الداهري, صاحل حسني )
 : دار الصفاء للنشر والتوزيع.عمان

(: األفكار العقالنية وبعض مصادر اكتساهبا 7117)أمحد الشربيين, زكريا 
(, ع 87, مج )جملة دراسات نفسيةاجلامعة, على عينة من طالبات 

 .762-738(, ص ص 3)
 التواصل مواقع استخدام شدة(: 7186الشمرا ين, عبد اهلل سامل )

, رسالة واملعلمات املعلمني لدى الزواجي قبالتواف وعالقتها اناجتماعي
 ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة الريموك, األردن.

 ,ينظريات اإلرشاد والعالج النفس(: 8887)ي, حممد حمروس الشناو 
 دار غريب. القاهرة:

, التوافق الزواجي يف اجملتمع السعودي(: 7111الصغري, صاحل حممد )
ن اناجتماعية: املركز الوطين للدراسات والتطوير الرياض, وزارة الشؤو 

 اناجتماعي.
دور أساليب التفكري ومعايري اختيار (: 7118العنزي, فرحان سامل )

الشريك وبعض املتغريات الدميوغرافية يف حتقيق مستوى التوافق الزواجي 
, رسالة دكتوراه غري منشورة, جامعة أم لدى عينة من اجملتمع السعودي

 القرى.
(: العالقة بني التوافق الزواجي واألفكار 8887لقوامسي, هالة عبد احلليم )ا

لدى جمموعات من معلمي ومعلمات املدارس احلكومية  غري العقالنية
, رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية والفنون, يف مدينة أربد

 جامعة الريموك, األردن. 
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رنامج إرشادي عقال ين (: فاعلية ب7183بدوي, وناء وبنيس, جنوى )
انفعا ي سلوكي خلفض القلق وحتسني أساليب مواجهة املشكالت لدى 

, مصر,ع جملة اإلرشاد النفسيالزوجات املعنفات مبنطقة عسري, 
 .816-831(, ص ص 37)

(: العالقة بني تقدير الذات 7116جرادات, عبد الكرمي حممد )
اجمللة األردنية للعلوم , لدى الطلبة اجلامعيني غري العقالنيةواناجتاهات 
 .873-833(, ص ص 3, ع )(7الرتبوية, مج )
السائدة لدى  غري العقالنيةفكار بعض األ(: 7117حافظ, رضا فاروق )

, رسالة دكتوراه غري الزوجان وعالقتها مبستوى التوافق الزواجي بينهما
 منشورة, كلية اآلداب, جامعة املينا, مصر.

واج سليم لبناء أسرة سليمة مع صيانة وتعزيز ز (: 7116محدان حممد زياد )
 , دمشق: دار الرتبية احلديثة. اناستقرار األسري

العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي (: 7111عبد اهلل, هشام إبراهيم )
 (, القاهرة: دار الكتاب احلديث.8, ط )أسس وتطبيقات

فعا ي خلفض (: فاعلية برنامج إرشادي ان7183عبدالقوي, رانيا الصاوي )
وحتسني مستوى الرضا عن  غري العقالنيةالضغوط النفسية واألفكار 
(, 88, ع )جملة دراسات نفسية وتربويةاحلياة لطالبات جامعة تبوك, 

 .31-8ص ص 
(:األفكار اإلجيابية خلربات الزوجني وعالقتها 7187قاسم, أما ين حممد )
(, ص ص 73ع ), مصر, جملة اخلدمة اناجتماعيةبالتوافق الزواجي, 

827-788. 
سري املنظور النفسي األوالعالج  اإلرشاد(: 7187كفايف, عال الدين )
 (, القاهرة: دار الفكر العريب.8, ط )النسقي اناتصا ي
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Abstract:The current study aims to design a psychological counseling program based on rational emotive behavioral 

therapy to modify irrational ideas and its impact in improving marital adjustment among couples in Riyadh. This 
study also examined the extent and effectiveness   of the counseling program after two months of its application. 
There were 22 couples participated in this study, their age ranged   between (27-46) years they divided equally into 
two groups (experimental and control group). The Standard irrational ideas and marital adjustment scales were 
applied  to the two groups (Pre and post), however, the Indicative Program  only applied to experimental group. The 
study revealed that there was significant  differences in the mean scores of the experimental group (pre and post) in 
the Standard irrational thoughts and marital adjustment for the post measurement, as well as in marital adjustment 
between the experimental group and the control group in the post measurement for the experimental group. The 
study also revealed a lack of statistically significant differences in the mean scores of the experimental group in 
marital adjustment between the pre and post measurements. 
 

  

Key words: Rational Emotive Behavioral therapy, Irrational Thoughts, Marital Adjustment, Family disputes 
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في تخفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بفرط الحركة وتحسين سرعة المعالجة    العالج بالحركةأثر 
 لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية

 
 محمد سيد سعيد سليمان 

  جامعة احلدود الشمالية -كلية الرتبية واآلداب

 هـ8331/ 6/ 83 وقبل - هـ92/3/8331 قدم للنشر

 
الرياضة الذهنية من خالل التدريب احلركي يف التخفيف من شدة  يفمثلة تالتمارين البدنية امل هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أثر :لصالمستخ

ت (، ويف حتسني سرعة املعاجلة لدى األطفال ذوي اضطراب تشت، فرط احلركة، االندفاعيةأعراض اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة )الالنتباهية
جتريبية  من الثاين وحىت السادس االبتدائي، مت تقسيمهم إىل عينتني: الدراسية الصفوفيف طالبًا  (93االنتباه وفرط احلركة، تكونت عينة الدراسة من )

، مقياس  احلركةا، استخدم الباحث ثالث أدوات للدراسة مشلت: قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه وفرط ( طالبً 88( طالباً، وضابطة )89)
ج الدراسة ، أشارت نتائاملنهج شبه التجرييب. استخدم الباحث الذهنية الرياضة اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة، اختبارات سرعة املعاجلة، حركات 

عدم وجود فروق  ،اجملموعة التجريبية نتباه لصاحلبُعد تشتت االبني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  احصائيً إإىل : وجود فروق دالة 
حصائياً بني متوسطي درجات إوجود فروق دالة  عدي الفرط احلركي واالندفاعية ،موعتني التجريبية والضابطة يف بُ بني متوسطي درجات اجمل احصائيً إدالة 

فروق ذات داللة ، كما أشارت النتائج إىل وجود عة التجريبيةلصاحل اجملمو  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية
، وعدم عديإحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف بعد تشتت االنتباه والدرجة الكلية لصاحل التطبيق الب

وأشارت إىل  يف أبعاد فرط احلركة واالندفاعية،  التطبيقني القبلي والبعديفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يفوجود 
لية فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات سرعة املعاجلة  والدرجة الك وجود

 .لصاحل التطبيق البعدي
 
 االندفاعية. ، فرط احلركة،معاجلة املعلومات، تشتت االنتباهلبدين، سرعة : النشاط ا مفتاحيةالكلمات ال
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  المقدمة

فرط احلركة املصحوب بيعد اضطراب تشتت االنتباه 
ADHD  ا  لدى األكثر شيوعً من بني االضطرابات النفسية

يتصف مبستويات  اً عصبي اً سلوكي اً اضطراب د  يع إذاألطفال، 
واالندفاعية والنشاط الزائد، ويؤثر  ةنتباهيالالغري مالئمة من 

% من األطفال يف سن املدرسة، 5-3هذا االضطراب يف 
 2:9اىل  3:8وينتشر بني اإلناث و الذكور مبعدل يرتاوح بني 

(American Academy of Pediatrics ,2011). 
أصبح مثل هذا االضطراب حمط اهتمام الباحثني واملربني و 

لآلثار السلبية اليت حيدثها  نظراً  ،الطفل والقائمني على تربية
يف الطفل على املستوى االجتماعي واالنفعايل واملعريف 

 ،(Birnbaum,Kessler&lowe,2005)والصحي واألسري 
يف احلركة املصحوب   عن اإلفراط ةاجتنالسلبية  اآلثار وهذه

إىل يؤدي ىل نقص االنتباه مما إ باإلضافة ،بالسلوك االندفاعي
و اخلطرة دون تفكري، ألكثري من املواقف الصعبة  ضالتعر 

لألنظمة  مايلي  من عبءاالضطراب  عما يسببه هذا فضاًل 
مواجهة  يتطلب إذ، املدرسية واألسرية والصحية احلكومية

زيادة احلاجة إىل تقدمي  ،السلوكيات املزعجة الناجتة عنه
رشاد اإلو  مثل الربامج الرتبوية الفردية ،فةخدمات تعليمية خمتل

 . والتقومي الرتبوي
أن التكلفة إىل أشارت نتائج العديد من الدراسات  وقد

املالية الطبية السنوية لألطفال ذوي هذا االضطراب أعلى من 
 ,Guevera, Lozano)مثيلتها لدى األطفال العاديني 

Wickizer, Mell & Gephart, 2001; Swensen, 
Birnbaum, Secnik, Marynchenko, Greenberg 

&Claxton,2003 )  . 
تتنوع بني الدوائية تستخدم برامج عالجية عديدة و 

 باألدويةالعالج ميثل  إذ .هذا االضطراب لعالجالسلوكية و 
ا لعالج األعراض األساسية هلذا املنشطة الطريقة األكثر شيوعً 

فهذه األدوية الفعالة ختفف أعراض االضطراب  االضطراب،
 specificمة موصالت عصبية خاصة تأثريها يف أنظ عن طريق

neurotransmitter systems ( مثل النورابنفرينNE )
مني املرتبط بالدوائر الواملرتبطة  بالكاتيكو  (DAوالدوبامني )

  .fronto-subcorticalالقشرة حتت اجلبهية العصبية مبنطقة 
من األطفال ال  % 31ورغم ذلك فإن ما يقرب من 

أو غري قادرين على حتمل اآلثار  ،تستجيب للعالج الدوائي
اجلانبية املصاحبة له مثل األرق وفقدان الشهية وتأخر النمو 

 التشنجات الالإراديةو وفقدان الوزن  والصداع وآالم البطن
(Connor,2006;Wigal,Emmerson,Gehricke&Galassetti,201
3; Clavenna & Bonati, 2014). 

 ,Biederman, Monuteaux) وأشارت دراسة
Spencer,Wilens& Faraone,2009)   

أكثر عرضة ملشاكل   ADHDأن األطفال ذوي اضطراب    
املخدرات ملا هلذه األدوية املنشطة من تأثريات  يتعاط

بيولوجية ينتج عنها تعلق بدين هبا، عالوة على أن فوائد هذه 
ال متتد ملدى زمين  Stimulant medicationاألدوية احملفزة 

 طويل
(Hnshaw&Arnold,2015;Vysniauske,Verburgh,O-

osterlaan&Molendijk,2016) ،   كما أن فعاليته حمدودة
 ,Chronis)فرتة اإلدارة النشطة للدواءب

Jones&Raggi,2006;Pelham&Fabiano,2008) 
برامج التدريب السلوكي  التدخالت السلوكية مثلد  وتع
من  املداخل ة للطالب يف الصف ، واإلدارة السلوكيللوالدين

، ورغم Pelham&Fabiano,2008) جتريبية ستندة إىل أدلةامل
يف بعض اجملاالت احملددة واليت  تتسبب يف حدوث تقدمي أهنا 

استمراره ج الدوائي إال أن هذا التقدم يعب ال يصلح هلا العال
، (Chronis,et al., 2006)السلوكي فرتة التدخل  بعد انتهاء 

لسلوكية صعبة نسبيًا يف التنفيذ أكثر من ذلك التدخالت ا
ومكلفة من حيث النفقات املالية والزمنية، كما أهنا قد تكون 

 (MTA Cooperative Group,1999)أقل فعالية من األدوية 
تشكل عبئًا ثقياًل على القائمني على تنفيذها كاملعلمني و 

ى طويل األمد للحفاظ عل اً والوالدين، كما تتطلب التزام
  ية من الدقة والشدةمستويات عال
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(Chronis,Fabiano,Gnagy,Wymbs,Burrows- 

MacLean & Pelham, 2001) . 
ونسبة االنتشار  ،يف االعتبار الطبيعة املزمنة وإذا أخذنا
فإن سلبيات العالجات التقليدية؛ و وقيود  ،هلذا االضطراب

إىل مدخل ميكن استخدامه كمدخل بديل أو  تظهراحلاجة 
تربز ممارسة الرياضة البدنية  و  .احلاليةمساعد للعالجات 

إن نتائج الدراسات املتنوعة السلوكية  إذكمدخل واعد، 
والتصوير  والفسيولوجية  neurocognitiveواملعرفية العصبية

 البدنيةتشري إىل أن ممارسة التمارين  neuroimaging العصيب 
ولكن متتد إىل  ADHDال حتسن فقط أعراض اضطراب 

ؤدي إىل تغيري مسار تسيولوجية األساسية ورمبا اآلليات الف
 .(Berwid & Halperin, 2012)تطور الدماغ 

 &Chang, Hung, Huang, Hatfield) رأشاوقد 

Hung,2014)،  هلا  تأثريات البدنية إىل أن ممارسة  التمارين
مماثلة كتلك الناجتة عن العالج الدوائي، وهذا ما أكده  

Cooper(1973) يزيد من  البدنية ارسة التمارين من أن مم
 تركيزات املوصالت العصبية للكاتيكول أمني  واملتمثلة يف

، وهذا ما توصلت إليه (DA) والدوبامني (NE)النورابنفرين 
 Tantillo, Kesick,  Hynd & Dishman, (2002)دراسة 

دالت طرفة العني عمقاييس غري مباشرة )م واليت استخدمت 
طرفة العني املفاجأة الصوتية( لتقييم استجابة العفوية و 

 dopaminergic االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني

response  والناجتة عن ممارسة ذوي اضطراب ADHD 
الدوبامني  مستويات أشارت إىل زيادة  إذ،  البدنيةلتمارين ل

  .البدنيةعقب ممارسة التمارين 
وكيات تقليل سل إىل (Bergum,2013) وهدفت دراسة

من طالب  اً ( طالب78وفرط احلركة لدى ) ةأعراض الالنتباهي
 البدنيةالتمارين استخدام  عن طريقالصف الرابع االبتدائي 

، التدريب احلركياملستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل 
سني يف حت  البدنيةملمارسة التمارين وجود أثر إىل وتوصلت 
إىل  (9189عيسى )ة دراس هدفتيف حني فقط،  ةالالنتباهي

املستندة إىل الرياضة  البدنيةممارسة التمارين التعرف على أثر 
يف التخفيف من تشتت  ياحلركالتدريب  عن طريقالذهنية 

االنتباه وفرط احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى أطفال 
ملمارسة التمارين إىل وجود أثر دال وتوصلت  ،( سنة1-89)

ف من أعراض تشتت االنتباه وفرط يف التخفي  الرياضية 
  .احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى عينة الدراسة

إىل واليت هدفت ( 9189) فرحو  دراسة الشريفنيأما 
تمارين الالكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على 

التدريب املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل  البدنية
االنتباه املصحوب  خفض مستوى اضطراب نقص يفي احلرك

أن مستوى إىل  هاأشارت نتائجفقد  بالنشاط احلركي الزائد، 
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد 
لدى أفراد اجملموعة التجريبية كان أقل بشكل دال إحصائياً 

 .مما لدى أفراد اجملموعة الضابطة
 (Medina,Netto& Muszkat,2009)  اسةوهدفت در  

الشدة )اجلري ملدة  ةعاليالبدنية التمارين  الكشف عن أثر إىل
دقيقة بسرعة( يف االنتباه املتواصل لدى األطفال الذكور  31

إىل وجود زيادة  نتائجهاأشارت و ،  ADHDذوي اضطراب
 .دالة يف االنتباه املتواصل بعد ممارسة النشاط البدين

 بعض التمارينعن أثر  (Baker,2005)دراسة  وكشفت 
 التدريب املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل البدنية

( 91لدى )ADHD ضطراب ايف تقليل سلوكيات  ياحلرك
طالبًا بالصفني األول والثاين االبتدائي من ذوي االضطراب، 

إىل وجود فروق دالة بني اجملموعتني  الدراسة أشارت نتائج إذ
 عن اضطراب التجريبية على مقياس كونرز لتقديرات املعلمني

ADHD   .لصاحل اجملموعة التجريبية 
 (Gapin,Labban& Etnier, 2011)يف حني هدفت دراسة 

إىل الكشف عن العالقة بني النشاط البدين وأعراض 
حدوث حتسن يف االنتباه  ، وتوصلت إىل ADHDاضطراب 

االندفاعية لدى  ونقص يف األعراض الدالة على فرط احلركة/
  .الضطراباألطفال ذوي هذا ا
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مبختلف  البدنية التمارينممارسة  أن مما سبق يتضح
، ADHDأشكاهلا يُعد ذا جدوى لألطفال ذوي اضطراب 

 إمكان واملتمثلة يف املزايا األخرى هلذه التمارينعن  فضالً 
اليومي للطفل الطفل يف روتني  البدنيةالتمارين  هذهدمج 

خرى )مثل: بسهولة حىت يف حالة استخدام برامج التدخل األ
 ممارستها  ،كما أنالعالج الدوائي أو العالج املعريف السلوكي(

املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد من تفاقم  بعض  حتد 
 Cortese et).  شائعة لدى هؤالء األطفال د  والسمنة واليت تع

al.,  2008)،  إىل حتسني الوظائف  تها أيضاً تؤدي ممارسو
جيايب يف اإلضاف إىل ذلك تأثريها ي ،ماعيةاالنفعالية واالجت
 الوظائف املعرفية

 

(Ahn&Feweda,2011;Biddle&Asare,2011;Dunn&Wei

ntraub,2008)- 
 ،الوظائف التنفيذية واحدة من سرعة  املعاجلة   عد  وتُ 

 لدى قصورها إىل  اليت تشري نتائج العديد من الدراساتو 
 يعانون من بطء يف إذ  ،ADHDاألطفال ذوي اضطراب 

 سرعة معاجلة املعلومات عند مقارنتهم بأقراهنم من العاديني
 (Sergeant, 1988; Kaufman, 1994; Calhoun & 

Mayes, 2005; Rucklidge,2006; Shanahan, 
Pennington, Yerys, Scott, Boada, Willcutt, et 
al.,2006; Mayes& Calhoun, 2007a; Mayes & 
Calhoun, 2007b; Jacobson, Ryan, Martin, Ewen, 
Mostofsky,  Denckla & Mahone, 2011; Karalunas, 
Huang - Pollock & Nigg, 2012; Nikolas & Nigg, 
2013)   

مًا يف التنبؤ باألداء يف همتلعب سرعة املعاجلة دورًا كما 
أشارت نتائج الدراسات إىل  إذ ،العديد من املهام املعرفية

وحتسني  سعة الذاكرة العاملة، ارتباط سرعة املعاجلة بزيادة
 لوزيادة دقة حل املسائ ،مهارات االستدالل الرياضي

  واللفظية حلسابيةا
(Fry&Hale,1996;Kail&Hall,1999;Kail&&Ferr- 

er,2007)، 
واملهارات القرائية مثل الطالقة القرائية والفهم 

أن (Deary,2001) وقد أوضح  . (Benson,2007)القرائي

رتفع يف الوظائف امل داءاألالعالية تؤدي إىل  سرعة املعاجلة
 .املخية األساسية، وختلق عمليات معرفية عالية مثل اإلبداع

أن سرعة املعاجلة  (Neubauer&Fink,2005)أوضح كما 
دااًل والذكاء السيال واإلبداع ترتبط فيما بينها ارتباطًا 

 .ومرتفعاً 
سني حتإىل  يهدف  البحث احلايل فإن مما تقدم لذلك 

. وقد تعددت ADHDسرعة املعاجلة لدى ذوي اضطراب 
التدخالت العالجية لتحسني سرعة املعاجلة لدى األطفال 

يف مقدمة هذه العالج الدوائي  ويأيت  .ذوي هذا االضطراب
حتسني بعض  الوظائف جيايب يف إتأثري من له التدخالت ملا 
ة معاجلة الذاكرة العاملة وكف االستجابة وسرع التنفيذية مثل
تأثريه ال يستمر  رغم فعاليته  أن هذا التأثري غرياملعلومات، 

 زمين طويل  ملدى
(Hinshaw&Arnold,2015;Vysniausk,Verburgh,Oos

terl-aan&Molendijk,2016) . 
إىل فعالية ممارسة  األجنبية أشارت بعض الدراساتو  

يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى  البدنيةالتمارين 
 &Gapin)دراسة  هدفت فقد .ذوي هذا االضطراب طفالاأل

Etnier,2010)  ممارسة التمارين إىل الكشف عن العالقة بني
أشارت و ، ADHDوالوظائف التنفيذية لدى ذوي  الرياضية

)املشي  الشدةلعايل النتائج إىل أن النشاط البدين املتوسط وا
 اً قوي اً منبئ عد  يُ ( دقيقة بسرعة 31، املشي ملدة دقيقة 87ملدة 

اليت تقيس القدرة على و  Londonباألداء على مهمة برج 
عن أثر التمارين  (Tette,2003)دراسة  وكشفت التخطيط.

( طالبًا من ذوي 91البدنية يف الوظائف التنفيذية لدى )
إىل أن طالب اجملموعة  توصلت إذ، ADHDاضطراب 
 ، كماذيةسنًا دااًل يف الوظائف التنفيحتوا أظهر التجريبية 

 دراسة توصلت
 (Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan & Molendijk, 

2016)،  



 اب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة...حممد سيد سليمان: أثر العالج باحلركة يف ختفيف شدة أعراض اضطر 

 

11 

إىل وجود أثر دال ملمارسة التمارين البدنية يف الوظائف 
 إذ، ADHDالتنفيذية واملهارات احلركية لذوي اضطراب 

 دراسة  وأكدت ،(0.627)بلغت قيمة حجم األثر 
(Gawrilow,Stadler,langguth,Nau-mann&Boeck,2016) 

دال يف بعض الوظائف التنفيذية )كف  حدوث حتسنإىل 
نتيجة ممارسة   ADHDلدى ذوي اضطراب  (االستجابة
دراسة  وهدفت .البدنية متوسطة ومرتفعة الشدة التمارين 

(Ziereis&Jansen,2015)  إىل الكشف عن أثر ممارسة
، املة)الذاكرة العالتمارين البدنية يف حتسني األداء املعريف 

( طفاًل من ذوي اضطراب 33لدى ) األداء احلركي(
ADHD ،جيايب يف إحدوث تأثري إىل  أشارت النتائج  إذ

 .لفرتة طويلة البدنيةة التمارين األداء املعريف نتيجة ممارس
 وأظهرت دراسة  

  (Piepmeier,Shih,Whedon, Williams, Davis, 
Henning  ,Park,Calkins&Etnier,2015)  

حتسن يف سرعة املعاجلة وكف االستجابة لدى  حدوث
نتيجة ممارسة  ADHD( مراهقًا من ذوي اضطراب 39)

يف  حتسني أي قصرية، يف حني مل حيدث  دةمل البدنيةالتمارين 
 وتوصلت دراسة  .التخطيط

(Verret,Guay,Berthiaume,Gardiner&  Béliveau,2012)  
لدى إىل حدوث حتسن يف مستوى معاجلة املعلومات 

نتيجة برنامج حركي  ADHD(طفاًل من ذوي اضطراب 98)
( 81ملمارسة التمارين البدنية متوسطة وعالية الشدة ملدة )

 أسابيع.
مما سبق يتضح للباحث فعالية ممارسة التمارين      

البدنية يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية مثل سرعة املعاجلة 
ربرًا إلجراء وم مما ميثل دعماً  ADHDلدى ذوي اضطراب 

  هذا البحث احلايل.
املستخدمة يف الدراسات البدنية التمارين  تنوعتوقد 

، واجلري، طفال ذوي هذا االضطراب بني املشيلأل ةالتدخلي
 عن طريقوالرياضة الذهنية ، ، والرقص، واليوجاوالقفز

ويستند البحث احلايل إىل متارين الرياضة ، ياحلركالتدريب 

نسجامها مع الروتني املدرسي الحلركة الذهنية من خالل ا
ح ملدة تصل إىل ا متارين طابور الصب يف دجمهاميكن  إذاليومي 

  .دقيقة 91

  مشكلة البحث

أشارت أدبيات البحث إىل التأثريات السلبية الضطراب  
 نواحي األكادميية،يف خمتلف التشتت االنتباه/فرط احلركة 

 Birnbaum et)،السلوكية، واملادية االجتماعية،

al.,2005;Guevera et al.,2001;Swensen et al.,2003)، 
 من الباحثني التصدي هلذه املشكلة. وقدمما استوجب 

بني  نوعتأدى ذلك إىل ظهور مداخل عالجية عديدة ت
العالج الدوائي والسلوكي ، وقد أشارت نتائج العديد من 

ج آلثار السلبية الناجتة عن استخدام العالالدراسات إىل ا
 Conner,2006;Wigal et)الدوائي  يف عالج هذا االضطراب

al.,2013;Clavenna&Bonati,2014;Biederman et 
al.,2009;Hinshaw&Arnold,2015;Vysniauske,et 
al.,2016;Chronis,et al.,2006;Pelham&Fabiano, 

نتائج العديد من الدراسات إىل  كما أشارت ، (2008
كمدخل عالجي هلذا   التدخالت السلوكيةمساوىء 
 Chronis et al.,2006;MTA Cooperative)  االضطراب 

Group,1999;Chronis et al.,2001). 
لذا ظهرت احلاجة إىل مدخل عالجي يتفادى اآلثار 

 ، السلبية الناجتة عن استخدام املداخل الدوائية والسلوكية
، كمدخل واعد  لبدنيةبرز مدخل ممارسة التمارين اومن هنا 

تشري إىل أن ممارسة املصادر إن نتائج الدراسات املتنوعة  إذ
 ADHDال حتسن فقط أعراض اضطراب  البدنيةالتمارين 

ؤدي تورمبا  ،متتد إىل اآلليات الفسيولوجية األساسية ها ولكن
 .(Berwid & Halperin, 2012)إىل تغيري مسار تطور الدماغ 

تناولت أشارت نتائج معظم الدراسات السابقة اليت  وقد
يف ختفيف أعراض تشتت االنتباه وفرط التمارين الرياضية أثر 

 Chang et al.,2014;Tantillo) إىل فعالية هذا املدخل  احلركة
et al.,2002;Bergum,2013;Essa,2012;Alsherfeen&Far-
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h,2012;Medina,et al.,2009;Baker,2005;Gapin et 

al.,2011)،  
 إمكان  رين واملتمثلة يفميزات هذه التما ضافة إىلباإل

حىت يف حالة و  ،يف الروتني اليومي للطفل دجمها بسهولة
استخدام برامج التدخل األخرى )مثل: العالج الدوائي أو 

من تفاقم   حتد تهاممارس ،كما أنالعالج املعريف السلوكي(
 د  بعض املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد والسمنة واليت تع

تؤدي و  ،(Cortese et al.,  2008) طفالشائعة لدى هؤالء األ
 ائف االنفعالية واالجتماعية،إىل حتسني الوظ أيضاً تها ممارس
جيايب يف الوظائف املعرفية إىل تأثريه اإلضافة باإل

(Ahn&Feweda,2011;Biddle&Asare,2011;Dunn&Wei

ntraub,2008)-  
الباحث إىل تبين هذا املدخل للكشف عن  وهو ما شجع

نظرًا لقصور الوظائف و ، لتصدي هلذا االضطرابأثره يف ا
التنفيذية لدى ذوي هذا االضطراب فقد أشارت نتائج 
العديد من الدراسات اليت استخدمت مدخل ممارسة التمارين 

يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى ذوي هذا  البدنية 
  إىل فعاليته  االضطراب

(Gapin&Etnier,2010;Tette,2003;Vysniauske et 
al.,2016;Gawrilow et 
al.,2016;Ziereis&Jansen,2015;Piepmeier et 

al.,2015;Verret et al.,2012).   يف  الباحث تأيت حماولةلذا و
يف  الرياضية  ثر ممارسة التمارينستقصاء أال هذا البحث

ختفيف حدة األعراض السلوكية )الالنتباهية، االندفاعية، فرط 
احلركة   وي تشتت االنتباه /فرطاحلركة( لدى األطفال ذ

 .لديهموحتسني سرعة املعاجلة 
 : يتالبحث يف التساؤل الرئيس اآل وميكن صياغة مشكلة 

األعراض السلوكية  في تخفيف حدة بالحركة  العالجما أثر 
 وتحسين سرعة المعالجة ،(الالنتباهية، االندفاعية، فرط الحركة)

 ؟ط الحركةذوي  تشتت االنتباه/ فر  لدى األطفال
ل الرئيس التساؤالت الفرعية ويتفرع من هذا التساؤ 

 ية:تاآل

هل توجد فروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 
،  األعراض السلوكية )الالنتباهيةالتجريبية والضابطة يف

يف القياس البعدي  ،يةاالندفاعية، فرط احلركة( والدرجة الكل
أثر القياس القبلي  ، بعد عزلنتيجة تطبيق العالج باحلركة

عتبار من وأخذ درجات القياسني القبلي والبعدي معًا يف اال
 .خالل املتوسطات املعدلة

بني متوسطي  ةهل توجد فروق ذات داللة إحصائي  
ات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار 

سرعة املعاجلة  )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية، 
يف التطبيق البعدي بعد عزل  ،( والدرجة الكليةمسح بصري

 أثر القياس القبلي؟
 اجملموعة طالب درجات متوسطي بني فروق توجد هل  

 فرط االندفاعية، الالنتباهية،) السلوكية األعراض يف التجريبية
 والبعدي؟ القبلي القياسني يف ،الكلية والدرجة( احلركة
صائية بني متوسطي هل توجد فروق ذات داللة إح  

درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف 
ة العددية، ، املقارنرعة املعاجلة  )املقارنة اللفظيةاختبارات س

لصاحل  ،( والدرجة الكليةاملقارنة املكانية، املسح البصري
 التطبيق البعدي"؟

 أهداف الدراسة

 ىل:إهتدف الدراسة احلالية 
ثر العالج باحلركة يف ختفيف حدة أعراض الكشف عن أ

تشتت االنتباه وفرط احلركة لدى األطفال من ذوي هذا 
 االضطراب.

الكشف عن أثر العالج باحلركة يف حتسني سرعة املعاجلة 
 .لدى األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة
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 أهمية الدراسة

 :اعتباراتتأيت أمهية هذه الدراسة من عدة 
اول هذه الدراسة عينة من تالميذ الصفوف من الثاين تتن -8

، وذلك للكشف املبكر عنهم  حىت االبتدائيإىل السادس 
إن تأخر  إذ ،بالنسبة هلم ادخل العالجي مفيدً يكون هذا الت

التدخل ملواجهة هذا االضطراب يؤدي إىل زيادة حدة 
 وياتاملستكل وزيادة آثارها السلبية على   ،األعراض املصاحبة

كادميية، مما يؤدي إىل استمرار االجتماعية واالنفعالية واأل
 هذه األعراض يف مراحل النمو الالحقة. 

قد يسهم  ،ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتائجأن  -9
تساعد املعلمني  ،بفاعلية يف ختطيط مواقف تعليمية وعالجية

املسؤولني يف التغلب على أعراض هذا االضطراب  والتقليل و 
 جه السلبية.من نتائ

ىل إالقائمني على العملية التعليمية توجه أنظار ا أهن -3
 ،ضرورة االهتمام بوجود أنشطة رياضية منظمة وهادفة

الطالب  ىل نتائج البحث العلمي يتم ممارستها معإمستندة 
 .ذوي االضطرابات السلوكية

التمارين ندرة الدراسات العربية اليت تناولت ممارسة  -3
 .ADHDلى األطفال ذوي وأثرها ع الرياضية

التخفيف من حدة األعراض السلوكية لألطفال ذوي  أن -7
يف األداء األكادميي  اجيابيً إسيؤثر  ADHDاضطراب 

للطالب العاديني داخل حجرة الدراسة نتيجة زيادة الوقت 
 إذ ،(Marzano,2003)املستغرق لتعليم املهارات األكادميية 

ي و ل ذاطفقبل األن ظهور السلوكيات غري املالئمة من إ
 يؤثر يف انتباه الطالب العاديني. ADHD االضطراب

 الدراسة محددات 

 :منتتكون حدود البحث 
اضطراب تشتت االنتباه وفرط  : الطالب ذوواحلدود البشرية

 احلركة يف الصفوف من الثاين إىل السادس االبتدائي.

نة احلدود املكانية: إحدى املدارس االبتدائية الواقعة يف مدي
 .ر مشال اململكة العربية السعوديةعرع

: الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي احلدود الزمانية
 .م9183/9183

 مصطلحات الدراسة

املستندة  البدنيةتعين ممارسة بعض التمارين  :العالج بالحركة
 واليت متثل ي احلرك التدريب إىل الرياضة الذهنية من خالل

يطة املستخدمة لدمج وتضمني كل سلسلة من احلركات البس
  تنشيطها.مناطق الدماغ من أجل 

وفقاً : ADHDاضطراب تشتت االنتباه/فرط الحركة  
ت العقلية الطبعة اللدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطراب

فإن اضطراب تشتت االنتباه و/أو فرط احلركة  8223الرابعة 
، يوجد هي:" منط دائم لقصور يف االنتباه و/أو فرط احلركة

ا لدى بعض األطفال، يكون أكثر تكرارًا وتواترًا وحدة عم  
يالحظ لدى األفراد العاديني من أقراهنم يف نفس مستوى 

 النمو".
االضطراب تعريفًا إجرائيًا على أنه هذا  الباحثعرف وي

الدرجة اليت يتم رصدها تبعًا جلملة األعراض اليت يتم 
إىل السادس  اينحظتها على تالميذ الصفوف من الثمال
بتدائي واملتمثلة يف تشتت االنتباه وقلة الرتكيز، والنشاط اال

  اجلسمي غري اهلادف، وزيادة االندفاعية. 
يعرفه الباحث بأنه  : Processing speedسرعة المعالجة 

سرعة إمتام الشخص للوظائف األساسية مثل التعرف على  
ستدل على وي و التفرقة البسيطة بني شيئني،أحد األشياء أ

تغرقه الفرد يف معاجلة سرعة املعاجلة من الوقت الذي يس
 .املعلومات

يها ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه الدرجة اليت حيصل عل
 ختبارات املعدة هلذا الغرض.الطالب يف اال
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  اإلطار النظري

النشاط البدين احلركي واضطراب تشتت االنتباه وفرط     
أن النشاط البدين له تأثري إجيايب يف  أثبتت الدراسات :احلركة

الكثري من العوامل املعرفية والبيولوجية والعصبية املضطربة لدى 
 :عن طريقذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة 

 brain derived neurotrophicعامل التغذية العصيب  -8

factor (BDNF) حيرر النشاط احلركي :BDNF  والذي حيسن
يز منو اخلاليا زيادة التواصل العصيب وحتف ريقعن طاملعرفة 

أشارت نتائج الدراسات أن مستويات  وقد ،الدماغية اجلديدة
يف حني ، العصيب تقل مع نقص النشاط البدينهذا العامل 

العامل يف هذا  يف فاعليةممارسة النشاط البدين يزيد  أن
، ينبكمية التمار وترتبط هذه الزيادة ، اجلهاز العصيب املركزي

األداء يف بتحسن  كما أن زيادة هذا العامل العصيب مرتبط 
 املهام املعرفية

 (Cotman & Berchtold, 2002; Neeper, Gomez-
Pinilla, Choi & Cotman, 1996)  

 Cerebral Structure andتركيب ووظائف القشرة املخية  -9

Function أشارت نتائج الدراسات اليت أجريت على :
أن النشاط البدين املكثف ينتج عنه زيادة يف معدل احليوانات 

 ,Endres, Gertz, Lindauer, Katchanov)تدفق الدم
Schultze,Schrock, et al., 2003; Swain, Harris, 

Wiener, Dutka, Morris, Theien, et al., 2003) ،
 cerebral vasculatureواحملافظة على  األوعية الدموية املخية  

(Neeper et al., 1996) وزيادة يف األوعية الدموية اجلديدة ،
(Black, Isaacs, Anderson, Alcantra & Greenough, 

-Van)وزيادة تكوين اخلاليا العصبية  ، (1990

Praag,Christie,Sejnowski & Gage, 1999)،  ميكن مما 
 الدماغ من العمل بكفاءة.

بشرية لدراسات الانتائج من  املستقاةكما تؤكد األدلة 
التأثري اإلجيايب للنشاط البدين يف الرتكيب البنائي والوظيفي 

 ,Colcombe)للقشرة املخية، فقد أشارت نتائج دراسة  
Erickson, Raz, Webb,Cohen,McAuley, et al.,2003) 

  fMRIباستخدام تقنية التصوير الوظيفي بالرنني املغناطيسي 
 ك  يف منع تدهور املعرفةإىل التأثري اإلجيايب لتمرينات اآليروبي

 لدى عينه من كبار السن.
    :Catecholamine functionوظيفة الكاتيكوالمني   -3

أشارت نتائج بعض  الدراسات أن النشاط البدين يزيد من 
نشاط الدوبامني والنورابنفرين يف الوصالت العصبية للجهاز 

رب العصيب املركزي مما حيسن التوصيل العصيب بني اخلاليا ع
عن اضطراب إحدى الدراسات  نتائج أيدتوقد الوصالت. 

ADHD نشاط الدوبامني بعد ممارسة يف زيادة  حدوث
رة مقاييس غري مباش  ، واليت استخدمتالبدنيةالتمارين 

ابة طرفة العني املفاجأة استج)معدالت طرفة العني العفوية و 
( لتقييم االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني الصوتية

dopaminergic response  والناجتة عن ممارسة ذوي
 ,.Tantillo et al)لتمارين الرياضية ا ADHD  اضطراب 

2002). 

  Brain gymاحلركة  عن طريقالرياضة الذهنية 
احلركة وسيلة فعالة ومفيدة لألطفال ذوي اضطراب  د  تع    

الطاقة الزائدة  تشتت االنتباه وفرط احلركة للتخلص من
، ومع تزايد االهتمام داخل املدارس باألداء االنتباه وحتسني

األكادميي يزداد القول بضرورة زيادة الوقت املستغرق يف 
، مما يرتتب عليه الدراسة وتقليل وقت ممارسة األنشطة البدنية

خنراط الفرصة ال ADHDفقد الطالب ذوي اضطراب 
 تأثر مدى من مث، و تهم وأجسامهم يف األنشطة البدنيةأدمغ
، وزيادة مظاهر واخنفاض معدل استبقاء املعلومات م،هانتباه

 .(Baker,2005)السلوك السليب 
ي احلركالتدريب  عن طريقبرنامج الرياضة الذهنية  ويُعد     

 جمموعة إىل يشري وهو مصطلح أحد برامج احلركة املفيدة ،
 عالقة وجود على ترتكز إذالتطبيق،  حركة سهلة( 96) من
 التعلم، عمليةيف أثناء  واجلسم الدماغية والوظائف احلركة بني

 فهذه .التعلم مهارات لتطوير احلركات بعض تستعمل حبيث
 واأليسر األمين نصفي الدماغ عمل على تعتمد التقنية
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 ، وهي تثريواخلارجية الداخلية االتصاالت كل عن املسؤولني
 االنفعاالت يف التحكم يف وتساعد الذهنية، النشاطات

 احلركية، احلسية االستعدادات تنمية يف اأيضً  وتساهم ،لقوالق
 وجعلها التعلم عملية لتسهيل ؛السليم التفكري ومهارات

  (Medina, Netto& Muszkat,2009)شيقة عملية
 ركاتهلذه احل أنواع ثالثة هناك: الذهنية الرياضة حركات

 :  يف تتمثل
  central dimension:  الوسط البعد حركات •

 النوع هذا أن إىل( Dennison &Dennison,2010) يشري
 أعلى يف املناطق تناسق على بالقدرة يرتبطمن احلركات 

 الدماغ قاع يف واملناطق( cortex  املخية القشرة) الدماغ
 اإلحساسب البعد هبذا املرتبط التعلم يرتبط. (الدماغ جذع)

 ىعل القدرة انعدام ،a sense of meaningfulness  واملعىن
 تصميمه مت احلركات من النوع هذا. االنفعاالت عن التعبري
 وإعداد الدماغ،/  اجلسم لنظام اسرتخاء حدوث هبدف
 .سليب انفعايل عبء بدون املعلومات لتجهيز املتعلم

 laterality dimension التجانيب البعد حركات •
 نصفي أو جانيب بني التكامل إىل البعد هذا يشري    

 للجسم املركزي املنتصف خط عبور على درةوالق الدماغ،
 .احلركية السمعية، البصرية، اجملاالت منتصف يف والعمل

 جانيب حتفيز يف للمساعدة البعد هذا حركات صممت
 .بينها والتكامل الدماغ

  focal dimension البؤري البعد حركات •
 املناطق بني التنسيق على القدرة إىلهذا البعد  يشري
 القدرات من النوع هذا وينشأ للدماغ، اخللفيةو  األمامية
 ترتبط وهي ،بعضالتنا وارتباطها focal املركز انتباهنا بواسطة
 عن والتعبري املعىن استخالص على القدرة أي بالفهم

 هبدف البعد هذا حركات متم  صُ  وقد .النص يف التفاصيل
 .وزيادة القدرة على الرتكيز التوتر من اجلسم حترير

أثر هذا النوع من  ديد من الدراساتاولت العوقد تن
،  احلركات لدى ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة

 أثر وجود إىل( Bergum,2013)بريجوم  دراسة توصلت فقد
 البدنية املستندة إىل هذا النوع من احلركات التمارين ملمارسة

 دراسة نتائج توصلت حني يف فقط، الالنتباهيه حتسني يف
هذه التمارين  ملمارسة دال أثر وجود إىل( 9189) عيسى
 احلركة وفرط االنتباه تشتت أعراض من التخفيف يف   البدنية

  .الدراسة عينة لدى التعليمي األداء وحتسني
 أنإىل ( 9189) وفرح الشريفنيوأشارت نتائج دراسة     
 احلركي بالنشاط املصحوب االنتباه نقص اضطراب مستوى

واليت استخدمت هذه   التجريبية اجملموعة فرادأ لدى الزائد
 أفراد لدى مما إحصائياً  دال بشكل أقل كاناحلركات البدنية  

 عن( (Baker,2005 باكر دراسة وكشفت. الضابطة اجملموعة
عن  الذهنية الرياضة إىل املستندةالبدنية  التمارين بعض أثر

  ضطرابا سلوكيات تقليل يف التدريب احلركي طريق
ADHD االبتدائي والثاين األول بالصفني طالباً ( 91) لدى 

 فروق وجود إىلها نتائج أشارت إذ االضطراب، ذوي من
 كونرز مقياس على والضابطة  التجريبية اجملموعتني بني دالة

 اجملموعة لصاحل  ADHD اضطراب عن املعلمني لتقديرات
 .التجريبية

 فروض الدراسة 

 ومشكلتهلبحث من خالل ما مت عرضه يف مقدمة ا
 اً يلعب دور لبدنية بأن مدخل التمارين ا ؛هوأدبيات وأهدافه

السلوكية الضطراب  اضيف ختفيف حدة األعر  وفعاالً  اً مهم
تشتت االنتباه/فرط احلركة، ويف حتسني العديد من الوظائف 

، لذا ا أثبتته نتائج الدراسات السابقةالتنفيذية، وهذا م
 :  نحو اآليتفروض البحث موجهة على الصيغت 

حصائية بني متوسطي درجات إتوجد فروق ذات داللة  -8
األعراض السلوكية اجملموعتني التجريبية والضابطة يف أبعاد  

يف  ،، االندفاعية، فرط احلركة( والدرجة الكلية)الالنتباهية
لصاحل  -لقبليبعد عزل أثر القياس ا –القياس البعدي 
 .اجملموعة التجريبية
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بني متوسطي درجات  ةذات داللة إحصائيوجد فروق ت-9
اختبارات سرعة  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف

، مسح )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية املعاجلة
بعد عزل أثر -يف التطبيق البعدي  ،بصري( والدرجة الكلية

 .لصاحل اجملموعة التجريبية-القياس القبلي
حصائية  بني متوسطي درجات إاللة توجد فروق ذات د-3

د يف أبعا ،اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي
، االندفاعية، فرط احلركة( األعراض السلوكية )الالنتباهية

 والدرجة الكلية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  -3

اختبارات  اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف
، املقارنة رعة املعاجلة  )املقارنة اللفظية، املقارنة العدديةس

لصاحل التطبيق  ،املكانية، املسح البصري( والدرجة الكلية
 .البعدي

  دراسةإجراءات ال

 الدراسة منهج 
املنهج شبه التجرييب الذي يهدف إىل  الباحثاستخدم 

لعالج باحلركة ( وهو الحبث أثر متغري جترييب )املتغري املستق
)ممارسة التمارين الرياضية( يف متغري تابع أو أكثر والذي 
يتمثل يف األعراض السلوكية  الضطراب تشتت االنتباه/فرط 

استخدم الباحث كما احلركة وسرعة معاجلة املعلومات،  
وقياس  ضابطةو  التصميم القائم على وجود جمموعتني جتريبية

ميم اجملموعة الواحدة بعدي للفرضني األول والثاين، وتص
ر البعدي للفرضني الثالث ذات االختبار القبلي واالختبا

، وللتغلب على مهددات الصدق الداخلي استخدم والرابع
الباحث جمموعة ضابطة من نفس العمر والظروف البيئية ومت 
التأكد من عدم وجود فروق ذات داللة بينها وبني اجملموعة 

ومتغريات البحث  لذاكرة العاملةوا الذكاءنسبة التجريبية يف 
جملموعتني  األساسية يف القياس القبلي باستخدام اختبار "ت"

شخيص نه استخدم أدوات قياس مقننة يف تأ، كما مستقلتني

، وللتغلب على مهددات العينة وقياس متغريات البحث
الصدق اخلارجي استخدم الباحث اختبار حتليل التغاير 

ANCOVA ل احملتمل بني القياس القبلي التفاع لعزل كوذل
، وكذلك مت توزيع أفراد عينة البحث على ، واملعاجلة التجريبية

اجملموعتني التجريبية والضابطة توزيعاً عاداًل لكل زوج متقارب 
والذاكرة العاملة نسبة الذكاء  ملتغرييف درجات القياس القبلي 

غريات من املتغريات الدخيلة اليت ميكن أن تؤثر يف املت ووه
مت وضع أحد أفراد كل زوج  إذالتابعة جبانب املتغري املستقل؛ 

متقارب يف الدرجات يف اجملموعة التجريبية واآلخر يف 
اجملموعة الضابطة مما يساعد على حتديد أثر املتغري املستقل 

 (.9113يف املتغري التابع بشكل أكثر دقة )أبو عالم ،
  المشاركون

مت اختيارهم بطريقة  إذالباً، ( ط93)بلغ عدد املشاركني 
والثالث والرابع واخلامس الثاين  االبتدائيةقصدية من الصفوف 

حدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر مبنطقة إوالسادس، من 
، والذين مت مالية باململكة العربية السعوديةاحلدود الش

تشخيصهم على أهنم يعانون من اضطراب تشتت االنتباه 
وقد مر تشخيص هؤالء الطالب  .ي الزائدوالنشاط احلرك

 :يةتاآل باملراحل
 : وتشمل:المرحلة األولى

الفرز واملسح األويل من قبل املعلمني يف املدرسة  بناء  -8
على قائمة التعرف على اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
الزائد واليت مت تصميمها حسب الدليل التشخيصي 

رتط يف ذلك: (،  ويشDSM-IV-TRواإلحصائي الرابع )
سنوات،  5 شهور متتالية، بعد عمر 6مالحظة الطفل ملدة 

، املالحظة يف بيئتني خمتلفتني وذلك تدين األداء األكادميي
-DSM-IV)وفق الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 

TR) . 
الفرز واملسح األويل من قبل الوالدين  بناء على فرز  -9

راب ضعف االنتباه املعلمني يف ضوء قائمة التعرف على اضط
رسال القائمة إىل الوالدين للتأكد إمت فقد ، والنشاط الزائد
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 إذمن اإلحالة والفرز، ومت ذلك وفق شروط التشخيص 
حالة إالحظة يف بيئتني خمتلفتني. يتم يشرتط يف ذلك : امل

الطالب إىل املرحلة التالية يف حالة اتفاق الوالدين واملعلم يف 
 لفرز. االستجابة على أداة ا

ًا بالصفوف طالب 92أسفرت املرحلة األوىل عن إحالة      
(. 92االبتدائي إىل املرحلة التالية )ن= من الثاين إىل السادس

إىل   فرزهم : يتم إحالة الطالب الذين مت المرحلة الثانية
يتم التأكد من أهنم يعانون من ، لكي طبيب نفسي خمتص

-DSMص النفسي ضطراب اعتمادًا على دليل التشخياال

IV-TR   طالب من  3وأسفرت هذه املرحلة عن استبعاد
  97أصبح عدد أفراد العينة   من مثاحملالني من الفرز األويل  و 

 (. 97طالباً )ن=

: يتم إحالة الطالب احملالني من قبل الطبيب المرحلة الثالثة
أخصائي أعصاب للتأكد من  النفسي املختص إىل

وهو فحص  TOVAفحص يسمى يقوم بإجراء ف، التشخيص
   reaction timeحموسب يعتمد على حساب زمن رد الفعل 

ن األشخاص الذين إ إذ كدالة لسرعة معاجلة املعلومات،
حتمالية  عالية لديهم بطء يف زمن رد الفعل تزداد لديهم ا

ضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة. ابأهنم يعانون من 
أصبح  ومن مث ،البنيسفرت هذه املرحلة عن استبعاد طوأ

 .(93طالباً )ن= 93عدد أفراد العينة 
، (89ة إىل جمموعتني: جتريبية )ن=مت تقسيم عينة الدراس    

مت التحقق من التكافؤ بني اجملموعتني يف و  ،(88ن=ضابطة )و 
 بعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركةألالقياس القبلي 
لتطبيق:يوضح نتيجة ا (8وجدول ) وسرعة املعاجلة

 1جدول 
 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي  ألبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة  واختبارات سرعة المعالجة 

 باستخدام اختبار مان ويتني 
 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة البعد

  145.50 12.12 89 التجريبية تشتت االنتباه
0.093 

 
 130.50 11.86 88 الضابطة 0.928

  155 12.92 89 التجريبية فرط احلركة
0.678  

 
 121 11 88 الضابطة 0.498

  139.50 11.62 89 التجريبية االندفاعية
0.278 

 
 136.50 12.41 88 الضابطة 0.781

 سرعة املعاجلة
 مقارنة لفظية

  135.50 11.29 89 التجريبية
0.524 

 
 140.50 12.77 88 الضابطة 0.600

 سرعة املعاجلة
 مقارنة عددية

  151 12.58 89 التجريبية
0.432 

 
 125 11.36 88 الضابطة 0.666

 سرعة املعاجلة
 مقارنة مكانية

  135 11.25 89 التجريبية
0.558 

 
 141 12.82 88 الضابطة 0.577

 سرعة املعاجلة
 مسح بصري

  155.50 12.96 89 التجريبية
0.708 

 
 120.50 10.95 88 الضابطة 0.479

 أدوات الدراسة 
 :تيةاستخدم الباحث األدوات اآل  

راب ضعف االنتباه قائمة التعرف على اضط -1
 (7002إعداد/جريسات ) :والنشاط الزائد
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مت إعداد قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه     
تشخيصية الواردة يف والنشاط الزائد يف ضوء احملكات ال

، الطبعة حصائي لالضطرابات العقليةصي واإلالدليل التشخي
  .(DSM-IV-TR,2000)الرابعة املنقحة 

وهتدف القائمة إىل الفرز والتعرف السريع على أفراد      
املعلمني يف املدرسة حمل العينة ممن مت ترشيحهم من قبل 

ى ثالثة ( فقرة موزعة عل91)، وتضمنت القائمة الدراسة
، النشاط الزائد مفردات( 2: ضعف االنتباه )هي ،أبعاد

جييب عنها املعلم  إذ ،(مفردات 3مفردات(، االندفاعية )5)
كان السلوك ينطبق ذا  إإلجابة )نعم( وتأخذ درجة واحدة  با

كان ذا  إواإلجابة )ال( وتأخذ درجة )صفر( ، على الطفل
الكلية للمقياس ، وتبلغ الدرجة السلوك ال ينطبق على الطفل

اب تشتت ، والطالب الذي يعاين من اضطر ( درجة91)
هو الطالب  ADHD-Cمن النوع  االنتباه والنشاط الزائد

 .( درجة91-89الذي ترتاوح درجاته ما بني )
طريقة صدق  ة القائمةد  ع  مُ استخدمت  : صدق القائمة

وذلك بعرضها على  ،احملتوى للتحقق من صدق القائمة
علم النفس كمني يف جمال الرتبية اخلاصة و ( من احمل81)

للتأكد من الصياغة اللغوية للفقرات  ة؛والصحة النفسي
ومالءمتها لألبعاد الثالثة املشتملة عليها القائمة ، وقد بلغت 

%(، وبذلك أصبحت 29نسبة االتفاق بني احملكمني )
 مفردة (. 91الصورة النهائية للقائمة تشتمل على )

بالتحقق من ثبات القائمة : قامت الباحثة  ثبات القائمة
ن( ، ومت اطبيق  بعد فاصل زمين قدره )أسبوععادة التإبطريقة 

بلغ معامل الثبات  إذمعامل االرتباط بني التطبيقني استخراج 
 .(0.75الكلي )

مقياس اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد   -7
 (7002ات )الجريس/إعداد 

اخلصائص املتعلقة باضطراب  يهدف املقياس إىل  حتديد
( مفردة 67على ) حيتويو تشتت االنتباه والنشاط الزائد ، 

 ،مفردة ( 97بُعد ضعف االنتباه  ) :موزعة على ثالثة أبعاد

 91فاعية )عد االندبُ و ، (مفردة 91عد النشاط الزائد )بو 
( 8( استجابات يعطى درجة )3، ولكل مفردة )(مفردة

، والدرجة  حياناً أ( لالستجابة 9ة )لالستجابة نادراً، والدرج
 .( لالستجابة غالباً 3)

 : عن طريقالتحقق من صدق املقياس  : متصدق المقياس
 مت عرض املقياس  على جمموعة من  إذ: صدق المحتوى

، وقد اقرتح احملكمون إجراء بعض (81احملكمني وعددهم )
لفقرات التعديالت على حمتوى املقياس يف الصياغة اللغوية ل

التعديالت مت ، وبناء على هذه وارتباطها بأبعاد املقياس
على املقياس   نسبة املوافقة وصلت إذ، تعديل  بعض الفقرات

 (.%11بني احملكمني إىل )
 مت التحقق من دالالت الصدق : الصدق التالزمي

جياد معامالت االرتباط بني إ عن طريقلمقياس  التالزمي ل
 النتباه والنشاط الزائد املطوراملقياس احلايل و مقياس تشتت ا

بيق املقياسني على عينة ، وقد مت تط(9181، محيدي) عربامل
 يف، مت اختيارهم عشوائيًا ( طالبًا  من الذكور61) مكونة من

وقد أشارت النتائج  املدارس االبتدائية مبدينة عرعر،حدى إ
إىل أن معامل االرتباط ما بني الدرجة الكلية  للمقياسني 

 (.0.76بلغت )
مت التحقق من ثبات املقياس من خالل : ثبات المقياس 

، مت من الذكور( طالبًا 61التطبيق على عينة مكونة من )
، عرعر مبدينة حدى املدارس االبتدائيةإ يفاختيارهم عشوائيًا 

 :يةترق اآلمن خالل الط
لفا أبلغ معامل ثبات  إذ: كرونباخ  –لفا أمعامل  -8

 (.0.843) اماًل للمقياس ك
 (9111إعداد/ عبد احلافظ) :اختبارات سرعة المعالجة-3

أربعة اختبارات لقياس سرعة املعاجلة هي:  ةالباحث تاستخدم
اختبار  –اختبار املقارنة العددية  –اختبار املقارنة اللفظية 

 اختبار املسح البصري . –املقارنة املكانية 
 ( 61تمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة اللفظية: اش

، كل مفردة حتتوي على زوجني من الكلمات اليت مفردة
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كمال،   -)مثال :مجال حيانًا أحيانًا وخمتلفة أتكون متماثلة 
)صح(  (، ويطلب من الطالب كتابة  عالمةسعيد –سعيد 

ا  إذا كان زوج الكلمات متماثاًل ، وكتابة عالمة )خطأ( إذ
 دقيقتنير كان زوج الكلمات خمتلفاً، يستغرق تطبيق االختبا

( 8، تعطى كل استجابة صحيحة )بواقع ثانيتني لكل مفردة
تبلغ  ومن مث، كل استجابة خطأ )صفر(، و واحدةدرجة 

 ( درجة .61الدرجة الكلية للمقياس )
 ( 61تمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة العددية: اش

، كل مفردة حتتوي على زوجني من األعداد اليت تكون مفردة
-512، 367-367 حيانًا  )مثال:أحيانًا وخمتلفة أمتماثلة 

كان ا  إذ(، ويطلب من الطالب كتابة  عالمة) صح( 521
كان زوج ا  إذ، وكتابة عالمة )خطأ( زوج األعداد متماثالً 

األعداد خمتلفاً، يستغرق تطبيق االختبار دقيقتني بواقع ثانيتني 
، واحدة ( درجة8لكل مفردة، تعطى كل استجابة صحيحة )

تبلغ الدرجة الكلية  ومن مث، وكل استجابة خطأ )صفر(
 ( درجة .61للمقياس )

 ( 91: اشتمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة املكانية
مناط النقاط أ، كل مفردة حتتوي على زوجني من مفردة
، يف كل مربع وعة داخل مربع يفصلها شرطة صغريةاملوض

قاط، يقع االختبار يف ن 3و 9عدد النقاط املرتبة ترتاوح بني 
إىل  8صفحتني ، يف الصفحة األوىل يزداد عدد املربعات من 

، ويف الصفحة الثانية ترتيب املربعات مت مربعات بالرتتيب 7
كان ا  إذعشوائيًا ، ويطلب من الطالب كتابة  عالمة) صح( 

كان زوج ا  إذ، وكتابة عالمة )خطأ( زوج املربعات متماثالً 
بار دقيقة واحدة بواقع يستغرق تطبيق االختاملربعات خمتلفاً، 

( 8، تعطى كل استجابة صحيحة )لكل مفردة ثالث ثواني 
تبلغ  ومن مث، كل استجابة خطأ )صفر(، و واحدة درجة

 ( درجة .91الدرجة الكلية للمقياس )
 سطراً من  85 ملسح البصري : االختبار عبارة عناختبار ا

ني احلرفني املشار حرفًا ما ب 92كل سطر به  Q،  O يفحر 
ووضع دائرة  Qالبحث عن حرف  الطالبهلما، يطلب من 

درجة حوايل  ركلية لالختباQحوله، ويشكل املثري املطلوب )
، يستغرق زمن ل املثريات املتضمنة يف االختبار% من ك81

( ثانية، تبلغ الدرجة الكلية لالختبار 31تطبيق االختبار )
وقت  أثناء( 78والبالغة )ستهدف حتديدها عدد املثريات امل

 االختبار.
عن : مت الكشف عن صدق اختبارات سرعة املعاجلة الصدق

بإجراء التحليل العاملي ملعامالت  الصدق العاملي طريق
( 881على عينة  بلغت ) االرتباط بني مفردات االختبارات

هبدف حتديد عوامل االختبار باستخدام طريقة  من الطالب
 Hotteling's Principalهلوتلنج" املكونات األساسية "

Components  ومت تدوير العوامل باستخدام أسلوب ،
Varimax  الذي قدمه كايزرKaisr  ًللتدوير املتعامد وفقا

عامالت الصدق العاملي هبدف إجياد م SPSSلربنامج  
، وقد أسفرت نتائج التحليل عن وجود عاملني لالختبارات

  :لسرعة املعاجلة
ونسبة  (42.457)ل: سرعة الفحص جبذر كامن العامل األو 

العامل الثاين: سرعة التعرف جبذر   ،(7.076)تباين مفسر 
، ويفسر هذان (3.584)ونسبة تباين مفسر (21.506)  كامن

وقد اعتمد  ،من التباين الكلي (%10.66)العامالن نسبة 
أكرب من أو يساوي  وجذر كامن 0.40الباحث على تشبع 

يوضح العوامل ومتوسطات  يتواجلدول اآل، الواحد الصحيح
 .تشبعاهتا
  7جدول  

  يوضح معامالت الصدق  العاملي لعوامل اختبار سرعة المعالجة 
 مسمى العامل متوسط  التشبعات

 سرعة الفحص 0.546
 سرعة التعرف 0.674

إعادة  عن طريق: مت التحقق من ثبات االختبارات الثبات
وقد بلغت قيم معامل ثبات  ،التطبيق بفاصل زمين أسبوعني

مل ثبات اختبار املقارنة معاو ، 0.86)اختبار املقارنة اللفظية)
معامل ثبات اختبار املقارنة املكانية و (، (0.75العددية

 (.0.84معامل ثبات اختبار املسح البصري )و (، 0.61)
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      : Brain gym movements الذهنيةياضة الر حركات -3
 thinkingستة متارين  هي:  الذهنيةرياضة المشلت متارين 

caps, arm activation, neck rolls, belly breathing, hook 

ups, and cross crawls،  وقد مت اختيار هذه التمارين الستة
متثل حركات رياضة الدماغ  حركة (96)حتديدًا من بني 

: األول توصية مؤسس هذه احلركات لسببني
(Dennison&Dennison,1994) األعصاب  وعاملة

Hannaford(2005) رين فعالة يف بأن هذه احلركات والتما
، وزيادة سلوكيات االنتباه حتسني مدى االنتباه، الذاكرة

: مت استخدام هذه كة، الثاينوتقليل سلوكيات فرط احلر 
 (Baker,2005;Bergum,2013)التمارين يف دراسات مماثلة  

 :على النحو اآليتويوضح الباحث هذه التمارين بالتفصيل 
1- Thinking Caps  

مبساعدة اإلهبام والسبابة، جتذب هبدوء  وصف التمرين:
األذنني إىل الوراء كما وتبسطها  من أعلى األذن ويدلك حنو 
األسفل، وتقوم بدورة حول كل جناح األذن قبل االنتهاء 

النشاطات اإلدراكية ، وتشمل ابالفص نكرر مرتني أو ثالثً 
اجتياز اخلط الوسيط  يستثيرها النشاط: /المعرفية التي

السمعي )املعرفة السمعية، االنتباه، تدقيق املالحظة، اإلدراك، 
الذاكرة( االستماع لصوتنا، ذاكرة العمل قصرية املدى، 
احملادثة الداخلية/الوساطة الشفوية )مهارات التفكري(، حتسني 

  االنتباه السمعي )متييز األصوات(.
 Arm Activation تنشيط الذراعين   -7

ن الرجالتكون يف حالة اجللوس أو الوقوف،  :وصف التمرين
على استقامة واحدة، يرفع الذراع فوق الرأس على استقامة 
وباليد األخرى منسك الذراع من اجلهة اليت تالمس األذن، 

ئري لكي مث نتنفس هبدوء وذلك بلم الشفتني على شكل دا
اليد املرفوعة باليد ، وجيذب ننشط العضالت بشكل متساوي 

املعاكسة هلا إىل جانبها، نعيد الكرة ثالث مرات، مع زفري يف  
كل مرة ونعد حىت مثانية، التنشيط يؤدي يف أربع اجتاهات: 
حنو الرأس، حنو األمام، حنو اخللف وبإبعاد الذراع عن الرأس، 

النشاطات وتشمل تبدل اليد ونقوم بنفس التمارين، 
 لتي يستثيرها هذا النشاط:اإلدراكية/المعرفية ا

مل إىل التناسق احلركي االنتقال من التناسق احلركي الشا -
، العمل يف احلقل الوسط البصري/اللمسي/احلسي الدقيق

مدة أطول لالنتباه أثناء عملية الرتكيز، يف احلركي، اسرتخاء 
لألعمال الكتابية، الرتكيز على بؤرة بدون إرهاق، حتسني 

، وسهولة استعمال اليدين يف تشغيل التناسق بني العينني
 األجهزة أو استعمال اآلالت املوسيقية.

  Belly Breathingالتنفس البطني  -3
: للبدء جيب وضع اليدين على البطن، الذقن وصف التمرين

للداخل واألضلع تسرتخي، يستخرج  اهلواء والرئتني بزفري 
فري هادئ، كما لو أنه نفخ يف ريشة لتطري أمامنا، يف كل ز 

نقم بإدخال بطن كما لو أننا نقرهبا للعمود الفقري، مث 
نستنشق اهلواء بشكل كبري وطويل، ومنأل الرئتني نقوم بتكرار 

أثناء الزفري ينحين يف الفعل وتعلو اليد أثناء الشهيق، وهتبط 
الظهر قليال إىل الوراء كي يدخل اهلواء بعمق يف الرئتني، نعيد 

ا نضع اليدين على كال اجلانبني العملية ثالث مرات وأخريً 
على مستوى األضلع ونضغط هبدوء حىت الزفري مث نستنشق 

ا، نعيد العملية عدة اهلواء كي تعلو األضلع اجلانية تلقائيً 
، النشاطات اإلدراكية مرات مث يعود للتنفس بطريقة عادية
 المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

سم وعقل أكثر اسرتخاء النشاط يف اخلط الوسيط احلركي، ج
 لرتكيز واستذكار أفضل، الرتكيز واالنتباه. 

 Neck Rollsدحرجة الرقبة  -4
لوس، نعتدل، الظهر يف وضعية وقوف أو ج: وصف التمرين
ن على استقامة، نتنفس والرجال ،ن مسرتخاةامستقيم، الكتف

رتك الرأس مييل إىل ن نقوم بزفري باسرتخاء الكتفني و بعمق مث
ذقن للداخل، نقوم بدحرجة الرأس هبدوء من جهة األمام، ال

أخرى مع التنفس هبدوء، الذقن يتدحرج مقابل الصدر على 
 شكل نصف دائري لينتهي مباشرة حتت خط الكتف، 
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 /المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:النشاطات اإلدراكية
أثناء الكالم، عالج مسعي ولساين يف السمع الداخلي 

، التنسيق بني املعرفة، التمييز، الذاكرة( باه،)مهارات االنت
املهارات البصرية والسمعية، التمييز واملسح البصري، 

 االستقرار االنفعايل والرتكيز .
5- Hook Ups   

دم اليسرى فوق كاحل : للبدء يعرب كاحل القوصف التمرين
ق معصم اليد ، مث يعرب معصم اليد اليسرى فو القدم اليمىن

صابع اليدين ولفهما ناحية اجلسم مث أ، يتم تشابك اليمىن
، مث ميةيضع الفرد لسانه يف سقف فمه خلف أسنانه األما

عادة إ، يتم ، ومسرتخي ء، وعميقييقوم الفرد بأخذ نفس بط
قدمني والذراعني ، وخيتم التمرين بعودة الالتمرين عدة مرات
مع مالمسة أصابع اليدين لبعضهما ملدة  لوضعهما الطبيعي

النشاطات مع االستمرار يف التنفس العميق،   دقيقة واحدة
تكامل  اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

وظائف نصفي الدماغ األمين واأليسر، ينشط اجلهاز 
 reticularواجلهاز الشبكي  vestibular systemالدهليزي 

system  حتسني مهارات ا يزيد من تركيز وانتباه املتعلموهذ ،
 .ل الضغط وزيادة االستعداد للتعلمل وتقلياالستدال

  Cross Crawlالحركات المتقاطعة    -6
تؤدى احلركات املتقاطعة من اجلانبني : وصف التمرين

وتكون متشاهبة حلركة املشي يف نفس  ،املتعاكسني للجسم
 يقف الشخص وهو مسرتخي  إذ ،املكان مع مشاركة الذراعني

  ،د اليمىن يف اخلط الوسيطمبالقاة الركبة اليسرى مع مرفق الي
 وتتناوب هذه احلركات لكال جانيب اجلسم.

النشاطات اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط: 
اجتياز اخلط الوسيط البصري، السمعي واحلسي احلركي، 

(، الوعي املكاين، الرؤية للجانبني )استعمال متزامن للعينني
والفصوص    vestibular systemالدهليزي  حتفيز النظام

ني نصفي الدماغ ، توليد وتقوية الرتابطات العصبية باألمامية
 ، حتسني مهارات التفكري العليا.ئعرب اجلسم اجلاس

 إجراءات الدراسة 

 :يتإجراءات الدراسة على النحو اآل سارت 
من عمادة باحث  احلصول على كتاب تسهيل مهمة -
رة  التعليم مبنطقة إدا ، موجه إىلحث العلمي يف اجلامعةالب

احلدود الشمالية بالتطبيق من أجل احلصول على البيانات 
 الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة. 

حدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر بطريقة إمت اختيار  -
جتماع باملعلمني وإدارة عشوائية. زيارة املدرسة املختارة واال

االنتباه وفرط وإلقاء حماضرة عن اضطراب تشتت  ،املدرسة
التشخيص )شروط  –التعريف احلركة تناول فيها الباحث 

الطرق العالجية  - (، معايري التشخيصالتشخيص
وذلك هبدف توعية املعلمني الذين سيقومون ، املستخدمة

 .باإلحالة األولية والفرز املبدئي
مت إعداد خطاب موجه ألولياء أمور الطالب من  -

وذلك للموافقة على مشاركة الصفوف الثاين وحىت السادس 
 .ث امليداينيف البح الطالب

ها تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية  ميثل -
ف استخراج معامالت ، هبدطالب إحدى املدارس االبتدائية

 .الصدق والثبات
ساسية  على حمل الدراسة األ تدريب املعلمني يف املدرسة -

 .تطبيق أدوات الدراسة
على حركات  يف املدرسة البدنيةتدريب معلم الرتبية  -
دليل مصور  طالع علىاال من خالل الذهنيةرياضة ال

 حركات.لل املوضحتعليمي الفيديو الومشاهدة 
بعد تطبيق  (93)ن= ديد عينة الدراسة األساسيةحت -

مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية  إذ، أدوات الدراسة
 (.88، وضابطة )ن=(89)ن=

: ت الدراسة على اجملموعتنيي ألدواالتطبيق القبل -
 .التجريبية والضابطة

على طالب اجملموعة  الذهنيةرياضة التطبيق حركات  -
 :يتعلى النحو اآل ريبيةالتج
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  يومياً الطالب بغرفة الرتبية البدنية مجع يتم. 
 التدريب واملمارسة الساعة السابعة والنصف صباحاً  بدأ

 .قيقةد 91ملدة 
 ( أسابيع1استغرق التطبيق )     كاملة بداية من
 .7/9183/ 91وحىت   9/3/9183
اجملموعتني:  على التطبيق البعدي ألدوات الدراسة -

 .التجريبية والضابطة
التطبيق  عن طريقاحلصول عليها حتليل البيانات اليت مت  -

القبلي والبعدي باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة 
 والوصول إىل نتائج الدراسة .

 النتائج يف ضوء اإلطار النظري مناقشة وتفسري -
 .دراسات السابقةوال

 حصائية المعالجة اإل

، والتحقق من الفروض قام أسئلة البحث عنلإلجابة     
 ,SPSS(Versionالباحث بإدخال البيانات يف برنامج 

، استخدم الباحث حتليل التباين املصاحب )حتليل (16.00
وذلك بعد  Analysis of Covariance (ANCOVA)التغاير( 

لقياس الفروق بني متوسطي درجات  ه، توافر شروط إجراء
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

تبار القياس القبلي كمتغري وذلك بعد األخذ يف االع
، ويرجع استخدام الباحث هلذا األسلوب إىل ضبط مصاحب

حىت وإن   أي فروق بني اجملموعتني على التطبيق القبلي،
كانت فروق طفيفة. ومت استخدام اختبار "ت" للعينات 

لقياس الفروق بني   Paired Sample T Testاملرتبطة 

متوسطات درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي 
لكل من اجملموعة التجريبية والضابطة بعد التأكد من الشروط  

 .الالزمة الختبار "ت"
وحساب نسبة التباين املفسر كما مت حساب حجم التأثري 

قيمة  عن طريقمن املتغري التابع اليت ترجع ألثر املتغري املستقل 
يف حاليت اختبار حتليل التغاير  Eta Squaredمربع إيتا 

ANCOVAوقد ختبار "ت" باستخدام احلاسب اآليل، ا ،
استخدم الباحث حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS-v16) ليل نتائج البحث.يف حت 

 النتائج 

توجد " ينص الفرض األول على : اختبار الفرض األول:
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة 

تباه التجريبية واجملموعة الضابطة يف أبعاد اضطراب تشتت االن
( ، فرط احلركة، االندفاعيةوفرط احلركة )تشتت االنتباه

بيق البعدي بعد عزل أثر القياس والدرجة الكلية يف التط
 ".قبلي لصاحل اجملموعة التجريبيةال

والختبار صحة الفرض األول مت إجراء حتليل التباين     
، وحساب ANCOVAاملصاحب )حتليل التغاير( 

املتوسطات واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب 
عاد اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على أب

اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية 
بار القياس القبلي متغري للمقياس وذلك بعد األخذ يف االعت

 ( ذلك3ويوضح جدول ) .مصاحب

 3جدول 
 بليالمتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس الق 

 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل  المجموعة   البعد 
 4.83 33.40 التجريبية  تشتت االنتباه

 5.03 49.81 الضابطة 
 2.50 32.89 التجريبية  فرط احلركة

 2.61 32.46 الضابطة 
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 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل  المجموعة   البعد 
 2.28 32.25 التجريبية  االندفاعية

 2.38 34.63 الضابطة 
 7.48 99.03  التجريبية الدرجة الكلية 

 7.80 116.72 الضابطة 

( وجود فرق بني املتوسطات املعدلة 3يتبني من جدول )
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على أبعاد 

لصاحل  ،اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية
اجملموعة التجريبية. وللتحقق من أن الفروق بني املتوسطات 

صائيًا مت استخدام حتليل التباين املصاحب دالة إح
ANCOVA( يوضح نتائج حتليل التباين 3. وجدول )

املصاحب لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني 
 بعد ضبط القياس القبلي.

 4جدول 
ى أبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عل 

 الحركة بعد ضبط التطبيق القبلي
 الداللة F متوسط  المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  األبعاد

 0.075 2.699 744.197 3 2232.59 النموذج املعدل تشتت االنتباه
 *0.045 4.604 1269.327 1 1269.327 األثر التجرييب

   275.685 19 5238.019 أاخلط
    99 7470.609 اجملموع املعدل

 0.321 1.248 91.248 3 275.056 النموذج املعدل فرط احلركة
 0.133 2.461 180.767 1 180.767 األثر التجرييب

   73.441 19 1395.379 اخلطأ
    99 1670.435 اجملموع املعدل

 *0.02 4.145 258.098 3 774.293 النموذج املعدل االندفاعية
 0.378 0.814 50.693 1 50.693 األثر التجرييب

   62.273 19 1183.185 اخلطأ
    99 1957.478 اجملموع املعدل

 0.393 1.052 697.861 3 2093.584 النموذج املعدل الدرجة الكلية 
 0.773 0.086 56.739 1 56.739 األثر التجرييب

   663.372 19 12604.069 اخلطأ
    99 14697.652 اجملموع املعدل

إحصائيًا بني  ةق دالو وجود فر ( 3يتضح من جدول )
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعد 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية (F=4.604(0.04))تشتت االنتباه 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني كما أشارت إىل 

ني التجريبية والضابطة على كل موعتمتوسطي درجات اجمل
، وبعد االندفاعية (F=2.461(0.133)): بعد فرط احلركة من

(F=0.814(0.378)) والدرجة الكلية ،(F=0.086(0.773)). 

يف حتسني  البدنيةلتمارين لوهذه النتيجة تدل على وجود أثر 
يف أبعاد فرط   هلا، وعدم وجود أثر عرض تشتت االنتباه

  .ندفاعية والدرجة الكليةاحلركة واال
:  توجد : ينص الفرض الثاين علىاختبار الفرض الثاني

فروق ذات داللة إحصائيًا  بني متوسطي درجات اجملموعة 
ات سرعة املعاجلة  التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار 

، مسح بصري( )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية
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تطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس يف ال ،والدرجة الكلية
 .، لصاحل اجملموعة التجريبيةالقبلي

التباين والختبار صحة الفرض الثاين مت إجراء حتليل 
، وحساب املتوسطات ANCOVAاملصاحب )حتليل التغاير(

واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب اجملموعتني 
ارات سرعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على اختب

األخذ يف االعتبار القياس وذلك بعد  ،املعاجلة والدرجة الكلية
 ( ذلك.7غري مصاحب. ويوضح جدول )القبلي كمت

 5جدول 
 المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس القبلي 

 الخطأ المعياري المعدل وسط المعدلالمت المجموعة البعد

 مقارنة لفظية
 1.17 32.75 التجريبية
 1.23 21.17 الضابطة

 مقارنة عددية
 0.93 24.49 التجريبية
 0.98 19.17 الضابطة

 مقارنة مكانية
 0.33 17.62 التجريبية
 0.35 13.74 الضابطة

 مسح بصري
 1.57 47.29 التجريبية
 1.64 35.79 الضابطة

 لدرجة الكليةا
 2.73 122.22 التجريبية
 2.85 89.89 الضابطة

( وجود فروق بني املتوسطات املعدلة 7يتبني من جدول )
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على 

. وللتحقق من أن ت سرعة املعاجلة  والدرجة الكليةاختبارا
ليل الفروق بني املتوسطات دالة إحصائيًا مت استخدام حت

 التباين املصاحب.

( يوضح نتائج حتليل التباين املصاحب لداللة 6وجدول )
 القياس جملموعتني بعد ضبطالفروق بني متوسطي درجات ا

ي.القبل

 6جدول 
 المعالجةنتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبارات سرعة  

 الداللة F متوسط  المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 0.001 57.53 925.47 3 2776.37 النموذج املعدل مقارنة لفظية

 0.05 4.387 70.683 1 70.683 األثر التجرييب
   16.086 19 305.628 اخلطأ

    99 3082.000 اجملموع املعدل
 0.001 38.258 399.258 3 1197.575 املعدلالنموذج  مقارنة عددية

 0.04 5.043 52.615 1 52.615 األثر التجرييب
   10.434 19 198.251 اخلطأ

    99 1395.826 اجملموع املعدل
 0.001 24.187 32.205 3 96.614 النموذج املعدل مقارنة مكانية

 0.001 26.837 35.733 1 35.733 األثر التجرييب
   1.332 19 25.299 اخلطأ
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    99 121.913 اجملموع املعدل
 0.001 15.185 441.699 3 1325.007 النموذج املعدل مسح بصري

 0.02 8.514 247.641 1 247.641 األثر التجرييب
   29.087 19 552.646 اخلطأ

    99 1877.652 اجملموع املعدل
 الدرجة الكلية

 
 
 

 0.001 52.448 4682.225 3 14046.678 النموذج املعدل
 0.05 4.070 363.373 1 363.373 األثر التجرييب

   89.273 19 1696.193 اخلطأ
    22 15742.870 اجملموع املعدل

(: وجود فروق دالة إحصائيًا بني 6يتضح من جدول )
 متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على كل

((، واختبار 0.05)F=4.387): اختباراملقارنة اللفظية من
( ((، واختبار املقارنة املكانية0.04)F=5.043املقارنة العددية )

(F=26.837(0.001 واختبار املسح البصري ،)
(F=8.514(0.02( والدرجة الكلية ،))F=4.07(0.05 وبذلك ))

وهذه النتيجة تدل على وجود أثر  .اينيتم قبول الفرض الث
 . سرعة املعاجلةيف حتسني  البدنيةللتمارين 

توجد " لثالث : ينص الفرض الثالث على:اختبار الفرض ا
سطي درجات اجملموعة فروق ذات داللة إحصائية بني متو 

التطبيقني القبلي والبعدي يف أبعاد اضطراب  التجريبية يف
، تباه وفرط احلركة )تشتت االنتباه، فرط احلركةتشتت االن

 . التطبيق البعدي"لصاحل ،االندفاعية( والدرجة الكلية
والختبار صحة الفرض الثالث مت استخدام اختبار 

  شارة الرتب للمجموعات املرتبطةويلكوكسون إل
 .نتائجال( 5ويوضح جدول )

 2جدول 
أبعاد  التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على المجموعة درجات رتب بين متوسطي للفروق وداللتها (Z) وقيمة ولكوكسون اختبار نتائج

 .ةنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلياضطراب تشتت اال

ذات داللة إحصائية عند  فروقي  وجودأشارت النتائج إىل 
جملموعة درجات طالب ا رتب ( بني متوسطات(0.01مستوى

التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت 
وهذه النتيجة ، (2.293والدرجة الكلية ) 2.474)االنتباه )

أثرًا إجيابيًا على حتسني االنتباه  البدنيةلتمارين لتدل على أن 

 لدى الطالب ذوي اضطراب تشتت االنتباه ،والدرجة الكلية
 نامج.الرب وفرط احلركة املشاركني يف 

بني  ات إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيً كما أشار     
 ة التجريبية يف التطبيقني القبليدرجات اجملموع رتب متوسطي

، واالندفاعية (1.726والبعدي على أبعاد فرط احلركة )
، وهي قيم مجيعها غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل (1.805)

 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الرتب البعد
 *0.013 2.474 70.50 7.05 81 الرتب السالبة تشتت االنتباه

 7.50 3.75 9 الرتب املوجبة
 0.084 1.726 61 6.78 2 الرتب السالبة فرط الحركة

 17 5.67 3 الرتب املوجبة
 0.071 1.805 62 6.89 2 الرتب السالبة االندفاعية

 16 5.33 3 الرتب املوجبة
 *0.022 2.293 50 5.56 2 الرتب السالبة الدرجة الكلية

 5 5 8 الرتب املوجبة
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الندفاعية بني سلوكيات فرط احلركة وا سن يفعدم وجود حت
 التطبيقني القبلي والبعدي .

توجد " : ينص الفرض الرابع على:اختبار الفرض الرابع
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة 

رعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات س

، يةنة العددية، املقارنة املكان، املقار املعاجلة  )املقارنة اللفظية
 ". ، لصاحل التطبيق البعدياملسح البصري( والدرجة الكلية

 استخدام اختبار متوالختبار صحة الفرض الرابع     
ويوضح شارة الرتب للمجموعات املرتبطة ويلكوكسون إل

 نتائج.ال( 8جدول )
 8جدول 

على التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  عةالمجمو  درجات رتب بين متوسطي للفروق وداللتها (Z) وقيمة ولكوكسون اختبار نتائج 
 اختبارات سرعة المعالجة  والدرجة الكلية

 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الرتب البعد
 0.002 3.062 صفر صفر صفر الرتب السالبة المقارنة اللفظية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة 
 0.005 2.828 3 1.50 9 الرتب السالبة المقارنة العددية

 75 7.50 81 الرتب املوجبة
 0.002 3.065 صفر صفر صفر الرتب السالبة المقارنة المكانية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة
 0.003 2.941 صفر صفر صفر الرتب السالبة المسح البصري

 66 6 88 الرتب املوجبة
 0.002 3.061 صفر صفر صفر الرتب السالبة الدرجة الكلية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة
ذات داللة إحصائية بني  فروقي  وجودأشارت النتائج إىل     

طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  رتبمتوسطات 
، ات سرعة املعاجلة والدرجة الكليةالقبلي والبعدي على اختبار 

، املقارنة اللفظيةختبار ( ال3.169" )Zبلغت قيمة " فقد
ختبار ( ال3.167، و)املقارنة العدديةختبار ( ال9.191و)

، املسح البصريختبار ( ال9.238، و)املقارنة املكانية
وهذه  .دالة، وهي قيم مجيعها ( للدرجة الكلية3.168و)

النتيجة تدل على أن لتمارين حركات الدماغ أثرًا إجيابيًا على 
ذوي اضطراب تشتت  حتسني سرعة املعاجلة لدى الطالب

 .احلركي باه وفرط احلركة املشاركني يف  الربنامجاالنت

 :المناقشة
هدف البحث احلايل إىل التعرف على التأثري الذي ميكن أن 

يف حتسني أعراض اضطراب تشتت   البدنيةالتمارين حتدثه 
 االنتباه وفرط احلركة  وسرعة معاجلة املعلومات.

 في تحسين اضطراب الرياضة الذهنية تمارينأواًل: أثر 
 .تشتت االنتباه وفرط الحركة

وجود فروق ذات داللة أشارت نتائج الفرض األول إىل     
ب اجملموعتني التجريبية إحصائية بني متوسطي درجات طال

، كما أشارت عد تشتت االنتباه والدرجة الكليةيف بُ  والضابطة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي إىل 

أبعاد )فرط  يف تجريبية والضابطة الدرجات طالب اجملموعتني
أشارت كما  ( بعد عزل أثر القياس القبلي.، االندفاعيةاحلركة

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية  إىل نتائج الفرض الثالث
بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية يف 
التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت االنتباه والدرجة 

ت إىل عدم وجود كما أشار  لصاحل التطبيق البعدي،الكلية 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  افروق دالة إحصائيً 

لي والبعدي على أبعاد فرط والضابطة يف التطبيقني القب
، واالندفاعية مما يشري إىل عدم وجود حتسن يف  احلركة
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أثر  دمما يدل على وجو  سلوكيات فرط احلركة واالندفاعية.
االنتباه وعدم وجود أثر يف يف  حتسني   البدنيةلتمارين اهلذه 

ث هذه النتيجة  الباح وويعز  حتسني فرط احلركة واالندفاعية 
 :يةتإىل األسباب اآل

 إلحداث أثر   الذهنيةرياضة الحركات  كفاية مدة ممارسة
 فرميان أشارت نتائج دراسة إذ دال بني اجملموعتني،

(Freeman,2000) 87رياضة الدماغ ملدة  اتأن ممارسة حرك 
 .ADHDلتحسني أداء الطالب ذوي اضطراب  دقيقة كافي 

 متارينThinking Caps, Arm Activation, Belly 

Breathing   والذي يؤدي ممارستها إىل حتسني االنتباه والرتكيز
كانت متثل التمرينات األوىل يف سلسلة احلركات املمارسة، 

أثناء املمارسة مما  يفلدافعية توافرت عناصر احلماسة وا من مثو 
، وهذا داث حتسن يف  سلوكيات االنتباهيةأثر إجيابيًا يف  إح

من أن استخدام  Dennison (1994يتفق مع ما أشار إليه )
تساعد الطالب يف حتسن قدرهتم على  لذهنيةرياضة اال

مت تصميم هذه االسرتاتيجية من خالل استخدام  إذاالنتباه، 
 Crossing Bodyرب خط منتصف اجلسم حركات معينة تع

Midline ديهم بؤرة الرتكيز ل ىمما يزيد من قدرة الطالب عل
 .وتقليل مستويات الالنتباهية

  اللياقة البدنية املنخفضة وتدين األداء املهاري احلركي لدى
س ما هو شائع من تصور هذه الفئة من الطالب على عك

ب يظهرون مفاده أن األطفال ذوي هذا االضطرا ئخاط
نشاطًا بدنيًا أكرب لتوفر النشاط الزائد لديهم، حيث أشارت 
نتائج بعض الدراسات أن هذه الفئة من الطالب يعانون من 
لياقة بدنية منخفضة ومشكالت يف املهارات احلركية حىت يف 

  Stimulated Medicationsحالة تناول األدوية احملفزة 
(Harvey, Reid, Grizenko, Mbekou, Ter-

Stepanian&Joober,2007) كما أشارت نتائج بعض ،
ية لدى هؤالء األطفال الدراسات أن مستويات اللياقة البدن

 ,Ballard)ضطراب أقل من أقراهنم العاديني ذوي هذا اال
1977; Boileau,Ballard,Sprague,Sleator&Massey, 

 (1976;Harvey&Reid,1997)،  هذه اإلعاقات  من مثو
أدت هبؤالء األطفال   Functional Impairmentsالوظيفية 

سلوكيات فرط  إىل أن يكونوا أقل نشاطًا مما أثر يف حتسن
 .احلركة واالندفاعية

 مت تطبيق التدريب بداية  إذ، الدراسة امليدانية وقت تطبيق
متثل  دة، هذه املأسابيع كاملة 1ة أبريل وحىت هناية مايو ملد

ىل الفوضوية والالمباالة هناية العام ومييل فيها الطالب إ
زداد فيها النشاط ي من مثبسبب العطلة الصيفية املتوقعة و 

وتزداد حدة فرط  املتمثل يف اجلري واملشي واللعب البدين
 .يف هذا البعد احلركة مما يقلل من ظهور أثر التدريب

  جبودة  لوكيةتأثر تقييمات املعلمني لألعراض الس
أدبيات البحث أن  أشارت إذ، العالقات مع الطالب

املعلمني الذين لديهم عالقات جيدة مع طالهبم يقدمون 
أكثر من الذين لديهم عالقات سلبية مع  اإجيابيً  اتقييمً 

، ونتيجة لذلك فإن التقييم قد يتأثر يف ضوء هذه طالهبم
 العالقات. 

  يف  ر  ــقد يكون  لنمط التعلم املفضل للطالب أث
 (Walker,2008) والكري اسةأشارت نتائج در  إذممارستهم، 

، لذهنيةرياضة االأن منط التعلم املفضل يؤثر يف أداء حركات 
 Kinesthetic Learnersفالطالب من ذوي النمط احلركي 

يشعرون مبستويات استمتاع ومحاس ألداء احلركات  أكثر من 
، مما يؤثر يف أمناط التعلم السمعية والبصرية الطالب ذوي

 أفضل. وقد تبني للباحث بعد رغبة الطالب يف إظهار أداء
طالب اجملموعة التجريبية  املقابالت اليت أجراها مع معلمي

 ( طالبًا من هذه اجملموعة أمناط تعلمهم املفضلة88أن )
  اواحدً  اطالبً  نيف حني أ، ترتاوح ما بني السمعية والبصرية

 منط تعلمه حركي.
تمثلة يف امل البدنيةعدم وجود أثر للتمارين نتيجة  ختتلفو     

فراط يف حتسني سلوكيات اإل احلركة عن طريقالرياضة الذهنية 
 نيابق نتيجة دراسةاحلركي واالندفاعية مع 
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 (Gapin, et al, 2011) ،نتيجة وجود أثر  إال أهنا تتفق
 ية من خالل احلركةاملتمثلة يف الرياضة الذهن البدنيةللتمارين 

 من كل    مع نتائج دراساتيف حتسني االنتباه 
(Bergum,2013; Ahmed&Mohamed,2011; Medina et 

al.,2010;Baker,2005)  ،،؛ الشريفني، فرح9189عيسى ،
9189.) 

ثانياً: أثر حركات رياضة الدماغ في تحسين سرعة معالجة 
 المعلومات  

وجود  فروق ذات داللة إىل  الثاينأشارت نتائج الفرض     
ريبية واجملموعة بني متوسطي درجات اجملموعة التج ةإحصائي

، مقارنة )مقارنة لفظية ةالضابطة يف اختبارات سرعة املعاجل
، مسح بصري( والدرجة الكلية يف عددية، مقارنة مكانية

. وأشارت  نتائج الفرض الرابع إىل وجود التطبيق البعدي
فروق  ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب 

قبلي والبعدي على اجملموعة التجريبية يف التطبيقني ال
ة ويعزو الباحث ذلك اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلي

 :يةتلألسباب اآل
  اولَدت لدى الطالب سلوكً  لذهنيةياضة االر حركات 

طلب منهم  إذ، behavioral momentumبالنجاح  احلظيً 
أداء مهام بسيطة )احلركات( واليت يتسم درجة النجاح يف 

( 1) ملدةب ممارسة هذه احلركات أدائها باالرتفاع، ويعق
حتمالية ا ختبارات سرعة املعاجلة واليتاإكمال مهام  ،أسابيع

ن اإلرادة العالية للمحاولة فإ من مث، و النجاح يف أدائها أقل
النجاح السابق يف أداء احلركات زاد من احتمالية  بسبب

 .نجاح يف أداء مهام سرعة املعاجلةال
  يف تنشيط جانيب الدماغ  هنيةالذرياضة ال متارينساعدت

، مما أدى إىل زيادة كفاءة ورة متزامنةبص راألمين واأليس
معاجلة املعلومات اللفظية )واليت يتم جتهيزها يف النصف 

 يتم جتهيزها يف واملعلومات غري اللفظية )واليت ،األيسر(
، كما أن ممارسة هذه احلركات ينتج عنها النصف األمين(

إىل الدماغ مما يزيد من كمية  blood flowزيادة تدفق الدم 

معاجلة  ته يفماغ، وهذا يؤدي إىل زيادة قدر األكسجني يف الد
 املعلومات.

  سامهت يف ختفيف  الذهنيةرياضة ال متارينقد تكون
 التحمل العقلي التمارين وزيادة عن طريقالضغط النفسي 

mental endurance  ساعد يف شعور الطالب  مما
 .عالية الدماغ يف جتهيز املعلوماتزيادة ف من مثو ، باالسرتخاء

  ة املعاجلة املستخدمة يف مقاييس سرعيف يستند األداء
، ونظرًا ملا أشارت بدرجة كبرية على االنتباه البصري الدراسة

حتسن االنتباه يف التطبيق من  الثالثنتيجة الفرض  هإلي
،  عاجلة حتسن األداء على سرعة امل، فإن هذا يؤدي إىلالبعدي

زادت من قدرة الدماغ على  الرياضة الذهنية متارينكما أن  
وتتسم حركة ،  detect motion visuallyكشف احلركة بصرياً 

أثناء يف العني بسالسة عند االنتقال من مثري إىل مثري 
أدت هذه احلركات إىل زيادة النشاط  من مثو  ،القراءة

، حركة العني النظام الذي يتحكم يفالدماغي يف اجلزء من 
فاحلركة البصرية يتم التحكم فيها بواسطة جمموعة خاصة من 

 magocellularاخلاليا العصبية البصرية يطلق عليها نظام 

system  يف التحكم يف االنتباه  ادورًا رئيسً هذا النظام يلعب
 .(Stein,2003) البصري

 التوصيات 

  :يتأالبحث توصيات أساسية  تشمل ما ي تقدم نتائج هذا  
   مثلة تامل البدنيةالتمارين تدريب املعلمني على تضمني

داخل حجرات  احلركة  عن طريقيف متارين الرياضة الذهنية 
ودة يف بداية احلصة ، كأن يقوم املعلم لدقائق معدسةالدرا

 Thinking Caps, Armبتدريب الطالب على ممارسة متارين 

Activation, Belly Breathing وخالل باهلتحسني االنت ،
الفرتات الزمنية بني احلصص الدراسية على مدار اليوم 

من أجل  لذهنيةرياضة االالدراسي يتم ممارسة باقي حركات 
  on-tasks behaviorsالسلوكيات الالزمة إلمتام املهامزيادة 

 .off-tasks behaviors السلوكيات املعطلة إلمتام املهاموتقليل 
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 ية ضمن متارين طابور تضمني هذه التمارين الرياض
 الصباح املدرسي.

 ن إإذ على عينة أكرب يف احلجم،  سةعادة هذه الدراإ
مما قد يؤثر يف  ة الكبري يقلل من اخلطأ املعياري،حجم العين

 تعميم النتائج.و املوثوقية زيادة  درجة   من مث، و النتائج
  ملدة تزيد عن مدة الربنامج إعادة هذه الدراسة مع إطالة
 ع .أسابي 1
 لدراسة خالل الفصل الدراسي األولإعادة تطبيق هذه ا ،
ن إجراء الدراسة منذ بداية العام الدراسي سيؤدي إىل  إ إذ

جزء من  على أهنا البدنيةللتمارين تغيري نظرة الطالب 
، مما يقلل من مستوى االرتباك روتينهم الطبيعي املمارس

 .راسةالذي رمبا يؤثر يف نتائج الدوالتشويش والتغري 
  ذوات  اإلناثالدراسات املستقبلية ميكنها تضمني

ذا كانت نتائج هذه الدراسة إملعرفة ما ، ADHD اضطراب 
 أيضاً أم ال. اإلناثميكن تعميمها على 

  على الرغم من استحالة الوصول إىل املوضوعية التامة يف
يوصي الباحث ، ناء املالحظة وتسجيل السلوكأثيف التقييم 

سة  احلالية باستخدام طرف ثالث يالحظ سلوك بإعادة الدرا
فإن  من مث، و هم على مقاييس الدراسةءويقيم أدااألطفال 

األفكار واآلراء املسبقة للمعلمني وعالقاهتم بالطالب 
 .تتداخل مع املوضوعية يف التقييم املشاركني ال

  يوصي الباحث بضرورة إنشاء هيئات خاصة بوزارة
يم حاالت األطفال ذوي الصحة يناط هبا عملية تقي

احلاجات اخلاصة واليت تتم إحالتهم بناء على تقارير املعلمني 
 .اخلدمات املناسبة هلم يتم توفريوالوالدين حىت 
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Abstract: The present study aimed to determine the effect of physical activity through brain gym in decreasing the severity 

of ADHD symptoms, and in enhancing information processing speed . The study participants, included (23) students from 

second grade to sixth grades, divided into two groups: experimental group (12) students,and control group(11)students. The 

instruments of the study included :identification checklist of ADHD symptoms, ADHD scale,  information processing speed 

tests,and brain gym exercises . the researcher used quasi experimental design .The results showed that :there are significant 

differences between the means scores of experimental group and control group in attention symptom in favor to experimental 

group and there are not  significant differences between the means scores of experimental group and control group in both 

hyperactivity and impulsivity symptoms and total score. There are significant differences between the means scores of 

experimental group and control group in information processing speed tests and total score in favor to experimental group. 

There are a significant differences between the means scores of pre-and post-tests for the experimental group  in  inattention 

symptom and total score,but there are not significant differences between the means scores of pre-and post-tests for the 

experimental group  in  hyperactivity and impulsivity. The results indicated also  there are significant differences between the 

means scores of pre-and post-tests for the experimental group  in all tests of  information processing speed and total score  ,in 

favor to post- test. 

  

Keywords: physical activity; information processing speed; attention deficit   hyperactivity disorder. 

 

 

 

 

 



 



 عبدالعزيز بن سامل النوح: التمكني اإلداري مدخل إلصالح املدرسة

 

97 

 
 

 صالح المدرسةإلداري مدخل إلالتمكين ا
 عبدالعزيز بن سالم النوح

 قسم اإلدارة الرتبوية -كلية الرتبية  –جامعة امللك سعود 
 هـ8341/ 6/ 83 وقبل -هـ 22/2/8341 قدم للنشر

ولتحقيق أهداف  ،املدارس قادة وبناء تصور لتمكني  ،ومعوقات التمكني ،التمكني حىل التعرف على متطلبات جنا إهدفت الدراسة  المستخلص:
 ، ا  قائد( 180)استجاب منهم  قائد (200)املدارس عددهم  قادة داة للدراسة طبقت على عينة منأواالستبانة  ،الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي

 رز النتائج: أبمن و  ،املدرسية للقيادة ويا  بتر  مشرفا   (16)  استجاب منهم مشرفا   (21) عددهم املدرسية مبدينة الرياض  القيادةومجيع مشريف 
 .(3.31)متوسطة مبتوسط حسايب  قادة املدارسن العوائق اليت تقف يف طريق متكني أاملدرسية يرون القيادة ومشريف املدارس  قادةأن  -8
 .قادة املدارسالنظام يعد العائق األكرب  لتمكني املدرسية يرون أن القيادة املدارس ومشريف  قادةأن   -2
 :من أبرزهااملدارس  قادةكني أمام مت من العوائق اهناك عدد  أن   -4

 .  مركزية الوزراة -
 .على متطلبات تطبيق التمكني املدارس قادةعدم تدريب -
 . عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني-
 .املدارس  بقادةغياب ثقة اإلدارة العليا  -
 .وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف-
 .املدارس قادة عداد إضعف -
 .املدارس على املعلمني  قادة التمكني يزيد من سيطرة  -

 رزها:أبن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أ -3
 .املدارس لقادةمنح الثقة  

 .املدارس قادةالتزام الوزارة بدعم 
 م.اليت نسعى لتمكينهاملدارس  لقادةوضع برنامج تدرييب 

 .املدارس قادةاالبتعاد عن الرقابة املباشرة على 
وفقـا  ملتريـا عـدد و ، وفقـا  ملتريـا الوفيفـةاملـدارس  قـادةعينـة الدراسـة  ـو معوقـات متكـني إحصائية بني متوسـط إجابـات  فروق ذات داللةال توجد    -5

 .سنوات اخلرب
وفقا  ملتريا املؤهـل العلمـي لصـاا  العينـة مـن املدارس  قادةعينة الدراسة  و معوقات متكني إحصائية بني متوسط إجابات  فروق ذات داللة توجد  -6

 .محلة البكالوريوس
 . املدارسقادة داري لإلبناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني ا    -7
 

 إصالح املدرسة، القيادة املدرسيةداري، التمكني  اإل :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

صالح وحتسني املنظومة إتسعى معظم دول العامل إىل    
وثورة  ،فرزهتا العوملهأاليت  حدياتالتعليمية ملواجهة الت
صالح املدرسة إىل إفاجتهت تلك الدول  ،االتصاالت احلديثة

ن أة إلصالح املنظومة التعليمية، ذلك ساخلطوة الرئي بوصفها
ىل إاملدرسة هي اليت ترتجم اخلطط والسياسات التعليمية 

ىل "أن الترييا والتجديد يف إ (2000)، ويشا فتح اهلل واقع
أو إدارة التعليم بل البد أن  ،جمال التعليم ال حتدث يف الوزارة

ن املخططني هلم أن يتصوروا من وأ ،تتم يف املدرسة
وأن يضعوا اخلطط إال أهنا لن تؤيت  ،صالحات ما يشاءوناإل

 .مت تنفيذها باملدرسة"مثارها إال إذا 
يف شهد لنظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية او 

  ةصالح منظومته التعليميإل ملحوفا   نشاطا   خاة ألونة اآلا
ويتضح ذلك  ،جبميع جوانبها، وخاصة فيما يتعلق باملدرسة

من املبادرات والتجارب اليت قامت هبا وزارة التعليم فعلى 
 املدارس اجلاذبةو (، 1420)سبيل املثال املدارس الرائدة 

 ،(1425 ،)نظام املقررات تطوير التعليم الثانويو  ،(1421)
 . (1433 تطوير التعليم الثانوي )النظام السنويو 

كاملدارس سبقها من جتارب  ن هذه اجلهود وما أ إال
سلوب أغفلت بشكل كبا حتسني أ، واملدارس املطورة الشاملة

صالح بنية املدرسة ومل يرافقها إالقيادة املدرسية فحاولت 
مما يتطلب  ،د املدرسةاري الذي يقو إلدسلوب اصالح لألإ

سلوب إداري جديد يعزز من جودة العملية أالتوجه إىل 
املدرسة اختاذ القرارات قيادة التعليمية وجيود خمرجاهتا ويتيح ل

سلوب ينقلنا من مركزية الوزارة يف أ املالئمة بالسرعة املناسبة،
ن تصبح املدرسة قادرة على اختاذ القرارات أىل إاختاذ القرار 

 هدافها.ألاملناسبة لظروفها احملققة 
ساليب إدارية أومداخل و  اصيري  وزارة التعليم  تبينن إ

 صبح مطلبا  أداري املدرسي جديدة لتحسني وتطوير العمل اإل
داري إلسلوب التمكني اأساليب ألك الهم تأ، ومن ملحا  

واخر أدارة إلدبيات اأتبلور يف ، نسبيا   احديث   د  الذي يع

 Evans)يشا ) اويهدف كم ،من القرن املاضيات الثمانين

بداعية والفكرية من إلمن الطاقة ا االستفادة"إىل   2014:369,
كرب يف أعطاء العاملني حرية إىل إالتمكني  اجلميع" ويسعى

سلوب ألفهذا ا اختاذ القرارات يف جمال وفائفهم احملددة ،
جاء ليطالب بالتخلي عن النموذج القدمي الذي يركز على 

 ،عطاء الثقة يف العاملنيإىل إاملراقبة والتحكم يف العاملني 
 ومنحهم القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات. 

 ،دارة املدارسإنقلة نوعية يف  د  يع قادة املدارسفتمكني 
 ،داء العاملنيأوحتسني  املدرسة يساعد على تطوير فهو

ها ، ويساعد على سرعة حل املشكالت اليت تواجه
داريا  حديثا  ميكن أن يساعد يف إسلوبا  أفالتمكني "ميثل 

كما يعد اسرتاتيجية فاعلة   ،حتقيق مستويات عالية من األداء
وتطوير مهارات وقدرات ومعارف األفراد العاملني  ،لتنمية

 (. 49-48  2013.  .احلسيينو ،")جالب
م يساهم يف زيادة انتمائه قادة املدارس ن متكنيإ

تطوير يف  كما يساهم   ،هبا ونللمهام اليت يقومملدارسهم و 
حبرية  فشعورهم ،ق الرضا الوفيفيحيقئهم، و مستوى أدا

لعوامل اليت التصرف واملشاركة واالستقاللية يف العمل من ا
ويشجعهم على روح  ،قادة املدارستؤدي إىل زيادة رضا 

 املبادرة واالبتكار .
شار أ الترييا املنظمات كم ا  جديد ا  سلوبأويعد التمكني 

سلوب أن التمكني أ من( 29 :   2009،صاا)ىل ذلك إ
شد أكثر منافسة و أجديد لترييا املنظمات باجتاه مستقبل 

نه جيعل املنظمات يف غاية املرونة والقدرة على أكما   ،اتعقيد  
 والتكيف. التعلم 

هم ءعطاإو املدارس  قادة ن متكني إالقول  ومما سبق ميكن
 من يريان أاحلرية يف اختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم ميكن 

 .هاصالحإيساهم يف املدرسة و 
 : مشكلة الدراسة

على الرغم من اجلهود الكباة اليت تبذهلا وزارة التعليم    
املدرسة بصفة لتطوير و  ،التعليم بصفة عامةعملية لتحسني 
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ما زالت قائمة ومؤثرة هناك حتديات ومشكالت  فإن ،خاصة
برزها ما يتعلق مبركزية وزارة التعليم أ، من وير التعليمطعلى ت
 دارية لوزارة التعليم.لقت بظالهلا على مجيع املناشط اإلأاليت 

إىل القضاء على احملاوالت دت أن مركزية الوزارة إ     
كما أدت  ،لقادة املدارس اإلبداعية والتطويرية وروح املبادرة

اليومية  املدرسةل عماأيف تسياها  قادة املدارسىل عدم قدرة إ
مدير تعليم ووكيل ليه إأشار ا ، وهذا مقيادهتا وفق منظور

غا "أن املدرسة  منسابقا   (الرتبية والتعليمالتعليم )لوزارة 
خمولة البتة أن جتتهد يف تسيا أعماهلا وفق منظور قيادهتا 
الرتبوية ومن معها من معلمني وغاهم، وإمنا على القيادة 

من إدارات  أعمال املدرسة وفق ما يرد يوميا   الرتبوية أن تسا
وهي يف مجلتها إمالءات وتوجيهات تعكس الرتبية والتعليم...

رؤية تلك األقسام واإلدارات مما يعين أهنا قد ال تالمس الواقع 
الذي تتطلع له القيادة الرتبوية يف املدرسة، سواء يف جمال 

ة واإلدارية التطوير أو يف جمال معاجلة األداءات الرتبوي
.هلذا .تنفرد هبا عن غاها من املدارس. للمدرسة اليت حتما  

نرى حترير املدرسة من سلطة سيل التعاميم، ومن التوجيهات 
احملنطة ذات الصيغ اجلامدة اليت ال تساعد املدرسة على 
التطوير ورفع كفاءة األداء، وعوضا  عن هذا توكل املهمة 

)  والعاملني فيها كافة" للمدرسة نفسها ممثلة يف قادهتا
  (1435املعيلي، 

حتديات كباة ومشكالت  فقادة املدارس يواجهون
كثر قدرة على أ جتعلهمصالحيات ىل إ ويفتقرونمتعددة 

مما حيتم على وزارة التعليم  ،بكفاءة وفاعلية مالقيام مبسؤولياهت
ىل ذلك إرت اشأصالحيات واسعة كما قادة املدارس  عطاءإ

ودراسة  ،(2014)العديد من الدراسات منها دراسة احملرج 
قادة املدارس من ضرورة منح  (2014 ) داركهو  ،الزايدي

قادة منح  عدي، و صالحيات تعينهم على القيام مبسؤولياهتم
كما أشار   هملتمكين ةخطوة رئيس صالحيات واسعةاملدارس 

 اتالصالحيمنح ن أ( من Cartwright,2002:.14)ىل ذلك إ
  .مرحلة انتقالية د  ني الكامل ويعخطوة يف طريق التمك د  يع

صالح املدرسة بتبين إىل إن احلاجة أوالباحث يرى 
سلوب التمكني زادت بسبب كثرة التوجيهات والتعليمات أ

دارة على مواجهة إلوحتد من قدرة ا ،ىل املدرسةإاليت تصل 
ىل عملية متكني إن التوجه أ غارياة، املشكالت املتجددة واملت

يواجه عوائق منها ما يتعلق بالنظام التعليمي قادة املدارس 
دارة التعليم مثل إومنها ما يتعلق ب ،مثل مركزية وزارة التعليم

بقادة ومنها ما يتعلق  ،بقادة املدارسدارة العليا إلعدم ثقة ا
 ،وغاها من العوائق، من حتمل املسؤولية هممثل ختوف املدارس

يساعدنا على  قادة املدارسفالكشف عن عوائق متكني 
صالح املدرسة من إووضع تصور حول  ،التريلب عليها

 مدخل التمكني.

 هداف الدراسة:أ

صالح إلمقرتح  وضع تصور يهدف هذا البحث إىل
ىل هذا وللوصول إ، داريإلاملدرسة من مدخل التمكني ا

   اهلدف جيب حتقيق أهداف أخرى وهي:
 قادةمام متكني أاملعوقات اليت تقف   علىالتعرف   -8

 .فراد الدراسةأاملدارس من وجهة نظر 
 .داريإلمتطلبات جناح التمكني اأهم حتديد    -2
ن وجدت إحصائية إلداللة االالتعرف على الفروق ذات  -4

، ىل مترياات الدراسة) الوفيفةإحول معوقات التمكني تعزى 
 .فراد الدراسةأاملؤهل، عدد سنوات اخلدمة( من وجهة نظر 

 همية الدراسة:أ

ىل الالمركزية إمع مبادرات وزارة التعليم بالتوجه  ىتتماش -8
 املدارس.  لقادة بالتوسع يف منح الصالحيات 

 توضح للمسؤولني أهم متطلبات متكني قادة املدارس. -2
برز أتساعد املسؤولني يف وزارة التعليم بالكشف عن    -4

 .قادة املدارسمعوقات متكني 
 من مدخل التمكني املدرسةصالح إلتصور  بناء   -3

 .اإلداري
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 سئلة الدراسة:أ

املدارس من  قادةمام متكني أما املعوقات اليت تقف :  1س
 فراد الدراسة ؟أوجهة نظر 

 ؟داريإلما متطلبات  جناح تطبيق التمكني ا :2س
حصائية حول معوقات إ: هل هناك فروق ذات داللة 3س

ىل مترياات الدراسة) الوفيفة ، املؤهل، عدد إالتمكني  تعزى 
 فراد الدراسة؟ أسنوات اخلدمة( من وجهة نظر 

صالح املدرسة من مدخل التمكني لتصور املقرتح إلا: ما4س
 داري؟إلا

 حدود الدراسة:

احلد املوضوعي:  اقتصرت هذه الدراسة على التعرف 
املدارس ووضع تصور  قادةمعوقات متكني متطلبات و على 

 صالح املدرسة من مدخل التمكني.إل
 قادةاحلد البشري: اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من 

 املدرسية مبدينة الرياضالقيادة مشريف مجيع املدارس و 
-1436) أداة الدراسة عام: طبقت واملكاين حلد الزماين

 .يف مدينة الرياض ( 1437

 مصطلحات الدراسة:

 التمكين:
 هناك العديد من التعريفات للتمكني منها: 

ن أىل إالذي يشا  (Ghosh ،2013 :95)جوش تعريف
هو عملية حتويل السلطة واملسؤولية للعاملني يف التمكني "
 . "دىن من اهلرم التنظيميألاملستوى ا

 وهبأن التمكني  (57:  2008، جاد الرب)ف يعر منها تو 
حد املبادرات الفعالة اليت يقوم هبا القادة يف املنظمة جتاه أ"

العاملني واليت من شأهنا منح مزيد من السلطات هلم يف أداء 
االستخدام الفعال ولية ؤ د والتزام العاملني مبسعهعماهلم مع تأ
   السلطات".ه ذهل

( فقد عرف التمكني بأنه Evans,2014:396 )افنز ما أ    
رضاء إلشخص ما السلطة بكل ما هو ضروري  "إعطاء

العمالء والثقة يف املوففني الختاذ القرارات الصحيحة دون 
 ا".الرجوع لإلدارة العلي
قادة املدارس عطاء إ بأنهالتمكني يُعرَّف ويف هذه الدراسة 

الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم مع 
 م. حتملهم مسؤولية نتائج تصرفاهت

 :صالحإلا
صالح " إلن اأىل إ ( 425: 2015 ،وأمحدمرسي )يشا 
ية النظام املدرسي نىل التجديد والترييا الشامل لبإهو الدعوة 
نشطة ، املختلفة ) القيادة ، املعلم، املنهج، األ هيف عناصر 

 العالقة باجملتمع احمللي( هبدف حتقيق الكفاءة الداخلية
  .واخلارجية للتعليم "

صالح املدرسي يف هذه الدراسة إدخال إلبا ويقصد
املدرسي هبدف داري إلاتريياات عميقة ونوعية يف بنية النظام 

 هداف املدرسية. ألحتقيق ا
 المعوقات:

جاء يف املعجم الوسيط أن املعوقات هي العقبات اليت 
 تعرتض سبيل املؤسسات.

باملعوقات هي العقبات املتعلقة ويف هذه الدراسة يقصد 
بالنظام التعليمي أو إدارة التعليم أو قادة املدارس( اليت تقف )

 أمام متكني قادة املدارس.

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة :

 :مفهوم التمكين :أولا 
نتيجة خاة شر  مفهوم التمكني يف الفرتة األشاع وانت

فراد ألن األقناعة القيادات بللتوسع الكبا للمنظمات، و 
ن مفهوم أ غا .قدر على حلهاألللمشكالت هم اقرب ألا

كما اليعرف بدقة تاريخ   ،وغا حمدد ازال غامض   ماالتمكني 
 ثوماس يشاكما    داري إلفهور مصطلح التمكني ا

Thomas,1999:38 ))"من ن مفهوم التمكني غا حمدد و أىل إ



 عبدالعزيز بن سامل النوح: التمكني اإلداري مدخل إلصالح املدرسة

 

08 

ريخ لظهور نظريات وممارسات التمكني افإن عملية وضع ت مث
مناقشات حتدد تاريخ صدور  ةيأجد أومل  ،صعب ومعقد

ن هناك عدم أكما  ،كني يف العمل والبيئات التنظيميةالتم
دارة إدخال مصطلح التمكني يف إن مت أيحول مىت و تعيني 

ىل إتعزى أن ن اجلذور الفكرية للتمكني ميكن أال إ .عمالألا
على مدى القرون  فكارألجمموعة واسعة من احلركات وا

   .ة"يالقليلة املاض
اختالف  الباحثني ىل إدى أفريموض مفهوم التمكني 

  (3: 2013،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية)  تشار أفقد  هحول
دارية اليت جتسد إلساليب ان التمكني "هو أحد األأىل إ

ىل تعزيز ثقة إاهتمام املنظمة مبواردها البشرية كونه يهدف 
شراكهم يف عملية اختاذ إدارة يف العاملني من خالل إلا

 ".ومنحهم صالحيات واسعة ،القرارات
 , Kefalidou, Nikolaos and Konstantinosويعرف )

( التمكني بأنه "نقل املسؤوليات والسلطة الختاذ    2015
القرارات هبدف حتسني األداء يف العمل وأرباب العمل أكثر 

 .ارتياحا"
ن التمكني  أ  (1435\2013) ومولدقزيف  فرينديز، ويرى 

"هو بناء عالقة توضح كيفية تقاسم السلطة من قبل 
ت مع آصحاب النفوذ يف املنظمة واملعلومات واملوارد واملكافأ

 .من ال ميلكها "
ن التمكني " أ( فاى 1435\2013  )جوشما أ     

 املستوياتىل املوففني يف إعملية نقل السلطة واملسؤولية 
وهي حتويل القوة من املديرين  ،الدنيا يف اهليكل التنظيمي

سيهم وحيدث هذا لشخص عمل لسنوات عديدة وطور و ملرؤ 
ومعارف ومهارات وقدرات  افكار  أمن خالل خربته العملية 

 .ه "صبح كل شيء يف قبضتأو 
بني التعاريف  مشرتكا   ن هناك قامسا  أويرى الباحث 

 املستويات إىلالسابقة  تتمثل يف نقل صالحية اختاذ القرار 
الدنيا يف اهليكل التنظيمي مع حتملهم ملسؤولية ما يتخذونه 

 من قرارات.

 متطلبات التمكين الناجح:: ثانياا
الضرورية ىل جمموعة من املتطلبات إن عملية التمكني حتتاج إ

 جمموعة من ىلإ( 17: 2012شار )حسني،أ فقد ،لنجاحه
 منها:لنجاح التمكني املتطلبات املهمة 

الصالحيات الختيار وسائل تنفيذ  ء املمكننيعطاإ  -8
ومساعدهتم  يف عالج ما يواجهونه  هداف املطلوبة منهمألا

 من مشاكل.
 .الثقة والدعم املستمراملمكنني منح   -2

ن تطبيق اسرتاتيجية التمكني أ(Griffin.1999)ويرى 
 :يأيتما يتطلب 

املستويات  ميعصدق املنظمة وجديتها يف منح احلرية جل  -8
 .والتشكيالت يف املنظمة

على ا  سنادهم اعتمادإالتزام املنظمة بدعم العاملني و  -2
 .ل املشاركةخمد
من منظور ضنبذ الرقابة املباشرة واستبداهلا بالرقابة الذاتية  -4

 دارة والعاملني.الثقة املتبادلة بني اإل
طبيق تاعتماد املنظمة على التخطيط املنهجي عند  -3

 التمكني.
دوار ألفراد وتأهيلهم ملمارسة األالتزام املنظمة بتدريب ا -5

 : 2009،وصاا ،. ) عند الدورياجلديدة يف فل التمكني
99). 

يتطلب  التمكني جناح نأ (27-23 : 2005)العتييب، ويرى
 :يأيت ما
فالرؤية تزود املوففني  صياغة وتطوير رؤية للمنظمة -8

تقودهم  من مث، و  -ما الذي سنقوم به الحقا   -باإلحساس 
الذي  ههلم باختاذ قرارات تصب يف االجتالإلبداع، وتسمح 

 صحيح. هتعتقد القيادة اإلدارية بأن
مت  هنفتاح وفرق العمل: لكي يشعر األفراد بأنالا  -2

ة اليت م جزء من ثقافة الشركمتكينهم، ال بد أن يشعروا أهن
 أن األصول البشرية أهم موارد املنظمة. رىت
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ن أن منظماهتم و أفاد األفراد املمكن :لنظام والتوجيها -4
واضحة للسلطة، ومهام  خطوطو تزودهم بأهداف واضحة، 

يتمتع األفراد باالستقاللية،  في حنيومسؤوليات واضحة. ف
باحلدود املرسومة حلرية  يوععلى  هم يف الوقت نفسهنإف

وهم كذلك على علم  اتاختاذ القرار اهتم عند تصرف
 .مبسؤولياهتم

بوجود  أن يشعراملوفف مان: حيتاج ألالدعم والشعور با -3
يف العمل، واملشرفني.  زمالئهو ، دعم اجتماعي من رؤسائه

ألخذ املبادرة واملخاطرة جيب أن تعزز وتدعم  فجهود املوفف
 .بدال  من معاقبته

التمكني تتطلب ترييا األمناط فكرة  دارية:القيادة اإل -5
لى السلطة والتوجيه إىل منط القيادية التقليدية اليت تركز ع

  يؤمن باملشاركة والتشاور.  يقياد
هناك متطلبات  نأ  (828 : 1434\2013)  جوش ويرى

 :وهيلكي تنجح عملية التمكني 
  نفسه.بقوية ن يكون لدى املوفف الذي يتم متكينه ثقة أ -8
تبادل  عن طريقسني و الرئيس املواقف للمرؤ ن يوضح أ -2

 املعلومات واملسؤولية وتقدمي املساعدة والعون .
جتاه درجة عالية من االلتزام  ون لدى املوففيكن أ -4

 .املنظمة
لتحسني مستوى كفاءة  ن تقوم املنظمة جبهود صادقةأ -3

 .املوفف
الدعم والتشجيع لعملية التمكني وحث املوفف على  -5

 .بذل جهود مبتكرة
فكار ووجهات النظر ر نظام التواصل الفعال لتبادل األنش -6

 .دارةإلبني املوففني وا
برز متطلبات نجاح التمكين أن نستخلص أويمكن 

 :على النحو اآلتيلقادة المدارس داري إلا
قادة دارة التعليم بدعم إأن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم و  -8

 .سنادهم إاملمكنني و املدارس 

؛ فثقة اإلدارة العليا يف املمكننيلقادة املدارس منح الثقة  -2
قادة املدارس هي أساس مهم لنجاح التمكني، وجناح العمل 

 املدرسي. 
 التعليم، وإدارة التعليم، وزارةلكل من صياغة رؤية  -4

 قادة املدارسوكذلك صياغة رؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف 
 والتوجه لتحقيقها. هعلى الرؤي

لقادة املدارس التعليم جادة يف منح احلرية ن تكون إدارة أ -3
للتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني 

 العمل املدرسي.
املزمع لقادة املدارس  دارة التعليم برنامج تدرييبإن تضع أ -5

 متكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
قادة ن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على أ -6

، وأن تركز على النتائج ال على وسائل املمكنني املدارس 
 التنفيذ.

ن يكون لديه أبالثقة بالنفس و ن يتمتع من يتم متكينه أ -7
 جتاه مدرسته. التزام عال  
  :مراحل التمكينثالثاا 
 :وهي ( إىل ثالث مراحل للتمكني Dell (27-23: 1993يشا
 على بناء الحكم الجيد ولى:  تدريببهملمرحلة األا

لى معلومات عن املنظمة اليت عحيتاج من نريد متكينهم 
يفيد  يعملون هبا وعن أهدافها حىت يستطيعوا احلكم على ما

ف . ففي هذه هداألجل حتقيق اأيفيد العمل من  أو ال
 :املرحلة يتم تعليمهم

 هداف املنظمة ومهامها والظروف احمليطة هبا .أ -8
 .يعملون فيه هداف القسم الذيأ  -2
 .الوصف الوفيفي للموفف  -4
ذا كانت إهلم يوضح  :مثالالثقافة غا الرمسية للمنظمة ) -3

 .نفسهم ومصاحلهم(أهنم حباجة حلماية أأم  ،املنظمة تثق هبم
 : ترك الموظف يقوم بعملهالمرحلة الثانية

هداف واملهام  ألاملوفف ميلك معلومات جديدة عن ا
 شرافويتم اإل ،ن نرتكه يعملاآلولديه مستوى من املهارة  
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ىل إفالتفتيش يؤدي  ه،خطائأعليه من غا تفتيش ملعرفة 
 والشك واستياء اجملموعة. ،طاء العملبإ

 المرحلة الثالثة: المرونة
شياء غا أيت أت حيانا  أاملوفف يقوم بعمله بشكل جيد، ف

على االستجابة  درا  ن يكون قاأوحيتاج املوفف  ،متوقعة
  ت اجلديدة بسرعة ويف وقت قصا. الاالسريعة للح

 دارية متصلة به:إالتمكين ومفاهيم رابعااا 
 التمكين والمشاركة:

يستخدم بعض الباحثني مصطلح املشاركة بشكل 
ه ميكن التفريق بينهما كما أشار نأ غا ،مرتادف مع التمكني

املشاركة هي ( "Sharma and Kaur, 2008:11)ىل ذلك  إ
تساهم  ،مع مديريهمن و ع العمليات اليت يقوم هبا املوففمجي

دارية اليت تؤثر على ىل القرارات اإلإللتوصل جيابية إمسامهة 
 ،هنا عملية اتصالأىل املشاركة على إينظر  من مثو  ،عملهم

ن إي أ ،املوففني يف عملية صنع القراراتراء آواستخدام 
يف صنع القرار وحتديد البدائل وال ففني ميكنهم املشاركة و امل
التمكني  يف حني ينطوي، شاركون يف اختيار البديل املناسبي

 .على تفويض الصالحيات واختاذ القرار مع حتمل املسؤولية
 التمكين والتفويض:

ني مفهوم التمكني ومفهوم خيلط بعض الباحثني ب
حتويل جزء من ىل "إ، فالتفويض ينصرف التفويض

ي وقت أ، وميكن اسرتدادها يف خرينآلىل اإالصالحيات 
بعكس التمكني حيث يبقى  ،سس وقواعد رمسيةأضمن 

واحملاسبة على  ،عماهلمأجناز إفراد املمكنني مسؤولني عن األ
 : 2011، والصاا، واجلرادات وعريقات،املعاين ،)النتائج"

عمال أنتائج تفويض اليلريي مسؤولية املفوض عن لاف، (190
من عملية  ان التفويض يعد جزء  أكما  ،تفويضهمن مت 
 .التمكني

 

 

 :الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: :ولا أ
داري إلبعنوان التمكني ا (0202) دراسة الطعاني والسويعي

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف 
حمافظة الدمام باململكة العربية السعودية . وهدفت الدراسة 

، داري وعالقته بالرضا الوفيفيإلىل التعرف على التمكني اإ
، الدمام ظةيف حماف ا( مدير  350طبقت الدراسة على عينة )
داة لدراسته، وأفهرت نتائج أواستخدم الباحث االستبانة 

، داري جاء بدرجة مرتفعةإلن مستوى التمكني اأالدراسة 
هناك  أنو  ،ن مستوى الرضا الوفيفي جاء بدرجة متوسطةأو 

ودرجة داري إلعالقة ارتباطية موجبة بني درجة التمكني ا
 الرضا الوفيفي. 

داري لدى إلبعنوان درجة التمكني ا (2012) وكريمأبدراسة 
القيادات الرتبوية من وجهة نظر املنتسبني لدورة مديري 
املدارس واملشرفني الرتبويني يف كل من جامعيت امللك سعود 

سالمية يف الرياض. اليت هدفت إلمام حممد بن سعود اإلوا
داري لدى القيادات إلىل التعرف على درجة التمكني اإ

، ليم يف اململكة العربية السعوديةالرتبوية يف وزارة الرتبية والتع
 لدراسته،واالستبانة أداة استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 ( مشرفا  56و) ا  ( مدير 98)من  على عينة الدراسة طبقت 
برز نتائج أ. وكان من اومشرف   ا( مدير  137استجاب ) ويا  بتر 

داري لدى القيادات الرتبوية إلن درجة التمكني اأالدراسة 
 جاء بدرجة متوسطة.
داري إلبعنوان درجة التمكني ا (2012) دراسة مسعود

داء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري املدارس وتطوير األ
ىل إواليت هتدف  ،الريربيةاحلكومية يف حمافظات مشال الضفة 

داء والعالقة بينهما داري وتطوير األحتديد درجة التمكني اإل
ال من وجهة نظر مديري املدارس احلكومية يف حمافظات مش

استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة ، الضفة الريربية
، ومديرة امدير  ( 300)طبقت على عينة من  ،داة للدراسةأ
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ة امتالك مديري ومديرات ن درجأ ،الدراسةبرز نتائج أومن 
ن أو  ،داري كان بدرجة قويةإلللتمكني ااحلكومية املدارس 

داري وتطوير إلاابية بني التمكني إجيهناك عالقة ارتباطية 
داء لدى مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظات األ

 مشال الضفة الريربية.
بعنوان صعوبات متكني مدراء  ( (2012المسيليم دراسة

املدارس من وجهة نظر قيادي املناطق التعليمية، هدفت 
الكشف عن أهم الصعوبات اليت تواجه متخذي إىل الدراسة 

القرار يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت، إذا ما مت التوجه  و 
متكني مدراء املدارس. استخدم الباحث املنهج الوصفي 

دراسة، طبقت على عينة من قيادي املناطق واالستبانة أداة لل
 التعليمية، وخلصت الدراسة إىل نتائج من أبرزها: 

أمهية العمل على متكني مدراء املدارس من خالل مراجعة   -
 الصالحيات املمنوحة هلم.

يف حالة إقرار صالحيات جديدة ، فهذا يتطلب برناجما  -
 .تدريبيا  مكثفا  

داري لدى إلبعنوان التمكني ا (2013)السلولي  دراسة
، هدفت يف حمافظة بيشة وعالقتها بأدائهممديري املدارس 

داري لدى مديري إلدرجة التمكني ا ىل التعرف علىإالدراسة 
ىل كشف إ، و رس يف حمافظة بيشة من وجهة نظرهماملدا

داري ملديري املدارس وأدائهم من إلالعالقة بني التمكني ا
وجهة نظر املعلمني. واستخدم الباحث املنهج الوصفي، 

( 268و) ا  ( مدير 67وطبقها على ) ،داة للدراسةأواالستبانة 
رجة التمكني جاءت ن دأبرز نتائج الدراسة أ. ومن معلما  

ئهم  ان العالقة بني درجة التمكني ودرجة أدأبدرجة متوسطة و 
 كانت ضعيفة.
داري إلبعنوان التمكني ا (2014)الحربي و  ،دراسة الدوسري

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس الثانوية 
احلكومية يف مدينة الرياض من وجهة نظرهم. هدفت الدراسة 

داري وعالقته بالرضا الوفيفي إلالتعرف على التمكني ا ىلإ
واستخدم ، ارس الثانوية احلكومية يف الرياضلدى مديري املد

طبقت  ،ة للدراسةداأن املنهج الوصفي واالستبانة االباحث
ىل أن مستوى إوتوصلت الدراسة  ا ،( مدير 123على )

التمكني جاء بدرجة عالية وأن مستوى الرضا الوفيفي جاء 
جيابية بني التمكني إن هناك عالقة أو  ،بدرجة متوسطة

 .داري والرضا الوفيفياإل
يف حتسني  هالتمكني الوفيفي ودور  ( (2015دراسة اللحياني
التعليم العام  داري لدى مديري مدارسإلعملية االتصال ا

الدراسة مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمني . هدفت 
فيفي لدى مديري ىل التعرف على مستوى التمكني الو إ

، ستخدم الباحث املنهج الوصفي، وااملدارس الثانوية
عينة من املعلمني  على تطبق ،لدراسةداة اأاالستبانة و 

برز أ، ومن املكرمةيف مدينة مكة  معلما   (546) عددها
ن مستوى متكني مديري املدارس جاء بدرجة أنتائجها 
 متوسطة.

بعنوان مدى توافر متطلبات (  (2015دراسة الزهراني
دراسة تطبيقية على داء الوفيفي ألالتمكني وعالقته بتحسني ا

 هدفت الدراسة إىلداريات يف جامعة الباحة. إلاملوففات ا
ساسية لتطبيق التمكني ألالتعرف على درجة توافر املتطلبات ا

 والتعرف على أهم املعوقات املؤثرة على تطبيقه. استخدمت
مت االستبانة دكما استخ،الباحثة املنهج الوصفي التحليلي

دارية استجاب إموففة  (150)ت علىقوطب ،داة للدراسةأ
فراد العينة يرون أن أبرز النتائج أومن  ،موففة (89)منهن 

عدم توفر املتطلبات اجلوهرية للتمكني  يف البيئة التنظيمية 
 جلامعة الباحة .
بعنوان واقع التمكني الوفيفي لدى  (2015) دراسة العنزي

القيادات الرتبوية وعالقته مبدى حتقق اإلدارة الرشيدة يف 
 إىل هدفت الدراسةمدارس التعليم الثانوي بدولة الكويت. 

تقدمي إطار نظري يوضح أمهية تطبيق التمكني الوفيفي 
باملؤسسات التعليمية، والتعرف على درجة ممارسة القيادة 

املستوى التنفيذي للتمكني يف املدارس. استخدم الرتبوية على 
، طبقت الوصفي واستبانتني أداة للدراسة الباحث املنهج
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يل إدارة التعليم الثانوي و عينة من مسؤ االستبانة األوىل على 
واالستبانة الثانية طبقت  ،( مسؤوال  204باملناطق وعددهم )

( 1359مناصب املدارس وعددهم ) يإداريني ذو على 
، وتوصلت من مدارس البنني والبنات(  %60) بواقع. مسؤوال  

 الدراسة إىل نتائج أمهها:
وجود فجوة بني اإلدارة العليا باملناطق التعليمية واإلدارة  -

التنفيذية باملدارس تؤثر على عملية تطبيق التمكني على 
 املستويات اإلدارية مبدارس التعليم الثانوي.

القيادات اإلدارية، وحتقيق وضع تصور مقرتح لتمكني  -
اإلدارة الرشيدة يف مدارس التعليم الثانوي العام بدولة 

 الكويت.

 جنبية:الدراسات األ

بعنوان  (Rawat and Preeti 2012)راوت و برتي  دراسة 
هدفت  .ماكن العمل : دراسة تطبيقيةألتزام يف الني واكالتم

لتزام الىل التعرف على العالقة بني التمكني واالدراسة إ
( 102منهم )  ا  ( موفف133الدراسة على ) طبقتالتنظيمي ، 
واستخدم الباحث االستبانة  ،ناثمن اإل( 31و) من الذكور

ن هناك عالقة بني أفهرت النتائج أو  ،لقياس التمكني
 لتزام بالعمل.الالتمكني وا
العالقة بني متكني  بعنوان (Lyons, 2013)ليونز دراسة 
ىل حتديد العالقة إ ت الدراسةهدف .داء املدرسي ألاملعلم وا

ية ئداء املدرسي يف املدارس االبتداألبني متكني املعلم وا
داء يف جورجيا اجلنوبية فلوريدا. مت ألوعالية ا ،داءألمنخفضة ا

داء بناء على داء ومنخفضة األألىل عالية اإ تصنيف املدارس
منها عالية ( 3( مدارس )6مت اختيار )و  ،تصنيف الوالية

داء. وكشفت نتائج الدراسة عن أل( منخفضة ا3و) ،داءألا
داء ومعدل األ ،وجود عالقة قوية بني متكني املعلمني

هو القوة التنظيمية  ن التمكنيأوضحت الدراسة أو  ،املدرسي
ويؤدي  ،صلحة املدرسة والعمل اجلماعي مل ،جنازيف تعزيز اإل
 للمعلم . حتسني الكفاءة املهنية إىلالتمكني 

التصورات املتعلقة بعنوان   ( ,Dian 2015)ديان  دراسة
لتزام الثره على اأة و طبتمكني املعلم يف املدارس املتوس

ىل استكشاف تصورات معلمي لدراسة إهدفت ا التنظيمي.
من متكني معلمي  دارينيإلوا ،مورألااملدارس املتوسطة وأولياء 

لتزام التنظيمي ، وقد كانت الوتأثاه على ا ،املدارس املتوسطة
وثالثة  ا  معلم (18) :على النحو اآليتمقسمة  (27)العينة 
الباحث مقابالت  ى، وقد أجر مور ستة من أولياء األمدراء و 

ن أن املعلمني يعتقدون أ، وكشفت النتائج وحتليل حمتوى
ودعم  ،املدرسة كان بسبب متكينهم الذايتالتزامهم ب

ن أن مديري املدارس يرون أفهرت النتائج أخرين، كما اآل
  .ثر فعالية يف املدرسةأكمتكينهم املعلمني الذين مت 

 , Kefalidou )  بتسالدزو  ،وناكولوس كيفلدو،دراسة  

Nikolaos and Pitsalidis, 2015)  بعض اجلوانب بعنوان
املتعلقة بالتمكني املهين لتحسني الرضا الوفيفي لدى معلمي 

ىل استكشاف  تصورات إ الدراسةهدفت  .االبتدائيةاملدارس 
املعلمني حول التمكني املهين، ودراسة معتقداهتم حول الرضا 

وعالقته بالتمكني. مت استخدام املنهج الوصفي ، الوفيفي 
بشكل  ا  معلم( 250على) طبقتلدراسة لداة أواالستبانة 
اليونان. و أعيد  ملدارس االبتدائية يف ثيسالونيكيعشوائي يف ا
. تشا النتائج إىل أن هناك ناتا( من االستب131ما جمموعه )

ن املعلمني أو  ،عالقة إجيابية بني الرضا الوفيفي والتمكني
ن أل، قل عندما ال يعملون يف مدرسة واحدةأيشعرون برضى 

قل ويؤدي أن متكينهم أون بيشعر ة املدرسية غا مستقرة و البيئ
 ن تقل كفاءهتم. أىل إ

 ,Akbari (Azbari  2015)ازبير وشايجين واكبري دراسة 

Chaijan and تأثا القيادة االسرتاتيجية والتمكني نوان بع
ت هدف .على الرضا الوفيفي للعاملني يف جامعة غيالن

ة يسلوب القيادة االسرتاتيجأ ىل التعرف على تأثاإ الدراسة
. ملنسويب جامعة غيالنلوفيفي والتمكني على الرضا ا

داة للدراسة أم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة داستخ
برز أومن  ،يف جامعة غيالن ا  ( موفف235طبقت على )
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تيجية ومتكني املوفف كان سلوب القيادة االسرتاأن أالنتائج 
 جيايب كبا على الرضا الوفيفي ملوففي جامعة غيالن.له أثر إ
بعنوان  Kaveh, saman)  2016,)سامان و  كافيهدراسة  

التعرف  ت الدراسة إىلهدف .إدارة املعرفة ومتكني املوفف
دارة املعرفة يف مؤسسات إعلى العالقة بني متكني املوفف و 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة  ،التعليم العايل
يف مؤسسات التعليم  ا  ( موفف341داة للدراسة طبقت على )أ

ن هناك أبرز النتائج أوكان من  ،العايل يف حمافظات كردستان
 دارة املعرفة ومتكني املوفف.إحصائية بني عالقة ذات داللة إ

 التعليق على الدراسات السابقة:

هنا تبحث يف أتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف 
داة أواستخدام املنهج الوصفي واالستبانة  ،موضوع التمكني

هنا تبين تصور أيف الدراسة وختتلف عن الدراسات السابقة 
الدراسات السابقة أن  يف حنيصالح املدرسة إلمقرتح 

 ,Akbari دراسة ) ف ،خردرست التمكني وعالقته مبوضوع آ

et al 2015 )،( ودراسةKefalidou1,et al,2015)،  ودراسة
  ،ودراسة )الطعاين والسويع ،(2014)الدوسري واحلريب، 

دراسة ما أو ، عالقة التمكني بالرضا الوفيفييف حبثت ( 2010
(2015 Dian,)، ( ودراسةRawat, Preeti 2012 )بحثت ف

 ,Lyons)دراسة ما أو  ،عالقة التمكني بااللتزام التنظيمييف 

 ،(2013 السلويل،ودراسة ) ،(2015ودراسة )الزهراين، ،(2013
عالقة التمكني يف حبثت فإهنا ( 2012ودراسة )مسعود، 

يف ت ثحب فقدKaveh, saman)  2016.) دراسةما أو  ،باألداء
( 2015، )اللحياينما دراسة أو  ،بإدارة املعرفة عالقة  التمكني

ما دراسة أو  ،عالقة التمكني باالتصال يف فبحثت
، التعرف على درجة التمكني يف حبثت فقد  (2012،بوكرميأ)
الدراسة  معجزئيا  ه ب( فهي تتشا2182،دراسة ) املسيليم أما و 

 متكني قادة املدارس.  عوائقيف يف البحث احلالية 

 السابقة ما فيما يتعلق مبنهج البحث فجميع الدراساتأو 
( ,Dian 2015استخدمت املنهج الوصفي باستثناء دراسة )

 املقابالت وحتليل احملتوى.اليت استخدمت 
واستفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة يف التعرف  

لتزام الوا الوفيفي داء والرضاألعلى  التمكني وعالقته با
صالح املدرسة،  أن يساعد يف إن التمكني ميكن التنظيمي وأ

 داة الدراسة. أكما استفاد منها يف بناء 

 :تهامنهج الدراسة وإجراءا

 الذي يهدف إىلاستخدم الباحث املنهج الوصفي  -1
وصف فواهر أو أحداث أو أشياء معينة، ومجع احلقائق "

واملعلومات واملالحظات عنها، ووصف الظروف اخلاصة هبا 
. )عبدالرمحن، وتقرير حالتها كما توجد عليه يف الواقع

 (.68:ه1341

 قسمني من الدراسة جمتمع تكون:  الدراسة وعينة جمتمع -2
 :مها

مبدينة  -بنني  -حكومي مدارس التعليم العام  قادةأـ مجيع 
 .(1437)البطاقة االحصائية لعام مديرا   (945)الرياض عددهم 

 .مشرفا   ( 21)وعددهم  املدرسية القيادة مشريف ـ مجيع  ب

لقياديني باملدارس  والبالغ عددهم من االدراسة  جمتمعولكثرة  
 (%20)بنسبة  هممـنعشوائية  ةمت اختيار عينـقائدا   (945)

جمتمع ومجيع   (%17)بنسبة  اقائد   (180) استجاب منهم
 (16) استجاب منهم  .املدرسية  لقيادةمشريف االدراسة من 

 .(%67)املدرسية بنسبة للقيادة مشرفا  
 عينة الدراسة: خصائص 

 :المؤهل العلمي -1
 0جدول 
 عينة الدراسة وفق متغير المؤهل  توزيع

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل
 %1.1 2 هدكتورا

 %19.9 35 ماجستا
 %7.67  135  بكالوريوس 
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 النسبة المئوية التكرارات المؤهل
 %2.3 4  مل حيدد
 %100  176  اإلمجايل

أن الريالبية العظمى من عينة الدراسة  (،1)يوضح اجلدول 
، يف حني (%76.7)مؤهلهم العلمي بكالوريوس بنسبة  (135)

مؤهلهم العلمي ماجستا،  (%19.9)بنسبة  ( 35)أن هناك 
مؤهلهم العلمي دكتوراه، ويف أن  (%1.1)سبة بن (2)وهناك 

 مل حيددوا مؤهلهم العلمي.  (%2.3)بنسبة  (4)ناك ه
 :الوظيفة -2

 2جدول 
 توزيع  عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة

 المئويةالنسبة  التكرارات الوظيفة

 %18.8 33 مدرسة ثانوية  قائد

 %26.7 47 مدرسة متوسطة  قائد

 %45.5   80 ابتدائيةمدرسة  قائد

  %9 16 مدرسيةقيادة مشرف 

 %100   176 اإلمجايل

أن النسبة األكرب من عينة الدراسة  (،2)يوضح اجلدول 
، يف حني أن هناك بتدائيةاالدارس امل قادةهم  (45.5%)
، دارس متوسطةمل قادةمن عينة الدراسة يعملون  (26.7%)

، كما أن هناك دارس ثانويةمل قادةيعملون  (%18.8)وهناك 
 .مدرسية قيادةيعملون مشريف  %(9)
 :عدد سنوات الخدمة مجال العمل الحالي -3

 (3جدول )
الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة في مجال  عينةتوزيع 

 العمل الحالي
 النسبة المئوية التكرارات العمل الحالي

 %16.5 29 أقل من مخس سنوات
مخس سنوات إىل أقل 

 من عشر سنوات
34 19.3% 

 %63.6 112 عشر سنوات فأكثر
 %0.06 1 مل حيدد
 %100 176 اإلمجايل

( امشرف  و /اقائد   112)، أن هناك (3)اجلدول رقم  يوضح
خربهتم عشر سنوات فأكثر، كما أن هناك  %63.6)بنسبة 

ا/ومشرف ا 34) مخس سنوات إىل ( خربهتم %19.3)( بنسبة قائد 
ا/ومشرف ا 28أقل من عشر سنوات، وهناك ) ( بنسبة قائد 

ا هناك ) أن( خربهتم أقل من مخس سنوات، ويف 16.5%) قائد 
حيدد خربته يف جمال العمل ( مل %0.6)( بنسبة أو مشرف ا
 احلايل.

 أدوات الدراسة:
 لجمعأداة  الستبانةا سةرالداه هذ في لباحثا مستخدا

 في عتمدوا  قادة املدارس،مبعوقات متكني ةـلمتعلقا تاـلبيانا
، التمكني اإلداري لتوتنا لتيا لعلميةا جعالمرا على بنائها

 .موضوع التمكني اإلداري تــلوتنا يــلتا سابقةــلا تاــسرالداو 
 من مكونة ستبانةا ءببنا لباحثا مقا درلمصااهذه  من
 : هماين أجز
 سةرالدا ادفرأ عن عامة تمعلوما تضمن: ولألا ءلجزا
  لعمل(.ا لمجا يـف ةرـلخبا ،لوفيفةا ،لمؤهلا)
أسباب تتعلق هي: )  ورمحا ةثثال تضمن :لثانيا ءلجزا

، وأسباب تتعلق  اتعبار ( 8)  اشتمل علىالتعليمي بالنظام 
، وأسباب تتعلق  اتعبار  (5) بإدارة التعليم اشتمل على 
  (.اتعبار  ( 7) بقادة املدارس اشتمل على

 يــخماس رجدــت قــفو وزعت اإلجابة على العبارات 
درجة  ،متوسطةدرجة  ،عاليةدرجة  ،اا دــج ةــعاليدرجة )

 .درجة ضعيفة جداا( ،ضعيفة
 لستبانة:ا ءبنا حلارم
 الظاهري صدقهاو لالستبانة ليةوألا لصيغةا-أ 

عن طريق  ةــليوألا يريتهاــص قــفو تبانةــالسا اددــعإ مــت
 نـم ةـمجموع على عرضت مث، اابق ــس رةذكوــلما درصاــلما
من جامعة امللك سعود ، وجامعة اإلمام حممد  ينـلمحكما

 دقهاـص نـم دـلتأكوا اـتحكيمه ضرـبريبن سعود اإلسالمية 
 أجله، من ضعتو ما سلقيا صالحيتها ىمدو ،ياهرـلظا
 .املالحظات  بعض نلمحكموا ىبدأ قدو
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 : لالستبانة  لنهائيةا لصيغةب ا
 بـــغلأ اـــعليه عـــجمأ يـــلتا تاـــبالمالحظ ثـــلباحا ذـــخأ

 تم عليه ءبناو ،ليةوألا الستبانةا دوـــبن لوـــح ينـــلمحكما
 ، وحذف عبارتني.راتلعباا بعض صياغة تعديل

 الداخلي ألداة الدراسة: التساق

 4جدول 
 لعبارات المعوقات بالدرجة الكلية لكل محور معامالت ارتباط برسون

 الرتباط المحور
 **0.832 التعليمي النظامسباب تتعلق بأ
 **0.732 سباب تتعلق يإدارة التعليمأ
 **0.823 املدارسبقادة سباب تتعلق أ

 0.01دال عند مستوى  **

أن مجيع احملاور دالة  (4)اجلدول رقم  يتضح عن طريق
امالت ، وهذا يعطي داللة على ارتفاع مع0.01عند مستوى 

مؤشرات صدق مرتفعة  إلى االتساق الداخلي، كما يشا
 وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية

 5جدول 
 الكلية لكل محورمعامالت ارتباط برسون لعبارات المعوقات بالدرجة 

 أسباب تتعلق بمديري المدارس سباب تتعلق بإدارة التعليمأ سباب تتعلق بالنظامأ
 االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة

1 231** 9 535** 14 483** 
2 348** 10 360** 15 635** 
3 535** 11 613** 16 542** 
4 360** 12 438** 17 603** 
5 613** 13 356** 18 400** 
6 438**   19 534** 
7 356**   20 614** 
8 240**     

 0.01دال عند مستوى  **

العبارات دالة أن مجيع  (5)اجلدول رقم عن طريق يتضح 
، وهذا يعطي داللة على ارتفاع ((0.01عند مستوى 

الداخلي، كما يشا  إىل مؤشرات صدق معامالت االتساق 
 مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 : الدراسة أداة ثبات
 باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحث قام
وهذا يدل ((0.818وبلغ  لفاكرونباخ،أ ثبات معامل
أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول على 
  .إحصائيا  

 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة

عن  ومناقشتهاوالنظرية  امليدانية الدارسة نتائج عرضستن
 االستبانة عبارات نع الدراسة أفراد إجابات عرض طريق
 :يتاآل النحو على الدراسة أسئلة عن باإلجابة وذلك

 المدارس ؟ قادة: ما معوقات تمكين األولالسؤال 
الباحـــــــث حبســـــــاب ولإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال قـــــــام 

عينــة إلجابــات أفــراد   ــراف املعيــاريالاو  املتوســطات احلســابية
، كمـــا مت ترتيـــب املـــدارس  قـــادةعـــن معوقـــات متكـــني الدراســـة 
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 يوضح ذلك. (6)حســب املتوســط احلســايب واجلــدول رقــم  املمارســاتهــذه 
 6جدول 

 .المدارس قادةمعوقات تمكين  محاور عينة الدراسة نحو المتوسطات الحسابية إلجابات
 الترتيب المتوسط المحور

 1 3.31 التعليمي سباب تتعلق بالنظامأ
 2 3.21 دارة التعليمسباب تتعلق بإأ
 3 2.94 املدارس قادةسباب تتعلق بأ

  3.155 المتوسط العام

املدارس ومشريف  قادةأن  (6)يتضح من جدول رقم 
لتمكني  األكربرون أن النظام يعد العائق املدرسية ي القيادة
، مث (3.31)املدارس بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب  قادة
سباب تتعلق بإدارة التعليم بدرجة متوسطة ومبتوسط أيليه 

نفسهم أاملدارس  قادةسباب تتعلق بأ وأخاا   (3.21)حسايب 
 .(2.94)بدرجة متوسطة ومبعدل حسايب 

 .يضاح سنتناول كل حمور على حدةإلوملزيد من ا
  :التعليمي سباب تتعلق بالنظام: أولا أ

  7جدول 
 المدارس قادةعينة الدراسة نحو معوقات تمكين  نحراف المعياري إلجابات لواالمتوسطات الحسابية 

رقم 
 العبارة

 المتوسط  الفقرة
 الحسابي

نحراف ا
 معياري

الترتيب على 
 المحور

الترتيب 
 العام

 1 1 0.856 4.23 املدارس قادةمركزية الوزراة  ال تساعد على متكني  1

 2 2 0.978 4.12 املدارس على متطلبات تطبيق التمكني قادةال يتم تدريب   7

 5 3 1.150 3.71 وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف 6

 6 4 1.172 3.66 املدارس سبب يف عدم متكينهم ضعف إعداد قادة يعد   8

 8 5 1.150 3.31 املدارس لقادةيتقبل املعلمون التمكني الزائد  ال  5

 13 6 1.344 2.86 املدارس مع صالحيات إدارة التعليمقادة يتعارض متكني  3

 19 7 1.248 2.41 املدارس قادةال يتقبل أولياء أمور الطلبة متكني  4

 20 8 1.131 2.20  املدارس إىل إضعاف النظام املدرسي قادةيؤدي متكني  2

   3.31 املتوسط العام
 :ما يأيت ( 7) يتضح من اجلدول رقم 

التعليمــي ســباب تتعلــق بالنظــام بأواخلــا   ألولا احملــورن أ .8
 (3)بدرجة عاليـة جـدا ، و واحدة، جاءت فقرات ( 8)يتضمن 

ن وفقرتـا متوسـطة ن بدرجـةفقرات جـاءت بدرجـة عاليـة وفقرتـا
،  4023)املتوســـط احلســـايب هلـــم مـــا بـــني  إذ إنبدرجـــة ضـــعيفة 

 .(3.31)درجة متوسطة ب، واملتوسط العام  (2.20

وهـــي )مركزيـــة الـــوزراة ال تســـاعد علـــى  (1)الفقـــرة رقـــم  أن .2
بـــــني الفقـــــرات  باملرتبـــــة األوىلجـــــاءت املـــــدارس(  قـــــادةمتكـــــني 

ــــق اخلاصــــة بأ مبتوســــط حســــايب التعليمــــي النظــــام بســــباب تتعل
وهذا يدل علـى أن هنـاك  ،(0.856) راف معياري او  ،(4.23)

علـى مركزيـة الـوزارة ، وهـذا يشـا إىل  جـدا   موافقة بدرجة عالية
هــي  تعليماهتــا(الدراســة بــأن الــوزارة ) مــن خــالل  عينــةشــعور 

املـــــدارس غـــــا قـــــادرين علـــــى  قـــــادة ن مـــــن يتخـــــذ القـــــرارات وأ
ال مبوافقـة الـوزارة أو يف إداري إلالتعامل مع احتياجات العمل ا

سـابق ليـه مـدير تعلـيم إفل تعليماهتا، وهذا يتفق مع مـا أشـار 
 عمال املدرسة وفق ما يـرد يوميـا  أن القيادة املدرسية تسا أمن 
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قســــام ألدارة التعلــــيم مــــن ســــيل التعــــاميم الــــيت تصــــوغها اإمــــن 
دارات العامـة يف وزارة التعلـيم وهـي يرد مـن اإل و ماأ ،املختصة
قســـام ألمـــالءات وتوجيهـــات تعكـــس رؤيـــة تلـــك الهـــا إيف جمم

( مـن 2112 ،، كما تتفق مع نتيجة دراسة )املسيليمداراتإلوا
ت حتــــد بدرجــــة كبــــاة مــــن متكــــني أن مركزيــــة الــــوزارة يف الكويــــ

 املدارس. مديري

املــــدارس  قــــادةوهــــي )ال يــــتم تــــدريب  (7) الفقــــرة رقــــمأن  .4
ـــق التمكـــني(  ـــات تطبي ـــة الثانيـــةجـــاءت علـــى متطلب بـــني  باملرتب

مبتوســــط التعليمــــي النظــــام بباب تتعلــــق اخلاصــــة بأســــالفقــــرات 
، وهــذا يــدل علــى (0.978)راف معيــاري ا ــو  (4.12)حســايب 

ن أالدراســة يــرون  عينــةن أأن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة علــى 
كيـــنهم أجـــل مت يتلقـــون التـــدريب الكـــايف مـــن املـــدارس ال قـــادة
ن املــدارس ألقــادة هــو تــدريب  ،هــم متطلبــات التمكــنيأفمــن 

تم تــــدريبهم علــــى ويــــ ،جمــــرد منفــــذين وايكونــــوا مبــــادرين وليســــ
، كمـــا وحـــل املشـــكالت ،وعلـــى االتصـــال ،مهـــامهم الوفيفيـــة

( الـــيت أفهـــرت أن 2112 ،تتفـــق مـــع نتيجـــة دراســـة )املســـيليم
أن ، هــــو يرينالكبــــاة الـــيت تواجـــه متكــــني املـــدوبات عمـــن الصـــ

املـــدارس يف الكويــــت علـــى متطلبــــات تطبيــــق  يريتـــدريب مــــد
 قليل.التمكني 

وهـــــي )وجـــــود نظـــــام رقـــــايب صـــــارم ال ( 6)الفقـــــرة رقـــــم  أن .3
بــــني الفقــــرات باملرتبــــة الثالثــــة  جاءت يســــمح حبريــــة التصــــرف(

ــــق بالنظــــاماخلاصــــة  مبتوســــط حســــايب  التعليمــــي بأســــباب تتعل
، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك (1.150) راف معيـاري او  (3.71)

ن هنـاك أالدراسـة يشـعرون بـ عينـةن أموافقة بدرجة عالية على 
بـداعهم إممـا حيـد مـن  ،املـدارس قـادةعمـال أرقابة صارمة علـى 
تهم يف املخاطرة وحتمل املسؤولية ، ممـا جيعلهـم وابتكارهم ورغب

والتنظيمـــــات  كـــــل احلـــــر  علـــــى اتبـــــاع التعليمـــــات نيحريصـــــ
فضــــــل أ ان وجــــــدوا طرق ــــــإالصــــــادرة عــــــن إدارة التعلــــــيم حــــــىت و 

 هداف .لتحقيق األ

 قـــــادةضـــــعف إعـــــداد  د  يعـــــ  وهـــــي ) (8) الفقـــــرة رقـــــم أن .5
بـني  باملرتبـة الرابعـةجـاءت (  متكيـنهم املدارس سـبب يف عـدم 

مبتوســــط التعليمــــي بأســــباب تتعلــــق بالنظــــام اخلاصــــة الفقــــرات 
، وهــذا يــدل علــى (1.172) ــراف معيــاري او  (3.66)حســايب 

ن أالدراســة يــرون  ن عينــةعلــى أأن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة 
املــدارس هــم مــن  قــادةكثر ، فــأاملــدارس غــا كــاف   قــادةعــداد إ

، وتتفــق هــذه النتيجــة داريــة ومل يعــدوا لــإلدارة إختصصــات غــا 
( مـن أن القصـور يف إعـداد 2112 ،مع نتيجة دراسة )املسيليم

 املدارس سبب يف عدم متكينهم. يريمد

املدارس إىل  قادة يؤدي متكني وهي ) ( 2)الفقرة  رقم  أن .6
، (2.20)  مبتوسـط حســايب جـاءت ( إضـعاف النظـام املدرسـي

ال يتقبــــل أوليــــاء أمــــور الطلبــــة متكــــني وهــــي ) (4)والفقــــرة رقــــم 
خاتـــني بـــاملرتبتني األ (2.41)( مبتوســـط حســـايب املـــدارس قيـــادة

الدراســة  عينــةن أ إىلوبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة وهــذا يشــا 
 ،مـــور لـــن يتقبلـــوا متكـــني قيـــادات املـــدارسوليـــاء األأن أاليـــرون 

ن متكــــــني القيــــــادات املدرســــــية سيضــــــعف النظــــــام أوال يــــــرون 
 .املدرسي

عبـارات حمـور عوائــق وبتأمـل اسـتجابات عينـة الدراســة حـول 
يتضــح التعليمــي متكــني قــادة املــدارس بأســباب تتعلــق بالنظــام 

ووجـود نظـام رقـايب صـارم اليسـمح  ،الرتكيز على مركزيـة الـوزارة
ة املــدارس، وهــذه دحبريـة التصــرف، وضـعف إعــداد وتــدريب قـا

معوقــــات كبــــاة، وقــــد يعــــود الســــبب إىل طبيعــــة  د  بالشـــك تعــــ
يف الســـلطات يف اجلهـــات العليـــا  النظـــام التعليمـــي الـــذي يركـــز

تبذلـه وزارة التعلـيم مـن جهـود  ـو  على الرغم مـن مـاالوزارة، و 
التوجــــه إىل الالمركزيــــة وذلـــــك مبــــنح صـــــالحيات كثــــاة لقـــــادة 

زال يعـــاين مـــن مركزيـــة شـــديدة ، تعليمنـــا مـــا ن أإال   ،املـــدارس
نظـــام رقـــايب صـــارم وضـــعف  فـــإذا اجتمعـــت مركزيـــة الـــوزارة مـــع

حــول  اكبــا    ائق ــاع ذلــك يب قــادة املــدارس ســيكونإعــداد وتــدر 
 متكني قادة املدارس.
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 :سباب تتعلق بإدارة التعليمأثانياا: 
 8 جدول

 معوقات تمكين مديري المدارس نحو الدراسة عينة إلجابات نحراف المعياريوال الحسابية المتوسطات
 الترتيب العام الترتيب على المحور نحراف معياريا الحسابي المتوسط الفقرات رقم العبارة

 3 1 0.987 4.09 عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني 13
 4 2 1.107 3.77 املدارس قادةغياب ثقة اإلدارة العليا ب 12
 قادةيتطلب عمل إدارة التعليم التدخل يف أعمال  10

 املدارس
3.00  1.226 3 11 

ضعاف دور إدارة املدارس إىل إ قادةيؤدي متكني  9
 التعليم

2.79 1.271 4 14 

املدارس إىل إساءة عالقتهم بقيادي  قادة يؤدي متكني  11
 إدارة التعليم

2.41 1.266 5 18 

   3.21 املتوسط العام

 يت:اآل( 8) يتضح من اجلدول رقم
ســــباب تتعلــــق بــــإدارة التعلــــيم أبواخلــــا  الثــــاين  احملــــورأن  .8

وفقرتـان  ،فقرتـان بدرجـة عاليـة، جـاءت فقرات  (  5)يتضمن 
 إذ إنبدرجــة ضــعيفة جــاءت وفقــرة  ،جــاءت بدرجــة متوســطة

، واملتوسـط العـام  (2.41، 4.09)املتوسط احلسـايب هلـم مـا بـني 
 .(3.21)درجة متوسطة ب

ـــــا وهـــــي ) (13)الفقـــــرة رقـــــم أن   .0 عـــــدم قناعـــــة اإلدارة العلي
بأسباب اخلاصة بني الفقرات  باملرتبة األوىلجاءت ( بالتمكني

 ـراف معيـاري او  (4.09)مبتوسـط حسـايب تتعلق بإدارة التعليم 
علـى  يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة، وهذا (0.978)
دارة العليـــا للتعلـــيم غـــا مقتنعـــة إلن اأالدراســـة يـــرون  عينـــةن أ

وهـذا يشـا إىل احلاجـة لبـذل مزيـد مـن املـدارس  قـادة بتمكني 
اجلهــد لتوعيــة اإلدارة العليــا بأمهيــة متكــني قــادة املــدارس ، وأن 

 اإلدارة العليا.هذا التمكني سيقلل من املشكالت اليت تواجه 

 بقــادةغيــاب ثقــة اإلدارة العليــا وهــي ) (12)الفقــرة رقــم أن  .4
بأســباب اخلاصــة بــني الفقــرات  باملرتبــة الثانيــةجــاءت ( املــدارس

 ـراف معيـاري او  (3.77)مبتوسـط حسـايب تتعلق بإدارة التعلـيم 
علـى  ، وهذا يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة(1.107)
 قـــادةدارة العليـــا التثـــق يف قـــدرة ن اإلأالدراســـة يـــرون  عينـــةن أ

مدارسـهم مـن غـا التعليمـات والتوجيهـات  إدارةاملدارس علـى 

 دلة الصادرة عـن إدارة التعلـيم، وهـذا يتطلـب توعيـة اإلدارةألوا
بنــاء علــى الكفــاءة  العليـا بأنــه إذا مت اختيــار القيــادات املدرسـية

 للتمكني.هنم يصبحون أهال  ومت تدريبهم فإ

املــدارس  قــادةوهــي )يــؤدي متكــني  ( 11)الفقــرة  رقــم أن  .3
مبتوســــط جــــاءت إىل إســــاءة عالقــــتهم بقيــــادي إدارة التعلــــيم( 

، وبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة  ،(18)باملرتبــة  (2.41)حســايب 
قــــــادة ن متكــــــني أالدراســــــة اليــــــرون  عينــــــةن أىل وهــــــذا يشــــــا إ

ــــادات يف  ىل إســــيؤدي  املــــدارس تكــــوين عالقــــات ســــيئة بالقي
 .دارة التعليمإ

عينـــــة الدراســــة حـــــول عبـــــارات حمـــــور وبتأمــــل اســـــتجابات 
عوائــــق متكــــني قــــادة املــــدارس بأســــباب تتعلــــق بــــإدارة التعلــــيم 

 ،م قناعـــــة اإلدارة العليـــــا بـــــالتمكنييتضـــــح الرتكيـــــز علـــــى عـــــد
 وغيـــــاب ثقـــــة اإلداره العليـــــا بقـــــادة املـــــدارس، وهـــــذه بالشـــــك

يف ذلــك أن املســؤولني يف  معوقــات كبــاة ، وقــد يعــود الســبب
علـــيهم الثقـــة جبميـــع قـــادة املـــدارس، إمـــا  إدارة التعلـــيم يصـــعب

لوجــــود أخطــــاء وجتــــاوزات كبــــاه لضــــعف كفــــاءة بعضــــهم، أو 
يعـــــــود الســـــــبب إىل طبيعـــــــة  تفقـــــــد الثقـــــــة يف قـــــــدراهتم، وقـــــــد

أو ، إمـــا لتخـــوفهم مـــن نتـــائج متكـــني قـــادة املـــدارس املســـؤولني
 عدم إدراكهم ألمهية متكني قادة املدارس.
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 :ثاا : أسباب تتعلق بقادة المدارسثال

 9 جدول
 المدارسقادة معوقات تمكين  نحو الدراسة عينة إلجابات نحراف المعياريوال الحسابية المتوسطات
 الترتيب العام  الترتيب على المحور نحراف معياريا الحسابي المتوسط الفقرات رقم العبارة

 7 1 1.290 3.57 يزيد متكني قادة املدارس من سيطرهتم على املعلمني 18

 9 2 1.208 3.06 وليةاملدارس من حتمل السلطة واملسؤ  يتخوف قادة 14

 10 3 1.010 3.05 ضعف وقلة مهارات قادة املدارس 19

 12 4 1.154 2.94 يؤدي متكني قادة املدارس إىل انفرادهم بالسلطة 15

 15 5 1.182 2.76 يؤدي التمكني إىل قرارات مكلفة ماديا   20

 16 6 0.951 2.68 يسيء قادة  املدارس استخدام الصالحيات املمنوحة هلم 16

 17 7 1.053 2.52 يؤدي متكني قادة املدارس إىل اختاذ قرارات عشوائية 17

   2.94 المتوسط العام

 :يتاآل( 9)يتضح من اجلدول رقم 
املـــدارس بقـــادة ســـباب تتعلـــق أبواخلـــا  الثالـــث  احملـــورأن  .1

 ،فقــــرة واحــــدة بدرجــــة عاليــــة، جــــاءت فقــــرات  ( 9)يتضــــمن 
وفقرة بدرجة ضـعيفة إذ  ،فقرات جاءت بدرجة متوسطة (8)و
واملتوســط ،  (8.88،  8.89)ن املتوســط احلســايب هلــم مــا بــني إ

 .(8.78)درجة متوسطة العام ب

املدارس من  قادةيزيد متكني وهي ) (80)الفقرة رقم أن   .2
بني الفقرات  باملرتبة األوىلجاءت ( سيطرهتم على املعلمني

مبتوسط حسايب املدارس  قادةتتعلق ب أسباباخلاصة ب
، وهذا يدل على أن هناك (8.878) راف معياري او  (8.89)

ن متكني أالدراسة يرون  عينةن أموافقة بدرجة عالية على 
وهذا يشا إىل ارس يزيد من تسلطهم على املعلمني، املدقادة 

فكرة التمكني تتطلب ترييا أمهية توعية قادة املدارس بأن 
األمناط القيادية التقليدية اليت تركز على السلطة والتوجيه إىل 

وتتفق هذه النتيجة مع   ،منط قيادى يؤمن باملشاركة والتشاور
 ( .2112نتيجة دراسة )املسيليم 

املدارس استخدام  قادةوهي )يسيء ( 89)الفقرة رقم  أن  .4
 (8.88)مبتوسط حسايب  جاءت  الصالحيات املمنوحة هلم(
الدراسة  عينةن أىل إوهذا يشا  ،بدرجة ضعيفة من املوافقة

ساءة استخدام إىل إسيؤدي  ادة املدارسقن متكني أاليرون 
 .الصالحيات

وبتأمل استجابات عينة الدراسة حول عبارات حمور عوائق 
متكني قادة املدارس بأسباب تتعلق بقادة املدارس يتضح 

من سيطرهتم على يزيد متكني قادة املدارس  أن الرتكيز على
وقد يعود السبب إىل عدم إدراك أن التمكني ليس ، املعلمني

 . فقط منح الصالحيات بل حتمل املسؤولية

 : ما متطلبات التمكين الناجح؟الثانيالسؤال 
جابة عن هذا السؤال يف اإلطار النظري وكان من متت اإل 

 اإلداري لقادة املدارس هي:أبرز متطلبات جناح التمكني 
أن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم وإدارة التعليم بدعم قادة  -

 املدارس املمكنني وإسنادهم .

 منح الثقة لقادة املدارس املمكنني. -

صياغة رؤية للوزارة، ورؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف قادة  -
 املدارس على الرؤية والتوجه لتحقيقها.

ليم جادة يف منح احلرية لقادة املدارس أن تكون إدارة التع -
للتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني 

 العمل املدرسي.

أن تضع إدارة التعليم برنامج تدرييب لقادة املدارس املزمع  -
 متكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
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أن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على قادة  -
 دارس املمكنني .امل

لديه أن يتمتع من يتم متكينه بالثقة بالنفس، وأن يكون  -
 جتاه مدرسته. التزام عال  

ــة  الثالــ :الســؤال  حصــائية حــول إهــل هنــاك فــروق لات دلل
، فــــةالوظي) لــــى متغيــــرات الدراســــةإمعوقــــات التمكــــين  تعــــز  

  فراد الدراسة؟أالمؤهل، عدد سنوات الخدمة( من وجهة نظر 

وللتعرف إذا ما كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني  
إجابـــــات عينـــــة الدراســـــة حـــــول معوقـــــات التمكـــــني اســـــتخدم 

ــــاين األحــــادي )  One Wayالباحــــث اختبــــار حتليــــل التب

ANOVAواختبار شيفيه ) (scheffe) وجـاءت النتـائج كمـا ،
 :ةياآلتيوضحها اجلدول 

 :ولا: الوظيفةأ

 01جدول 
متغير  عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف  بين إجابات لدللة الفروق( One Way ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 الوظيف
 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع المجموعات المتغيرات
 0.337 1.134 130.88 3 392.588 بني اجملموعات املدارس قادةمعوقات متكني 

 115.44 172 19855.63 داخل اجملموعات
  175 20248.22 المجموع

، أنه ال توجد هناك (88)يتضح من خالل اجلدول رقم 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات عينة الدراسة 

 إذ ،وفقا  ملتريا الوفيفة قادة املدارس و معوقات متكني 
 .(8.889)مبستوى داللة  (8.888)بلريت قيمة ف 

 :ثانياا: عدد سنوات الخدمة
 00جدول

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير بين إجابات  ( لدللة الفروقOne Way ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار تحليل 
 عدد سنوات الخدمة
 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المتغيرات
 0.218 1.492 172.197 3 516.592 بني اجملموعات املدارس قادةمعوقات متكني 

 115.386 171 19730.92 داخل اجملموعات
  174 20247.52 المجموع

أنه ال توجد هناك فروق  (،88)اجلدول رقم  يتضح من
عينة الدراسة  و ة إحصائية بني متوسط إجابات ذات دالل

اخلدمة،  عدد سنوات وفقا  ملتريا قادة املدارسمعوقات متكني 
 .(8.880)مبستوى داللة  (8.878)بلريت قيمة ف  إذ

 :المؤهل العلميثالثاا: 
 02جدول 

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير  بين إجابات  لدللة الفروق( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 المؤهل العلمي

 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المتغيرات
 0.039 3.318 377.61 2 755.23 بني اجملموعات املدارسقادة معوقات متكني 

 113.792 169 199230.87 اجملموعاتداخل 
  171 19986.11 المجموع
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ة ذات دالل ا، أن هناك فروق  (88)اجلدول رقم  يتضح من
عينة الدراسة  و معوقات  إحصائية بني متوسط إجابات

بلريت قيمة  إذ ،وفقا  ملتريا املؤهل العلمي قادة املدارسمتكني 
وملعرفة اجتاه الفروق بني  ،(8.887)مبستوى داللة ( 8.880)ف 

جراء إعينة الدراسة مت  استجاباتمتوسطات درجات 
 (scheffe)مت استخدام اختبار شيفيه  بأناملقارنات البعدية، 
 .(88)هو مبني باجلدول رقم ما  على  وللمقارنات البعدية، 

 01جدول
 عينة الدراسة للمقارنات البعدية لمتوسطات( scheffe) نتائج اختبار شيفيه
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس المتوسط الحسابي العدد  المؤهل

 0.1111 5.2*  3.211 135 بكالوريوس
 5.3  5.2 * 2.934 35 ودكتوراه ماجستا

فقــــد ضــــم ملــــن  ،مــــؤهلهم دكتــــوراه مــــنا لصــــرير عينــــة نظــــر  
، الـذي يُبـني (13)من خالل اجلدول رقم و  ،مؤهلهم ماجستا

عينة الدراسـة وفقـا   ملقارنات البعدية ملتوسطات درجاتنتائج ا
وق جـــاءت بـــني  وجـــد أن تلـــك الفـــر  ،الخـــتالف متريـــا املؤهـــل

والــــذين مــــؤهلهم  ،مــــؤهلهم بكــــالوريوس الــــذينعينــــة الدراســــة 
ـــــوراه ماجســـــتا  ـــــة البكـــــالوريوس ودكت ـــــة مـــــن محل لصـــــاا  العين

ملـــن  (8.788)يف مقابـــل متوســـط  (8.888)مبتوســـط حســـايب 
ن محلـــة البكـــالوريوس يـــرون إ، أي ودكتـــوراه جســـتامـــؤهلهم ما

كرب ممـا يـراه ممـن مـؤهلهم ماجسـتا أن هناك معوقات بشكل أ
 .ودكتوراه

صالح إللتصور المقترح اما الرابع:سؤال الجابة عن إلا
 داري؟إلالمدرسة من مدخل التمكين ا

وعرضه على  تصورالجابة عن هذا السؤال مت بناء لإل
جمموعة من احملكمني يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، واإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي 

احملكمني وتوصل بوزارة التعليم، وقد مت األخذ بتعديالت 
 يت:الباحث للتصور اآل

 :هداف التصورأ :ولا أ

املمارسات واقع وير املدرسة وحتسني خمرجاهتا من تط -8
الرتبوية اليومية؛ اليت قد تبدو غا واضحة لدى القيادات 

 الرتبوية العليا قدر وضوحها لدى قيادة املدرسة.

، لبناء شراكة فتح املدرسة على اجملتمع احمللي احمليط هبا -2
، تقوم على أساس املشاركة يف صناعة القرارات ،حقيقية

تكامل وحتقيق النمو امل ،هبدف حتسني العمل املدرسي
 للطالب. 

حتفيز وضمان فهور املبادرات املدرسية املبدعة والرائدة،   -4
اليت ميكن أن متثل جتارب تربوية إبداعية ميكن احتذاؤها من 

 قبل املدارس األخرى.
دفع أفراد املدرسة، خصوص ا قيادهتا،  و مواصلة التعلم   -3

 والتدرب وتطوير الذات بشكل مستمر.
استجابة ملواجهة املشكالت جعل قادة املدارس أسرع  -5

 اليومية ، واختاذ القرارات املناسبة.
على قدراهتم ومهاراهتم عتماد دفع قادة املدارس لال -6

، حبيث من اعتمادهم على اإلدارة العليا ، والتقليلاإلدارية
 ة.  يتتفرغ اإلدارة للقضايا االسرتاتيج

 :التصور منطلقات :ثانياا 

 :يةمن املنطلقات اآلت يقوم هذا التصور على جمموعة
 عـــــن طريـــــقتوجهـــــات وزارة التعلـــــيم يف تعزيـــــز الالمركزيـــــة   -8

 املدارس.قادة التوسع يف الصالحيات املمنوحة ل
مــــن نطــــالق عامليــــة املعاصــــرة: املتمثلــــة يف االاالجتاهـــات ال  -2

ها الوحـــــــدة األساســـــــية للنظـــــــام التعليمـــــــي يف وصـــــــفاملدرســـــــة ب
 .على اجلودة واإلتقانعمليات اإلصالح والتطوير، والرتكيز 
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ـــــيت ســـــاليب اإلمتكـــــني العـــــاملني مـــــن األ  -4 داريـــــة احلديثـــــة ال
 ملدرسة.افاعلية  تساهم يف زيادة 

  .هم متطلبات اجلودة الشاملةأالتمكني يعد من   -3
لنجاح متطلبات ن هناك أما كشفته نتائج الدراسة من    -5

 متكني قادة املدارس. قئاعو و  ،متكني قادة املدارس

 التصور المقترح: :ثالثاا 

جمموعــة أن هنــاك  بنــاء علــى مــا كشــفته نتــائج الدراســة مــن
وكــذلك  ،الثقــة باملــديرين) :مــن متطلبــات جنــاح التمكــني منهــا

وتـــدريب  ،وختفيـــف الرقابـــة ،دارة التعلـــيمإلبنـــاء رؤيـــة للـــوزراة و 
العوائـــق الـــيت تواجـــه بـــرز أمـــن ن ، وأ(وغاهـــا.. ،املـــدارسقـــادة 
مركزيــة الــوزارة،  وعــدم قناعــة ) يتمثــل يف قــادة املــدارس متكــني

، (املـدارس قـادة وعـدم الثقـة بقـدرات  ،دارة العليا بالتمكنيإلا
لكثــــرة قــــدرات قــــادة املــــدارس ب وقــــد يعــــود ســــبب عــــدم الثقــــة

، قــادة الولوجــود ممارســات خاطئــة مــن قبــل بعــض   ،همأعــداد
 :إىل القادةلذا يقرتح الباحث  تصنيف 

 :التنفيذي لقائدا -0
يتــوىل مســؤولية تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة الــيت تســاهم بشــكل  

 مباشر يف حتقيق أهداف املدرسة.
 :الستشاري القائد -0
 عملــــــه يف مدرســــــته  يقــــــدم املســــــاعدة والــــــدعم إىلضــــــافة إلبا

حتقيـق أهـداف املدرسـة  كـي يسـتطيعالتنفيذي  للقائد الالزمني 
 بكفاءة وفاعلية.
 لقائــــدول )األف ااملــــدارس هــــم مــــن الصــــنقــــادة يكــــون مجيــــع 

مير عـرب  ااستشاري   اقائد  ن يكون أوالذي يرغب يف  ،التنفيذي(
 شروط وضوابط وهي:

ربـــــع أ( قائـــــداملدرســـــية )كلقيـــــادة ن تكـــــون خدمتـــــه يف اأ -1
 فأكثر.سنوات 

علـــــــــى تقـــــــــدير ممتـــــــــاز يف الســـــــــنتني  ن يكـــــــــون حاصـــــــــال  أ -2
 تني.ا األخ

يف إمـــا دارة إلعلـــى مؤهـــل علمـــي يف ا ن يكـــون حاصـــال  أ -4
 و عمـــــل مشـــــرفا  أ، هو الـــــدكتوراأ ،و املاجســـــتاأ ،البكـــــالوريوس

 املدرسية. للقيادةتربويا   
 ن حيصل على الدورات التدريبية يف :أ -3
 بناء رؤية املدرسة. 
 التخطيط االسرتاتيجي. 
 .حتليل املشكالت واختاذ القرارات 
 .االتصال 
 .اجلودة الشاملة 
  ممارستها.صالحيات قادة املدارس وكيفية 
 مهام ومسؤوليات قادة املدارس 
  معها. بناء فرق العمل وكيفية التعاملمهارات 
 .التحفيز 

املدارس االستشاريني من إدارة مدارسهم مبـنحهم ،  قادةميّكن 
ا من الصـالحيات وفرق العمل يف املدرسة مزيد   ،ومنح اجملالس

 .ةسؤولياملاليت تساعدهم على النجاح وحتمل 

 متطلبات تطبيق التصور: :رابعاا 

ن هــذا أو  ،املــدارس قــادةمهيــة متكــني أدارة العليــا بتوعيــة اإل -1
ن علــــى أاري يســــاعد علــــى فاعليــــة املدرســــة، و دســــلوب اإلاأل
املــدارس مــن املســتوى قــادة دارة العليــا وضــع خطــة لتحويــل اإل

 ىل املستوى االستشاري.إالتنفيذي 
مبـا  القادةالرؤية تزود  التعليم:هداف إلدارة أصياغة رؤية و  -2

 تصـرفاهتم ومـن مثألهداف حتـدد اجتـاه اجيب عليهم مراعاته، و 
تقودهم لإلبداع، وتسمح هلم باختاذ قـرارات تصـب يف االجتـاه 

 .دارة العلياهداف اإلأاحملقق لرؤية و 
ن يـوفر النظـام التعليمـي أجيـب  االستشـاريني: بالقـادةالثقة -3

االستشـاري حيتـاج أن  فالقائـدهلم بيئـة تشـجع علـى التمكـني، 
بوجــود دعــم مــن رؤســائه، وزمالئــه يف العمــل، واملشــرفني  يشـعر

 الرتبويني. 
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 عـــن طريـــقعلـــى القـــادة املمكنـــني  خفـــض مســـتوى الرقابـــة -4
 والتجـاوز عـن  علـى النتـائجىل الرقابـة إاستبدال الرقابة الصـارمة 

شــــــراف الرتبــــــوي وهــــــذا يتطلــــــب مــــــن اإل ،خطــــــاء البســــــيطةاأل
املدرســية التوقــف عــن متابعــة  تطبيــق القيــادة شــراف إوخاصــة 

 لقــــــــادةا تــــــــرك مســــــــاحة لإمنــــــــو  ،التعليمــــــــات بشــــــــكل حــــــــريف
االستشـــــــاريني للعمـــــــل ومتابعـــــــة نتـــــــائج تصـــــــرفاهتم وحتمـــــــيلهم 
املســـــــؤولية عنهـــــــا، ويكـــــــون عمـــــــل املشـــــــرفني الرتبـــــــويني هتيئـــــــة 

مهـــامهم  ن و املـــدارس االستشـــاري قـــادةلكـــي ميـــارس  ،الظـــروف
عماهلم رقابـة أقادة املدارس  ويراقب ،وقدراهتمكفاءهتم حبسب  

 تقوية روح املبادرة .إىل ذاتية مما سيؤدي 
دارة إنظمـــــة واللـــــوائح املتعلقـــــة بتعامـــــل ألينبريـــــي مراجعـــــة ا -5

تشــدد  األنظمــة الــيت، وخاصــة تلــك املــدارس قــادةالتعلــيم مــع 
ـــادرة وا ،الرقابـــة علـــى املـــدارس فتكـــون  ،بـــداع إلفتحـــد مـــن املب

عـــن  ةصـــادرة مـــن إدارة التعلـــيم عبـــار التوجيهـــات والتعليمـــات ال
هنــا عبــارة عــن رؤيــة ألوالتكــون ملزمــة  ،املــدارس لقــادةنصــائح 

خــر، مــع آوال تصــلح ملكــان  ،لــبعض املســؤولني تصــلح ملكــان
كثـر أمن احلصانة حبيث جتعلهم  االستشاريني قدرا   القادةمنح 

 شجاعة على املخاطرة.
 قــادة ان يكونــو )املرشــحني أل قــادة املــدارسشــراك إن يــتم أ -6

دارة التعلــــيم عــــن طريــــق إيف صــــناعة القــــرارات يف  استشــــاريني(
 و مكاتب التعليم.أ ،قساماأل
الستشـــــاريني ومســـــؤولياهتم حبيـــــث القـــــادة ايضـــــاح مهـــــام إ -7

مـــن انتظـــار  بـــدال   التصـــرف حبريـــةيكـــون لـــديهم القـــدرة علـــى 
 التعليمات. 

ن التمكـني هـو حتمـل أاالستشـاريني بـ املـدارسقـادة توعية  -8
عمــاهلم أاملســؤولية وليســت ســلطة مطلقــة فهــم مســؤولون عــن 

 وتصرفاهتم.
يـــتم تشـــكيل  )املســـتهدفه( حبيـــثعـــادة هيكلـــة املـــدارس إ -9

املناســـــبة داريـــــة إلوتزويـــــدها بالصـــــالحيات ا ،جمـــــالس مدرســـــية
هنايتـــه مبـــا يتناســـب وفـــروف بـــدء اليـــوم الدراســـي و  )كتحديـــد
و فصـــــله بعـــــد أ ،مـــــا بنقلـــــهإاملعلـــــم املقصـــــر  ، حماســـــبةاملدرســـــة

اسـتنفاذ  فصـله بعـدو أ ،حماوالت معاجلة وضـعه، نقـل الطالـب
  (...، وغاهاصالحهإحماوالت 

دارة املـدارس إعمـال يف مـور ورجـال األألوليـاء اأمشـاركة  -10
ومتويلهـــــا مـــــن خـــــالل ممثلـــــني هلـــــم يف اجملــــــالس  ،)املســـــتهدفه(

 املدرسية.
خاصـــــة ميزانيـــــة تشـــــرييلية  ()املســـــتهدفهعطـــــاء املدرســـــة إ -11

 الصرف.جملس املدرسة حتديد بنود من صالحيات  تكون
االستشاريني علـى بـرامج تطـوير  للقادةالتدريب املكثف  -12

 قدراهتم ليتحملوا مسؤولياهتم. 
املــدارس ووكالئهــا بنــاء علــى  قــادةن يــتم اختيــار أجيــب  -13

 احملسوبيات.عن  الكفاءة بعيدا  

 :آليه تطبيق التصور

 ،للتعلــــــيمتشــــــكل جلنــــــة يف الــــــوزارة برئاســــــة وكيــــــل الــــــوزارة  -8
مـــدير و  ،وعضـــوية مـــدير عـــام اإلدارة العامـــة لإلشـــراف الرتبـــوي

دارة إلومــــدير عــــام ا ،واالبتعــــاث دارة العامــــة للتــــدريبإلعــــام ا
ممثــل للشــؤون و  ،مــديري عــام التعلــيمبعــض و  للبحــوث،العامــة 
، املدرســـية بـــالوزارة القيـــادة مـــن مشـــريف نيداريـــة واثنـــإلاملاليـــة وا

ويكون من اختصـا  هـذه اللجنـة وضـع خطـة لتطبيـق متكـني 
 .املدارس قادة
 وذلك ب:  
  .املدارس االستشاريني  لقادةحتديد صالحيات  -
اخلاصــة  ةاالستشــاريني واملــد للقــادةحتديــد بــرامج التــدريب  -

 .بكل برنامج
قـادة مهية متكني أوضع برنامج توعوي ملديري التعليم  عن  -

 .املدارس
ـــق التمكـــني ومعاجلـــ - ة العوائـــق الـــيت حتـــول دون متابعـــة تطبي

 االستشاريني. القادة متكني 
االستشــاريني مبــا حيقــق   القــادةشــراف علــى ترييــا طريقــة اإل -2

ووضـــع حصـــانة  ،خطـــاء البســـيطةألوالتجـــاوز عـــن ا ،الثقـــة هبـــم
 .خطاء ألخطاء غا املتعمدة ، والبعد عن تصيد األهلم يف ا
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حبيــــــث  يكــــــون املســـــــتوى  ،ارة التعلـــــــيمإدترييــــــا هيكلــــــة   -4
 على من املشرف الرتبوي.أاالستشاري  للقائدداري إلا

 :نتائج الدراسة

 :أيتج اليت توصلت إليها الدراسة ما يالنتائ برزمن أ
ن أاملدرســـــية يـــــرون  القيـــــادة ومشـــــريف  قـــــادة املـــــدارسأن   -8

متوســــطة  قــــادة املــــدارسالعوائــــق الــــيت تقــــف يف طريــــق متكــــني 
 .(4.48مبتوسط حسايب )

املدرســــــية يــــــرون أن   القيــــــادةاملــــــدارس ومشــــــريف  قــــــادةأن   -2
 .  النظام يعد العائق األكرب  لتمكني القيادات املدرسية

 :هو قادة املدارسكرب عائق لتمكني أأن    
  مركزية الوزراة. 
  علـــــــى متطلبـــــــات تطبيـــــــق  قـــــــادة املـــــــدارسعـــــــدم تـــــــدريب

 .التمكني
 عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني. 
  املدارس بقادة غياب ثقة اإلدارة العليا. 
 وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف.   
  املدارس قادةعداد إضعف.   
  املدارس على املعلمني قادةالتمكني يزيد من سيطرة.   

 كل هذه العوائق جاءت بدرجة عالية.
ة إحصـــائية بـــني متوســـط ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــ -4

  قــــادة املــــدارسعينــــة الدراســــة  ــــو معوقــــات متكــــني  إجابــــات 
 .وفقا  ملتريا الوفيفة

 داللة إحصائية بـني متوسـط إجابـات روق ذات ف ال توجد -3
وفقــا  ملتريــا   قــادة املــدارسعينــة الدراســة  ــو معوقــات متكــني 

 ة.عدد سنوات اخلرب 
 ة إحصـــائية بـــني متوســـط إجابـــات فـــروق ذات داللـــ يوجـــد -5

وفقـــا  ملتريـــا  قـــادة املـــدارسعينـــة الدراســـة  ـــو معوقـــات متكـــني 
 .املؤهل العلمي لصاا  العينة من محلة البكالوريوس

 رزها:بأن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أ -6
  لقادة املدارسمنح الثقة. 

  قادة املدارسالتزام الوزارة بدعم . 
  ــــــــدرييب ــــــــامج ت ــــــــيت نســــــــعى لقــــــــادة املــــــــدارس وضــــــــع برن   ال

   م.لتمكينه
  قادة املدارساالبتعاد عن الرقابة املباشرة على. 
بناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني االداري   -7
 . املدارسقادة ل

 المراجع

لدى القيادات  داري(. درجة التمكني اإل2182فتحي .)محد ، أو كرميبأ
نظر املنتسبني لدورة مديري املدارس واملشرفني الرتبوية من وجهة 

حممد بن سعود مام يف كل من جامعيت امللك سعود واإل الرتبويني
اجلمعية السعودية  ،رسالة الرتبية وعلم النفسسالمية يف الرياض. اإل

 . 41ع  الرياض للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(
ت الثقة يف ياالتمكني واقتصاددارة إ .(2112) محد.أ صااو  زكريا الدوري

دار اليازوري العلمية للنشر ردن: األ .عمال األلفية الثالثةأمنظمات 
 والتوزيع. 
داري وعالقته بالرضا (. التمكني اإل2183حممد.) واحلريبالدوسري،سعيد 

الوفيفي لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض من 
  45مج ، مصر. جبامعة بنهاجملة كلية الرتبية وجهة نظرهم. 

 .22-54.(21)ع
مكني ودوره يف تنمية القيادات الت .( 2182حسني ، سالمة عبدالعظيم. )

 )ع ،مصر  .مال العربية جملة املدير الناجحاألع دارةإ مجعيةدارية. اإل
846) .84-87. 

ودة احلياة الوفيفية يف منظمات ج. (2111جاد الرب ، سعيد حممد. )
  .مطبعة العشري مصر:.عمال العصريةألا
. دارة التمكني واالندماجإ. (2184. )احلسينس كمال حسانإ جالب

 . دار الصفا للنشر والتوزيع ردن:األ
. متكني املوفف أداة اسرتاتيجية للحصول على ميزة (2184جيت ) جوش،

جملة هـ( الرياض: 8345،لطانترمجة احلوشان، س ،)تنافسية مستدامة
 142-128(  .3ع ).دارة العامةالعامة، معهد اإلدارة اإل

دور مديري املدارس الثانوية يف (. 2183جمد.)أوداركة  مستور، زايديال
 .. مصر.جملة الثقافة والتنمية معاجلة العنف يف املدارس مبدينة الطائف

 .841-72 (.11)ع 
توافر متطلبات التمكني وعالقته  .(2185، خدجية مقبول. )الزهراين

داريات يف إلدراسة تطبيقية على املوففات ا داء الوفيفيبتحسني األ
-461(. 8،ع)نسانيةالباحة جملة العلوم اإل. جامعة جامعة الباحة

323. 
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داري لدى مديري املدارس يف التمكني اإل .(2184السلويل، عبداهلل.) 
. رسالة ماجستا غا منشورة ، جامعة حمافظة بيشة وعالقتها بأدائهم

 الباحة. 
دليل تصميم وتنفيذ البحوث يف العلوم  هـ( 8345عبدالرمحن، طارق. )

.الرياض: معهد االدارة االجتماعية منهج تطبيقي لبناء املهارات البحثية
  العامة.

متكني العاملني:  جوهر(2115بريل،إ 81-87) ،سعد بن مرزوق  العتييب،
امللتقى السنوي العاشر  إلدارة اجلودة  ورقة مقدمة إىلمفاهيمي.إطار 
 . اخلرب . الشاملة

واقع التمكني الوفيفي لدى القيادات الرتبوية  .(2185العنزي، فواز ماا.)
وعالقته مبدى حتقق اإلدارة الرشيدة يف مدارس التعليم الثانوي بدولة 

  424-874. 41ع .دراسات التعليم اجلامعي. مصرالكويت. 
يف  إدارة التمكني واقتصاديات الثقة .م (2112محد علي. )أصاا، 

  .دار اليازورياألردن: .لفية الثالثةعمال األأمنظمات 
داري التمكني اإل (2184 )عمر سلطان.السويع محد و أحسن الطعاين 
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Abstract: The study aimed to identify the requirements and obstacles of the success of school leaders' empowerment, as well 

as to build a perception to empower school principals. To achieve these objectives, the study used the descriptive approach, 

applying a questionnaire on a sample of (200) school leaders of whom (180) responded, and all the (21) educational 

leadership supervisors in Riyadh, of whom (16) responded. The study reached some findings of which the mast important 

were: 
1. School leaders and leadership supervisors believe that the obstacles that stand in the way of school leaders' empowerment 

were moderate with a mean of (3.31). 

2. School principals and leadership supervisors believe that the system is the biggest obstacle of school leaders' 

empowerment. 

3. The most important obstacle of school leaders' empowerment were: 

 The centralization of the ministry of Education. 

 The lack of training of school leaders on the requirements of the empowerment implementation. 

 The lack of conviction of the senior management of empowerment.  

 The lack of confidence in school leaders. 

 The existence of a strict regulatory system that does not give the freedom to act. 

 The weak preparation of schools leaders.  

 Empowerment increases the control of school principals on teachers. 

4. There are some requirements for the success of leader's empowerment: 

 Giving trust to school leaders. 

 The MOE support for school leaders. 

 Developing a training programme for targeted empowered school leaders. 

 Avoiding direct control over the school leaders. 

5.  There were no statistically significant differences in the responses of the sample due to the variables job and experience. 

6. There were statistically significant differences in the responses of the sample due to qualification in favor of leaders with 

bachelor degree. 

7. The study ended with a perception to develop schools from the approach of administrative empowerment for school 

leaders. 

 

Key words: administrative empowerment, school reform, school leadership 
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 السطحي( لدى طالب الجامعةو )العميق/  االستراتيجيات الوجدانية في عمليات التعلم في ضوء أسلوبي التعلم
 شحته عبد املوىل عبد احلافظ حممد

 مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جامعة امللك سعود
 هـ8341/ 6/ 85 وقبل - هـ22/2/8341 قدم للنشر

 
لدى طالب اجلامعة، والتعرف على طبيعة العالقة بني االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم هدفت الدراسة إىل الكشف عن أهم  مستخلص:ال

ء يف ضو االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم (، وبيان الفروق يف والسطحيوأسلويب التعلم) العميق، االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم 
من أساليب تعلمهم، وتضمنت عينة الدراسة االسرتاتيجيات الوجدانية لدى الطالب (، وبيان مدى التنبؤ بوالسطحيأسلويب التعلم)العميق، 

ة أعمار العينة النهائيوبلغ متوسط صصات ومبستويات تعليمية متنوعة؛ طالباً من طالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود من مجيع التخ 252النهائية
سنة، وقد طبق عليهم مقياس االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم من إعداد جاليجو  1.03، واحنراف معياري قدره سنة 22.21
 ؛ترمجة وتعريب الباحث والسطحي(يق/ )العم ؛ و مقياس أساليب التعلم(2032هاشم، السيد) ترمجة وتعريب أيب  Gallego&Yaniz (2014)ويانيز

 واالحندار املتعدد مت التوصل إىل: MANOVA املتوسطات الوزنية ومعامالت االرتباط وحتليل التباين متعدد املتغريات التابعةوباستخدام 
وأدىن اسرتاتيجية هي  ،جاء ترتيب أعلى اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم هي اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق -3

 اجلهد.اسرتاتيجية جتنب 

 ومجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم؛ ماعدا اسرتاتيجية جتنب اجلهد.وجدت عالقة دالة إحصائية بني  أسلوب التعلم العميق  -2

 ( لصاحل أسلوب التعلم العميق.والسطحيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة يف أساليب التعلم )العميق/  -1
االسرتاتيجيات ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املرتفع واملنخفض على مجيع أبعاد توجد فروق  -4

 الوجدانية يف عمليات التعلم لصاحل الطالب ذوي  أسلوب التعلم العميق املرتفع؛ ماعدا اسرتاتيجييت جتنب اجلهد والصورة االجتماعية.

 باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم من خالل أسلوب التعلم العميق فقط.ميكن التنبؤ  -5

 
 . السطحي: االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم، أسلوب التعلم العميق، أسلوب التعلم الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

حنو االهتمام بكيفية تشري التوجهات احلديثة بالتحول 
والتنوع  ؛تعلم وليس ما يتعلمه أو يكتسبه املتعلمون فقطال

يف طرق وأساليب واسرتاتيجيات التعلم واليت هتدف إىل عدم 
جتاهل الفروق الفردية بني املتعلمني وحماولة إجياد حلول 

 معاجلة املعلوماتملشكالت التعلم اليت يواجهوهنا، من خالل 
يف العملية  وختزينها وفهمها وجعل الطالب نشطاً  املكتسبة
 ؛ وقد حظيت كل من أساليب واسرتاتيجيات التعلمالتعلمية
 املعلومات واكتسابا يف التعلم والتعليم ثرمهأل تمامالهبا

  وتوظيفها.
تؤكد االجتاهات احلديثة يف التعليم والتعلم باستمرار و 

طلبة على أن يتعلموا كيف يتعلمون، وعلى العلى مساعدة 
 أن يصبحوا مستقلني يف تعلمهم وأن يفكروا ألنفسهم

ني بصورة تقليدية؛ ر من كوهنم متلقويكونوا متفاعلني أكث
كي يصبح الطلبة مستقلني يف تعلمهم عليهم أن يتعلموا  ول
ف يطرحون األسئلة وكيف حيصلون على املعلومات من كي

جيب أن  تكون عملية التعلم فعالةولكي  مصادرها األصلية،
وأن يعمل  ه،مجيع الظروف املالئمة لتعلم يتوفر لدى املتعلم

 أثناء عملية التعلميف استمرار نشاطه  احملافظة على على
هدف التعلم من خالل زيادة مستوى ويوجهه حنو حتقيق 

 (.313 :2002)احليلة،  دافعيته للتعلم
 ,Simpson ألونك وتام وساباتاثومويشري مسبسون و 

Oleinik, Tam, &Sapattathum(1994)  إىل أن ضعف إجناز
طالب اجلامعة اجلدد للمهام األكادميية يرجع إىل أن هؤالء 

، خدام فعَّال السرتاتيجيات التعلمالطالب ليس لديهم است
هم االسرتاتيجيات اليت تساعد على من استخدام فبداًل 

اإلتقان والتحليل والرتكيب واالستدالل، فإهنم يستخدمون 
 اسرتاتيجيات احلفظ واالستظهار والتذكر اليت كانوا

 .يستخدموهنا يف املرحلة الثانوية

االســــــــرتاتيجيات  Vermunt ( (1996 فريمونــــــــت صــــــــنفوي
ـــتعلم إىل ثـــال؛ اســـرتاتيجيات؛ أو ـــا يتعلـــق  ـــة ال املرتبطـــة بعملي
باالســـــــرتاتيجيات املعرفيـــــــة، وثانيهـــــــا يتعلـــــــق باالســـــــرتاتيجيات 
ــــة،  ــــة، وثالثهــــا يتعلــــق باالســــرتاتيجيات مــــا وراء املعرفي الوجداني

الوجدانيــة يف القــدرة علــى التعامــل مــع وتظهــر االســرتاتيجيات 
أثناء عمليـة الـتعلم؛ واحلالـة الوجدانيـة املـؤثرة  املشاعر اليت تنشأ

يف عملية التعلم سواء أكانت إجيابية أم سلبية، ومن مظاهرهـا 
الضــــبط الــــذاي والتقيــــيم الــــذاي ملهــــام وأنشــــطة الــــتعلم وزيــــادة 

  .جناز مهام التعلمافظة على الدافعية والرةبة يف إاالنتباه واحمل
إىل  Kiener& Weaver( 2011)ويشري كل من كاينر وويفر 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم بكوهنا تشتمل على 
كثري من الطالب الن هناك إ إذالوجدان ومسات الشخصية، 

يشعرون بالراحة واالنسجام عند وصفهم حلدو؛ عملية 
ة إعادة مبنزل العاطفة واملشاعر اإلجيابية تعد  التعلم؛ وأن 

اس واالهتمام والدافع القوي تنشيط وجتديد لزيادة احلم
 لإلجناز ألداء املهمات املتعلقة بعملية التعلم.

؛ اســــــــرتاتيجيات الــــــــتعلم خمتلفــــــــان املصــــــــطلحني ومــــــــع أن
ن أســاليب الــتعلم  ــا أســاس فســيولوجي إذ إوأســاليب الــتعلم؛ 

اســـرتاتيجيات الـــتعلم  يف حـــنيوثابتـــة إىل حـــد مـــا لـــدى الفـــرد، 
لــــيت هتــــدف إىل التكيــــف هــــي جمموعــــة مــــن الطــــرق املتطــــورة وا

والتعامــل مــع مهــام التعلــيم املختلفــة، إال أن كــل منهمــا يــرتبط 
بدرجــــة عاليــــة بصــــورة إجيابيــــة بالدافعيــــة للــــتعلم ومــــن   األداء 

 &Riding)التعليمــي إذا مت توظيــف كــل منهمــا بطريقــة فعالــة 

Rayner, 1998,11-14). 
ي أن الطلبة ذو Coutinho  (2006 )   كاوتينهو  ضيفيو 

ىل املعرفة يستعملون إاملستويات املرتفعة من احلاجة 
ىل إساليب تعلم مشولية وعميقة تصل أو  اسرتاتيجيات
داء األ ىل أفضلإعلى من الفهم، ومن   الوصول أمستويات 

ساليب التعلم من املوضوعات أوأن ، للمهمات التعليمية
يقوم  ألنهفراد عامة و الطلبة خاصة؛ املهمة يف حياة األ
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بعملية الربط بني اجلوانب املعرفية والوجدانية واجلوانب 
 التحصيلية عند الطالب. 

العمليات تعد  مبنزلة وعلى ذلك؛ فإن اسرتاتيجيات التعلم 
وختزين  معاجلةمن قبل املتعلم للمساعدة يف  املستخدمة

 من خالل املعلومات؛ واسرتجاع املعلومات، واستخدام
تعلم ال جلعل يتخذوهناعلمني إجراءات حمددة من قبل املت

أكثر و  ،ةجهة الذاتياو للمأسهل وأسرع وأكثر متعة، وأكثر 
جمموعة معينة  طريقة الفرد يف تنظيم واستخدام ، فهيفعالية

مهام أخرى أكثر  من املهارات من أجل معرفة حمتوى أو إجناز
 عملية التعلم.فعالية وكفاءة يف 

أن  Riding & Ryaner (1998)  ورينر  ويرى كل من ريدنج
هتمام مبوضوع املهمة،  أسلوب التعلم العميق يركز على اال

سلوب بالدافعية األالذين يتبنون هذا  البكما يتميز الط
الداخلية، كما أهنم ينظرون إىل تلك املهمة على أهنا شيقة، 

سرتاتيجية اليت االوأن عليهم أن يسامهوا فيها، وأن 
 معاجلة املعلومات ب تتمثل يفالالط هؤالءيستخدمها 

راء آلساسية وااألفكار ألمبستويات عالية من العمومية مثل ا
واملبادئ والقواعد، مبا يؤدي إىل زيادة الفهم احلقيقي للمادة 

 .املرةوب فيها بتعاد عن التفاصيل ةريالالدراسية وا
 ؛أنه على العكس من ذلك Biggs ( 1993 ) ويرى بيجز

فإن أسلوب التعلم السطحي يعتمد على الدافعية اخلارجية 
الذين  البسلوب مييز الطألواخلوف من الفشل، وأن هذا ا

ينظرون إىل التعلم على أنه طريق يوصل إىل ةاية هنائية مثل 
و احلصول على أرضاء الوالدين إو أاحلصول على وظيفة 

يت ت الالالقبول اجلماعي أو حىت جمرد البعد عن املشك
اتيجية اليت تتناسب سرت اليواجهها، وهم بذلك يستخدمون ا

 .رين، وليس إرضاء الذاتاآلخرضاء إمع ذلك هبدف 
  Smith & Tsang(1998)وأشار كل من مسيث وتسانج 

إىل أن هناك ثالثة عوامل ألساليب التعلم أفرزها التحليل 
العاملي  من خالل التطبيق على عينتني بلغ جمموعهما 

ومت  طالب هونج وكونج واململكة املتحدة؛ ( من404)

، وهذه األساليب املعدل التعلمأساليب  ةاناستب استخدام
 االثالثة هي العميق والسطحي واالسرتاتيجي، وأن هناك فروقً 
ذات داللة إحصائية يف درجات الطالب بني أساليب التعلم 
العميق والسطحي واالسرتاتيجي كما وجدت فروق بني 

  .عينتين البحث وذلك لصاحل طالب اململكة املتحدة
ركز على أوجه اليت ت البحو؛ والدراسات  وهناك بعض

من  هبا يتصل املتعلمني ومااالختالف والفروق الفردية بني 
، وأساليب التعلم، واسرتاتيجيات ومسات شخصيةدافعية، 

بصورة  التعلمعملية التعلم، وأثر كل هذه العوامل يف حتقيق 
لذلك حتول االهتمام من جمرد الرتكيز على ما يتعلمه و فعالة، 

تعلم ( إىل االهتمام الأو يكتسبه املتعلمون فقط )خمرجات 
 .التعلم تقان وتوظيف مادةاليت تشجع على اإل تعلمالبكيفية 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

االستتتتتتتراتيجيات الوجدانيتتتتتتة فتتتتتتي عمليتتتتتتات التتتتتتتعلم  أواًل:
Affective Strategies: 

ثالثـــة Paez& Carbonero (1993) وكـــاربونريوبـــايز  يعـــد  
، دافعيــــة: العمليــــات الللوجــــدان ا مــــة يف تعريفهعناصــــر رئيســــ

 .ط املعريفيطتخوال العاطفيةعمليات الو 
أن العناصـر العاطفيـة   ( Zimmerman(2011)ويرى زميرمان 

املتضــمنة يف عمليــات الــتعلم تعمــل علــى الــتحكم يف الوجــدان 
خـــــالل عمليـــــة الـــــتعلم مـــــن مراحـــــل التخطـــــيط وحـــــىت التقـــــو  

 واجلهــد املتواصــلاحملافظــة علــى الدافعيــة الضــرورية النهــائي مــع 
أو إكمـــــال عمليـــــات الـــــتعلم مـــــع التغلـــــب علـــــى العوامـــــل  يف

 دارة املهمة بصورة فعالة.إ الظروف الدخيلة هبدف
 مــــن خــــالل أمهيــــة العمليــــات الوجدانيــــة يف الــــتعلم وتبــــدو
على حتديد اخلطـوات الـيت ميكـن اختاذهـا لتحسـني هـذه  قدرهتا

هــــي الــــتحكم يف الوجــــدان اســــرتاتيجيات ، كمــــا أن العمليــــات
مثـل هـذا العمـل، جيـا جيعـل مـن املمكـن لتنظـيم مـن نوع واحـد 

ــــة ــــاجح  احلــــاالت الوجداني ــــتعلم الن  و الفعــــال؛ ألنأ لصــــاحل ال
اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية تسهل الـتعلم مـن خـالل الـدافع 
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يكــون  ــا  الــيت املعرفيــة ســرتاتيجياتاالوالعاطفــة، علــى عكــس 
ـــــتعلمتـــــأثري مباشـــــر علـــــى   ,Gargallo,Suarez). عمليـــــة ال

&Garcia,2012) 

ـــــرى  جـــــاليجو ويـــــانيز  أن  Gallego&Yaniz (2014 )وي
لتحقيــق  االســرتاتيجيات الوجدانيــة ميكــن توظيفهــا لــيس فقــط 

مواقـف وخـتات حنو جتنـب ولكن توجه كذلك أهداف التعلم 
االســــرتاتيجيات أو ةــــري املرضــــية، وهنــــاك  ســــارةالةــــري  الــــتعلم 

 اإلجيابيـــــــــــة العاطفيـــــــــــة، موجهـــــــــــة حنـــــــــــو حتســـــــــــني الـــــــــــتعلم، و
موجهــــة حنــــو  تكــــون والــــيت ســــلبيةالوجدانيــــة ال ســــرتاتيجياتاال

، وتركـــز االســـرتاتيجيات ســـارةالجتنـــب احلـــاالت العاطفيـــة ةـــري 
مـني أحـدمها يتعلـق ية يف عملية التعلم على جـانبني مهالوجدان

 بالنواحي التحفيزية واآلخر يتعلق بالوجدان.

 وتتضمن االسرتاتيجيات الوجدانية العناصر اآلتية:
نفســــه  الفــــرد التحفيــــز الــــداخلي: اســــرتاتيجيات لتحفيــــز -3 

 فيما يتعلق باملهمة نفسها.
ـــــيت تســـــعى إىل ال -2  ـــــة: االســـــرتاتيجيات ال صـــــورة االجتماعي

يـــرتبط هـــذا العامـــل و  ،للمـــتعلمتقـــد  أفضـــل صـــورة اجتماعيـــة 
وا ـــدف منـــه هـــو احلفـــا  علـــى  ؛بشـــكل وثيـــق  ـــدف التوجـــه

صــورة واحــدة، وبعبــارة أخــرى، ينظــر للغايــة وتقــدر قيمتهــا مــن 
 قبل اآلخرين. 

االســــرتاتيجيات الــــيت  : الــــتحكم الــــداخلي يف القلــــق -1
 . فردعلى قدرات ال رتكيزتسعى إىل جتنب القلق من خالل ال

اســـرتاتيجيات التفكـــري  :القلـــق  يف الـــتحكم اخلـــارجي -4
 تســاعدمعاجلــة صــعوبة املهمــة، باســتخدام اإلجــراءات الــيت  يف
 . تقليل الصعوبات يف

لــــيت تســــعى لتجنــــب جتنــــب اجلهــــد: االســــرتاتيجيات ا -5
تلبيــة أهــداف الــتعلم، مــن أجــل لتــزام واالاجلهــد. إدارة جهــود 

ــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــرةم مــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــعوبات وال  تشــــــــــــــــــــــتتاتعل
(Gallego&Yaniz,2014,698). 

ــــــــة إىل اســــــــرتاتيجيات  وتنقســــــــم االســــــــرتاتيجيات الوجداني
الدافعيـــــــة واســـــــرتاتيجيات االنتبـــــــاه؛ فهـــــــي هتـــــــدف إىل حتفيـــــــز 
الطـــالب علـــى االســـتذكار ورفـــع دافعيـــتهم للـــتعلم والتحصـــيل؛ 

يف الـــــتعلم واحملافظـــــة علـــــى  باإلضـــــافة إىل زيـــــادة قـــــدرة الطـــــالب
 أثناء التعلم. يف االنتباه 

(إىل وجــــود تــــأثري دال  2032وقــــد توصــــل أبــــو هاشــــم )
الوجدانيـة يف إحصائياً للمعدل الرتاكمي على  االسرتاتيجيات 

توصـل إىل وجـود داللـة إحصـائية للفـروق  عمليات التعلم ؛ إذ
بــــني مســــتوى جيــــد وجيــــد جــــداً وجيتــــاز )للمعــــدل الرتاكمــــي(  
وذلـــــك يف مجيـــــع االســـــرتاتيجيات الوجدانيـــــة والدرجـــــة الكليـــــة 

 رتاكمي جيتاز.لاللمقياس لصاحل املعدل 
اسرتاتيجيات التعلم  Oxford (1990)كسفورد  ويصنف أ

يف جمال تعلم اللغة إىل اسرتاتيجيات مباشرة معرفية وأخرى 
تتعلق بالذاكرة ؛ أما االسرتاتيجيات ةري املباشرة فتصنف إىل 
ثال؛ اسرتاتيجيات أحدها خاص باالسرتاتيجيات ما وراء 

تيجيات االجتماعية وثالثها املعرفية وثانيها يتعلق باالسرتا
ن لق باالسرتاتيجيات الوجدانية؛ إذ إوأمهها يتع

االسرتاتيجيات الوجدانية  تعمل على مساعدة الطالب أو 
طرة على العواطف ومواقف التعلم املتعلمني على السي

احملافظة على الدوافع، وتعمل باستمرار على خفض مستوى و 
علم لدى الطالب الذين القلق والتشجيع الذاي يف مواقف الت

 .ون هذه االسرتاتيجية بدرجة عاليةميتلك
تشجع على التعلم املستقل وملا كانت التوجهات احلديثة 

تعلم يف عملية ال ة وسطاء نزلساتذة مباأل وأن يكون بللطال
وهذا حيتاج إىل مهارات لذلك، وذلك من أجل االختالف 

يركز املعلم على معرفة حمتوى  إذالنماذج التقليدية  يز عنوالتم
؛ فإن االهتمام هبذه ونقل تلك املعرفة إىل الطالب

االسرتاتيجيات ومساعدة الطالب على توظيفها يساعد يف 
 حتقيق هذا ا دف من أجل حتسني املستوى األكادميي.

 Lopez  et al . (2015)  نوآخري وقد أشار كل من لوبيز
املكونات  ما تشتمل منو وجدانية سرتاتيجيات الالاإىل أن 

احلالة املادية والعاطفية، والسيطرة  تضمنالوجدانية واليت ت
ن ةريها من االسرتاتيجيات عإدارة أفضل  متثل على القلق

تحفيزية، الالتعليمية )اسرتاتيجيات البحث عن املعلومات 
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واسرتاتيجيات معاجلة  ،ةما وراء املعرفياالسرتاتيجيات و 
يف احلصول على خمرجات تعلم على درجة عالية  املعلومات(

ويشعر معها املتعلم بالرضى واالنسجام أكثر من 
  اسرتاتيجيات التعلم األخرى.
    Learning Stylesثانياً: أساليب التعلم 

تنوعـــــت تعريفـــــات البـــــاحثني ألســـــاليب الـــــتعلم؛ فيعرفهـــــا  
بأهنــا الطريقــة الــيت يســتخدمها الطالــب  Kolb(1984) كولــب 
، أثنـــــــــاء عمليـــــــــة الـــــــــتعلمومعاجلتهـــــــــا يف إدراك املعلومـــــــــات  يف

لتباعـــــــــدي، ا، أســــــــــاليب هـــــــــي: التقـــــــــاريب ويقســـــــــمها أربعـــــــــة
 (.kollb,1984:259-289، والتكيفي  )واالستيعايب

( أن أســــاليب الــــتعلم هــــي فئــــة 3332)وتــــرى أبــــو ناشــــي
وســـيطة مــــن املتغــــريات بــــني املــــدخالت والنــــواتج، وهــــي طــــرق 

أثنـــاء جتهيـــزهم يف تفضـــيل ثابتـــة نســـبياً  لـــدى بعـــض الطـــالب 
ملعاجلة املعلومات يف اجملالني املعريف والوجداين داخـل أو خـارج 

 .حجرة الدراسة
 Grigorenko & Sternberg جوعرفهـا جرجيورنكـو وسـرتنت 

أثنــاء تعلمــه؛ ويفضــلها يف بأهنــا أطــاط يعتادهــا الفــرد   (1997)
عنــد أداء عمليــات معينــة مثــل الــتعلم أو التعلــيم؛ وتكــون ثابتــة 

 طويلة. ملدةنسبياً  
ولقــــد تنوعــــت النمــــاذج والتصــــنيفات املتعــــددة ألســــاليب 

والــذي يركــز  Entwistle (1981)الــتعلم؛ منهــا طــوذج أنتوســتل 
وهــي: التوجــه  ،توجهــات ةعلــى أســاليب الــتعلم يف ضــوء ثالثــ

جــه ، والتوجــه حنــو إعــادة اإلنتاجيــة، والتو ملعــين الشخصــيحنــو ا
وهـــــي:  ،ســـــاليب للـــــتعلمحنـــــو التحصـــــيل وتـــــؤدي إىل ثالثـــــة أ

 األسلوب العميق والسطحي واالسرتاتيجي.
أن أساليب التعلم تـتم يف ضـوء   kollb (1984)ويرى كولب

أربــــــع مراحــــــل وهــــــي: اخلــــــتات احلســــــية، املالحظــــــة التأمليــــــة، 
املفــــاهيم اجملــــردة، التجريــــب الفعــــال؛ ويف ضــــوء هــــذه املراحــــل 

ســلوب التقــاريب، األربــع هنــاك أربعــة أســاليب للــتعلم وهــي: األ
 األسلوب التباعدي، األسلوب االستيعايب، األسلوب التكيفي.

   Felder & Silverman (1988)يلفرمانمـــا فلـــدار وســـأ
ات املعرفيـــة فيعرفـــا أســـاليب الـــتعلم بأهنـــا جمموعـــة مـــن الســـلوكي

، والــيت تعمــل معــاً كمؤشــرات ثابتــة نســبياً والوجدانيــة والنفســية
 مــــع بيئــــة الــــتعلم؛لكيفيــــة إدراك وتفاعــــل واســــتجابة الطالــــب 

يقــوم علــى أربعــة أســاليب ثنائيــة القطــب تتمثــل وقــدما طوذجــا ً 
ــــــــي  ــــــــأملي، األســــــــلوب احلســــــــي  –يف األســــــــلوب العمل  –الت

 –البصـري، األسـلوب التتـابعي –احلدسي، األسلوب اللفظـي 
 (. (Felder & Silverman, 1988: 674-681 الكلي

 Oxford & Anderson (1995)أمــا أكســفورد وأندرســون 
فقــــد أشــــارا إىل أن هنــــاك ســــت جمموعــــات تصــــنف أســــاليب 

ـــــــــتعلم يف ضـــــــــوئها وهـــــــــي املعـــــــــر  ـــــــــي ال يف واالنفعـــــــــاي واإلجرائ
واالجتمــاعي والفســيولوجي والســلوكي؛ وتتضــمن كــل جمموعــة 

يتضــمن اجملــال املعــريف أســلويب الــتعلم  إذعــدة أســاليب للــتعلم، 
ـــــق ويتضـــــمن اجملـــــال الفســـــيولوجي أســـــاليب  الســـــطحي والعمي
ـــــــــي ويتضـــــــــمن اجملـــــــــال  ـــــــــتعلم  الســـــــــمعي والبصـــــــــري واألدائ ال

 اجلماعي.االجتماعي أسلويب التعلم الفردي و 
يفسـر أسـاليب الـتعلم  فإنـه  Biggs (1987)أمـا طـوذج بيجـز

ثـة وجـود ثال Biggs بيجـز ، ويـرىعلى أهنا طرق تعلـم الطالب
" اســـــرتاتيجيةو ، "دافـــــعن أســـــاليب للـــــتعلم لكـــــل منهـــــا عنصـــــرا

، أســلوب الــتعلم اد بــني الــدافع واالســرتاتيجية إىلويــؤدي االحتــ
أســـاليب للـــتعلم فيهـــا، إن هنـــاك ثالثـــة وميكـــن القـــول بوضـــو  

  وهي:
األسلوب السطحي: و يـرى أصـحاب هـذا األسـلوب أن  -3

يـات أخـرى أمههـا احلصـول التعلم املدرسي هو طريقهم حنـو ةا
 األساســي هــو إجنــاز متطلبــات احملتــوى، وهــدفهم علــى وظيفــة
 احلفظ والتذكر. عن طريقالدراسي 

األســــــلوب العميــــــق: ويتســــــم أصــــــحاب هــــــذا األســــــلوب  -2
، والقــدرة علــى اخليــة والفهــم احلقيقــي ملــا تعلمــوهبالدافعيــة الد

ادة الدراســـــــية التفســـــــري والتحليـــــــل والتلخـــــــي  ويهتمـــــــون باملـــــــ
بــاخلتات ، ويقومــون بــربط األفكــار النظريــة وفهمهــا واســتيعاهبا

   احلياتية اليومية ، ولديهم اهتمامات جادة حنو الدراسة.
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ا األســــلوب األســــلوب التحصــــيلي: ويركــــز أصــــحاب هــــذ -1
، علــــــى الــــــدرجات ال علــــــى مهمــــــة الدراســــــةعلــــــى احلصــــــول أ

 تنظيم الوقت واجلهد.لويتميزون بامتالكهم ملهارات جيدة 
وقـد   Biggs (2001)بيجـز دراسـات علـى النمـوذج  وأجـرى

أشار إىل أن النموذج يركز على عـاملني أساسـيني مهـا أسـلوب 
 Biggs  290-267:الــتعلم العميــق وأســلوب الــتعلم الســطحي)

,2001.) 
وهذا األسلوب  هو الذي  سـوف يتبنـاه الباحـث يف  ثـه 

ســلويب الــتعلم الســطحي والعميــق يــتم الرتكيــز علــى أ إذاحلــاي 
 املرتبطني باجملال املعريف.

االستتتتراتيجيات الوجدانيتتتة فتتتي عمليتتتات التتتتعلم وعال ت تتتا 
 :بأساليب التعلم
لتعامـل مـع مـاً يف ااالسرتاتيجيات الوجدانية دوراً مهتؤدي 

احلاالت االنفعالية املرتبطة بعمليات الـتعلم وهـي توجـه بدرجـة 
ن أو حنــو الــتحكم يف الدافعيــة، عاليــة حنــو الــتحكم يف الوجــدا

ى أداء الفرد يف التعلم بصورة مباشـرة وةـري علثر وكلٌّ منهما يؤ 
 مباشرة.

هنـاك أن   Gallego  & Yaniz (2014)ويرى جـاليجو ويـانز 
يف عمليـــة  العوامـــل الوجدانيـــة املختلفـــة الـــيت تـــؤثر جمموعـــة مـــن

الصــورة االجتماعيــة والقلــق لتأثريهــا و  واملتعلقــة بالدافعيــةتعلم الــ
 العالقــة بــني أهــداف الــتعلم كمتغــري وجهــتوقــد  ،علــى األداء
أم خارجيــــة ســــواء أكانــــت داخليــــة الــــتعلم توجهــــات مــــرتبط ب
ت الـتعلم العواطف وخاصة القلق جتاه خمرجاحاالت التوجه، و 
  من أجل حتسني هذه املخرجات. ميوالتعل

؛ اســــــــرتاتيجيات الــــــــتعلم خمتلفــــــــان املصــــــــطلحني ومــــــــع أن
ن أســاليب الــتعلم  ــا أســاس فســيولوجي إ إذوأســاليب الــتعلم؛ 

اســـرتاتيجيات الـــتعلم  يف حـــنيوثابتـــة إىل حـــد مـــا لـــدى الفـــرد، 
هــــي جمموعــــة مــــن الطــــرق املتطــــورة والــــيت هتــــدف إىل التكيــــف 

منهمــا يــرتبط  والتعامــل مــع مهــام التعلــيم املختلفــة، إال أن كــاًل 
األداء بدرجــــة عاليــــة بصــــورة إجيابيــــة بالدافعيــــة للــــتعلم ومــــن   
  التعليمي إذا متت االستفادة بتفعيل وتوظيف كل منهما.

 ,Zeidnar,Matthewsيوز وروبرتس اهتمو  ويرى كل من زدنر

&  Roberts(2009)   الذكاء العاطفي له دور هيكلي يف أن
وأن الطالب  ،تشابك القدرات العاطفية مع الكفاءات املعرفية

يستجيب و  وإدارة العواطف تمكن من تنظيمي عاطفياً  الذكي 
تعلم  إىل عملية يؤديجيا ات يف التعلم بصورة أفضل رشادلإل
 تقان ومواصلة التعلم.من إمتكنه 

كما أن الرتكيز على كيفية التعلم قد ظهر جلياً يف  و؛ 
تقدير الفروق الفردية أمر ذو أمهية حامسة يف  ألن كثرية
التعلم  من  و  ،التعليم فرص وتوفريبرامج التعلم  تصميم
أساليب التعلم املفضلة بوعي املتعلمني كما أن  ،الفعال

اتباع اسرتاتيجيات  عن طريقالتعلم  لديهم وسعيهم لتحسني
ساليب التعلم أل تقدم أداءً  أفضل للطالب وفقا ً التعلم اليت 
 يف حتسني نوعية التعليم وزيادة مستوى ، يساعداخلاصة هبم

 مستوى متقدم من األداء التعليمي.حتقيق و  ية الطالبفعاود
استكشاف العالقات بني وعلى ذلك؛ فإن 

 ، وأساليب التعلمة يف عمليات التعلماالسرتاتيجيات الوجداني
املفضلة لدى طالب اجلامعة يكون ضرورياً  عند تعلم 
املقررات أو املواد الدراسية ذات املستوى املتدين من األداء، 

االستفادة من  واليت يعاين منها  بعض الطالب  من خالل
 نتائج هذه الدراسة.

 أساليبو  التعلم اسرتاتيجيات وعليه؛ فإن العالقة بني
منهما يؤثر يف تعلم  تعلم الطالب تتز من خالل أن كاًل 

الطالب والتأثري على كيفية تعلم الطالب، ومن   خمرجات 
 على كل اجملاالت تحقيق املزيد من النتائج املثمرةل التعلم 

لكال التعلم  امفيدً  هما نم كل    ، وكوناملرتبطة بعملية التعلم
  والتعليم،

 سرتاتيجياتالم استخدام الطالب فهومن  ّ؛ فإن 
كن املعلمني من مت تعلم سوفالوجدانية معينة يف عملية 

اعتماد أساليب التدريس املناسبة اليت تليب احتياجات أفضل 
وهذا سوف يساعد الطالب  ،التعلم لدى الطالب ساليبأل
 .جتاه عملية التعلم اإلجيايب رتطو العلى 
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ريكوبان دراسة كل من ساريكاوجلو وسا وهدفت
Saricoban .( 2008) &  Saricaoglu  التعرف على إىل

االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل الطالب واملعلمني يف 
وكذلك ، برتكيا مدرسة للغات األجنبية يف جامعة إرجييس

ملعرفة العالقة بني اسرتاتيجيات تعلم اللغة من املتعلمني 
لعالقة بني لتأثري  هل هناكوالنجا  األكادميي، و 

اسرتاتيجيات تعلم اللغة من الطالب واسرتاتيجيات تدريس 
، املعلمني على التحصيل الدراسي للطالبمن اللغة 

فروق ذات داللة إحصائية بني  وتوصلت الدراسة إىل وجود
مجيع أنواع االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املتعلمني 

 جيات املعرفيةاالسرتاتيكانت العالقة بني   يف حني ،واملعلمني
وقد والنجا  األكادميي للطالب ذات داللة إحصائية، 

النجا  و سرتاتيجية الوجدانية الا وجدت عالقة سلبية بني
 عالقة بني االسرتاتيجيات ةأي وجدتومل  ؛األكادميي للطالب

وأوصت الدراسة ، متعلمنيللوالنجا  األكادميي  األخرى
 .االسرتاتيجيات بصورة فعالةاملعلمني باستخدام وتوظيف 

إىل التعرف على العالقة  (2030دراسة الغرير )هدفت و 
بني اسرتاتيجيات التعلم اليت يستعملها متعلمو اللغة العربية 

 ) 200( هنا، وبلغت عينة الدراسةوأساليب التعلم اليت يفضـلو 
متعلم يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام، وقامت 

 مقياساسرتاتيجيات تعلم اللغة الثانية و  مقياسالباحثة بتطبيق 
وكشفت نتائج الدراسة عن استعمال أفراد  ،تعلمالأساليب 
االسرتاتيجيات    ،سرتاتيجيات التعلم فوق املعرفيةالعينة ال
يليها اسرتاتيجيات التعلم مع اآلخـرين،    الذهنية،

  ،التذكر وأخريًا اسرتاتيجيات ؛اسـرتاتيجيات إدارة العواطف
كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

، وخاصة بني أساليب التعلم املفضلة واسرتاتيجيات التعلم
مع اسرتاتيجيات  قويةعالقة ب الذي يرتبطاألسلوب السمعي 

 لعواطف. إدارة ا

أسلوب  على ( بالتعرف2032احلبيشي ) واهتمت دراسة
 اإلنا؛ اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية تعلمالتعلم واسرتاتيجيات 

التخصصات يف جامعة طيبة باملدينة املنورة وكذلك يف بعض 
العالقة بني أساليب التعلم واسرتاتيجيات الكشف عن  

من عينة  البيانات مت مجعوقد  ،األداء األكادمييالتعلم و 
املستخدمة يف هذه  اةوكانت األد، ( مشاركاً 44قوامها )
 ومقياس أسلوب تفضيل تعلم اللغة، ةاناستب الدراسة
وجود عالقة   وأظهرت النتائج أيضاً  ،تعلم اللغة اسرتاتيجية
املتعلق أسلوب التعلم التعلم و  بني اسرتاتيجيات كبرية
ات داللة إحصائية عالقة ذ، وقد وجدت الذاكرة البصريةب

 .واالسرتاتيجيات الوجدانية البصري بني أسلوب التعلم
 &Farajolahiوهدفت دراسة فاراجوالهي ونيمفاري 

Nimvari (2014)  إىل معرفة العالقة بني أساليب واسرتاتيجيات
حاولت و  ،تعلم الطالب املتعلمني للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية

ما  من األسئلة منها؛ على جمموعة هذه الدراسة اإلجابة
اللغة  متعلمو التعلم اليت يفضلهاأسلوب واسرتاتيجية 

هناك عالقة بني أساليب  وهل، باجلامعة اإلجنليزية
هناك فرق يف أسلوب التعلم ، وهل واسرتاتيجيات التعلم

 طالباً  340مت اختيار ات التعلم، وقد تفضيالت اسرتاتيجيو 
كان و  ،اناتل عشوائي إلكمال اثنني من االستببشك

 ،الطالبلدى يستخدم واحدة لتحديد أساليب التعلم 
ستخدم لتحديد اسرتاتيجيات التعلم ت تكان  ىخر واأل
أسلوب التعلم البصري يرتبط ، وأشارت النتائج إىل أن لديهم

يرتبط  السمعيوأسلوب التعلم الوجدانية،  باالسرتاتيجيات
 ة. وراء املعرفي ما باالسرتاتيجيات
دراسة هدفت  et al. (2015) Lopez وآخرون وأجرى لوبيز

وأساليب اسرتاتيجيات التعلم و  سرتاتيجيات الوجدانيةلبيان ا
: يركز علىسؤال البحث وكان  طالب اجلامعة التعلم لدى

 مديهيكون لهل الطالب مع االسرتاتيجيات الوجدانية 
وكذلك  ث العالقة  اسرتاتيجيات تعلمية أفضل من أقراهنم؟

بني االسرتاتيجيات الوجدانية وأساليب التعلم على عينة من 
طالب من ثال؛ جامعات بإسبانيا ومت تصنيف  400

الطالب يف ثال؛ جمموعات بناًء على املئينيات بالنسبة 
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لالسرتاتيجيات الوجدانية؛ جمموعة متدنية والثانية متوسطة 
وتوصلت الدراسة إىل  ،ثال؛للمئينيات الوالثالثة عالية وفقًا 

أن اجملموعة املتدنية يف اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية متلك 
والعليا يف مجيع  ةوعتني املتوسطمعن اجمل امنخفضً  معداًل 

أعلى  اسرتاتيجيات التعلم وكذلك اجملموعة العليا متلك معداًل 
من اجملموعة املتوسطة بالنسبة جلميع اسرتاتيجيات التعلم 

الدراسة أن االسرتاتيجيات الوجدانية تكون حامسة وأوضحت 
 .وضرورة تعزيز استخدامهابالنسبة لعمليات التعلم 
 وستوجيري أوبريجريسري كل من وقد  ثت دراسة

Obergriesser, & Stoeger (2016) النفعاالتتأثري ا 
لطالب  وتفضيالت التعلم على استخدام اسرتاتيجية التعلم

العالقات بني تفضيالت تعلم  الثانوية العليا بأملانيا، وبيان
 وإىل أي مدى تؤثر هذه وانفعاالت التحصيلالطالب 
عينة  عن طريق ؛ وذلك على اسرتاتيجيات التعلم التفضيالت
الصف الرابع الذين كانوا على وشك بب لاط 200بلغت 
وتوصلت الدراسة ،؛ يف أملانياالعليا املدرسة الثانوية الدخول ب
 ذا ال يفضلون أسلوب التعلم الدراسةالطالب يف عينة  إىل أن

 ،ينظم خارجياً الذي التنظيم الذاي أكثر من أسلوب التعلم 
 ذيتفضيل الطالب للتعلم أن توصلت الدراسة كذلك إىل و 

انفعاالت التحصيل تكون منبئاً التنظيم الذاي مع 
  التعلم. باالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية

 فونت وساملريون وفريا وكارديل  وهدفت دراسة دي ال
De la Fuente, Salmeron, Vera& Cardelle (2016)   إىل بيان

العالقة بني  األسلوب الوجداين يف العمل أو األداء وأساليب 
التعلم واسرتاتيجيات املواجهة أو التعامل لدى طالب اجلامعة 

ة بناء دافعي يف العمل هو مبنزلسلوب الوجداين باعتبار أن األ
وجداين يصف دافعية اإلجناز الذي يتصف به الطالب يف 

ا دف من هذا البحث هو تفاعلهم مع املواقف الضاةطة و 
الوجداين يف العمل  سلوباألحتديد كيفية ارتباط خصائ  

واسرتاتيجيات املواجهة  ،العميق والسطحي بأسلويب التعلم
وتألفت عينة  ،ركزة(املشكلة املو )اليت تركز على املشاعر 

، وقد علم النفس من طالب ختص  طالباً  225الدراسة من 
 متلك ا  والعمل جبدأظهرت النتائج أن اخلصائ  التنافسية 

العميق ومع االسرتاتيجيات  أسلوب التعلمعالقة إجيابية مع 
  .املشكلة حل اليت تركز على

 &Gurses  ويف دراسة قام هبا كل من  جارسيس وبوفيت

Bouvet (2016)  ث إىل أي مدى ترتبط إىل هدفت 
التعلم بني التعلم والفهم القرائي بأساليب  اسرتاتيجيات
الذين يدرسون الفرنسية يف إحدى اجلامعات الطالب 
واحد  ون وعددهمأكمل املشارك ، وقدوجامعة تركية االسرتالية
 ب التعلمأسلو  مقياساسرتاتيجيات القراءة، و  ةاناستبن و وتسع
عن وجود وكشفت النتائج القرائي  اختبار الفهمو كولب ل
مة يف الفهم ستخدملالقة عكسية بني اسرتاتيجيات القراءة اع

 تجلميع املشاركني، وكانت معامالت االرتباط ليس القرائي
 التعلم سلوبأ وأشارت النتائج إىل أن ذات داللة إحصائية،

، وأشارت القراءة تعلم اسرتاتيجياتاستخدام يف  يؤثر التقاريب
سرتاتيجيات واالتعلم  ساليبث العالقة بني أالدراسة إىل  

 .تعلم القراءة لدى متعلمي اللغة الثانية
 :تعقيب

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أهنا ركزت 
ها على دراسة اسرتاتيجيات التعلم بصورة عامة تيف ةالبي

نها ومل تستقل االسرتاتيجيات مشتملة على الوجدانية م
من خالل دراسة  أبعادها املختلفة بأساليب التعلمالوجدانية ب

عن استخدام أساليب التعلم يف ةالبيتها  حمددة، هذا فضالً 
التعلم لبيجز الذي يركز على لكولب ومل تركز على أسلويب 

سلوب التعلم العميق والسطحي رةم أمهيته بالنسبة أ
كون أسلوب التعلم العميق لالسرتاتيجيات الوجدانية من  

يرتبط ببعض االسرتاتيجيات الوجدانية اليت حتتاج لضبط 
 كما االنفعال يف التعلم وزيادة االنتباه والتحكم يف الدافعية،

أن معظم الدراسات استخدمت اسرتاتيجيات التعلم املتعلقة 
 ت التعلماسرتاتيجياوقليل منها استخدم مبجال اللغة، 

 .ةاألكادميي
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 :مشكلة الدراسة

ال  من الطالب اتتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف أن كثريً 
واإلحباط  ،تعلماليف وهنا أن الصعوبة اليت يواجه اون ةالبً يدرك

الذي يعانون منه ليس سببه املادة التعليمية نفسها، بل قد 
يكون سببه التنافر وعدم االنسجام بني اسرتاتيجيات 

عملية التعلم والعوامل املتعلقة أو جتاهل  وأساليب تعلمهم
، وأهنم مثل اسرتاتيجيات التعلم وأساليب التعلم ا؛هب

تناسب التطورات  تقليدية يف التعلم قد ال ايستخدمون طرقً 
وقد عزز الشعور  املعاصرة والتطلعات الرتبوية املتقدمة،

يف  تقليديةال االعتماد على الطرقباملشكلة لدى الباحث، 
العوامل املتصلة بعملية التعلم عملية التعلم وعدم تفعيل 

التعلم وخاصة  اليت من أمهها اسرتاتيجياتو  واملتعلم
ات التعلم، وكذلك االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملي

وخاصة األسلوب العميق الذي يساعد على  أساليب التعلم
وعليه فإن  ها واالستفادة منها؛لتوظيف املادة املتعلمة وحتلي

رى أن التعرف على اسرتاتيجيات التعلم وأساليب يالباحث 
التعلم باإلضافة إىل الكشف عن العالقة القائمة بينهما 

لة حتسن مستوى األداء تعلم فعايساعد يف إجياد طرق 
  ةعن الطرق التقليدي ًدابعي األكادميي

وقد جاء االهتمام باستخدام االسرتاتيجية الوجدانية يف 
التعلم ملا يرتتب عليها من آثار مباشرة على األداء يف املهام 
األكادميية وتطويرها لدى املتعلم؛ ونتيجة لذلك فقد اجتهت 
معظم التامج الرتبوية ليس فقط لتعزيز عملية التعلم؛ ولكن 

داين لدى املتعلمني، ألن أيضاً لتعزيز النمو االجتماعي والوج
له  وجدانية يف التعلمسرتاتيجية الالا على استخدام التدريب
األكادميية وتطويرها وذلك  كبرية على املهام إجيابية   آثار

 ألمهيتها العملية لدى املتعلم.
وقد ركزت الدراسات السابقة على دراسة اسرتاتيجيات 

منها ومل تستقل التعلم بصورة عامة مشتملة على الوجدانية 
 االسرتاتيجيات الوجدانية بأبعادها املختلفة بأساليب التعلم

 et al. (2015) نوآخريبصورة مباشرة؛ سوى دراسة لوبيز 
Lopezكان معظم الدراسات تركز على يف حني   ؛

اسرتاتيجيات التعلم املتعلقة مبجال اللغة مثل دراسة كل من 
ودراسة  ،Farajolahi& Nimvari (2014)فاراجوالهي ونيمفاري 
 .Gurses& Bouvet, (2016)جارسيس وبوفيت  

اليت والبحو؛ هناك قلة يف الدراسات يرى الباحث أن و 
يف عملية التعلم  طالبالاليت يلجأ إليها  تركز على األساليب

يف سياق االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم؛ جيا يدعو 
ات والبحو؛ اليت جتري يف إىل إحدا؛ حتول يف نوعية الدراس

، وذلك بتوجيه االهتمام إىل العوامل املتصلة التعلمميدان 
ولعل من أهم هذه العوامل  ،بعملية التعلم واملتعلم

وأساليب التعلم  الطالباسرتاتيجيات التعلم اليت يستعملها 
حسب علم  دراسة _ ةومبا أنه ال توجد أيهنا، اليت يفضلو 

اليت  الوجدانيةالباحث _ تناولت عالقة اسرتاتيجيات التعلم 
؛ لذا يرى هنابأساليب التعلم اليت يفضلو  ناملتعلمو يستعملها 

باإلضافة إىل  الباحث ضرورة الكشف عن هذه العالقة
اليت الوجدانية االسرتاتيجيات  الفروق يف التعرف على
باختالف  ك سعودكلية الرتبية جبامعة املل  طالبيستعملها 

 .أسلويب التعلم العميق والسطحي

 تساؤالت الدراسة:

جيـــــا ســــــبق تتحــــــدد مشـــــكلة الدراســــــة احلاليــــــة يف  حماولــــــة 
 اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم املميزة ما  -3
 ك سعود ؟لجامعة امللطالب كلية الرتبية 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  -2
وأساليب التعلم  االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم

 سعود؟ السطحي( لطالب كلية الرتبية جامعة امللك و )العميق/
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب كلية -1

اهتم على أسلويب التعلم الرتبية جامعة امللك سعود يف درج
 السطحي(؟و / قالعمي)
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد -4
لدى طالب كلية  االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم

الرتبية جامعة امللك سعود تُعزى إىل أسلويب التعلم )العميق/ 
 السطحي( والتفاعل بينهما؟ و 

هل ميكن التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات  -5
خالل ية الرتبية جامعة امللك سعود من لدى طالب كلالتعلم 

 السطحي؟و أسلويب التعلم العميق/ 

  :أهداف الدراسة

 :ما يأي دف هذه الدراسة إىلهت
اسرتاتيجيات بني  االرتباطية العالقةالكشف عن طبيعة  -3

)العميق/  وأساليب التعلم التعلم الوجدانية يف عمليات التعلم
  كلية الرتبية جامعة امللك سعود.لدى طالب   السطحي(و 
اليت الوجدانية االسرتاتيجيات  أهم التعرف على -2

ف هبد طالب كليات الرتبية جامعة امللك سعوديستعملها 
 عملية التعلم.تطوير 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف  الكشف عن الفروق يف-1
ألساليب التعلم املفضلة لطالب كلية  وفًقاعملية التعلم 

 السطحي(.و العميق / ) األسلوب الرتبية جامعة امللك سعود
السطحي( و التعرف على أساليب التعلم )العميق /  -4

 املميزة لطالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود.
التعرف على الفروق بني طالب كلية الرتبية جامعة امللك  -5

 السطحي(.و م  )العميق / سعود يف أسلويب  التعل
التعرف على إمكانية التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف  -2

 عملية التعلم من خالل أسلويب التعلم العميق والسطحي.

  :أهمية الدراسة

تقدم الدراسة تصوراً عن أهم االسرتاتيجيات الوجدانية يف  -3
 عملية التعلم  لدى طالب اجلامعة.

أهم أساليب التعلم املميزة تقدم الدراسة تصورًا عن  -2
 لطالب اجلامعة.

معربًا لقياس  تضيف الدراسة للمكتبة العربية مقياساً  -1
 املعدلة  لدى  طالب اجلامعة. أساليب التعلم الصورة

نتائج هذه الدراسة احلصول على  ميكن عن طريق -4
معلومات تساعد يف التغلب على مشكلة قلق التحصيل 

 لدى طالب اجلامعة 

الدراسة يف تزويد القائمني على عملية التعلم تساعد هذه  -5
 مهمةمبعلومات  باجلامعة )أعضاء هيئة التدريس واملسؤولني(

لدى طالب  الوجدانية وأساليب التعلمالسرتاتيجيات عن ا
اجلامعة، للمساعدة يف حتسني وتطوير عملية التعلم باجلامعة 

 ومن   حتسني األداء األكادميي للطالب.

ة من نتائج هذه الدراسة يف العمل على ميكن االستفاد -2
توظيف وتفعيل اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية لصاحل أسلوب 
التعلم العميق مبا يعود بالنفع على الطالب يف دراسته، ومن 

   زيادة دافعيته للتعلم.

اسرتاتيجيات  إسهام نتائجها تتز هذه الدراسة عن طريق -2
يف بدرجة أكت متفاعاًل يف أن يصبح املتعلم  الوجدانية التعلم

 .التعليميةحل املشكالت 

 الدراسة: محددات

 ية:دود اآلتتتحدد هذه الدراسة باحل
لوجدانية تقتصر الدراسة على مقياس االسرتاتيجيات ا -3

 (.2032هاشم،  عملية التعلم تعريب )أيب

ترمجة وتعريب  الدراسة على مقياس أساليب التعلمتقتصر  -2
 الباحث بعد تقنينه على عينة الدراسة احلالية.

تقتصر الدراسة على طالب كلية الرتبية مرحلة  -1
 البكالوريوس جبامعة امللك سعود.

كلية  تتحدد الدراسة احلالية بتطبيق األدوات على طالب  -4
 يللعام الدراس جامعة امللك سعود مرحلة البكالوريوسالرتبية 
 الفصل األول.  (هـ12/3414)
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   تحديد المصطلحات:

 أواًل: االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم 

Process  in the Learning Affective Strategies: 
ـــــــــتحكمآليـــــــــات م يف  وجهـــــــــة يســـــــــتخدمها الطالـــــــــب حنـــــــــو ال

ـــتعلم إمـــا بالســـعي  االنفعـــاالت أو الوجـــدانيات يف عمليـــات ال
)الـــتحكم يف  عمليـــة الـــتعلم علـــى وجـــداينال التـــأثريللحـــد مـــن 
م  )الـــتحكم الــيت تـــدعم الــتعل شـــاعرامل توليــدأو ل االنفعــاالت(

تثـــري الرةبـــة يف العمـــل يف الدافعيـــة(، مثـــل االســـرتاتيجيات الـــيت 
احملافظــة الــتعلم  فضــاًل عــن اســرتاتيجيات  قبــل البــدء يف عمليــة
وذلـك هبـدف الـتحكم  أثنـاء التنفيـذيف على الرتكيـز واالهتمـام 
 .(Gallego& Yaniz, 2014:697)يف االنفعاالت والدافعية 

درجـــات الطـــالب  تتحـــدد يف الدراســـة احلاليـــة عـــن طريـــقو 
علـــى األبعـــاد الفرعيـــة ملقيـــاس اســـرتاتيجيات الـــتعلم الوجدانيـــة 
 ودرجــاهتم الكليــة علــى املقيــاس مــن إعــداد  جــاليجو ويــانيز 

Gallego & Yaniz (2014) (.2032هاشم ) يبتعريب أ 
 :Learning Styles: أساليب التعلم ثانيا

يـــه وذلـــك لتبن  Biggs(2001)يتبـــل الباحـــث تعريـــف بيجـــز
ى جنــــاز متطلبــــات احملتــــو مقياســــه، وهــــو أســــلوب الطالــــب يف إ

التلقني واحلفـظ والتـذكر )السـطحي(،  إما عن طريق ؛الدراسي
والتحليـل الفهم ملا تعلمه والقدرة علـى التفسـري عن طريق وإما 

ـــة ) العميـــق(،  ـــة اليومي ـــة بـــاخلتات احلياتي وربـــط األفكـــار النظري
يــــة عــــن طريــــق درجــــة الطالــــب الــــيت ويتحــــدد يف الدراســــة احلال

ات مقيــاس أســلوب عليهــا مــن خــالل إجابتــه علــى فقــر  حيصــل
ث (؛ الســـــطحي( لبيجـــــز )تعريـــــب الباحـــــو العميـــــق/ الـــــتعلم )

 . وذلك لكل أسلوب تعلم على حدة

  سة وإجراءات ا:من جية الدرا

 عينة الدراسة :
( طالباً  34تكونت عينة الدراسة االستطالعية من  ) -

اختريوا بطريقة عشوائية من طالب عدة ختصصات خمتلفة 

اإلسالمية جبامعة امللك سعود وهي الدراسات  بكلية الرتبية
والرتبية اخلاصة  والدراسات القرآنية وعلم النفس والرتبية 

االستطالعية ؛ وقد بلغ املتوسط احلسايب ألعمار العينة  الفنية
  سنة. 2.56سنة، واحنراف معياري قدره  22.43

بطريقة  أيًضا أما عينة الدراسة النهائية فقد مت اختيارها -
ن كلية الرتبية عشوائية من طالب عدة ختصصات دراسية م

مت قد اشتملت التخصصات واليت ؛ و جامعة امللك سعود
 عشوائًيا الدراسات اإلسالمية والرتبية اخلاصة ها اختيار 

وقد بلغ  والدراسات القرآنية وعلم النفس والرتبية الفنية،
طالباً ؛ وقد بلغ املتوسط احلسايب  252حجم هذه العينة  

سنة باحنراف معياري قدره  22.21ألعمار العينة النهائية 
 سنة. 1.03

 أدوات الدراسة: 
ات الوجدانية يف عملية التعلم : مقياس االسرتاتيجيأوالً 

Affective Strategies in the Learning Process Scale 

 ((Gallego&Yaniz,2014إعداد جاليجو ويانيز 
 ( 2032هاشم ) ترمجة وتعريب أيب

ويتكون املقياس يف صورته النهائية بعد إجراء التحليل 
عبارة، موزعة من خالل مخسة  12العاملي التوكيدي من 

تيجية ااسرت  حماور، تقيس مخس اسرتاتيجيات فرعية وهي:
اسرتاتيجية و اسرتاتيجية الصورة االجتماعية، و جتنب اجلهد، 

اسرتاتيجية الدافعية الذاتية، و الضبط اخلارجي للقلق، 
عبارة  اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق؛ ويوجد أمام كلو 

وافق بشدة، ال أوافق، حمايد، )ال أتدريج ليكرت اخلماسي 
(، 4،5، 1، 2، 3أوافق، أوافق بشدة( وتعطي الدرجات )

( بالتحقق من اخلصائ  2032وقام أبو هاشم )
السيكومرتية للمقياس يف البيئة العربية على عينة من طالب 
  اكلية الرتبية جبامعة امللك سعود وقد بلغ معامل ثبات ألف

وتراو  معامل ثبات ألفا  0.312كرونباك للمقياس ككل 
جلميع  ة العبارة من الدرجة الكلية وذلكبعد حذف درج
  0.312إىل  0.311العبارات ما بني 
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( من الصدق العاملي 2032) وكذلك حتقق أبو هاشم
للمقياس من خالل قيم الشيوع والتشبع لعبارات املقياس 

فسرت هذه العوامل  إذعلى العوامل اخلمسة للمقياس 
، وقد تراوحت قيم % من التباين 43.24 اخلمسة جمتمعة 

التشبعات العليا للفقرات من خالل العوامل اخلمسة للمقياس 
، جيا يشري إىل متتع املقياس بدرجة 0.223، 0.255ما بني 
من الصدق العاملي، كما مت التحقق من الصدق  مقبولة

 التمييزي  من خالل داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى
بني الطالب والطالبات يف االسرتاتيجيات الوجدانية  0.03

بني الطالب ذوي املعدل  0.03 وكذلك عند مستوى
ض أبعاد االسرتاتيجيات الرتاكمي املرتفع واملنخفض على بع

، جيا يشري إىل أن الفروق يف االسرتاتيجيات الوجدانية
 للنوع واملعدل الرتاكمي االوجدانية يف عملية التعلم وفقً 

قدمت دلياًل على مؤشر الصدق التمييزي ملقياس 
 االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم.

 Student Learning: مقياس أساليب تعلم الطالبثانًيا

Approach Scale(SLAS)   
 &;Biggs, Kemberإعداد بيجز وكمت وليونج  

Leung(2001)   

 :ترمجة وتعريب الباحث 
ير املقياس بواسطة جوستيكيا وقد مت تطو 

/ أسلويب التعلم السطحي (، واملقياس يقيس2004ن)وآخري
قياس مل ( 2004النسخة املطورة ) الباحث تبل، وقد العميقو 

جوستيكايا العميق املعد من قبل و / أسلويب التعلم السطحي 
 ,Justicia, Pichardoوبيتشاردو وكانو وبريبني ودي ال فونيت 

Cano, Berben & De la Fuente( 2008)  وقد مت التحقق من
 إذالصدق العاملي التوكيدي للمقياس يف نسخته األجنبية؛ 

مقاييس فرعية وهي: الدافعية  ةيتكون املقياس من أربع
واالسرتاتيجية العميقة  (5،3،3أرقام )العميقة ثال؛ فقرات 

أربع  والدافعية السطحية (2،34،34،2 مأرقا)أربع فقرات 
واالسرتاتيجية السطحية  (32، 1، 4، 32أرقام )فقرات  

ت التدريج من املفرداوتأخذ ( 20، 33، 4أرقام )ثال؛ فقرات 
 .)موافق متاًما(4( إىل )ةري موافق متاًما 3

 عن طريقىل اللغة العربية إبرتمجة املقياس  وقام الباحث
 متخص     عرضه على، مبجال الرتمجةاثنني صصني خمت

 يف الرتبية وعلم النفس ومتخصصني، ملراجعته عربيةيف اللغة ال
 والقياس الرتبوي وطرق التدريس.

 Betoret& Artigaوقد عرض كل من بيتوريت وارتيجا 

صورته األجنبية املطورة مشتماًل على  للمقياس يف  (2011)
-Betoret& Artiga, 2011: 34األبعاد الفرعية وفقرات كل بعد 

35).) 
تعلم العميق جبمع درجيت أسلوب ال وقد مت احلصول على

واالسرتاتيجية العميقة،    ،ني الدافعية العميقةاملقياسني الفرعي
ني الفرعيني لتعلم السطحي جبمع درجيت املقياسأسلوب ا

 الدافعية السطحية واالسرتاتيجية السطحية.
ية يف ترمجة وتعريب ات اآلتوقد اتبع الباحث اخلطو 

 املقياس:
 عن طريق ومراجعته ىل اللغة العربيةإترمجة املقياس  -3

 .العربيةبمتخص     ليزية جنباللغة اإل اثنني متخصصني
متخصصني يف الرتبية وعلم  (2) عرض املقياس على -2

النفس واملناهج وطرق التدريس والقياس والتقو  وذلك 
 احملكمني. وصدق الرتمجة للتأكد من صحة

عن طريق للمقياس  مت التحقق من اخلصائ  السيكومرتية -1
،  ثبات األبعاد أو  صدق العبارات،   ثبات العبارات

   االتساق الداخلي.، املقاييس الفرعية

تطبيق املقياس على عينة استطالعية من الطالب حلساب -4
 الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية.

 :صدق المحكمين
ملقياس أساليب التعلم وعدد رة األولية عرضت الصو 

عبارة موزعة على أربعة حماور على سبعة   ةأربع عشر  عباراته
حمكمني من األساتذة واألساتذة املشاركني واملساعدين بقسم 
علم النفس ختص  قياس وتقو  وقسم املناهج وطرق 
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، وطلب منهم بكلية الرتبية جامعة امللك سعود التدريس
 حتديد انتماء أو عدم انتماء العبارة إىل املقياس الذي تنتمي
إليه ومدى وضوحها، وإضافة ما يرونه من تعديالت، وقد 
استفاد الباحث من آراء هؤالء احملكمني يف تعديل بعض 
الكلمات اليت تناسب الثقافة العربية، ومت االتفاق على مجيع 
عبارات املقياس وأهنا متثل املقاييس الفرعية يف صورهتا األولية 

وقد أسفر صدق  قبل التحقق من الصدق والثبات إحصائياً،
املقياس اخلاص هبا  احملكمني على أن كل عبارة تنتمي إىل

 والذي تقيسه.

 :صدق العبارات
مت حســـاب صـــدق العبـــارات عـــن طريـــق حســـاب معامـــل 
االرتبـــــاط بـــــني درجـــــات كـــــل عبـــــارة والدرجـــــة الكليـــــة للقيـــــاس 

ف درجة العبـارة مـن ذالفرعي الذي تقيسه، وذلك يف حالة ح
فوجـد أن مجيـع  س الفرعـي الـذي تقيسـه،كلية للمقياالدرجة ال

 اأن مجيـع معـامالت االرتبـاط دالـة إحصـائيً و العبـارات صـادقة، 
ــــــد مســــــتوى  ــــــع 3)  رقــــــمواجلــــــدول اآلي 0.03عن ــــــني مجي ( يب

 معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية .

  1جدول 
 بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية لكل مقياس فرعيمعامالت ارتباط العبارات بالدرجات الكلية 

 مقياس االستراتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية مقياس االستراتيجية العميقة مقياس الدافعية العميقة
رقم 
 العبارة

ارتباط العبارة بالدرجة معامل 
 الكلية بعد حذف درجة العبارة

رقم 
 العبارة

العبارة  ارتباطمعامل 
بالدرجة الكلية بعد حذف 

 درجة العبارة

رقم 
 العبارة

العبارة  معامل ارتباط
بالدرجة الكلية بعد حذف 

 درجة العبارة

العبارة  ارتباطمعامل  رقم العبارة
درجة الكلية بعد حذف بال

 درجة العبارة
3 0.20** 3 0.50** 3 0.15** 3 0.53** 
2 0.40** 2 0.42** 2 0.55** 2 0.13** 
1 0.52** 1 0.55** 1 0.50** 1 0.55** 
  4 0.45** 4 0.52**   

 0.03( دال عند مستوى**) 

 :ثبات العبارات
لفا بعدد عبارات  حسب ثبات العبارات باستخدام معامل أ

، وذلك يف حالة حذف درجة العبارة كل مقياس على حدة
فوجد أن  ،قيسه العبارةالذي تمن الدرجة الكلية للمقياس 

لمقياس معامالت ألفا ألي عبارة أقل من معامل ألفا العام ل

، وهذا يعين أن تدخل العبارة ال كاملةالذي تنتمي إليه العبارة  
للمقياس الذي تنتمي إليه يؤدي إىل خفض معامل ألفا العام 

 رقم اآليويوضح اجلدول  مجيع العبارات ثابتة،ن أي إ ،العبارة
  ( مجيع معامالت الثبات لعبارات املقاييس األربعة2)

  2جدول
 لكل مقياس  ألفا ومعامل الفرعية المرتبطة بمقياس أساليب تعلم الطالب معامالت ثبات  ألفا لعبارات  المقاييس 

 مقياس االسرتاتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية االسرتاتيجية العميقةمقياس  مقياس الدافعية العميقة
ر م 

 العبارة
معامل ألفا بعد حذف 

 درجة املفردة
رقم 
 العبارة

معامل ألفا بعد حذف 
 درجة املفردة

رقم 
 العبارة

معامل ألفا بعد حذف 
 درجة املفردة

معامل ألفا بعد حذف  رقم العبارة
 درجة املفردة

1 0.23 3 0.22 3 0.24 3 0.51 
2 0.23 2 0.22 2 0.54 2 0.22 
3 0.40 1 0.54 1 0.22 1 0.44 
  4 0.22 4 0.20   
امل ثبات ألفا للمقياس الفرعي  مع

 18.1=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي 

 18.1=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي 

 186.2=كاماًل 
معامل ثبات ألفا للمقياس الفرعي  

 .186=كاماًل 
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 :االتساق الداخلي
مت حساب االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية الثالثة من 
خالل حساب معامل االرتباط بني درجات الطالب على  

، العبارةسه اهتم الكلية على املقياس الذي تقيكل عبارة ودرج

ا عند مستوى فوجد أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيً 
يبني قيم ( 1 رقم )واجلدول اآلي 0.05أو مستوى  0.03

بالدرجة الكلية وذلك يف حالة   معامالت ارتباط كل مفردة
 كل مقياس من املقاييس األربعة.

 3جدول 
 الكلية وداللت ا اإلحصائية لكل مقياس من المقاييس األربعة معامالت ارتباط العبارة بالدرجة 

 مقياس االستراتيجية السطحية مقياس الدافعية السطحية مقياس االستراتيجية العميقة مقياس الدافعية العميقة
ر م 

 العبارة
معامل ارتباط العبارة بالدرجة 
الكلية للمقياس الذي تنتمي 

 إليه

رقم 
 العبارة

العبارة معامل ارتباط 
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه

رقم 
 العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
بالدرجة الكلية للمقياس 

 الذي تنتمي إليه
1 0.43** 3 0.21** 3 0.21** 3 0.23** 
2 0.33** 2 0.22** 2 0.22** 2 0.22** 
3 0.22** 1 0.24** 1 0.22** 1 0.43** 
  4 0.22** 4 0.24**   
 0.03( دال عند مستوى**)

 

 :ثبات المقاييس الفرعية
مت حساب ثبات املقاييس الفرعية األربعة بواسطة حساب 
معامالت ثبات ألفا وكذلك معامالت ثبات التجزئة 

فكانت قيم  ، لكل مقياس على حدةنصفية جلتمانال
.(4)  رقملثبات كما هي مبينة باجلدول اآليمعامالت ا

 

 4جدول
أساليب  لمقياس للمقاييس الفرعية األربعة وسبيرمان براون  يم معامالت الثبات ألفا وثبات التجزئة النصفية لجتمانو  المقاييس وعبارات ا 
 تعلم ال

  العبارات  المقياس
 

معامل 
 ثبات ألفا

معامل ثبات 
 سبيرمان براون

معامل ثبات التجزئة  
 النصفية لجتمان

مقياس الدافعية العميقة 
 (1)ن=

 
 لالهتمام اميكن  ألي موضوع من هذه الدراسة أن يكون مثريً أعتقد أنه -5

 إذا أوليته كامل اهتمامك.
اكتشفت أنه ميكن وبشكل عام إثبات أن موضوعات هذه الدراسة  -3

 .تكون مثرية لالهتمام مثل كتاب جيدموضوعات 
 .الشعور بالرضا املوضوعات مينحينالدراسة والعمل يف حمتويات هذه  -3

0.43 0.23 0.54 

مقياس االسرتاتيجية 
 (4العميقة)ن=

اكتشفت أنين لو شعرت بالرضا يف موضوعات الدراسة الضطررت  -2
 وصل إليه.قادًرا على ختطيط ما أريد أن أت للعمل جبد كي أكون

عتدت على سؤال األستاذ عن جوانب حمددة من موضوعات احملتوى ا -34
 للوصول إىل فهم كامل  ا.

وقيت يف البحث عن املزيد من املعلومات فيما  خصصت جزًءا من -34
 مناقشتها يف احملاضرة. تيتعلق باملوضوعات املثرية لالهتمام اليت مت

قضيت الكثري من الوقت يف التفكري بعمق وتوسع فيما يتعلق   -2
 .األستاذ مبالحظات

0.20 0.21 0.22 

 0.23 0.23 0.23أحجمت عملي مبا هو متوقع مين يف موضوعات  بشكل عام، -32مقياس الدافعية 
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  العبارات  المقياس
 

معامل 
 ثبات ألفا

معامل ثبات 
 سبيرمان براون

معامل ثبات التجزئة  
 النصفية لجتمان

 الدراسة؛ ألنين اعتقدت بأنه ليس هناك حاجة لبذل أي جهد إضايف. (4السطحية)ن=
حاولت أن ال أفعل أكثر جيا هو متوقع مين، وال أبذل أي جهد إضايف  -4

 أكثر من االحتياجات امللحة ملوضوعات الدراسة.
ى أعلى تتلخ  أهدايف يف موضوعات الدراسة يف احلصول عل -1

 الدرجات بأقل جهد.
هو النجا  يف موضوعات الدراسة، وال يهمين أن كنت  هديف الرئيس -32

 قد حصلت على مزيد من املعلومات أم ال.
مقياس االسرتاتيجية 
 (1السطحية)ن=

احملتوى، مع أثناء العمل يف هذه الدراسة، حاولت حفظ موضوع يف  -4
 يف بعض األحيان.  كاماًل   فهًمافهمها أنين مل أ

استنتجت من ذلك أن أفضل طريقة للحصول على أعلى الدرجات -33
 يف اختبار )اختبارات(  هذه الدراسة هي طريقة احلفظ.

حاولت حفظ إجابات األسئلة اليت من احملتمل أن يتضمنها  -20
 االختبار.

0.22 0.21 0.22 

ومن هنا حتقق الباحث من صدق وثبات املقاييس 
األربعة املستخدمة يف قياس أساليب التعلم لدى طالب 

 اجلامعة. 

 إجراءات الدراسة:

جياد درجة كل بعد من أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية مت إ-3
وكذلك مت احلصول على الدرجة الكلية للمقياس جبمع 

 العينة.درجات األبعاد اخلمسة لكل طالب يف 
جياد درجة لكل طالب يف العينة وذلك لكل أسلوب مت إ-2

 .  على حدة (السطحيو من أساليب التعلم  )العميق/ 

مت تقسيم الطالب إىل مرتفعي ومنخفضي أسلوب التعلم  -1
ضي أسلوب التعلم فمرتفعي ومنخإىل وكذلك  العميق،

 السطحي وفًقا لإلرباعيات.

استخدام األساليب  بناًء على تساؤالت الدراسة مت-4
 :تساؤالت البحث لإلجابة عنية اإلحصائية اآلت

 املتوسطات العامة واملتوسطات الوزنية.-أ

 معامل ارتباط بريسون.-ب
 .MANOVAحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة -ج
 حتليل االحندار املتعدد. -د

 نتائج الدراسة منا شت ا وتفسيرها:

 التساؤل األول:
عن التساؤل األول للبحث والذي ين  على: لإلجابة 

ما هي االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم اليت متيز 
 ؟كلية الرتبية جامعة امللك سعود  طالب

ولإلجابة عن هذا التساؤل مت حساب املتوسطات 
واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب يف مقياس 

 لم وجاءت النتائجاالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التع
 (.5 رقم)على النحو املبني يف اجلدول اآلي

  5جدول 
 (252المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة في فقرات مقياس االستراتيجيات الوجدانية )ن=

 

سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

 3 0.224 3.33 1.32 أحاول جتنب املهمات أو املقررات الدراسية الصعبة.اسرتاتيجية  3
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سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

جتنب اجلهد  2
 (4)ن=
 

 1 0.524 3.12 2.43 أسعى للحصول على درجة النجا  مع بذل أقل جهد جيكن.
املقررات واملهمات الدراسية اليت ميكنين )اجتيازها / النجا  فيها( بأقل ختار أ 1

 جهد جيكن.
1.30 3.22 0.220 2 

 4 0.544 3.20 2.24 أسعى لبذل أقل جهد جيكن سواء يف املنزل أو قاعة احملاضرة. 4
 - - 1.41 33.45 بعدالدرجة الكلية لل 
اسرتاتيجية  5

الصورة 
االجتماعية 

 (32)ن=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 0.224 3.04 1.44 أسعى ألداء املهمات بشكل أفضل من اآلخرين.
 1 0.214 3.25 1.23 جتنب الظهور أمام اآلخرين مبظهر الشخ  ةري الكفؤ.أ 2
 4 0.234 3.03 1.52 أ ث عن تقييمات إجيابية ألدائي األكادميي من أصدقائي وزمالئي. 2
 5 0.230 3.33 1.45 خرون.اليت يعجز عنها اآلوأداء املهمات أسعى إلجابة األسئلة  4
 2 0.242 3.23 1.41 عندما أشارك يف احملاضرة أحاول أن ال أبدو ةري كفؤ أمام زمالئي. 3

 3 0.220 3.30 1.30 أتطلع العرتاف اآلخرين جبهودي كي أشعر بالرضا عن مستواي األكادميي. 30
 2 0.222 3.31 1.43 أسعى للحصول على درجات أعلى من زمالئي. 33
 3 0.224 3.33 1.44 أظهر مبظهر الشخ  الغيب. أجيب عن أسئلة أستاذي أحاول أالَّ عندما  32
 4 0.242 3.24 1.23 حتاج إىل مديح والدي وأساتذي كي أشعر بالرضا عن مستواي األكادميي. أ 31
 2 0.222 3.32 1.11  يالحظ زمالئي أخطائي.الَّ أحاول أ 34
 30 0.532 3.31 2.34 أحاول لفت أنظار اآلخرين إىل قدراي كي أشعر باملزيد من الرضا. 35
 33 0.514 3.34 2.23 مام أفراد أسري وأساتذي.يبدو مستواي األكادميي منخفضاً  أ الَّ أحاول أ 32
 - - 4.32 43.30 للبعدالدرجة الكلية  

اسرتاتيجية  32
الضبط 
اخلارجي 
 (1للقلق)ن=

 

 

أو مهمة دراسية صعبة أذكر نفسي باملواقف املشاهبة اليت  اعندما أواجه مقررً 
 مل تكن صعبة للغاية يف هناية األمر.

1.52 3.02 0.232 1 

نفسي بأنه ال داعي للقلق فال عندما أواجه صعوبة يف أداء مهمة ما أحد؛  34
 ن تتضح األمور فيما بعد.بد أ

1.21 3.05 0.222 2 

أقوم بأداء مهمة أعتقد أنين سأحصل على درجة جيدة مامل تكن عندما  33
 املهمة صعبة للغاية.

1.25 3.04 0.210 3 

 - - 2.43 30.45 بعدالدرجة الكلية لل

اسرتاتيجية  20
الدافعية 
الذاتية 
 (2)ن=

 2 0.214 3.03 1.22 جديد. هديف هو تعلم شيءعتت أين عندما أواجه مهمة فإ
 2 0.244 3.05 1.44 ين أفكر يف أهنا قد تكون جيتعة.يف أداء مهمة معقدة فإبل أن أبدأ ق 23
 5 0.230 0.32 1.55 عتقد أهنا رمبا كانت تستحق األداء.أين عندما أواجه مهمة ما فإ  22
عتت هديف هو تعلم حل املشكالت اليت مت أين قبل البدء يف أداء مهمة ما فإ 21

 تكليفي  لها.
1.53 3.02 0.234 1 

قبل البدء يف أداء مهمة ما أقوم عادة مبالحظة اجلوانب اجلديدة وةري املألوفة  24
 بالنسبة ي.

1.42 3.01 0.234 2 

 3 0.242 3.02 1.23 ين أجعل هديف هو تطوير مهاراي وقدراي. قبل البدء يف أداء مهمة معقدة فإ 25
و تلك عن اجلوانب املمتعة أ ث أين دء يف أداء املهمات األكادميية فإقبل الب 22

 اليت تتحدى قدراي.
1.52 3.03 0.232 4 

 - - 5.40 24.33 بعدالدرجة الكلية لل 
اسرتاتيجية  22

الضبط 
الداخلي 
للقلق)ن=

ين أعمل أنشطيت األكادميية ألقول لنفسي إ توقف عادة يف بعض مراحلأ
 بشكل جيد وأمتد  أدائي. 

1.14 3.01 0.222 3 

ين أذكر نفسي بأنين قادر على بذل دما أواجه مهمة أو مادة دراسية فإعن 24
 اجلهد الالزم لتحقيق النجا .

1.41 3.01 0.222 2 
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سل
سل

م
 

 المتوسط العبارات المحاور
 

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
 للمتوسط

ترتيب الوزن 
 النسبي

ين أقول لنفسي بأنين قادر على بذل اجلهد عندما أواجه مهمة معقدة فإ (33 23
 املطلوب ألداء عمل جيد.

1.33 0.34 0.242 3 

ين أذكر نفسي بأنين أمتلك دراسية صعبة فإواجه مهمة أو مادة عندما أ 10
 القدرات الالزمة للنجا .

1.22 3.21 0.212 5 

 2 0.222 3.03 1.41 أحفز نفسي عن طريق تشجيعها. 13
حتفظ أقلق حول الدرجات وأ الَّ أواجه صعوبات يف التعلم أحاول أعندما  12

 بتفكريي اإلجيايب.
1.42 3.34 0.234 4 

مهمة صعبة أذكر نفسي مبواقف سابقة مشاهبة متكنت فيها من عندما أواجه  11
 النجا .

1.40 3.05 0.220 1 

ين أخت نفسي بأين أمتلك القدرة الالزمة عندما أواجه مهمة معقدة فإ 14
 ألدائها.

1.23 3.02 0.254 4 

عندما أؤدي املهمات فإين أحاول الرتكيز على املهمة وليس القلق حول  15
 أجتنب العصبية.الدرجة حىت 

1.44 3.01 0.232 2 
 

 2 0.222 3.02 1.21 عندما أواجه مهمة صعبة أقول لنفسي بأين سأحصل على نتائج إجيابية. 12
ين سأحصل على نتائج إجيابية فيما ما أواجه مهمة صعبة أقول لنفسي إعند 12

 لو بذلت جهداً .
1.40 3.02 0.220 1 

 - - 4.10 40.54 بعدالدرجة الكلية لل

( يتبـــني أن أدىن اســـرتاتيجية 5ومـــن اجلـــدول الســـابق رقـــم )
مـــن االســـرتاتيجيات الوجدانيـــة هـــي اســـرتاتيجية جتنـــب اجلهـــد 

ــــــــــني  وقــــــــــد تراوحــــــــــت املتوســــــــــطات الوز  ــــــــــة لفقراهتــــــــــا مــــــــــا ب ني
( 4( وأقـــل فقـــرة )رقـــم 3وأن أعلـــى فقـــرة  )رقـــم  0.55،0.22

الرتتيــــــب: أحــــــاول جتنــــــب املهمــــــات أو املقــــــررات ومهــــــا علــــــى 
الدراسية الصعبة، أسعى لبذل أقل جهد جيكن سـواء يف املنـزل 
أو قاعة احملاضرة؛ جيـا يشـري إىل حماولـة الطـالب إىل بـذل املزيـد 
مــــن اجلهــــد إلجنــــاز املهمــــات والواجبــــات األكادمييــــة املتطلبــــة 

ل مزيـد مـن واملهمات  واألعمـال األكادمييـة الـيت حتتـاج إىل بـذ
اجلهد والسعي حنو النجا  والتفوق وحتسني املعـدل األكـادميي 
واحلصـــول علـــى درجـــات مرتفعـــة، وكـــل ذلـــك بســـبب أدائهـــم 

 املتدين على اسرتاتيجية جتنب اجلهد.
وأن أعلى اسرتاتيجية هي اسرتاتيجية الضبط الداخلي 
للقلق يف املرتبة األوىل، وقد تراوحت املتوسطات الوزنية 

( 23رقم ، وأن أعلى فقرة )0.24، 0.24 ا ما بنيلفقراهت
رتتيب: عندما أواجه مهمة ( ومها على ال22وأقل فقرة )رقم 

نين قادر على بذل اجلهد املطلوب أقول لنفسي إين معقدة فإ

أنشطيت  ألداء عمل جيد، أتوقف عادة يف بعض مراحل
ين أعمل بشكل جيد وأمتد  األكادميية ألقول لنفسي إ

ذا يوضح أمهية ودور التشجيع الذاي وتوكيد أدائي،  وه
 الذات من أجل السيطرة والتحكم الداخلي يف القلق الذي

، أما باقي الفقرات اخلاصة ةالبًا ما يؤثر يف عملية التعلم
 باسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق متقاربة يف متوسطاهتا الوزنية.
تبة   تأي اسرتاتيجية الضبط اخلارجي للقلق يف املر 

الثانية، وقد تراوحت املتوسطات الوزنية لفقراهتا ما بني 
( وأقل فقرة )رقم 33رقم ن أعلى فقرة )، وأ0.23،0.21

( ومها على الرتتيب: عندما أقوم بأداء مهمة أعتقد أنين 32
ة مامل تكن املهمة صعبة للغاية، سأحصل على درجة جيد

أو مهمة دراسية صعبة أذكر نفسي  اعندما أواجه مقررً 
صعبة للغاية يف هناية األمر، أي باملواقف املشاهبة اليت مل تكن 

ن الفرد حياول التغلب على املعوقات أو الصعوبات واليت إ
 ترتبط بالبيئة اخلارجية.

الثالثة،   ة  يلي ذلك اسرتاتيجية الدافعية الذاتية يف املرتب
، 0.23ية لفقراهتا ما بني وقد تراوحت املتوسطات الوزن
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( ومها 23( وأقل فقرة )رقم 25، وأن أعلى فقرة )رقم 0.24
ين أجعل قبل البدء يف أداء مهمة معقدة فإ على الرتتيب:

بل أن أبدأ يف أداء مهمة قهديف هو تطوير مهاراي وقدراي، 
ن الطالب ر يف أهنا قد تكون جيتعة، ويبدو أين أفكمعقدة فإ

جناز املهمة، تقدات لتحفيز ذاته من أجل إاملعيستخدم هذه 
وباقي الفقرات اخلاصة باسرتاتيجية الدافعية الذاتية متقاربة يف 

 متوسطاهتا الوزنية.
ويليها اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يف املرتبة الرابعة،  

، 0.54ني وقد تراوحت املتوسطات الوزنية لفقراهتا ما ب
( ومها 32قل فقرة )رقم ( وأ5، وأن أعلى فقرة )رقم0.22

بشكل أفضل من  على الرتتيب: أسعى ألداء املهمات
مام يبدو مستواي األكادميي منخفضاً  أ الَّ اآلخرين، أحاول أ

أفراد أسري وأساتذي، ويتضح من ذلك أن الطالب يبذل 

اجلهد من أجل احملافظة على صورته الذهنية يف نظر اآلخرين 
وخاصة املعلمني واآلباء واألصدقاء، وباقي الفقرات اخلاصة 
باسرتاتيجية الصورة االجتماعية متقاربة يف متوسطاهتا الوزنية 

 إىل حد ما.
زنية ملعظم فقرات كل وعلى ذلك؛ فإن قيم املتوسطات الو 

وملقارنة اختالف طفيفة،  متقاربة بنسب حمور على حدة
ونظراً  لصعوبة متوسطات الفقرات لكل حمور أو بني احملاور؛ 

مقارنة متوسطات الدرجات الكلية للمحاور اخلمسة للقائمة 
؛ ولذلك قام اختالف عدد فقرات كل حمور على حدةبسبب 

متوسط املتوسطات لكل الباحث  ساب املتوسط الوزين أو 
قارنة بني احملاور من خالل ، من أجل املحمور على حدة

اخلمسة  بعاداملتوسطات العامة أو متوسط املتوسطات لأل
 ( يوضح ذلك2رقم ) واجلدول اآلي

 

   6جدول 
 متوسط المتوسطات او المتوسطات الوزنية

استراتيجية تجنب  االستراتيجيات الوجدانية
 (4)ن= الج د

الصورة استراتيجية 
 (12)ن= االجتماعية

استراتيجية الضبط 
 (3)ن= الخارجي للقلق

استراتيجية الدافعية 
 (.)ن= الذاتية

استراتيجية الضبط 
 (11)ن= الداخلي للقلق

 1.24 1.52 1.23 1.50 2.32 متوسط املتوسطات
 0.34 0.034 0.042 0.23 0.34 االحنراف املعياري

 

( أن أعلى 2جند من خالل جدول )وعلى هذا 
اسرتاتيجية يهتم هبا الطالب من اسرتاتيجيات التعلم 

مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلقالوجدانية هي 
املتوسط العام، يليها  عن طريق%( 21.2)بنسبة  1.24

   ،1.23مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الضبط اخلارجي للقلق
   1.52مبتوسط وزين  اسرتاتيجية الدافعية الذاتية يليها

ا وأخريً  1.50اسرتاتيجية الصورة االجتماعية مبتوسط وزين 
يف املرتبة  2.32اسرتاتيجية جتنب اجلهد مبتوسط وزين 

 األخرية.
ويتضح من العرض السابق أن الطالب لديهم توجهات 
قوية خبصوص مجيع االسرتاتيجيات الوجدانية يف التعلم 
ألمهيتها ودورها يف حتسني األداء األكادميي للطالب وأمهيتها 
للتنظيم الذاي للمتعلم وزيادة دافعيتهم للتعلم،  وتدعم هذه 

من  et al. (2015)  Lopezنوآخريلوبيز النتيجة دراسة  كل من 
أن مكونات االسرتاتيجيات الوجدانية تكون حامسة يف عملية 

املعلمون ويتحمسون لتوظيفها التعلم، وأن يشجعها ويعززها 
 بفعالية من قبل الطالب.

سرتاتيجية الضبط الداخلي جيا يشري إىل توجه الطالب ال
بدرجة عالية وأن آخر توجه للطالب يتعلق  للقلق

أن نسب متوسطات فقرات   معباسرتاتيجية جتنب اجلهد؛ 
كل حمور كانت متفاوتة وكان أعالها اسرتاتيجية الضبط 

و السيطرة عليه واليت تركز على جتنب القلق أ لقلقالداخلي ل
أثناء عملية التعلم لـتأثريه النفسي والبدين على عملية يف 

الطالب  التعلم وهذا واضح وفقاً  آلراء عينة الدراسة حملاولة
هم على الدراسة والتعلم والبعد يف السيطرة على القلق حلض

 معدالهتم عن املشتتات وامللهيات اليت تعوق تعلمهم أو تدين
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 األكادميية
ورمبا يرجع ذلك حملاولة الطالب إىل توظيف كل قدراهتم 
لتوكيد الذات من خالل السعي لتجنب القلق الداخلي لدى 

هي أدىن اسرتاتيجية ، كما أن اسرتاتيجية جتنب اجلهد الفرد
واليت هتتم بتجنب بذل اجلهد وعدم الرةبة يف التحكم يف 

أثناء عملية التعلم، رمبا يرجع ذلك إىل أن يف اجلهد املبذول 
ما طالب اجلامعة يهتمون ببذل اجلهد بدرجة كبرية إىل حد 

وحماولتهم بذل جهد أكت يف  لتحسني مستوياهتم األكادميية؛
عملية التعلم من أجل حتقيق أهدافهم التعليمية والتغلب على 

 املعوقات والصعوبات. 
 الثاين: تساؤلال

ساؤل الثاين للبحث والذي ين  لإلجابة عن الت
ذات داللة إحصائية بني  :"هل توجد عالقةعلى

 االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم وأساليب التعلم
 السطحي( لطالب كلية الرتبية جامعة امللك سعود؟ و العميق/)

على مت استخدام معامل االرتباط لبريسون وكانت النتائج 
 (:2قم)النحو املوضح يف اجلدول ر 

 .جدول
  يم معامالت االرتباط بين درجات الطالب على أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في عمليات التعلم وأبعاد أساليب التعلم

استراتيجية تجنب  االستراتيجيات الوجدانية
 الج د

استراتيجية الصورة 
 االجتماعية

استراتيجية الضبط 
 للقلقالخارجي 

استراتيجية 
 الدافعية الذاتية

استراتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق

الدرجة الكلية 
 الوجدانية  لالستراتيجيات 

  أساليب تعلم الطالب
 **0.453 **0.532 **0.422 **0.123 **0.220 0.003 (1الدافعية العميقة )ن=
 **0.443 **0.504 **0.423 **0.221 **0.214 0.045 االسرتاتيجية العميقة
 *0.313 0.043 0.043 0.042 0.030 **0.131 الدافعية السطحية

 **0.242 **0.340 *0.313 *0.355 **0.333 **0.224 االسرتاتيجية السطحية
 **0.504 **0.523 **0.524 **0.121 **0.240 0.012 أسلوب التعلم العميق
 **0.202 0.321 0.033 *0.314 *0.353 **0.112 أسلوب التعلم السطحي
 0.03)**( دال عند مستوى   0.05)*( دال عند مستوى 

 

هنـــاك عالقـــة ارتباطيـــة  ( أن:2يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )
بني أسـاليب الـتعلم  0.03موجبة دالة إحصائية  عند مستوى 

املتعلقــــة بالدافعيــــة العميقــــة  واالســــرتاتيجية العميقــــة )أســــلوب 
الــتعلم العميــق( ومجيــع أبعــاد االســرتاتيجية الوجدانيــة يف عمليــة 
الــــتعلم وكــــذلك الدرجــــة الكليــــة  ــــا، ماعــــدا بعــــد اســــرتاتيجية 

، 0.003جتنــــب اجلهــــد  الــــذي بلــــغ معامــــل االرتبــــاط معهمــــا 
ارتبــاطني ضــعيفني مل يبلغــا  مهــا معــامالعلــى الرتتيــب و  0.045

 0.05أو  0.03ة اإلحصائية لمستوى الدال
ـــة الســـطحية املتعلقـــة بأســـلوب الـــتعلم  أمـــا بالنســـبة للدافعي
السطحي فلم يوجد أي ارتباط دال إحصائياً بينها وبني أبعـاد 
االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم مــا عــدا بعــد واحــد 

جتنــب اجلهــد فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط فقــط وهــو اســرتاتيجية 
 0.03وهو دال عند مستوى  0.13

مـــــا بالنســـــبة لالســـــرتاتيجية الســـــطحية املتعلقـــــة بأســـــلوب أ
هـــا وبـــني مجيـــع  أبعـــاد نالـــتعلم الســـطحي فقـــد وجـــد ارتبـــاط بي

االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم ولكنهــا ارتباطـــات 
ــــــد مســــــتوى  ــــــد ت 0.05ضــــــعيفة وبعضــــــها دال عن راوحــــــت وق

وأن أعلـــى معامـــل   0.22إىل  0.31معـــامالت االرتبـــاط بـــني 
كــــــــان بــــــــني   0.03دال عنــــــــد مســــــــتوى  0.22ارتبــــــــاط وهــــــــو 

االســــرتاتيجية الســــطحية واســــرتاتيجية جتنــــب اجلهــــد كمــــا هــــو 
 احلال يف الدافعية السطحية املذكورة آنفاً.

وأخــرياً؛ أســلوب الــتعلم العميــق بصــورة كليــة يــرتبط مــع     
االســرتاتيجيات الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم بدرجــة  مجيــع أبعــاد

مـا هـو واضـح باجلـدول السـابق عالية وداللـة إحصـائية قويـة  ك
فقـــط وهـــو اســـرتاتيجية جتنـــب  اواحـــدً  ا( مـــا عـــدا بعـــدً 2رقـــم )

وهـــو ارتبـــاط ضـــعيف  0.01اجلهـــد فقـــد بلـــغ معامـــل االرتبـــاط 
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جـــــداً فضـــــاًل عـــــن انعـــــدام داللتـــــه اإلحصـــــائية، أمـــــا بالنســـــبة 
سلوب التعلم السطحي بصورة كلية فقد ارتبط بـبعض أبعـاد أل

اسرتاتيجيات الـتعلم بدرجـة ضـعيفة وداللـة ضـعيفة ماعـدا بعـد 
 اآلخر. هابعضاتيجية جتنب اجلهد؛ ومل يرتبط باسرت 

أمــا بالنســبة للدرجــة الكليــة لالســرتاتيجيات الوجدانيــة     
ـــ ـــتعلم فقـــد ارتبطـــت بدرجـــة قوي ـــتعلم ة بأســـلوب يف عمليـــة ال ال

( ة العميقـــــة واالســـــرتاتيجية العميقـــــةالدافعيـــــالعميـــــق وبعديـــــه )
 أفضــــــل مــــــن ارتباطهــــــا بأســــــلوب الــــــتعلم الســــــطحي وبعديــــــه

 الدافعية السطحية واالسرتاتيجية السطحية(.  )
ة تأكيــد علــى العالقـة بــني أســلوب هــذه النتيجــة مبنزلـ وتعـد  

الـــتعلم العميـــق )والـــذي يتضـــمن أن الطالـــب يـــتعلم مـــن أجـــل 
لفهـــم والتفاعـــل بشـــكل نقـــدي مـــع حمتويـــات التـــدريس وربـــط ا

الـــدليل املقـــدم باالســـتنتاجات( واالســـرتاتيجيات الوجدانيـــة يف 
عملية الـتعلم، كمـا أن داللـة معـامالت االرتبـاط عنـد مسـتوى 

هــي دليــل قــوي للعالقــة بــني ةالبيــة أبعــاد االســرتاتيجية  0.03
حتكــم الطالــب  الوجدانيــة يف عمليــة الــتعلم )ومــا يــرتبط هبــا مــن

يف مشــــاعره واحملافظـــــة علــــى زيـــــادة دافعيتــــه واســـــتمرار انتباهـــــه 
جنــاز املهمــة( وتفضـــيل يــق األهــداف التعليميــة املرةوبـــة وإلتحق

الطالــب ألســلوب الــتعلم العميــق ومــا يشــتمل علــى اســرتاتيجية 
ـــــ ـــــتعلم، و ـــــذا دالل ـــــة عميقـــــة لل ـــــى وعـــــي الطالـــــب ودافعي ة عل

الـــــتعلم والـــــتحكم يف حولـــــه يف عمليـــــة  اجلـــــامعي بكـــــل شـــــيء
للقلـــق  هـــذه العمليـــة حـــىت ال يكـــون عرضـــة تـــه يف أثنـــاءانفعاال
قـد و جنازه للمهام التعليمية، توتر الذي رمبا يؤثر سلبياً على إوال

 يرتبط باستخدامه لألسلوب العميق يف التعلم
الطالب الذين يستخدمون أسـلوب  أن العكس منوعلى 

لفــــــرد ملعاجلــــــة الــــــتعلم الســــــطحي والــــــذي يركــــــز علــــــى نزعــــــة ا
املعلومات املقدمة له بشكل سطحي مـن أجـل حفـظ احلقـائق 
دون حماولـــة فهـــم وأصـــول هـــذه احلقـــائق أو املعلومـــات هبـــدف 

ذه  ــــ قو تطبيــــصــــول علــــى النجــــا  فقــــط ودون توظيــــف أاحل
يــــــــرتبط اســــــــتخدام هــــــــذا و املعلومــــــــات يف املواقــــــــف احلياتيــــــــة؛ 

ب اجلهـــــد األســـــلوب باالســـــرتاتيجية الوجدانيـــــة املتعلقـــــة بتجنـــــ

ألهنم يسعون دائماً لتجنب بذل اجلهـد ألهنـم ال يريـدون إدارة 
أثنـــاء عمليـــة الـــتعلم ألن إدارة يف اجلهـــد أو الـــتحكم وتوجيهـــه 

هــذا اجلهــد تتعلــق بتحقيــق أهــداف أمســى لعمليــة الــتعلم رةــم  
كـــل املعوقـــات والتحـــديات وهـــذا األمـــر رمبـــا يظهـــر جليـــاً مـــع 

الـتعلم العميـق، و ـذا ظهـرت الطالب الذين يفضلون أسـلوب 
ارتباطات ضعيفة بني االسرتاتيجية السطحية املتعلقة بأسـلوب 
الــتعلم الســطحي وبــني مجيــع  أبعــاد االســرتاتيجيات الوجدانيــة 
يف عملية التعلم، أما الدافعيـة السـطحية فلـم يوجـد أي ارتبـاط 
دال إحصـــائياً بينهـــا وبـــني أبعـــاد االســـرتاتيجيات الوجدانيـــة يف 

فقـط وهـو اسـرتاتيجية جتنـب  اواحـدً  االتعلم ما عـدا بعـدً  عملية
وهـو دال عنـد مسـتوى  0.13اجلهد فقد بلغ معامـل االرتبـاط 

بسـبب حـرص الطــالب الـذين يفضــلون أسـلوب الــتعلم  0.03
السطحي على توظيـف اسـرتاتيجية جتنـب اجلهـد وعـدم املثـابرة 

 إلجناز املهمة بدرجة متقنة.
العميـق يـرتبط ارتباطـاً دااًل  وعلى ذلك فإن أسلوب الـتعلم

إحصــائياً جبميــع أبعــاد اســرتاتيجيات الــتعلم الوجدانيــة وكــذلك 
الدرجــة الكليــة  ــذه االســرتاتيجيات مــا عــدا اســرتاتيجية جتنــب 

دي ال فونـــــــت اجلهـــــــد، وتتفـــــــق هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع دراســـــــة 
 &;De la Fuente, Salmeron, Veraوسـاملريون وفـريا وكارديـل  

Cardelle (2016)    والعمــل جبــدأن اخلصــائ  التنافســية مــن 
العميـــــق ومـــــع  أســـــلوب الـــــتعلمعالقـــــة إجيابيـــــة مـــــع  متلـــــك ـــــا 

 العـــداء يف حـــني أن؛ االســـرتاتيجيات الـــيت تركـــز علـــى املشـــكلة
 يســـــــــــــطحتعلم اللـــــــــــــبأســـــــــــــلوب ايـــــــــــــرتبط   ونفـــــــــــــاد الصـــــــــــــت

 واالسرتاتيجيات اليت تركز على العاطفة. 
ميكـــــن تفســـــري ذلـــــك بـــــأن أســـــلوب الـــــتعلم العميـــــق ومـــــا و 

يشــتمل علــى دافعيــة عميقــة واســرتاتيجية عميقــة توجــه عمليــة 
أثنـــاء عمليـــة يف الـــتعلم تســـاعد علـــى الـــتحكم يف االنفعـــاالت 
ول إىل إكمــال املهمــة الــتعلم وتزيــد مــن الدافعيــة للمثــابرة للوصــ

ومـات الرتكيز على الفهم والتحليل وربـط املعل وذلك عن طريق
بأهـــــداف واقعيـــــة وهـــــو مـــــا تتضـــــمنه فقـــــرات أســـــاليب الـــــتعلم 

 العميق.
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ومــن جهــة أخــرى فعــدم وجــود عالقــة بــني أســلوب الــتعلم 
العميـــق واســـرتاتيجية جتنـــب اجلهـــد بســـبب مـــن خـــالل ســـعي 

ـــة  ،الطـــالب لتجنـــب بـــذل اجلهـــد إن إدارة اجلهـــد يعكـــس رةب
 الطالب يف حتقيق أهداف التعلم رةم الضغوطات واملشتتات.

ـــتعلم الســـطحي ن الطـــالب الـــذين يتبنـــون إأي  أســـلوب ال
تتعلــــق  ومتكــــررة آليــــةســــتخدام اســــرتاتيجيات تعلــــم ال مييلــــون
 جتنــــبو جنــــب اجلــــدة يف العمــــل األكــــادميي، تاســــرتاتيجيات لب

 بـــدورها اجلهـــد والتحـــديات الـــيت وجتنـــبســـاعدة ، للم الســـعي
 جناز أكادميي أقل.حتصيل دراسي أو إتؤدي إىل 

االرتبــاط القــوي بــني اســرتاتيجية  طريــقويتضــح ذلــك عــن 
مــع هـذا األســلوب  ب اجلهــد وأسـلوب الــتعلم السـطحي إذجتنـ

يف الــتعلم يهــتم الطــالب بــاحلفظ مــن أجــل النجــا  فقــط دون 
 الغالـــب يـــؤدي اعتبـــار ألمهيـــة أو قيمـــة املـــادة املتعلمـــة وهـــذا يف

و حماولـة جتنـب أي أعبـاء أو أعمـال أو إىل بذل جهد بسيط أ
 بها املادة الدراسية. مهام تتطل

عالقــــة دالــــة  ة؛ فــــال توجــــد أيــــوعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك
إحصـــائياً بـــني الدافعيـــة الســـطحية ومجيـــع أبعـــاد اســـرتاتيجيات 
الــــتعلم الوجدانيــــة ســــوى بعــــد اســــرتاتيجية جتنــــب اجلهــــد، ألن 

ـــــتعلم  ـــــدى الطـــــالب تتعلـــــق بأســـــلوب ال ـــــة الســـــطحية ل الدافعي
وعــــدم التعمــــق يف الســــطحي املــــرتبط بــــاحلفظ وإدراك النجــــا  

املادة الدراسية أو حتليل حمتوياهتـا وتفصـيلها وحماولـة االسـتفادة 
منهــا أو تطبيقهـــا يف الواقــع العملـــي؛ وهــذا يـــرتبط باســـرتاتيجية 
جتنـــب اجلهـــد وحماولـــة احلصـــول علـــى الـــدرجات بـــأدىن جهـــد 

ـــــت بـــــدون حـــــرص الطـــــالب ورةبـــــ هم يف تجيكـــــن ويف أقـــــل وق
 فصلة للمادة املتعلمة.االهتمام والرتكيز والدراسة امل

 التساؤل الثالث:
لإلجابة عن التساؤل الثالث للبحث والذي ين  على: 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة يف 

 السطحي(؟و درجاهتم على أسلويب التعلم ) العميق / 
هــــــذا التســــــاؤل مت اســــــتخدام اختبــــــار ت  ولإلجابــــــة عــــــن
 Paired Sample T-Testللعينات املرتابطة 

باعتبار أن لدينا عينة واحدة ولدينا درجاهتا على أسلوب 
التعلم العميق ودرجاهتا على أسلوب التعلم السطحي ونريد 
أن نتحقق من داللة الفرق بني املتوسطني للقياسني من 

 عدمه.

( توضح ذلك:  4ية  باجلدول رقم ) والبيانات اآلت
   .جدول  

وداللت ا اإلحصائية لفروق المتوسطات بين درجات القياسين )أسلوب التعلم العميق وأسلوب التعلم السطحي( وفقاً  لدرجات   "ت"  يمة 
  (252العينة على مقياس أساليب التعلم )ن=

عدد  القياس
 الطالب

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات 
 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة الحرية

 1.34 33.34  252 أسلوب التعلم العميق 
 4.34 34.43 252 أسلوب التعلم السطحي 0.000 5.052 253

 

توجــد فــروق بــني طــالب كليــة الرتبيــة جامعــة امللــك ســعود 
 يف استخدامهم ألساليب التعلم لصاحل أسلوب التعلم العميق

دى الطـــالب مـــن ن لـــاألســـلوبني متـــوفراأن كـــالً  مـــن  ومــع
الطــــالب فــــإن  ،(30( ، )3ني رقمــــي )خــــالل اجلــــدولني اآلتيــــ

لـــديهم تفـــوق يف اســـتخدامهم ألســـلوب الـــتعلم العميـــق، كمـــا 
 (.4باجلدول السابق رقم ) يتضح من الفروق الدالة إحصائًيا

 & Smith نتيجة مع دراسة مسيث وتسنج هذه ال تتفق و 

Tsang(1998) سلوب األن الفرد يف هذا أ إىل وقد يرجع ذلك
ي يف التعلم مثل اخلوف من يعتمد على الدافع اخلارج

ب يتميز به الطلبة الذين ينظرون سلو األن هذا كما أ  الفشل،
هداف أهنا وسيلة للحصول على أعملية التعلم على ىل إ

خرى مثل احلصول على وظيفة جيدة يف املستقبل أوةايات 
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رين وليس البعد عن اآلخرضاء إو أرضاء الوالدين إو هبدف أ
 .و تكوين الذات أرضاء الذات إو أت الاملشك

سلوب ألالطلبة الذين يتبنون هذا ا أن إىل وقد يرجع ذلك
يبحثون عن فهم القضايا والتفاعل بشكل نقدي مع حمتويات 

ر فكار باخلتة واملعرفة السابقة وكذلك اختباالتدريس وربط األ
 أن كما  منطقية النقاشات وربط الدليل املقدم باستنتاجات،

يعتمدون ببساطة  السلوب العميق ألالطلبة الذين يتبنون ا
فهم يعتمدون على احلافز  دراسيةعلى احلفظ للمواد ال

عن البحث عن املكافأة  الً فكري فض تطلعوهري للتعلم باجل
 اخلارجية 

جانب  وقد يرجع سبب ذلك إىل وجود اهتمام من
 اللساتذة يف خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة من خاأل

اهتمامهم بالعوامل املؤثرة يف بيئة التعليم املتمثلة يف مراعاة 
خصائ  الطلبة والفروق الفردية بينهم وتنوع يف استعمال 

ن و ساتذة قادر األ أن طرائق التدريس يف عملية التعليم، كما
توفري وقت للطلبة  خاللجيابية من إعلى خلق بيئة تعليمية 

  .يف تعلمهم ويزيدون من اندماج الطلبة يف عملية التعلم
ومبقارنة املتوسط احلسايب لبيانات التعلم العميق وبيانات 

باملتوسط التعلم السطحي وفًقا الستجابات عينة الدراسة 
، وملعرفة داللة الفرق (32.5)قيمته الفرضي للمقياس والبالغ 

توسط احلقيقي واملتوسط الفرضي ألفراد العينة مت بني امل
 استخدام اختبار لعينة واحدة؛ وجاءت النتائج كما باجلدولني

 (:30(، )3رقمي )يني اآلت

 

  .جدول
 العميق(لعينة واحدة ) درجات الطالب على أسلوب التعلم  (اختبار )ت

االنحراف  الحسابي المتوسط عدد الطالب القياس
 المعياري

 درجات 
 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة الحرية

 0.000 40.123 253 1.34 33.34  252 أسلوب التعلم العميق 

 11جدول
 السطحي(لعينة واحدة ) درجات الطالب على أسلوب التعلم  (اختبار )ت

 الداللة اإلحصائية   "ت"  يمة درجات الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب القياس
 252 أسلوب التعلم السطحي 

34.43 4.34 253 23.324 0.000 

( أن طالب 30(، )3ويتبني من اجلدولني السابقني )
العميق يف التعلم وكذلك األسلوب اجلامعة يتبنون األسلوب 

استخدامهم  السطحي، إال أن الطالب لديهم تفوق يف
ألسلوب التعلم العميق، وهذه النتيجة تدعم النتيجة الواردة 

، جيا يؤيد تأييد مناقشة وتفسري هذا (4اجلدول رقم)ب
  التساؤل.

 التساؤل الرابع:
لإلجابة عن التساؤل الرابع للبحث والذي ين  على 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد"
لدى طالب   االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم

كلية الرتبية جامعة امللك سعود تُعزى إىل أسلويب التعلم 
 السطحي( والتفاعل بينهما؟"و )العميق/ 

هذا التساؤل مت استخدام حتليل التباين  ولإلجابة عن
ية وتوضح اجلداول اآلت MANOVAمتعدد املتغريات التابعة 

 ( نتائج هذا التحليل.31( ، )32( ، )33أرقام )
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 11جدول 
 السطحي(و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االستراتيجيات الوجدانية وفقاً ألسلوبي التعلم )العميق/  

تصنيف أسلوب التعلم  البعد
 )العميق(

 االنحراف المعياري المتوسط  العدد تصنيف أسلوب التعلم)السطحي( 

 
 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

 
 منخفضي

 

 1.42 3.12 34 منخفضي
 2.21 32.22 2 مرتفعي
 4.24 33.55 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 2.22 3.14 31 منخفضي
 4.33 32.52 25 مرتفعي
 4.53 33.42 14 اجملموع

 
 
 

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية 

 
 

 
 منخفضي

 

 32.32 11.41 34 منخفضي
 5.14 43.32 2 مرتفعي
 33.22 15.25 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 2.20 43.14 31 منخفضي
 32.33 44.00 25 مرتفعي

 30.22 41.33 14 اجملموع

 
 
 
 

اسرتاتيجية 
الضبط اخلارجي 

 للقلق

 
 منخفضي

 

 1.12 4.34 34 منخفضي
 2.33 30.41 2 مرتفعي
 1.41 4.35 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 2.24 33.23 31 منخفضي

 2.23 33.44 25 مرتفعي

 2.23 33.51 14 اجملموع

 
 
 

اسرتاتيجية 
 الدافعية الذاتية

 
 منخفضي

 

 2.54 34.41 34 منخفضي
 4.14 22.00 2 مرتفعي
 2.44 33.50 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 5.12 22.21 31 منخفضي
 2.22 22.12 25 مرتفعي
 2.24 22.12 14 اجملموع

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق

 
 منخفضي

 

 30.44 22.50 34 منخفضي
 3.44 12.00 2 مرتفعي
 33.22 10.15 20 اجملموع

 
 مرتفعي
 

 2.04 42.54 31 منخفضي
 30.22 44.20 25 مرتفعي
 3.11 45.00 14 اجملموع

 
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

 
 منخفضي

 

 11.04 32.42 34 منخفضي
 32.23 322.22 2 مرتفعي
 12.01 302.30 20 اجملموع

 
 مرتفعي

 34.24 312.21 31 منخفضي
 10.25 313.52 25 مرتفعي
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تصنيف أسلوب التعلم  البعد
 )العميق(

 االنحراف المعياري المتوسط  العدد تصنيف أسلوب التعلم)السطحي( 

 25.40 314.42 14 اجملموع 
 12جدول 

نتائج االختبارات متعددة المتغيرات التابعة لدراسة الفروق بين أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في التعلم وفًقا ألسلوبي التعلم  
 السطحي( والتفاعل بين ماو )العميق/

 المتغير المستقل
 

درجات  F"ف"  القيمة اسم االختبار
 الحرية

خطأ درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 يتامربع إ

 
 
 )أ( 

 مستوى التعلم العميق
 )منخفضي/مرتفعي(

 

 Pillai'sبيالي 

Trace 
 'Wilksويلكس 

Lambda 
  Hotelling's هوتلنج

 Trace 
 Roy's Largestروي 

Root 

0.122 
 

0.221 
 

0.445 
 

0.445 

4.451 
 

4.451 
 

4.451 
 

4.451 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.003 
 

0.003 
 

0.003 
 

0.003 

0.11 
 

0.11 
 

0.11 
 

0.11 
 

 
)ب( مستوى التعلم 

 منخفضي/مرتفعي(السطحي)
 
 
 

 Pillai'sبيالي 

Trace 

 'Wilksويلكس 

Lambda 
  Hotelling's هوتلنج

 Trace 
 Roy's Largestروي 

Root 

0.224 
 

0.222 
 

0.122 
 

0.122 

1.221 
 

1.221 
 

1.221 
 

1.221 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.03 
 

0.03 
 

0.03 
 

0.03 

0.22 
 

0.22 
 

0.22 
 

0.22 

 
 )ب(×)أ( 
 
 
 

 Pillai'sبيالي 

Trace 

 'Wilksويلكس 

Lambda 

 
   Hotelling'sهوتلنج

 Trace 

 Roy's Largestروي 

Root 

0.314 
 

0.422 
 

0.354 
 

0.354 

3.541 
 

3.541 
 

3.541 
 

3.541 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

50 
 
50 
 
50 
 
50 

0.33 
 

0.33 
 

0.33 
 

0.33 

0.31 
 

0.31 
 

0.31 
 

0.31 

 13جدول 
نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة عند دراسة الفروق بين أبعاد االستراتيجيات الوجدانية في التعلم وفًقا  

 السطحي( والتفاعل بين ماو ألسلوبي التعلم )العميق/ 
درجات   جمموع املربعات املتغري التابع مصدر التباين

احلرية 
 )د. (

الداللة  قيمة "ف " متوسط املربعات
 اإلحصائية

مربع 
 يتاإ

 
 
 )أ( 

 مستوى التعلم العميق

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 

42.420 
 

122.300 
 

44.255 

3 
 
3 
 
3 

42.420 
 

122.300 
 

44.255 

2.344 

 
2.205 
 

5.234 

0.03 
 

0.33 
 

0.03 

0.05 
 

0.05 
 

0.30 
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 )منخفضي/مرتفعي(
 

 اخلارجي للقلق
اسرتاتيجية الدافعية 

  الذاتية
اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

 
524.353 
 

3313.235 
 

2401.241 

 
3 
 
3 
 
3 
 

 
524.353 
 

3313.235 
 

2401.241 

 
31.132 
 

20.332 
 

3.342 

 
0.003 
 

0.000 
 

0.001 

 

 
0.20 
 

0.22 
 

0.32 

 
التعلم )ب( مستوى 
 منخفضي/مرتفعي(السطحي)

 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

103.255 
 

103.343 
 

32.245 
 

14.525 
 

344.425 
 

1242.403 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

103.255 
 

103.343 
 

32.245 
 

14.525 
 

344.425 
 

1242.403 

33.444 
 

2.433 
 

3.324 
 

0.335 
 

3.505 
 

4.423 

0.000 
 

0.32 
 

0.32 
 

0.14 
 

0.21 
 

0.02 

0.22 
 

0.04 
 

0.04 
 

0.02 
 

0.01 
 

0.04 

 
 )ب(×)أ( 
 
 
 

اسرتاتيجية جتنب 
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

44.343 
 

21.334 
 

24.131 
 

11.125 
 

134.222 
 

2322.320 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

44.343 
 

21.334 
 

24.131 
 

11.125 
 

134.222 
 

2322.320 

1.024 
 

0.230 
 

2.422 
 

0.233 
 

4.332 
 

2.423 

0.03 
 

0.44 
 

0.30 
 

0.14 
 

0.02 
 

0.30 

0.05 
 

0.03 
 

0.05 
 

0.03 
 

0.02 
 

0.05 

اسرتاتيجية جتنب  اخلطأ
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 

453.245 
 

2545.113 
 

453.422 
 

2222.432 
 

5344.213 
 
 

54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
 

35.322 
 

323.230 
 

4.503 
 

42.322 
 

32.034 
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 الداخلي للقلق
 

الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

40023.535 
 

54 243.242 
 

اسرتاتيجية جتنب  اجملموع
 اجلهد

اسرتاتيجية الصورة 
 االجتماعية

اسرتاتيجية الضبط 
 اخلارجي للقلق

اسرتاتيجية الدافعية 
  الذاتية

اسرتاتيجية الضبط 
 الداخلي للقلق
الدرجة الكلية 
لالسرتاتيجيات 
 الوجدانية  

4443.000 
 

301021.000 
 

2343.000 
 

14230.000 
 

300341.000 
 

332150.000 

54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 
 
54 

    

( اخلاصني 31( ، )32ويتضح من اجلدولني السابقني  )
أنه توجد  MANOVAبتحليل التباين متعدد املتغريات التابعة 

على األقل  0.03فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بني متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املرتفع ومتوسط درجات الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
عمليات التعلم  وكذلك الدرجة الكلية لصاحل الطالب ذوي  

تيجية جتنب أسلوب التعلم العميق املرتفع ماعدا بعد اسرتا
اجلهد وبعد الصورة االجتماعية فلم تصل داللة الفروق إىل 

 . 0.03أو  0.05
بلوغ معظم االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  ومع أن

التعلم حلد الداللة اإلحصائية إىل أهنا بالنظر إىل الداللة 
العملية للداللة اإلحصائية من خالل مربع إيتا جند أهنا 

وهو احلد األدىن للداللة  0.10هنا تقرتب من إ إذضعيفة 
جدول حتليل التباين متعدد  عن طريقالعملية، وذلك 

(، ومن خالل مربع إيتا 31املتغريات التابعة السابق رقم )
باجلدول للداللة اإلحصائية؛ جند أهنا قيم ضعيفة حسب 

تصنيف كوهني ويعود ضعف حجم التأثري إىل تدخل عوامل 
االسرتاتيجيات الوجدانية وأبعادها املتعددة أخرى مؤثرة يف 

 . امل النفسية أو العوامل البيئيةمثل العو 
أما بالنسبة ألسلوب التعلم السطحي فلم توجد فروق 

بني  0.03أو  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ي أسلوب التعلم السطحي متوسط درجات الطالب ذو 

التعلم متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب املرتفع و 
السطحي املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات 
الوجدانية يف عملية التعلم وكذلك الدرجة الكلية ماعدا بعد 

وجدت فروق ذات داللة  إذاسرتاتيجية جتنب اجلهد فقط، 
بني متوسط درجات الطالب  0.000إحصائية عند مستوى 

ذوي أسلوب التعلم السطحي املرتفع ومتوسط ودرجات 
ذوي أسلوب التعلم السطحي املنخفض على  الطالب

اسرتاتيجية جتنب اجلهد لصاحل متوسط درجات الطالب 
 ذوي أسلوب التعلم السطحي املرتفع.

وتتفق هذه النتيجة  جزئياً  مع دراسة كل من جارسيس 
من وجود فروق دالة بني  Gurses& Bouvet (2016)وبوفيت  
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تيجيات الوجدانية أبعاد اسرتاتيجيات التعلم ومنها االسرتا
 ترجع إىل أساليب التعلم.

ويفسر الباحث وجود فروق بني متوسط درجات 
الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املرتفع ومتوسط درجات 
الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق املنخفض على مجيع 
أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات التعلم  وكذلك 

طالب ذوي  أسلوب التعلم العميق الدرجة الكلية لصاحل ال
املرتفع ماعدا بعد اسرتاتيجية جتنب اجلهد وبعد الصورة 
االجتماعية بارتباط الطالب ذوي أسلوب التعلم العميق 
املرتفع وقدرهتم على فهم املادة املتعلمة بدرجة عالية، 
والتحليل وعرض األفكار ومتكن هؤالء الطالب من املادة 

االستفادة منها أو تطبيقها، كما أن  الدراسية والقدرة على
هؤالء الطالب لديهم ختة عالية يف التعامل مع احملتويات 

من خالل عدم الرتكيز على  املتضمنة ملوضوعات املقرر
و احلصول على النجا  أو الدرجة فقط، أما الطالب احلفظ أ

مييلون إىل  فإهنم ذوي أسلوب التعلم العميق املنخفض
مل  إذجتنب اجلهد، وهذا الذي ظهر جلياً  توظيف اسرتاتيجية

أو  0.05توجد أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ي أسلوب التعلم بني متوسط درجات الطالب ذو  0.03

متوسط درجات الطالب ذوي أسلوب السطحي املرتفع و 

التعلم السطحي املنخفض على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات 
وكذلك الدرجة الكلية ماعدا بعد الوجدانية يف عملية التعلم 
 اسرتاتيجية جتنب اجلهد فقط.

أما بالنسبة للتفاعل بني أسلوب التعلم العميق )مرتفع/ 
منخفض( وأسلوب التعلم السطحي )مرتفع/ منخفض( يف 

؛ جيات الوجدانية يف عمليات التعلمتأثريمها على االسرتاتي
أو  0.05فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

على مجيع أبعاد االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  0.03
التعلم وكذلك الدرجة الكلية وفقًا للتفاعل بني تصنيف 

 أسلويب التعلم العميق والسطحي.
 التساؤل اخلامس:

هل ميكن التنبؤ باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عمليات 
من  خالل أسلويب التعلم  التعلم لدى طالب اجلامعة

 السطحي؟ق/ و العمي
هذا التساؤل فقد مت استخدام حتليل  ولإلجابة عن
 Interبطريقة اإلدخال  االحندار املتعدد

دد بالدراسة من وميكن تلخي  طوذج االحندار املتع
 قيمة معامل ني( والذي يب34 رقم )خالل اجلدول اآلي

املعياري للتقدير. التحديد مربع معامل االرتباط واخلطأ

  14جدول
 Inter اإلدخال معامل التحديد) مربع معامل االرتباط( والخطأ المعياري للتقدير وفق نموذج االنحدار المتعدد بطريقة

 الخطأ المعياري للتقدير ( المصححRمعامل التحديد )مربع  (Rمعامل التحديد)مربع  R يمة  النموذج
 Inter 0.531 0.221 0.254 34.523طوذج االحندار املتعدد بطريقة 

 

رتباط ( أن معامل اال34ويتضح من اجلدول السابق رقم )
بلغ معامل التحديد )مربع  يف حني 0.531املتعدد قد بلغ 

R )0.221  وهو يدل على نسبة التباين يف املتغري التابع اليت
ريات املستقلة وقيمته ميكن تفسريها باستخدام بيانات املتغ

 ية وهي أسلوبان املتغريات املستقلة التفسري أي إ  0.221
% من  22.1والسطحي استطاعت أن تفسر  التعلم العميق 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية  التغريات احلاصلة يف
% يعزى إىل عوامل أخرى وهي نسبة 21.2التعلم والباقي 

 ضعيفة إىل حد ما .
( يبني حتليل التباين والذي ميكن 35)  رقمواجلدول اآلي

عن طريق  كاماًل من خالل معرفة القوة التفسريية للنموذج  
 قيمة ف وداللتها اإلحصائية
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  15جدول 
   يمة ف وداللت ا اإلحصائية النحدار متغيري أسلوب التعلم العميق والسطحي على متغير االستراتيجيات الوجدانية 

 الداللة اإلحصائية  يمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.0000 44.525 35152.442 2 10232.441 االحندار
   144.432 243 45423.414 البواقي
    253 332532.132 اجملموع

   
( أن قيمة ف دالة 35ويتضح من اجلدول السابق رقم )

جيا يؤكد القوة  0.0003أقل من  Pقيمة  إذإحصائيا 
التفسريية العالية لنموذج االحندار اخلطي املتعدد من الناحية 

 اإلحصائية.

يبني نتائج حتليل االحندار  (32 رقم )واجلدول اآلي
االحندار املتعدد( ودالالهتا  املتعدد )قيمة الثابت ومعامالت

حصائية للمتغريات املستقلة )أسلويب التعلم العميق اإل
يف  (االسرتاتيجيات الوجدانية)والسطحي( على املتغري التابع 

 عملية التعلم.
  16جدول 

 ( تحليل االنحدار المتعدد ودالالته االحصائية للمتغيرين المستقلين )أسلوبي التعلم( على المتغير التابع ) االستراتيجيات الوجدانية
 الداللة اإلحصائية  يمة )ت( معامالت  بيتا المعيارية الخطأ المعياري ( غير المعياريةBمعامالت االنحدار ) مصدر االنحدار

 0.000 30.334 - 2.002 20.431 الثابت
 0.000 4.212 0.434 0.134 2.234 أسلوب التعلم العميق
 0.113 0.354 0.055 0.235 0.241 أسلوب التعلم السطحي

 

ليالت ( اخلاص بنتائج حت32ومن اجلدول السابق  رقم )
ن املتغري املستقل )أسلوب التعلم املتعدد يتبني  أاالحندار 

العميق( كان دااًل إحصائياً  يف طوذج االحندار املتعدد 
أما   0.003وحسب اختبار )ت( عند مستوى داللة أقل من 

أسلوب التعلم السطحي( فلم  املتغري املستقل اآلخر وهو)
ثريه داللة إحصائية يف طوذج االحندار املتعدد يف تأ يكن ذا

 على االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم.
 Betaوميكن التوصل إىل معادلة خط االحندار باستخدام 

 :على النحو اآليةري املعيارية )احلد الثابت ( 
+  20.431االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم= 

 أسلوب التعلم العميق. ×  2.234
أن املتغري املستقل  (32ويتضح من اجلدول السابق رقم)

أسلوب التعلم السطحي له تأثري ضعيف من التباين يف 
ةري  إذ إنهدرجات االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم 

كان له تأثري أسلوب التعلم العميق   يف حنيا، دال إحصائيً 

دال إحصائياً  على درجات االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
  0.531كانت قيمة معامل االرتباط املتعدد   إذعملية التعلم؛ 

 وهي تعد نسبة مقبولة. 
 Obergriesserوستوجيري  وتشري دراسة كل من أوبريجريسري

& Stoeger (2016)  إىل أن تفضيالت الطالب ألسلوب 
كما أن تفضيل الطالب  ،التعلم يرتبط بانفعاالت التحصيل

مل  يف حنيألسلوب التعلم  يؤثر يف اسرتاتيجيات التعلم، 
  .تتطرق هذه الدراسة لالسرتاتيجيات الوجدانية

وبناًء على العرض السابق يتبني من معادلة االحندار 
السابقة أن التعلم العميق له دور قوي يف تأثريه على 

م السطحي لدى الف التعلاسرتاتيجيات التعلم الوجدانية خب
نه كلما ارتفع  أسلوب التعلم العميق لدى الطالب، أي إ

الطالب يف تعلمهم زادت تبعاً  لذلك اسرتاتيجياهتم 
الوجدانية؛ ومن   معدالهتم األكادميية وحتسني مستواهم 
األكادميي وفق الدراسات اليت أشارت إىل العالقة القوية بني 
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رتاتيجيات الوجدانية التحصيل املرتفع وتوظيف الطالب لالس
 (. 2032هاشم، )أيبيف عملية التعلم ومنها دراسة 

وميكن تفسري ذلك بأن االسرتاتيجيات الوجدانية يف 
عمليات التعلم وما تتضمن من أبعاد فضاًل عن الدرجة 
الكلية  ا عالقة قوية بأسلوب التعلم العميق وما يتضمن من 

أسلوب التعلم  اسرتاتيجية عميقة ودافعية عميقة؛ كما أن
العميق يؤثر يف وعي الطالب وإدارهتم للمشاعر واالنفعاالت 

زيادة ة وزيادة مستوى االنتباه ومن   واحملافظة على الدافعي
االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم وما تشتمل عليه 
من أبعاد، جيا يساعد بدوره يف خفض حدة القلق والتوتر أو 

، جيا يؤدي إىل رفع الضغوط النفسية فعال والتقليل مناالن
دافعية الطالب للتعلم، وزيادة كفاءهتم لألداء على املهام 

 والواجبات واألنشطة التعليمية. 

 توصيات ومقترحات الدراسة:

 ية:ملقرتحات اآلتيف ضوء النتائج ميكن تقد  التوصيات وا
ضرورة تفعيل استخدام االسرتاتيجيات الوجدانية لطالب -3

اجلامعة نظراً الرتباطها بأسلوب التعلم العميق الذي يثري كثرياً 
العملية التعليمية والقائم على الفهم والتحليل واالستدالل 
وليس احلفظ واالسرتجاع أو التذكر، من أجل مسايرة 
التطورات املعاصرة، وإعطاء الطالب الفرصة للمشاركة بفاعلية 

 يف عملية التعلم.

سرتاتيجيات الوجدانية وتطويرها باجلامعة تنويع أطاط اال -2
للخروج عن النمط التقليدي املألوف الذي اعتاد عليه 
الطالب، وملواكبة األدب الرتبوي املتعلق بتوظيف استخدام 
هذه االسرتاتيجيات ملساعدة الطالب ليكونوا أكثر انسجاماً 

وجعل الطالب أكثر تفاعاًل ومحاسًا يف  ودافعية للتعلم ورًضى
 وإثرائها. واقف التعلم م

جعل اسرتاتيجيات التعلم الوجدانية جزًءا من خطط -1
اجلامعة الرتبوية لتحسني وتطوير عملية التعلم وزيادة دافعية 
الطالب ملواجهة املشكالت اليت تعوق تقدم حتصيلهم أو اليت 

 االسرتاتيجيات من خالل تفعيل تؤدي إىل تدين األداء
  .أساليبهم املفضلةاليت تتالءم مع  الوجدانية

للكشف عن أهم  عامليةدراسة  يقرت  الباحث إجراء  -4
العوامل املؤثرة يف االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم 
 لدى طالب اجلامعة وفًقا للتخص  واملستوى األكادميي.

ولني عــن عمليــة الــتعلم باجلامعــة الباحــث املســؤ  يوصــي -5
ودورات مهنيـــــة لألســـــاتذة لتبصـــــريهم بـــــأهم بعقـــــد ور  عمـــــل 

االســــــرتاتيجيات الوجدانيــــــة وأســــــاليب الــــــتعلم لــــــدى الطــــــالب 
ــــف االســــرتاتيجيات التدريســــية   ــــى توظي وتشــــجيع األســــاتذة عل
الـيت تتوافـق وتفضـيالت الطـالب لالسـرتاتيجيات الوجدانيـة مـع 

 .متعلمهاألساليب اليت يتبعها الطالب يف  هم بأهمتزويد
ا يف أساليب التعلم ودورمهو  اتياسرتاتيج أمهيةإبراز -2

من خالل تشجيع األساتذة ، تعلم الطالبتسهيل عملية 
 باليت تزيد من تفاعل الطاللطالهبم لتحقيق املشاركة 

االسرتاتيجيات التعليمية  توظيفم على هت، ومساعدالنوعي
حتسني  أجلاليت تتناسب مع أساليبهم يف التعلم من 

 معدالهتم.
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Abstract: The study aimed to reveal the most important affective strategies in learning processes among university students, 

and to identify the nature of the relationship between the strategies affective in learning processes and learning styles (deep/ 

surface) and reveal of differences in strategies affective in learning processes in terms of learning styles (deep, surface) and 

reveal of predicting of affective strategies among students from learning styles, included a final study sample 252 students of 

the Faculty of Education, King Saud University, from all specialties and levels of educational variety; the average age of the 

final sample is 22.73 years, standard deviation of 3.09 years, hav been applied to them affective strategies in the learning 

processes scale from preparation Gallego & Yaniz(2014), and translated by Abu Hashim (2016), and learning styles (deep / 

surface) scale translated by the researcher, and using averages weighted, correlation coefficients, MANOVA analysis, and  

multiple regression analysis, the researcher suggested set of results as follows: 

1. Order came affective strategies in the learning processes and according to the opinions of students; that the highest strategy 

is strategy of internal control for concern and the lowest strategy is strategy to  avoid the effort. 

2. I found statistically significant correlation between deep learning style and all the dimensions of affective strategies in the 

learning processes; except for a strategy to avoid the effort. 

3. There are statistically significant among university students in learning styles differences (deep / surface) in favor of the 

deep learning style. 

4. There are statistically significant differences between the mean scores of students with high and low deep learning at all 

the dimensions of affective strategies in the learning processes in favor of students with high style deep learning style; except 

for strategies to avoid the effort and social image. 

5. predictable affective strategies in learning through the only deep learning style. 

 

 

Key words: affective strategies, learning processes, deep learning style, surface learning style. 
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 ة الهندسةي   ب كل  طال  دى ل حصيل األكاديمي  الت  وعالقتها ب ةة للقدرة المكاني  ؤي  نب  الت   يمةالق

 
  سعود بن شايش بشير العنزي  

 ةمالي  جامعة احلدود الش   - بية وادآدا ة الّت  ي  كل  
 هـ8431/ 6/ 28 وقبل - هـ24/3/8431 قدم للنشر

 
مـة   ومقد   ،هندسـي   رسـ   و  ،ة  هندسي   ات  )رياضي  رات مقر   ط درجاتومتوس   ،ةبني القدرة املكاني  ما طبيعة العالقة  فتعر  إىل البحث  هدفالمستخلص: 

ـتو ة مبة للقـدرة املكاني ـؤيـ نب  الت   يمـةإىل معرفـة الق وصـو ا  ؛ةمالي    جامعة احلدود الش   ،ة اهلندسةي    كل  طال  لدى  (صمي  اهلندسي  الت    قـرراتاملط درجـام    س 
ة للقـــدرة املكانيـــة نبؤي ـــالت   يمـــة إىل معرفـــة القصـــو ا و ؛   الســـنة األوىل ةاكمي ـــالّت   م  معـــد  و  ،ةقـــدرة املكاني ـــبـــني المـــا طبيعـــة العالقـــة  فتعـــر   كـــ ل و  ،ةالثـــالث  
املسـتوى م )5151/5152امعية اهلندسـة   العـام ا ـي ـ  كل    املقبـولني ال  علـ  البـ  ةللقـدرة املكاني ـ "بـددو"اختبـار  ة، وذلـ  بتببيـ اكمي    الّت  م عد  مب

 ،ةكاني ـ  اختبـار القـدرة امل  بـني درجـاممـا ا إحصـائي   دال   موجب   وجود ارتباط   لنتائج الت ببي  ، أك د الت حليل اإلحصائيا( طالبا 511عدده  )و  ،(األول
نة   الس ـ ةاكمي ـ  الّت  م معـد  و  ،ةالقـدرة املكاني ـ درجـام    اختبـاربـني مـا ا إحصـائي   دال   موجـب   وجـود ارتبـاط  و  ،ةالثـاملقـررات الث  درجام     اتبومتوس  
 لبحـثا  وصـأ قـدو  .نة األوىل  الس ـ ةاكمي ـلّت  ا م  عـد  مبو  ،ةالثـاملقـررات الث      درجـام اتبتوس ـمب ةة املكاني ـلقـدر عـ  ا ب ـؤه ميكن الت ن أن  كما تبني   األوىل،

 ة. القدرة املكاني  ك ؛أخرى ة  معرفي   ة  عقلي   قدرات  لا عتبار جيب  إذ   ؛ة اهلندسةي    كل  وانتقاء طال   ،أخرى لقبول إضافة معايدر ب
 

 .األكادميي   حصيل  ة، الت  املكاني   القدرة: ةالكلمات المفتاحي  
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  مقدمة

   Haward Gardner (1983) ل هاورد جاردينرتوص  
 قدرات   هناك جمموعةر  إىل أن   ،ل كاءات املتعددةلنظريته 
 ،انسبي   ة  ل  مستق   ت  قدرا ع  فها إىل سب  صن   ،عند اإلنسان ة  عقلي  
ة نبقي  املقدرة الو  ة،وسيقي  امل قدرةالو  ة،غوي  ل  ال قدرةال: وهي
، ةخصي  ش  القدرة الة، و ركي  احل ةسمي  ا قدرة لاو  ة،ياضي  ر  ال
ا القدرة وأضاف  حقا  ة،كاني  املقدرة الة، و جتماعي  ا قدرة الو 

ه رمبا ة. ويرى أن  وحي  ة، والقدرة الر  ة، والقدرة الوجودي  الببيعي  
 أو ذكاءات   ،إىل اقّتاح قدرات   الا ة مستقبر ا هود البحثي   تقود

 ،ساع القدراتيكشف ات  ما وه ا  ،(Gardner, 2011أخرى )
 ة. واإلمكانات اإلنساني  

 باين، تتةا در متعد   ةا عقلي   ل  الفرد قدرات  مي وف  ه ا،و 
ما ، بني األفرادما  مايزوتت ،مستوياما داخل الفرد الواحد

 ما يعين، خمتلفةا     تعل   مواقفر  عايشةم عند فرديةا  افروقا  تنتج  
دراسته  نوعر   اختيار الفرد  االقدرات تربوي  ة وأمهي   ،ز دورو بر 

إىل لتوجيهه  امتهيدا  ؛اهبوإعداده لاللتحاق املناسبة لقدراته، 
  ئتال ،ل اته متكاملة   حتقي  صورة   ىلإا سعيا  ؛ملهنة املناسبة لها

 إمكاناته. 
، ا امعي   علي ر الب قبل دخوله الت  معرفة قدرات الب   إن  

يناسب  صو ر جمال   اتوجيهه تربوي   عامل  دع    إلحسان
من  هل محايةا  ، ما حيق    فيه إبداع ه  و  ه ،ح  انر  ع  ق  ور تـر ويـ   ،قدراته
مسار     هدر الوقت، وا هد، واملالو  ،واإلحباط ،الفشل

ين  ، أو معر    يعني عل   كما أن  ه ا مم ا ،غد مناسب م ه 
 . بكفاءةموارد ا امعة  ضبط إدارة، وتوظيف

ها عن ، ختتلفنةا ي  مع قدرات   جامعي   ص  ختص   كل  ب   ويتبل  
الب إخفاق الب     ولعل   ،صات األخرىخص  غده من الت    

   إىل نقص   إشارةا  ،  ختصص معني    ،  متابعة دراسته
 .صخص  ه ا الت  الن جاح   بها يت يتبل  ال   ،القدرات

يت ال   ،ية القدراتخيتلف من ناح ،ص اهلندسةختص  و 
 اتصخص  ت  غده من العن  ،ارسني له  الد  ال  ب  لبها من اليتب  
 .ىخر األ

ة بعد حتليل القدرات العقلي   ،(5111قد وجد جيلفورد )و 
 من أه    ن  إ ،يت ترتبط هباال   ،املهنك ا و  ،اعاملي   حتليالا 

 ر البصري  صو  القدرة عل  الت   زمة ملهنة اهلندسةالقدرات الال  
 ،صامي والت   ،باتواملخب   ،ماتلعمل اجملس   ؛  الفراغ املكان  
 ومات. س  والر  

جاح   دراسة للن   ( معايدر 5112ووضع أبو حبب )
ل   توافر تتمث   ،د راسات العلمي ةضوء نتائج ال   ،اهلندسة
 ،ةلي  القدرة ا ستد و ة، هي: القدرة امليكانيكي   ،نة  معي   قدرات  

 .ةوالقدرة املكاني   ،ةواملعلومات العلمي   ،ةياضي  والقدرة الر  
ا ترتبط ارتباطا  عواملر  ة( سبع5111دت عبد الفتاح )حد  و 
اإلدراك و هي: املرونة   اإلدراك،  ،ا بدراسة اهلندسةموجبا 

ر صو  الت  و  ،كاء امليكانيكي  ال   و تقدير األطوال، و املكان، 
 .خداع األشكالو ، ه املكان  وج  الت  و ، املكان   البصري  

 كاءنتائج اختبارات ال    أن  إىل ( 5155) وأشار القثامي  
 ب ذكاءا ة تتبل  صات اهلندسي  خص  الت   لت إىل أن  توص   قد
 ;Lyon)ليون، وآخراند . وأك  مرتفعةا  ةا مكاني   وقدرةا  ،اعاليا 

Gunzelmann & Gluck, 2008)   يت ال   ،القدرات من أه    أن
 ة،القدرة املكاني   ةحيتاجها العاملون   جمال العلوم اهلندسي  

إليه دراسة لت توص   ما وهي الن تيجة، ال يت يؤك د ها
عبد  ؤك دوي .((Mach, 1906وماخ  ،( (Jalton, 1883جالتون
ا باألعمال أساسا  ه ه القدرة ارتباط( 5151العزيز )
. واألشكال ،سومة املتعلقة بالر  اعي  والصن ،ةواليدوي   ،ةاهلندسي  
ع اختبارات اهلندسة تتشب   ( أن  5152) األزوري  وي كر 
 ة. ها بالقدرة املكاني  نتائج  

 ،ص اهلندسةاجح   ختص  األداء الن   أن   ضحيت  مم ا سب ، و 
من  ،دة  ومتعد   ،نة  معي   ز   قدرات  مي  الب الت  ب من الب  يتبل  
  طالب اهلندسة  تفيد وهي قدرة   ،ةالقدرة املكاني   :هاأمه  
 ،ماتواجملس   ،حاتواملسب   ،واخلرائط ،رور عامل مع الص  لت  ا
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 ،ةحويالت اهلندسي  والت   ،واملساحة ،واملسافة ،دع  وإدراك البـ  
 .ةسوم البياني  والر  

 ،ةياضي  ة الر  القدرات املعرفي   ة من أه   القدرة املكاني   د  عر تـ  و 
وحظيت  ،اخاص   اني اهتماما فس املعرفي  يت أو ها علماء الن  ال  

ملا هلا من  ؛علي والت   ، عل  ني   جمال الت  بوي  بعناية الباحثني الّت  
تبوير ب رتباطها  ؛اي  ن  ومه   ،ا  توجيه الفرد تربوي   بالغة   ة  ي  أمه  

  ؛ه ه القدرةل مع البيئة. ومن  ظهور عام  مهارات الت  
توالت  ،(Galton  أحباث جالتون ) بشري   كاستعداد  
وحتديد ه ه  ،لتعريف ؛راسات   حماولةوالد   ،األحباث
 .ة  رياضي   كقدرة    ؛ت  فر نـ  عندما ص   ةا خاص   ،القدرة
 اتراسد  ال ىلو  أ   ع  ،(5131استباع القوصي )و 

 ة  مستقل   كقدرة  ، والت عامل معها؛  ه ه القدرة لر ص  فر  ،ةعاملي  ال
 قدرة  ا أّن   ، مشداا إىلة  د معناها ببريقة علمي  حد  ؛ فكاءعن ال   
 مات.واجملس   ،حلركة األشكال املكان   ر البصري  صو  عل  الت  
 ،(5111، دي  الس  ) Thurstone د ذل  ثدستونوقد أي   
ا بأّن   القدرة املكاني ة( Sternberg. 1988ستدن غ ) فيعر  بينما 

، وإدراك عالقته يء   وضعه املكان  للش   ة  عقلي   ر  ور تكوين ص  
ا أّن  ب( Seng & Yeo, 2000) و  ويـ   ،فها سينغبينما يعر   .باألشياء

 ،اخلبوات ة  در متعد   ة  در معق   ات  عل  إجراء عملي   ة  فردي   قدرة  
( Olkun, 2003ولكن )أها ف  . ويعر  ة  بصري   عل  معلومات   ة  مبني  

حات   ة للمسب  هني  ا املعا ة ال   بأّن   ،والفراغ ،  املستوى
وأجزائه ، وتكمن    ،أو اجملسمات   ثالثة أبعاد   ،ن  ي  در ع  بـ  

أو  ،كوحدة    ؛   أو جمس   ،ل دوران شكل  قدرة الفرد عل  ختي  
للحركة، وذهب تشان  قابلة   كأجزاءر   ؛و أكثرأ ،ن  حتري  مكو  

(Chan, 2007  إىل تعريف )  اآخرر عل  متثيل  قدرة   ، يصفها بأّن 
وحتويلها   الفراغ. وأورد أبو  ،ةغوي  ة غد الل  مزي  املعلومات الر  
عل  إدراك  قدرةا  رآها ،ا آخرر ( تعريفا 5151مصبف  )
العالقات  ته، أو رؤيالفرد بني األشياء اليت يراهاما العالقات 

 كل الواحد.بني أجزاء الش  ما 
عل   تام     يوجد اتفاق  ويشد ما سب  إمجا ا، إىل أن ه 

صعوبة وصفها ذل  سبب يكون رمبا و  ،تعريف ه ه القدرة

إىل  ،(5151سليمان ) بب كما ذكرورمبا يرجع الس   ،بوضوح
ات   أدبي   ة  تبادلي   من املصبلحات بصورة   استخدام كثد  

اإلدراك و ة، كاني  العالقات املو ة، القدرة املكاني  ك ؛البحث
نقبة ا لتقاء    . ويبدو أن  املكان   ر البصري  صو  الت  و ، املكان  

 سابقة   دراسات  و  أدبيات  قراءة  ع  ،تعريفات ه ه القدرة
ال  تتمث   ذات صلة ، حركة األشكال    ل  ختي    وصفها بأّن 

الفروق    وتبقي ،اومعا تها ذهني   ،أو   ثالثة أبعاد ـني  در ع  بـ  
  مستوى  ،(5112) ريانكما يشد  املختلفة، التعريفات

 ،بعةوسلسلة اإلجراءات املت   ،عوبةمن حيث الص   ،املهام  
 يت تقيسها. ال   ،وطبيعة ا ختبارات

ور معا ة الص   ،البحث ا  ه  ،ةرة املكاني  القدتعين و 
 تدويرها   الفراغ.  ع  ،اذهني  

ة، وفه  العالقات الفراغي   ،درة إدراكن ه ه القوتتضم  
ر األوضاع املختلفة وتصو   ،ةهني  ور ال   وتداول الص  

لة )صاحلة والعابد، واجملسمات   املخي   ،حاتللمسب  
 ،اكرةة من ال   ونقل األفكار املكاني   ،فكد فيهاوالت   ،(5151

 ةساعداملوه ا من شأنه  ،واستخدامها   معا ة األفكار
 (.5155، )احلرب   املرئي   ي  ل  فه  العامل املاد  ع

عل   تدل   ،ة  ثنائي   ة  مكاني   ة إىل قدرة    القدرة املكاني  قس  وت  
 ة  مكاني   حة، وقدرة  حلركة األشكال املسب   ر البصري  صو  الت  

عل   بناءا  ،تعمل عل  تدوير اجملسمات   الفراغ ،ة  ثالثي  
 .(5111د، ي  )الس   ة  در حمد   تعليمات  
 هر اّت ر  ، قدمن الباحثني اكثدا   إىل أن   بوي  الّت   د األشد يو 

ة إىل عاملني ة للقدرة املكاني  نات العاملي  إىل تصنيف املكو  
 ،هل ه القدرة حليل العاملي  ا عل  الت  اعتمادا  رئيسني؛

 وبيالند ،، وباندر(Olkun, 2003أوضحهما أولكن )
((Bander & Belland, 2009     ي يشد ال   ،وجيه املكان  الت 

   أبعاد   أو ثالثة   ،  بعدين   ل دوران األشياء كاملةا إىل ختي  
ب  ي يتبل  ال   ،ر املكان  صو  الت    ، و سهلة   م  اومبه ،د  حمد   وقت  
 ،صعبة   م  امبه أبعاد   وأجزائها   ثالثة   ،ل دوران األشياءختي  

 رعة.ا عل  الس  اعتمادا  وأقل   ،دة  ومعق  
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  ضوء  ه ين العاملني، مييز بنييصعب الت   ومع ه ا،
وصف  ، ول ا؛ فقدمنهما ة بكل  ة اخلاص  ات املعرفي  العملي  

أطل  ة، و بالقدرة املكاني   وجيه املكان  بعض الباحثني الت  
 املكان   ر البصري  صو  الت   من دراسام  ن   كثد  و ن آخر و باحث

كانت األحباث   وإن  ، (5112ة )عابد، عل  القدرة املكاني  
 ،ةالقدرة املكاني   قد عد ت  جمال القدرة املكانية  األوىل

، )املالكي  نفسها  املكان   ر البصري  صو  القدرة عل  الت  
5112). 

واملهن  ،  الوظائف ،ةللقدرة املكاني  أمه ي ة  خاصة   وت ز
 ،ةسوم البياني  عامل مع الر  الت   عل  ب قدرةا يت تتبل  ال   ،ةالعملي  
؛  ا فّتاضي   فكد املستقبلي  والت   ،واخلرائط ،شكالواأل
ه ه  وتـ عرد  والبناء.  ،يكوري الد  ي  وفنـ   ،سامنيوالر   ،املهندسنيك

 اوتدويرا  ا،ختبيبا  تا يت حتال   ،لمهام  ل اسابقا  باابلالقدرة م
 ء   تنفي قبل البد  كاف ةا، ا وانب   مها منوتقيي ،رافكألل

 عب  . )الز  ة  عر متوقـ   فعل   أو ردود   ،ةا لر مر حمتر  معرفة عواقبر و  ،احملاولة
ة لدى ما ارتفع مستوى القدرة املكاني  فكل  ؛ (5151وجرين، 

رر أصبح  ،الفرد  بنجاح   واملهام   ،أداء ه ه الوظائفعل   أق در
(Lajoie. 2003). 
من الوظائف العقلية  %21الباحثون إىل أن حوايل ويشد  

يعتمد عل  القدرة املكانية وليس اللفظية، ومنها ا راح، 
                                         ر، املعماري، املهندس، امل مج البيرا
، كما يشد (Bannatyne,2003)ا يولوجي، والكيميائي  ،

ت املكانية أساسية   العديد العديد من الباحثني أن املهارا
قط   اهلندسة والعلوم من الفنون ا بتكارية وليس ف

، كما دعموا قوهل  بأن ا ختبارات املكانية هي التببيقية
ل جامعات هارفارد احملددة لدخول ا امعات العاملية مث

، كما أشاروا إىل استخدام ا ختبارات املكانية   وستانفورد
 العليا من الوظائف.                               اختيار املستويات 

من تقريباا، % 21 ما نسبته ويشد الباحثون إىل أن  
ة؛  فظي  الل   ،  ةعل  القدرة املكاني   عتمد  ، مةالوظائف العقلي  

 ،وامل مجاملهندس، و ، املعماري  و ار، والبي  ، احا ر  ك

 . كما تشد مجلة  (Bannatyne, 2003) ، والكيميائي  ا يولوجي  و 
من  عديد  ة أساس    املهارات املكاني   أن  إىل من الباحثني 

ة؛ ببيقي  والعلوم الت   ،  اهلندسة ، وليسةالفنون ا بتكاري  
دة ة هي احملد  ا ختبارات املكاني   قوهل  بأن   فحسب، ودعموا

أشاروا ، كما ، وستانفوردهارفارد؛ كةلدخول ا امعات العاملي  
ليا ة   اختيار املستويات الع  إىل استخدام ا ختبارات املكاني  

 .من الوظائف
 ة  إبداعي   ة  إىل نتاجات علمي  استخدام ه ه القدرة ي ويؤد  

   بريقة  كفكد، و   الت   كأسلو     ؛فهي تعمل ؛عة  متنو  
 وإعباء حلول   ،التقاط املعلومات، و  صياغة املشكلة

 املعر    حصيلي  املستوى الت   ي إىل رفعا يؤد  م ؛اهل دة  متعد  
ر   األداء وتؤث   ،رتتأث   ا؛ فهيل  ،(5152باب، ول والد  غ)الز  
 ،اتياضي  كالر    ؛ةرات العلمي    املقر   ،البللب   حصيلي  الت  

، )ا بوري   واحلاسب ادآيل   ،والفيزياء ،والكيمياء ،واهلندسة
 ة  جامعي   صات  ختص  جاح   فاءما بالن  وترتبط ك .(5153
ات، والفيزياء، والكيمياء ياضي  ة، والر  اهلندسك ؛خمتلفة  

فكد املستخدمة   أمناط الت  معظ   ألن   ؛(5151)سليمان، 
د مر منها  ةا خاص   ،بببيعته صات مكان  خص  ه ه الت   ت خ  ما اس 
 ا ستد ل املكان  ة يت ترتبط بقو  ال   ،ةالعلوم اهلندسي  مع 

 ةا مكاني   ميتلكون قدرةا مرن   حيصل ال  ،(5111)يعقو ، 
 يستجيبون بشكل  كما  ،ةأعل    اهلندس عل  درجات   عاليةا 
 ة  مرئي   صورة  شرحها ب يت يت   ال   ،روسلد  لو  ،للمعلومات لر ضر أف  

ة ينجحون   بناء البيئات اهلندسي  كما  ،(5153)مجال، 
 (. 5151فاعل معها )األغا، والت   ،أو حماكاما ،ةا فّتاضي  
 ،ماذ بتشكيل الن   ةات اهلندسي  ياضي  ر  اليقوم نشاط و 

ة   القدرة املكاني   عاليةا  ب مهارةا ويتبل   ،ةوالعالقات اهلندسي  
(Obara, 2010)، وفه   ،ن دارس اهلندسة من استخدامك  مي ر  مبا

وحتليل خصائصها  ،واخلرائط ،ماتواجملس   ،واألشكال ،ورالص  
 (.Gardner,2013وبرهنتها ) ،ةاهلندسي  
 ،ةبني القدرة املكاني   ة  ودال   ،موجبة   ارتباطات   ت  در ج  و  و 

 كاف ةا   ةراسي  املراحل الد     ،ةاملشكالت اهلندسي   ومهارة حل  
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(Seng & Brtty, 2000)،  فان هايل  أن   ،ا يدع  ذل مم  وVan 

Hiele  تعل  ال  تواجه الب    حظ صعوبات  عندما      
فكد مستويات الت   ف  ص  ا ير ا تدريسي  منوذجا  مر قد   ،اهلندسة
تعتمد عل   ،اا هرمي  ترتيبا  مرتبة   ،  مخسة مستويات   ،اهلندسي  

 (.5151، ة )الغامدي  القدرة املكاني  
 جاح ا قتصادي  الن   ارتباطإىل  (Cole, 2016)يشد كول و 

ة   مهارات القدرة املكاني  جييها بامتالك خر  امية ول الن  د  لل
العلوم، ك ؛صات املهمة للبناء ا قتصادي  خص  الت  
 كنولوجيا.ة، والت  ات، واهلندسياضي  والر  

 ،((Gal & Linchevski, 2010 يولينشفيسك ،جال ويعزو
( صعوبات 5151 ير )والن   ،مير خو  ،((Graf, 2010وغراف 

 ر البصري  صو  إىل ضعف القدرة عل  الت   ،  اهلندسةتعل  
ات ياضي  مي الر  ملعل   األمريكي   د اجمللس الوطين  أك   ا، ل املكان  

National Council of Teachers of Mathematics   ة تنمية ي  أمه
اجح   والن   ،األداء العايل ا عل  أن  اعتمادا  ؛ةالقدرة املكاني  

 . عاليةا  ةا مكاني   ب قدرةا يتبل   ،اهلندسة
 ،ة هل ه القدرةة العملي  والعلمي   ،ةة العقلي  ي  ومن منبل  األمه  

حباث توالت األ ،ةوالعلوم اهلندسي   ،اتياضي  الر     جمايلر  
 الرياضي   راسي  حصيل الد  الت  ب ئ  ومنب   ،ر  مؤث   كعامل    ؛عليها
ففي دراسة املبر  ؛ ة  خاص   بصفة   واهلندسي   ،ة  عام   بصفة  

وحتديد عالقتها  ،ةإىل قياس القدرة املكاني   ةدفااهل ،(5151)
ة والقدرات العام   ،راسي  حصيل الد  والت   ،ص األكادميي  خص  بالت  

 ،ة   جامعة املل  فيصلي  الفنـ  بية وطلبة الّت   ،لبلبة اهلندسة
 ،ةة   القدرة املكاني  اهلندس  ق طال  إىل تفو   أشارت الن تائج

 ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   ة  ودال   ،ة  إجيابي   وجود عالقة   مع
 . اهلندسي   حصيل األكادميي  والت  

عالقةا إجيابي ةا ( 5152) باب  والد   غولالز  أظهرت دراسة و 
فكد الت  ، وكل  من ةالقدرة املكاني   ما بني دال ةا إحصائي ا

 اوي  لدى طلبة كلية احلج   الد راسي   حصيلوالت   ،اعي  اإلبد
 عة الدموك.  جام ،كنولوجياللهندسة والت  

 عالقة  وجود ىل إ( 5152) دراسة األزوري   توص لتو 
 ،املكان   ر البصري  صو  بني الت  إجيابي ة ، ودال ة  إحصائي ا، 

مي  املرحلة لدى تال ،اتياضي  ة الر  حصيل   ماد  والت  
  .ةا بتدائي  
 ،وهام ،بسوس ودي، وفسجر ،دراسة تشو توص لتو 
إىل  (Cho, Fischer, DeBiswas, Ham & Naka, 2012)وناكا 
واألداء    ،ةبني القدرة املكاني   دال ة  إحصائي ا عالقة  وجود 

 .ةة اهلندسة املعماري  ي    كل  عند طال   صمي  املعماري  الت  
 ,Pittalis & Christou)وكريستو  ،راسة بيتالسوكشفت د

فكد الت     لقدرة املكاني ة من العوامل املؤث رةا أن   (2010
 منالص فوف،   بال  ل ، واملنب ئة به،الفراغي   اهلندسي  
 .اسعإىل الت   ،اخلامس

 وجود ارتباط  ( 5151مصبف  ) أبوبي نت دراسة 
لبال    ةبني القدرة املكاني   ة  إحصائي   د لة   يذ ،إجياب  

 .اتياضي  الر  ماد ة    ،راسيالد   ه حتصيلو  الص ف  الس ادس،
 عالقة  وجود إىل ( Allam, 2009م )دراسة عال   توص لتو 

 ،املكان   ر البصري  صو  بني القدرة عل  الت   ارتباطي ة  موجبة  
عينة من  لدى ة،  املقر رات اهلندسي   األكادميي   ت حصيلوال
 ر البصري  صو  الت  عل  القدرة  كانت، كما  ةع  ا امطال  

 رات. الب   تل  املقر  بدرجة الب   اقوي   ائا منب   املكان  
تأثد  فحص ع ( Boakes, 2009) بوكس دراسة وتوص لت

الورق،  ة )دوران البباقات، طي  اختبارات القدرة املكاني  
حصيل عل  الت   ،ابعالس   ف    الص   ،(املكان   ر البصري  صو  الت  
 ،ةبني القدرة املكاني   ة  ودال   ،ة  إجيابي   إىل وجود عالقة   ،راسي  الد  
 حصيل   اهلندسة. والت  

إىل معرفة أثر  تههدفت دراسف ؛(5112ا ريان )أم  
 ،افاعل بينهوالت   ،اكمي  ل الّت  واملعد   ،والعمر ،متغدات ا نس

بية من طلبة  نة  ة، لدى عي  عل  القدرة املكاني   ختص ص الّت 
 هانتائج أه   من  كانو  ،القدس املفتوحةجامعة ا بتدائي ة،   
 ا ملتغد  تبعا  ،ة  القدرة املكاني   اإحصائي   ة  ال  د وجود فروق  

 املرتفع.  اكمي  ل الّت  لصاحل فئة املعد   ؛اكميل الّت  املعد  



 (2185يونيو  /هـ8431الرياض )رمضان    – 75العدد  –لة الّتبية وعل  النفس جملة رسا  

 

521 

القدرة عل   ف عالقةتعر  ( 5112لت دراسة عيد )حاو و 
جامعة  لبلبة األداء األكادميي  ب ،املكان   ر البصري  صو  الت  

ص، خص  ل الت  ، ومعد  اكمي  ل الّت    املعد   الا متمث   ،الكويت
؛ ةظري  والن   ،ةي  لمة العراسي  رات الد  واألداء   بعض املقر  

ر صو  بني الت   وموجبة   ،اإحصائي   ة  دال   قة  لت إىل وجود عالتوص  ف
واستباعت  ،ةاألداء   املقررات العلمي  و  ،املكان   البصري  

ل معد  و ، ل العام  ا باملعد  إحصائي   ة  دال   بصورة   ؤنب  ت  ال ةه ه القدر 
 ة.ات العلمي  ي    الكل   الب ا امعي  ص للب  خص  الت  

 فتعر  ل ؛( دراستهErbilging, 2003ربلجنج )إوأجرى 
    حتصيل طال   ،املكان   ر البصري  صو  مدى تأثد قدرة الت  

ه ه القدرة تعبي  أن   وظهر ،  و ية فلوريدا ،امنالث   ف  الص  
إعبائه   ، ع راسي  لتحسني حتصيله  الد   ؛ ال  للب   فرصةا 
من  كثد    حل      مساعدمو  ،للمسألة الواحدة دةا متعد   حلو ا 
 .ةعليمي  الت   م كالمش

يت تناولت القدرة ال   ،ابقةراسات الس  نتائج الد   دل تو 
جمترم عرةا،  ،املكان   ر البصري  صو  أو القدرة عل  الت   ،ةاملكاني  

 لر مراح  و  ،دة  متعد   وثقافات   ،خمتلفة   نات  عل  عي   ةقبب  املو 
 ،ةاملرحلة ا امعي   إىل ،ةلة ا بتدائي  من املرح جة  متدر   ة  تعليمي  

 ،بني ه ه القدرة ،اإحصائي   ة  ودال   ،ة  إجيابي   ل  وجود عالقة  ع
ل  عو  خاص ةا، اهلندسي  الت حصيل و  عام ةا، ياضي  حصيل الر  والت  
  املقررات  ،الببدرجة الب   د  جي   ئ  ه ه القدرة منب   أن  

عل  ة، و ات العلمي  ي    الكل   اكمي  الّت  ل ة، و  املعد  اهلندسي  
 . ين   وامله   بوي  وجيه الّت  الت     ضوئها ، يت   ةؤي  تنب   ةا قو   امتالكها

 ،ةة ه ه القدرة   املرحلة ا امعي  ي  ت ز أمه   ،وبناء عليه
   ةا خاص   ،علي الت  و  يت الت عل  ،  عملي   ودورها اإلجياب  

فهي  ؛حتسني األداء األكادميي    ع ،ةصات اهلندسي  خص  الت  
ز حتف  ة، واهلندسي   ،ةياضي  ر  للمسائل ال دة  متعد   تعبي حلو ا 

 ة  علمي   ، وتسه    نتاجات  به أ  وتتنب   ،اهلندسي   فكدالت  
ما ارتفع مستوى القدرة ه كل  أن   عل  يدل   ما ،عة  متنو   ة  إبداعي  
ا   أداء ناحا  ما أصبح أكثرر كل    ،البدى الب  ة لاملكاني  

ما ميكن ، اكمي  وبالتايل يزداد معدله الّت   ،ةالواجبات اهلندسي  

ة صات اهلندسي  خص    الت   جاح املستقبلي  الن   معه القول بأن  
 ، ما يعينمرتفعة   ة  مكاني   امتالك قدرة   أو هل ا ،عواملر ب مرتبط  
ص   ختص   الا ستقبر الب مؤ املبكر مبدى ناح الب  نب  الت   إمكاني ة

 رر خر آا معيارا  يعبي ما يه،توافر ه ه القدرة لدع  اهلندسة، 
 ،ه  ه ا املعياراة اهلندسة، حبيث يسي      كل  ال  لقبول الب  

 واضحة     إعباء صورة   ،مع بقية املعايد املعتمدة لالنتقاء
ص اهلندسة، حبيث   ختص   لي  الب املستقبر عن أداء الب  

 نتمكن من التنبؤ بقدرته األكادميية عل  النجاح. 

  بحثمشكلة ال

قرار انتقاء صعوبةا فيما خيص   ،اهلندسة اتي  تواجه كل  
 ةا وعملي   ،ةا علمي   ب قدرات  تتبل   اماصختص   فببيعة ؛هباطال  

يكون ه ا ا نتقاء وف   جب أن  و  ا، ل ابدارسيه خاصة
من استيعا  ذوي  ن  متك   ،ة  موضوعي   واختبارات   ،ييسر مقا

 اهلندسة، دراسةزمة لة الال  والقدرات األساسي   ،ا ستعدادات
ة عودي  برامج اهلندسة   ا امعات الس   بعد اعتماد ةا خاص   

ة لالعتماد اهلندسي توصية اهليئة األمريكي  تببي  
(Accreditation Board for Engineering and Technology)، 

 (،دجي  )عن  يقل   ندسة بتقدير    اهل طالب   بعدم ختريج أي  
 ، إضافةا (1) من أصل( 5711)ن ع قل  ي تراكمي   ل  أو مبعد  

عاون مع املركز بالت   ،ة للمهندسنيعودي  إىل إعالن اهليئة الس  
 اراختب)إطالق  ،علي  العايلقومي   الت  والت   للقياس الوطين  

خلرجيي اهلندسة  ،5152العام  من ءا ادتبا (،ياس للمهندسنيق
ا ختبار  ه اوسيكون  ،ه  عل  رأس العمل ن  أو مر  ،احديثا 
 قية. أو الّت   ،ةي  ن  رجة امله  للحصول عل  الد    زماا اشرطا 

قام  ،اواقعي  املكاني ة، ة القدرة ي  من أمه   ،  أكثرر وللقر 
من  مع جمموعة   ،عشوائي ة   ة  شخصي   إجراء مقابالت  ب الباحث

أخرى من  وجمموعة   ،ات اهلندسةدريس   كلي  أعضاء هيئة الت  
 ،ةة العلمي  ي  األمه   لسؤاهل  عن ؛املهندسني عل  رأس العمل

 ،البالب اهلندسة دراسي   املكان   ر البصري  صو  ة للت  والعملي  
ة من القدرة املكاني   عرد  ا ستجابات إىل  ؛ ليشد ج ل  اوميداني  
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 وهي شرط  ، اهلندسة اتصق   ختص  فو  ابقة للت  الس   بل  ابامل
 ألن   ؛له غد كاف   -أكيدبالت  -لكنه  ،جاحللن   ضروري  

ب مراعاما عند انتقاء ّتأخرى  ب قدرات  جاح يتبل  الن  
   اهلندسة.طال  

، ةؤون األكادميي    الش   هخ ات وعايش الباحث، ع 
إىل   ،ة اهلندسةي  حويل من كل  الت  يبلبون     لبال   حا ت  

 أو أكثر، وحا ت   ،بعد مضي فصلني ،أخرى اتي  كل  
 دراسي   ر  ن دراسة مقر  ما نسحا   ونبلبي ، لبال  أخرى

 .هندسي  
ة ي    كل  ة لبال  ت األكادميي  جال  من الس   نة  إىل عي   عودةوبال
رات،   بعض املقر   ادراسي   ارا هناك تعثـ   أن   حر ض  ور  ،ةاهلندس
   اة، واخنفاضا صي  خص  رات الت    درجات بعض املقر   ايا وتدنـ  
ما بب فيوقد يكون الس   ،األدىن عن احلد   اكمي  ل الّت  املعد  
ص بها ختص  يت يتبل  ال  واملهارات  ،  القدرات نقص   ،سب 

 اهلندسة.
 معايدر إضافة  ة اهلندسةي  كل  حيسن ب، معل  ما تقد   وبناءا 

 ،ةم  العا ةانوي  الث   جيي  هبا من خر  وانتقاء طال   ،أخرى   اختيار
 معاا،  املعايد  هه  ه اتسل ؛إىل جانب نظام القبول احلايل  

  تتوافر فيه ن  للبحث عم   ؛البعن الب   واضحة   إعباء صورة  
 اجملال اهلندسي   ةاسمواصلة در  تعني عل يت ال   ،القدرات
خفض  ما يعين ،قفو  والت   ،ر األداءمؤش  من رفع مبا يو  ،بنجاح  

  ت  عد  مبجيني عدد اخلر   يقل  ؛ فراسي  ر الد  عث  نسبة احتمال الت  
 زين. جيني املتمي  اخلر  عدد  مقابل زيادة (،دجي  ) دون

تساعد  ضح حاجة صاحب القرار إىل معلومات  تت   ،وهنا
ة إمكاني  مدى و  ، عل  الب عل  الت  ؤ مبستوى قدرات الب  نب  الت    

 زه   دراسة برنامج اهلندسة. ومتي   ،ناحه
وء عل  القدرة لقي الض  ي احلايل   البحث فإن   ؛ول ل 

ؤ نب  ه    الت  اسيت ت  ال    ،ةالقدرات املعرفي   ىحدإك  ؛ةاملكاني  
 .ة اهلندسةي  ل  لبالب ك حصيل األكادميي  بالت  

 

  البحثأسئلة 

حماولة    ،لبحثصياغة مشكلة ا، وف  ما سب ، مكنأ
 :اليةساؤ ت الت  الت   اإلجابة عن

بني  ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   هل توجد عالقة   .5
ة   مالي  ة اهلندسة   جامعة احلدود الش  ي    كل  درجات طال  

رات ط درجام    مقر  س  ة ومتو اختبار القدرة املكاني  
صمي  مة   الت  ، ومقد  ة، ورس  هندسي  ات هندسي  )رياضي  
 (؟اهلندسي  

بني  ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   هل توجد عالقة   .5
ة   مالي  ة اهلندسة   جامعة احلدود الش  ي    كل  درجات طال  

 وىل؟نة األ    الس  ة اكمي  ة ومعد م  الّت  اختبار القدرة املكاني  

ة اهلندسة   ي    كل  ط درجات طال  ؤ مبتوس  نب  هل ميكن الت   .3
 ،ةات هندسي  )رياضي   ة   مقرراتمالي  جامعة احلدود الش  

( من درجام  صمي  اهلندسي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و 
 ة؟  اختبار القدرة املكاني  

ة اهلندسة ي    كل  لبال   اكمي  ل الّت  ؤ باملعد  نب  هل ميكن الت   .2
وىل من درجام    نة األ  ة   الس  مالي    جامعة احلدود الش  
 ة؟اختبار القدرة املكاني  

     لبحثأهداف ا

ة ي    كل  ة لدى طال  طبيعة العالقة بني القدرة املكاني   فتعر   .5
  ط درجام  ومتوس   ،ةمالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  

مة   مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  مقررات )رياضي  
ة للقدرة ؤي  نب  إىل معرفة القدرة الت   (، وصو ا صمي  اهلندسي  الت  

 . الثالث  رات ة مبتوسط درجام    املقر  املكاني  
ة ي    كل  ة لدى طال  طبيعة العالقة بني القدرة املكاني   فتعر   .5

، وحتصيله  األكادميي   ،ةمالي  دود الش  اهلندسة   جامعة احل
هل  ة مبعد  ة للقدرة املكاني  ؤي  نب  إىل معرفة القدرة الت   وصو ا 
 وىل. نة األ    الس   اكمي  الّت  
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  بحثة الي  أهم  

 ،ةوالعلمي   ،ةة العقلي  ي  األمه   ن  م   ،احلايل  البحث ة ي  تأيت أمه  
 ن  م   مهم اا جانبا متث ل  بوصفها  ؛ةلقدرة املكاني  ة للي  مر والعر 

حصيل عل  الت   كبد    تأثد   وهي ذات ،ةاضي  يجوانب القدرة الر  
   لبحثا اه  ه ايس ل أن  املؤم   نر وم   .اهلندسي   راسي  الد  

 جاح األكادميي  ع الن    توق   مدى إسهام ه ه القدرةمعرفة 
 ع أن  من املتوق  كما إن ه ندسة،  ة اهلي  املقبولني   كل    ال  للب  

ة ي  أو رفضه   كل   ،البقرار قبول الب   ي     خ  مت   اتفيد نتائجه
 ،أخرى ا عتماد عل  معايدر   الت نبيه إىل ضرورة  ،اهلندسة
   ر  مؤش   ء  إعبا بواسبتهاميكن  ،ةإىل املعايد احلالي   إضافةا 

صام  جاح   ختص  عل  الن    الب ال   بقدرات لي  ؤ املستقبر نب  الت  
 ألحباث   نواةا  لبحثا اكون ه يا ورمب   ،ة املختلفةاهلندسي  

 رات  ومؤش   ،حلصول عل  معايدر  اىلإا سعيا  ؛ة  ؤي  أخرى تنب  
 .اهلندسي ةصات والنجاح   التخص   ،ها األداءب  يتبل  

  لبحثمصطلحات ا

 ة  ذهني    ة  معا" :Spatial Ability ةالقدرة المكاني  
ل   ، وتتمث  أو ثالثة أبعاد   ،ن  ي  در ع  وأجزائها   بـ   ،لألشكال

أو  ،ة  لر متكام   كوحدات    ؛ل دوران األشكالالقدرة عل  ختي  
 "للحركة قابلة   كأجزاءر   ؛ل  ك  للش   أو أكثرر  ،ن  و  كر حتري  م  

(Olkun, 2003). 
ر   تصو  القدرة عل" ، بوص ف ها:ا ختبار د  ع  ها م  ف  ويعر  

 .األبعاد" ثالثي     فراغ   ،دوران ا س 
  طالب   يت حيصل عليهاال   ،رجةالد  " :ابأّن   ،اإجرائي   ف  ر  عر وتـ  
ره  ي طو  ال   (،ةو للقدرة املكاني  دد اختبار ب)   ،ة اهلندسةي  كل  
 .(Guay, 1976) ("ايو ج)

 جمموعة  " : Academic Achievementحصيل األكاديمي  الت  
 نتيجةر  ؛البيت اكتسبها الب  ال   ،والعلوم ،واملهارات ،املعارف

 .رات ال نامج األكادميي    مقر   ،مة  منظ   ة  تربوي   مروره خب ات  

 ،االب إجرائي  للب   حصيل األكادميي  ونستدل عل  الت  
 مها: ،بد لتني

ة ي  الب كل  لب   Grade Point  Averageراكمي  ل الت  المعد  
من خالل  ،5151/5152عام ا امعي ال مع ّناية ،اهلندسة
 .انالث   راسي  الفصل الد   ّنايةر  ،األكادميي   هسجل  
 Courses Grade Mean الب في مقرراتط درجة الط  متوس  
صمي  مة   الت  ، مقد  ة، رس  هندسي  ات هندسي  )رياضي  
دسة  ميع ة اهلني  وهي من ضمن متبلبات كل   ،(اهلندسي  

 .لها   املستوى األو  ت  سادر  ت   تو  ،ةصات الفرعي  خص  الت  
من  ،الثرات الث  احلصول عل  درجات املقر   ، بالفعل،وت  

 راسي  الفصل الد   ّنايةر  ال  ،للب   ةاألكادميي   تجال  خالل الس  
 . 5151/5152 ل للعام ا امعي  و  األر 

  البحثمنهج 

ملنهج املناسب ه اوصفب ؛ؤي  نب  الت   ملنهج الوصفي  باع ات  ا ت  
   من فروضه. حق  والت   ،لبحث احلايللتحقي  أهداف ا

  نتهوعي   لبحثمجتمع ا

 ين ال   ، ال  من مجيع الب   احلايلالبحث جمتمع  نكو  ت
 مع ّناية العام ا امعي   ،بنجاح   ةحضدي  نة الت  ّنوا برنامج الس  أ

ل للعام و  األر  راسي    الفصل الد  والتحقوا  ،5152/5151
جامعة احلدود    ،ة اهلندسةي  كل  ب 5151/5152 ا امعي  

 (511) عدده و  ته ،ي  ىل   كل  و  نة األ  ّنوا الس  أو  ،ةمالي  الش  
،  باحنراف   ،سنةا  (51752) مين  ط عمره  الز  متوس   طال   
 .سنةا  (1722)قيمته  معياري  
 ،هر حجملصغ ؛أداة البحث عل  اجملتمع كامالا  ت  قر بـ  ط  و 

من الفصل  ،ىلو  األ    األسابيع  ،وسهولة تببي  األداة
 . لبحثاتساؤ ت ة   من صح  حق  للت   ؛لاألو   راسي  الد  
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 حدود البحث:

 عل  احلدود التالية: هيقتصر البحث   إجراءات
 عام ا امعي  ل للو  األر  راسي  الفصل الد  حدود زمانية: 

5151/5152. 
: جامعة احلدود الشمالية ، مدينة عرعر كانيةحدود م

 ،مشال اململكة العربية السعودية .
 حدود بشرية:طال  السنة األوىل   كلية اهلندسة .

:  اقتصرت القدرة املكانية عل  مهارة حدود موضوعية
 التصور البصري املكان .

 :بحثأداة ال

إىل ( 5112كما ي كر أبو حبب )  ،كثدة    دراسات  تشد 
هي  ،يت تقيس ا ستعداد اهلندسي  ال   ،ا ختبارات  لض  ف   أن  

 .ة األبعادة ثالثي  اختبارات القدرات املكاني  
راسات وبعد ا سّتشاد بالد   ،بحثا ألهداف الوحتقيقا 

اختبار بددو للقدرة ط ب  ر ) ،ةات القدرة املكاني  وأدبي   ،ابقةالس  
 ي يقيس ال   ،(Purdue Spatial Visualization Test) (كانيةامل

مات   الفراغ ر تدوير اجملس   من تصو   ر ن املختر مدى متك  
 .اذهني  

من فضل  األدوات، ال يت تقيس  ويـ عرد  ه ا ا ختبار،
؛ ألن  مفرداته أقل  عرضةا للحل  من  قدرات الت دوير العقلي 

، وأكثر عرضةا للحل  باستخدام خالل الت فكد الت   حليلي 
 .(Maeda & Yoon, 2013) الت فكد الك ل ي  

 ة  ارتباطي   ( وجود عالقة  Yue,2004) يوي أثبتت دراسةوقد 
ات، ياضي  الر  و   جما ت العلوم،  املهام   بني حل   موجبة  

دوير   مسائل الت   ، وحل  من جهة   اهلندسةو كنولوجيا، الت  و 
 .(ةدو للقدرة املكاني  د اختبار ب)

ه ا ا ختبار يسمح  أن   ((Cole,2016كول د  ويؤك  
  ذوي ال  ز الب  يت متي  ال   ،دوير العقلي  تمييز قدرة الت  بللباحثني 

 .ات، واهلندسةياضي  كنولوجيا، والر  والت   ،صات العلومختص  

 ,Guay)تبويره جواي ه ا ا ختبار، و  وقد قام بإعداد

لقياس  خاص ةا  ؛و ية إنديانا   ،  جامعة بددو (1976
من أشهر اختبارات  ؛ ليكون فيما بعد،ةالقدرة املكاني  
 .(5151 )املبر ، اثباتا و  ،اصدقا  ةالقدرات املكاني  

ة ثالثي   مات  ر حركة جمس  تصو  ه ا ا ختبار يتبلب و 
ل  مث  ت، تمفردةا  (31) ن، ويتضم  واضحة   اهات  ا  ّت  تبعا  ،دع  البـ  
ا تبعا  ،دع  البـ   ة  ثي  ثال ر حركة أشياءر وتصو   ،لبتخي   نهام كل  
ه ه  ىحدإ ،مخسة بدائلر  مفردة   لكل  و  ،اهات واضحة   ّت  

حيحة   اإلجابة الص  بر ع  حيحة، وتـ  البدائل هي اإلجابة الص  
 ؛رجة )صفر(اإلجابة اخلاطئة الد  بينما تـ ع بر   ،(5رجة )الد  
 ض د  بالض د ؛وال ،مرتفعة   رجة املرتفعة تشد إىل قدرة  د  فال
 وهو مناسب   ،(31-ا ختبار )صفر يكون مدى تصحيحل

 فما فوق.  ؛( سنةا 53ن أعماره  )مم   ،للتببي  عل  األفراد
ة( اختبار بددو للقدرة املكاني  يعتمد ): صدق وثبات األداة

 ،واضحة   اهات  ا  ّت  تبعا  ،دع  البـ   ة  ثالثي   ل حركة أشياءر عل  ختي  
  ر ب  ط   ه قد( أن  5151ا، وي كر املبر  )ثقافي   ز  وهو غد متحي  

من حيث  ،متقاربةا  تببيقه نتائج  جاءت ف ؛خمتلفة     بيئات  
 دال   ارتباط   در ج  و   إذ   ؛ق احمل   وصد   ،ق العاملي  د  الص  

 ومقاييسر  ،ات  وبني اختبار  ،بني نتائج ه ا ا ختبار اإحصائي  
 ة.أخرى للقدرة املكاني  

ا ختبار   البيئة ه ا  (5151ت دراسة املبر  )قطب  و 
ا  ،ةعودي  الس      ،  جامعة املل  فيصلعل  طال  وحتديدا
 هبلغ معامل ثبات ؛ إذ  ةي  فنـ  البية ّت  الو  ،ندسةاهل ي  صر ختص  
ب  كما طب قته دراسة احلر ( ببريقة كرونباخ ألفا،  1712)
 هبلغ معامل ثبات؛ فم القرى  جامعة أعل  طال   (5155)
 .ةصفي  جزئة الن  ( ببريقة الت  1725)

  جامعة بال  ك ؛جماورة   ة  عربي   بيئات   ا ختبار   ط ب  ر و 
   جامعةبال  كو  ،(5112  دراسة عيد ) ،الكويت

 (.5112حضرموت   دراسة باصاحل )
تحق  من صدق وثبات أداة لت ا ؛حلايلالبحث اا   أم  
 اتباع اخلبوات التالية:ب، البحث
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وت التحق  من ذل  ببريقة حسا   االتساق الداخلي:
معامل ا رتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار 

 ( يوضح ذل  :5وا دول )

 1 جدولال
 ردة بالدرجة الكلية الختبار القدرة المكانيةمعامل ارتباط درجة المف 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباط معامل م
5 17211** 2 17211** 55 17253** 52 17212** 55 17222** 52 17215** 
5 17213** 1 17315** 55 17221** 51 17151** 55 17511* 51 17121** 
3 17332** 2 17221** 53 17121** 52 17221** 53 17233** 52 17121** 
2 17212** 1 17235** 52 17322** 51 17115** 52 17111** 51 17255** 
1 17215** 51 17235** 51 17211** 51 17152** 51 17115** 31 17315* 

 1715** دالة عند مستوى      1711*دالة عند مستوى

( أن مجيع معامالت ا رتباط دالة 5) يتضح من ا دول
 .(1711( أو)1715عند مستوى )
 وت التحق  من ذل  ببريقتني : :صدق األداة

عرض ا ختبار عل  جمموعة من ذوي  صدق احملكمني:   
ملعرفة  ،وعل  النفس واهلندسة ،  الرياضيات ،ا ختصاص

مدى مالئمة مفردات ا ختبار لقياس قدرة التصور البصري 

ان، وقد امجع املختصون عل  مالئمة مفردات ا ختبار املك
 لقياس ه ه القدرة.

 ،صدق املقارنة البرفية:  قسمت أفراد العينة إىل جمموعتني   
بعد ترتيب درجام   ،مرتفعي ومنخفضي األداء عل  ا ختبار

الكلية تنازليا، مث متت املقارنة بني متوسبي درجات 
 ذل : ( يوضح5اجملموعتني وا دول )

 2 جدولال
 اختبار)ت( للفرق بين متوسطي مرتفعي ومنخفضي األداء على اختبار القدرة المكانية

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن 
 *27552 1752 53752 51 األعل  11%
 5722 5171 51 األدىن11%

  17115دالة عند مستوى أقل من  *

بني  صائياا ( وجود فرق دال إح5يتضح من ا دول )
، وب ل  ت التأكد اجملموعتني لصاحل مرتفعي األداء متوسط

مما يدعو إىل من قدرة ا ختبار عل  التمييز بني اجملموعتني ، 
 .ا طمئنان إىل صدقه

 ت حسا  معامل ثبات األداة  ببريقتني : ثبات األداة:
ألفا كرونباخ: حيث بلغ معامل ثبات األداة هب ه البريقة 

  .هي قيمة مرتفعة( و 1722)
بلغ معامل الثبات النصفي  طريقة التجزئة النصفية :حيث

، ومن مث ت تصحيح معامل الثبات النصفي (1712)
باستخدام معادلة سبدمان براون، ليصبح معامل الثبات 

(1722). 

يتبني من مؤشرات الصدق والثبات السابقة متتع أداة 
 صائص سيكومّتية تدل عل  صالحيتهالبحث خب
  .لالستخدام

للتحق   أداة البحثوبناء عل  ما سب  ميكننا استخدام 
 . احلايل من فروض البحث

  اومناقشتهالبحث نتائج 

 ت  حسا  بعض ،بحثقبل بدء حتليل نتائج ال
 كما يبني  نتائج ذل  ،البحثات ملتغد   ة  وصفي  ال حصاءاتاإل

 :(3) ا دول
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 3جدول ال
 "بحثرات اللمتغي  ة بعض اإلحصاءات الوصفي  "

 العدد رالمتغي  
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري  

  أقل  
 قيمة  

 أعلى
 قيمة  

 31 2 1722 52713 511 ةدرجات اختبار القدرة املكاني  

 راتط درجات مقر  متوس  
 13733 52733 51722 15715 511 ( صمي  اهلندسي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  )رياضي   

 2715 5721 1721 3712 511 ىلو  نة األ    ّناية الس   اكمي  ل الّت  املعد  

توجد هل كان نص  الس ؤال األو ل: " ل:األو   ؤالس  الإجابة 
ة ي    كل  بني درجات طال   ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   عالقة  

 ،ةكاني  اختبار القدرة املة   مالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  

ة، ورس  ات هندسي  )رياضي   ط درجام    مقرراتومتوس  
 "؟(صمي  اهلندسي  مة   الت  ، ومقد  هندسي  

حسا  معامل ارتباط  ت   ،ؤالالس  ه ا ولإلجابة عل  
الواردرين   الس ؤال، كما يوض ح ين رر بدسون لبيانات املتغيـ  

 :(2دول )ا  نتيجة ذل 
 4 جدولال
 (101)ن= "الثرات الث  المقر  ط درجات ة ومتوس  معامل االرتباط بين درجات اختبار القدرة المكاني  "

 ( صميم الهندسي  مة في الت  مقد  و  ،رسم هندسي  و  ،ةات هندسي  رات )رياضي  ط مقر  متوس   رالمتغي  
 *17151 ةاختبار القدرة المكاني  

 (17115)أقل من  دالة عند مستوى *

 ،(2  ا دول ) ،حليل اإلحصائي  الت   ةجينتمن  يتبني  و 
ة ي    كل  بني درجات طال   ،اإحصائي   دال   موجب   وجود ارتباط  

   ،ط درجام ومتوس   ،ةكاني    اختبار القدرة امل ،اهلندسة
مة   ومقد   ،ورس  هندسي   ،ةات هندسي  )رياضي   راتمقر  
 بلغت قيمته ارتباط  معامل  (، من خاللي  صمي  اهلندسالت  
 ،(17115) من عند مستوى أقل   ة  إحصائي   بد لة   ،(17151)
ه  عين أن  ت ،ة  بمتوس   ة  طردي   ة  ي  ارتباط عالقة   وجود ا يشد إىلم
كل ما  ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب   ما ارتفعت درجةكل  

ط توس  ، املع   عنه مبميي  زيادة حتصيله األكاد ساعد ه ا  
 الث.  رات الث  ته   املقر  ادرج

 راتقر  املبعد مراجعة توصيف  ،تيجةعزو ه ه الن  وميكن 
ق فو  والت   ،جاحبات الن  متبل   فتعر  و  ،نيص  تخمع املالث الث، 

، تتبل ب معارفر و  ،مهارات  تتضم ن  ه ه العلوم إىل أن   ها،في
 ،ةاكرة البصري  من ال    عاليةا  قدرةا  ،بهايكتسل من الب الب؛

 ،ة بني األشكالإدراك العالقات املكاني  و  ،وا ستد ل املكان  

عبد والت   ،واملسافات ،واألبعاد ،وتقدير األحجام ،ماتواجملس  
ما  ،س  من اخليالالر  بأو  ،ة بالوصفعليمي  عن املواقف الت  

تعتمد  ،فكد البصري    الت   ات  سّتاتيجي  إ تببي  ضرورة يعين
عامل مع إىل الت   إضافةا  ،رصو  والت   ،ؤيةوالر   ،صمي عل  الت  

 ،رصو  من خالل الت   ،ةالفراغي  و  املستوية،ة األشكال اهلندسي  
 ي ال   ،فالبالب ؛كيب اهلندسي  والّت   ،حليلوالت   ،صمي والت  

 ،ن من فه يتمك   ،ةا من القدرة املكاني  عالي   ميتل  مستوىا 
 ،ابقةرات الس  وعلوم املقر   ،ومعارف ،واستيعا  مهارات

 ،باتواملخب   ،ةالبصري   لقراءة املواد   أك ر  وحيظ  بفرصة  
 بكل   ،دةة اجملر  موز اهلندسي  وينجح   فه  الر   ،ةسوم البياني  والر  
   فكد املستخدممعظ  أمناط الت   ن  إ إذ   ؛وسهولة   ،يسر  

 ؛ايلوبالت   ،بببيعته مة مكان  ة املتقد  واهلندسي   ،ةياضي  العلوم الر  
من خالل  صلال ي حي ،اهلندسي   العلمي   مو  يواكب الن  فهو 
 .ةريع   املعرفة العلمي   الس  غد  الت  
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بوي  الس اب ، ذي الّت   د األمع  ه الن تيجة،تماش  ه تو 
وتعلي   ، ة   تعل  ة القدرة املكاني  ي  أمه   دي أك   ال   الص لة،

من:  ات كل  ف  مع نتائج دراسيت  هو ما ة، و العلوم اهلندسي  
وناكا  ،وهام ،وفسجروديبسوس ،تشوو  ،(5152) األزوري  

(Cho,et al., 2012) ، بوكز و  ،(5151مصبف  ) أبو
(Boakes, 2009). 

توجد هل ل الث ان: "كان نص  الس ؤا اني:الث   ؤالس  الإجابة 
ة ي    كل  بني درجات طال   ة  إحصائي   ذات د لة   ة  ارتباطي   عالقة  

 ،ةة   اختبار القدرة املكاني  مالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  
  "؟ىلو  نة األ  ة   الس  اكمي   م  الّت  ومعد  

حسا  معامل ارتباط  ت   ،ؤالالس  ه ا إلجابة عل  ول
الواردين   الس ؤال، كما يبني  ينسون بني بيانات املتغد  بد 

 :(1دول )ا  نتيجة ذل 

 5 جدولال
 (101)ن= "لىو  نة األأ في الس   راكمي  ل الت  والمعد   ر المكاني  صو  معامل االرتباط بين درجات اختبار الت  "

 لىو  نة األأ للس   راكمي  الت   لأ المعد   رالمتغي  
 *17251 ةقدرة املكاني  اختبار ال

 (17115من ) عند مستوى أقل   ة  دال   *

وجود  ،(1  ا دول ) ،حليل اإلحصائي  نتائج الت  وتبني  
ة ي    كل  بني درجات طال   ،اإحصائي   دال   موجب   ارتباط  

  اختبار القدرة  ،ةمالي  اهلندسة   جامعة احلدود الش  
 ارتباط  مبعامل  ،ىلو  نة األ  ة   الس  اكمي  ّت   م  الومعد   ،ةاملكاني  
 من عند مستوى أقل   ،ة  إحصائي   بد لة  و  ،(17251) قيمته

 ة  طردي   ة  ارتباطي   يشد إىل وجود عالقة   ما ،(17115)
الب   اختبار ما ارتفعت درجة الب  ه كل  تعين أن   ،بة  متوس  

 .اكمي  الّت   همعدليادة ، كل ما ساعد ه ا   ز ةالقدرة املكاني  
   ،ةرات العلمي  إىل طبيعة املقر   ،تيجةعزو ه ه الن   ميكنو 
 ةا عقلي   ب قدرات  يت تتبل  ال   ،نة األوىل من برنامج اهلندسةالس  
فمهارات القدرة ؛ ها القدرة املكانيةمن أمه   ،عاليةا  ةا معرفي  

  ال  تساعد الب   ،ةالقدرة املكاني   دراساتات أدبي   ع املكانية 
 ، ما ه  م  واستخدام اخليال أثناء تعل   ،ةتنمية قدرام  العقلي    

، وعندما د  جي   بشكل   ة  ة العلمي  فه  املاد    يساعده  
فه  قادرون  ؛ة  تعليمي   أو مشكلة   ،علمي   يصادفه  تساؤل  

و  وص ؛هات  بر وّتر   ،للمسألة الواحدة دة  متعد   ل حلول  عل  ختي  
 ،حتصيله  العملي   نحتس  ي إىل يؤد  ما  ووه ،صحيح   حل  إىل 

 ،دةعامل مع املفاهي  اجملر  وسهولة الت   ،اكرةوزيادة سعة ال   
ما  أن   قد أشارت إىل   أدبيات البحث العلمي   أن  إضافة إىل 

إلنسان عن طري  إىل اصل ي ،من املعرفة ،%11نسبته 
 ،نشبة   ة  بصري   إىل ذاكرة   اجة    ح وعل  ذل ؛ فهوالبصر، 
وا ستجابة  ،ومتثيلها ،لبناء املعلومات ؛عالية   ة  مكاني   وقدرة  
 ات ك ل  من:لت إليه دراسمع ما توص      س  ت  موه ا  ،هلا

ان (، وري  5152) باب  والد   ،غول(، والز  5151املبر  )
 . (Erbilging, 2003) ربلجنجأ(، و 5112(، وعيد )5112)

ميكن هل كان نص  ه ا الس ؤال: " الث:الث   ؤالس  الابة إج
رات ة اهلندسة   مقر  ي    كل  ط درجات طال  ؤ مبتوس  نب  الت  

صمي  مة   الت  مقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةات هندسي  )رياضي  
  ".؟ة( من درجام    اختبار القدرة املكاني  اهلندسي  

استخدام اختبار ا حندار  ت  ولإلجابة عل  ه ا الس ؤال، 
وف  ه ا  ،بلغ معامل ا رتباط احملسو ف ؛البسيط ي  اخلب  

 حديد(،   حني بلغ معامل الت  17151)القيمة  ،ا ختبار
ما نسبته  ر  س  فر ة تـ  القدرة املكاني   يعين أن   ما(، 17512) القيمة

   ،ة اهلندسةي  باين   درجة طالب كل  ( من الت  5172%)
 الث الث.ات ر قر  املط درجته   وس  مت

حسا   موذ ، ت  وللتحق  من د لة القيمة التنبؤية للن  
 :(2ا دول ) ، كما يوض ح نتيجة ذل معادلة تباين ا حندار
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 6 جدولال
 "ةاني  الث في ضوء القدرة المكرات الث  ط درجات المقر  لمتوس   البسيط ي  الخط   تباين االنحدار تحليل  نتائج"

 باينالت    مصدر عاتمجموع المرب   ةي  درجات الحر   عاتط المرب  متوس   (ف) قيمة
 ا حندار  35517322 5 35517322 *217221

 البواقي 23217115 511 117115 
 ي  ل  الك   551227152 512  

 (17115من ) مستوى أقل  عند  ة  دال   *

القيمة بلغت قد  (ف) ( أن قيمة2من ا دول ) تبني  يو 
 من عند مستوى أقل   ة  إحصائي   بد لة   ،(217221)
ة ي  ط درجة طالب كل  ؤ مبتوس  نب  ة الت  ما يعين إمكاني  ، (17115)

 الث الث. راتقر  املاهلندسة   

 ة، ت  ة  ختبار القدرة املكاني  ؤي  نب  لتحديد القيمة الت  و 
الب ط درجة الب  عل  متوس   ةاستخرا  احندار القدرة املكاني  

 :(1ا دول ) نتائج ذل ح ض  يو كما   ،الثرات الث    املقر  

 1جدول ال
 ."الثرات الث  الب في المقر  ط درجة الط  ة على متوس  نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكاني  "

 ةتقل  المس راتالمتغي   االنحدار معامل المعياري   الخطأ (بيتا) قيمة (ت) قيمة
 ثابت ا حندار 137112 37115  517155

 ةالقدرة املكاني   57155 17511 17151 *27325
   (17115) من أقل   عند مستوى ة  دال   *

 ل هلا قدرة ع ،ةالقدرة املكاني   ( أن  1ضح من ا دول )يت  و 
مبعامل  الث الث، راتقر  املالب   ط درجة الب  ؤ مبتوس  نب  الت  

ا عند إحصائي   ة  دال   (، وهي قيمة  57155) قيمته ار  احند
 القيمة بلغ ثابت ا حندارو  ،(17115) من أقل  مستوى 

(137112). 
 كالت ايل: ؛صياغة معادلة ا حندار ، أمكنو  ضوء ذل 

ات ة اهلندسة   مقررات )رياضي  ي  ط درجة طالب كل  متوس  
( = صمي  اهلندسي  ت  مة   المقد  و  ،رس  هندسي  و  ،ةهندسي  

 .ة()درجة القدرة املكاني   137112+57155
ما ارتفعت درجة ه كل  أن  إىل ابقة وتشد املعادلة الس  

ط ارتفعت درجته   متوس   ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب  
، من ةة القدرة املكاني  ي  د أمه  يؤك   ماالث، رات الث  درجة املقر  

 ،راتاملقر  ه ه    حصيل األكادميي   الت  إسهامها   حيث
 ؤ به.نب  والت  

 وجود ارتباط  من  ،اتيجة مع ما ورد سابقا ف  ه ه الن  وتت  
ط درجات ومتوس   ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   دال   موجب  

دة لإلطار كما جاءت مؤي    الث الث، راتقر  املالب   الب  
مرتفعي   ال  الب   ه يـ تـرورق ع  م نر إىل أن   صر ل  خر  ي ال   ،ظري  الن  

 ،ةياضي    العلوم الر   ياعل درجات  نيل  ة القدرة املكاني  
 ،ةعليمي  الت    مشكالم بفضل مهارم    حل   ؛ةواهلندسي  

بيتالس  دراسيتتيجة مع ه ه الن   س   وتت   ،دة  متعد    ر ائببر 
  .Allam(2009)   وعالم،(Pittalis & Christou,2010)وكريستو
هل ميكن كان نص  ه ا الس ؤال: " :ابعالر   ؤالس  الإجابة 

ة اهلندسة   جامعة ي    كل  لبال   اكمي  ل الّت  ؤ باملعد  نب  الت  
وىل من درجام    اختبار نة األ  ة   الس  مالي  احلدود الش  
 ".ة؟القدرة املكاني  

 ي  ستخدام اختبار ا حندار اخلب  ا ت  وإلجابة ه ا الس ؤال، 
البسيط، وقد بلغ معامل ا رتباط احملسو  وف  ه ا ا ختبار 

(، 17311حديد )بلغ معامل الت   (،   حني17251)القيمة 
من  %3171ما نسبته  ر  س  فر ة تـ  يعين أن القدرة املكاني   ما
  .نة األوىل  ّناية الس   اكمي  باين   املعدل الّت  الت  
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:(2ا دول )كما يوضح نتائج ذل   ،معادلة تباين ا حندارحسا   موذ ، ت  ة للن  ؤي  نب    من د لة القيمة الت  حق  وللت  
 8 جدولال
 "ةلى في ضوء القدرة المكاني  و  نة األأ في الس   راكمي  ل الطالب الت  لمعد   البسيط ي  الخط   تباين االنحدارحليل نتائج ت"

 باينمصدر الت   عاتمجموع المرب   ةي  درجات الحر   عاتط المرب  متوس   (ف) قيمة  

 ا حندار 17211 5 17211 *227123
 البواقي 527121 511 17532 
 ي  ل  الك   527131 512  

   (17115* دال ة  عند مستوى أقل  من )

قد بلغت  (ف)قيمة  أن   ،(2ضح من ا دول )يت  و 
 من أقل  ا عند مستوى إحصائي   ة  دال   مة  وهي قي ،(227123)
   اكمي  ؤ باملعدل الّت  نب  ة الت  ما يعين إمكاني    ،(17115)

 .ةمن خالل اختبار القدرة املكاني   ،ىلو  نة األ  الس  

 ة، ت  ة  ختبار القدرة املكاني  ؤي  نب  ولتحديد القدرة الت  
 اكمي  الب الّت  ل الب  عد  ة عل  ماستخرا  احندار القدرة املكاني  

 :(1ىل كما هو موضح   ا دول )و  أل  نة ا  الس  

 9جدولال
 "لىو  نة األأ في الس   راكمي  ل الت  ة على المعد  نتائج معامالت االنحدار للقدرة المكاني  "

 ةالمستقل   راتالمتغي   االنحدار معامل المعياري   الخطأ (بيتا) قيمة (ت) قيمة

 ثابت ا حندار 57121 17552  517222
 ةالقدرة املكاني   17111 17111 17251 *27525

   (17115من ) ى أقل  عند مستو  ة  دال   *

 ة  ؤي  تنب   ة هلا قدرة  القدرة املكاني   ( أن  1ضح من ا دول )يت  و    
 القيمة إذ بلغ معامل ا حندار ؛نة األوىلللس   اكمي  ل الّت  باملعد  

 من أقل  ا عند مستوى إحصائي   ة  دال   هي قيمة  (، و 17111)
 .(57121) القيمة وبلغ ثابت ا حندار ،(17115)

 :ادآيتك ؛مكن صياغة معادلة ا حندارأ ،و  ضوء ذل 
نة األوىل= لبالب اهلندسة   الس   اكمي  ل الّت  املعد  
  .ة()درجة القدرة املكاني   17111+ 57121
ما ارتفعت درجة ه كل  أن  إىل  ،ابقةلس  وتشد املعادلة ا 
، اكمي  ارتفع معدله الّت   ،ةالب   اختبار القدرة املكاني  الب  

ل ومدى إسهامها   املعد   ،ةة القدرة املكاني  ي  د أمه  وه ا يؤك  
 ؤ به. نب  والت   ،اكمي  الّت  

 بوجود ارتباط   ،اتيجة مع ما ورد سابقا ف  ه ه الن  وتت  
 اكمي  واملعدل الّت   ،ةا بني القدرة املكاني  إحصائي   دال   جب  مو 
تيجة اإلطار دع  ه ه الن  تكما  ،نة األوىلالب   الس  للب  
رات اجح   املقر  الن   األداء األكادميي   د أن   ي يؤك  ال   ،ظري  الن  

 ،واهلندسة ،اتياضي  والر   ،والفيزياء ،كالكيمياء  ؛ةالعلمي  
رات   وه ه املقر   ،عاليةا  ةا مكاني   ب قدرةا يتبل   ،حلاسو وا

نة   الس   ،ةدريسي  الوحدات الت   أغلبل متث   ،هاع  و فر خمتلف 
 ىل من برنامج اهلندسة. و  األ  

 :وصياتالت  

 ايل:   بالت  صر و  يـ   ،من نتائجر  ،بحثإليه ال ل  ضوء ما توص  
  ال  ة للب  املكاني  لتحديد مستوى القدرة  ؛عقد اختبارات   .5

 ا. ي  ن  ومه   ،اللمساعدة   توجيهه  تربوي   ؛مني للجامعةاملتقد  
 ؛ة اهلندسةي    كل  ال  وانتقاء ط ،أخرى لقبول إضافة معايدر  .5

 ،أخرى ة  معرفي   ة  عقلي   ا عتبار قدرات   بعنيحيث جيب األخ  
 ة. مثل القدرة املكاني  

  رتباطها اإلجياب   ؛ةة املكاني  زيادة ا هتمام بتبوير القدر  .3
  جانب  ةا خاص   ،حصيل األكادميي  ا مع الت  إحصائي   ال  الد  
 . حصيل اهلندسي  الت  
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  ني إىل مواصلة ا هد البحثي  ذي الص لةدعوة  الباحث .2
من  خمتلفة   نات  لدى عي   ،ة األخرىنات القدرة املكاني  مبكو  
 .حموسبة   واختبارات   ،اييسر وباستخدام مق ، ال  الب  

    اختبارات ال  الكشف عن العالقة بني أداء الب   .1
 .         خر  عند الت   ل األكادميي  واملعد   ،ةالقدرة املكاني  

  المراجع

 ، بدوت، دار الكتب ا امعية. القدرات العقلية.(5112أبو حبب، فؤاد )
ني القــدرة املكانيــة والتحصــيل العالقــة بــ.(5151أبــو مصــبف ، ســهيلة ســليمان )

، الرياضـــي لـــدى طلبـــة الصـــف الســـادس األساســـي مبـــدارس وكالـــة الغـــوث
 رسالة ماجستد غد منشورة، كلية الّتبية، ا امعة اإلسالمية. 

العالقة بني التصور البصـري املكـان .(5152األزوري، عبد الشكور بن مصلح )
حلـــة ا بتدائيـــة مبحافظـــة والتحصـــيل   مـــادة الرياضـــيات لـــدى تالميـــ  املر 

 ، رسالة ماجستد غد منشورة، جامعة أم القرى. البائف
فاعليــة تكنولوجيــا الواقــع ا فّتاضــي   تنميــة .(5151األغــا، مــو مــروان خليــل )

، رســـالة التفكـــد البصـــري لـــدى طالبـــات الصـــف التاســـع األساســـي بغـــزة
 ماجستد غد منشورة، ا امعة اإلسالمية، غزة. 

بناء اختبار القدرة عل  التصـور املكـان  .(5153، عبد احلسني رزوقي )ا بوري
، جملـة األسـتاذوفقا لنظرية السمات الكامنة لدى طلبة املرحلة اإلعدادية. 

5 (512 ،)11-12. 
فعالية برنامج متعدد الوسـائط لتنميـة الـ كاء .(5153مجال، رشا صالح الدين )

، رسـالة دكتـوراه غـد ليات الفنـونالبصري املكان وأثره عل  أداء طال  ك
 منشورة، جامعة القاهرة. 

مستوى التصور البصري املكان لـدى طـال  أقسـام  .( 5155احلرب، إبراهي  )
 جملـــة كليـــة الّتبيـــة بأســــواندراســـة مقارنـــة،  :الرياضـــيات عامعـــة أم القـــرى

 .32-5(، 51مصر، )
أثــــر التــــدريس  .(5151خرمــــي، نــــد بــــن علــــي والنــــ ي، حممــــد بــــن عبــــد ا  )

باســتعمال لغــة اللوغــو   تنميــة التحصــيل اهلندســي والقــدرة علــ  التصــور 
جملـة العلـوم الّتبويـة البصري املكان لدى طال  الصف الرابـع ا بتـدائي، 

 .521-511(، 2) 52، والنفسية
القــدرة املكانيــة لـــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحـــة    .(5112ريــان، عــادل )

 .521-551(، 5) 5، اجمللة الفلسبينيةبتدائية، ختصص الّتبية ا 
تبــوير اختبــار لقيــاس القــدرات العقليــة  .(5151الــزعب، مــروان وجــرين، مــاثيو )

 ســـتخدامه   التوجيــــه الــــوظيفي للخـــرجيني ا ــــامعيني ا ــــدد   األردن، 
 .52-5(، 5) 2، اجمللة األردنية للعلوم ا جتماعية

القـــدرة املكانيـــة وعالقتهـــا بـــالتفكد  .(5152)الزغـــول، رافـــع والـــدباب، خلـــدون 
اإلبــداعي والتحصــيل لــدى طــال  كليــة احلجــاوي للهندســة التكنولوجيــة، 

 .115-221(، 2) 51، اجمللة األردنية   العلوم الّتبوية
أثــر الــتعل  القــائ  علــ  الــدماغ   تنميــة  .(5151ســليمان، حممــد ســيد ســعيد )

لـــدى البـــال  املتفـــوقني بالصـــف  القـــدرة علـــ  التصـــور البصـــري املكـــان
 . ، مصر، رسالة دكتوراه غد منشورة، جامعة بين سويفاألول الثانوي
 ، مصر، دار الفكر العرب. ال كاء .(5111السيد، فؤاد البهي )
اثر برنامج تعليمـي مـدع  بالتـأثدات  .(5152عدنان ) ، صاحله، سهيل والعابد

ة املكانيـــة لـــدى طـــال  الصـــف الضـــوئية   حـــل املســـألة الرياضـــية والقـــدر 
جملــــة جامعــــة النجــــاح لألحبــــاث )العلــــوم الســــابع األساســــي   فلســــبني، 

 .5135-5212(، 55) 52، اإلنسانية(
القـــدرة املكانيـــة لـــدى تالميـــ  املرحلـــة ا بتدائيـــة  .(5112عابـــد، عـــدنان ســـلي  )

 ، جامعـة اإلمـارات،جملـة كليـة الّتبيـةومتغدات مرتببـة هبـا   الرياضـيات، 
 .31-5(، 55السنة العاشرة )

املكونـــات العامليـــة للقـــدرة املكانيـــة املنبئـــة  .(5151عبـــد العزيـــز، أمـــان غريـــب )
جملــة كليــة الّتبيــة بالنجــاح الدراســي لــدى طــال  كليــة التعلــي  الصــناعي، 

 .515-552(، 5) 5جامعة قناة السويس،  بالسويس،
ساســـية لاللتحـــاق بكليـــة بباريـــة ا ســـتعدادات األ.(5111عبـــد الفتـــاح، فوقيـــة )

 ، القاهرة، مكتبة األنلو.اهلندسة
التنبــؤ بنجــاح طــال  جامعــة الكويــت وطالبامــا   ضــوء  .(5112عيــد، غــادة )

، جملــة كليــة الّتبيــةالقــدرة علــ  التصــور املكــان وبعــض املتغــدات األخــرى، 
-5(، 51جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، الســـنة الثالثـــة والعشـــرون )

25 . 
ـــتعل  املـــدمج    .(5151الغامـــدي، إبـــراهي  حممـــد علـــي ) فاعليـــة اســـّتاتيجية ال

تـــدريس اهلندســـة علـــ  التحصـــيل وتنميـــة التفكـــد اهلندســـي لـــدى طـــال  
ـــان متوســـط،   51، جملـــة جامعـــة امللـــ  ســـعود العلـــوم الّتبويـــةالصـــف الث

(5 ،)511-515. 
سـية ومسـتوى ا سـتعدادات األسا.(5155القثامي، سامل بن معـيض بـن محيـد )

، رســالة التحصــيل الدراســي لــدى طــال  الكليــة التقنيــة مبحافظــة البــائف
 ماجستد غد منشورة، كلية الّتبية، جامعة أم القرى. 

أثــر اســتخدام املــدخل املنظــومي   تــدريس .(5112املــالكي، عــوض بــن صــاحل )
 اهلندسة املستوية عل  التفكد الرياضي لبال  الرياضيات بكلية املعلمـني

 ، رسالة دكتوراه غد منشورة، جامعة أم القرى. بالبائف
عالقــــة القــــدرة املكانيــــة بالقــــدرات العامــــة  .(5151املبــــر ، خالــــد بــــن ســــعد )

جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم والتحصيل لدى طلبة اهلندسـة والّتبيـة الفنيـة، 
 .551-25(، 5) 55، اإلنسانية وا جتماعية

القــــدرة املكانيــــة ومنــــط تبورهــــا لــــدى مســــتوى .(5111يعقــــو ، ّنــــ  لبفــــي )
، البــــال  الفلســــبينيني بــــني الصــــفوف الســــابع والتاســــع واحلــــادي عشــــر

 رسالة ماجستد غد منشورة، جامعة بدزيت، فلسبني. 
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Abstract: The current research aimed  to identify the relationship between spatial ability and  grade point averages in three 

courses included Engineering Mathematics, Engineering Drawing and Introduction to Engineering Design, determined the 

ability of spatial ability in predicting GPA, determined the relationship between spatial ability and GPA of first year in 

faculty of engineering. The research instruments included purdu spatial visualization test to assess spatial ability. The 

participants included (107)students of first year. The results showed that: there are a significant relationship between spatial 

ability grades and GPA of the previous three courses, the spatial ability could predicted the GPA of the three courses and 

GPA in the end of the first year. The researcher recommended to selecting other criteria for admission in faculty of 

engineering  like spatial ability.  
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 اسب اآلليفي الحامتالك معلمي الحاسب اآللي للمعايير المهنية الوطنية 
 

 مسعدالزيد  أحمد
 جامعة امللك سعود –الرتبية  كلية

 هـ1441/ 6/ 22 وقبل -هـ 1/4/1441 قدم للنشر

، من وجهة نظرهم يف احلاسب اآليل درجة امتالك معلمي احلاسب اآليل للمعايري املهنية الوطنيةالدراسة إىل التعرف على  هذه هدفت :صلخستالم
عداد استبانة لتحقيق اهلدف، ومت التحقق مت إو  ،وطبيعة العملواخلربة  اجلنساملعدل و إضافة إىل التعرف على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حسب متغري 

 مثانية عشر على موزعة فقرة( 89) من النهائية صورهتا يف وتكونت االستبانةحصلت مجيع املعايري على درجة ثبات عالية.  إذا وثباهتا، من صدقه
 امتالكأن  سةار الد أظهرت نتائج. يلاسب اآلحللتربويا   معلما  ومعلمة ومشرفا  ( 206من )وسبعة جماالت، ومت تطبيقها على عينة تكونت  ،معيارا  
سب اآليل الشائعة أهم تطبيقات احلاب عرفةامل)ملعيار  همبشكل عام كان متوسطا ، وأن درجة امتالك احلاسب اآليل يف للمعايري املهنيةاحلاسب  معلمي

املعدل ملتغري  تُعزى احلسابية املتوسطات( يف 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  النتائج أظهرت كما جدا . كان عاليا    (ومهارات صيانته
أمهية  ها:من من التوصيات واملقرتحات، موعةجم مت تقدمي ،الدراسة نتائج ضوء ويف. املشرفنيالعمل لصاحل طبيعة ري ملتغ فروق وجودو ، واجلنس اخلربةو 

، وتطوير برامج للتطور السريع يف اجملالنظرا  مستمر  وطويلة بشكلقصرية للحاسب اآليل، وتوفري برامج تدريبية  باملعايري املهنيةتعريف معلمي احلاسب 
 .إعدادهم

 .اآليلاحلاسب  ملعلمي املهنية املعايري املهنية،املعايري  :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

يعد التعليم قاطرة للتقدم والتنمية اجملتمعية بل مرتكز     
لألمن القومي للمجتمع يف مجيع اجملاالت، لذا تسعى 

ومراجعتها احلكومات لالهتمام به وتطويره وتطوير أنظمته 
يساهم يف رفعة اجليد (، فالتعليم  2008الدهان والعامري،)

كثرية التحديات ال ومواجهة(، 2013)الرديسي، األمم
تلفة  رعة يف جماالت احلياة املخلتطورات املتسال واملصاحبة

هذه التحديات كان  ةوملواجه . ورة املعلومات واالتصالكث
منظومتها التعليمية  لمؤسسات التعليمية من تطويرلالبد 

ت الفرد ومهاراته العلمية والعملية )الدهان لتنمية قدرا
مها هنضة األمة وتقديف  للمسامهة (2008والعامري، 

(، وهذا يتطلب إعادة بناء املنظومة 2012ورقيها)العرفج، 
للتغري السريع يف املعارف واالنفتاح االقتصادي  الرتبوية نظرا  

والثقايف وظهور الوظائف القائمة على املعرفة ملواكبة سوق 
تقدم والرخاء حيدث بتقدمي ، فال(2013 الرديسي،)العمل 

من خالل التأهيل للمعلمني للقيام  تعليم متميز
 .(2013بأدوارهم)رصرص، 

علمون يف تنوير الفكر وتغذية العقول وبناء امليسهم و   
فس السواعد وتطوير املهارات إلعداد جيل يشارك وينا

 فهم، (2012)العرفج، للتغلب على التحديات املتجددة
والقلب النابض  حجر األساس للنهوض بالعملية التعليمية

من  موتطويره م، وإعدادهالفاعل يف منظومة العملية التعليمية
املرتكزات اليت تضمن وجود معلمني ميكنهم حتقيق األهداف 

؛ 2015)احلريب، ولذا جند العديد من الدراسات ،املرجوة
؛ رصرص، 2013الرديسي،  ؛ 2016الشهري، السالمات و

 قويا  ومعاصرا  املعلمني تأهيال   تأهيلتؤكد على أمهية  (2013
الدور الفاعل القيام بو ، ميتلكون الكفايات الالزمة لإلصالح

يف األدوار  مجناحهب رسالة عظيمة، و أصحا ميف اجملتمع، فه
يف بناء جيل  موجودة إسهامه ممرهون بإعداده يؤدوهنااليت 

برامج إعداد  على ضرورة تطوير. لذا يأيت التأكيد املستقبل
للتنمية  املعلمني أثناء اخلدمة إلعداديف م ودعم التدريب املعل

ة حتديات العوملة والغزو ومواكب البشرية املتكاملة
 ،(Liakopoulou, 2011؛ 2013الرديسي، )الفكري

والرتكيز على إكساب املهارات املعلوماتية من أجل التعلم 
الذايت وحتقيق التفكري اإلبداعي ومتكني املعلم من إدارة 

للتغلب على مشكالت (، 1033مدي، احملالعملية التعليمية)
)خضر وأبو خليفة،  التفاوت يف التحصيل بني املتعلمني

جياد مداخل مناسبة لتطوير املنظومة وهذا يتطلب إ(، 1032
 التعليمية مبا يتوافق مع األسس الرتبوية والنفسية واالجتماعية

تتوافق مع ( 1035؛ احلريب 2008)الدهان والعامري،  والعلمية
التطورات امليدانية يف اجملال الرتبوي، ليتمكن املعلم من 

(، 1035توظيف مكتسباته يف تطوير أداء املتعلمني)احلريب، 
وتدريبه وفق معايري  همراجعة لضوابط اختيار  مع

إنشاء نظام للتقييم حبيث ميكن ب(، 1031مهنية)الرديسي، 
، (Liakopoulou, 2011تقييم املعايري املهنية للمعلمني )

املخرجات املتعلقة بدرجة تأثري اإلعداد، والتعلم ضبط و 
 .(1032)خضر و أبو خليفة، واملهنية والتدريب

تتم عملية التطوير وتسري عملية إعداد املعلم وحىت     
وتطويره واختياره وتدريبه وفق أسس علمية حتقق املراد منها، 

إعداد   برامجوتطوير برزت احلاجة إىل االهتمام بعملية تقومي 
وتوفري اخلطط التدريبية املستمرة  ،ايلالتعليم الع املعلم يف

، العملية التعليميةللتطوير وفق املستجدات احلديثة اليت ختدم 
( القضية الكربى اليت تثري 2009الشرعي) هايعدولذا 

املؤسسات التعليمية العاملية ملواجهة التحديات الداخلية 
، الربامج التعليمية وتطويرهاهذه إعادة النظر يف بواخلارجية 

عداد أزيادة ب (1033) مراعاة ما عرب عنه الزبيديمع 
والذي ميثل أضعاف األعداد املطلوبة للتوظيف،  ،اخلرجيني

اختيار األفضل منهم ليساهم بفاعلية يف  والذي يتطلب
حتسني العملية التعليمية، واملداومة على تطوير الربامج 

لمعايري احمللية ل ا  التعليمية النظرية والتدريبية العملية وفق
املهنية مع  (، فاملعايري1032أبو خليفة، والعاملية)خضر و 

املعارف املتخصصة واملهارات حمور تركيز لربامج إعداد 
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املعلمني، ألهنا حتدد طريقة املعلم يف التعامل والتعليم مع 
، ومن مث يكون تقييم مستوى التوجهات املهنية الطالب
ا يف املساعدة يف تطوير إعداد املعلم لاللتحاق  مهم  عامال  

 .(1035، خرونآتيغزة و )مبهنة التعليم مستقبال  
من األفكار الرتبوية  وية يعد  إن مفهوم املعايري الرتب     

ا احلديثة للمسامهة يف تطوير أنظمة املؤسسات التعليمية مب
خذ باملعايري فدواعي األلتطورات العاملية املختلفة، كب وايتوا 

داء يف العمل ألمهيتها يف جتويد األنظرا  يف العملية التعليمية 
الرتبوي ولتحقيق العدالة والتميز جلميع أفراد اجملتمع، وتوفري 

فهي تتيح التغذية الراجعة للمتعلمني، ولألسرة، وللمجتمع، 
مبكوناته  يو للمشاركة يف منظومة العلم الرتب للمجتمع الفرصة

، ومتثل املعايري املهنية (2008)الدهان والعامري،  املختلفة.
ادية تقدم رؤية النابعة من البحث الرتبوي مبادئ اسرتش

 مساسية اليت ينبغي أن ميتلكها املعلواضحة للعناصر األ
مو ليكون فعاال  يف جماله، وفق جمموعة من الفرضيات، فالن

 ااحملتوى املتغري يتطلب معلم  املهين للمعلم عملية مستمرة، و 
تغريات، وأن تتغري النظرة إىل التطوير املهين يتواكب مع هذه ال

من تدريب على مهارات لنقل املعلومات للطالب إىل توفري 
الفرصة للنمو املهين والتعلم بالبحث والتقصي، كما يتطلب 

بشكل  توفري الفرص للنمو املهين الواضح واملرتبط بعمل املعلم
 مناسب، إضافة إىل إتاحة الفرصة للمشاركة بفاعلية يف

ورسم السياسات وختطيط املنهج)الدرايسة،  التخطيط للمنهج
أمهية األخذ مبفهوم املعايري وتبنيها كمدخل (. و تربز 1031

إلصالح التعليم، وهتيئة البيئة الرتبوية لألخذ هبا قبل التطبيق 
إضافة  (2008الزهراين، األهداف )لتحقيق النجاح وحتقيق 
واقتدار،  كفاءة بكل ختّصصه تدريس إىل أهنا مُتكن املعلم من

كفأ أاستقطاب يف  القائمني على العملية التعليمية وتساعد
املتقدمني من خرجيي اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس 

لذا  هـ(1434 )املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل،
فمن املهم عقد ورش تدريبية للمعلمني لفهم ثقافة املعايري 

تطبيقها، وتدريب املعلمني على ترمجتها عمليا ،  وكيفية

واالهتمام بالتأهيل الرتبوي بكليات الرتبية بتقدمي برامج 
 وآخرون،متطورة تتناسب مع أدوار املعلم اجلديدة)فخرو 

1031). 
الدراسات واألحباث امليدانية أمهية دور املعلم،  تؤكد     

فاالرتباط اإلجيايب القوي بني مستوى التأهيل والتحصيل 
لمني يسهم يف حتسني وجتويد العملية عالدراسي للمت

التعليمية، لذا تفرض بعض النظم التعليمية قيودا  على 
من الكفاءة   ااملتقدمني للتعليم لتضمن بذلك مستوى مناسب  

يعد   وإذ(. 1031ايري املهنية للمدرسني )الرديسي، كاملع
يف العملية احلاسب روادا  وقادة للتقنية ودجمها  معلمو

ن لقيادة التقنية وتقدمي االستشارات التعليمية، فهم مؤهلو 
التقنية، وتقدمي الدعم للمعلمني اآلخرين يف جمال دمج التقنية 

التعليمية والتدريب الرتبوي مستخدمني التقنيات 
 أن يتوىلطلع الدول واجملتمعات توت، (Kabakci, 2015)بفاعلية
احلاسب الدور الريادي إلعداد جيل يشارك بفاعلية  معلمو

، ولذا سعت لالرتقاء يف اجملال التقنية للمنافسة العاملية
املناطة  ممهمته وا من حتقيقليتمكن ممبستوى الرضا لديه

لذا كان من املهم (، 2012)العرفج، موحتقيق رسالته م،هب
 والتخصصية،يسية التدر  موتنمية مهاراهت ،هبماالهتمام 

 ما  مه عنصرا   عد  يُ  ماحلاسب يف جماهل ين معلمفتمكُ 
التدريس وقيادة التقنية يف التعليم، وهذا يتحقق يف  ملنجاحه

مبتابعتهم للجديد يف التخصص وذلك لطبيعة املادة املتطورة 
بشكل دائم، وكيفية االستفادة منه يف العملية التعليمة 

 احلاسب تدريب معلميف، (ـ1035، وآخرون، حممود)
بالكفايات املهنية سيسهم يف توفري معلمني أكفاء يف 

سهمون يف دمج املهارات التقنية ملعلمي يُ  ،احلاسب
 ,Kabakci)   ؛ ـ1035 وآخرون، حممود)األخرى التخصصات 

2015 . 
مت إعداد املعايري املهنية للمعلمني يف أغلب لقد      

مبا فيها املعايري  السعودية، العربيةالتخصصات يف اململكة 
وزارة التعليم ممثلة املهنية ملعلمي احلاسب اآليل، بالتعاون بني 
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املركز الوطين و مبشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام 
 من اآليل احلاسب معلم معايري والقياس، وتتكونللتقومي 
 معلمي مجيع مع فيه يشرتك الذي العام اجلزء جزأين؛

.  بالتخّصص املتعّلق الثاين واجلزء األخرى، التخصصات
 بالتفصيل تتناوهلا معيارا ،( 33) على املشرتكة املعايري وتشتمل
 السعودية، العربية باململكة للمعلمني الوطنية املهنية املعايري
 بنية تتناول معيارا  ( 38) على التخصصية املعايري تشتمل فيما

 به، املرتبطة واملهارات املعارف و تدريسه وطرق التخّصص
 تطبيق تشمل فاعلة تدريسية ممارسات من هبا يتصل وما
 من املتوقعة والقيم ماتبالس   يوالتحل   اخلاّصة التدريس طرق
 ورالد   وسلوكاته ممارساته يف ميثل حبيث املتخصص املعلم
املركز الوطين للقياس والتقومي )اآليل  احلاسب معلم من املأمول

  .(5-4: 1434 يف التعليم العايل،

 الدراسات السابقة

( إىل قياس أثر ـ1035ن )يدراسة حممود وآخر سعت      
معلمي احلاسب اآليل  استخدام برنامج تدرييب لتدريب

أثناء اخلدمة على تنمية املهارات يف عدادية باملرحلة اإل
التدريسية واملهارات التخصصية لتدريس الربجمة، وقد توصلت 
الدراسة إىل حتديد قائمة باملهارات التدريسية ملعلمي احلاسب 

ذه والوسائل التعليمية اآليل كالتخطيط للدرس وتنفي
واسرتتيجيات التدريس والتقومي، واملهارات التخصصية كحل 
املشكالت وأنواع البيانات والعمليات، وقد قدمت الدراسة 

لدورات منها: االهتمام باواالقرتاحات و عددا  من التوصيات 
التدريبية ملعلمي احلاسب يف املهارات التدريسية والتخصصية 

التدريبية، وإجراء دراسة تقوميية ألداء  وحتديد االحتياجات
 معلمي احلاسب.

داء ( إىل تقييم األـ1031دراسة املطريي) وهدفت      
يف  ةيل يف املرحلة املتوسطالتدريسي ملعلمات احلاسب اآل

 (، إذISTEضوء معايري اجلمعية العاملية للتقنية يف التعليم)
قامت الباحثة بإعداد قائمة مبعايري األداء التدريسي ملعلمات 

احلاسب مقننة للبيئة السعودية مكونة من ستة معايري هي: 
وتوظيف بيئات  ،والتخطيط اجليد للتدريس ،التمكن العلمي

واستخدام اسرتاتيجيات تعلم وتعليم  ،تعلم وتعليم فعال
تعلم وتعليم وتقومي  ،هداف وطبيعة منهج احلاسبألمالئمة 
مؤشرا ، 38 ، وبلغ عدد املؤشرات التنمية املهنيةو  ،الطالبات
أداء معلمات احلاسب اآليل املتّصلة باملعايري الستة وقد كان 
حقق  يف حني ،احلد األدىن من الكفاية مل حيقق بشكل عام

معيار التمكن العلمي الكفاية فقط، وقد أوصت الدراسة 
اء التدريسي للمعلمني ودعم التثقيف م األديبأمهية املعايري لتقي

 هبا ونشرها.
( إىل معرفة كيفية Lim et al.,  2015وسعت دراسة )      

تصميم وتنفيذ دورة إعداد املعلم قبل اخلدمة يف تقنية 
املعلومات واالتصال، وفق الكفايات التعليمية يف جامعة 
مريالند الصينية، واعتمدت على نظام التصميم التعليمي 
لتطوير الكفايات التعليمية ملعلمي احلاسب قبل اخلدمة، ومت 

رتنت لتسهيل تبادل اخلربات استخدام منصة التعلم عرب اإلن
يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعليم 
والتعلم. وتوصلت الدراسة إىل أن طرائق التدريس املبتكرة مع 
احملتوى وبدعم من املنصة عن بعد تعزز من فعالية الكفايات 

 التقنية يف التعليم.  
( إىل تقييم Kabakci, 2011) وهدفت دراسة كوباكي     

الكفاية املهنية ملعلمي تقنية املعلومات يف تدريسهم، 
مستخدما  بطاقة املالحظة، لدراسة حالة لعدد سبعة معلمني، 
وتوصلت الدراسة إىل أن كفايات املعلمني كانت عالية يف 

 وتنفيذ أنشطةاستخدام املواد التعليمية واألدوات التقنية 
مستوى الكفاية عندهم يف اخنفض يف حني التقييم والتقومي، 

 تطور الطالب. مفاهيم استخدام التقنية ومتابعة
إىل بناء قائمة باملعايري ( 2008)ينهدفت دراسة الزهرا     

املهنية ألداء معلمي الرياضيات باململكة العربية السعودية، 
ودرجة توافرها لدى جمموعة من معلمي الرياضيات بلغت 

ومعرفة العالقة االرتباطية بني مستوى األداء ( معلما ، 45)
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توصلت الدراسة إىل  والهبم يف مادة الرياضيات، طل وحتصي
توافر املعايري املهنية الكلي لدى املعلمني وغري مقبول  ضعف

تربويا ، كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائيا  
 ء املعايريو رياضيات باملرحلة الثانوية يف ضبني أداء معلمي ال

يف مادة الرياضيات،  املهنية ومتوسطات حتصيل الطالب
وقد أوصت  وعدم وجود فروق تعزى للخربة التدريسية،

ح صالها لإلخذ باملعايري املهنية وتبنيالدراسة بأمهية األ
 .مي، وهتيئة البيئة الرتبوية لذلكالتعلي
( بالتعرف على درجة 1031) وهتتم دراسة الدرايسة     

التزام معلمي العلوم باملعايري املهنية للمعلمني وعالقتها 
 معلما   50) ) منبالتخصص ومدة اخلدمة لعينة تكونت 

ومعلمة استخدمت معهم بطاقة مالحظة، وأظهرت نتائج 
الدراسة إىل أن درجة االلتزام كانت متوسطة، ووجود فروق 

-10ذوي اخلدمة من ) تعزى لسنوات اخلدمة لصاحل املعلمني

للتخصص لصاحل املعلمني يف  جود فروق تعزىو ( سنوات، و 6
ختصص الفيزياء، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف املعايري 

 املهنية للمعلمني وإعداد املعلمني.
( إىل 1032وهدفت دراسة السالمات والشهري )     

للمرحلة لمي العلوم عالتعرف على مستوى األداء التدريسي مل
لكة العربية علمني باملمميف ضوء املعايري املهنية لل االبتدائية

قد توصلت ( معلما ، و 29تكونت العينة من )السعودية، و 
داء التدريسي الدراسة إىل نتائج من أمهها أن مستوى األ

متوسطا  لألداة كاملة  نملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية كا
ة بعدد من التوصيات، منها: ا، وقد أوصت الدراسوجماالهت

 دتبين كليات الرتبية للمعايري املهنية للمعلمني يف برامج إعدا
 املعلم، واالهتمام بالتدريب. 

إىل دراسة هدفت ( 1032) وأبوحليقة وأجرى خضر 
لدى خرجيي  حتديد درجة حتقق بعض املعايري املهنية العلمية

واآلداب اجلامعية يف األونروا من وجهة  لعلوم الرتبويةكلية ا
 خرجيا   (50( فردا ، منهم )113نظرهم، ومت تطبيقها على )

( معلما  ومعلمة، من املعلمني اجلدد، وأظهرت نتائج 50)و

كبريا ،   كان  امتالك العينة للمعايري بشكل عامأن الدراسة إىل 
وعدم وجود فروق تعزى للجنس أو اخلربة، وعدم وجود 
عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني املعدل الرتاكمي للطلبة 

 اخلرجيني والدرجة الكلية للمقياس كامال .
 ( دراسة هدفت إىل التعرف1031) وأجرى احلاسري 

جنليزية للكفايات التقنية على درجة امتالك معلمي اللغة اإل
واحتياجاهتم التدريبية يف ضوء املعايري املعتمدة، ومت استخدام 

للمرحلة الثانوية اإلجنليزية ( معلما  يف اللغة 312االستبانة مع )
اإلجنليزية باملدينة املنورة، وأظهرت النتائج امتالك معلمي اللغة 

وسطة، وعدم وجود فروق ذات للكفايات التقنية بدرجة مت
إال يف  ثر اخلربة يف مجيع الكفاياتحصائية تعزى ألداللة إ

وكانت لصاحل  نتاجية واملمارسة املهنية،التقومي والتقييم واإل
فوق، وعدم وجود فروق ذات داللة  فما (10) اخلربة من

حصائية تعزى ألثر الدورات التدريبية إال يف التكنولوجيا إ
 واملفاهيم، والتعليم والتعلم واملنهج.

 التعرف على ( إىل2015) الطراونةدراسة  هدفت     
 يف ناملتعاونو ن املعلمو  ميتلكها اليت التدريسية الكفايات
 عينة تكونتو . نظر املعلمني وجهة من املتعاونة املدارس
 استخدام استبانةومت  ومعلمة، معلما  ( 98) من الدراسة
 وتوصلت. جماال   مثانية عشر فقرة، تشمل( 52) من مكونة
 التدريسية للكفايات املعلمني املتعاونني امتالكإىل  سةار الد
 الصفات للتدريس، التخطيط: ، وفق اآليتاألربعة اجماالهت يف

 وأظهرت نتائج. التدريس تقومي التدريس، تنفيذ الشخصية،
 يف 0.05عند  إحصائية داللة ذات فروق وجودالدراسة إىل 
 تُعزى املتعاونوناملعلمون  ميتلكها اليت التدريسية الكفايات
 اخلربة ذوي املعلمني ولصاحل ،اخلربة سنوات ملتغري عدد
 األعلى.
( إىل التعرف على 2016دف دراسة ربايعة و زكارنة)وهت     

درجة التزام املعلم الفلسطيين باملعايري املهنية ملهنة التعليم، ومت 
 فلسطني،استخدام االستبانة اليت بنيت وفق املعايري املهنية ب

( مشرفا ، وقد 25لما  و)( مع249وتكونت العينة من )
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 املعلمني باملعايري املهنية كانتأظهرت النتائج أن درجة التزام 
كانت   يف حني، والدرجة الكلية، ممتازة على مجيع اجملاالت
شرفني الرتبويني، ووجود فروق دالة جيدة من وجهة نظر امل

دالة بني تقدير  وجود فروقو ملتغري اجلنس ولصاحل املعلمات، 
املشرفني واملعلمني لدرجة التزام املعلمني باملعايري املهنية على  

 كامل األداة، ومجيع اجملاالت لصاحل املعلمني.
وميكن مالحظة أن معظم الدراسات السابقة تتفق يف      

يف  أمهيتها،ات والتأكيد على موضوع املعايري املهنية والكفاي
 دراسة السالماتد أن  التخصص، فنجيفتلف خت حني

 حليقة (، و خضر وأيب2014) ة(، والدرايس2016والشهري )
(، 2014( يف ختصص العلوم، وكانت دراسة املطريي)1032)

دراسة (، و Kabakci,2011كوباكي)و  (،2015ن )يوحممود وآخر 
(Lim, et al.,  2015يف ختصص احلاسب )  اآليل، و يف
كانت  يف حني(، 1031جنليزي كانت دراسة احلاسري)اإل

ن أوميكن مالحظة  ( يف الرياضيات.1008) دراسة الزهراي
 تدرييب ربنامجبالدراسات اليت هتتم باحلاسب اآليل ارتبطت 

دراسة ككفايات تعليمية   أو ةصيمهارات ختص لتدريبهم وفق
أو  (Lim, et al.,  2015)و (ـ1035ن )يحممود وآخر 
املطريي  كدراسة،  جديدةلى األداء وبناء معايري عاقتصرت 

(، أو تقييم الكفاية املهنية لعدد حمدود من 2014)
ولعل ما مييز هذه الدراسة أهنا  ،(Kabakci,2011)املعلمني

مرتبطة باملعايري املهنية ملعلمي احلاسب اآليل واملعتمد من 
لى درجة امتالكهم للمعايري،  تعرف عتسعى للوزارة التعليم 

 هنا تنطلق من وجهة نظر املعلمني أنفسهم. كما أ

 مشكلة الدراسة 

بأمهية املعايري  املعاصرة الرتبوية التوجهات مع ا  توافق     
؛ 2014الدرايسة، ؛ 1031رصرص، )للمعلمني املهنية 

؛ ربايعة و زكارنة، 2015 ، وآخرون ؛ حممود1031الرديسي، 
 ؛وتشجيعها وأمهية استمرار الدراسات املرتبطة هبا ،(1032

تأثريهم للمسامهة يف التطوير املهين للمعلمني للمحافظة على 

 أمهية من وانطالقا   (،Celik, 2011على املتعلمني ) الفاعل
ضعف اتضح  ، إذيلملعلمي احلاسب اآلاملستمر  التشخيص

فبعضهم ينقصه التأهيل الرتبوي، اإلعداد ملعلمي احلاسب 
احلاجة ماسة فالتأهيل العلمي،  ينقصه هم اآلخربعضو 

إلعادة تأهيلهم ووضع الربامج التدريبية املناسبة هلم)احمليسن، 
ية هن، ونظرا  ملسامهة الباحث يف إعداد املعايري امل(1001

عرفة املالحظه من ضعف ما  وملعلمي احلاسب اآليل، 
اللقاءات  عن طريقمي احلاسب لعن قبل مباملعايري املهنية م

وزارة اشرتاط  إضافة، ومع املشرفني الرتبويني هماملتكررة مع
للتعني يف  التعليم االختبارات املهنية ملعلمي احلاسب اجلدد

، وسعي وزارة التعليم لتطبيق رخصة املعلم على جمال التعليم
جاءت هذه الدراسة لمني وفقا  للمعايري املهنية، فقد عامل

للمعايري املهنية  معلمي احلاسب امتالك درجةللتعرف على 
 .من وجهة نظرهم اآليلمي احلاسب لعمل

 أهمية الدراسة

 :أيتي فيمامهية الدراسة أتكمن  
 املهنية املعايري على للتعرف احلاسب معلمي تفيد (3

 .على حتقيقها لملتخصصهم، والع
املعايري املهنية،  التوافق مع التوجهات احلديثة بتبين (3

 .هبا لتطوير أداء املعلمني والعمل على التعريف

ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف تشجيع القائمني على  (1
إعداد املعلمني على مراجعة براجمهم وتطويرها يف ضوء 

 .املعايري املهنية

 املسامهة يف تقدمي مقرتحات ميكن أن تسهم يف برامج (1
مبا يتوافق  أثناء اخلدمةيف وتطويره  اآليلإعداد معلم احلاسب 

 التوجهات احلديثة.مع 

 ف الدراسةأهدا
 هتدف هذه الدراسة إىل:

 معلمو ميتلكها اليت الوطنية املهنية املعايري تقّصي (3
 نظرهم. وجهة من اآليلاحلاسب 
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امتالك د ما إذا كانت هناك فروق يف درجة ديحت (1
 متغري باختالف ختتلفاملهنية  لمعايريل معلمي احلاسب

 والعمل.واخلربة  اجلنسونوع  املعدل

 أسئلة الدراسة

للمعايري  اآليل ومشريف احلاسب درجة امتالك معلمي ما (3
 ؟اآليل احلاسب ملعلمياملهنية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يف  (1
احلاسب للمعايري املهنية يف  ومشريف درجة امتالك معلمي

متغريات هذه الفروق إىل تعزى ككل، وهل ختصصهم  
 (؟العملاخلربة، نوع اجلنس، املعدل، )الدراسة 

 الدراسة  حدود

 .العربية السعودية باململكةوزارة التعليم : احلدود املكانية
املهنية ملعلمي احلاسب املعايري التخصصية  :احلدود املوضوعية

املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة العربية من  اآليل
 .السعودية

مادة ومشرفو ومشرفات  ومعلمات معلمو: احلدود البشرية
 . يف التعليم العام احلاسب اآليل

 الدراسيمن العام الفصل الدراسي األول  الزمانية:احلدود 
 .هـ1437-1438

 مصطلحات الدراسة

 أن جيب الذي ما حتدد وصفية عبارة هي: المهنية المعايير
 للقياس الوطين املركز. )به القيام يستطيع وما املعلم يعرفه

 (.6:هـ1436 العايل، التعليم يف والتقومي

 وصفية عبارات :اآلليالحاسب  لمعلمي المهنية المعايير
 بتخصص واملرتبطة تدريسها وطرق واملهارات املعارف حتدد

 يف يلاحلاسب اآل معلم يعرفها أن جيب واليت احلاسب اآليل
 .السعودية العربية اململكة

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
ملناســـــــبته لطبيعــــــــة  الوصـــــــفياســـــــتخدم الباحـــــــث املــــــــنهج      

يعتمــد هــذا املــنهج علــى دراســة الواقــع احلــايل كمــا  إذالدراســة، 
 .أسئلة الدراسة جابة عنإلليقدم وصفا  شامال  و هو يف الواقع، 

 وعينتها  مجتمع الدراسة

معلمي ومعلمات ومشريف  منجمتمع الدراسة  نتكو      
يت ال لبعض إدارات التعليمومشرفات مادة احلاسب اآليل 

اون كإدارة تعليم الرياض احلاسب التع فيها مشرفو أبدى
باململكة العربية السعودية، الشمالية وحائل والنماص  واحلدود

من العام الدراسي  األولالفصل الدراسي  واملنتظمني
( فردا ، حسب 2500قرابة )، والبالغ عددهم ه1437/1438

وقد  .إفادة اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي بوزارة التعليم
إذ مت التنسيق مع  مشريف  ،افرد  ( 206بلغت عينة الدراسة )

 رسال االستبانة اإللكرتونيةإلبإدارات التعليم احلاسب اآليل 
اإلرسال والتذكري هبا، على فرتات ، و إعادة جملتمع الدراسة

 .، لزيادة عدد املشاركنيمتباعدة

 1 جدول
 الشخصية الخصائص وفق الدراسة عينة توزيع

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 % 1.0 2 مقبول املعدل
 % 26.2 54 جيد
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 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 % 45.6 94 اجيد جد  
 % 27.2 56 ممتاز
 % 100.0 206 اجملموع

 % 31.1 64 ذكر اجلنس
 % 68.9 142 أنثى
 % 100.0 132 اجملموع

 % 11.2 23 سنوات 3أقل من  اخلربة
 % 45.1 93 سنوات 01-3بني 

 % 43.7 90 سنوات 01أكثر من 
 % 100.0 206 اجملموع

 % 88.80 183 معلم حاسب العمل
 10.20% 21 مشرف تربوي

 1.00% 2 أخرى
 % 100.0 206 اجملموع

 أداة الدراسة

االطـــــالع علـــــى البحـــــوث  لتحقيـــــق أهـــــداف الدراســـــة، مت     
ـــــــت موضـــــــوعات مشـــــــاهبة،  ـــــــيت تناول ـــــــاءمت  ووالدراســـــــات ال  بن

 ملكــةبامل اآليل احلاســب ملعلمــي املهنيــة للمعــايري وفقــا  ســتبانة اال
تعـــديل مـــع ، تســـاؤالت الدراســـة عـــنلإلجابـــة  الســـعودية العربيـــة

مراعــاة مت قــد و االســتبانة،  مــع طبيعــةتناســب ارات لتبعــض العبــ
اجلـزء األول عبـارة ، ينأمكونـة مـن جـز وكانـت ، األسس العلميـة

قــــــة عصــــــائص عينــــــة أســــــئلة للمتغــــــريات ذات العال أربعــــــةعــــــن 
العمــل(، وتكــون اجلــزء  اخلــربة،نــوع اجلــنس،  املعــدل،الدراســة، )
 ،والرياضــيات )احلســابســبعة جماالتمــن  االســتبانة الثــاين مــن
 ،احلاســـب تطبيقـــات و ،احلاســـب علـــوم و ،احلاســـب وهندســـة

 واحلاســــــــب ،التــــــــدريس واســــــــرتاتيجيات ،والتعلــــــــيم واحلاســــــــب
و ، معيــارا   مثانيــة عشــر، واشــتملت هــذه اجملــاالت علــى واملــنهج(

 . ( فقرة89)

 2 جدول
 االحاسب ومعاييره مجاالت المعايير المهنية لمعلمي
 المعايير اسم المجال رقم المجال

2و  1 احلاسب والرياضيات 1  
4و  4 هندسة احلاسب 2  
11و  1و  5و  6و  7 علوم احلاسب 4  
11و  9 تطبيقات احلاسب 4  
 12 احلاسب والتعليم 7
15و  17و  14 اسرتاتيجيات التدريس 6  
11و  16و  14 احلاسب واملنهج 7  
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( Likert Scale) اخلماســيومت اســتخدام مقيــاس ليكــرت      
درجـــات(، 4يكـــون موافـــق بشـــدة ) إذلقيـــاس مـــدى االســـتجابة 

(، غــري موافــق بشــدة درجتــني(، غــري موافــق )درجــات3 موافــق )
درجة امتالك  حساب ومت (.صفر)غري متحقق ،(ة واحدةدرج)

 اجـــد   منخفضـــة :)الـــوزن: النســـبة(: وفـــق اآليت، املعـــايري املهنيـــة
 متوســــــطة:) ،(2.80مــــــن أقــــــل – 2 منخفضــــــة) ،(2مــــــن أقــــــل)

 عاليـــة) ،(3.6مـــن أقـــل –3.2عاليـــة: ) ،( 3.2مـــن أقـــل -2.80
 ةقبولـــــنســـــبة املالروعـــــي يف ذلـــــك التقســـــيم  ، إذ(4-3.6ا: جـــــد  

مـــــن درجـــــة  %50كحـــــد أدىن وهـــــي   التعلـــــيم يف وزارة لتـــــدريسل
 االختبـــــارات املهنيـــــة للمعلمـــــني والقائمـــــة علـــــى املعـــــايري املهنيـــــة

 .للمعلمني

 وثباتها صدق أداة الدراسة
 مت االتساق الداخلي ألداة الدراسـة، صدق من للتحقق    
تعلــيم احلاســب جمــال  متخصصــني يفعلــى حمكمــني  هاعرضـ
 منهم  ، وطلبواملناهج وطرق التدريس اآليل،
 ،مـــــن حيـــــث صـــــحة العبـــــارة أداة الدراســـــةيف  الـــــرأيإبـــــداء 

 ومالءمتها ،ووضوحها
 .كــل عبــارة للمحــور الــذي تتبعــه  وانتمــاءالبحــث، ملوضــوع 

الـيت أوصـى  واإلضـافات مت إجراء التعديالتوبعد التحكيم 
 هبــا احملكمــون حــىت اكتملــت أداة الدراســة بصــورهتا النهائيــة.

لألداة باستخدام معامل كما مت حساب االتساق الداخلي 
 .االرتباط بريسون

 3جدول 
 الكلية والدرجة الدراسة أداة معايير بين االرتباط معامالت

 معامل االرتباط المعيار معامل االرتباط المعيار
1 .710** 10 .835** 
2 .627** 11 .627** 
3 .708** 12 .764** 
4 .750** 13 .655** 
5 .800** 14 .703** 
6 .774** 15 .722** 
7 .794** 16 .742** 
8 .753** 17 .710** 
9 .522** 18 .747** 

 ( أو أقل0.01** دالة عند مستوى )

الدرجة الكليـة كـان ب احملاور( أن ارتباط 1اجلدول رقم )يوضح 
جتــــاوز  فقــــدوثيقــــا ،  تــــرتبط ارتباطــــا   احملــــاورن مجيــــع إ إذ، عاليــــا  

، وكانـت مجيـع فقـرات 511.0 عامل االرتباط جلميـع الفقـراتم

، وهــــذا (0.01) أقــــل مــــن األداة دالــــة إحصــــائيا  عنــــد مســــتوى
ـــــــــــداخليصـــــــــــدق األداة بطريقـــــــــــة االتســـــــــــاق مؤشـــــــــــر إىل  . ال

 4 جدول
 الدراسة أداة لمكونات كرونباخ ألفا معامل قيم

 معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار

1 .903 10 .845 
2 .966 11 .851 
3 .770 12 .878 
4 .740 13 .883 
5 .904 14 .865 



 (2115يونيو  /هـ1441الرياض )رمضان    – 75العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس   

 

321 

 معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار معامل ألفا كرونباخقيمة  المعيار

6 .843 15 .865 
7 .885 16 .889 
8 .770 17 .949 
9 .783 18 .869 

                          977. )األداة(جميع المحاور                 

م معامــل ألفــا كرونبـــا  ااســتخدمت للتحقــق مــن ثبــات األداة   
(Cronbach's Alpha)، معامـل قيم( 1وضح اجلدول رقم )وي 

يـــــق اســـــتخدام عـــــن طر  الدراســـــة أداة ملكونـــــات كرونبـــــا  ألفـــــا
ة قيمــة ألفــا كرونبــا  لثبــات أداة الدراســ معامــل ألفــا كرونبــا .

 رياملعـايراوح معامـل الثبـات جلميـع ، وتـ(0.111) املـةلألداة ك
ممـا يشـري إىل ثبـات النتـائج الـيت  (،0.122 - 0.110ما بني )

ـــة ميكـــن أن تســـفر عنهـــا أداة الدراســـة  البحـــث لغايـــات ومقبول
 العلمي.

 اإلحصائيةالمعالجة 

تســـــــاؤالت الدراســـــــة اســـــــتخدم الباحـــــــث  عـــــــنلإلجابـــــــة      
الوصــــــــــــفية  يــــــــــــة: اإلحصــــــــــــاءاتاآلتاألســــــــــــاليب اإلحصــــــــــــائية 

، رافـــات املعياريـــة، النســـب املئويـــة(احلســـابية، االح )املتوســـطات
واختبـــار ت، ، معامـــل االرتبـــاط بريســـون، و لفاكرونبـــا أمعامـــل 

واختبــــار ، One Way ANOVAحتليــــل التبــــاين األحــــادي و 
 .فيهيش

 عرض النتائج ومناقشتها

يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم عرض النتائج ومناقشتها     
، ةالثمانية عشر  حول حماور الدراسة وفقا  ملرئيات عينة الدراسة

ما درجة السؤال:  ، لإلجابة عنبشكل عام وجماالت الدراسة
ملعلمي  امتالك معلمي ومشريف احلاسب اآليل للمعايري املهنية

 احلاسب اآليل؟

 4جدول 
 االمتالكالحسابي واالنحراف المعياري وترتيبها ودرجة حسب المتوسط  للمعاييراستجابات العينة 

رقم ال المتوسط  المعايير 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 الفقرات

 الدرجة الترتيب

 منخفضة 16 1 0.74 2.67 ة املتعلقة بعلم احلاسب اآليلاألساسي  ة يتقن املهارات الرياضي   1

 منخفضة 18 8 0.93 2.02 يلّم بالتصميم املنطقي. 2

 متوسطة 7 4 0.65 3.07 يعرف عمارة احلاسبات اآللية. 3

 متوسطة 6 4 0.65 3.18 يعرف شبكات احلاسب وتصميمها. 4

 منخفضة 17 2 0.83 2.52 .األساسّيةيعرف لغات الربجمة واملفاهيم الربجمية  5

 متوسطة 12 2 0.72 2.84 .يعرف أنظمة قواعد البيانات واستخداماهتا 6

 متوسطة 11 5 0.86 2.85 يعرف أمن املعلومات. 7

 عالية 5 5 0.63 3.21 .يعرف نظم التشغيل 8

 1 6 0.45 3.60 يعرف أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة ومهارات صيانته. 9
 عالية
ا  جد 

10 
يعرف مهارات وأساليب املعرفة والعمليات والتفكري واالستقصاء، وعالقة 

 متوسطة 9 4 0.80 2.91 احلاسب اآليل ببقية التخّصصات.

 عالية 2 1 0.72 3.40 يعرف القضايا األساسّية يف حمتوى احلاسب اآليل وعالقة احلاسب باجملتمع. 11
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رقم ال  المعايير 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 الدرجة الترتيب الفقرات

12 
والتطبيقات التقنية احلديثة واستخداماهتا يف يعرف أهم التقنيات واألدوات 

 منخفضة 15 2 0.85 2.75 التعليم.

13 
يعرف طرق تدريس منهج احلاسب اآليل جبانبيه النظري والعملي مبا يؤدي إىل 

 عالية 4 5 0.72 3.28 رفع مشاركة الطالب وفهمهم ألسس علم احلاسب والتمّكن من مهاراته.

 عالية 3 3 0.76 3.29 للحاسب يف التعليم العام وأنظمة التدريس وتعليماته.يعرف املناهج احلالية  14

15 
يظهر اّطالع ا ومتابعة لألحباث اجلديدة يف جمال التدريس الفّعال للحاسب، 

 منخفضة 14 3 0.94 2.76 وكيفّية تعّلم وتعليم الطالب حمتوى احلاسب يف اجملاالت املختلفة.

16 
يفهم مهارات تعّلم احلاسب لدى الطالب، ويظهر مسؤوليته يف تطوير 
 متوسطة 8 5 0.79 3.06 مهارات تعّلم احلاسب لدى طالبه، وجتاوز الصعوبات اليت يواجهوهنا.

17 
يستخدم موضوعات الربجمة واخلوارزميات لتنمية وتعزيز مهارات التفكري العليا 

 منخفضة 13 4 1.05 2.79 لدى طالبه.

18 
يبنّي أمهّية حتليل وتصنيف البيانات يف تطبيقات وبرامج وأدوات احلاسب 

 واالستفادة منها.
 متوسطة 10 1 0.94 2.91

عبارة واحدة ن أ( ميكن مالحظة 6ومن خالل اجلدول رقم )
" ة جدا  "عاليمتالك معلمي احلاسب هلا كانت درجة ا

 التاسع" املعيار ، وهي اليت متثل1.2مبتوسط حسايب بلغ 
يعرف أهم تطبيقات احلاسب اآليل الشائعة ومهارات 

احلاسب  بسبب احلاجة املستمرة للتعامل مع هعل"، ولصيانته
عند يف معمل احلاسب اآليل و جمال العمل  يف وتطبيقاهتا
إضافة إىل الشخصي لكل من املعلم واملشرف،  االستخدام

تدريبية يف مراكز التدريب وما  أن أغلب ما يقدم من دورات
أثناء تأمني معامل احلاسب يرتكز على هذه يف تم توفريه ي

ن معلم احلاسب يتوىل غالبا  صيانة ات والصيانة، إذ إالتطبيق
يف حني  لعدم توفر فين متخصص يف املدارس،  نظر ا معمله
ترتاوح  إذ، "عالية" ذات درجة امتالك معايري ةأربعكانت 
 حسب املتوسط احلسايب املعايري ، وأرقام3.40) -3.21بني)

القضايا (، وهي احملاور اليت ترتبط ب8,13,14,4,11)هي تنازليا  
، األساسّية يف حمتوى احلاسب اآليل وعالقة احلاسب باجملتمع

املناهج احلالية للحاسب يف التعليم العام وأنظمة  ومعرفة
طرق تدريس منهج احلاسب اآليل ، و التدريس وتعليماته

. ولعل ارتفاع االمتالك نظم التشغيل ا ، ومعرفةعمليو  ا  نظري
قررات احلاسب يربره املزاولة املستمرة هلا يف تدريسهم مل

 من وتركيز الكثري م املستمر على املناهج،هاطالعاآليل، و 
 يف حني الدورات التدريبية املقدمة هلم على هذه اجملاالت

ا  يف درجة متلك معلمي احلاسب لعدد تظهر النتائج اخنفاض
م احملاور حسب املتوسط وأرقا بلغت ستة حماور، املعايريمن 

ترتاوح املتوسطات  إذ (2,5,1,12,15,17) اتنازلي   احلسايب
حقق متوسطا  الثاين  فاملعيار(، 2.02 -2.79) احلسابية بني

( وهي درجة امتالك منخفضة، 2.02) متوسطهبلغ  احسابي  
عدم مزاولتهم هلا يف تدريسهم خنفاض هو املربر هلذا االولعل 

 وقلة الربامج التدريبية ذات ،نظرا  لعدم تضمني املقررات هلا
دراستهم هلا يف ب الرتباطها هباالعهد  ِقدمىل إ، إضافة العالقة
 اجلامعية.املرحلة 

 6جدول

 ستجابات العينة للمجاالت حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيبها ودرجة االمتالكا
رقمال  الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 

 منخفضة 7 0.76 2.34 الرياضياتو  احلساب 1
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رقمال  الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 
 متوسطة 2 0.59 3.12 احلاسب هندسة 2

 متوسطة 4 0.58 2.99 احلاسب علوم 3

 عالية 1 0.56 3.30 احلاسب تطبيقات 4

 منخفضة 6 0.85 2.75 والتعليم احلاسب 5

 متوسطة 5 0.74 2.94 التدريس اسرتاتيجيات 6

 متوسطة 3 0.71 3.09 واملنهج احلاسب 7
 متوسطة 68.6 28.2 املةداة كاأل 

    

ميكن مالحظة عدم وجود أي ( 6ومن خالل اجلدول رقم )
وجود جمال ميكن مالحظة جمال بدرجة عالية جدا ، كما 

للمعايري املهنية كانت درجة امتالك معلمي احلاسب واحد  
ثل مي الذي وهو ،(3.3)مبتوسط حسايب بلغ "عالية "  فيه

تضمن عله بسبب ، ول"تطبيقات احلاسب "اجملال الرابع
مقررات احلاسب اآليل يف التعليم هلذه التطبيقات، واستخدام 

ذات  جماالتكانت أربعة   يف حني، املعلمني هلا يف تعليمهم
(، 2.94 -3.12) ترتاوح بني إذ"، متوسطةدرجة امتالك "

 )وأرقام اجملاالت حسب املتوسط احلسايب تنازليا  هي 

أن جمالني كانت  (5رقم ) كما يتضح من اجلدول(،   6,3,7,2
توسط فقد كان املدرجة امتالك املعايري املهنية "منخفضة"، 

)احلاسب والرياضيات(، ولعل  للمجال األول (2.34)سايباحل
بعدم  عدم توفر التدريب، وقناعة بعضهمعدم املمارسة، و 

كانت درجة االمتالك   تها هلم يف الفرتة احلالية، يف حنيأمهي
(، 2.75بلغ ) توسط حسايبمنخفضة للمجال اخلامس مب

ن املواضيع تضمن هذا اجملال للعديد مب ذلك ريوميكن تفس
نية يف التعليم والتعلم اإللكرتوين احلديثة يف توظيف التق

وأنظمة إدارة التعلم واملكتبات الرقمية، وهي من املواضيع اليت 
مل تتضمنها برامج إعداد معلمي احلاسب اآليل يف الفرتة 

كما ميكن مالحظة أن درجة امتالك معلمي   .السابقة
" "متوسطة ، كانتلألداة كاملةاحلاسب للمعايري املهنية 

وهي تتوافق مع ما توصل له  ،(2.89)مبتوسط حسايب بلغ 
 احلاسريو ، (1032والسالمات والشهري ) (1031) الدرايسة

 أبوحليقة خضر و (و2015الطراونة) كدأ يف حني(، 1031)
 واقتصر ربايعة وزكارنة ،لمعايريل العينة امتالك( على 2016)
 حني يف ،لمعايري دون املشرفنياملعلمني ل( امتالك 1032)

توافر املعايري يف ضعف  إىل وجود (2008توصل الزهراين)
وأشارت ، الرياضيات املهنية الكلي لدى معلمي

يف  احلد األدىن من الكفاية ( إىل عدم حتقق1031املطريي)
 املعايري ملعلمات احلاسب، ورغم أن النتيجة متقاربة إىل حد
ما لكن الفرق قد يكون بسبب أن هذه الدراسة من وجهة 

 .نظرهم
 لإلجابـــة عـــنيف هـــذا اجلـــزء ســـيتم عـــرض النتـــائج ومناقشـــتها و 

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد الســـؤال الثـــاين: 
مســـتوى يف درجـــة امـــتالك معلمـــي ومشـــريف احلاســـب للمعـــايري 

، وهـــــل تعـــــزى هـــــذه الفـــــروق إىل امال  ة يف ختصصـــــهم كـــــاملهنيـــــ
(؟ ة )املعـــــدل، نـــــوع اجلـــــنس، اخلـــــربة، العمـــــلمتغـــــريات الدراســـــ

 7جدول 
 .الدراسة وفقاً لمتغير المعدل مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 والرياضيات احلساب
 091. 2.181 1.237 3 3.710 بني اجملموع

   567. 202 114.544 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع



 ...أمحد بن زيد املسعد: امتالك معلمي احلاسب اآليل للمعايري املهنية الوطنية يف 

 

325 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 احلاسب هندسة
 225. 1.465 506. 3 1.518 بني اجملموع

   345. 202 69.731 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 323. 1.168 393. 3 1.179 بني اجملموع

   336. 202 67.956 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 273. 1.307 402. 3 1.205 بني اجملموع

   307. 202 62.055 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 144. 1.825 1.299 3 3.896 بني اجملموع

   712. 202 143.767 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 128. 1.918 1.044 3 3.132 بني اجملموع

   544. 202 109.913 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 واملنهج احلاسب
 158. 1.752 881. 3 2.644 بني اجملموع

   503. 202 101.606 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 172. 1.683 519. 3 1.556 بني اجملموع

   308. 202 62.253 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع

 داللة ذات فروق وجود عدم( 1) رقم اجلدولمن  ني  يتب
 املهنية للمعايري احلاسب معلمي امتالك درجة بني إحصائية

 ملتغري وفقا  جمال  كل مستوى وعند جمتمعة، للمجاالت
 على يدل وهذا دالة، غري( ف) قيم عيمج جاءت إذ املعدل،

 يف استجابة أفراد العينة على اليؤثر املعدل اختالف أن

احلاسب مقارنة ، و لعل حداثة تدريس املهنية املعايري امتالك
دل عينة الدراسة كان غالبية معباملقررات األخرى، كما أن 

ا جد   تقدير ممتاز و جيدمن حصل على ن إ مرتفعا ، إذ
 .من أفراد العينة (72.8%ثل)مي

 .جدول 
 الجنس لمتغير تبعاً  الدراسة عينة إجابات بين الفروق نتائج

 الداللة مستوى ف المعياري االنحراف الحسابي الوسط عدد الجنس المعيار
 800. 065. 73134. 2.4263 64 ذكر الرياضيات و الحساب

 77159. 2.3082 142 أنثى
 079. 3.124 44658. 3.2910 64 ذكر الحاسب هندسة

 63049. 3.0467 142 أنثى
 090. 2.898 45511. 3.1767 64 ذكر الحاسب علوم

 61184. 2.9031 142 أنثى
 015. 6.016 37492. 3.5310 64 ذكر الحاسب تطبيقات
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 59341. 3.2027 142 أنثى
 458. 552. 70199. 3.1433 64 ذكر والتعليم الحاسب

 85160. 2.5727 142 أنثى
 131. 2.300 61321. 3.1570 64 ذكر التدريس استراتيجيات

 77686. 2.8462 142 أنثى
 552. 355. 62254. 3.2763 64 ذكر والمنهج الحاسب

 73639. 2.9998 142 أنثى
 230. 1.447 45778. 3.0695 64 ذكر المجاالت جميع

 58125. 2.8101 142 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة  (8) اجلدول رقم يتضح من
متوسطات درجات الذكور واإلناث يف  إحصائية بني

وهي  كاملةم للمعايري املهنية ملعلمي احلاسب لألداة  هامتالك
( بوجود فروق 1032) و زكارنة ختالف ما توصل له ربايعة

باستثناء جمال وكذلك جلميع اجملاالت ، ولصاحل اإلناث
 بني إحصائية داللة ذات يوجد فروق تطبيقات احلاسب إذ

، كون واإلناث لصاحل الذكور الذكور درجات متوسطات
 املتوسط احلسايب للذكور أكرب من املتوسط احلسايب لإلناث،

وجود جتهيزات يف بلصاحل الذكور و وميكن تفسري هذا الفرق 
تنقالهتم ، وسهولة تواصل املعلمني و ةمناسبالبنني مدارس 

 . لالستفادة من التقنيات

 2جدول 
 العملالدراسة وفقاً لمتغير  مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  الدراسة مجاالت

 والرياضيات احلساب
 002. 6.413 3.514 2 7.028 بني اجملموع

   548. 203 111.227 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع

 احلاسب هندسة
 001. 7.172 2.351 2 4.702 بني اجملموع

   328. 203 66.547 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 003. 6.088 1.956 2 3.912 بني اجملموع

   321. 203 65.223 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 022. 3.899 1.170 2 2.340 بني اجملموع

   300. 203 60.920 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 002. 6.274 4.298 2 8.596 بني اجملموع

   685. 203 139.067 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 026. 3.723 2.000 2 4.000 بني اجملموع

   537. 203 109.045 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 029. 3.592 1.782 2 3.564 بني اجملموع واملنهج احلاسب
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 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  الدراسة مجاالت

   496. 203 100.686 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 001. 7.273 2.133 2 4.266 بني اجملموع

   293. 203 59.543 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (9) اجلدول رقم يتضح من
متالك معلمي ( بني درجات ا0.05) ةلالدال عند مستوى

)معلم  احلاسب للمعايري املهنية تبعا  ملتغري طبيعة العمل
ألفراد العينة، وذلك للمجاالت جمتمعة، وعند  ومشرف(

مستوى كل جمال، وباستخدام اختبار شيفيه أظهر أن التغري 
، وهي ختالف ما توصل له ربايعة لصاحل املشرفني الرتبويني

ولعل ذلك  ( بوجود فروق لصاحل املعلمني،1032) زكارنةو 
ختيار ر أنفسهم، وأن ايمن تطو  املشرفنيمتكن  ببسب
إضافة إىل سهولة  ،أو وفق شروط مناسبة بعنايةكان فني  املشر 

 مشاركتهم يف األنشطة والفعاليات واملؤمترات مقارنة باملعلمني
 .الذين يثقل عاهلهم األعباء الدراسية

 16جدول
 الخبرةالدراسة وفقاً لمتغير  مجاالت( لمعرفة الفروق في ANOVAتحليل التباين اآلحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات الدراسة مجاالت

 الرياضيات و احلساب
 065. 2.768 1.570 2 3.140 بني اجملموع

   567. 203 115.115 داخل اجملموع
    205 118.255 اجملموع

 احلاسب هندسة
 528. 641. 224. 2 447. بني اجملموع

   349. 203 70.802 داخل اجملموع
    205 71.249 اجملموع

 احلاسب علوم
 798. 226. 077. 2 153. بني اجملموع

   340. 203 68.981 داخل اجملموع
    205 69.135 اجملموع

 احلاسب تطبيقات
 074. 2.633 800. 2 1.599 بني اجملموع

   304. 203 61.660 داخل اجملموع
    205 63.260 اجملموع

 والتعليم احلاسب
 074. 2.632 1.866 2 3.733 بني اجملموع

   709. 203 143.930 داخل اجملموع
    205 147.663 اجملموع

 التدريس اسرتاتيجيات
 051. 3.028 1.637 2 3.275 بني اجملموع

   541. 203 109.770 داخل اجملموع
    205 113.045 اجملموع

 واملنهج احلاسب
 137. 2.010 1.012 2 2.024 بني اجملموع

   504. 203 102.226 داخل اجملموع
    205 104.250 اجملموع

 مجيع اجملاالت
 602. 509. 159. 2 318. بني اجملموع

   313. 203 63.491 داخل اجملموع
    205 63.809 اجملموع
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 داللة ذات فروق وجود عدم( 30اجلدول رقم )من  يتبني  
 املهنية امتالك معلمي احلاسب للمعايري درجة بني إحصائية

 أقل)للخربة  جمتمعة، وعند مستوى كل جمال وفقا  للمجاالت 
سنوات(،  30 من سنوات، أكثر 30-1 سنوات، بني 1 من
ع قيم )ف( غري دالة، وهذا يدل على أن يجاءت مج إذ

اختالف اخلربة اليؤثر على استجابتهم يف امتالك املعايري 
 .، ولعل هذا يسبب طبيعة التخصص وأنه متجدداملهنية

 واالقتراحات أبرز النتائج والتوصيات

 الباحث إىل عدد من التوصياتتوصل ويف ضوء ما سبق،  
 :، من أمههاواالقرتاحات

  احلاسب،  ملعلمي املهنية عن املعايري توعوية برامجتقدمي
 .ممن هم على رأس اخلدمة

  العمل على تطوير برامج إعداد معلمي احلاسب، بشكل
مستمر يتوافق مع التطورات واملستجدات احلديثة، ليتمكن 

 مهامه بشكل مناسب. املعلم من أداء

  إجراء املزيد من الدراسات والتطوير للمعايري املهنية
 ملعلمي احلاسب اآليل.

 لمي احلاسب، بتفريغهم عمل أمهية التدريب املستمر
مديري املدارس واملناهج وغريها لدورات مشاهبة لدورات 
، وملدة فصل دراسي يف إحدى املعمول به يف وزارة التعليم
 .ملواكبة التسارع التقين اجلامعات، كل مخس سنوات

 المراجع

 بــداهلل.، و الســعدوي، عثمــانالرتكــي، عو ، يصــلعبــدالفتاح، فو .، حممــدتيغــزة، أ
(. املمارسات التقوميية ملعلمـي العلـوم مبرحلـة التعلـيم املتوسـط يف 2016)

جملـــــة الدراســـــات ضـــــوء تصـــــنيف األداء حســـــب االختبـــــارات الدوليـــــة. 
 . 318 - 320 (،3)1سلطنة عمان،  -الرتبوية والنفسية 

جنليزية باملرحلة الثانوية اللغة اإل ي(. درجة امتالك معلم1031)مين.احلاسرى، أ
اجمللـة .هتم التدريبيـةايات تكنولوجيا التعلـيم واحتياجـاة املنورة لكفىف املدين

 .139 - 121، 1السعودية،  ،العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعية

واقــع برنــامج إعــداد معلمــي الرتبيــة البدنيــة جبامعــة  (.1035احلــريب، مشــعان. )
الرتبيـــة  رســـالة .امللـــك ســـعود يف ضـــوء املعـــايري املهنيـــة الوطنيـــة للمعلمـــني

  .305-.13، 53. السعودية– وعلم النفس
(. درجـــة حتقـــق بعـــض املعـــايري 1032) بتســـام.، و أبـــو خليفـــة، اازيخضـــر، غـــ

ـــــوم الرتبويـــــة واآلداب  ـــــة ومؤشـــــرات أداء خرجيـــــي كليـــــة العل املهنيـــــة العاملي
العلــــوم  -دراســــات اجلامعيــــة يف األونــــروا مــــن وجهــــة نظــــرهم أنفســــهم. 

 . 729-711ملحق ، ،11ردن، ماأل- الرتبوية

ــــزام درجــــة .(1031) اهلل. عبــــد الدرايســــة، ــــوم معلمــــي الت  املهنيــــة باملعــــايري العل
 العلـوم: للبحـوث اخلليل جامعة جملة. املتغريات بعض ضوء يف للمعلمني
 .321-311(، 1)1: اإلنسانية

(. املعــــــايري الرتبويــــــة: دراســــــة 1008) عيد.، و العــــــامري، ســــــســــــنالــــــدهان، ح
 . 118 - 108،  (4)16مصر، -العلوم الرتبوية وصفية. 
(. املعـــــايري املهنيـــــة للتـــــدريس وضـــــرورهتا للتعلـــــيم يف 1031) ري.الرديســـــي،  ـــــ

 . 51 - 33 (،1)5السودان، م -جملة كلية الرتبية السودان. 
(. تصــــور مقــــرتح لتطــــوير أداء معلمــــي الرياضــــيات 1031) ســــن.رصــــرص، ح

جملـــة اجلامعـــة اإلســـالمية ة املعاصـــرة. مبـــدارس غـــزة يف ضـــوء املعـــايري املهنيـــ
ون البحـث العلمـي والدراسـات العليـا شـؤ  -للدراسات الرتبوية والنفسـية 

 . 112 - 151، (1)13فلسطني،  -غزة  -باجلامعة اإلسالمية 
 قبــــول اختبــــارات يف العــــامل جتــــارب (. بعــــض1033القــــوي. ) الزبيــــدي،  عبــــد
 .51-50، 21عمان.  سلطنة - الرتبوي التطوير جملةاملعلمني. 
واقـــع أداء معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة الثانويـــة يف (. 1008) .الزهـــراين، حممـــد

ـــة املعاصـــرة وعالقـــة ذلـــك بتحصـــيل طالهبـــم ، رســـالة ضـــوء املعـــايري املهني
 دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية.

عـداد املعلـم بكليـة الرتبيـة إ(. دراسـة تقومييـة لربنـامج 1001) .الشـرعي، بلقـيس
اجمللـة األكـادميي.  االعتمـاد معايري متطلبات وفق جامعة السلطان قابوس

 . 50-3، 1،العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي
مســتوى أداء معلمــي العلــوم  .(1032)حممــد  ،الســالمات و ،خالــد ، الشـهري

جملــة احتــاد . وديباملرحلــة االبتدائيــة يف ضــوء املعــايري املهنيــة للمعلــم الســع
 .318 - 330، 1 ،اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس

الكفايــات التدريســية الــيت ميتلكهــا الطلبــة املعلمـــون  (.2015) .حممــد، الطراونــة
ـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر املعلمـــــني املتعـــــاونني ـــــدربون يف املـــــدارس املتعاون . املت

 .831-801 (،1)11، م، اجلامعة األردنيةدراسات العلوم الرتبوية
(. الرضـا الـوظيفي للمعلمـني املختصـني يف احلاسـب 1031العرفج، عبداإلله. )

جملــة جامعــة أم . يف حمافظــة األحســاء علــيم العــام )بنــني(مبــدارس الت اآليل
 .111-111(، 3)1القرى للعلوم الرتبوية والنفسية.

(. برنامج تدرييب 1031)واألكرف، مباركة.  درية،املالكي، بو ،  فخرو، عائشة
مقــــرتح لتنميــــة مهــــارات إعــــداد أدوات تقيــــيم  رجــــات الــــتعلم يف ضــــوء 

الكويـــــــت، -اجمللـــــــة الرتبويـــــــة ة قطـــــــر. املعـــــــايري املهنيـــــــة للمعلمـــــــني بدولـــــــ
11(302) ،311 – 383. 

http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
http://www.seciauni.org/magazinTopics/38
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ــــــة لواقــــــع اســــــتخدام معلمــــــات و 1031) وى.احملمــــــدي، جنــــــ (. دراســــــة توعوي
مشـــرفات الرياضــــيات باملرحلــــة املتوســـطة للتقنيــــات و احلاســــب اآليل يف 

. جملــة ضـوء معــايري اإلنكيــت للجــودة الشــاملة باململكــة العربيــة الســعودية
  . 333 - 21،  (1)32مصر، - تربويات الرياضيات

أثر استخدام  .(1035) .أماين عبداحلميد، و ،  تار ،أمحد ، و صابر حممود،
املهــارات التدريبيــة لــدى معلمــي  برنــامج تــدرييب مقــرتح علــى تنميــة بعــض

 عـني - الرتبيـة كليـة جملـة. اإلعدادية أثناء اخلدمـة احلاسب اآليل باملرحلة

 .12-35(، 3)39. مصر– مشس

 يف العـــــام التعلـــــيم يف تعلـــــيم املعلوماتيـــــة(. 1001).بـــــراهيم عبـــــداهلل إ ،احمليســـــن
 نظـرة: نتجـه؟ أن جيـب وأيـن ؟ اآلن حـن أيـن  :السعودية العربية اململكة
ـــة ـــة دولي العلـــوم الرتبويـــة والدراســـات  -جملـــة جامعـــة امللـــك ســـعود. مقارن

 .(1)35اإلسالمية، 

 معلمـــي معـــايريهــــ(. 1434) .التعلـــيم العـــايلاملركـــز الـــوطين للقيـــاس والتقـــومي يف 
مشـــروع امللـــك عبـــداهلل بـــن عبـــدالعزيز لتطـــوير  ،الريـــاض اآليل، احلاســـب

 التعليم العام.

إطار املعايري املهنيـة ه(. 2143) .املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل
مشــروع امللــك عبــداهلل  ،الريــاض للمعلمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية،

 بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

تقييم األداء التدريسي ملعلمة احلاسـب اآليل (. 1031) .مشعان ةنور  املطريي،
 باملرحلــــة املتوســــطة يف ضــــوء معــــايري اجلمعيــــة العامليــــة للتقنيــــة يف التعلــــيم

 .ديةالسعو جامعة القصيم، كلية الرتبية، )رسالة ماجستري غري منشورة(.  
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 Abstract: This study aimed to identify the level of computer science teachers' possession of the national professional 

standards in computer science according to their perspective. It also explored the opinions of the study sample according to 

the variables of grade point average (GPA), gender, experience and nature of work. The validity and reliability of the 

questionnaire were verified, and all standards were of a high degree of constancy. The researcher has prepared a 

questionnaire of 89 paragraph divided into 18 standards and 7 areas and applied to a sample of (206) teachers and educational 

supervisors of Computer Science. The finding of the study uncovered that computer science teachers’ possession of 

professional standards in computer science was moderate, while possessing the standard (knowledge of the most important 

and common applications of computer and maintenance skills) was very high. The findings also showed no statistically 

significant differences (0.05) in averages that can be related to the rate of experience and gender variable, while there are 

differences for the nature of the work variable in favor of supervisors. The researcher, according to the mentioned findings of 

the study, has made some recommendations and proposals, including: the importance of acquainting the computer science 

teachers with the professional standards of computer science, provide short and long term training programs on continuous 

basis due to the rapid development in the area, and to develop programs to prepare them.  

Key words: Professional standards, professional standards for computer science teachers. 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
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الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.250)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جعةوال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
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   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5
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  اللغة الع  عة او االج،لعمية.

وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 
 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس

هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8
 و رف س.أللتحبع   

عد إمانتس م  قبأ إال   الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9
 اثفع  م  اليحّبيع .

التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة10
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 إرسا  البح ث إل  اليحبيع  واست بال ا مف  . .6
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