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 استخدامها في ضوء بعض  ومعدل مجاالتاالتجاه نحو بعض أدوات اإلعالم الجديد و 

 1معرفيةالو المتغيرات النفسية 
 

                                     ناهس الرقاص بن خالد                                        الرافعييحيى بن عبداهلل 
              أستاذ علم النفس المشارك، جامعة الملك سعودة الملك خالد          أستاذ علم النفس المشارك، جامع

 هـ7/4/4141  وقبل بتاريخ -هـ41/41/4141قدم للنشر
 
   
عينة من لدى  املعرفيةالنفسية و  بعض املتغرياتهدفت الدراسة إىل التعرف على االجتاه حنو أدوات اإلعالم اجلديد يف ضوء  : المستخلص   
ن حيملون اجتاهات وكشفت نتائج الدراسة إىل أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذي مبحوثاً، 111دراسة منوتكونت عينة ال السعودي،شباب ال
أشارت نتائج الدراسة  .ا%، وفيما يتصل بأكثر تطبيقات اإلعالم اجلديد استخدامً 01جيابية حنو أدوات اإلعالم اجلديد كانت عالية جدًا إ

تطبيقات أخرى ألدوات  ويليها استخدام، استخدام الفيسبوكمث ر أدوات اإلعالم اجلديد استخدامًا هي: اليوتيوب، يليه تويرت إىل أن أكث
نسبته  مبحوثاً ميثلون ما 081فيما يتعلق باملعدل اليومي الستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد أشارت نتائج الدراسة إىل أن   .اإلعالم اجلديد

بأهنم  من أفراد عينة الدراسة 481 ساعات يومياً وأكثر، كما أشار 41الدراسة يستخدمون اإلنرتنت مبعدل يومي أكثر من % من عينة 71
من أفراد عينة الدراسة يستخدمون اإلنرتنت مبعدل ساعتني  01ساعات يومياً، يف حني أن  1يستخدمون تطبيقات اإلعالم اجلديد مبعدل 

دم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات الشباب األكثر واألقل استخداماً لتطبيقات اإلعالم اجلديد عأظهرت النتائج يومياً. كما 
وجود فروق دالة إحصائيًا بني الشباب األكثر واألقل استخداماً وكذلك التفاؤل، والتشاؤم، وقلق املستقبل.  :يف كل من املتغريات النفسية

درجات جود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي و وكذلك   .إلعالم اجلديدلعية للتعلم لصاحل األقل استخداماً يف الدافاإلعالم اجلديد ألدوات 
 .الجتماعي لصاحل األكثر استخداماً إلعالم اجلديد يف القلق اااألكثر واألقل استخداماً لتطبيقات  الشباب

 ة للتعلم، القلق االجتماعي.اإلعالم اجلديد، التفاؤل، والتشاؤم، الدافعيالكلمات المفتاحية: 
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 مدخل إلى مشكلة الدراسة:
متباينـة، إجيابيـة أو سـلبية،  اجتاهـاتاألفـراد  ُيشكل          

اإلعـــالم املوضـــوعات اةيطـــة  ـــم، مبـــا فيهـــا و حيـــال األشـــياء 
وبالذات وسائل التواصل االجتماعي )تويرت، فـيس ، 4اجلديد
االجتاهــــات يف أهنــــا ، وتتمثــــل أديــــه دراســــة (يوتيــــوب.بــــوك، 

ــــ  تت ــــمن هــــذه  حمــــدد مهــــم لســــلوك األفــــراد يف املواقــــ  ال
األشــياء واملوضـــوعات، ووفقـــاً اــذا االفـــرتاض ميكننـــا الوقـــوف 

وجمــال  اإلعــالم،حنــو بعــض أدوات علــى يبيعــة اجتــاه األفــراد 
الــ  قـــد ملعرفيـــة النفســية وا ف ــاًل عـــن ا ثــار اســتخدامهم،

  .تنعكس على مستخدميها
 Social Networksاالجتماعيــة مواقــع الشــبكات د تعــو    

Sites (SNS)  أهم تطبيقات اإلعالم اجلديد وال  تعتمد  من
حبيـــــث يقـــــوم املاليـــــني مـــــن مســـــتخدمي   Web 2.0علـــــى 

، والوصول إىل العامل بتبادل املعلومات وا راءاإلنرتنت حول 
 نرتنـت كمسـتخدمير املعلومات املتعددة من خـالل اإلمصد

التفاعــــــل والتواصــــــل املتــــــوافرة بكثافــــــة علــــــى مواقــــــع تقنيــــــات 
بـر  تلـك ا وشبكاهتا االجتماعية. ولعل من أاإلنرتنت وأدواهت
    Twitterوتـــوتري   Facebookبوكاألدوات الفيســـ

   YouTube  (Ahn, 2011 .)ويوتيوب
ــــة يســــتخدمها  وغــــي   عــــن البيــــان أن الشــــبكات االجتماعي

 للقيـــــام بعـــــدد مـــــن مئــــات املاليـــــني مـــــن النـــــا  حـــــول العـــــامل
األنشطة من قبيل تبادل ونشر مقـايع الفيـديو )يوتيـوب( أو 
لتبــــــادل األخبــــــار والنصــــــوص القصــــــرية كمــــــا هــــــو ا ــــــال يف 
)تويرت(. كما توجد عدد من الشـبكات االجتماعيـة األخـرى 

يف جمــــاالت حمــــدده مــــن حيــــث  املتخصصــــة- ةشــــهر  األقــــل-
 ن البــاحثنيمــؤكــد عــدد لــذا ي ؛اةتــوى أو اجلمهــور املســتخدم

ـــــا  مواقـــــعأن  إخ ـــــاعها  إىلالتواصـــــل االجتمـــــاعي  تـــــا  من
للدراســة والبحــث للكشــ  عــن مــواين القــوة وال ــع  الــ  

يـرق وبـرامج  إجيادقد تؤثر على حياتنا اليومية، بل البد من 
                                                 

1
يطلق على اإلعالم اجلديد عدد من املصطلحات من قبيل: اإلعالم  

 مواقع التواصل االجتماعي  أواإلعالم االجتماعي،  أوالبديل،

ا ــــد مــــن و  هتــــاالالســــتفادة مــــن إجيابي تعامــــل معهــــالل يــــةتدريب
 (.Ahn, 2011)واجملتمعي سلبياهتا على املستوى الشخصي 

فعاليتها يف مواقع التواصل االجتماعي  حققتوقد     
كما حدثت ،   ش ى جماالت ا ياة اليوميةحياتنا اليومية يف

يرأت على الشرائح االجتماعية متنوعة جيابية  ويالت إ
-Na)من قبيل توفري فرص التعاون والوعي اجملتمعي  املختلفة

songkhla,2011)،  لق اياهم  فراداألتداول ف اًل عن
من خالل  واالقتصادية، والسياسية والصحية، االجتماعية،

 .تلك الشبكات االجتماعية
 النفسية املتنوعة أهنا قد أفر ت العديد من املشكالتبيد    

ال  ميكن النظر إليها بوصفها ضريبة القتحام تلك أدوات 
، القلق االجتماعيالتواصل االجتماعي حياتنا من قبيل 

هارات التواصل االنفعايل واالجتماعي، وإدال وضع  م
 إىللذا يواجه الرتبويون وا باء  ؛القيام بالواجبات األسرية
ت املتنوعة ال  تواجه مستخدمي وجود العديد من املشكال

أدوات التواصل االجتماعي ملا  مله تلك الوسائل من 
 .(Ahn, 2011)سليب  ىمنح
أن الوقت الطويل الذي  أشار عدد من الباحثني إىل وقد   

من  مواقع التواصل االجتماعييق يه الفرد يف استخدام 
العوامل األساسية املعوقة للتواصل األسري، األمر الذي قد 
أدى بالفرد إىل الشعور بالوحدة، واالكتئاب، والعزلة، 

مواقع واإلحباط يف أثناء استغراقه لوقت أيول أمام  واخلجل،
 Hamburges & Arzi,3003)التواصل االجتماعي 

;Bahk,2008).  
كما أدى استخدام اإلنرتنت إىل خفض دائرة العالقات  

بالوحدة النفسية، وكذلك  و يادة الشعوراالجتماعية، 
مواقع ارتفعت معدالت انتشار االكتئاب لدى مستخدمي 

(، 0110الكحكي،؛ 0111عمارة،)التواصل االجتماعي 
من  (0110(سنحمع ما كشفت عنه أي ًا ويتسق ذلك 

مواقع التواصل ثار نفسية سلبية نامجة عن استخدام آوجود 
مستوى  واخنفاضاالجتماعية، تتمثل يف العزلة  االجتماعي،



 ....حيىي الرافعي وخالد الرقاص: االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد وجماالت ومعدل استخدامها يف ضوء 

 3 

نتيجة لق اء الفرد لساعات يويلة يف  التحصيل الدراسي
 .يومياً مواقع التواصل االجتماعي استخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي انتشار ملعدل واملتفحص   
على العالية املؤشرات اإلحصائية  جيد أن ك رورة اتصالية

واقع التواصل االجتماعي مباهتمام اجلمهور السعودي 
فقد وصل عدد مستخدمي ، فيسبوك، يوتيوب..( )تويرت

مليون  4،0إىل  0141فيسبوك يف السعودية بنهاية عام ال
، %  40،0مستخدم أي ما ميثل معدل انتشار بنسبة 

هم  سعوديةي مستخدمي الفيسبوك يف الويذكر أن ثلث
( سنة ،  00-41)الشباب الذين ترتاوح أعمارهم مابني 

 الفيديو على موقع يوتيوب مقايع رفععدالت مقفزت  اكم
 وا دادت ،%011 بنسبة 0140إىل  0144من عام 

)كلية ديب لإلدارة ا كومية % 011بنسبة املشاهدة مرات
 : Spot Onت أون(، وقد أشار تقرير شركة سبو 0144، 

Public Relations   للعالقات العامة أن عدد املشرتكني يف
هم  ت ملن % يف السعودية 18خدمة فيسبوك يزيد على 

عامًا وتبلغ نسبة مستخدمي الفيسبوك السعوديني  01سن 
 (.0140%)أبو يالب،17الذكور 

جمهر الدراسات  ت  لعل الوقائع السابقة  تم علينا وضعها
وجماالت ة للكش  عن معدالت استخدامها املنهجي

امتد ذلك  بل اجلديد،لبعض أدوات اإلعالم  االستخدام
 من االستخدامات هذه عن ينتج ما إىل دراسة االهتمام

مما  . املعرفيةو  ةالنفسي املستويات  على خمتل ملتنوعتأثري اال
وهي على النحو ، البحثية من األسئلة اعددً  حقرت جيعلنا ن
 التايل:
ما يبيعية االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد    .4

 الشباب؟لدى 
من قبل ما أكثر أدوات اإلعالم اجلديدة استخدامًا  .0

 ؟هؤالء الشباب
ما معدل ساعات االستخدام اليومي ألدوات اإلعالم  .4

  اجلديدة؟

  استخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد؟ جماالتما  .1
واألقل  هل توجد فروق بني معدل الساعات األكثر .1

املتغريات بعض إلعالم اجلديد يف األدوات استخداماً 
 واملعرفية؟النفسية 

الدراســـــة إىل  قيـــــق األهـــــداف  تســـــعىأهددددددار الدراسدددددة: 
 ية:تا 
بعــض أدوات اإلعــالم الكشــ  عــن يبيعــة االجتــاه حنــو  -

ومعــــــــدل االســــــــتخدام  اوجمــــــــاالت اســــــــتخدامهماجلديــــــــد 
 اليومي.

ل االســتخدام معــديف  وجــود فــروقالوقــوف علــى مــدى  -
تبعـــــاً لعـــــدد مـــــن  يـــــددبعض أدوات اإلعـــــالم اجللـــــ اليـــــومي
 .النفسية واملعرفية املتغريات

  أهمية الدراسة:
بدرجات متفاوتة، يف  الدراسة،من املتوقع أن تسهم هذه 

 قيق عدد من املكاسب على كل من املستوى النظري 
 :أيتتطبيقي ال  ميكن إمجااا فيما يوال
حث النفسي يف اجملتمع السعودي إثراء أدبيات الب .4

أن والسيما املتصلة باالجتاه حنو أدوات اإلعالم اجلديد 
الدراسات النفسية املتعلقة باجتاهات حنو أدوات  تلك

اإلعالم اجلديد تعد قليلة نسبياً، وحديثة مقارنة باجملاالت 
 النفسية األخرى.

االستفادة من نتائج الدراسة ا الية يف الكش  عن  .0
اجتاهات يالب اجلامعة حنو أدوات اإلعالم  يبيعة

النفسية واألكادميية، ف الً اجلديد تبعاً لعدد من املتغريات 
 اليومي، ودوافعاستخدامهم معدل عن  عن الكش 
 . استخدامهم

 وة السابقة يف الوقوف على إمكانتساعدنا اخلط قد .4
تكفل ام االستفادة  للشباببناء برامج إرشادية وقائية 

 بشكل إجيايب. مواقع التواصل االجتماعييقات من تطب
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 مصطلحات الدراسة:
يف هذا اجلزء بتعري  مصطلحات  انسوف يقوم الباحث    

 :يتوهي على النحو ا الدراسة إجرائياً، 
 يعرف الجديد:اإلعالم بعض أدوات  االتجاه نحو -4

نسق  حنو أدوات اإلعالم اجلديد بأنه " Attitude االجتاه
سلبية،  مت و املعتقدات سواء أكانت إجيابية أمن التصورا

 )ومدة( غري تف يلية، وال   دد مدى مشاعر تف يلية أوم
اجلديد  اإلعالماالستخدام أو االبتعاد عن بعض تطبيقات 

  .، فيس بوك، يوتيوب..(تويرت)
عرف بأنه: يُ  : Social anxietyالقلق االجتماعي  -0

د، أو التهيب من انكماش اجتماعي مفرط أو الوجل الشدي
االختالط بالغرباء أو االختالط  م بدرجة تكفي للتأثري 
على الوظيفة االجتماعية ويتداخل يف عالقة الفرد برفاقه 
خلشيته ح ى من نظرة ا خرين له، ويف ا االت ا ادة ال 
يستطيع الفرد جمرد املغامرة أو التجرؤ با ديث أمام 

الباحثان إجرائياً هو ما  (. ويعرفه0114 عبد اهلل،(ا خرين
 يقيسه اختبار القلق االجتماعي املطبق يف هذه الدراسة.

نظرة استبشار حنو يُعرف بأنه " :Optimismالتفاؤل  -4
املستقبل، جتعل الفرد يتوقع األف ل، وينتظر حدوث اخلري، 

")عبد اخلالق، ويرنو إىل النجاح، ويستبعد ما خال ذلك "
4001). 

: " توقع سليب عرف بأنهي Pessimismالتشاؤم  -1
 ،، جيعل الفرد ينتظر حدوث األسوألألحداث القادمة

، ويستبعد ما عدا ذلك ويتوقع الشر والفشل وخيبة األمل
كل من يتم قيا   (، و 4001 ،إىل حد بعيد ")عبد اخلالق

التفاؤل والتشاؤم بالدرجة ال  حيصل عليها الفرد على 
عبد محد ها أ أعدة للتفاؤل والتشاؤم ال القائمة العربي

 (.4001)قاخلال
 أو"خلل  هو Future Anxiety:  قلق المستقبل -1

، شأ ينجم عن خربات ماضية غري سارةاملن نفسياضطراب 
للواقع وللذات من خالل  معريف إدراكيو ري   تشويهمع 

، مع املاضية غري السارة استح ار للذكريات واخلربات
صة بالذات جيابيات اخلاإلت خيم للسلبيات ودحض ل

، مما األمنحالة من التوتر وعدم  يف، جتعل صاحبها والواقع
واضح وتعميم الفشل لتدمري الذات والعجز ال يدفعهقد 

إىل حالة من التشاؤم من  هب ي، وتؤدوتوقع الكوارث
، واخلوف من املستقبل يفاملستقبل، وقلق التفكري 

، عةواالقتصادية املستقبلية املتوقاالجتماعية  املشكالت
 .(0111شقري، ) "الوسواسية وقلق املوت واليأ  واألفكار

ويتم قياسها يف هذه الدراسة بالدرجة ال  يتم ا صول 
  عليها يف املقيا  املستخدم.

هي حالة  :Learning Motivationدافعية التعلم  -1
داخلية لدى املتعلم  ض سلوكه حنو املوق  التعليمي 

لتعلم، وتتحدد يف هذه وتوجهه وتبقي عليه ح ى يتحقق ا
على  بحوثالدراسة بالدرجة الكلية ال  حيصل عليها امل

الرافعي، )الدراسة مقيا  دافعية التعلم املستخدم يف 
0110.) 

 حدود الدراسة:
 هـ.4144عام للبزمان التطبيق  تتحدد-4
تتحدد أي ًا باألداة املستخدمة يف الدراسة وهي  كذلك-0

قيس متغريات نرتنت تاإلبطارية اختبارات على صفحة 
استخدام أدوات اإلعالم اجلديد حنو  االجتاه)الدراسة 

التفاؤل االستخدام،  جماالتو وتطبيقاته، وعدد الساعات، 
  (القلق االجتماعيالدافعية للتعلم، قلق املستقبل، والتشاؤم، 

 .منطقة عسريالدراسة على عينة عشوائية من  واقتصرت-4

 :السابقة اإلطار النظري والدراسات
    اإلعالم الجديد وبعض أدواته: أواًل:
 وتكنولوجية معرفية ثورة اليوم اإلنسانية اجملتمعات تعيش    
 وسائل يف التطورات الراهنةلقد أفر ت ف مسبوقة، غري

 عن ختتل  مسات له جديداً  تصالياً ا منطاً  اجلديد اإلعالم
صال االتمنط  سمىت التقليدية، االتصالية مسات القنوات
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 الشخصي االتصال من كل بسمات يتسم إذ الوسطي،
 االتصالية وله وسائله اجلماهريي واالتصال املواجهي
 عدد قلة الشخصي االتصال مسات من فله اخلاصة،
 والتفاعل االتصال ق او م على السيطرة وإمكان املشاركني
 من كما له فورياً، الفعل رد ظهارإ وإمكان فكرياً  الثنائي
 املشاركني جتانس عدم من حيث اجلماهريي الاالتص مسات
 ظهر هنا ومن الرسائل، وفوريةاملكاين،  والبعد السمات،  يف

 .(0110)أمني،الوسطي االتصال مصطلح
 التفاعلية األبعاد دراسة على الباحثني بعض ركز وقد    
 وسائل وبني بينها واستكشاف االختالفات نرتنتلإل

 خيلق اتصايل كوسيط راهتاقد واختبار التقليدية اإلعالم
 املعرفية النا  احتياجات تشبع ثقافية اجتماعية شبكة

 بني ارتباط وجود ؛ لذا يفرتض بعض الباحثنيواالتصالية
 ولتجديد بالوسيلة، املتعلقة والدوافع الشخصية الدوافع
   ورايبورن باجملرين من كل يشري االستخدام دوافع

Palmgreen & Rayburn,  مواقع يستخدمون ا الن أن إىل 
 كل من :   إلشباع التواصل االجتماعي

 السيطرة، املثال سبيل على (الشخصية ا اجات-أ
 .) وااروب السعادة االسرتخاء،

مواقع التواصل  من تقليدياً  إشباعها ميكن ال  ا اجات-ب
الوقت،  ومت ية، االجتماعي التفاعل (مثل االجتماعي
 (.0110)الكحكي، .) املعلومات، والتسلية واكتساب

 ا اجة فإن واإلشباعات االستخدامات ملدخل ووفقاً   
 لتنتج والنفسية االجتماعية العوامل مع تتفاعل لالتصال
 من كل تأثري اختبار الباحثون حاول وقد لالتصال، الدوافع
اللذين  Disposition الشخصي عوالطب Attitude االجتاه
 استخدام من الفرد يهاعل حيصل ال  اإلشباعات على يؤثران

 .حياااجتاه الل احمددً  بوصفها مواقع التواصل االجتماعي
التواصل  مواقعويأيت يف مقدمة أدوات اإلعالم اجلديد أو 

 : أيتي مااالجتماعي 

أكـــرب مواقـــع الشـــبكات يعـــد و  :Facebook بوكالفيســـ .4
 االجتماعيــة مـــن ناحيــة ســـرعة االنتشــار والتوســـع، قيمتـــه

الشـــــركات،  يـــــاتتنـــــافس علـــــى ضـــــمه كرب الســـــوقية عاليـــــة وت
الفـيس بـوك هـي " التطبيقـات "  نقطـة القـوة األساسـية يفو 

أحنـاء العـامل  ال  أتاحت الشبكة فيهـا للمربجمـني مـن خمتلـ 
برجمــــــة تطبيقــــــاهتم املختلفــــــة وإضــــــافتها للموقــــــع األساســــــي. 

 API بوك املهمة للمربجمني بإنشاءن يف الفيسو العامل سّهلو 

وتساعدهم  ختتصر الكثري عليهم – مساعدةبرجمية  أكواد- 
 وبنــــاء تطبيــــق تســــتفيد ةالشخصــــي امللفــــات إىليف الوصــــول 
 /http://www.facebook.comمنه. ورابطه 

شبكة اجتماعية تقدم خدمة  د  يعو  Twitter: . تويرت0
 حبيث ميكن ملستخدميه إرسال  ديثات ال، تدوين ال

سواء عن يريق تويرت مباشرة، أو عن  ،اً حرف 411تتعدى 
ورابطه  .يريق التطبيقات اخلارجية ال  يقوم  ا املطورون

http://twitter.com/ 
 إمكان على املوقع كرةف تقومو    YouTube: . اليوتيوب4

 شبكة على الفيديو مقايع من تتكون ملفات ةأي إرفاق
 املستخدم يقوم أن فبمجرد ، مالية تكلفة ةأي اإلنرتنت دون
 هذه عدد من أي إرفاق من يتمكن املوقع يف بالتسجيل
 يتمكن كما ، العامل حول األشخاص ماليني لرياها امللفات

 من الفيديو مقطع ولح حوار مجاعي إدارة من املشاهدون
مل   تقييم عن ف ال ، املصاحبة التعليقات إضافة خالل
 مخس من مكونة نسبية قيمة إعطائه خالل من الفيديو
 نظر وجهة من مل  الفيديو أدية مدى عن لتعرب درجات

 فإن العاملي أليكسا لتصني  اويبقً  . املوقع مستخدمي
املواقع  أكثر حيث من الثالث املركز يف يأيت يوتيوب موقع
 ، Yahooياهو حمرك البحث من كل بعد ،مشاهدة العاملية
 (0110،أمني)  Googleوجوجل
 :القلق االجتماعيثانيًا: 
عصــــايب يف املواقــــ   بأنــــه قلــــقالقلــــق االجتمــــاعي يعــــرف    

 ويعد القلـق االجتمـاعيا للنشاط، االجتماعية. ويكون معوقً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://twitter.com/
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كتئــاب، وينتشـــر ا بعــد اال ثالــث االضــطرابات النفســية انتشــارً 
ا باأليفـال، بني عشرة ماليـني أمريكـي مـن كـل األعمـار بـدءً 

أنـــه خـــوف حـــاد يف املواقـــ   ىوهـــذا االضطــــراب يعــــرف علـــ
 ىاالجتماعيـــــة والــــــذي يصـــــاحبه إحـــــرا  يـؤثــــــر بالســـــلب علـــــ

املواقـــ  االجتماعيـــة، ويصـــاحبه نوبـــات مـــن اخلـــوف، وهــــذا 
صـابني يـدركون أن القلق ال يطابق الذهـان أو ااـو ، فـإن امل

ا وإن كان هذا الفهم ال قلقهم مبالغ فيه ويفهمون ذلك متامً 
انفعـال فهـو (.   (Bernstein,  2004يظهـر يف مرحلـة الطفولـة

وخــربة مؤملــة منــر  ــا عنــدما نتواجــد وســط جمموعــة مــن النــا  
ـــــــــق  ألننـــــــــا ال نشـــــــــعر بالراحـــــــــة يف ح ـــــــــور ا خـــــــــرين، والقل

اقـــــة االجتماعيـــــة، خلجـــــل وعـــــدم اللباالجتمـــــاعي يصـــــاحب ا
الــذين يعـــانون  االجتماعيـــة، واألشــخاصجتنــب التفــاعالت و 

مـــــــــن القلــــــــــق االجتمــــــــــاعي جيــــــــــدون صــــــــــعوبة يف التحــــــــــدث 
واالبتســـامة، و إجـــراء االتصـــاالت التليفونيـــة، و الـــدخول يف 

أو مقابلـــــــة النـــــــا  يف ا فـــــــالت،  بالغربـــــــاء،حجـــــــرة مليئـــــــة 
 ,Sharon & Soul) باستمرارالتفاعالت االجتماعية السيئة و 

1993    . ) 

شــديد الدائم و الــوف اخلــالقلــق االجتمــاعي  يت ــمنكمــا     
تســــمى  والــــ )ا الـــة واألشــــخاص يف مثـــل هــــذه  .رتبـــاكالوا

ا مـــا يتجنبـــون املشـــاركة يف غالًبـــ االجتمـــاعي(أي ـــا باخلــــواف 
ــــــل إلقــــــاء  ــــــة أو العامــــــة مث طــــــب، أو اخلاألنشــــــطة االجتماعي

القلــــــــق  إذ إنات. املقــــــــابالت مــــــــع ا خــــــــرين أو االجتماعــــــــ
ــــــــاه حــــــــول انتقــــــــادات  ــــــــز االنتب ــــــــؤدي إىل تركي االجتمــــــــاعي ي

  .(Schneier,2003)الغري
وميكن أن نستخلص مما سبق أن القلق االجتماعي هو     

الفرد يف املواق  ال  تتطلب به يشعر شديد توتر أو خوف 
التعامل مع ا خرين مما قد ينتج عنهـا الشعور باالرتباك يف 

عامة والعجز عن املشاركة يف األنشطة االجتماعية األماكن ال
 .بالشكل اإلجيايبيف ا ياة االجتماعية أو االندما  

 
 

  :والتشاؤم لثالثاً: التفاؤ 
يشيع بني النا  استخدام مفهومي التفاؤل والتشاؤم يف    

ومية يف ثنايا تعبرياهتم بدالالت ش ى أمناط حياهتم الي
يف ا ياة بوجه  التشاؤم توجهً ، فقد يعد التفاؤل وامتعددة

عام، أو صفة يوص   ا خمتل  األفراد، أو حالة نفسية 
    (.0111عبد اخلالق،)خارجه تتأثر بظروف داخل الفرد أو 

من التشاؤم والتفاؤل  ( أن كالً 4008ويرى األنصاري )    
ات الشخصية وليست حالة، عبارة عن مستني من مس

من السمات الصغرى أو  (4000عبد اخلالق ) د داويع
ال يقة للشخصية وليست من األبعاد األساسية للشخصية. 
وعند استقراء لطبيعية العالقة بني التفاؤل والتشاؤم، سنجد 

املفهومني، ودا  هنالك توجهني متباينني يف النظر اذين
 :يتعلى النحو ا 

واحدة التشاؤم مسة يرى أن التفاؤل و  الفريق األول: .4
اا قطبـان متقابالن مت ـادان،  ,Bipolarب القط ثنائية

لكل فرد مركز واحد على املتصل، حبيث يقع بني التفاؤل 
شاؤم الشديد على املتطرف على الطرف املوجب، والت

بصورة  –يت من ذلك أن الفرد الواحد الطرف السالب، و 
ال ميكن أن يكون مثاًل متفائاًل جدًا أو متشائماً  –عامة 
درجة واحدة على املتصل )وهو األمر ذاته  ن لهإ إذجداً، 

(. ويف 0114االنطواء( )األنصاري،  –ساط يف مسة االنب
 Colligan et al" )يرى " كوليجان وآخرون هنفسالسياق 

( بأن التفاؤل والتشاؤم مسات ثنائية القطب، متكننا 1994
من التنبؤ بالصحة اجلسمية لألفراد، ومستوى  صيلهم 

ية الذاتية، ومدى ممارسة العادات الصحية الدراسي، والكفا
 السيئة، وأحداث ا ياة ال اغطة، واالكتئاب.

مستان : ينظر إىل أن التفاؤل والتشاؤم الفريق الثاين .0
خر أن لكل مسة آ، مبعىن ولكنهما مرتبطتان، مستقلتان
ل  الدرجات على  مستقاًل نسبيًا جيمع بني خمتمتصاًل 

ع على متصل التفاؤل لكل فرد موقالسمة الواحدة، و 
 –مستقل عن مركزه على متصل التشاؤم، وكل مسة هنا تعد 
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أحادية القطب، تبدأ من أقل درجة على  –بشكل مستقل 
 ويتكرر األمرالتفاؤل )قد تكون صفراً( إىل أقصى درجة. 

(. 0114، )األنصاريبالنسبة للتشاؤم  –مستقاًل  –ذاته 
دقيقًا للتشاؤم.   امبعىن أن التفاؤل ليس بال رورة عكسً 

وتتيح هذه الرؤية للباحث قيا  هاتني السمتني مبقيا  
ميكن اعتبار درجة أحددا مقلوبًا لآلخر. إمجاالً  إذواحد 

جند أن لكل من وجه  النظر مربراهتما. وسواء مت اعتبار 
التشاؤم والتفاؤل من السمات ثنائية القطب أم أحادية 

كل من السمتني بشكل القطب فإنه ميكن إجراء دراسات ل
هذا ، وقد مت مستقل عن األخرى ومبقاييس فرعية مستقلة

 .     قام به الباحثان يف الدراسة ا الية اإلجراء الذي
تعــــــددت تفســــــريات العلمـــــاء والبــــــاحثني للتفــــــاؤل ولقـــــد     

والتشـــاؤم، ونعـــرض هنـــا بإجيـــا  إىل هـــذه التفســـريات،  ففـــي 
افرتض كل مـن Self- regulation ضوء منوذ  تنظيم الذات 

أن التفـــاؤل  (Scheier & Carver, 2001)شـــري وكـــارفر  
جيابيـة أو جـات إوالتشاؤم ميـثالن توقعـات للحصـول علـى خمر 

 للتعبري عن عمليـات نيمتقارب نيميثالن مؤشر  إذسلبية عامة 
خص الذي يتوقع ا صول التوافق النفسي، واملتفائل هو الش

يف حـــني يكـــون املتشـــائم  جيابيـــة يف املســـتقبل،إعلـــى خـــربات 
هو الشخص الذي يتوقع املـرور ربـربات سـلبية يف املسـتقبل، 
ويعتمــــد هــــذا التصــــور املفــــاهيمي علــــى منــــوذ  توقــــع القيمــــة 

ســلوكيات اإلنســان  كــل  اخلاصــة بالدافعيــة والــ  تشــري إىل أن
تنـــتظم حـــول الســـعي لتحقيـــق األهـــداف املنشـــودة أو جتنـــب 

يشعر الفرد عندها بالثقة أو  األهداف السلبية، والدرجة ال 
 كمـــا قـــام الشـــك يف مـــدى  قـــق تلـــك األهـــداف املنشـــودة.

بتأصــــــيل مفهــــــوم التفــــــاؤل   ,Seligman) 2006) ســــــيلجمان
عـــن أســـاليب العـــزو أو التفســـري  والتشـــاؤم يف ضـــوء نظريتـــه

Attributional styles  مـــن خـــالل النظـــر إىل كيفيـــة تفســـري
فـــــإذا كـــــان تفســـــريه الفـــــرد لألحـــــداث الـــــ  تقـــــع يف حياتـــــه، 

ا يف للمحصــالت الســيئة يــوحي بــأن الســبب ســيكون حاضــرً 
املســتقبل وســينطبق علــى كثــري مــن اإلحــداث فــإن هــذا الفــرد 

أن األســــباب علــــى أقــــرب إىل التشــــاؤم، أمــــا إذا دل تفســــريه 
قابلـــة للتغيـــري وال تنطبـــق إال يف نطـــاق ضـــيق فســـيكون هـــذا 

وذ  فـاألفراد الـذين الفرد أقرب إىل التفـاؤل. ويبقـاً اـذا النمـ
لـديهم األسـلوب التفسـريي املتفائـل يرجعـون علـة أو أسـباب 

اخلارجيــــة املؤقتــــة واةــــدودة أو  الســــيئة لألســــباباألحــــداث 
ــــــة  ــــــديهم األســــــلوب  يف حــــــنياجلزئي ــــــذين ل يرجــــــع األفــــــراد ال

التفســـــــريي املتشـــــــائم علـــــــة األحـــــــداث لألســـــــباب الداخليـــــــة 
 والدائمة والعامة أو الكلية.  

 المستقبل: ًا: قلقرابع   
قلـق املسـتقبل أحـد أنـواع القلـق الـ  تشـكل خطـورة ميثل     

يف حياة الفرد وال  متثل خوفاً من جمهـول يـنجم عـن خـربات 
ماضـــية )وحاضــــرة أي ــــاً( يعيشــــها الفــــرد جتعلــــه يشــــعر بعــــدم 

وتســبب لديـــه  .ويشـــعر بعــدم االســتقرار األمــن وتوقــع اخلطــر
بــه يف  ياليــأ  الــذي قــد يــؤدمــن التشــاؤم و  هــذه ا الــة شــيئاً 

هنايــة األمــر إىل اضــطراب حقيقــي وخطــري مثــل االكتئــاب أو 
يظهـر قلـق و  .(0111)شقري، اضطراب نفسي عصيب خطري

املســـــتقبل نتيجـــــة تعـــــرض الشـــــخص جملموعـــــة مـــــن التغيـــــريات 
يت ــمن قلــق . وبــذا املعــربة عــن الشــعور بعــدم الثقــة باملســتقبل

ئنـــان، واخلــوف هنـــا حالــة مـــن اخلــوف وعــدم االيم املســتقبل
 ـــا الفـــرد يف  واقـــ  غـــري املرغوبـــة الـــ  قـــد يُفاجـــأهـــو مـــن امل
نـــه حالـــة مـــن أويفســـر قلـــق املســـتقبل معرفيـــاً علـــى املســـتقبل، 

التمثيــــــــل املعــــــــريف التــــــــوتر وعــــــــدم الراحــــــــة واخلــــــــوف بســــــــبب 
ملستقبل مكونات معرفية قوية، أي ن لقلق اإللمستقبل، كما 

ـــر مـــن كونـــه انفعاليـــأ )املعرفـــة أواًل مث القلـــق(، اً نـــه معـــريف أكث
) قلق  التمثيل املعريف هو أسا  قلق املستقبل، ويعتمد د  ويع

املســتقبل( أي ــاً علــى القــدرة الذاتيــة للفــرد والــ  تســاعده يف 
الشخصــــــية ومواجهـــــــة  محولـــــــه إلجنــــــا  أهـــــــدافه حــــــث مــــــن

أنـه القلـق النـاتج  ، مبعـىن(Zaleski, 1996)التحديات اخلطـرة 
نظـرة  كمـا حيمـل يف يياتـه،  تـهمفاجآو سـتقبل عن التفكري بامل

 .ملا قد يتوقع حدوثه مستقبالً  تشاؤمية
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ويرى الباحثان أن قلق املستقبل هو حالة من الشعور     
االنفعايل يتص  باالرتباك وعدم االرتياح واخلوف جيعل 
تفكري الشخص سلبيًا حنو ا ياة بشكل عام واملستقبل 

الثقة بالنفس وتعطيل بشكل خاص، باإلضافة إىل عدم 
فاعل االجتماعي وضعفه على مواجهة على التقدرته 

املخاير والتحديات يف حياته، فقلق املستقبل خربة انفعالية 
اخلوف الغامض   دث للفرد حاالت منقد غري سارة 

حداث ال  سوف تقع، فيشعر بالتوتر والتنبؤ السليب لأل
يؤدي قد ، مما وال يق واالنقباض عند إسهاب التفكري فيها

 . يةإىل ضع  يف قدرة الفرد على  قيق أهدافه املستقبل
 التعلم ةخامسًا: دافعي

ــــنفس ملــــا      ــــة بالغــــة يف جمــــال علــــم ال ــــة بأدي  ظــــى الدافعي
و ديد أنواع  ها،وتكامل للدافعية من أدية يف بناء الشخصية

ي نشاط يقوم به الكائن ا ـي يكاد أ اإلنساين، فالالسلوك 
يكــــون لــــه هــــدف ومغــــزى يســــعى إىل  قيقــــه وإشــــباعه، إال 

واإلنســــان كــــائن حــــي قــــادر علــــى أداء تشــــكيلة واســــعة مــــن 
  الســـــلوكيات كـــــاإلدراك والتـــــذكر وحـــــل املشـــــكالت والـــــتعلم.  
وتــرب  أديــة الدافعيـــة مــن الوجهـــة الرتبويــة مـــن خــالل تأثريهـــا 

دافع؛ نه ليس هناك تعلم دون إ إذعلى تعلم وسلوك الطلبة؛ 
مــن الــتعلم يشــكل دافعــاً، ويــرى العديــد مــن علمــاء  دففااــ
ة يف وجـــــود الفـــــروق فس والرتبـــــويني أن األســـــباب الرئيســـــالـــــن

الفرديــة يف التحصـــيل بـــني املتعلمــني تعـــود إىل تبـــاين مســـتوى 
ـــديهم )قطـــامي،  (. كمـــا أن هنـــاك ارتبايـــاً 0111الدافعيـــة ل

من السلوك تكمن جمموعة  والدوافع؛ فوراءوثيقاً بني السلوك 
الدوافع ال  تسـتثري بـدورها السـلوك يف ظـروف معينـة وتعمـل 
علــــى اســـــتمراره حـــــ ى ينتهـــــي إىل غايـــــة معينـــــة هـــــي اإلشـــــباع 

 (. 0114عبد اهلل، )التوا ن  وإعادة
إىل أن تــــــأثري  (Ormrod, 1995)وتشــــــري ارمــــــرود         

 :أيتالتعلم وسلوك الطالب يتمثل مبا يالدافعية على 
ا هـدف معـني، فـاألفراد ي ـعون أهـدافً السـلوك حنـو  توجه-4

مث يقومـــون بتوجيــــه ســــلوكياهتم حنـــو تلــــك األهــــداف، و ــــدد 

ــــة تلــــك األهــــداف الــــ  يســــعى الطلبــــة إليهــــا؛  الدافعيــــة نوعي
 وهكذا فهي تؤثر على األهداف ال  خيتارها الطالب.

اجلهــــــد والطاقــــــة الــــــ  يبــــــذاا املتعلمــــــون لتحقيــــــق   ــــــدد-0
من كميـة اجلهـد والطاقـة الـ  يبـذاا تزيد الدافعية  إذاادف؛ 

ا املـــدى الـــذي يتـــابع بـــه مهمـــة، و ـــدد أيً ـــ ةالطالـــب يف أيـــ
الطالب املهمة حبما  وإخالص من جهة أو ب ـع  وعـدم 

 مباالة من جهة أخرى.
املثــــابرة فالدافعيــــة  ــــدد الدرجــــة الــــ  يســــتهل  ــــا  يــــزتعز -4

لـك الطالب نشـاياهتم باسـتقاللية ويثـابرون مـن أجـل تتمـة ت
ن باملهمـــــة ويثـــــابرون علـــــى إجنا هـــــا ؤو النشـــــايات، فهـــــم يبـــــد

وإمتامهـــا حـــ ى وإن قـــايعهم أحـــد أثنـــاء أداء تلـــك املهمـــة أو 
 عند شعورهم باإلحباط. 

علــــى معاجلـــة املعلومــــات بشـــكل حيقــــق ااــــدف؛  تشـــجع-1
ذلــــك أن الطــــالب اةفــــزين بالدافعيــــة ينتبهــــون أكثــــر، وهــــذا 

ل املعلومـــــات إىل االنتبـــــاه ضـــــروري مـــــن أجـــــل تســـــهيل دخـــــو 
الــــذاكرة العاملــــة والــــذاكرة يويلــــة املــــدى يف دمــــا  اإلنســــان، 
فعنـدما يستفسـر الطـالب اةفــزون بالدافعيـة عـن مهنـة معينــة 

ـــة  ون إىل فهـــم املـــادة بشـــكل جيـــد بـــداًل فـــإهنم مييلـــ مـــن حماول
ـــــــــــدون فهـــــــــــم، وتكـــــــــــون تلـــــــــــك األســـــــــــئلة أو  اســـــــــــتظهارها ب

ن أجـــل االستفســـارات مـــن أجـــل توضـــيح شـــيء معـــني أو مـــ
 ممارسة أكثر للمهمة.

 ــدد الدافعيــة ماهيــة األشــياء الــ   إذوظيفــة تعزيزيــة؛  اــا-1
تعز  الطالب، وذلك من وجهة نظر السلوكيني؛ فكلما كان 
الطــالب حمفــزين أكثــر لتحقيــق النجــاح الدراســي كــانوا أكثــر 

، وســيكونون منــزعجني فيمــا 01فخــراً حبصــوام علــى عالمــة 
 .81، أو ح ى عالمة11إذا حصلوا على عالمة 

األداء، إذ تؤدي الدافعية إىل  سني األداء وذلك   سني-1
كلمـا  ادت   إنه بسبب العوامل السابقة، وهنا نستطيع القول

 الدافعية عند الطالب  اد  صيل الطالب الدراسي
الباحثــان يف تعريــ  مقــرتح مفــاده أن " دافعيــة الــتعلم وينظــر 

العامـــة تتجســـد بوجـــود رغبـــة هـــي حالـــة متميـــزة مـــن الدافعيـــة 
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وميل داخلي عند املتعلم لبلو  أهداف التعلم، والتحسـن يف 
جمــال اخلــربة عــن يريــق بذلــه جهــود وعمليــات عقليــة موجهــة 
ألداء نشــــــــــايات أكادمييــــــــــة هادفــــــــــة واالســــــــــتمرار يف تلــــــــــك 
النشـــايات حـــ ى تتحقـــق حبيـــث يـــؤدي إشـــباعها إىل مكافـــأة 

 ورضا ذايت".
 الدراسات السابقة

اه حنو االجت يبيعةنتمكن من الوقوف على مالمح  لكي  
بعض أدوات اإلعالم اجلديد، سوف نعرض لبعض 
 الدراسات املنهجية ال  أجريت يف الثقافات العربية والغربية

عنيت بالوقوف على يبيعة اجتاهات الشباب حنو ال  
، للكش  عن أبعاد تلك الظاهرة، أدوات اإلعالم اجلديد

 نعرض أيتوفيما ي. ائج تلك الدراساتواالستفادة من نت
 ية: تراسات ال  تنتظم يف الفئات ا عدداً من الد

 أدواتبعض االجتاه حنو بدراسة  عنيتدراسات  -
 .ااستخدامهجماالت معدل و و  اإلعالم اجلديد

أدوات اإلعالم بدراسة االجتاه حنو  عنيتدراسات  -
 .ةواملعرفيضوء بعض املتغريات النفسية يف اجلديد 

 أدواتاالتجاه نحو بعض بدراسة دراسات عنيت .1
 :اإلعالم الجديد ومعدل ودوافع استخدامها

ام دوافع استخداهتمت بدراسة ( 0110) أمني دراسة   
يوب كأحد أدوات اإلعالم تو الشباب البحريي ملوقع ي

 الطالب من نيوعشر  نيواثنت مائة العينة بلغت ، وقداجلديد
 العامة البحرين امعات مملكةجب ونالدارس والطالبات
األهلية،  اململكة، البحرين، (جامعات على مو عة واخلاصة
 اجلامعي أهنم الشباب من  %71أفاد ، حيث)دملون

 الدراسة عينة تفاوتت وإن ، يوم بشكل لإلنرتنت يتعرضون
 إذ ، اإلنرتن مع الشباب هؤالء ال  يق يها الزمنية املدة يف
 أهنم يستخدمون %  40،4  العينة ثلث من أكثر ذكر
 00،0 أفاد يف حني اليوم، يف ساعة من أقل نرتنتاإل
 إىل ساعة من ترتاوح  منيةدة لإلنرتنت مل يتعرضون أهنم%

 الشباب استخدام دوافع متثلتوقد   .ايوميً  ساعتني

 باألخبار إمدادهم يف الرغبة يف يوتيوب ملوقع اجلامعي
 التسلية مث ،النادرة اإلخبارية واللقطات مة املصورةهامل

 مل تليفزيونية من برامج أجزاء مشاهدة يف والرغبة ،والرتفيه
 لنمط للتعرض والف ول ،مشاهدهتا من التمكن يتم

فقد  ،شباعات املتحققة، أما فيما يتعلق باإلجديد إعالمي
ال   اإلشباعاتشباعات املعرفية يف مقدمة جاءت اإل

شباعات التسلية  ققت لعينة الدراسة تالها  قيق إ
 والرتفيه وشغل أوقات الفرا  عند هؤالء الطلبة. 

هــــــــدفت الدراســــــــة إىل رصــــــــد ( 0110دراســــــــة حســــــــن )   
على يبيعـة وحجـم  مواقع التواصل االجتماعيوتوصي  أثر 

 األســرةالعالقــات والتفــاعالت االجتماعيــة واالتصــالية داخــل 
تبايـاً وقد توصلت الدراسـة إىل أن هنـاك ار . املصرية والقطرية

ســــلبياً بـــــني معـــــدل اســــتخدام املواقـــــع االجتماعيـــــة ومســـــتوى 
 ا ســلبياً ارتبايًــ وجــدتكمــا   ،األفــرادالتفاعــل االجتمــاعي بــني 

بـــني معـــدل االســـتخدام واخنفـــاض مســـتوى التحصــــيل  أي ـــاً 
كمــــا توصــــلت الدراســــة إىل أن   .الدراســــي لــــدى أفــــراد العينــــة

  دارةمواقـــــع الصـــــالفيســـــبوك واليوتيـــــوب واملايســـــبيس احتلـــــت 
كشبكات اجتماعيـة مف ـلة ألفـراد العينـة الـذين يعتـربون أن 

يف حالـــة حـــدوث مشـــكلة  األولأصـــدقاءهم يعـــدون املرجـــع 
 ام.
وهــــدفت الدراســــة إىل التعــــرف  (0110دراســــة خ ــــر )    

 ،املصــــري ملوقـــــع الفيســـــبوك اســــتخدام الشـــــبابعلــــى دوافـــــع 
كمـــا هـــدفت   ،والكشـــ  عـــن يبيعـــة العالقـــات االجتماعيـــة

)الســلبية  إىل رصــد و ليــل ا ثــار النفســية واالجتماعيــة اأيً ــ
ـــــى تعامـــــل عينـــــة الدراســـــة مـــــع موقـــــع واإل ـــــة( املرتتبـــــة عل جيابي

وذلــــــك مـــــن خــــــالل عينـــــة عمديــــــة متاحـــــة مــــــن  ،الفيســـــبوك
مســــــــتخدمي الفيســــــــبوك مــــــــن يــــــــالب اجلامعــــــــات املصــــــــرية 

جامعة القاهرة  يالباً يف 441( مقدارها واألجنبية)ا كومية 
ربيطانيــــــة. وقــــــد توصــــــلت الدراســــــة إىل أن دافــــــع واجلامعــــــة ال

التســـــلية والرتفيـــــه يـــــأيت علـــــى رأ  دوافـــــع اســـــتخدام يـــــالب 
% مـــــن 10،0وبنســـــبة مقـــــدارها  ،اجلامعـــــة ملوقـــــع الفيســـــبوك
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صـداقات  تكـوينجـاء دافـع  يف حـني ،عينـة املبحـوثنيإمجايل 
ودافـــــع التواصـــــل مـــــع ا خـــــرين وتطـــــوير عالقـــــات  ،جديـــــدة

% 14،0وبنسبة  ،تبتني الثانية والثالثةاجتماعية معهم يف املر 
فيمـــا يعتقـــد معظـــم  .% لكـــل منهمـــا علـــى التـــوايل47،1و)

اً اجتماعيــــة ثــــار آن موقــــع الفيســــبوك حيمــــل عينــــة الدراســــة بــــأ
 جيابية على حياهتم األكادميية.إ

 كشـ عنيـت بال  Al-Saggaf (2011دراسـة السـقاف )   
كة عــــــن جتربــــــة الفتيــــــات الســــــعوديات يف تعــــــاملهن مــــــع شــــــب

الفيســبوك، وذلــك مــن خــالل إجــراء مقــابالت شخصــية مــع 
ح فتـــــاة ســـــعودية ممـــــن يســـــتخدمن الفيســـــبوك ممـــــن تـــــرتاو  41

وقـد  .أهليـةيف جامعـة  سنة يدرسـون 01-40أعمارهن بني 
توصــــلت الدراســـــة إىل أن الفتيـــــات الســـــعوديات يســـــتخدمن 
الفيســـبوك  ـــدف ا فـــاب علـــى روابـــط الصـــداقة القائمـــة مـــع 

وللتعبــري عــن شــعورهن جتــاه خمتلــ   ،والقــدامىأقــراهنن اجلــدد 
الق ــــايا املطروحــــة ومشــــاركة ا خــــرين أفكــــارهم مــــن خــــالل 

 إىل باإلضــــافة ، ــــديث حمتــــوى ســــريهتن الذاتيــــة علــــى املوقــــع
أسئلة املسابقات واختبار املعلومات. كما  من خالل تسليةال

الفيســــبوك قات عــــرب اأن تكــــوين صــــدتوصــــلت الدراســــة إىل 
والشعور بكوهنن أكثر اجتماعيات من  بالثقةجبعلهن يشعرن 

أبدين ختوفهن من أن  غري أن بعض الفتيات األخريات ،قبل
 بأســـرهنؤثر علـــى عالقــتهن قـــد يــ االنشـــغال بالفيســبوكهــذا 

 وعلى  صيلهن الدراسي.
إىل التعــرف علــى مــدى  هــدفت)0144دراســة املصــري )   

 تواصــــــلملواقــــــع الاســــــتخدام الطلبــــــة اجلــــــامعيني الفلســــــطينيني 
االجتمـــــاعي، وأثـــــر ذلـــــك علـــــى متـــــابعتهم لوســـــائل اإلعـــــالم 

كما هـدفت الدراسـة أي ـاً إىل التعـرف علـى ا ثـار   األخرى،
وذلــــك  املواقــــع،الســــلبية واإلجيابيــــة الســــتخدام الطلبــــة اــــذه 

يالبـاً. وقـد توصـلت الدراسـة  11بالتطبيق على عينة قوامها 
مواقــــع  مــــن املبحــــوثني يســــتخدمون %10إىل أن مــــا نســــبته 

كما بينت   ،التواصل االجتماعي ملدة تصل إىل ساعتني يومياً 
الدراسة أن أهم سـلبيات اسـتخدام املبحـوثني ملواقـع التواصـل 

ــــــة األ مــــــات ال ــــــة االجتمــــــاعي تكمــــــن يف تغذي سياســــــية وهتيئ
و يــــادة االحتقــــان  ،ســــتقطاب الفكــــريالفرصــــة لعمليــــات اال

أهــــم %. أمــــا 78نســــبة وصــــلت إىل وب اخلالفــــات،وتعميــــق 
جيابيـــات فقـــد متثلـــت يف تعريـــ  املســـتخدمني مبوضـــوعات اإل

%. 17تســاعدهم علــى النقــاش مــع ا خــرين وبنســبة بلغــت 
أما ما يتعلق بتأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على 

فقد أظهـرت الدراسـة أن  األخرى،وسائل اإلعالم واالتصال 
صــح  ا يف مطالعــة الكتــب وقــراءة الا ملحوظًــهنــاك اخنفاًضــ

واجملــالت واالســتماع للراديــو ومشــاهدة الف ــائيات وبنســب 
 %. 81 -%71تراوحت ما بني 

( للتعـــــرف علـــــى اســـــتخدامات 0140دراســـــة جنـــــادات )    
سبوك ودوافع هذه االستخدامات األسرة األردنية لشبكة الفي

شباعات املتحققة منها. وقد توصلت الدراسة إىل أن مـا واإل
ت لــــديهن حســــاب شخصــــي مــــن املبحوثــــا %1,11نســــبته 

الـــــدوافع املتمثلـــــة بالبقـــــاء علـــــى  الفيســـــبوك، وأنعلـــــى موقـــــع 
القــدامى واجلـدد، واالســتمتاع والتســلية  األصـدقاءاتصـال مــع 

، و يــادة املعرفــة وااليــالع علــى أحــدث أوقــات الفــرا وشــغل 
التطــــــورات اةليــــــة والدوليــــــة هــــــي الــــــ  دفعــــــت باملبحوثــــــات 

شــباعات إلدراســة أن "الســتخدام الفيســبوك.  كمــا كشــفت ا
شـــباعات تقـــدمت علــى غريهـــا مــن اإل التواصــل االجتمــاعي"

عنـــد املبحوثـــات، ومبتوســـط حســـايب مرتفـــع مقـــداره  األخـــرى
ــــــى املقيــــــا  الربــــــاعي، عنــــــد اســــــتخدامهن ملوقــــــع  40,4 عل

الفيســبوك، ممــا يــدلل علــى أديــة هــذا املوقــع يف إبقــاء األفــراد 
 على اتصال وتفاعل مع بع هم بع اً.

استخدامات اهتمت ببحث ( 0140راسة املنتشري )د   
الشباب السعودي ملوقع اليوتيوب واإلشباعات املتحققة 

توصلت الدراسة . وقد مبحوثاً  111على عينة قوامها منه. 
إىل عدة نتائج مهمة، كالفروق بني الشباب من الذكور 

إن استخدام الذكور  إذواإلناث يف استخدامات اليوتيوب، 
من اإلناث، كما بينت أن اإلناث أكثر فاعلية  للموقع أكثر

من خالل رفع أفالم الفيديو على اليوتيوب، وأشارت 
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لتواصل االجتماعي استخداماً مواقع االنتائج إىل أن أكثر 
كأكثر اخلدمات « البحث»، وجاءت خدمة موقع اليوتيوب

«  قيق الذات»بر   يف حنياستخداًما من عينة الدراسة، 
 فع الشباب الستخدام اليوتيوب.يف مقدمة دوا

مدى  الكش  عنهدفت إىل  (0140دراسة أبويالب )    
االجتمــاعي   مواقــع التواصــلعلــى اعتمــاد اجلمهــور الســعودي 

كمصــــدر للمعلومــــات الصــــحية مقارنــــة باملصــــادر األخــــرى، 
والتأثريات املعرفية والسلوكية املرتبطة. وتكونـت عينـة الدراسـة 

الريــاض. وقــد توصــلت الدراســة  مبحوثــاً يف مدينــة 000مــن 
مــــا الوا أهــــم مصــــدر للمعلومــــات  والصــــيادلةإىل أن األيبــــاء 

نرتنــت وجــاءت شــبكة اإل الصــحية لــدى اجلمهــور الســعودي
وقـــد حظـــي موقـــع اليوتيـــوب علـــى درجـــات املتابعـــة مث موقـــع 

مـــن أهـــم األســـباب  تـــويرت ومـــن مث موقـــع الفيســـبوك، وكانـــت
عدهتم اختـــاذ قـــرارات املصـــادرة هـــو مســا كلالعتمــاد علـــى تلــ

معينة يف اجلانب الصحي، يليها مسـاعدهتم يف التغلـب علـى 
 التوتر والقلق. 

أدوات عنيدددددت بدراسدددددة االتجاهدددددات نحدددددو دراسدددددات .2
ضددددوء بعددددض المتغيددددرات النفسددددية فددددي اإلعددددالم الجديددددد 

  :والمعرفية
 Carnegieفريق حبثي جبامعة كارنيجي ميللون دراسة     

Mellon University إشكالية اإلنرتنت  حثبب؛Internet 

paradox له دوره يف خفض  اتقنيً  ااجتماعيً  عاماًل  وصفهب
االندما  االجتماعي ومستوى الصحة النفسية. وقد 

إىل  4001استغرقت هذه الدراسة عاًما كاماًل من عام 
أسرة على  74قامت هذه الدراسة بتدريب  إذ، 4001

ة مت قيا  أثر استخدام اإلنرتنت يف املنزل. وبعد فرت 
االندما  االجتماعي على أفراد تلك األسرة، ومستوى 
صحتهم النفسية، وقد كشفت نتائج الدراسة أن تلك 
األسرة أصبحت تعاين من اخنفاض مستوى العالقات 
االجتماعية نتيجة لزيادة معدل استخدامهم اإلنرتنت، 

وكذلك ظهور مشاعر الوحدة النفسية واالكتئاب لدى أبناء 
 (. Kraut, et al.1998)األسر  تلك
ال    Hamburger & Artzi (2003وآرثزي) هامبور دراسة  

 االستخدامات املختلفة بني العالقة اختبار إىلهدفت 
 الشعور ومستوى نرتنتلإل واالنبساييني لالنطوائيني
 يصفون ممنفردًا   81عدد العينة  بلغ النفسية، بالوحدة
 يرتاوح وممن نرتنت،اإل مستخدميمن بأهنم  أنفسهم
الدراسة  أدوات ت منت سنة، 18-41من  أعمارهم
 ايتشتك ومقيا  نرتنتاإل خدمات الستخدام مقيا 

 وأسفرت للوحدة النفسية، روسيل ومقيا  للشخصية
 اإلناث بني جوهرية اختالفات وجود عدم عن النتائج
 واالنبسايية االنطوائية مقيا  الشخصية يف والذكور
الشخصيات  وارتبطت أي اً، النفسية دةالوح ومقيا 

 لدى االنطوائية والشخصيات الذكور لدى االنبسايية
 الشخصية النفسية، وارتبطت بالوحدة إجيابياً  اإلناث

 نرتنتاإل باستخدام إجيابياً  بالعينة الذكور لدى االنبسايية
 يف حني الرتفيهية، واخلدمات املعلومات البحث عن يف

 اإلناث إجيابياً  لدى النفسية الوحدةو  االنطوائية ارتبطت
 كنتيجة نرتنتاإل على االجتماعية اخلدمات باستخدام
 .الشعور هذا من للحد وكوسيلة بالوحدة لشعورهم

الكش  عن اهتمت ب Bahk(2008) باهك دراسة   
 بلغت نرتنت،اإل يف واالجتماعي لالستغراق النفسي التحليل
 ةاناالستب أداة الباحث استخدم 041قوامها البحث عينة
 نرتنتاإل استخدام – نرتنتمع اإل االستغراق(مقاييس ومشل
 – الكمبيوتر ملكية – االجتماعي التفاعل من القلق –

 أن عن البحث نتائج وأسفرت ،)املتغريات الدميوجرافية
 دقيقة 81،0 بلغ نرتنتلإل العينة استخدام متوسط

 القلق ستوىم يف األعلى أن إىل النتائج أشارت يومياً،كما
 نرتنتاإل مع االندما  مستوى يف األعلى هم ،االجتماعي
 .بالوحدة الشعور من للتخلص اعتماداً عليه واألكثر
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اهتمت  Valkenburg & Peter( 2008)  وبيرت فالكنرب     
 ومفهوم نرتنتاإل على التفاعل االجتماعي عن بالكش 
 املراهقني من عينة على الدراسة هذه أجريت الذات،

 وافرتض سنة، 47 – 41 من العمرية املرحلة يف ااولنديني
 بالوحدة الشعور يعانون من الذين املراهقني أن الباحثان
 إلثبات نرتنتاإل يستخدمون ما غالباً  االجتماعي والقلق
 حبثياً  سؤاالً  الباحثان ويرح غريهم، من بدرجة أكثر هويتهم
 بني قهناك فرو  يكون أن ميكن مدى أي إىل :يف متثل

 النتائج من جمموعة عن الدراسة وأسفرت واإلناث؟ الذكور
 االجتماعي التفاعل من والقلق الشعور بالوحدة أن أدها
 ذاهتم املراهقني عن إفصاح على مؤشراً  كان العينة أفراد لدى
 اإلناث أن وات ح ا خرين، األشخاص مع نرتنتاإل على
 لتفاعلا من والقلق الشعور بالوحدة مستوى يف أعلى

 الذكور بني فروق ت حت ومل الذكور، عن االجتماعي
 نرتنت.اإل خالل من لآلخرين هويتهم يف إثبات واإلناث

 النفسية ا ثار رصد بعض( 0110دراسة ربيع)   
 تطبيقه الريفي خالل الشباب من ملستخدميها واالجتماعية

 ، تراوحتالشباب املصريمن  401مكونة من  عينة على
 القلقمن  وحبثت الدراسة كاًل سنة، 00-48من  أعمارهم

وقد  .واالغرتاب الذات وتقدير ،والتعقيد االجتماعي،
 نرتنت من أفراداإل  استخدام نسبة توصلت الدراسة إىل: أن

عليهم  أجريت الذين املصري الري  شباب من الدراسة عينة
 على حرًصا أكثر وكانت اإلناث ، %01,84 الدراسة
 أكثر اإلناث كانت أيً ا الذكور، نم اإلنرتنت استخدام
 أما الذكور، من لإلنرتنت للتطبيقات التفاعلية استخداًما
 الذكور أكثر كان فقد التفاعلية غري للتطبيقات بالنسبة

 الرتتيب يف الرتفيهية املواقع جاءت اإلناث، و من استخداًما
جاءت يف حني  اا، العينة أفراد تف يل حيث من األول
، وفيما واخلامس الرابع الرتتيب يف والسياسية قافيةالث املواقع
 فروق وجودكشفت الدراسة عن   االجتماعي القلقب يتعلق
 اإلنرتنت من مستخدمي واإلناث الذكور بني إحصائًيا دالة

 ووجود اإلناث، لصاحل وذلك املتوسط للمستوى بالنسبة
مستخدمي  من واإلناث الذكور بني إحصائًيا دالة فروق
 وذلك التعقيد متغري من  املرتفع للمستوى بالنسبة نتاإلنرت 
 دالة فروق االغرتاب وجود متغري وأظهر الذكور، لصاحل

للمستوى مغرتب  بالنسبة واإلناث الذكور بني إحصائًيا
 أي وجود  الذات متغري تقدير يظهر ومل اإلناث، لصاحل
 مستخدمي من واإلناث الذكور بني إحصائًيا دالة فروق
 أن إىل العينة أفراد أشاركما .املتغري اذا بالنسبة تاإلنرتن
 بسبب األحيان من كثري يف يأيت لإلنرتنت همجلوء

من قبيل عدم توفر  املستقبل يف األمان إحساسهم بعدم
للفتيات  بالنسبة الزوا  سن وتأخر التخر ، بعد فرص

 الكمبيوتر أمام باجللو  ذلك من مهرب عن فيبحثون
 ت.اإلنرتن واستخدام

كشفت أن يالب   (Karpinski,2009دراسة كريبنسكا )   
على معدل تراكمي  حصلوااجلامعة املستخدمني للفيسبوك 

قل من  مالئهم الذين ليس لديهم حساب على الفيسبوك أ
أيول يف تصفح الفيسبوك على  امبعىن أهنم يق ون وقتً 

حساب ق اء هذا الوقت يف دراستهم وحل واجباهتم 
  األكادميية.

( وال  هدفت إىل معرفة 0110دراسة الكحكي)   
 العوامل النفسية وبعض بالوحدة وعالقته نرتنتاإل استخدام
قطر، وقد تكونت  بدولة اجلمهور من عينة لدى الشخصية

 نرتنت ترتاوحلإل املستخدمني من 447عينة الدراسة
 واإلناث الذكور سنة من 11 من أكثر – 41 من أعمارهم

 من جمموعة عن وأسفرت القطريني. وغري القطريني ومن
 العينة من )1,11  إىل تصل عالية نسبة أن: أدها النتائج

 :االستخدام بدوافع يتعلق فيماو  يومياً، نرتنتاإل تستخدم
 يليه باملرح، الفرا ، والشعور وقت شغل الدوافع يف متثلت
 عن والبحث بالوحدة الشعور مث واملشكالت، ااموم نسيان

 يف املختلفة اجملاالت يف املعرفة اكتساب وجاء الصحبة،
 مع التواصل نرتنت، يليهاإل الستخدام النفعية الدوافع مقدمة
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 بعض مناقشة مث النا  مع التعامل يف وإجادة ا خرين
 الربيد استخدام وجاء .خالل املنتديات من األمور
 العينة تستخدمها ال  اخلدمات مقدمة يف لكرتويناإل
 مث والربامج الدرو  و ميل امللفات نقل هويلي نرتنتباإل

يليه ااات  و  يريق عن واألصدقاء األهل مع التواصل
 املواقع أكثر ومن األفالم ومشاهدة األغاين إىل االستماع

 الثقافية املواقع العينة هي أفراد تزورها ال  لكرتونيةاإل
 متوسطة بنسبة والشات املوسيقى مواقع وجاءت والتعليمية،

الدراسة  أشارتكما   .املنتديات ومواقع املواقع اإلخبارية مث
 بالوحدة الشعور مستوى بني دالة ارتباييه عالقة وجود إىل

 شعوراً  األكثر إذ إننرتنت، اإل استخدام وكثافة النفسية
 .نرتنتاإل استخدام معدل يف األعلى هم بالوحدة
 :السابقة الدراسات على التعقيب
فاحصـــة ملـــا استعرضـــناه مـــن دراســـات  حـــني نلقـــي نظـــرة     

للوقوف على  لحوظاتسابقة جند لزاماً علينا تسجيل عدة م
أوجــه قــوة تلـــك الدراســات لالســتفادة منهـــا؛ إلثــراء الدراســـة 
الراهنـــة وتوجيـــه مســـارها علـــى حنـــو أكثـــر دقـــة. ومعرفـــة نقـــاط 

 :يتا لتالفيها. وهي على النحو ا ضعفه
 معدالت مرتفعة  إىل عدد من الدراسات السابقة تشري

 أدية من يزيد مما مواقع التواصل االجتماعيالستخدام 
على بعض  االستخدام هذا عن الناجتة ا ثار دراسة

 املتغريات النفسية واملعرفية.
 السابقة ببعض املتغريات النفسية   الدراسات اهتمت

الذات  ومفهوم واالستغراق واالكتئاب كالقلق االجتماعي،
 سرتاتيجياتوا انطوائية( – بساييةان (الشخصية ونوع

 .لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي املواجهة
 االجتاه حنو أدوات ال  عنيت بدراسة  ندرة الدراسات

النفسية  تغرياتاإلعالم اجلديد وأثرها على بعض امل
 حني يفالسعودي، واألكادميية لدى الشباب يف جمتمعنا 

 نرتنتاإل اماتباستخد الدراسات من العديد اهتمت
 دوافع بدراسة منها البعض واهتم استخدامه وجماالت

 من قليلعدد  اهتم حني يف وإشباعاته، نرتنتاإل استخدام
 على نرتنتاإل استخدام تأثري اختبارب العربية الدراسات
دور  وأغفلت األسري والتفكك االجتماعي التفاعل
 .االستخدام هذا يف املؤثرة النفسية املتغريات

 ال  عنيت بالوقوف على يبيعة  ندرة يف الدراسات مثة
يف ثقافتنا اةلية،  مواقع التواصل االجتماعيحنو اجتاهات 
نتائج تلك الدراسات مل  سم بعد،  بعضأن  لىف الً ع

مواقع من حيث معدل الوقت الذي يق يه الفرد يف 
مواقع التواصل وكذلك جماالت  ،االجتماعيالتواصل 

 االجتماعي.
 الدراسة:  منهج
ـــــي      اســـــتخدم يف هـــــذه الدراســـــة املـــــنهج الوصـــــفي التحليل

ملالءمتـــه لطبيعــــة املشـــكلة وأهــــدافها ومتغرياهتـــا. ويقــــوم علــــى 
أســا  الوصــ  املــنظم للحقــائق واخلصــائص املتعلقــة بظــاهرة 

 على أسـا أو مشكلة حمددة بشكل عملي ودقيق. ويعتمد 
عالقة بني  ديد خصائص الظاهرة ووص  يبيعتها ونوعية ال

متغرياهتـا وأســبا ا واجتاهاهتــا ومــا إىل ذلــك مــن جوانــب تــدور 
ة معينــــة والتعــــرف علــــى حــــول ســــرب أغــــوار مشــــكلة أو ظــــاهر 

رض الواقــــــع. كمــــــا يتعــــــدى املــــــنهج الوصــــــفي أحقيقتهــــــا يف 
التحليلي جمرد مجع بيانات وصفية حول الظاهرة إىل التحليل 

ياســــــــــها والــــــــــربط والتفســــــــــري اــــــــــذه البيانــــــــــات وتصــــــــــنيفها وق
ـــــــائج منهـــــــا، وتســـــــتند البحـــــــوث الوصـــــــفية  واســـــــتخالص النت

 التحليلية إىل عدد من األسس مثل التجريد والتعميم. 
 :مجتمع وعينة الدراسة

عينـــة الدراســـة  شـــتقاقميثـــل اجملتمـــع الســـعودي، وقـــد مت ا    
حصـــــل مجيـــــع الشـــــباب يف  إذ، ةالســـــهل بالطريقـــــة العشـــــوائية

ا ضــــــمن عينــــــة علــــــى نفــــــس الفرصــــــة ليكونــــــو  منطقــــــة عســــــري
شــاباً ميثلــون  111الدراســة. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 

أعمـــــارهم  أ ـــــا تـــــرتاوحمدينـــــة املتواجـــــدين يف  منطقـــــة عســـــري
ة مــــــن ســــــنة. أكملـــــوا اإلجابــــــة علـــــى بطاريــــــ 01-40مـــــابني
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وكــــــــــان متوســــــــــط أعمــــــــــارهم  نرتنــــــــــتاالختبــــــــــارات عــــــــــرب اإل
 11,4باحنراف معياري وقدرة 41,47

 أدوات الدراسة:
، ايــــة يف دراســــتهمتالباحثــــان باســــتخدام األدوات ا  قــــام    

 بعد التحقيق من خصائصها السيكومرتية:
 القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم. .4
 اختبار قلق املستقبل.   .0
 الدافعية للتعلم. .4
 اختبار القلق االجتماعي. .1
 استمارة البيانات األولية. .1
وفيمــــــا يلــــــي اســــــتعراض األدوات املســــــتخدمة يف الدراســــــة،  
 :يتالسيكومرتية، وهي على النحو ا خصائصها و 
 :القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم 

( وتتكـون القائمـة 4001من إعـداد أمحـد عبـد اخلـالق )    
مـــن مقياســـني فـــرعيني منفصـــلني، أحـــددا للتفـــاؤل وا خـــر 

مة . ومت تقنني القائاً بند 41للتشاؤم وحيتوى كل منهما على
ــــــى  ــــــة عل ــــــة جبامعــــــة  4101يف صــــــورهتا النهائي ــــــاً ويالب يالب

الكويــت. وقــد مــرت هــذه القائمــة ربطــوات منهجيــة رصــينة 
صورهتا ا الية، وتتمتـع هـذه القائمـة ربصـائص  للوصول إىل
عاليــــة. وفيمــــا يتعلــــق بالصــــدق فقــــد مت عرضــــها  ةســـيكومرتي

على عـدد مـن اةكمـني ويلـب مـن كـل مـنهم وضـع تقـدير 
ونفــس تفــاؤل )لكــل بنــد لتحديــد مــدى كفاءتــه يف قيــا  ال

بالنسبة للتشاؤم(، وتراوحـت التقـديرات مـن صـفر إىل  األمر
وحسب متوسط تقديرات اةكمني لكل بند، واستبقيت  1

فقط، ف اًل  1و 4البنود ال  حصلت على متوسط تقدير 
 إذعــن حســاب صــدقه التال مــي باختبــار التوجــه حنــو ا يــاة 

قيـــــا  ، وم78,1 بلغـــــت نتـــــائج االرتبـــــاط مبقيـــــا  التفـــــاؤل
. كمــــــا اتســــــقت نتائجــــــه مــــــع بعــــــض 10,1التشــــــاؤم بلــــــغ 

التوقعــــات القائمــــة علــــى أســــس نظريــــة، والنابعــــة مــــن جمــــال 
كشــــــفت النتـــــائج عــــــن   إذدراســـــات االضــــــطرابات النفســـــية 

ا ارتبـــاط اليـــأ  واالكتئـــاب والقلـــق والوســـوا  القهـــري ســـلبيً 
 ا بالتشاؤم. بالتفاؤل، وارتبايها إجيابيً 

القائمـة علــى  وصـدق ثبـاتقق مــن قـد قـام الباحثـان بـالتحو 
 :يالباً  11مكونة عينة 
والتشــــــاؤم مت حســــــاب ثبــــــات القائمــــــة العربيــــــة للتفــــــاؤل   -

ــــــــــات بطريقــــــــــة  ــــــــــات أالثب ــــــــــام فكــــــــــان معامــــــــــل الثب لفاكرونب
 70,1 معامل الثبات للتشاؤم يف حني،  01,1للتفاؤل

بلغـت  إذ باختبـار قلـق املسـتقبلحساب صدقه التال مي  -
، ومقيـــا  التشـــاؤم -1،77قيـــا  التفـــاؤلنتـــائج االرتبـــاط مب

 .  71,1بلغ 
 :اختبار قلق المستقبل 

. بنـــداً  11 ( ويتكــون مـــن0144مــن إعـــداد الباحثـــان )    
املنهجيــــــة  مــــــن اخلطــــــواتوقــــــد خ ــــــع االختبــــــار إىل عــــــدد 

ته ا اليـــــة، مثـــــة عـــــدد ال بـــــأ  بـــــه مــــــن للوصـــــول إىل صـــــور 
عـــل الختبـــارات الـــ  تقـــيس قلـــق املســـتقبل، األمـــر الـــذي جيا

اكميـة استخدام أحدها أمراً مربراً علمياً، انطالقاً من مبدأ تر 
 بفحـــــــــص حمتـــــــــوى تلـــــــــك نياملعرفــــــــة. وعنـــــــــد قيـــــــــام البــــــــاحث

أهنا تعاين من أوجه قصور متعددة، منها  ااالختبارات، وجد
أن منظـــور املســـتقبل لـــدى الشـــباب الســـعودي عامـــل متغـــري 

لـذا رأى  ؛بغري السياق الثقايف واالجتماعي للحقبة املعاصـرة
لـــــق بإعـــــداد مقيـــــا  جديـــــد لق االباحثـــــان ضـــــرورة أن يقومـــــ

يف االعتبار اجلهود العلميـة السـابقة. وقـد  ْيناملستقبل، آخذ  
اجتـــــا  هـــــذا املقيـــــا  ليصـــــل إىل صـــــورته ا اليـــــة اخلطـــــوات 

 التالية:
املعنيـــة بالكشـــ   الســـابقة يـــالع علـــى اجلهـــود البحثيـــةاال -أ 

وقـد نـتج  غربيـة، ماملستقبل سـواء أكانـت عربيـة أ عن قلق
 بنداً.  11عن هذه اخلطوة استخالص

م  املقيــــا  يف صــــورته املبدئيــــة  -ب  بنــــداً إىل عــــدد مــــن  11قُــــدا
يف علـــــم الــــنفس بعـــــد تقــــد  تعريـــــ  قلـــــق  املتخصصــــني

                                                 
  السادة اةكمني على جهودهم، وهم : لكل من الشكر  انيقدم الباحث 
املري. أ.د عبدالرمحن مصيلحي. أ.د  إمساعيل.د مجال حممد علي. أ.د أ
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املســـتقبل، ويلـــب مـــنهم  ديـــد هـــل تتســـم صـــياغة تلـــك 
ــــــــديهم  ــــــــد؟ ومــــــــا إذا كــــــــان ل البنــــــــود بالوضــــــــوح أم بالتعقي

 رى؟مقرتحات ومالحظات أخ
يف ضوء مـا اقرتحـه اةكمـون مـن مالحظـات مت إدخـال  -  

لـت يف دمـج بعـض البنـود بعض التعديالت على املقيـا  متث
، وحذفت بعض البنود غـري املفهومـة، كمـا ابع ً مع بع ها 

ــــــبعض البنــــــود مت إدخــــــال تعــــــديالت يف الصــــــياغة الل غويــــــة ل
. وبــذا أصــبح املقيــا  يتكــون مــن لتكــون واضــحةالغام ــة 

وقـــد صـــيغت بـــدائل اإلجابـــة بطريقـــة "ليكـــرت"،  بنـــداً. 11
 أبداً(. ،نادراً  ،أحياناً  ،غالباً  ،وبتدر  مخاسي )دائماً 

وقــد مت تقــدير الكفــاءة الســيكومرتية للمقيــا ، وذلــك   -د
ثبـــــات والصـــــدق وذلـــــك علـــــى النحـــــو باســـــتخرا  دالالت ال

 :يتا 
ثبــات مقيــا  قلــق املســتقبل مت حســاب معــامالت االتســاق 

 لبنود مع الدرجة الكلية لالختبار ال  تراوحت ماالداخلي ل
 .17,1 -41,1بني 

صــــدق اةكمــــني: مبــــا أن اةكمــــني قــــرروا أن بنــــود املقيــــا  
تنتمــــي لألبعــــاد الفرعيـــــة اــــذا املقيــــا  بدرجـــــة مرتفعــــة مـــــن 

%، فهــذا يعــد مؤشــراً إضــافياً 81االتفــاق فيمــا بيــنهم بلغــت
 لصدق حمتوى األداة.

 لم: اختبار دافعية التع 
يعـــــد اختبـــــار لقيــــــا  الدافعيـــــة حنـــــو الــــــتعلم، وقـــــد أعــــــد     

ـــــة الـــــ  يواجههـــــا الطالـــــب يف املدرســـــة أو  للمواقـــــ  التعليمي
 اجلامعــــة وقــــد ُعــــرب هــــذا املقيــــا  ويــــور مــــن قبــــل ســــليمان

( باالعتماد على مقيا  كو يكي وأنتوسل. وتكـون 4080)
 فقرة. 41املقيا  يف صورته النهائية من 

 
 

                                                                       

عبداهلل سليمان. أ.د حممد السيد عبدالرمحن. أ.د السيد عبدالدا . أ.د محزة 
 ريي.الرياشي. د. امحد جابر. د. السيد الف ايل. د. السيد البح

 
 

 س السيكومترية:خصائص المقيا
 صدق المقياس:

مت اســــــتخرا  دالالت الصــــــدق اــــــذا املقيــــــا  مــــــن قبــــــل     
( عن يريق عرضـه علـى حمكمـني مـن ذوي 4080سليمان )

االختصاص يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية، وبناء 
فقــرة، وقــد مت حســاب  41علــى ذلــك اســتقر املقيــا  علــى 
لى كل بعد من أبعاد املقيـا  معامل االرتباط بني الفقرات ع

والدرجـــة الكليـــة للمقيــــا ، وقـــد كانــــت االرتبايـــات إجيابيــــة 
: معامـــــل يتملقيـــــا  داللـــــة صـــــدق علـــــى النحـــــو ا أعطـــــت ا

 –04,1ارتبـــاط الفقـــرات علـــى األبعـــاد الســـتة تراوحـــت بـــني
، ومعامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية تراوح مـا 74,1
 .14,1 –44,1بني
للتأكـــــــد مـــــــن ثبـــــــات أداة ( 0110) لرافعـــــــيوقـــــــد قـــــــام ا    

الدراســة يف الدراســة ا اليــة، قــام الباحثــان باســتخدام إعــادة 
االختبـــــار، وذلـــــك بتو يـــــع أداة الدراســـــة علـــــى عينـــــة مكونـــــة 

يالبــاً مــن خــار  عينــة الدراســة بفــارق أســبوعني بــني  41مــن
التطبيـــق األول والتطبيـــق الثـــاين، مث اســـتخر  معامـــل الثبــــات 

، 87,1امـــــل ارتبـــــاط بريســـــون، فبلغـــــت قيمتـــــهباســـــتخدام مع
وهذه النسبة وفق يريقة بريسون كافية إلعطاء املقيـا  صـفة 

 الثبات.
حبســاب صــدقه بعــد أن مت تغيــري صــياغة بعــض م كمــا قــا    

ــــــتالئم ــــــد، وإمكــــــان الفقــــــرات ل ــــــك خال  يــــــالب جامعــــــة املل
ـــــا  يف صـــــورته  ـــــذا قـــــام الباحـــــث بعـــــرض املقي اســـــتخدامه، ل

فقــــــرة، علــــــى جلنــــــة مــــــن  48كــــــون مــــــن األوليــــــة، والــــــذي يت
واملختصـــــني يف جمـــــال القيـــــا  والتقـــــو ، والرتبيـــــة  اةكمـــــني

اخلاصــة، وعلــم الــنفس الرتبــوي، واإلرشــاد الرتبــوي، واملنــاهج 
ويــرق التــدريس،  ــدف  كــيم املقيــا  مــن حيــث الصــياغة 

                                                 
  أ.د مجال حممد علي. أ.د يشكر الباحثان السادة اةكمني وهم :

املري. أ.د عبدالرمحن مصيلحي. أ.د عبداهلل سليمان. أ.د حممد  إمساعيل
السيد عبدالرمحن. أ.د السيد عبدالدا . أ.د محزة الرياشي. د. امحد جابر. 

 د. السيد الف ايل. د. السيد البحريي.
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اللغوية، ومدى وضوح الفقـرات، وانتمـاء الفقـرات ألبعادهـا، 
ــــة مالحظــــات يراهــــا اةكــــم والتعــــديل املقــــرتح  املناســــب، وأي

خرباء،  8مناسبة، وقد مت اعتماد الفقرات ال  أيد صالحيتها
%(، يف حـــــني اســـــتبعدت 81، أي بنســـــبة )41مـــــن أصـــــل 

الفقرات ال  حظيت بنسـبة أقـل مـن هـذه النسـبة، ويف ضـوء 
آراء اةكمـــــــني أعيـــــــدت صـــــــياغة الفقـــــــرات الـــــــ   تـــــــا  إىل 

 املناسبة، و ذا أصبح املقيا  صياغة، وحذفت الفقرات غري
 .فقرة 41 على يف صورته النهائية مشتماًل 

 :اختبار القلق االجتماعي 
وهـــــــو اختبـــــــار خمتصـــــــر لقيـــــــا  مـــــــدى الشـــــــعور بـــــــالقلق     

ــــــــــاحث ( وتتكــــــــــون 0144 )نياالجتمــــــــــاعي مــــــــــن إعــــــــــداد الب
أجتنـــب التحـــدث إىل أشـــخاص ال بنـــداً.  مـــن قبيـــل "40مـــن

 ا" أعرفهم جيدً 
املنهجيــــة  مــــن اخلطــــواتالختبــــار إىل عــــدد وقـــد خ ــــع ا    

للوصـــول إىل صـــورته ا اليـــة، فقـــد مت عرضـــه علـــى عـــدد مـــن 
ة امللــــك اةكمــــني يف كــــل مــــن جامعــــة امللــــك خالــــد وجامعــــ

ىل جــودة تلــك البنــود يف تقــدير إســعود وقــد أشــار اةكمــون 
 مشاعر القلق االجتماعي.

 ثبات المقياس:
 دا:مت حساب الثبات بطريقتني خمتلفتني  
ــــة فرد إذالقســــمة النصــــفية   -أ  ــــة املقيــــا  إىل فئ ، يــــةمت جتزئ

ا ووصـــــل معامـــــل االرتبـــــاط بـــــني فـــــردً  11و وجيـــــه لعـــــدد 
. وباســــــتخدام معادلــــــة ســــــبريمان يــــــراون  71,1اجلــــــزأين 

وهــــــــو دال عنــــــــد  81,1إىل   االرتبــــــــاطوصــــــــل معامــــــــل 
 .14,1مستوى 

ا ويبــق املقيــا  فــردً  44إعــادة التطبيــق علــى عينــة مــن   -ب
 11,1وكان معامل الثبات  يوماً  11مرتني بفاصل  مي 

 صدق المقياس:
وذلــك  يالصــدق التال مــ الصــدق باســتخداممت حســاب      

وحســـب معامــــل االرتبــــاط بــــني  فــــرداً،11قوامهــــا  ةعلـــى عينــــ
ــــة  ــــا  القلــــق االجتمــــاعي والقائمــــة العربي درجــــاهتم علــــى مقي

للتفــــــــــاؤل والتشــــــــــاؤم ووصــــــــــل معامــــــــــل االرتبــــــــــاط مبقيـــــــــــا  
 .1،80، ومقيا  التشاؤم بلغ -1،17تفاؤلال

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
مت إعداد مقاييس الدراسة لقيا  املتغريات النفسية وهي  -4

ف الً والقلق االجتماعي، التفاؤل والتشاؤم وقلق املستقبل 
 . كمقيا  معريف  عن اختبار لقيا  الدافعية حنو التعلم

  االجتاه حنو أداوت لقيامفصلة  ةانمت إعداد استب -0
 اإلعالم. 

مت وضع أدوات الدراسة بعد التأكد من كفاءهتا  -4
رتنت كما يف صفحة أو رابط يف اإلن السيكومرتية على

 ي: تالعنوان اآل
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?for

mkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E

6MQ 

قام الباحثان مبساعدة عدد من املعيدين ويالب  -1
بوضع الرابط  الدراسات العليا يف جامعة امللك خالد 

ال   السابق يف عدد من الصفحات واملنتديات التعليمية 
 . م العمريةيتجمع فيها الطالب مبختل  شرائحه

قام الباحثان باستبعاد فئة اإلناث لعدم توفر العدد  -1
التحليل  واقتصرت إجراءاتاملناسب للتحليل اإلحصائي 

 اإلحصائي على فئة الذكور يف هذه الدراسة.
بعد ذلك مت مجع البيانات وفئات االستجابة املختلفة،  -1

 ها وتفسريها.للتحلي
ستخدمت ا :خامسًا: أساليب التحليل اإلحصائي

 :يةتالتحليالت اإلحصائية ا 
 .املتوسطات واالحنرافات املعيارية -
 .اختبار )ت( للفروق بني املتوسطات -
 
 

                                                 
 النهاري،  وهم ناي  نيمن الفريق املساعد للباحث كالً   يشكر الباحثان

عبدالرمحن القرين، وهاجد العتييب، و عبدالرمحن العنزي على مساعدهتم يف 
موصول ، أي ًا الشكر الدراسة يف عدد من املنتديات رابط أدواتنشر 

 .لطالب ويالبات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhUnBVLWdrRkxsMzZDcUJ0cnhYU1E6MQ
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 وتفسيرها نتائج الدراسة
طبيعيددددددددة االتجدددددددداه نحددددددددو بعددددددددض  األول: مدددددددداالسدددددددد ال 

  الجديد؟أدوات اإلعالم 
تلقـــي دراســـة اجتاهـــات عينـــة الدراســـة حنـــو بعـــض أدوات     

ال وء مبا يسمح بتكوين صورة أكثر وضوحاً  اإلعالم اجلديد
ملالمح تلك االجتاهـات يف اجملتمـع العـام، ولكـي نـتمكن مـن 

هل لـديك  :هالقيام بتلك املهمة عمدنا إىل تقد  سؤال قوام
اجتاهات إجيابية أم سلبية يف ظـل مـا يشـهده العـامل اليـوم مـن 

حياتنــــــا  يحاعلــــــى شــــــ ى منــــــ تــــــأثري أدوات اإلعــــــالم اجلديــــــد
وقد كشفت النتائج عن وجود اجتاهـات إجيابيـة حنـو  مية؟اليو 

 :يتجلديد كما يف الرسم البياين ا أدوات اإلعالم ا
اتجاهات عينة الدراسة نحو بعض أدوات اإلعالم  1 شكل

 الجديد

 
 

أن اجتــاه عينــة  4 شــكلمــن خــالل مــا ســبق يت ــح مــن     
رهم الدراسة حنو اإلعالم اجلديد متسقاً مع تصـوراهتم ومشـاع

% مـن 01ال  تسري يف الوجهة اإلجيابية فقد أشار ما نسـبته
جيابية حنو تطبيقـات إن لديهم اجتاهات أأفراد عينة الدراسة ب

% مــــــن أفــــــراد عينــــــة 41اإلعــــــالم اجلديــــــد يف حــــــني أوضــــــح 
ن لــديهم اجتاهــات ســلبية حنــو تطبيقــات اإلعــالم أالدراســة بــ

إجيـــــايب حنـــــو اجلديـــــد. فالنتـــــائج إمجـــــااًل تشـــــري إىل اجتـــــاه عـــــام 
 استخدام أدوات اإلعالم اجلديد. 

 أكثددددددر أدوات اإلعدددددددالم الجديدددددددد الثددددددداني: مددددددداالسدددددد ال 
 استخدامًا؟

 
 

 أدوات اإلعالم الجديد األكثر استخداماً 2 شكل

 
 

    
ن أكثـــــر تطبيقـــــات اإلعـــــالم اجلديـــــد أبـــــ 0 شـــــكل ويوضـــــح 

ــــــوب اســــــتخدامً  ــــــاً أهنــــــم  411أشــــــار ) إذا هــــــي اليوتي مبحوث
يف مشــاهدة مــا يعــرض علــى اليوتيــوب نــت يســتخدمون اإلنرت 
مــن أفــراد عينــة الدراســة يســتخدمون  011يف حــني جنــد أن 

من أفراد  011أن ، و  041الفيسبوك تويرت، يليها استخدام 
  .إلعالم اجلديدلنة الدراسة يستخدم تطبيقات أخرى عي

ام اليومي ما معدل ساعات االستخد الثالث:الس ال 
 ؟ ألدوات اإلعالم الجديد

اإلعالم  ألدواتمعدل ساعات االستخدام اليومي  3شكل 
 الجديد

 
ن املعدل اليومي الستخدام أب 4 شكليت ح من     

مبحوثاً  081تطبيقات اإلعالم اجلديد يشري إىل أن 
ساعات  41يستخدمون اإلنرتنت مبعدل يومي أكثر من 
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من أفراد عينة الدراسة  481 وأكثر، كما أشار يومياً 
ساعات  1 طبيقات اإلعالم اجلديد مبعدلون تيستخدم

من أفراد عينة الدراسة يستخدمون  01يومياً، يف حني أن 
ني يوميًا وتلتقي هذه النتيجة مع ما اإلنرتنت مبعدل ساعت
 من  %71 نأ( إىل  0110أمني ) أشارت إليه دراسة

 وإن ، يومي بشكل لإلنرتنت اجلامعي يتعرضون الشباب
 هؤالء ال  يق يها الزمنية املدة يف الدراسة عينة تفاوتت
  العينة ثلث من أكثر ذكر إذ اإلنرتنت، مع الشباب

 يف ساعة من أقل نرتنتاإل أهنم يستخدمون  4,40%
 دةإلنرتنت ملا يستخدمون % 0,00يف حني  td اليوم،
   ا.يوميً  ساعتني إىل ساعة من ترتاوح  منية

أدوات اسددتخدام تطبيقددات  مددا مجدداالتالسدد ال الرابددع: 
 ؟اإلعالم الجديد

 استخدام تطبيقات أدوات اإلعالم الجديد مجاالت 4 شكل

 
مواقــــــع التواصـــــــل جمـــــــاالت ن أبــــــ 1 شـــــــكليت ــــــح مــــــن     

مــــنهم  %81 يتعلــــى النحــــو ا  ةكانــــت مو عــــ  االجتمــــاعي
التواصــــــــل مـــــــــع يســــــــتخدمون اإلنرتنـــــــــت للرتفيــــــــه والتســـــــــلية و 

ســـة مـــن أفـــراد عينـــة الدرا %1,47، كمـــا جنـــد أن األصـــدقاء
يف األغـــــــــراض  مواقـــــــــع التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعييســـــــــتخدمون 

التعليميـــــــة واألكادمييـــــــة والبحـــــــث، يليهـــــــا اجلوانـــــــب الثقافيـــــــة 
يف حــــني حصــــل ، %01 واملعرفيــــة وقــــراءة الصــــح  اليوميــــة

عــن  والبحــثدوافع الشــرائية والتســوق لــاســتخدام االنرتنــت ل
ـــــة ســـــتجداتامل ـــــى نســـــبة قليل بلغـــــت و ، %1,00قوامهـــــا  عل

لكـرتوين واجلـوال وتصـفح د اإلاسـتخدام الربيـجوانب أخرى ك

، وجنــد أن نتــائج %01بعــض املواقــع اإلباحيــة علــى مــا نســبته
الدراســـة ا اليـــة تتفـــق مـــع مـــا توصـــلت إليـــة دراســـات ســـابقة  

ال  توصلت إىل أن دافع التسلية  (0110خ ر ) كدراسة 
والرتفيه يأيت على رأ  دوافع اسـتخدام يـالب اجلامعـة ملوقـع 

مــــــن إمجــــــايل عينــــــة   %0,10، وبنســــــبة مقــــــدارها الفيســــــبوك
جــــاء دافــــع تكــــوين صــــداقات جديــــدة،  يف حــــني ،املبحــــوثني

ودافع التواصل مع ا خرين وتطوير عالقات اجتماعية معهم 
% 47،1% و14،0يف املــــــرتبتني الثانيــــــة والثالثــــــة، وبنســــــبة 

 لكل منهما على التوايل. 
ات فروق بين معدل الساعتوجد  لالخامس: هالس ال 

في لتطبيقات اإلعالم الجديد األكثر واألقل استخداماً 
 المتغيرات النفسية؟

 (1)جدول
ا الفروق بين أن أفراد عينة الدراسة األكثر واألقل استخدامً 

 ةفي بعض المتغيرات النفسيلتطبيقات اإلعالم الجديد 
األكثددددددر اسددددددتخداماً  المتغير

 (282)ن= 
األقددددددل اسددددددتخداماً 

 (44)ن=
قيمددددددددددة 

 ت
 ع م ع م

 11,1 44,40 1,410 47.74 10,440 التفاؤل
 71,1 78,01 80,11 01.78 40,18 التشاؤم
قلق 

 المستقبل
78,10 41.18 44,14 18,40 41,4 

القلق 
 االجتماعي

41,01 1.40 81,40 14,7 14,4* 

وجود فروق دالة إحصائيًا بني  عدم 4يالحظ من جدول  
اإلعالم ستخدامًا األكثر واألقل ا درجات الشبابمتوسطة 
 قلق-التشاؤم-التفاؤل)النفسية يف املتغريات اجلديد 

املستقبل( وقد يعزى ذلك إىل أن نتائج هذا التساؤل 
اعتمدت فئة عمرية تنتمي إىل مرحلة الشباب. وبشكل عام 

ن خرباهتم متقاربة نسبياً مما جيعل الفروق يف إميكن أن يقال 
مل، وعند النظر يف املتغريات النفسية غري واضحة املعا

متوسطات تلك املتغريات سنجد على سبيل املثال أن أفراد 
ستقبل مقارنة لديهم مظاهر قلق امل األكثر استخداماً عينة 
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على الرغم من عدم داللتها و  ،نرتنتا لإلباألقل استخدامً 
اإلحصائية بيد أهنا تتمثل يف عدم القدرة على مواجهة 

من التغريات االجتماعية  املستقبل واخلوف والذعر الشديد
والسياسية املتوقع حدوثها يف املستقبل مع التوقعات السلبية 
لكل ما حيمله املستقبل  وبشكل خاص بعدم وضوح أو 

ا على ا وقلقً عدم  ديد املستقبل املهي فإنه يستشعر إحبايً 
إىل  (0110، فقد توصلت دراسة ربيع )ذاته وعلى مستقبله

 من كثري يف يأيت تواصل االجتماعياالنشغال مبواقع الأن 
من  املستقبل يف األمان إحساسهم بعدم بسبب األحيان

 الزوا  سن وتأخر التخر ، بعد قبيل عدم توفر فرص
 أمام باجللو  ذلك من مهرب عن للفتيات فيبحثون بالنسبة

وقد أشارت بعض الدراسات إىل نتائج أخرى  اإلنرتنت.
 & Hamburger) وآرثزي هامبورفقد أوضحت دراسة 

Artzi (2003    اارتبطت النفسية والوحدة االنطوائيةأن إىل 
 االجتماعي لمواقع التواص باستخدام اإلناث إجيابياً  لدى

 .الشعور هذا من وكوسيلة للحد بالوحدة لشعورهم كنتيجة
ويت ح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بني    

ألقـــــــل اســــــــتخداماً األكثــــــــر وا درجــــــــات الشـــــــبابمتوســـــــطي 
يف القلــــــق االجتمــــــاعي لصــــــاحل لتطبيقــــــات اإلعــــــالم اجلديــــــد 

وتشـــري تلـــك  1،11مســـتوى داللـــة  األكثـــر اســـتخداماً عنـــد
امهم النتيجـــة إىل أن عينـــة الدراســـة كلمـــا  اد معـــدل اســـتخد

ثـــــــار تعـــــــرب عـــــــن العزلـــــــة آلإلنرتنـــــــت؛ تبـــــــدو علـــــــى ســـــــلوكهم 
مفتـوح يدعم ذلك فقد أشارت نتائج سؤال  ااالجتماعية، مم

هل  ـرص علـى ح ـور املناسـبات االجتماعيـة؟ فقـد  :هقوام
أشارت عينة الدراسـة بـأهنم يعزفـون عـن املشـاركة االجتماعيـة 
من قبيل جتنب ح ور املناسبات االجتماعية، واالبتعاد عـن 

ـــــى انشـــــغااالتواجـــــد مـــــع أنـــــا  آخـــــرين نظـــــرً  ـــــواقعهم ا عل م ب
ن كـــان مــــع إنرتنـــ ، والشـــعور بالوحــــدة حـــ ى و االفرتاضـــي اإل
ن تلك النتيجة تتسـق مـع املشـاهدات إف من مثأفراد أسرته. و 

ى االنــدما  الشــباب علــ ةاملالحظــة يف اجملتمــع مــن عــدم قــدر 
ـــــاالجتمـــــاعي، ف ـــــاًل ع ا أشـــــارت إليـــــه بعـــــض الدراســـــات م 

مواقــع  أن اســتخدام إىل) 0110)حســن،الســابقة كدراســة 
ــــؤدي إىل  التواصــــل االجتمــــاعي اخنفــــاض بشــــكل متواصــــل ي

تلـك تف يل الفرد التعامـل مـع قبيل  االجتماعي من لتفاعلا
علــى التعامــل مــع األفــراد، وعــدم تــوفر الوقــت الكــايف  املواقــع

ملشـــــاركة األســـــرة، وأي ـــــاً صـــــعوبة القيـــــام بالزيـــــارات األســـــرية 
 .(Al-Saggaf,2011)لالنشغال باإلنرتنت

إىل أن  (Karpinski,2009كما أشارت دراسة كريبنسكا )
للفيسبوك حصلوا على معدل عة املستخدمني يالب اجلام

قل من  مالئهم الذين ليس لديهم حساب على أتراكمي 
أيول يف تصفح الفيسبوك  االفيسبوك مبعىن أهنم يق ون وقتً 

على حساب ق اء هذا الوقت يف دراستهم وحل واجباهتم 
  األكادميية.
فروق بين معدل الساعات توجد  لالخامس: هالس ال 

في لتطبيقات اإلعالم الجديد قل استخدامًا األكثر واأل
 (؟المعرفية )الدافعية للتعلم

 (2)جدول
لتطبيقات ا الفروق بين أفراد عينة الدراسة األكثر واألقل استخدامً 

 دافعية للتعلمالفي اإلعالم الجديد 
األكثر استخداماً  المتغير

 (282)ن= 
األقل استخداماً 

 (44)ن=
 قيمة ت

 ع م ع م
ة الدافعي
 للتعلم

47,411 4,414 01,414 40,8 41,0* 

دالــة إحصــائياً بــني وجــود فــروق  عــن 0ويكشــ  جــدول    
الشــــــــباب األكثــــــــر واألقــــــــل اســــــــتخداماً متوســــــــطة درجــــــــات 

يف الدافعيـــة للـــتعلم لصـــاحل األقـــل اإلعـــالم اجلديـــد لتطبيقـــات 
(  وتعزى تلك النتيجة 1.11استخداماً عند مستوى داللة )

كثـــر اســـتخداماً ألدوات اإلعـــالم اجلديـــد إىل أن الشـــباب األ
نتيجــة إىل عــدم وجــود دافعيــة حنــو الــتعلم منخف ــة التكــون 

ن ممـــــــوقـــــــت لـــــــديهم للتحصـــــــيل الدراســـــــي مقارنـــــــة بـــــــأقراهنم 
جيـــدون ، إذ قـــلبدرجـــة أ ديســتخدمون أدوات اإلعـــالم اجلديـــ

حرصــاً علــى  أكثــرللمــذاكرة والتحصــيل ويكونــون  اً كافيــ  اً وقتــ
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ــــر  ــــل داخلــــي لبلــــو  أهــــداف النجــــاح بتفــــوق وأكث رغبــــة ومي
ــــق بــــذل جهــــود  الــــتعلم، والتحســــن يف جمــــال اخلــــربة عــــن يري

 بنــــــاءةوعمليـــــات عقليـــــة موجهـــــة ألداء نشـــــايات أكادمييـــــة 
واالســـتمرار يف تلـــك النشـــايات حـــ ى تتحقـــق حبيـــث يـــؤدي 
ــــــتعلم  ــــــة حنــــــو ال ــــــأة ورضــــــا ذات، فالدافعي إشــــــباعها إىل مكاف

لم، فهي تشتمل على تتطلب أكثر من جمرد رغبة أو نية للتع
 ,Johnson & Johnsonنوعيــة اجلهـــد العقلـــي للمــتعلم )

 إىل( Al-Saggaf,2011)السقافأشارت دراسة  دوق (.1995
لـــدى عينـــة الدراســـة عامـــل االنشـــغال بالفيســـبوك  أن معـــدل

ؤثر علــــى عالقــــتهن بأســــرهن وعلــــى  صــــيلهن الدراســــي،  مــــ
( إىل أن معـــــــدل 0110،)حســـــــن كـــــــذلك أشـــــــارت دراســـــــة

 يــــــــؤديدام املرتفــــــــع ملواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي االســــــــتخ
 .الخنفاض مستوى التحصيل الدراسي

 نتائج الدراسة:لتفسير عام 
دراسة االجتاهـات يف أهنـا حمـدد مهـم لسـلوك  أديةتتمثل     

األفــراد يف املواقــ  الــ  تت ــمن هــذه األشــياء واملوضــوعات، 
اه األفـراد ووفقاً اذا االفـرتاض ميكننـا الوقـوف علـى يبيعـة اجتـ

حنــــو تطبيقــــات اإلعــــالم اجلديــــد، وجمــــال اســــتخدامهم لتلــــك 
التطبيقـــــات، ف ـــــاًل عـــــن ا ثـــــار املرتتبـــــة عـــــن جمـــــال ومعـــــدل 
استخدامهم لتلـك التطبيقـات يف شـ ى منـاحي حيـاهتم.  ـذا 

 نينــة الدراســـة الـــذيالصــدد كشـــفت النتــائج أن نســـبة أفـــراد ع
ديــد كانــت جيابيــة حنــو أدوات اإلعــالم اجلن اجتاهــات إو حيملــ

املعــــدل ارتفـــاع ولعــــل تلـــك النتيجــــة تتســـق مــــع  جـــداً،عاليـــة 
 .الستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديداليومي 

مواقــــع التواصــــل مــــربرات اســــتخدام عــــن وعنــــد الكشــــ      
% منهم 81 يتعلى النحو ا  ةفقد كانت مو ع االجتماعي

اإلنرتنــت للرتفيــه والتســلية والدردشــة، كمــا جنــد  يســتخدممــن 
% مــن أفــراد عينـــة الدراســة يســتخدمون اإلنرتنـــت 47،1أن 

يف األغـــراض التعليميـــة واألكادمييـــة والبحـــث، يليهـــا اجلوانـــب 
%، يف حــــني 01الثقافيــــة واملعرفيــــة وقــــراءة الصــــح  اليوميــــة

حصـــل اســـتخدام االنرتنـــت لـــدوافع الشـــرائية والتســـوق علــــى 

 )تتعلـقبلغـت جوانـب أخـرى و %، 00،1نسبة قليلة قوامها 
ـــــت عمومـــــاً(  باإلنرت  ـــــد اإلن لكـــــرتوين واجلـــــوال كاســـــتخدام الربي

%. ولعــل 01وتصــفح بعــض املواقــع اإلباحيــة علــى مــا نســبته
تلــك النتـــائج الســـابقة تكشـــ  عــن دواعـــي عـــزوف الشـــباب 
عـــن املشـــاركة االجتماعيـــة فقـــد أشـــارت النتـــائج إىل أن أفـــراد 
عينـــة الدراســـة األكثـــر اســـتخداماً لتطبيقـــات اإلعـــالم اجلديـــد 

مــــــــاعي فكلمــــــــا  اد معــــــــدل مبظــــــــاهر القلــــــــق االجتيشــــــــعرون 
؛ تبدو علـى سـلوكهم واقع التواصل االجتماعياستخدامهم مل

ثـــار تعـــرب عـــن العزلـــة االجتماعيـــة، مـــن قبيـــل جتنـــب ح ـــور آ
املناســــبات االجتماعيـــــة، واالبتعـــــاد عـــــن التواجـــــد مـــــع أنـــــا  

والشعور بالوحدة  االفرتاضي،نشغاام بواقعهم الا آخرين نظرً 
كـان مـع أفـراد أسـرته. ممـا قـد يـؤدي إىل مشـكالت ن  إحـ ى و 

اجتماعيـــــة متعـــــددة مـــــن قبيــــــل تف ـــــيل الفـــــرد التعامـــــل مــــــع 
ا اســب ا يل علــى التعامــل مــع األفــراد، وعــدم تــوفر الوقــت 
ـــــام بالزيـــــارات  الكـــــايف ملشـــــاركة األســـــرة، وأي ـــــاً صـــــعوبة القي

 األسرية لالنشغال باإلنرتنت.     
ود فـــروق بـــني أفـــراد عينـــة كمـــا خلصـــت الدراســـة إىل وجـــ     

اإلعـــالم اجلديـــد ألدوات الدراســـة األكثـــر واألقـــل اســـتخداماً 
وتعــــزى تلــــك  ،يــــة للــــتعلم لصــــاحل األقــــل اســــتخداماً يف الدافع

النتيجـــة إىل أن الشـــباب األكثـــر اســـتخداماً ألدوات اإلعـــالم 
عدم وجود لحنو التعلم منخف ة نتيجة  هتاجلديد تكون دافعي

ن لدراســـــــي مقارنـــــــة بـــــــأقراهنم ممـــــــوقـــــــت لـــــــديهم للتحصـــــــيل ا
 مـــن الـــذين قـــلأبدرجـــة  يســـتخدمون أدوات اإلعـــالم اجلديـــد

لالســـتذكار ويتصـــفون بارتفـــاع التوجهـــات  اً كافيـــ  اً جيـــدون وقتـــ
 .الدافعية الداخلية حنو التعلم

وفيما يتصل باملتغريات النفسية أظهرت نتائج الدراسة     
الدراسة  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني أفراد عينة
اجلديد يف  األكثر واألقل استخدامًا لتطبيقات اإلعالم

عوامل  إىلقلق املستقبل، وقد يعزى ذلك التفاؤل والتشاؤم و 
من قبيل الفئة العمرية املتقاربة ال  تعكس التشابه يف معدل 
اخلربات اليومية ف اًل عن التقارب الثقايف واألسري داخل 



 ....حيىي الرافعي وخالد الرقاص: االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد وجماالت ومعدل استخدامها يف ضوء 

 21 

لنتيجة قد ال تعكس واقعنا اجملتمع السعودي. بيد أن تلك ا
ىل وضعها  ت املخرب العلمي إلذا فنحن حنتا  الفعلي؛ 

 إىللفحصها جمدداً فقد أشارت عدد من الدراسات السابقة 
ظهور إىل نرتنت تؤدي إليف تصفح ا ةأن ق اء أوقات يويل

 بعض املظاهر النفسية السلبية. 
 التوصيات المستقبلية:

ه نتائج الدراسة ا الية نقرتح يف ضوء ما خلصت إلي  
مل تفعليها خلدمة أدًا من التوصيات املتنوعة ال  نعد

 :يتوهي على النحو ا  جمتمعنا،
جيايب حنو أدوات اإلعالم اجلديد استثمار االجتاه اإل -

تعزيز القيم االجتماعية السائدة  السعودي يفلدى الشباب 
يف اجملتمع من خالل نشر تلك القيم االجتماعية عرب 

 تطبيقات اإلعالم اجلديد.
تكوين وعي جمتمعي معلومايت لدى يالب ويالبات  -

اجلامعة بدور تلك الوسائل على املستوى التعليمي كوسيلة 
من أع اء هيئة التدريس تعليمية من قبيل التواصل مع 

 ال ا صر. املثال  على سبيل يرتخالل تو 
قية تُرسخ و تنظم كيفية معايري وقواعد أخال تصميم -
يف سبيل  االجتماعي،التواصل  تخدام الشباب ملواقعاس

 .   Self-Controlروح الرقابة الذاتية تدعيم
 مع بناء الربامج الوقائية واإلرشادية الفعالة يف التعامل -

شبكات التواصل االجتماعي، وتزخر الدراسات النفسية 
اإلرشادية والعالجية بالعديد من التطبيقات من قبيل تعديل 

 عريف حيال التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.البناء امل
 الدراسات المستقبلية 

من الدراسات املستقبلية ال  ميكن أن تساعدنا  انقرتح عددً 
بشكل أكثر استفاضة من خمتل   ةيف الدراسة الظاهر 

 :يت وهي على النحو ا جوانبها،
لدى  تصديق وترديد الشائعات ما مدى شيوع -

 اصل االجتماعي؟التو  مواقعمستخدمي 

فصاح املرغوبية االجتماعية يف عملية اإلثر عامل ما أ -
لدى التواصل االجتماعي  عن دوافع استخدام بعض مواقع
 ؟فئات اجملتمع السعودي املختلفة

التواصل  مواقعالفروق بني مستخدمي وغري مستخدمي  -
ثر ذلك على مستوى حياهتم وأ االجتماعي يف إدارة الوقت

 ؟ يل الدراسياليومية والتحص
التواصل  مواقعحنو دوافع استخدام ويبيعة االجتاه ما  -

 ؟يف اجملتمع السعودي لدى اإلناثاالجتماعي 
 المراجع

 المراجع العربية:
شبكات التواصل االجتماعي كمصدر  .(0140أبويالب،  ينب ) .4
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جامعة  العلمي،جملس النشر  ،والعشرونالحولية الثالثة  ،400
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(. أثر شبكات العالقات االجتماعية 0110حسن، أشرف جالل ) .1
والتفاعلية باإلنرتنت ورسائل الف ائيات على العالقات االجتماعية 

"األسرة واإلعالم واالتصالية لألسرة املصرية والقطرية. مؤمتر 
فرباير  47-41الفرتة ما بني جامعة القاهرة يف  ،وتحديات العصر"

 م.0110
(. ا ثار النفسية واالجتماعية الستخدام 0110ا. )نرمني  كري ،خ ر .1

الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية: دراسة على موقع 
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ستخدمة يف (. أثر يريقة التدريس امل0110) عبد اهللالرافعي، حيىي  .7

تنمية دافعية التعلم والتحصيل األكادميي يف مادة علم النفس الرتبوي 
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ندوة أقسام علم النفس امعة امللك خالد. لدى عينة من يالب ج
الواقع واستشرار )السعودية في م سسات التعليم العالي 

 يف. الرياض. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. (المستقبل
 .071-040م. ص40/4/0110-44الفرتة 

 وعالقته لإلنرتنت (. التعرض0110حممد ) سعيد اجلواد ربيع، عبد  .8
الم تمر الري .  شباب لدى واالجتماعية النفسية ا ثار ببعض
جامعة  تكنولوجيا جديدة لعالم جديد(.)الجديد اإلعالم  الدولي

 .408-411 ص :0110 بريلإ 0-7لبحرين، ا
 . القاهرة،اس قلق المستقبلمقي. (0111حممود )شقري،  ينب  .0

 مكتبة االجنلو املصرية. 
دليل تعليمات القائمة العربية  (.4001عبد اخلالق، امحد ) .41

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.  .والتشاؤمللتفاؤل 
(. التفاؤل والتشاؤم: عرض 0111عبد اخلالق، أمحد حممد ) .44

 . 07-1(، 41) 11 مجلة علم النفس،لدراسات عربية. 
. األمراض النفسية وعالجها(. 0114عبداهلل، حممد قاسم) .40

 دمشق: دار املكتبة.
 في نترنتلإل الجامعة طالبات استخدامات (.0111ر  ) عبود، .44

 رسالة. )المتحققة واإلشباعات حيث الدوافع من وسوريا مصر
 .القاهر، مصر جامعة ،(منشورة غري ماجستري

 وعالقته نرتنتاإل (. استخدام0110) مصطفى الكحكي، عزة .41
 اجلمهور من عينة لدى الشخصية العوامل وبعض النفسية بالوحدة
تكنولوجيا جديدة )الجديد الم تمر الدولي اإلعالم قطر.  بدولة

-444: ص 0110بريل إ 0-7. جامعة البحرين، لعالم جديد(
417. 

تقرير خاص بوسائل اإلعالم . (0144يب لإلدارة ا كومية )كلية د .41
 .ديب.العالم العربياالجتماعي في 

(. استخدامات الطلبة اجلامعيني ملواقع 0141نعيم. ) ،املصري .41
التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم األخرى: دراسة 

م تمر كلية اإلعالم ميدانية على عينة من يلبة الكليات الفلسطينية. 
 /تشرين01-04يف الفرتة ما بني ، جامعة الريموك  .بجامعة اليرموك

 م0144الثاين/
استخدامات الشباب السعودي  .(0140املنتشري، فاتن يتيم ) .47

رسالة ماجستري غري ) .لموقع اليوتيوب واإلشباعات المتحققة منه
 سعودية.. جامعة امللك سعود: ال (منشورة

األسـرة األردنيـّـة للـفيسبوك  ت(. اسـتخداما0140جنادات، علي) .48
مسحية على عينة من املتزوجات  واإلشباعات املتحققة منها " دراسة

المنتدى السنوي السادس للجمعية العامالت يف جامعة الريموك. 
"اإلعالم الجديد ... التحديات  السعودية لإلعالم واالتصال

أبريل  41-41الرياض –جامعة امللك سعود  النظرية والتطبيقية"
 م.0140

 :المراجع األجنبية
19. Ahn,J (2011 )The Effect of Social Network Sites on 

Adolescents’ Social and Academic Development: 

Current Theories and Controversies. Journal of the 

American Society For Information Science and 

Technology, 62(8):1435–1445,  

20. Al-Saggaf, Y (2011). Saudi Females on Facebook: 

An Ethnographic Study. International Journal of 

Emerging Technologies & Society. Vol. 9, No. 1, 

2011, pp: 1-19. 

21. Bahk, C.M. (2008). “ Reliance, Immersion and 

Enjoyment: An Expletory Socio-Psychological 

Analysis on Internet Involvement ”. Communication 

of ILMA, vol. 8 (1), pp. 59 – 66. 

22. Bernstein B., (2004): Anxiety Disorder. Social 

phobia and selective mutism. American Journal 

Psychiatry, 218, 325-347. 

23. Carver, C& Scheier, M. (2001):Optimism , 

Pessimism and self – regulation (Ed) ,Optimism & 

Pessimism implication for theory ,Research and 

Practice .PP(31-51).Washington ,American 

Psychological Association . 

24. Collegian, R.C., Offord, K.P., Malinchoc, M., 

Schulman, P., & Seligman, M.E.P. (1994). Caving 

the MMPI for an Optimism-Pessimism Scale: 

Journal of Clinical Psychology, 50, 71-94. 

25. Hamburger, A. & Artzi, E.B. (2003). “ Loneliness 

and Internet Use . Computer in Human Behavior, 

vol. 19. pp. 71 – 80. 

26. Jackson, L., VonEye & Biocca, F. (2000). “ 

Children and Internet Use and Social, Psychological 

and Academic Consequences for Low- Income 

Children ”. APA Psychological Science Agenda. 

27. Jackson, L., VonEye & Biocca, F. (2000). Children 

and Internet 

28. Karpinski, A.C. (2009, April). A description of 

facebook use and academic performance among 

undergraduate and graduate students. Paper 

presented at the Annual Meeting of the American 

Educational Research Association, San Diego, CA. 

29. Kraut, R. E., Patterson, M., Lundmark, V., 

Kiesler, S., Mukhopadhyay, T., & Scherlis, 

W.(1998). Internet paradox: A social technology 

that reduces social involvement and psychological 

well-being? American Psychologist, 53, (9), 1017-

1032. 

30. Kraut, R. E., Patterson, M., Lundmark, V., 

Kiesler, S., Mukhopadhyay, T., & Scherlis, 

W.(1998). Internet paradox: A social technology 

that reduces social involvement and psychological 

well-being? American Psychologist, 53, (9), 1017-

1032. 

31. Na-songkhla, J (2011).  An Effect of interactive 

media in a social awareness ubiquitous learning 

community .   Paper presented at International 

Conference on Lifelong Learning 2011 



 ....حيىي الرافعي وخالد الرقاص: االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد وجماالت ومعدل استخدامها يف ضوء 

 23 

(ICLLL2011):  Kualalumpur, Malaysia. November 

14 -15, 2011. 

32. Ormrod, J. (1995). Educational Psychology. (1st  

ed). New Jersey, DC: Prentice – Hall. Inc. 

33. Schneier, F. R., (2003): Social anxiety disorder is 

common under diagnosed impairing and treatable. 

Journal of Behavior Modification. Vol. 327. 515-

516. 

34. Seligman , M (2006) : Learned Optimism : How to 

change your mind and your life .New York .Pocker 

books. 

35. Sharon, S. B., & Saul, M. K., (1993): Social 

psychology, 2ed. Boston, Houghton Mifflin 

company. 

36. Turner, J. (2003). Proactive personality and the big 

five as predictors of  motivation to learn. 

Unpublished doctoral dissertation. Old Dominion 

University, USA. 

37. VanDen, E., Meerkerk, G, Verm, A.; Spikerman, R 

& Engels, R. (2008). “Online Communication, 

Compulsive Internet USE, and  Social well-Being ”. 

Developmental Psychology. Vol. 44 (3), pp.655 – 

665.. 

38. Wilfong, J(2006). Computer Anxiety And Anger : 

The Impact of Computer use ., Computer, 

Experience, And Self. Efficacy Belibs” In: 

Computers In Human Behavior, 2006, Vol.22, 

PP.1001-1011. 

39. Zhang, S. (2007). The Effects of Psychological 

Factors on Media Usage: An Examination of 

Immigrants’ Media Use Patters, Motives and 

Acculturation in United States, Master Thesis of 

Mass Comm -nication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(0141 كانون أول /هـ4141 ربيع أول )الرياض   – 17العدد   –رتبية وعلم النفس جملة رسالة ال

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The attitude towards some of the new media tools, motives rate of use, in the light of some academic and 

psychological variables among a sample of university students. 
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Abstract:  This study aimed to identify the reality the attitude  towards tools of new media, light of some psychological and 

academic variables among youth in Abha. The current study descriptive has applied analytical method. The study sample 

consisted of 400 simple of youth.The results of the study revealed that the percentage of the study sample who hold positive 

attitudes towards new media tools were very high 90%. Concerning the commonly used applications of new media, the study 

results revealed that YouTube is the most common used. the study  pointed  out that 355 respondents, representing a total of 

88.7% of the sample, use the Internet to watch what is being shown on YouTube, followed by Twitter, where results showed 

that266 of the study sample, representing a total of66.5% ,use Twitter, Followed by Facebook and use other applications for 

the new media tools. With respect to the daily rate of use of new media applications, The study results indicated that the 280 

respondents representing about 70%of the sample, use the Internet daily at an average of more than 10 hours a day and more, 

as indicated by 186 of the study sample, representing 46.5%, use the applications of new media at 4 hours per day. While 94 

of the study sample, use the  Internet at an average of two hours a day. As there is no statistically significant differences 

between youth most and least frequently use the applications of new media in each of the psychological variables such as 

optimism, pessimism, and anxiety about the future.  There were statistically significant differences between the high & low 

new media tools users in the motivation of learning in the favour of the low used of new media tools. As well as, the presence 

of statistically significant differences between high & low new media tools users in social anxiety in favour  of the high  new 

media tools users. 

 

Keywords: The new media tools, optimism, pessimism, motivation of learning, social anxiety 
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 مصادر التعلم بمدينة نجران ةالمعلمين بغرف فاعلية الذات لدى

شعيب محمود علي  

اخلاصة والرتبية النفسية الصحة ستاذأ  
السعودية العربية باململكة جنران جامعة  
 العربية مصر مجهورية – املنوفية جامعة

 هـ22/42/4141  وقبل بتاريخ -هـ5/7/4141 قدم للنشر
 

واعتمدت  جنران.املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدارس مدينة  فاعلية الذات لدى علىالتعرف  هدفت الدراسة احلالية إىل: المستخلص
مقياس  علىواعتمدت الدراسة  جنران.من املعلمات هم كل من يعمل بغرف مصادر التعلم مبدارس مدينة  6 املعلمني،من  41عينة قوامها  علىالدراسة 

 وصدقه.مت التحقق من معايري ثباته  إذ (Theodore , Breton ; 1997)الذي مت تعريبه من مقياس  هؤالء املعلمني فاعلية الذات التدريسية لدى
بدرجة كبرية للمعلمني وبدرجة متوسطة  متحققةن فاعلية الذات التدريسية قد حتققت بدرجة كبرية يف حني كانت الفاعلية العامة النتائج أ وضحتوأ

 ا بعدد احلاالت اليتجيابي  الذات كما ارتبطت هذه الفاعلية إ حصائية بني املعلمني واملعلمات يف فاعليةذات داللة إ اتظهر النتائج فروق   للمعلمات. مل
 التعلم.جنح املعلمون واملعلمات يف التعامل معها من ذوي صعوبات 

 التعلم.صعوبات  التعلم،غرف مصادر  التدريسية،فاعلية الذات  :مفتاحيةكلمات ال
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 النظري: واإلطارالمقدمة 
كحاجة ملحة   resource roomظهرت غرفة مصادر التعلم 

معتدلة  بسيطة إىل عاقاتلتالميذ الذين يعانون من إلتعليم ا
صعوبات التعلم، و ضعف احلواس، و يف القدرات العقلية، 

اضطرابات و التوحد، و االضطرابات السلوكية واالنفعالية، و 
يقضي فيها هؤالء  إذالتواصل، واالضطرابات البدنية، 

يف  يقضونه املدرسي اليومبقية و  ،الوقتالتالميذ بعض 
ميذ يف غرف مصادر ويتلقى هؤالء التال .العاديةفصوهلم 

واجبات مدرسية ب كادميية فردية ويكلفونالتعلم رعاية أ
 , Cheng and Ren)عالجية تتناسب وحالة كل منهم 

2010p44). بو عليا، وعبد القادر ملحم ويذكر حممد أ
( أن غرفة مصادر التعلم هي غرفة ذات 46ص  4991)

تقدم فيها خدمات    educational settingبيئة تربوية 
التقييم والتعليم العالجي للطلبة املعوقني وفق جدو  زمين 
منتظم خال  جزء من اليوم املدرسي، ويتم فيه دمج الطلبة 

يوم املدرسي، املعوقني يف صفوف الطلبة العاديني بقية ال
شكا  الدمج من أ ن شكال  وهبذا يعدها املربو 

mainstreaming. 
وائل الذين لفتوا النظر األ من Bandura(1977) يعدُّ و 

فقد شرح  ،Self-Efficacy ملفهوم فاعلية الذات واالنتباه
ن يتصرف ت الفرد لفاعلية ذاته مبا ميكنه أتوقعا فيه مدى

 وطاقاته،مكاناته نجاح من خال  استبصاره بقدراته وإب
و خمرجات حمددة عالية هبدف الوصو  إىل حتقيق نتائج أ

فالفرد عادة يكون يف موقف حرج حتت تأثري  الدقة،
ذاتية  فحيثما وجدت الكفاءة ال مكاناته،وإالتحدي لقدراته 

. (McAruther,2008p17) ةجيابيكانت التوقعات والنواتج إ

فاعلية الذات بأهنا "ذلك    (Bandura , 1997p3)عرف و 
تنتظم  نأل مكاناتهاد الذي يسود الفرد حو  قدراته وإاالعتق

وضح وقد أ .خمرجات معينة وحمددة" جلمجيعها من أ
(Fankhauser , 2010p1)   باندورا ارتكز يف نظريته  نأ

الدافعية و  ،choiceاالختيار  يف:عدد من الركائز تتمثل  على

motivation، التفكري مناط وأpatterns of thinking، 
  الذات.دراك الكامل لفاعلية واإل

( املدرسة الفاعلة 474ص2119محد علي )وتعرف زينب أ
effective school    ا عايل اجلودة لكل بأهنا اليت تقدم تعليم

متعلم يف بيئة تعليمية غري منطية ترتكز على املتعلم وتقوم 
على وسائل وأساليب التعلم النشط باستخدام تكنولوجيا 
االتصا  مبا ميكن املتعلم من التزود مبهارات التعلم 

العلمي والتفكري الناقد  التفكريو  ،self-learningالذايت
 واملهارات احلياتية.

 ص4991وعبد القادر ملحم ) عليا،بو أويوضح حممد 
 ميكن الكشف عن مدى خاللهمن  يسلوب الذاأل (47

 كادميية امللتحقني بغرفةالصعوبات األي ذو من تقدم الطلبة 
التحسن  ومدى كادمييةاملصادر يف اكتساب املهارات األ

وذلك من  األكادميي،حتصيلهم  مستوى علىطرأ  يالذ
هم يف يف االختبار القبلي وأدائ همخال  املقارنة بني أدائ

يف اللغة  أحدمهامقياسني حتصيليني  علىاالختبار البعدي 
 الرياضيات.والثاين يف  ومهاراهتا،العربية 

ادر يتلقون يف صن هؤالء الطالب الذين يلتحقون بغرف املإ
 individual learning programالنهاية برامج تعليمية فردية 

(ILP)  فضل ظروف تعليمية ممكنه تتناسب وقدر أ يف
 إن دورومن مث ميكننا القو   منها،نون الصعوبات اليت يعا

من جانب املعلمني غرف مصادر التعلم يتصف بالتحدي 
مشكالهتم التعليمية اليت يعانون  علىالقائمني عليها للتغلب 

فيه  ال شكومما  .(Farrell,2001)منها يف الفصو  العادية 
قد تكون  األخرىانب ضغوط العمل ن هذه التحديات جبأ

-jobا يف اخنفاض معنوياهتم ومن مث رضاهم الوظيفي سبب  

satisfaction. القيادةن وقد ذهب أحد الباحثني للقو  إ 
تتطلب قيادة يف فصو  الرتبية اخلاصة  املدرسية

(Fankhauser, 2010p14). 
عداد املعلمني واالهتمام بفاعليتهم قد وبالرغم من أن بناء وإ

خرية عوام األاأل مدى تمام والتدقيق الكامل علىحظي بااله
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  من الباحثني قد أوىلقليال   اعدد   فإن املاضيني،يف العقدين 
االهتمام املطلوب يف ختصص  –فاعلية الذات  –هذا البعد 

 , Theodore and Berton)ذوي االحتياجات اخلاصة 

1997p 230). نشأ كل من فلقد أ(Gibsson and Dembo , 

1985p173) داهتما الشهرية أThe Gibsson – Dembo 

Self –Efficacy scale املعلمني  فاعلية الذات لدى لقياس
لتقيس فاعلية الذات  اخري  اديني واليت مل يتم تطويرها اال أالع

 Theodore &Breton)يف جما  الرتبية اخلاصة املعلمني  لدى

, 1997p 230).  الباحثان وضح أوقدGibsson and 

Dembo هيعتقد مبا مدى يتبط إىل أن مفهوم الفاعلية ير أ 
 تالميذهم.تعليم  علىهنم قادرون يف التأثري ن أاملعلمو 
موعة جمل (Carlson ,Lee and Westfort;2004p354)وتشري 

ا يف كثر تأثري  ن تكون هي األمن العوامل املدرسية ميكن أ
كدته الدراسات يف هذا أ، ملا اخلاصةبناء معلم الرتبية 

يف التحصيل  كبرية  ن نوعية املعلم تؤثر بفاعليةالصدد من أ
اخلربة  هي: اخلمسة. وهذه العوامل الدراسي لطالبه

experience، األكادمييلرصيد ا credentials،  الفاعلية
 professionalنشطة املهنية األ ،self-efficacyالذاتية 

activities  اية التدريبات املدرسية املختارة بعن تلك اخري  وأ
  .فائقة

فاعلية الذات وطرق  وبالرغم من التطور الذي حدث ملفهوم
املفهوم مل يتغري عن ذلك البناء الذي وضعه  فإن قياسه،

مرجعي لفهم وفحص هذا  كإطارعام   45باندورا من 
ن السلوك أ (Bandura,1997p193)لقد افرتض  املفهوم.

 التوقعات:الفرد جتاه فئتني من  نساين يتأثر باعتقاداتاإل
مكانات وطاقات ما يتوقعه الفرد مما لديه من إ –و  األ

ما يتوقعه هذا الفرد من وصوله للهدف  –والثاين  وقدرات،
 حيددها.والنواتج اليت 

من  كون مصاغةت املرغوبةن النواتج فإ التعلم،ويف جما  
ن ما سوف يقدمه من مهارات وقدرات املعلم الذي يعتقد أ

ختطي ذلك التدين  على ايف موقف التعلم سيكون قادر  ذاتيه 

 حىت ا،أكادميي  يئة املنزلية لرعاية هذا الطالب امللحوظ يف الب
 (Denham and Michael ,1981p41) ن البعض مثل إ

 normativeذلك مسة من مسات املعلم املعياري عدُّوا 

teacher. نه ال من خال  ثقته أملعلم لن تنشأ إن كفاءة اإ
 ; Theodore and Bertonحتقيق هذا النجاح  قادر على

1997p 230)  .)ولقد اهتم الباحثون(Ashton and Webb; 

1986) , (Gibsson and Dembo,1985) يف جما  مبفهومني 
، والفاعلية teaching efficacy: فاعلية التدريس الفاعلية

، وقد personal teaching efficacyالشخصية يف التدريس 
قاد هذان املفهومان ملفهوم جديد وهو كفاءة املعلم 

teacher – efficacyمثل  ني، مبا جعل الباحث (Hoy and 

Woolfolk ; 1990)  ا الفاعلية يض  يطلقوا عليها أ نأ
، والفاعلية  general teaching efficacy العامةالتدريسية 
ن أ ال، إ personal teaching efficacy الشخصيةالتدريسية 

(Theodore and Berton ; 1997 p 230)  طورمها إىل 
 general and personalلية الشخصية عالفاعلية العامة والفا

teaching efficacy.  ويؤكد ذلك(Ashton and Webb , 

1986; Hoy and Woolfok , 1993 and 

McAruther,2008) فاعلية الذات مبفهومي فاعلية الذات :
البه قابلون ن طملعلم أاعتقاد ا مبدى تعينواليت  العامة
 إدراك و الفاعلية اخلاصة واليت تشري إىلالثاين فهما ، أللتعلم
ن غم من أ. وبالر مكاناته يف حتقيق ذلكلقدراته وإ املعلم

هنما مستقالن فإ ن،متكامال لفاعلية الذات هذين املكونني
 Hoy and)ويشري  منهما.يف مجلة العوامل اليت تؤثر يف كل 

Woolfok , 1993p 501) ية الكلية اعلملفهوم الفcollective 

efficacy .اليت تشمل الفاعلية الشخصية والفاعلية املدرسية 

يف  تتشكل االعتقاداتن إ،  (Bandura , 1997p79)يقو  
: مرحلة ساسيةأربعة مصادر أمن  املعلم لدى فاعلية الذات

واليت يستد  فيها   enactive masteringتقان الضعيف اإل
، مرحلة والطاقات مكاناتعلى مؤشرات القدرات واإل

اليت تفيد  vicarious experiences املباشرةاخلربات غري 
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ات ونقل ما ميكن نقله من الفاعلية من خال  تراكم اخلرب 
اليت   verbal persuasionقناع اللفظي ، مرحلة اإلخريناآل

 يقو  الفرد ويعلن عن إذ االجتماعيةتتفق مع املؤثرات 
خرية، وهي مرحلة العوامل األ، مث املرحلة طاقاته وقدراته

ح ا الستنتاج يوضيض  صل أ. وقد تو  والفسيولوجية املدرسية
وجد  فقد الفصل،ه يف غرفة وأدائ املعلم،بني فاعلية  الرابطة

كفاء والبناءات الفاعلة تتيح معلمني أ ن التنظيمات املؤثرةأ
  ا.أيض  ا أكفاء مما ينتج طالب  

هنا ترتبط التعلم ال شك أعلم يف غرف مصادر ن فاعلية املإ
 بصفة عامة املدرسةوببيئة  شخصيه،به هو كمعلم بعوامل 

ن املعلمني حيتاجون اصة. إوغرفة مصادر التعلم بصفة خ
 ألحداث هبم سوف تقود هنامكاناهتم وألشعور بالثقة يف إل

الذي يتمنون  مستوىللحتصيل طالهبم  مستوىالفرق يف 
ن العوامل الفردية إ .(Franhauser , 2010p19)ليه الوصو  إ

خال  تعميق  الفاعلية منواملدرسية بال شك الزمة لتحقيق 
 لدى a can – do belief system النجاح مفهوم إمكان

الفرد مبرور  وم الفاعلية الشخصية قد يتغري لدىفمفه الفرد،
الفاعلية الشخصية ليست  نأل انظر   ا،نقصان  و زيادة أالزمن 
اخلارجية  ولكنها تتأثر بذلك التغيري والقوى stagnant راكدة

 العوامل لفردية تساعدنا حبق يف التعرف علىن الفاعلية اوأ
يف  فاعليتهو النقصان يف املدرسية اليت قد تقود للزيادة أ

  اخلاصة.غرف مصادر التعلم مبدارس الرتبية 
 نفاملعلمو  الوظيفي،املعلم ورضاه بني فاعلية ربط الباحثون و 

حتقيق النجاح مع طالهبم  علىن الذين يعتقدون أهنم قادرو 
مني هم يف احلقيقة راضون بدرجة عالية عن وظائفهم كمعل

 املعلم الذي ميتلك قدرات جتعلهف اخلاصة،يف جما  الرتبية 
  Ashton and)اوظيفي  ا ي  ضار التحدي سيكون  علىا قادر  

Webb,1986,Caprara,Barbaranelli,Borgogoni,Steca,

2003;Johnson and Birkeland,2003)  
مكانات اإلذوي من ن املعلمني الذين يعملون مع طالب إ

هم يف احلقيقة حتت هتديد شديد من خفض  تواضعةامل
جمهوداهتم مبا خفاق يف نواتج ملا يتوقعونه من إ ملفاعليته

طالهبم  بينهم وبنيعدم التقبل يولد حالة من 
(McAruther,2008p18) .ن اخلربة املرتاكمة لدىوال شك أ 

ومالحظة مواطن النجاح  السلوكية،هذا املعلم والنمذجة 
ن إ متدنية.ات ستو مل لديهم خرين قد وصلتلدى اآل

فاعلية  لذاتية للمعلم سوف يعود بالتايل إىلحتسني الفاعلية ا
  .(Yoon,2004)املدرسة الذاتية ككل 

 مشكلة الدراسة:
 فيه نوعية من الطالب حيتاجون إىلد ال وجنما من جمتمع إ

رعاية خاصة يف خدماهتم التعليمية يطلق عليهم ذوي 
 وذوي الصعوبات بصفة عامة اخلاصةاالحتياجات 

وقد انشئت لذلك  خاصة.كادميية يف التعلم بصفة األ
ا أيض   دجمتوأ اخلاصة،دارس لذوي االحتياجات الغرض م

 تعرف بغرف مصادر التعلم يقوم يف مدارس العاديني فصوال  
ا لتحمل كادميي  عدادهم أاخلدمة فيها معلمون مت إ تقدمي على

مكاناهتم يف التحدي الذي ينتظر قدراهتم وإ مسؤوليتهم
وطاقاهتم للنهوض هبذه الطبقة من املتعلمني الذين يعانون 
حبق من صعوبة بالغة يف التعامل مع اللغة العربية ومهاراهتا 

ويتم يف احلقيقة  أخري. والرياضيات من ناحيةمن ناحية 
تعني هؤالء  الالزمة اليت باإلمكاناتتزويد غرف املصادر 
 يدركونه.تحدي الذي مقابل ذلك ال املعلمني يف حتقيق جناح

و فشل تلك جناح أ ماإولعلنا جند أنفسنا أمام حقيقة 
وقد يكون الفشل  الطالب.ؤالء احملاوالت اليت تقدم هل

النجاح قد ال يكون  نعلم كما إال تتعلق باملسباب أل
 مكانات املدرسة.بسبب إ

 ية:اآلتالتساؤالت  علىجابة وحتاو  الدراسة احلالية اإل
 ملعلميالتدريسية والعامة  فاعلية الذاتدرجة ما  .4

 ؟مبدينة جنرانغرف مصادر التعلم  ومعلمات

حصائية يف فاعلية الذات وجد فروق ذات داللة إهل ت .2
املصادر  ومعلمات غرف والعامة ملعلميالتدريسية 

 اجلنس؟بعامل 
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حصائية بني توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إهل  .4
ات ومعلم والعامة ملعلميالذات التدريسية فاعلية 

اليت قام  الناجحةعداد احلاالت غرف مصادر التعلم وأ
 خرية؟مدار السنة األ علىهبا هؤالء املعلمون 

 الدراسة:هداف أ
للمعلمني فاعلية الذات التدريسية والعامة  على التعرف .4

غرف مصادر التعلم مبدينة  واملعلمات القائمني على
 جنران

الذات  يف فاعليةالفروق اجلوهرية  علىالتعرف  .2
على واملعلمات القائمني  والعامة للمعلمنيالتدريسية 

اجلنس صادر التعلم مبدينة جنران حبسب عامل غرف م
  (.)معلمني ومعلمات

فاعلية الذات  العالقة االرتباطية بني علىالتعرف  .4
على واملعلمات القائمني  والعامة للمعلمنيالتدريسية 

احلاالت اليت وعدد غرف مصادر التعلم مبدينة جنران 
 األخريةعرضت عليهم يف السنة 

 لدراسة:اهمية ا
لمعلمني لالتدريسية  فاعلية الذاتالية تناقش الدراسة احل    

صعوبات التعلم يف مدينة ربنامج ببغرف مصادر التعلم 
دراستها من قبل يف حدود علم جنران وهي حماولة مل يتم 

  الباحث.
 المصطلحات:تحديد 

  teaching self -efficacy :التدريسية فاعلية الذات .1

ا مب   (Gibsson and Dembo , 1984p173) هاحدد      
م يم طالهب تعلالتأثري يف علىهنم قادرون املعلمون أ هيعتقد

اليت  بالدرجةا جرائي  إ ويعرف .من ذوي صعوبات التعلم
بنود اختبار  علىجابته ا املعلم من خال  إهحيصل علي

ية درة املعلم التدريسق: التدريسيبشقيه  فاعلية الذات
وهو ما يعتقده  :والعامذوي صعوبات التعلم، بنجاح ل

 بنجاح عن التدريساليت تعوقه  املؤثراتحو  بعض املعلم 
 Theodore and)عده الذي أ، لذوي صعوبات التعلم

Berton , 1997) على لتطبيقه بتعريبهالباحث احلايل  وقام 
املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدارس عينة 

  السعودية.مدينة جنران باململكة العربية 
 resource room التعلم:مصادر غرف  .2

تقدمي خدمة تعليمية فيها هي غرف ذات بيئة تربوية يتم 
حلاالت بعينها تعاين من  (ILP)لربنامج تعليم فردي 

 والرياضيات،صعوبة واضحة يف تعلم اللغة العربية ومهاراهتا 
يتعلم و  ،زء من اليوم املدرسي هبذه الغرفةجل يتعلم فيها إذ

 العادي.بقية يومه يف الفصل 
 السابقة:الدراسات 

التدريسية  تفتقر الدراسات العربية لالهتمام بفاعلية الذات
بدراسة أثر غرف ال أهنا اهتمت يف غرف مصادر التعلم إ

في ف التعليمية،بعض جوانب العملية  علىمصادر التعلم 
وعبد احلكيم ملحم  عليا،بو الدراسة اليت قام هبا حممد أ

اخترب الباحثان فاعلية غرفة املصادر يف التقليل  (،4991)
عينة من ذوات صعوبات لدى من املشكالت السلوكية 

والرابع يف  من طالبات الصفني الثالثاألكادميية التعلم 
عينة  علىجراء الدراسة ومت إ باألردن.مدارس عمان  إحدى
جمموعتني ضابطة  إىلطالبة مت تقسيمها  25من  مكونة

قائمة املشكالت السلوكية لذوي  وجتريبية طبق عليها اختبار
ر. أشه ربعةمرتني بفاصل زمين أكادميية صعوبات التعلم األ
ا بداللة ق  ن االختبار البعدي كان فار وأظهرت النتائج أ

 الطالبات يفحتسنت  فقدو  عن التطبيق األ إحصائية
والتقليل من  خرين،اآلويف العالقة مع  االنتباه،عف ض

وزيادة  والعزلة،التمرد واخلجل  مستوىواخنفاض  العدوانية،
الثقة يف النفس وحتسن العمل املدرسي وذلك كله بفعل 

 برنامج غرفة املصادر.
 (McAruther,2008)وحاولت الدراسة اليت قامت هبا 

 موالرضا الوظيفي لديه نيتوضيح العالقة بني فاعلية املعلم
هم مبهنتهم كمعلمني يف جما  املباشر يف بقائا وتأثريمه

من املرخص  461واستخدمت الدراسة  التعلم.صعوبات 
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ياجات اخلاصة مهنة التدريس مع ذوي االحت هلم مبزاولة
وطبقت عليهم مقياس الرضا  األمريكية،بوالية نيوجريسي 

عام ومقياس الفاعلية الذاتية ببعديها الشخصي وال الوظيفي،
ن هؤالء املعلمني خططوا بالفعل لرتك بينت النتائج أ إذ

ن نتائج كما إ  اخلاصة، يف جما  الرتبية مهنتهم كمعلمني
ن الفاعلية الذاتية تلعب أ إىل تشار االحندار اخلطي املتعدد أ

 املعلمني.هلؤالء  نبؤ بالرضا الوظيفيتا يف الم  مه ادور  
إىل  (Fankhauser , 2010)وهدفت الدراسة اليت قام هبا 

و تقلل الكفاءة يف العوامل املدرسية اليت تدعم أ علىالتعرف 
 الريفية.باملناطق  اخلاصةغرف مصادر التعلم مبدارس الرتبية 

هذه العوامل مت استخدام منوذج دراسة احلالة  إىلوللتوصل 
باملقابالت  مدعمة qualitative case studyالنوعي 

الشخصية وتسجيل املالحظات وحتليل البيانات لكل من 
داريني واإل العاديني،املدرسني  التعلم،املعلمني بغرف مصادر 

يف منطقة لنكولن التعليمية مستخدمني منوذج باندورا 
ن مل إ املدرسةولقد استنتجت الدراسة أن مدير  .4977

زيادة فاعلية ذات هؤالء  يطبق اسرتاتيجيات قائمه على
وجه  علىصعوبات التعلم  املعلمني العاملني مبجا 

ن الدالئل تشري لزيادة رغبة هؤالء املعلمني فإاخلصوص 
هجر هذه الوظيفة كي يقبلوا بالتحدي للعمل والنهوض 

 هبؤالء الطالب.
قام الباحث بالتعرف  ،(Cheng and Ren,2010)ويف دراسة 

املعلمني يف لدى ميكن التنبؤ بالرضا الوظيفي  ي مدىأ إىل

غرف مصادر التعلم يف تايوان من خال  الضغوط اليت 
ولقد طبقت  هلم.يشعرون هبا وبعض اخلصائص الشخصية 

من معلمي املرحلة االبتدائية لغرف  454 لدراسة علىا
ة مبقابلة انات املتبوعر التعلم بسؤاهلم من خال  االستبمصاد

املعلمني يف غرف مصادر  من قدامى 41شخصية لعدد 
ولقد  الوظيفة.طباعاهتم عن هذه التعلم لتزويد الباحث بان

حتت ضغوط  مجيع احلاالت كانتن أوضحت النتائج أ
 بالفاعلية السلبية للذات. املتنبئاتواليت كانت من  شديدة

 الدراسة:فروض 
غرف بعلمات املو  علمنيامللدى فاعلية التدريس  تصفت .4

 .باالرتفاعمبدينة جنران مصادر التعلم 

فاعلية كل من يف  ة حصائيإال توجد فروق ذات داللة  .2
بني املعلمني وفاعلية الذات العامة الذات التدريسية 

  جنران.مبدينة  بغرف مصادر التعلمواملعلمات 

فاعلية  صائية بنيذات داللة إح عالقة ارتباطيةتوجد  .4
املعلمني  لدى التدريسية وفاعلية الذات العامة الذات

الطالب د وعدبغرف مصادر التعلم مبدينة جنران  واملعلمات
يف السنة التعليم الفردي برنامج قي لالذين جنحوا يف ت

 .األخرية
 دوات:واألالعينة 

املعلمني واملعلمات  جمتمع علىمت تطبيق الدراسة احلالية 
ويوضح اجلدو   جنران.العاملني بغرف مصادر التعلم مبدينة 

املشاركني بالدراسة وخصائص عداد ( بيان بأ4رقم )
 (1جدول )

 الذين شاركوا بالدراسةغرف مصادر التعلم بمدينة نجران في المعلمين والمعلمات وخصائص بيان بعدد 

 
 الجنس

 
 العدد

 
 متوسط العمر

مسار 
 البكالوريوس

 )صعوبات تعلم (

الخبرة متوسط سنوات 
 في غرف مصادر التعلم

عدد الحاالت التي تم التعامل متوسط 
 األخيرةمعها بنجاح في السنة 

 4 3.2 10 26.6 10 معلمون
 8.7 4.5 6 33 6 معلمات

 املعلمني العاملني لدىعلية الذات مقياس فا :الدراسةداة أ
 ; Theodoreالذي أعده مبدارس الرتبية اخلاصة مبدينة جنران 

Breton , 1997  داة األ وتتكون) احلايلالباحث  )تعريب
ملعلم غرف التدريسية  و  فاعلية الذاتيقيس األ ،جزئنيمن 
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 العامة.مصادر التعلم والثاين يقوم بتحديد فاعلية الذات 
بنود  حني تتكونيف عبارة  44و  من وتتكون بنود اجلزء األ

املقياس  علىجابة وتتم اإل عبارات. 41 مناجلزء الثاين 
يتحقق  ي مدى  املعلم ألمن خال  تعليمات تسأ جبزئية

التحقق إىل بعدم التحقق  مخاسي يبدأتقدير  وفقهذا البعد 
 كأقصى 55البعد األو  بني  علىوترتاوح الدرجات  التام.
 للذات. تدريسية كأقل فاعلية  44 للذات، تدريسية فاعلية

  41 للذات،فاعلية عامة  كأعلى 51وللجزء الثاين بني 
 .كأقل فاعلية عامة للذات

  من خال األداةمت حساب معامالت ثبات   :العباراتثبات 
والتجزئة النصفية لسبريمان براون باستخدام  كرونباخلفا  أ

( 2ويوضح اجلدو  رقم ) .SPSS-V20الربنامج اإلحصائي 
بيان بنتائج الثبات ملقياس الفاعلية التدريسية والعامة ملعلمي 

 ومعلمات غرف مصادر التعلم مبدينة جنران 
 (2جدول رقم )

 بمدينة نجرانبيان بنتائج معامالت الثبات لمقياس الفاعلية التدريسية والعامة لمعلمي ومعلمات غرف مصادر التعلم 

 الجنس
 فاعلية الذات العامة فاعلية الذات التدريسية

 سبيرمان براون لفا كرونباخأ سبيرمان براون لفا كرونباخأ
 0.442 0.518 0.642 0.512 معلمون

 0.969 0.673 0.976 0.690 معلمات

ن قيم الثبات مجيعها مرتفعة ودالة ( أ2ويوضح اجلدو  )
مما يطمئن الستخدام املقياس يف حتديد فاعلية  حصائي اإ

 الذات 
املعلمني واملعلمات بغرف مصادر  لدىالتدريسية والعامة 
 التعلم مبدينة جنران 

 :المقياسصدق 
 جلنة من علىاملقياس  مت عرض احملكمني:صدق  .4

فادت بقبو  أ إذ اخلاصةعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية أ
صل باللغة لغة العربية مقابل نظريهتا يف األالعبارات بال

  جنليزية.اإل

ت وهو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبا الذايت:الصدق  .2
ليه يف الصدق ويوضح السقف الذي ميكن الوصو  إ

لفا  ألألداة. وحبساب معامل الصدق الذايت باستخدام 
 0.83 ،0.72لفاعلية الذات التدريسية كانت القيم  كرونباخ

وبالنسبة للفاعلية العامة  الرتتيب، للمعلمني واملعلمات على
 للمعلمني واملعلمات على 0.83 ،0.72للذات كانت القيم 

وحبساب معامل الصدق الذايت باستخدام  الرتتيب.
 ،0.82سبريمان براون لفاعلية الذات التدريسية كانت القيم 

وبالنسبة للفاعلية  الرتتيب، علىللمعلمني واملعلمات  0.99
للمعلمني  0.99 ،0.66العامة للذات كانت القيم 

مرتفعة هنا وتوضح هذه القيم أ .الرتتيب علىواملعلمات 
املقياس يف حتديد فاعلية  علىتطمئن لالعتماد  بدرجة

الذات التدريسية والعامة للمعلمني واملعلمات بغرف 
 جنران.مصادر التعلم مبدينة 

ويتم فيها حساب معامالت  الداخلي:التناسق  .4
  نالعبارة والدرجة الكلية للبعد فإ علىاالرتباط بني الدرجة 

 أمكنناكلما   إحصائيةجيابية ومرتفعة وذات داللة كانت إ
( بيان 4ويوضح اجلدو  ) املقياس.د عليها يف بناء االعتما

بنتائج التناسق الداخلي ملقياس فاعلية الذات التدريسية 
بغرف مصادر التعلم  املعلمني واملعلمات لدىوالعامة 

 .مبدينة جنران
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 (3جدول )
 المعلمين والمعلمات بغرف مصادر التعلم بمدينة نجران لدىبيان بنتائج التناسق الداخلي لمقياس فاعلية الذات التدريسية والعامة 

 رقم العبارة
 فاعلية الذات العامة فاعلية الذات التدريسية

 المعلمات المعلمون المعلمات المعلمون
1 0.94 0.82 0.77 0.85 

2 0.87 0.91 0.74 0.83 

3 0.75 0.91 0.73 0.90 

4 0.77 0.93 0.74 0.88 

5 0.75 0.94 0.76 0.84 

6 0.73 0.91 0.76 0.90 

7 0.75 0.48 0.74 0.90 

8 0.75 0.90 0.74 0.83 

9 0.74 0.93 0.74 0.85 

11 0.77 0.89 
0.74 0.70 

11 0.75 0.69 

 0.83=  0.01 مستوىوعند  0.7=0.05حصائية   إداللة  ومستوى 1ن عند درجات حرية قيم معامالت ارتباط بريسو 

 0.97=  0.01 مستوىوعند  0.9=0.05حصائية   إداللة  ومستوى 6ن عند درجات حرية قيم معامالت ارتباط بريسو 
 

ن معامالت االرتباط ( أ4تائج اجلدو  )وتوضح ن     
وتصل معظمها  مرتفعةالداخلية ألبعاد مقياس الفاعلية 

حصائية مما يطمئن الستخدام املقياس يف اإلالداللة  ستوىمل
 املعلمني. العامة لدى والفاعليةحتديد فاعلية الذات التدريسية 

 النتائج ومناقشتها: 

 لدى التدريس فاعلية تتصف: على وينص: األول الفرض
 جنران مبدينة التعلم مصادر بغرف واملعلمات املعلمني

ا حصائي  ولقد مت اختبار صحة هذا الفرض إ. باالرتفاع
والنسب  املعياريةرافات حنواالاملعيارية باستخدام املتوسطات 

  للتكرارات.ية املئو 
بيان بنتائج ( 5واجلدو  ) (1ويوضح اجلدو  رقم )    

 إحصائي ا:لفرض اختبار صحة هذا ا
 (4جدول )

بغرف والمعلمات  لمعلمينفاعلية الذات التدريسية للدرجات ية للتكرارات ئو والنسب المواالنحراف المعياري  وزنيالبيان بقيم المتوسط 
 مصادر التعلم بمدينة نجران 

 
 
 البعد

 
 

 الجنس

 
 
رقم 
 العبارة

 
ال 

 تتحقق

تتحقق 
بدرجة 

 قليلة

تتحقق 
بدرجة 
 متوسطة

تتحقق 
بدرجة 
 كبيرة

 
تتحقق 

 اتمام  

 
 المتوسط
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

تحقق 
 الفاعلية

 
متوسط الفاعلية 
 العامة وتقديرها

% % % % % 

ت 
الذا

لية 
فاع

سية
دري

الت
 

مون
ملعل

ا
 

  متوسطة 1.4 3.3 10 60 0 10 20 4

 
 

 
 
 

 كبرية 0.78 4.2 40 40 20 0 0 2
 امتام   0.53 4.6 60 40 0 0 0 4
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  امتام   0.48 4.7 70 30 0 0 0 1
3.9 
 
 
 
 

 
 كبرية 0.70 4.4 50 40 10 0 0 5 كبرية

 متوسطة 0.85 3.5 10 40 40 10 0 6
 امتام   0.48 4.7 70 30 0 0 0 7
 كبرية 1.06 3.7 30 20 40 10 0 1
 كبرية 0.88 3.9 20 60 10 10 0 9

 متوسطة 1.25 3.3 20 20 40 10 10 41
 متوسطة 0.74 3.1 0 50 30 20 0 44

ات
علم

امل
 

 متوسطة 0.75 2.8 0 17 50 33 0 4

 
 
 
 
 
3.7 
 

 
 
 
 
 

 كبرية

 كبرية 0.75 4.17 33 50 17 0 0 2
 كبرية 0.82 3.7 17 33 50 0 0 4
 كبرية 0.89 4 34 33 33 0 0 1
 متوسطة 0.93 2.8 0 33 17 50 0 5
 كبرية 0.83 4.5 66 17 17 0 0 6
 كبرية 0.41 4.17 17 83 0 0 0 7
 كبرية 0.81 4.33 50 33 17 0 0 1
 قليلة 0.81 2.67 0 17 33 50 0 9

 كبرية 0.63 4 17 66 17 0 0 41
 كبرية 1.09 4 50 0 50 0 0 44

 (5جدول )
للمعلمين والمعلمات بغرف مصادر العامة ية للتكرارات لدرجات فاعلية الذات ئو واالنحراف المعياري والنسب الم وزنيبيان بقيم المتوسط ال

 التعلم بمدينة نجران

 
 
 البعد

 
 

 الجنس

 
 
رقم 
 العبارة

 
ال 

 تتحقق

تتحقق 
بدرجة 

 قليلة

تتحقق 
بدرجة 
 متوسطة

تتحقق 
بدرجة 
 كبيرة

 
تتحقق 

 اتمام  

 
 المتوسط
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

تحقق 
 الفاعلية

 
الفاعلية متوسط 

 العامة وتقديرها
% % % % % 

سية
دري

ت الت
الذا

لية 
فاع

 

مون
ملعل

ا
 

 متوسطة 0.97 3.5 10 50 20 20 0 4
 

 
 
 
4.6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 امتام  

 امتام   0.32 4.9 90 10 0 0 0 2
 امتام   0.42 4.8 80 20 0 0 0 4
 متوسطة 1.1 3.1 10 20 50 10 10 1
 متوسطة 0.97 3.6 20 30 40 10 0 5
 كبرية 0.94 4 30 50 10 10 0 6
 امتام   0.32 4.9 90 10 0 0 0 7
امتام   0.32 4.9 90 10 0 0 0 1  

امتام   0.32 4.9 90 10 0 0 0 9  
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امتام   0.32 4.9 90 10 0 0 0 41  

ات
علم

امل
 

 قليلة 1.38 2.5 0 33 17 17 33 4

 
 
 
 
 
3.3 

 
 
 
 
 

 متوسطة

 امتام   0.41 4.8 83 17 0 0 0 2
 متوسطة 0.99 3.2 0 50 17 33 0 4
 قليلة 1.37 2.3 0 34 0 33 33 1
 ال حتدث 0.84 1.5 0 0 17 17 66 5
 متوسطة 1.37 3.3 17 33 33 0 17 6
 كبرية 0.52 3.6 0 67 33 0 0 7
 كبرية 1.63 4.3 83 0 0 0 17 1
 كبرية 1.50 4.2 17 50 0 17 16 9

 متوسطة 1.33 3.3 66 0 17 17 0 41
( أن قيم 5 ،1وتشري النتائج املوجودة باجلداو  )    

لدى املتوسط الوزين تبني أن فاعلية الذات التدريسية 
لتعلم حتققت بدرجة  املعلمني واملعلمات بغرف مصادر ا

 لدىا ن فاعلية الذات العامة حتققت متام  أ كبرية يف حني
املعلمات مما حيقق صحة  لدىاملعلمني وبدرجة متوسطة 

هؤالء املعلمني  لدىذلك صفة إجيابية  ويعدُّ  األو .الفرض 
غرف مصادر ولعل  عليها.واملعلمات البد من احلفاظ 

التعلم اليت يتم من خالهلا التعامل مع ذوي صعوبات التعلم 
يام هبذا الدور من حيث وجود املتخصصني وهم مؤهلة للق

 التعلم،معلمون ومعلمات خرجيي اجلامعة مسار صعوبات 

وجتهيزات مادية وقياسات هلذا الغرض مما يسهل حتقيق 
  الغرف.املهمة هلذه 

ال توجد فروق ذات داللة  على:وينص  :الثانيلفرض ا
يف كل من فاعلية الذات التدريسية وفاعلية الذات إحصائية 

العامة بني املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة 
ا حصائي  ولقد مت اختبار صحة هذا الفرض إ جنران.

الفروق بني العينات غري  وتين لداللةمان باستخدام اختبار 
ان بنتائج اختبار صحة هذا ( بي6ويوضح اجلدو  ) املرتبطة.
 ا حصائي  الفرض إ

 (6جدول )
بغرف مصادر التعلم بمدينة ات والمعلملدرجات المعلمين  المرتبطةلداللة الفروق بين المتوسطات للعينات غير  بيان بنتائج اختبار مان وتني

 التدريسية والعامةمقياس فاعلية الذات  علىنجران 
 الداللة القيمة االحصائية zنسبة  معلمة مان وتني الرتبمتوسط  العدد المجموعات المتغير

فاعلية 
 التدريس

 22 9.30 10 معلمون

 
 غري دالة 0.428 0.875

 7.17 6 معلمات

 الفاعلية العامة
 2 11.30 10 معلمون

 

 

3.051 0.001 
ي دالة عند أ
 6 معلمات مستوى

 
3.83 

مل  إذا حتقق الفرض جزئي   إىل( 6وتشري نتائج اجلدو  )
تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف 

املعلمات يف  علىفاعلية التدريس يف حني تفوق املعلمون 
كما توضح النتائج أن املعلمني واملعلمات   العامة.الفاعلية 

بذو  يف برامج يتفقان يف فاعلية الذات التدريسية واجلهد امل
 واحلساب.التعليم الفردية لذوي صعوبات التعلم يف القراءة 

وميكن تفسري تفوق املعلمني عن املعلمات مبا هو متاح 
خرين غري متاحة اآل علىهلؤالء املعلمني من قدرة يف التأثري 
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ليه دراسة وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إ للمعلمات.
 مل تصل لفروق بني ( اليت2144) عليحسام حممود ذكي 
ليه إتتفق وما توصلت  الذات. كذلكاجلنسني يف فاعلية 

(Gonzalez-Mercedes,2010)  من عدم وجود فروق بني
 الذات.اجلنسني يف فاعلية 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  على:وينص  :الثالثالفرض 
بني فاعلية الذات التدريسية وفاعلية الذات العامة إحصائية 

املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران  لدى
وعدد الطالب الذين جنحوا يف تلقي برنامج التعليم الفردي 

ا حصائي  وقد مت اختبار صحة هذا الفرض إ .األخريةيف السنة 
( 7اجلداو  ) بريسون ويلخصمعامل ارتباط  باستخدام

والفاعلية ية التدريس معامالت ارتباط بريسون لفعالنتائج 
   العامة للمعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم مبدينة جنران

 (7جدول )
 قيم معامالت االرتباط لبيرسون للمعلمين والمعلمات بغرف مصادر التعلم بمدينة نجران لفعالية التدريس والفعالية العامة

 الداللة اإلحصائية بيرسونمعامل ارتباط  العدد المجموعة المتغير
 غري دالة 0.578 10 معلمون فعالية التدريس

 0.05 دالة عند 0.903 6 معلمات

 غري دالة 0.017 10 معلمون الفعالية العامة
 0.05دالة عند  0.979 6 معلمات
االرتفاع بداللة إىل وتشري نتائج معامالت االرتباط لبريسون 

املعلمني يف فاعلية  لدىاملعلمات عنها  لدىإحصائية 
ن متوسط عدد أ إىلويعود ذلك  والعامة،الذات التدريسية 

احلاالت من ذوي صعوبات التعلم اليت جنحت املعلمات يف 
 النهوض هبا من خال  غرف مصادر التعلم بلغ مثاين

ا بالنسبة للمعلمني حاالت باملقارنة لثالث حاالت تقريب  
ذلك صعوبة حاالت صعوبات التعلم  وقد يفسر الذكور.
ناث وعدم التزامهم اإل لدىاألطفا  الذكور عنها لدى 

رغم تقارب  ناثاإلا بالواجبات املدرسية كالتزام منزلي  
كل من املعلمني واملعلمات   لدىمتوسط سنوات اخلربة 

 .للعمل بغرف مصادر التعلم
 المقترحة:التوصيات 

حتقق فاعلية الذات التدريسية  علىضرورة احملافظة  .4
املعلمني واملعلمات بغرف مصادر التعلم  لدىوالعامة 

 مبدينة جنران من خال  الدعم الفين واملادي.

ضرورة االهتمام باألطفا  الذكور الذين يعانون من  .2
ا مبا يساهم يف حتقيق فاعلية صعوبات التعلم منزلي  

  .اتدريسي  معلميهم  لدىالذات 
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Abstrac: Teaching self - efficacy was investigated for teachers working in resource rooms in Najran public schools. Sample 

was 10 male teachers and six female teachers.  Self-efficacy was measured by the Arabic version of Theodore; Breton, 1997  

 . reliability and validity were measured. Results showed that self - efficacy was achieved completely while the general self - 

efficacy was strongly achieved for male teachers and moderately achieved for female teachers. Results showed also no sex 

differences between male and female teachers in self - efficacy. Positive correlation was found between self  –  efficacy and 

number of pupils with learning disabilities attended the ILP in the last academic year

Key words: self-efficacy, resource rooms, learning disability  
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 ملحق

 جامعة جنران

 الرتبيةكلية 

 قسم الرتبية اخلاصة

 غرف مصادر التعلم باملعلمني واملعلمات  لدىفاعلية الذات  مقياس

 النفسية والرتبية اخلاصة  الصحة بروفيسور .د/علي حممود شعيبأ عدادإ

  وليه:أبيانات 

 .: .............األكادميياملؤهل  ىنثأذكر /  اجلنس: - .بالسنوات: ...........العمر 

   ةسن   ----الصعوبات: يف ختصص  اخلربةعدد سنوات  -

 .... سنةبغرفة املصادر  ةاخلرب عدد سنوات  - -

  :األخريةعدد احلاالت اليت جنحت يف التعامل معها يف السنة  -
منها  العبارات كلخال  جمموعة من  التعلم منمصادر  معلمة لغرفمهنتك كمعلم /  فاعليتك يفتتحقق  ىمد ألي  أعبارات تس أيتفيما ي تعليمات:

ن امسك غري أالحظ  خاطئة. ىخر أال توجد عبارات صحيحه و  الكامل.التحقق  إىلجياب عنها خبمسة اختيارات تبدأ من عدم التحقق الكامل 
 لتعاونكم الصادق مع الباحث  اوشكر   العلمي،جابتك لغرض البحث إصدق  الإفال يهمنا  مسجل،

 الفقرات م

متام  
قق 

ال حت
ا

جة  
بدر

قق 
حت

ليله
ق

 حتقق 
سطة

متو
جة 

بدر
 

برية حتقق
ة ك

درج
ب

 

متام  
قق 

حت
ا

 

 التدريسية:فاعلية الذات 

من  مستوى علىن الواجب كان أبدقة  أدرك فإنين املطلوب،داء الواجب أالطالب  أحدمل يستطع  إذا 4
 املطلوبةالصعوبة 

     

دراكي للطريقة الصحيحة إذلك بسبب  نإف ا،حتسن  طاليب من ذوي صعوبات التعلم  أحدحينما يبدي  2
 هلتدريس

     

فهذا  له،حد املهارات اليت درستها صعوبات التعلم من الفهم السريع ألطاليب من ذوي  أحدمتكن  إذا 4
 املهارةالصحيح لتدريس هذه  لألسلوبدراكي إبسبب 

     

سلوب أنين طبقت أفهذا بسبب  التعلم،عندما تتحسن درجات حتصيل طاليب من ذوي صعوبات  1
 تدريس فعا 

     

الصعوبة  مستوىقوم بتخفيض أ فإنينطاليب من ذوي الصعوبات عمل واجبه  أحد ىعل حينما يصعب 5
 افور  

     

 الالزمةاملهارات امتالك فقد متكنت من  التدريسية،وخربايت  للصعوبات،عدادي كمعلم إما بني برنامج  6
 درجة عالية من التمكن علىمعلم غرف مصادر  ألصبح

     



فاعلية الذات لدى املعلمني بغرفة مصادر التعلم مبدينة جنرانعلي حممد شعيب:   
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جهدي  قصارىبذ  أ فإنين قبل،طاليب من ذوي الصعوبات معلومات شرحتها له من  أحدمل يتذكر  إذا 7
 ىخر أتعليمه مرة  إلعادة املقبلةمعه يف احلصة 

     

االهتمام جناز مع طاليب من ذوي الصعوبات فاقدي إ أكربنه ميكنين حتقيق إجهدي ف قصارىبذلت  إذا 1
 بالتعليم

     

      ا يف غرفة املصادرتعقيد   التعليميةاملشكالت  أكثريف تدريبات كافية للتعامل مع  اشرتكتلقد  9

فهذا بسبب ما لدي  املصادر،داء ابنهم يف واجباته من خال  غرفة أمن ارتفاع  ناالوالد يلإكتب   إذا 41
 ا يف التعامل معهساليب دقيقة جد  أمن وسائل و 

     

      لدي  املتوفرةفهذا بسبب اجلهد الكبري واملهارات  عالية،طاليب يف املصادر بدرجة  أحد ىدأ إذا 44

 فاعلية الذات العامة:

      وليس بسبيبلغرفة املصادر فهذا بسبب ضعف دافعية الطالب  املضنيةمل تنجح احملاوالت  إذا 4

      نرتنت والدورات التدريبية من خال  اإل دائيأ مستوىحبث عن رفع أما  اكثري   2

      يةاملنزلالوالدين يف الواجبات ال مبساعدة إ جنحأمع طاليب بغرفة املصادر فلن مهما بذلت من جمهود  4

متناه بغرفة أبذ  اجملهود الذي  علىحباط الدائم من جناح طاليب وقلة الدعم االجتماعي ال يشجعاين اإل 1
 املصادر

     

بغرفة  ىخر أالنظام مرة  علىعودهم أ نأفليس من السهل  املنز ،النظام يف  علىفقد طاليب التعود  إذا 5
 املصادر

     

ن معلم غرف املصادر ال يصنع املعجزات يف رفع إف األخرى،خذ يف االعتبار تثبيت كافة املثريات مع األ 6
 حتصيل طالبه

     

مهيتها أمع الطالب من حيث قيمة الدراسة و ا بفاعلية الوالدين جيابي  إ مرتبطةفاعلية معلم غرف املصادر  7
 والنجاح فيها

     

      ضعافه بغرفة املصادرأ بذ أفسوف  التعلم،صعوبات  يا مع ابنهم ذو ن جهد  ابذ  الوالد إذا 1

      نه لن ينجح مع كل احلاالتأفمن املنطقي  املصادر،مهما كانت فاعلية معلم غرفة  9

      ال يقل عن التدريس الفعا  يف غرف املصادر احلقيقةاجملهود املنزيل يف  41
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 توافر الكفايات التقنية لدى قائد المدرسة الثانوية بمدينة الرياض رجةد
 إعداد  

 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين 
                                           املشاركاإلدارة الرتبوية  أستاذ

  جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 
 

 هـ62/1/1141  ل بتاريخوقب -هـ62/11/1141 قدم للنشر
 
 
 

من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية توافر الكفايات التقنية ومعوقاهتا لدى قائد املدرسة الثانوية  هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة :المستخلص
  :أيتن من أهم نتائج هذه الدراسة ما يوكا ( معلماً .424عينه الدراسة ) وبلغت مبدينة الرياض.

 : اوأو  ااجما  املهار,  والثا ي ااجما  املعر ي   والثال  اجا  اتااجاهات .أيتيب حماور الكفايات التقنية كما يت ترتجاء-
 .وجهة نظر املعلمني مبدينة الرياضمن  واتااجاهات بدرجة متوسطة ةواملهاري ةأن الكفايات التقنية تتوافر لدى قائد املدرسة الثانوية  ي ااجماتات املعرفي-
 : اوأو  املعوقات املالية   والثا ي املعوقات الفنية   والثال  املعوقات الشخصية.يأيتجاءت ترتيب حماور املعوقات التقنية كما - 
 نخفضةتوجد معوقات الكفايات التقنية  ي مجيع ااجماتات وهي: املعوقات الشخصية والفنية واملالية موجودة لدى قائد املدرسة الثانوية بدرجة م-

 من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض . ومتوسطة
اخلربة  ي اجا   توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني آراء املعلمني أفراد الدراسة حو  معوقات التقنية احلديثة  ي اجا  املعوقات املالية باختالف متغري-

 التدريس   لصاحل املعلمني ذو, اخلربة الطويلة.
 

 .الكفايات التقنية  مدير املدرسة الثانوية المفتاحية:الكلمات 
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  :المقدمة
 ي  نيبالتقدم والتطور العلميني السريعيتميز العصر احلاضر 

  ومن أبرز مسات هذا العصر شىت اجاتات احلياة اإلنسانية
عات البشرية عصر تعيش ااجمتم إذأنه عصر الثورة املعلوماتية 

ع على مجيع مناشط فقد فرض هذا الوض. التقنية احلديثة
م مجيع   وعليه زاد اهتمانها اجا  التعليم  ومن بياحلياة

اوأداة الفاعلة لتطوير ااجمتمع لكي  الدو  بالتعليم وأنه يعد  
 . لل تقدم وتطور التقنية احلديثةيلحق بالركب العاملي  ي

ة يوأصبحت التقنية احلديثة موردًا من املوارد اوأساس       
ها اجا  الرتبية والتعليم   ومنواملهمة جلميع اجاتات اوأعما 

منه اإلدارة املدرسية اليت تتكون من اجموعة أفراد وجزء 
 املدرسة الذ, يعد     وأهم فرد فيه قائدتمع املدرسيااجم

املسؤو  اوأو  عن إجناز املهام اإلدارية والفنية من أعما  
املدرسة إجناز  حلديثة لقائدوتسهل التقنية ا .اإلدارة املدرسية

. ومن إجيابيات استخدام التقنية ما  اإلدارة املدرسيةأع
ستغناء عن العمل الورقي يثة  ي اجا  اإلدارة املدرسية اتااحلد

املدرسة    وكذلك تساعد قائدإىل العمل اإللكرتو يوالتحو  
 .للتفكري بتطوير اإلدارة املدرسيةعلى توفري الوقت 

عتماد على العمل الورقي لية التحو  من اتاعمن وإ       
كبرية على املستوى التقين  إىل العمل اإللكرتو ي له أثار

نية املعلومات إن تق إذ  واإلدرا, والتنظيمي داخل املدرسة
  دارة املدرسة بصورة فاعلة ورشيدة ي إتعمل على اإلسهام 

اذ القرارات اإلدارية وتساعد مدير املدرسة  ي عملية اخت
ات وقدرات إمكان   كما تعمل على زيادةبشكل فاعل

ومات وتنظيمها  ي قواعد املدرسة  ي التعامل مع املعل
. باإلضافة إىل زيادة سرعة ودقة وسرية تباد  البيانات

املعلومات بني الوحدات التنظيمية  ي املدرسة واجلهات 
 .(هـ1141املنديل ( )يمالرتبية والتعل اخلارجية )إدارة ووزارة

حدى الدراسات إىل أن أفراد الدراسة وتوصلت إ       
لديهم ااجاهات إجيابية وقناعات عالية جدًا بأن توليف 

معظم    ويسهم  ي إجنازنية املعلومات يوفر الوقت واجلهدتق

  كما يرون أن تقنية املعلومات اوأعما  اإلدارية املدرسية
  يةاإلدار  دير املدرسة اجلديد  ي أداء مهامهتساعد م

باإلضافة إىل دورها  ي تفعيل اجلوانب اخلاصة بشؤون 
 .ه(1144  الطالب  ي تلك التطبيقات )اهلدلق

وتدريب   طلق تطوير أداء اإلدارة املدرسيةومن من       
قدمت حركة الرتبية  من أجل رفع املستوى املهين هلم  أفرادها

يار القائمة على الكفايات وعودًا وآماتًا بإعادة صياغة اخت
وتدريب العاملني  ي الرتبية على أساس من الكفايات 

قوائم كفايات خاصة  وذلك من خال  تبين الالزمة هلم  
  تكون هذه دارسباملعلمني واملشرفني الرتبويني ومدير, امل

 ي ااجما  إطار مرجعي لكل من العاملني القوائم مبثابة 
 (.م6114الرتبو, )مرعي   

و  املتقدمة بتدعيم وتنمية  هتمت الدومن هنا ا      
كفايات القادة )مدير, املدارس( ليكونوا قادرين على 

ذلك   و ت اليت تواجه املؤسسات التعليميةمواجهة التحديا
الوليفة من مهام وأن العمل القياد, وما تتطلبه 

 ي مسارهم الوليفي  ملساعدهتم على التقدمومسؤوليات 
طياته متطلبات   وأن املستقبل حيمل  ي واملهين خاصة

هتمام  ي السنوات ديدة من تلك القيادات  وتزايد اتاج
 . خرية بالكفايات املهنية للقياداتاوأ
ويقصد بالكفايات ذلك احملتوى من املهارات والولائف     

واملهام اليت جيب على قائد املدرسة )املدير( أن ميتلكها أو 
  فهناك ليةبفاعجنازه أدية عمله وإينبغي أن تتوافر لديه لت

توقف إن إمتام العمل ي كفاية وإمتام العمل إذط بني الارتبا
  املعلوماتية )العجميعلى القدرة املهارية واملعرفية و 

 (. م6112
املدرسة الثانوية عصر الثورة  ولكي يساير قائد       

  ديات التقنية اليت تواجه اإلنساناملعلوماتية املليء بالتح
حد, ويسري  ي الطريق الصحيح ولكي ينجح  ي هذا الت

 د جيددويولفها خلدمة العمل املدرسي حيتاج إىل فكر جدي
قوم عليها لك املهارات واملعارف واتااجاهات اليت تويبدع وميت



 وية مبدينة الرياضدرجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانعبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني: 

 

14 

الكفايات التقنية اليت   ومنها املدرسة الكفايات املهنية لقائد
فاءة وحتسني اوأداء الوليفي من أهم اوأسس  ي رفع ك تعد  
املدرسة لكي حيقق اجلودة الشاملة  ي املخرجات  لقائد
 .ة وحتقيق أهداف اإلدارة املدرسيةالتعليمي
حت اوأدوار   فقد أصبوتأسيسًا على ماسبق ذكره    

 املدرسة املتميز أن يكون من اجلديدة تفرض على قائد
معايري جناحه أن يقوم بتطبيق وممارسة عملية التقنية احلديثة 

نطالقًا من أمهية . وااإلدارة املدرسية  ا  ي أعماوتوليفه
الثانوية واحلاجة  ةرسقنية لدى قائد املدتوافر الكفايات الت

فإن معرفة درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد   راستهالد
املدرسة الثانوية مبدينة الرياض أصبح موضوعًا جديراً 

 .راسة والبح  العلميدبال
ارة الرتبية والتعليم  ي اململكة إدراكاً من وز  :مشكلة الدراسة

املدرسية  ي العملية التعليمية العربية السعودية وأمهية اإلدارة 
على عدة مشاريع تعليمية فإن الوزارة تنفق املبالغ الطائلة 

عدة اجاتات  ي و  تطوير التعليم الذ, يشمل هدفها اوأ
ر تطويإىل . وتسعى وزارة الرتبية والتعليم العملية التعليمية

الكبري لتحسني  الدعم املاد,اإلدارة املدرسية عن طريق 
من خال  تشجيع قائد املدرسة على النمو   العملية الرتبوية

تؤد, اإلدارة  . ولكيملهين عن طريق الدورات التدريبيةا
رسة   ينبغي على قائد املدفاءة وفاعليةاملدرسية دورها بك

 لكفايات القيادية: ااسية ومنهامتالك الكفايات املهنية اوأسا
لكن واقع اإلدارة ة واملعرفية والكفايات التقنية .والفنية واملهاري

 إذ  هناك صعوبات كثرية تعيق سريها املدرسية يشري إىل أن
اء أدائه تعرتض قائد املدرسة بعض الصعوبات التقنية أثن

ي بدورها قد تعيقه عن حتقيق هو  لعمله اليومي املدرسي 
ومن أبرز تلك   بوية والتعليمية املنشودةالرت  أهداف العملية

 ي مراحل  الصعوبات التقنية اليت تواجه مدير, املدارس
ضعف التأهيل   ندرة الدورات التدريبية :يأيت ماالتعليم العام 

اإللكرتونية اإلدارة ستخدام حتية غري مهيأة تاالبىن الت  التقين
تطبيقات وأن ال .ة املكرمةس الثانوية مبدينة مك ي املدار 

احلاسوبية حباجة ماسة إىل مزيد من التطوير والرتقية لتواكب 
وذلك لنقصها وقصورها   طلبات احلالية لإلدارة املدرسيةاملت

وعدم ترقيتها وحتديثها بشكل مستمر مع  من جهة 
ه  1161  محد,ت اإلدارة املدرسية )مايستجد  ي اجاتا

 .ه(1144اهلدلق  
رتبو, إىل الضعف  ي توفر بعض وكذلك يشري الواقع ال      

جاء  وقد  اجا  التطوير املهين والتدريبومنها: الكفايات 
ترتيبه  ي املرتبة اوأخرية من حي  توفره  ي اجا  الكفايات 

  )حجر دراة املدرسية مبدينة الرياضاإل الالزمة ملشرفات
 .(ه 1161
  دارة الرتبويةمن خال  ختصص الباح   ي اجا  اإل     
فايات عه على عدة دراسات سابقة تتعلق مبجا  الكوإطال

قلة الدراسات اليت  ت لهتضحالتقنية لدى قائد املدرسة ا
  وعليه كفايات التقنية لدى قائد املدرسةتناولت موضوع ال

موضوع الكفايات التقنية من املوضوعات احلديثة على  يعد  
مستوى الدراسات  ي الوطن العريب واململكة العربية 

ذه الدراسات . ورغم حاجة ااجما  الرتبو, هلعوديةالس
  وبناًء على ماسبق ذكره تتضح احلاجة الشديدة إىل املهمة

املدرسة  إجراء دراسات عن الكفايات التقنية لدى قائد
. و ي ضوء ماسبق ذكره حتدد مشكلة الثانوية مبدينة الرياض

قنية الدراسة احلالية  ي التعرف على مدى توافر الكفايات الت
 لدى قائد املدرسة الثانوية من وجهة نظر معلميومعوقاهتا 

 .املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
اسة إىل اإلجابة عن تسعى هذه الدر  أسئلة الدراسة:

  ية:تاوأسئلة اآل
 –ما درجة توافر الكفايات التقنية )ااجما  املعر ي -1    

رسة الثانوية ( لدى قائد املداجاهاتاجا  اتا –ااجما  املهار, 
 مبدينة الرياض ؟

 –ما املعوقات التقنية احلديثة )املعوقات الشخصية -6    
املدرسة  املعوقات املالية( اليت تواجه قائد –املعوقات الفنية 

 ؟الثانوية مبدينة الرياض



 م(6111 كانون أو  /هـ1142الرياض )ربيع اوأو    – 14العدد   –اجلة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

11 

درجة توافر   يالدراسة هل ختتلف آراء أفراد -4
ختالف باالكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية 

 الدورات التدريبية   املؤهل الدراسي) ات الدراسةمتغري 
 ؟( اخلربة  ي اجا  التدريس

التقنية  معوقات  يهل ختتلف آراء أفراد الدراسة -1
باختالف  احلديثة اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية

    الدورات التدريبيةؤهل الدراسياملمتغريات الدراسة )
 ؟اخلربة  ي اجا  التدريس(

 أهمية الدراسة:
حسب  –قد تكون هذه الدراسة من أوىل الدراسات  -1

درجة توافر الكفايات اليت تناولت  –علم الباح  
 من وجهة نظر التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية

كدراسة مستقلة على مستوى اململكة العربية   املعلمني
 السعودية.

 ةقائد املدرستكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية  -6
من أهم ركائز العملية الرتبوية والتعليمية  ي  د  يع الذ,
 .درسةامل
 ي ااجما  الرتبو, مبدارس التعليم  الكفايات التقنيةأمهية  -4

 العام.
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من خال  تسليط الضوء  -1

 واقع توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسةعلى 
يم العام باململكة  ي مدارس التعل دعمهللتعرف عليه و 
 العربية السعودية.

 كوهنا دراسة ميدانية تسعى ملعرفة الواقع الفعلي لدرجة -1
من وجهة  توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة

 .معلمي املرحلة الثانويةنظر 
يتوقع الباح  أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج علمية  -2

 التقنية قائد املدرسة للكفاياتيستفاد منها باستخدام 
على مستوى التعليم العام  ي دارية وتطوير العملية اإل

 اململكة العربية السعودية.

قد تفتح هذه الدراسة ااجما  إلجراء دراسات مماثلة  -4
قائد املدرسة لدى  الكفايات التقنيةلقياس مستوى 

على عينة أكرب أو مناطق أكثر على مستوى الثانوية 
 اململكة العربية السعودية.

الدراسة إىل حتقيق اوأهداف  تسعى هذه اف الدراسة:أهد
 ية:تاآل
توافر الكفايات التقنية لدى قائد لى درجة التعرف ع -1

 .املدرسة الثانوية مبدينة الرياض
درجة   يأفراد الدراسة آراء التعرف على درجة اختالف  -6

 توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية 
ت الدورا )املؤهل الدراسي  :سةباختالف متغريات الدرا
  اخلربة  ي اجا  احلاسب اآليلالتدريبية  ي اجا  

 (.تدريسال
  يآراء أفراد الدراسة  التعرف على درجة اختالف -4

 معوقات التقنية احلديثة اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية
  الدورات اسياملؤهل الدر باختالف متغريات الدراسة )

 ؟( اجا  التدريسيبية   اخلربة  يالتدر 
التوصل إىل توصيات ميكن أن تسهم  ي رفع مستوى  -1

 قائد املدرسة الثانوية ي أداء  توافر الكفايات التقنية
 .دارية والفنية  ي اجا  اإلدارة املدرسيةملهامه اإل

واقع توافر اقتصرت هذه الدراسة على  حدود الدراسة:
 مبدينة الثانويةلدى قائد املدرسة ومعوقاهتا الكفايات التقنية 

قد مت إجراء . و معلمي املرحلة الثانوية الرياض من وجهة نظر
 (أفراد الدراسة) معلمي املرحلة الثانويةامليدانية على الدراسة 

العام الدراسي  خال  الفصل الدراسي الثا ي من
معلمي الدراسة على  اقتصرت هذه هـ  كما1144/1141

 ي وزارة الرتبية والتعليم  املرحلة الثانوية احلكومية النهارية
 مبدينة الرياض.

 مصطلحات الدراسة
هي اجموعة من املعارف واملهارات : الكفايات التقنية

( )مديرة احلديثة اليت ميتلكها قائد واتااجاهات  ي اجا  التقني
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وميارسها  ي أدائه ملهامه ومسؤولياته  املدرسة الثانوية
  وتساعد على مل  ومتكنه من خالهلا إتقان العاملدرسية
  وحتقيق أهدافها ني إجناز أعما  اإلدارة املدرسيةحتس

 .ة الثانوية مبدينة الرياضاملنشودة  ي املدرس
واملسؤو   هو مدير املدرسة الثانوية :قائد المدرسة الثانوية

اإلدارة  تعن أداء املهام اإلدارية والفنية واإلنسانية  ي اجاتا
, عن مجيع أفراد إلدار, والرتبو نه املسؤو  ااملدرسية   كما إ
  ويسعى لتحقيق اوأهداف التعليمية ااجمتمع املدرسي

 .املدرسة الثانوية مبدينة الرياض والرتبوية املنشودة من
 :الدراسات السابقة

هدفت إىل اليت   (white,2001)دراسة وايتأوضحت 
اآليل  ي أعما  اإلدارة التعرف على أمهية استخدام احلاسب 

  وكذلك التعرف على املعوقات اليت تواجه مدير, ةاملدرسي
  ي أعما  اإلدارة املدارس  ي استخدام احلاسب اآليل

( مديرًا من 664  وقد بلغ أفراد عينة الدراسة )املدرسية
ايو بالوتايات املتحدة مدير, املرحلة املتوسطة  ي وتاية أوه

 ية: ت  وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلاوأمريكية
ء مدير, املدارس املتوسطة ختتلف فيما بينهم  ي راآأن  -

اآليل  ي أعما  اإلدارة درجة أمهية استخدام احلاسب 
 .املدرسية

اخلربة  ي اجا  س املتوسطة حديثي ار أن مدير, املد -
اإلدارة املدرسية يفضلون استخدام احلاسب اآليل أكثر 

ة م خربة  ي اجا  اإلدار وبدرجة أكرب من املديرين الذين هل
 .املدرسية

املدارس املتوسطة أن املعوقات اليت  ويرى مدير  -
جناز أعما  ههم  ي استخدام احلاسب اآليل  ي إتواج

  قلة تدريب نقص املوارد املالية ملدرسية هي:اإلدراة ا
املديرين على بعض الربامج احلاسوبية املختلفة اليت 

 رة املدرسية  ي املدارسحيتاجوهنا  ي إجناز أعما  اإلدا
 .املتوسطة

إىل التعرف على ه( 1161وهدفت دراسة العريين )         
بية مدى ممارسة مدير, مدارس التعليم العام  ي اململكة العر 

 (141وبلغت عينة الدراسة ) .السعودية لكفاياهتم اوأساسية
صلت . وتو مديرًا من الرياض  املدينة  جازان  تبوك  الدمام

 :يةتتائج اآلالدراسة إىل الن
أن مدير, مدارس التعليم العام  ي اململكة ميارسون   -

 .اسية بدرجة عاليةكفاياهتم اوأس
 عينة تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني أفراد-

ؤهل الدراسة  ي ممارستهم للكفايات اوأساسية تبعًا ملتغري امل
 ي .ملالع
توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة  -

خلربة  ي اجا  للكفايات اوأساسية تبعًا ملتغري ا ي ممارستهم 
 .لصاحل ذو, اخلربة الطويلة اإلدارة املدرسية

ه( اليت هدفت إىل 1161دراسة حجر )وأما         
التعرف على درجة توفر وأمهية الكفايات الالزمة لدى 

قد بلغ أفراد . و اإلدارة املدرسية مبدينة الرياض مشرفات
توصلت الدراسة إىل النتائج  وقد  ( مشرفة14الدراسة )

 ية:تاآل
( كفاية 16)  ورة بدرجة كبرية( كفاية متوف16أن ) -

وكفاية واحدة متوفرة بدرجة   متوفرة بدرجة متوسطة
 .ضعيفة
(  4( كفاية مهمة بدرجة كبرية جداً  و)16أن ) -

 .كفايات مهمة بدرجة كبرية
إىل التعرف  (Joseph,2008دراسة جوزيف )وهدفت       
املدرسة الثانوية عند استخدام  ى كيفية تغيري دور مديرعل

  وكان منهج حلديثة  ي اجا  اإلدارة املدرسيةالتقنية ا
لباح  مع مدير, املدارس الدراسة املقابالت اليت أجراها ا

   ي بسريبج  ي الوتايات املتحدة اوأمريكية الثانوية
 :يةتصلت الدراسة إىل النتائج اآلوتو 
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دارس الثانوية بأن التقنية احلديثة مفيدة امل ويرى مدير  -
ب يتعلق بالطال ماجناز مهام اإلدارة املدرسية في ي إ

 .واملعلمني وأولياء اوأمور
املدارس الثانوية أن التقنية احلديثة ساعدت   ويرى مدير  -

وأصبح أولياء أمور   كثريًا  ي حتسني إصدار التعليمات
 . ةياملدرس نشطةاوأ الطالب أكثر فاعلية  ي

م( إىل الكشف 6112وهدفت دراسة الفهيقي )
عن درجة امتالك وممارسة مدير, ومديرات املدارس 

 ي اإلدارة املدرسية   احلكومية مبنطقة تبوك للكفايات التقنية
من وجهة نظرهم مبنطقة تبوك  ي ضوء متغريات النوع 
اتاجتماعي  وسنوات اخلربة اإلدارية واملؤهل الرتبو,  

( من مدير, ومديرات 112الدراسة من )وتكونت عينة 
 % من اجتمع الدراسة. وقد44مدارس منطقة تبوك بنسبة 

 ية:تتوصلت الدراسة إىل النتائج اآل
ميتلك مديرو ومديرات املدارس  ي منطقة تبوك   -1

 كفايات تقنية بدرجة متوسطة.
ميارس مديرو ومديرات املدارس  ي منطقة تبوك   -6

 .كفايات تقنية بدرجة متوسطة
درجة   عدم وجود فروق ذات دتالة إحصائية  ي -4

ك للكفايات امتالك مدير, ومديرات املدارس مبنطقة تبو 
 اخلربة اإلدارية  وللمؤهل الرتبو,. التقنية تعزى ملتغري

هدفت إىل  ه( دراسة1161وأجرى الشهر, )        
تعرف   والاملدرسية  اإلدارة يحتديد الكفايات املهنية ملشر 

. وقد بلغ عدد أفراد الدراسة جة أمهيتها وممارستهاعلى در 
مدرسة لل اً ( مدير 12  و)درسيةاملدارة ًا لإل( مشرف12)
    رجا  أملعايل عسري  املخواةثانوية  ي إدارات تعليم حمال
 :يةتصلت الدراسة إىل النتائج اآلوتو 
أن مجيع أفراد اجتمع الدراسة يرون أمهية الكفايات  -

 .دارة املدرسية بدرجة عالية جداً اإل املهنية لدى مشر ي
اإلدارة املدرسية  أن أفراد اجتمع الدراسة يرون أن مشر ي -

 .كفايات املهنية هلم بدرجة متوسطةميارسون ال

جاءت الكفايات التقنية  ي الرتتيب اوأخري من حي   -
 .من وجهة نظر أفراد اجتمع الدراسةدرجة املمارسة 

 حتديد درجة توجد فروق ذات دتالة إحصائية  ي -
املمارسة بني أفراد اجتمع الدراسة تبعًا ملتغري سنوات اخلربة 

 .العمل ومتغري الدورات التدريبية  ي
اليت هدفت إىل ه( 1161دراسة محد, )وأشارت      

  الرباجة البشرية  التقنية  ارية )اإلد الكشف عن الصعوبات
 ي إدارة  املالية( اليت حتد من استخدام اإلدارة اإللكرتونية

  ومشلت عينة الدراسة ارس الثانوية مبدينة مكة املكرمةاملد
 :ووكياًل  ومن أهم نتائج الدراسة( مديراً 141)
حاجة املدارس إىل مولف فين خمتص  ي تشغيل  -
 .يانة تقنيات اإلدارة اإللكرتونيةوص
 .ملدير, ووكالء املدارس الثانوية ندرة الدورات التدريبية -
 .ط تاستخدام اإلدارة اإللكرتونيةطفتقار إىل خاتا -
 .ثر من اإللكرتونيةاتاعتماد على الوثائق الورقية أك -
أة تاستخدام البىن التحتية اإلنشائية للمدارس غري مهي -

 .اإلدارة اإللكرتونية
 .لتأهيل التقين للمديرين والوكالءضعف ا -
  حمدودية اخلطوط اهلاتفية  التأخري  ي الدعم الفين -

 م اوأجهزة املتوافرة  ي املدارس.ضعف الصيانة وقد
توى التطبيقات العاملية ترقى ملس الرباجيات املتوافرة تا -

   ندرة مصممي الربامج اإلدارية املدرسية.املتقدمة
ه( اليت هدفت 1141دراسة العمر, )وأوضحت       

إىل التعرف على كفايات التعليم اإللكرتو ي ودرجة توافرها 
. وقد التعليمية خواةوية مبحافظة امللدى معلمي املرحلة الثان

وتوصلت الدراسة   ( معلماً 412عدد أفراد الدراسة ) بلغ
 ية :تإىل النتائج اآل

تتوافر كفايات التعليم اإللكرتو ي لدى معلمي املرحلة  -
 حمور ثقافة التعليم اإللكرتو ي  الثانوية مبحافظة املخواة  ي

  وتصميم نرتنتكات واإل  وقيادة الشبوقيادة احلاسب
 .متوسطة الرباجيات والوسائط املتعددة التعليمية بدرجة
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توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني إجابات أفراد  -
دمة لصاحل املعلمني اوأحد  الدراسة تعزى لسنوات اخل

 .خدمة
تا توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني إجابات أفراد  -

 آليل.احلاسب ا اجا  الدراسة تعزى للدورات التدريبية  ي
م( اليت هدفت إىل 6111دراسة سلمان )وأما       

 التعرف على فاعلية التدريب لتطوير الكفايات اإلدارية
بتدائية  ي حمافظة دياىل دارس اتاملدير, ومديرات امل

 . ( مديرًا ومديرةً 21ينة الدراسة )  وبلغ أفراد عبالعراق
 :اآلتيةصلت الدراسة إىل النتائج وتو 
ايات اإلدارية ملدير, ريب لتطوير الكفأن فاعلية التد -

بتدائية تتسم باإلجيابية  ي تطبيق مبادئ التدريب املدارس اتا
طوير  والتزامهم بقواعد الدورات التدريبية ملساعدهتم  ي ت

 .كفاياهتم اإلدارية واملهنية
ريب كما ليس ملتغري املؤهل العلمي أثر على فاعلية التد -

 .يراه املديرون واملديرات
ملتغري مدة اخلدمة  ي اإلدارة املدرسية أثر على  ليس -

 . ريب كما يراه املديرون واملديراتفاعلية التد
إىل معرفة  م( 6111اسة احلياصات )در وهدفت 

دى املعلمني ودرجة ل درجة  توافر الكفايات التكنولوجية
من وجهة نظر مدير, املدارس واملشرفني  ممارستهم هلا

ن تكو   إذ   ي اوأردن ية لواء الرمثاالرتبويني  ي مديرية ترب
اجتمع الدراسة من مجيع مدير, املدارس واملشرفني الرتبويني 

مجيعًا عينة للدراسة. وتوصلت  ُعد وا( و 24وعددهم )
 الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: 

فراد عينة الدراسة لدرجة أبلغ املتوسط احلسايب لتقديرات  -
داة  زمة للمعلمني على اوأالال توافر الكفايات التكنولوجية

 .التقدير بدرجة توافر كبرية( وهو يقابل  4741ككل )
فراد الدراسة أاملتوسط احلسايب لتقديرات عينة  تراوح - 

للمعلمني اجمايل لدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة 

(  4741 – 4741سرتاتيجياته بني )اتصميم التدريس و 
 .ممارسة كبرية قابل التقدير بدرجةوي
فراد الدراسة أاملتوسط احلسايب لتقديرات عينة  تراوح -

لمني اجمايل لدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة للمع
 – 4712بني ) تجهزة والتقنياالتقومي واستخدام اوأ

 ( ويقابل التقدير بدرجة ممارسة متوسطة 4714
ة على درجة فراد العينأتوسط احلسايب لتقديرات بلغ امل -

( ويقابل التقدير بدرجة ممارسة 4712املمارسة ككل  )
 متوسطة . 

رجة  دتالة إحصائية بني د ,وجود ارتباط موجب ذ - 
لدى املعلمني  ودرجة ممارستهم  توافر الكفايات التكنولوجي

أنه كلما زاد توافر الكفايات لدى إىل هلا  وهذا يشري 
  املعلمني تزداد درجة ممارستهم هلا.

ليت هدفت إىل ه( ا1144دراسة اهلدلق )وأشارت        
ستخدام الفعلي لتطبيقات تقنية التعرف على واقع اتا

 املعلومات  ي اجاتات اإلدارة املدرسية لدى طالب املاجستري
 عينة الدراسة من تن  وتكو املتخصصني  ي اإلدارة الرتبوية

رتبوية اإلدارة ال قسم  يلبًا من طالب املاجستري طا (44)
صلت الدراسة . وقد تو لية الرتبية  ي جامعة امللك سعودبك

 : اآلتيةإىل النتائج 
 ي اجا   ميارس أفراد الدراسة تطبيقات تقنية املعلومات -

 .عالية اإلدارة املدرسية بدرجة
رسية إن الرباجيات احلاسوبية املستخدمة  ي اإلدارة املد -

ماسة إىل مزيد من   وأهنا حباجة مل ترق إىل املستوى املأمو 
  يةالتطوير والرتقية لتواكب املتطلبات احلالية لإلدارة املدرس

  وعدم ترقيتها وحتديثها وذلك لنقصها وقصورها من جهة
 .ستجد  ي اجاتات اإلدارة املدرسيةي بشكل مستمر مع ما

استخدام حاجة أفراد الدراسة إىل التدريب على  -
 .تطبيقات تقنية املعلومات
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اإلدارة  قسم اجستري املتخصصني  يإن طالب امل -
  يرون قصوراً  ي تطبيقات تقنية املعلومات احلالية  ي الرتبوية
 .دارة املدرسية وذلك بدرجة عاليةاجا  اإل
 ALاحلسن )و   دراسة الشميمر,وأوضحت       

shumaimeri and ALhassan,2013)  اليت هدفت إىل
تصا  ت واتاتقنيات املعلوما حتديد مدى توفر واستخدام

وية  ي اململكة العربية ليزية  ي املرحلة الثانجني اللغة اإلملعلم
. ( معلماً  414عينة الدراسة )  . وقد بلغ أفرادالسعودية

 :اآلتيةصلت الدراسة إىل النتائج وتو 
تضمنت  أن أكثر موارد تقنية املعلومات استخداماً  -

ع على املستجدات  ي طالنرتنت وأجل اتااستخدام اإل
 .ا  التدريساج
الكافية ميتلكون اخلربات  عرون بأهنم تاشن املعلمني يإ -

 . ي استخدام احلاسب اآليل
توفر  التعليم تاالرتبية و ن إدارة أن املعلمني يشعرون بإ -
ية  ي تعليمالفرص ال  و   واملعدات الالزمةالدعم الكا يهلم 

 .تصا اجا  تقنيات املعلومات واتا
يتضح من عرض  ابقة:التعليق على الدراسات الس

لدى القائد الرتبو, الكفايات حو  الدراسات السابقة 
أن هناك اتفاقاً   ي اجا  التعليم العاموالتقنية احلديثة 

 :يأيت  وهي كما اجلوانب ينها  ي بعضفيما بواختالفاً 
الدراسات السابقة بعض اتفقت الدراسة احلالية مع  -1

درجة رف على اليت استعرضها البح   ي اهلدف وهو التع
 ي اجا  التعليم التقنية لدى قائد املدرسة  توافر الكفايات

 .م(6112  مثل دراسة الفقيهي )العام
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  ي  -6

أن مجيع تاستبانة كأداة رئيسة للدراسة  و استخدام ا
 الدراسات اليت استعرضها الباح  كانت دراسات ميدانية.

( هـ1141)لعمر,حلالية مع دراسة ااسة ااتفقت الدر  -4
 .املرحلة الثانوية معلمود الدراسة وهم  ي أفرا

اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة  -1
معلمي ة احلالية على اقتصرت الدراس إذ ي عينة الدراسة 
 العريين   ي حني كانت عينة دراسة املرحلة الثانوية

أما دراسة . و عليم العامالتن مدير, هـ( تتكون م1161)
  شرفات اإلدارة املدرسيةتتكون من مف( هـ1161) حجر
هـ( فإن أفراد الدراسة هم من 1161) لشهر,دراسة ا أماو 

 .ومدير, املدارس الثانوية مشر ي اإلدارة املدرسية
اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة  -1

ة مبدينة طبقت الدراسة احلالي فقد ي مكان التطبيق 
(  ي ه1161) عريين حني طبقت دراسة الالرياض   ي

 محد,أما دراسة و   مناطق اململكة العربية السعودية بعض
أما دراسة فقد طبقت  ي مكة املكرمة  و هـ( 1161)
 .افظة املخواةهـ( فقد طبقت  ي حم1141) عمر,ال
 :يأيتما فياستفاد الباح  من الدراسات السابقة  -2

  ناء أداة الدراسةطريقة ب  ر, للدراسةبناء اإلطار النظ
اختيار عينة مناسبة   ختيار منهج مناسب للدراسةا

 اختيار أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة.  للدراسة
متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة  -4

 لدى قائد املدرسة على دراسة الكفايات التقنية بانفرادها
ك متيزت وأهنا من وجهة نظر   وكذلمستقلة مبدينة الرياض

 .ناملرحلة الثانوية وأهنم حمايدو معلمي 
 لدراسةمنهج ا  يتناو  الباح :لدراسةا إجراءات  

 : اآليتعلى النحو  وإجراءاهتا
استخدم الباح   ي هذه الدراسة املنهج منهج الدراسة: 
درجة توافر الكفايات التقنية مت وصف  عليه الوصفي وبناءً 
عن طريق إجابة  اضمبدينة الريرسة الثانوية لدى قائد املد

 .لى عبارات اتاستبانة املعدة لذلكأفراد الدراسة عاملعلمني 
كون اجتمع هذه الدراسة من مجيع يتمجتمع الدراسة: 

معلمي املدارس الثانوية  ي مكاتب الرتبية والتعليم )مكتب 
مبدينة الرياض   الغرب ( –الشرق  –الشما  _ اجلنوب 

ل الدراسي الثا ي للعام الدراسي   ي الفص
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 اً علم( م1211  وقد بلغ عددهم )هـ1144/1141
الباح  بتوزيع . وقد قام هـ(1141  .)وزارة الرتبية والتعليم

بنسبة  أفراد اجتمع الدراسة ( من111) اتاستبانة على
 .( استبانة424وقد عاد منها )  (41711)

اسة بعدد الدر  ينةع يتصف أفراد الدراسة: ينةع خصائص
                                                                     (.1  ميكن توضيحها  ي اجلدو  رقم )من اخلصائص

( 1جدول رقم )   
الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة عينةيوضح توزيع أفراد   

نة أداة للدراسة استخدم الباح  اتاستباأداة الدراسة:
 : يأيتا وتكونت مم

بيانات شخصية  يتكون هذا القسم منـ القسم اوأو :  1
الدراسة تتعلق باملؤهل الدراسي  وعدد  عينة عن أفراد

الدورات(   الربامج التدريبية )تدريس ي اجا  ال سنوات اخلربة
 .اسب اآليلا  احل ي اج
( عبارة 41) ثالثنيالثا ي: يتكون هذا القسم من ـ القسم  6
 .لكفايات التقنيةا متثل
وثالثني  : يتكون هذا القسم من ثال .القسم الثال 4
  .ملعوقات التقنية احلديثةا متثل ( عبارة44)
كل  عن الدراسة اإلجابة عينة وطلب الباح  من أفراد  

 ( أمام واحد من اتاختيارات)عبارة بوضع عالمة 

  :اآلتية
 .ـ عالية 1ـ متوسطة     4فضة     ـ منخ 6ـ معدومة   1

ميكن   ة حماورتس( على 24مت توزيع العبارات الـ )و 
               .(6توضيحها  ي اجلدو  رقم )

 (2جدول رقم )
 توزيع العبارات على محاورالدراسة يوضح 

 اسم المحور عدد العبارات
 ااجما  املعر ي كفاياتـ   1 (11إىل  1من ) 11
 كفايات ااجما  املهار,ـ    6 (61إىل  11) من  11
 كفايات اجا  اتااجاهات 4 (41إىل  61)من  11
 املعوقات الشخصيةـ   1 (14إىل  1)من  14
 . املعوقات الفنية 1 (64إىل  1 1)من  11
 املعوقات املالية .2 (44إىل  61) من 11

 متغيرات  الدراسة التكرار النسبة المئوية

 بكالوريوس 441 1176

هل
مؤ

ال
 

سي
درا

ال
 

 دراسات عليا  64 471

 غري مبني 1 171

 سنوات( 1قصرية )أقل من  161 4176

ال 
مج

في 
رة 

لخب
ا

ال
يس

تدر
 

 سنوات( 11إىل  1متوسطة ) 114 6171
 سنوات( 11طويلة )أكثر من  161 4171
 غري مبني 4 172
 حضر دورة 644 2174

ال 
مج

في 
ب 

دري
الت

آللي
ب ا

حاس
ال

 

 ر دورةمل حيض 161 4471

 غري مبني 2 174
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بعد اتانتهاء من بناء أداة الدراسة  ي صورهتا داة: صدق األ
 : يتعلى النحو اآلاوأولية مت قياس صدقها 

 أ ـ صدق المحكمين )الظاهري(:
قام الباح  بعرض أداة الدراسة على اجموعة من  

أربعة عشرة ضاء هيئة التدريس بلغ عددهم احملكمني من أع
ة من ذو, اخلربة واتاختصاص من أعضاء هيئًا حمكم

  وكلية العلوم ية  ي جامعة امللك سعودالتدريس بكلية الرتب
  ام حممد بن سعود اإلسالميةاتاجتماعية  ي جامعة اإلم

 . مشرفات تربويات من التعليم العامو 
للتأكد من صدق  صدق االتساق الداخلي: ب ـ

اتاتساق الداخلي وأداة الدراسة استخدم الباح  معامل 
العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة اتارتباط لبريسون لقياس 

الكلية لكل حمور من حماور اوأداة. وقد جاءت عبارات 
( وهذا 1711اتاستبانة ذات دتالة إحصائية عند مستوى )
اجلوانب اليت يد  على أن أداة الدراسة صادقة وتقيس 

 . أعدت من أجل قياسها
 قام الباح  بقياس ثبات أداة الدراسةثبات أداة الدراسة: 

(  Alpha Cronbachباستخدام معامـل ثبـات ألفـا كرونبـا  )
لثبــات حملــاور أداة الدراســة ( يوضــح معامـل ا4واجلـدو  رقــم )

   وهي:تةسال
  ( 3جدول رقم ) 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
 الرقم محاور االستبانة معامل الثبات
 1 ااجما  املعر ي 1716

 2 ااجما  املهار, 1716
 3 اجا  اتااجاهات 1711
 4 عوقات الشخصيةامل 1711
 5 املعوقات الفنية 1714
 6 املعوقات املالية 1712
  الثبات الكلي لالستبانة 1714

( أن قيمـــــة معامــــــل 4يتضـــــح مــــــن اجلـــــدو  رقــــــم ) 
(  1712( إىل )1716الثبـــات )ألفـــا كرونبـــا ( تـــرتاوح بـــني )

  وهذه القيمة ( 1714وأن معامل الثبات الكلي لالستبانة )
ــــة  ــــات اتاســــتبانة مرتفــــع بدرجــــة عالي تشــــري إىل أن معامــــل ثب

إن درجـــــــة معامـــــــل ثبـــــــات أداة الدراســـــــة املرتفعـــــــة  إذجـــــــداً  
مــــن اً ( حمكمــــ11) أربعــــة عشــــرةباإلضــــافة إىل عرضــــه علــــى 

أعضــــاء هيئــــة التــــدريس  ي اجــــا  اإلدارة الرتبويــــة  واستشــــارة 
مركــز حبــو  كليــة املختصــني  ي اجــا  التحليــل اإلحصــائي  ي 

الرتبية جبامعـة امللـك سـعود  ر مراجعتهـا لغويـاً قبـل صـياغتها 
ـــــة  ميكـــــن أن  ـــــى صـــــدق أداة الدراســـــة  يعـــــد  النهائي دلـــــياًل عل

وصــالحيتها حبيــ  ميكــن اتاعتمــاد عليهــا  ي حتقيــق أهــداف 
هـــــذه الدراســـــة  وكـــــذلك ميكـــــن اعتبـــــار هـــــذه اتاســـــتبانة أداة 

 مناسبة للدراسة.
قام الباح  باعتمـاد أنسـب اإلحصائية:  أساليب المعالجة

 اوأساليب اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة  وهي: 
  معامــــــــل ثبــــــــات ألفاكرونبــــــــا    معامــــــــل ارتبــــــــاط بريســــــــون 
اتاحنرافـات  ,املتوسـطات احلسـابية  ةالنسب املئوي  تكراراتال

 .حتليل التباين  t.Testاختبار )ت(    املعيارية
مل هذا اجلزء من الدراسة يشعرض النتائج ومناقشتها: 

الدراسة عينة عرض النتائج اليت أسفرت عنها إجابات أفراد 
عبارات اتاستبانة ومناقشتها  وذلك باإلجابة عن أسئلة  نع

 :اآليتالدراسة  على النحو 
عرفي )المجال المقنية ما درجة توافر الكفايات الت :السؤال األول

دى قائد المدرسة لتجاهات ( مجال اال –المجال المهاري  –
 ؟بمدينة الرياضالثانوية 

              :أواًل: المجال المعرفي
السؤا  مت حساب  اجلزء من لإلجابة عن هذا         

أفراد الدراسة حنو درجة توافر  املتوسطات احلسابية إلجابات
لكل عبارة من  الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية

. كما مت ترتيب هذه العبارات حسب ا  املعر ياجماعبارات 
عينة املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد 

 ( يوضح ذلك.1الدراسة. واجلدو  رقم )
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 (4جدول رقم )
 .  ة من عبارات المجال المعرفيمرتبة تنازلياً عن كل عبار  لدراسةاعينة جابات أفراد المتوسطات الحسابية إل

 الترتيب الكفاية توافردرجة  المتوسط الحسابي اتالكفاي رقم العبارة

 1 عالية 4764 ينظم اجلداو  املدرسية إلكرتونياً . 1
 6 متوسطة 4711 يرتب توزيع الطالب على الفصو  إلكرتونياً. 6
 4 متوسطة 4712 يربط املراسالت داخل املدرسة وخارجها إلكرتونياً  4
 1 متوسطة 4711 مة لربامج اإلدارة املدرسية.يسعى لتحدي  قاعدة املعلومات الالز  1
 1 متوسطة 4711 يفهم تطبيقات احلاسوب  ي أعما  اإلدارة املدرسية . 2
 2 متوسطة 4711 ينظم أعما  اتاختبارات إلكرتونياً. 1
 4 متوسطة 6741 يُلم  ي إجراءات توجيه املعلمني الفنية إلكرتونياً . 2
 2 متوسطة 6742 رتونياً لتحسني أداء العمل املدرسي .لكإيرسل النشرات الرتبوية  11
 1 متوسطة 6744 اوأداء الوليفي للمعلمني إلكرتونياً . ميقي   4
 11 متوسطة 6724 يدرك أمهية مشاركة املعلمني  ي اختاذ  القرار إلكرتونياً . 1

 2.66 المتوسط الكلي

عام (: أن املتوسط احلسايب ال1من اجلدو  )يتضح        
آلراء أفراد عينة الدراسة حو  درجة توافر الكفايات التقنية 

 (12 6درسة بلغ )ئد املاليت تتعلق بااجما  املعر ي لدى قا
وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات 

ر لدى قائد املدرسة التقنية اليت تتعلق بااجما  املعر ي تتواف
 ديرينإىل ضعف وعي امل. ورمبا يرجع ذلك بدرجة متوسطة

ورمبا يرجع ذلك لقلة   بأدوارهم ومسؤولياهتم احلديثة
بأمهية مواكبة التطورات والتكنولوجيا احلديثة  ي  إدراكهم
أو قد يرجع ذلك إىل كثرة املهام   دارة املدرسيةاجا  اإل

توليف عن  اليت تعيقه   ةد املدرسواوأعباء اإلدارية لدى قائ
أكدته  وهذا ما  ي إدارة املدرسة  ولوجيا احلديثةالتكن

بينت أن من أكثر املعوقات التقنية  إذالدراسة نفسها 
احلديثة اليت تتعلق باملدير كثرة اوأعباء اإلدارية لقائد 

 .املدرسة
وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة ااجمايل      
م( اليت بينتا أن امتالك 6112م( ودراسة الفيهقي )6116)

 , املدارس للكفايات التقنية جاء بدرجة متوسطة .مدير 

كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق أما فيما يتعلق بكل  
  فيتضح من اجلدو  عر ي لدى قائد املدرسة الثانويةبااجما  امل

(: أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو  1)
 بنيت اليت تتعلق باملديرين تراوحت الكفايا
( وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة 6724و4764)

اوح يرون أن الكفايات التقنية اليت تتعلق بااجما  املعر ي ترت 
كما يتضح من اجلدو  أن الكفاية .ومتوسطة بني عالية
 إذ  درجة عالية( بلغ متوسطها احلسايب 1الرقم ) املتمثلة  ي
راسة يرون عينة الد (  وهذا يد  على أن أفراد4764بلغت )

لكرتونيا" هي مثلة  ي "ينظم اجلداو  املدرسية إأن العبارة املت
دارس من قبل مدير, امل أكثر الكفايات التقنية ممارسةً 

جع ذلك لكون اجلداو  ورمبا ير   الثانوية  ي ااجما  املعر ي
لكرتونية تعمل على تسهيل العمل على املعلمني املدرسية اإل

مل والتعامل مع مستجدات وتساعد  ي سرعة إجناز الع
 .تغريات اجلدو  املدرسي بشكل أفضلوم
وأقل الكفايات توسطًا مقارنة بالكفايات التقنية اليت    

"يدرك أمهية مشاركة املعلمني  ي : املعر ي  هي تتعلق بااجما 
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  ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف إدراك لكرتونياً"اختاذ القرار إ
لقرار ودوره  ي حل  ي اختاذ ااملديرين وأمهية إشراك املعلمني 

ني للقيام بأدوارهم على   وحتفيز املعلمالعمل مشكالت
  كما قد يرجع ذلك تاعتقاد املديرين بأن دورهم أكمل وجه

وليس يقتضي إخبار املعلمني مبا جيب أن يقوموا به 
 . مشاركتهم  ي اختاذ القرارات

 :             : المجال المهاريثانياً 

جابة عن هذا اجلزء من السؤا  مت حساب لإل         
الدراسة حنو درجة عينة املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد 

لكل عبارة  توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية
. كما مت ترتيب هذه العبارات اجما  املهار,امن عبارات 

حسب املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر 
 ( يوضح ذلك.1لدراسة. واجلدو  رقم )أفراد ا

 (5جدول رقم )
 .ة من عبارات المجال المهاريمرتبة تنازلياً عن كل عبار دراسة ال عينة المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد

رقـــــــــــــــــــــــم 
 العبارة

المتوســـــــــــــــــــــط  الكفايات
 الحسابي

ــــوافر  درجــــة الت
 الكفاية

 الترتيب

 1 عالية 4716 (.smsة )   يتواصل مع اآلخرين من خال  الرسائل القصري  11
 6 متوسطة 4711 جيمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالعملية اإلدارية إلكرتونياً . 12
 4 متوسطة 4711 يستخدم احلاسب اآليل  ي إعداد اخلطة  املدرسية. 11
 1 متوسطة 4712 يولف التقنية كقاعدة بيانات ومعلومات عن املعلمني واملولفني. 11
 1 متوسطة 4711 التقنيات احلديثة لتحسني اوأعما  اإلدارية. يولف 11
ــــــواتس أب  12 ــــــة خــــــال  تواصــــــله مــــــع املعلمــــــني كربنــــــامج ال يولــــــف الرباجيــــــات احلديث

(whatsApp  ) 
 2 متوسطة 6711

 4 متوسطة 6711 (.E-mailيتقن املراسلة عن طريق الربيد اإللكرتو ي) 14
 2 متوسطة 6711 .لكرتونياً إميارس املهام اإلدارية  61
 1 متوسطة 6711 يولف التقنيات احلديثة لتحسني اوأعما  الفنية. 16
 11 متوسطة 6724 يولف اإلنرتنت لالطالع على الدراسات والبحو   ي ااجما  الرتبو,. 14

 3.44 المتوسط الكلي
: أن املتوسط احلسايب العام ( 1يتضح من اجلدو  )     

ة حو  درجة توافر الكفايات التقنية آلراء أفراد عينة الدراس
.  11 4اليت تتعلق بااجما  املهار, لدى قائد املدرسة بلغ 

وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات 
التقنية اليت تتعلق بااجما  املهار, تتوافر لدى قائد املدرسة 
بدرجة متوسطة . ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف رغبة املديرين 

طوير مهاراهتم القيادية اجاه الكفايات التقنية   كما قد  ي ت
دورات رجع ذلك إىل ضعف التحاق مدير, املدارس بالي

هارات واملعارف اليت كتساب املالتدريبية اليت متكنهم من ا 
 .والتقنية الالزمة لقيادة املدرسةاجاهات احلديثة تتفق مع اتا

الفيهقي دراسة جة مع ما توصلت إليه وتتفق هذه النتي
بينتا أن امتالك  اللتانم( 6116ودراسة ااجمايل ) م(6112)

 .كفايات التقنية جاء بدرجة متوسطةمدير, املدارس لل
أما فيما يتعلق بكل كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق 

  فيتضح من هار, لدى قائد املدرسة الثانويةبااجما  امل
أفراد عينة الدراسة  :أن املتوسطات احلسابية آلراء(1)اجلدو 

بني  باملديرين تراوحت ما حو  الكفايات اليت تتعلق
وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة  (6724و4716)

يرون أن الكفايات التقنية اليت تتعلق بااجما  املهار, ترتاوح 
 .درجة عالية ومتوسطة بني ما
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كما يتضح من اجلدو  أن الكفاية املتماثلة  ي الرقم     
بلغت  إذ  بلغ متوسطها احلسايب بدرجة عالية( 11)
(  وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن 4716)

الفقرة املتماثلة  ي "يتواصل مع اآلخرين من خال  الرسائل 
(" هي أكثر الكفايات التقنية ممارسةً من smsالقصرية )
ع   ورمبا يرجدارس الثانوية  ي ااجما  املهار,املقبل مدير, 

ذلك إىل زيادة وعي مدير, املدارس بأمهية تعميق التواصل 
هم من شأنه يساعد  ي رفع مستوى أدائ مع املعلمني والذ,

 باملدرسة .
ة اليت تتعلق نيوأقل الكفايات توسطًا مقارنة بالكفايات التق

نرتنت لالطالع على : "يولف اإلبااجما  املهار, هي

"  ورمبا يرجع ذلك إىل رتبو,الدراسات والبحو   ي ااجما  ال
إثراء  ضعف وعي املديرين بأمهية الدراسات والبحو   ي

 .مستوى ممارساهتم القيادية
 :             ثالثاً: مجال االتجاهات

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا  مت حساب          
الدراسة حنو درجة عينة املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد 

لكل عبارة  قنية لدى قائد املدرسة الثانويةتوافر الكفايات الت
ا  اتااجاهات . كما مت ترتيب هذه العبارات اج من عبارات

حسب املتوسط احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر 
 ( يوضح ذلك.2أفراد الدراسة. واجلدو  رقم )

 
 (6جدول رقم )

 . ة من عبارات مجال االتجاهاتعن كل عبار  مرتبة تنازلياً  لدراسةاعينة المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 
رقـــــــــــــــــــــــم 

 العبارة
المتوســـــــــــــــــــــط  الكفايات

 الحسابي
ــــوافر  درجــــة الت

 الكفاية
 الترتيب

 1 متوسطة 6711 .ميتدح املعلمني الذين يولفون احلاسب اآليل للتغلب على الصعوبات املدرسية 61
 6 متوسطة 6712 يدعم إجراء عمليات القبو  و التسجيل للطالب إلكرتونياً . 64
 4 متوسطة 6721 يؤيد حفظ ملفات املعلمني والطالب إلكرتونياً . 41
 1 متوسطة 6721 يعزز التواصل مع  املعلمني باملدرسة إلكرتونياً . 64
 1 متوسطة 6721 يتابع الربامج اجلديدة  ي عامل التقنية لتوليفها  ي اجا  اإلدارة املدرسية. 62
 2 متوسطة 6711 املدرسة على الشبكة العنكبوتية .  يشارك  ي تصميم موقع 61
 4 متوسطة 6712 يفضل وضع مواعيد الزيارة الصفية للمعلمني إلكرتونياً . 61
 2 متوسطة 6711 يسهم  ي تقدمي برامج إثرائية للمعلمني من خال  موقع املدرسة  على النت . 62
 1 منخفضة 6712 رات الصفية.يدعم إرسا  تقارير إلكرتونية للمعلمني عن الزيا 61
 11 منخفضة 6744 يشجع على تصميم موقع لكل معلم باملدرسة . 66

 2.22 المتوسط الكلي
(: أن املتوسط احلسايب العام آلراء 2يتضح من اجلدو  )    

أفراد عينة الدراسة حو  درجة توافر الكفايات التقنية اليت 
 .6746بلغ  تتعلق مبجا  اتااجاهات لدى قائد املدرسة

وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن الكفايات 
ر لدى قائد املدرسة التقنية املتعلقة مبجا  اتااجاهات تتواف

ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف وعي مدير,  .بدرجة متوسطة
املناسبة لتوجيه املعلمني إىل توليف املدارس باوأساليب 

وقلة درايتهم   طلوبلكرتونية بالشكل املالتقنية اإل
يمة  ي استخدام التقنيات واتااجاهات السل باملتطلبات
مما يؤثر بشكل سليب على املعلمني ااجميدين الذين  ؛احلديثة

احلديثة  ي عملهم وطرائق يريدون توليف التقنيات 
 .تدريسهم

وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة ااجمايل 
بينتا أن  انم( اللت6112م(ودراسة الفيهقي )6116)
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كفايات التقنية جاء بدرجة امتالك مدير, املدارس لل
 .متوسطة

أما فيما يتعلق بكل كفاية من الكفايات التقنية اليت تتعلق 
اهات لدى قائد املدرسة الثانوية  فيتضح من مبجا  اتااج
أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة  :(2اجلدو )

بني راوحت ق باملديرين تالدراسة حو  الكفايات اليت تتعل
وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة  (6744و 6711)

علق مبجا  اتااجاهات يرون أن الكفايات التقنية اليت تت
 .درجة متوسطة ومنخفضةترتاوح بني 

الرقم كما يتضح من اجلدو  أن الكفايات املتمثلة  ي 
بلغت  إذ  درجة متوسطة( بلغ متوسطها احلسايب 61)
أفراد عينة الدراسة يرون أن أن وهذا يد  على  (6711)

ح املعلمني الذين يولفون احلاسب د الفقرة املتمثلة  ي "ميت
" هي أكثر الكفايات للتغلب على الصعوبات املدرسية اآليل

دارس الثانوية  ي اجا  سةً من قبل مدير, املر التقنية مما
 مدع  ورمبا يرجع ذلك إىل حرص املديرين على اتااجاهات

  وأن يسود اتاحرتام بينهم مبا يساعد على ا املعلمني معنويً 
 .ت اليت تواجه الصعوبات املدرسيةإجياد احللو  للمشكال

قنية اليت تتعلق وأقل الكفايات توسطًا مقارنة بالكفايات الت
ى تصميم موقع لكل : "يشجع عل  هيمبجا  اتااجاهات
ملديرين ا   ورمبا يرجع ذلك إىل عدم تفهم"معلم باملدرسة
ثراء املستويات لكرتونية اخلاصة باملعلمني  ي إلدور املواقع اإل

ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف رغبة   التحصيلية للطالب
لنظر إليها على أهنا املديرين  ي إحدا  مثل هذه املواقع وا

 .مضيعة للوقت
وأجرى الباح  تلخيصاً لنتائج الدراسة املتعلقة بدرجة      

التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة  توافر الكفايات
. واجلدو  رقم وجهة نظر املعلمني أفراد الدراسةالرياض من 

 .   ( يوضح ذلك4)
 
 

 ( 2جدول رقم )
 ترتيب المتوسطات تنازلياً لمحاور الدراسة

 :يأيت( ما 4يتضح من اجلدو  رقم )         
 يات التقنية من ثالثة حماور وهي:تكونت استبانة الكفا -1
 (.ااجما  املهار,  اجا  اتااجاهات  ااجما  املعر ي)

 سة بلغأن املتوسط احلسايب العام جلميع حماور الدرا -6
وهذا يعين أن املعلمني أفراد  (.1) من أصل (6711)

الدراسة يؤكدون توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة 
 .بدرجة متوسطة الثانوية
تراوح املتوسط احلسايب حملاور الكفايات التقنية بني  -4
رجة التوافر ( وعلى هذا كانت د4711(  وبني )6746)

    .       هلذه احملاور متوسطة

اتات الواردة  ي تتوافر الكفايات التقنية  ي مجيع ااجم -1
تؤكد نتيجة هذه الدراسة أن مجيع  إذ استبانة الدراسة

اجاتات الكفايات التقنية وهي: ااجما  املعر ي وااجما  
املهار, واجا  اتااجاهات تتوافر لدى قائد املدرسة الثانوية 

اجاتات بدرجة متوسطة. وأخريًا مل حيصل أ, اجا  من 
اتاستبانة على درجة توافر من قبل قائد املدرسة على درجة 

 أو معدومة.ة أو منخفضة عالي

جاءت حماور الدراسة مرتبة تنازليًا حسب قيم  -1
 املتوسطات احلسابية.

وىل ااجما  املهار, مبتوسط حسايب: جاء باملرتبة اوأ -
(4711). 
جاء ااجما  املعر ي مبتوسط حسايب: و ي املرتبة الثانية  -
(6712). 

 لدراسةا محاور المتوسط الحسابي  الترتيب
 ااجما  املهار, 4711 1

 ااجما  املعر ي 6712 6

 اجا  اتااجاهات 6746 4

املتوسط احلسايب العام  6711 
 جلميع حماور الدراسة
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جاء اجا  اتااجاهات مبتوسط و ي املرتبة الثالثة  -
 (.6746:)حسايب

ي الفيهقتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات      
ه( 1141والعمر, )ه( 1161م( والشهر, )6112)

م ( اليت بينت أن 6116ااجمايل )و م( 6111واحلياصات )
للكفايات التقنية جاء بدرجة  امتالك مدير, املدارس

. وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات العريين طةمتوس
ه( اليت 1144اهلدلق )و  ه(1161ه( وحجر)1161)

توصلت إىل أن أفراد الدراسة ميارسون تطبيقات تقنية 
 .ا  اإلدارة املدرسية بدرجة عاليةاملعلومات  ي اج

)المعوقات الشخصية يثة : ما المعوقات التقنية الحدالسؤال الثاني
التي تواجه قائد المدرسة ( المعوقات المالية –عوقات الفنية الم –

 الثانوية بمدينة الرياض ؟
 :المعوقات الشخصيةأوالً : 
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا  مت حساب      

الدراسة حنو درجة عينة أفراد  املتوسطات احلسابية إلجابات
عوقات اجا  املاليت ختص لعبارات لكل عبارة من ا اإلعاقة

. كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الشخصية
الدراسة. عينة احلسايب لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد 

 ( يوضح ذلك.2واجلدو  رقم )

 (8جدول رقم )
   المعوقات الشخصيةجال بارات معة من مرتبة تنازلياً عن كل عبار لدراسة ا عينة المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد       

رقم 
 العبارة

المتوسط  المعوقات
 الحسابي

درجة 
 اإلعاقة

 الترتيب

 1 متوسطة 6721 كثرة اوأعباء اإلدارية ملدير املدرسة الثانوية . 11
 6 متوسطة 6721 ندرة تقدمي الربامج التدريبية  ي احلاسب اآليل ملدير املدرسة . 11
 4 متوسطة 6724 ب وقتاً كبرياً على حساب أعما  اإلدارة املدرسية.تتطلب تطبيقات احلاس 14
 1 متوسطة 6721 ضعف التعاون بني املدير واملعلمني  ي توليف التقنية احلديثة لصاحل تطوير العملية اإلدارية. 6
 1 متوسطة 6714 (.E-mailضعف التواصل مع املعلمني عن طريق الربيد اإللكرتو ي ) 1
 2 متوسطة 6711 التقنية احلديثة  ي أعما  اإلدارة املدرسية . قلة توليف 4
 4 منخفضة 6711 ضعف مهارات مدير املدرسة  ي استخدام التقنية احلديثة. 1
 2 منخفضة 6712 عدم حصو  مدير املدرسة على دورات تدريبية متقدمة  ي احلاسب اآليل . 2
 1 منخفضة 6744 يثة .نقص ثقة املدير  ي جدوى استخدام التقنية احلد 2
 11 منخفضة 6744 مقاومة املدير تاستخدام التقنية احلديثة  ي عملية التغيري والتطوير . 1
 11 منخفضة 6746 تد ي مستوى الوعي لدى مدير املدرسة بأمهية تطبيقات احلاسب اآليل. 16
 16 منخفضة 6741 احلديثة. موقف مدير املدرسة غري اإلجيايب حيا  استخدام التقنية 4
 14 منخفضة 6711 ( . smsضعف التواصل مع املعلمني من خال  الرسائل القصرية  )  1

 2.48 المتوسط الكلي
(: أن املتوسط احلسايب العام 2يتضح من اجلدو  )        

ت الشخصية اليت تتعلق آلراء أفراد عينة الدراسة حو  املعوقا
يد  على أن . وهذا 6712اجاه التقنية احلديثة بلغ باملديرين 

أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات 

شخصية تتعلق باملديرين بدرجة ضعيفة. ورمبا يرجع ذلك إىل 
اجاه تفعيل التقنية املديرين وأدوارهم ومسؤولياهتم  إدراك
ن اإلجيابية إىل   أو قد يرجع ذلك إىل نظرة املديرياحلديثة

ة اوأمر الذ, يؤد, إىل اتاهتمام هبا كوسيل ؛ثةالتقنية احلدي
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 .لتنمية قدرات املعلمني والطالب
ت الشخصية اليت أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوقا

اجاه التقنية احلديثة  فيتضح من اجلدو  تتعلق باملديرين 
(: أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو  4)

بني  تتعلق باملديرين تراوحت مااملعوقات الشخصية اليت 
( وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة 6711و 6721)

اجاه التقنية باملديرين  يرون أن املعوقات الشخصية املتعلقة
 .درجة متوسطة ومنخفضةترتاوح بني احلديثة 

ذه وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل معوق من ه
  يتضح أن اجاه التقنية احلديثةن املعوقات املتعلقة باملديري

اجاه التقنية ت الشخصية اليت تتعلق باملديرين أكثر املعوقا
:"كثرة اوأعباء يثة مقارنةً باملتوسطات احلسابية  هياحلد

ورمبا يرجع ذلك إىل تعدد  ".اإلدارية ملدير املدرسة الثانوية
  سةإدارية وفنية على مستوى املدر  املناطة باملديرين مناملهام 

باإلضافة إىل املهام اوأخرى ذات العالقة بالتقنية احلديثة من 
  واستقبا  تعاميم ني أو الطالبإدخا  بيانات سواء للمعلم

يؤد, إىل انشغا   لكرتونية   ومن طباعة وتصوير   مماإ
 املديرين   وقلة الوقت املخصص لتفعيل التقنية احلديثة .

لشخصية اليت تتعلق ت اوأقل املعوقات ارتباطًا باملعوقا
: ضعف التواصل مع اجاه التقنية احلديثة  هيباملديرين 

ورمبا يرجع ذلك إىل  .ملعلمني من خال  الرسائل القصريةا
زيادة وعي مدير, املدارس بأمهية تعميق التواصل مع 

هم أن يساعد على رفع مستوى أدائالذ, من شأنه  املعلمني
 باملدرسة .

 :ةثانياً : المعوقات الفني
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا  مت حساب           

الدراسة حنو درجة عينة املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد 
ت اليت ختص اجا  املعوقات اإلعاقة لكل عبارة من العبارا

. كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب الفنية
اسة. واجلدو  الدر عينة لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد 

 ( يوضح ذلك.1رقم )

 (6جدول رقم )
 مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال المعوقات الفنيةالدراسة  عينة المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد

رقم 
 العبارة

المتوسط  المعوقات
 الحسابي

 الترتيب درجة اإلعاقة

 1 متوسطة 4711 الثانوية احلكومية . ضعف البنية التحتية للتقنية احلديثة  ي املدارس 64
 6 متوسطة 4712 .ضعف الدعم الفين من قبل الشركات للتدريب على الربامج احلديثة للحاسب اآليل 14
 4 متوسطة 4711 ضعف متابعة صيانة أجهزة احلاسب اآليل بصفة دورية . 12
 1 توسطةم 4711 ضعف الدعم الفين للشركات بعد بيع أجهزة احلاسب اآليل . 12
 1 متوسطة 6714 تكرار مشكالت انقطاع اتاتصا  أثناء تصفح اإلنرتنت. 61
 2 متوسطة 6712 بطء حتميل امللفات اليت حتتو, على الصوت والصورة . 66
 4 متوسطة 6721 استخدام نسخ غري أصلية من الربامج والتطبيقات احلاسوبية . 11
 2 متوسطة 6724 .صعوبة زيادة طاقة أجهزة احلاسب اآليل  11
 1 متوسطة 6721 صعوبة مالحقة التطور السريع  ي تقنية احلاسب اآليل من قبل مدير املدرسة . 61
 11 متوسطة 6721 تعطل أجهزة احلاسب اآليل  ي املدارس الثانوية . 11

 2.65 المتوسط الكلي
ت الفنية اليت تتعلق نة الدراسة حو  املعوقاآلراء أفراد عيأن املتوسط احلسايب العام  (:1يتضح من اجلدو  )     
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. وهذا يد  على أن 6711اه التقنية احلديثة بلغ باملديرين اج
أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات 

. ورمبا يرجع ذلك إىل ية تتعلق باملديرين بدرجة متوسطةفن
احلديثة القصور  ي عمل الدراسة الدقيقة وأوضاع التقنية 

والقصور  ي اختيار  املديرين  الراهنة  ي املدرسة من قبل
ة القيادات الرتبوية املناسبة للقيام باوأعما  الفنية املتعلق

  وليات اخلاصة هبا بشكل جيدوتوزيع املسؤ   بالتقنية احلديثة
وضعف إعداد مستلزمات العمل البشرية واملالية واملادية 

 قنية احلديثة.الكافية لتنفيذ متطلبات الت
ات الفنية اليت تتعلق أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوق

: أن (1اجاه التقنية احلديثة  فيتضح من اجلدو  )باملديرين 
املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حو  املعوقات 

( 6721و  4711بني )ة اليت تتعلق باملديرين تراوحت الفني
ملعوقات عينة الدراسة يرون أن اوهذا يد  على أن أفراد 
تقنية احلديثة جاءت بدرجة اجاه الالفنية تتعلق باملديرين 

 .متوسطة
وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل معوق من هذه 

أن اجاه التقنية احلديثة   يتضح علق باملديرين املعوقات اليت تت
ديثة التقنية احلاجاه باملديرين  علقأكثر املعوقات الفنية اليت تت

: "ضعف البنية التحتية مقارنة باملتوسطات احلسابية  هي

". ورمبا يرجع احلكومية للتقنية احلديثة  ي املدارس الثانوية
صل بني اإلدارة املدرسية واجلهات اذلك إىل ضعف التو 

ؤولة عن البنية التحتية للتقنية احلديثة من إدارات سالعليا امل
 وزارة الرتبية والتعليم   ورمبا يرجع ذلك إىلالرتبية والتعليم إىل 

  والقصور  ي تأهيل الكوادر قلة اإلمكانات املالية واملادية
البشرية املتخصصة  ي تصميم وتنفيذ البنية التحتية اجليدة 

 .كوميةللتقنية احلديثة  ي املدارس احل
وأقل املعوقات متوسطًا مقارنة باملعوقات الفنية اليت تتعلق 

ل أجهزة احلاسب : تعطاجاه التقنية احلديثة  هيرين يباملد
ورمبا يرجع ذلك إىل التزويد املستمر من  .اآليل  ي املدارس

  والتعليم بأجهزة احلاسب السليمة قبل اإلدارة العامة للرتبية
 . اوأجهزة وحرصها على املتابعة املستمرة لصيانة هذه

 :: المعوقات الماليةثالثاً 
ذا اجلزء من السؤا  مت حساب لإلجابة عن ه     

الدراسة حنو درجة عينة املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد 
اليت ختص اجا  املعوقات  اإلعاقة لكل عبارة من العبارات

. كما مت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب املالية
الدراسة. واجلدو  عينة لكل عبارة منها من وجهة نظر أفراد 

 ضح ذلك.( يو 11رقم )

 (14جدول رقم )
 مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال المعوقات المالية الدراسة عينةالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 

رقم 
 العبارة

المتوسط  المعوقات
 الحسابي

 الترتيب درجة اإلعاقة

 1 متوسطة 4714 أعما  اإلدارةندرة احلوافز اليت تقدم ملدير, املدارس تاستخدام التقنية احلديثة  ي  62
 6 متوسطة 4712 حمدودية مصادر التمويل املدرسي. 46
 4 متوسطة 4716 قلة املخصصات املالية لتصميم برامج احلاسوب  ي اإلدارة املدرسية وتطويرها . 61
 1 وسطةمت 4712 .املخصصات املالية لعقد برامج تدريبية ملدير, املدارس  ي اجا  احلاسب اآليل لةق 62
 1 متوسطة 4712 شح املخصصات املالية لشراء التجهيزات التقنية احلديثة  ي املدارس الثانوية. 41
 2 متوسطة 4714 قلة املخصصات املالية املوجهة لصيانة أجهزة احلاسب اآليل . 61
 4 توسطةم 4714 قلة املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ أساليب اإلدارة اإللكرتونية املختلفة. 61
 2 متوسطة 4711 قلة امليزانية املخصصة لزيادة اخلطوط اهلاتفية  ي املدرسة . 44
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 1 متوسطة 4711 ارتفاع تكلفه الربامج اجلاهزة وأعما  اإلدارة املدرسية . 41
 11 متوسطة 6714 الكلفة املادية العالية تاستخدام التقنية احلديثة  ي اإلدارة املدرسية . 64

 3.48 لكليالمتوسط ا
( :أن املتوسط احلسايب العام 11يتضح من اجلدو  )    

ت املالية اليت تتعلق آلراء أفراد عينة الدراسة حو  املعوقا
وهذا يد  على أن  .4712اجاه التقنية احلديثة بلغ باملديرين 

أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنية احلديثة تواجهها معوقات 
. ورمبا يرجع ذلك إىل بدرجة متوسطةية تتعلق باملديرين مال

القصور  ي توفري ميزانية خاصة للوفاء مبتطلبات التقنية 
  واعتماد اإلدارة العامة للرتبية والتعليماحلديثة من قبل 

املديرين على إيرادات املدرسة اخلاصة باملقصف وغريه للوفاء 
ت بتلك املتطلبات أما فيما يتعلق بكل معوق من املعوقا

  فيتضح من اجاه التقنية احلديثةة اليت تتعلق باملديرين املالي
أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة  (:11اجلدو  )

اليت تتعلق باملديرين تراوحت  الدراسة حو  املعوقات املالية
(  وهذا يد  على أن أفراد عينة 6714و  4714بني )

اجاه ديرين ت املالية اليت تتعلق باملالدراسة يرون أن املعوقا
 .تقنية احلديثة جاءت بدرجة متوسطةال

وبالنظر إىل آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل معوق من هذه 
  يتضح أن اجاه التقنية احلديثةن املعوقات اليت تتعلق باملديري

يثة اجاه التقنية احلدت املالية اليت تتعلق باملديرين أكثر املعوقا
"ندرة احلوافز اليت تقدم  :هيمقارنةً باملتوسطات احلسابية  و 

ملدير, املدارس تاستخدام التقنية احلديثة  ي املدارس 
 الثانوية". ورمبا يرجع ذلك إىل القصور  ي إدراك أمهية احلوافز

  ودور تلك احلوافز  ي استثارة من قبل إدارات الرتبية والتعليم
قق على توليف التقنية احلديثة مبا حياملديرين بشكل إجيايب 

 وأهداف العامة لوزارة الرتبية والتعليم .ا
ت املالية اليت تتعلق باملديرين وأقل املعوقات مقارنة باملعوقا

اجاه التقنية احلديثة  هي : الكلفة املادية العالية تاستخدام 
. ورمبا يرجع ذلك إىل رة املدرسيةالتقنية احلديثة  ي اإلدا

قارنة مع احلديثة باملحمدودية املوراد املالية اخلاصة بالتقنيات 

 كلفة املبا ي املدرسية املالئمة وغريها .
وأجرى الباح  تلخيصاً لنتائج الدراسة املتعلقة بدرجة      

لكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية مبدينة اإلعاقة ل
. واجلدو  رقم وجهة نظر املعلمني أفراد الدراسةالرياض من 

 .   ( يوضح ذلك11) 
 (11م )جدول رق

 ترتيب المتوسطات تنازلياً لمحاور الدراسة

 :يأيت( ما 11يتضح من اجلدو  رقم )    
الكفايات التقنية من ثالثة معوقات ستبانة تكونت ا-1

  املعوقات املعوقات الفنية  املعوقات الشخصيةحماور وهي: )
 (. املالية

 أن املتوسط احلسايب العام جلميع حماور الدراسة بلغ-6
وهذا يعين أن املعلمني أفراد  (.1) من أصل (6721)

د الكفايات التقنية لدى قائ وجود معوقات الدراسة يؤكدون
 .بدرجة متوسطة املدرسة الثانوية

تراوح املتوسط احلسايب حملاور الكفايات التقنية بني -4
 ( وعلى هذا كانت درجة اإلعاقة4712(  وبني )6712)

 متوسطة .          بني منخفضة و هلذه احملاور 

الكفايات التقنية  ي مجيع ااجماتات الواردة  توجد معوقات-1
ؤكد نتيجة هذه الدراسة أن مجيع ت إذ ي استبانة الدراسة. 

ايات التقنية وهي: املعوقات الكفمعوقات اجاتات 

 لدراسةا حماور املتوسط احلسايب  الرتتيب
 عوقات املاليةامل 4712 1
 عوقات الفنيةامل 6711 6
 املعوقات الشخصية 6712 4
املتوسط احلسايب العام  6721 

 جلميع حماور الدراسة
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لدى قائد املدرسة الثانوية  الشخصية والفنية واملالية موجودة
متوسطة. وأخريًا مل حيصل أ, اجا  من منخفضة و بدرجة 
من قبل قائد املدرسة  اتاستبانة على درجة اإلعاقة اجاتات
 أو معدومة. ةليعلى درجة عاالثانوية 

جاءت حماور الدراسة مرتبة تنازليًا حسب قيم -1
 املتوسطات احلسابية.

: مبتوسط حسايب رتبة اوأوىل املعوقات املاليةبامل تجاء -
(4712). 
مبتوسط  رتبة الثانية جاءت املعوقات الفنيةو ي امل -

 .(6711: )حسايب
مبتوسط  ثالثة جاءت املعوقات الشخصيةو ي املرتبة ال -

 (.6712:)حسايب

وايت  مع نتائج دراسات نتائج هذه الدراسةتتفق      
(white,2001)   ه(1144اهلدلق )و  ه(1161محد, )و  

 (ALshumaimeri and ALhassan,2013)وامشيمر, واحلسن 

توصلت إىل أن أفراد الدراسة يواجهون معوقات التقنية  اليت 
ملعوقات ا –املعوقات الفنية  –احلديثة ) املعوقات الشخصية 

 ي اجا  أعما  اإلدارة املدرسية   وتتفاوت درجة  املالية (
 .اإلعاقة فيما بينها  ي الدراسات السابقة الذكر

درجة  فيالدراسة عينة هل تختلف آراء أفراد : السؤال الثالث
توافر الكفايات التقنية لدى قائد المدرسة الثانوية  باختالف 

الخبرة في الدورات التدريبية ,,المؤهل الدراسي) متغيرات الدراسة
 مجال التدريس ( ؟

 متغير المؤهل الدراسي : -1
لإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار )ت(    

الدراسة حو  درجة عينة ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد 
. املؤهل الدراسي باختالف متغري توافر الكفايات التقنية

 ( يوضح ذلك.16واجلدو  رقم )
 

 (12رقم ) جدول
 .في محاور الدراسة لمؤهل الدراسييبين نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير ا

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجموعاتال المحاور

 غري دالة    1721 1714- 4716 61711 441 بكالوريوس ااجما  املعر ي
 4766 61,14 64 دراسات عليا

 غري دالة    1761 1712- 4724 61741 441 بكالوريوس ااجما  املهار,
 4711 41,12 64 دراسات عليا

 غري دالة    1761 1712- 1711 61744 441 بكالوريوس اجا  اتااجاهات
 1741 41744 64 دراسات عليا

 غري دالة    1741 1711- 66712 21742 441 بكالوريوس الدرجة الكلية
 61764 21721 64 دراسات عليا

 11 1(:أن قيمة )ت( = 16يتضح من اجلدو  )          
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو  درجة توافر 

  وهذه القيمة نية تبعًا ملتغري املؤهل الدراسيالكفايات التق
توجد فروق ذات  تاغري دالة إحصائياً . وهذا يد  على أنه 

بني آراء أفراد عينة  11 1ية عند مستوى إحصائ دتالة

الدراسة حو  درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد 
  وهذا ياملدرسة الثانوية بالرياض تبعًا ملتغري املؤهل الدراس

يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة احلاصلني على بكالوريوس 
ون بنفس املستوى درجة اسات عليا ير ر واحلاصلني على د

  املدرسة الثانوية بالرياضتوافر الكفايات التقنية لدى قائد 
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وأن املؤهل الدراسي ليس له تأثري على وجهة نظر أفراد عينة 
 .ات التقنيةالدراسة حو  درجة توافر الكفاي

ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو          
  تبعًا ملتغري املؤهل الدراسياسة كل اجا  من اجاتات الدر 

( أن قيمة )ت( غري دالة إحصائياً 16فيتضح من اجلدو  )
بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل  111 1عند مستوى 

 .مؤهل الدراسياجا  من اجاتات الدراسة تبعاً لل
ه( 1161العريين )دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

سلمان تيجة دراسة م( ون6112الفهيقي )ونتيجة دراسة 

توجد فروق ذات دتالة  إىل أنه تا م( اليت توصلت6111)
( بني آراء أفراد عينة 1 ,11إحصائية عند مستوى الدتالة )

 الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل الدراسي.
 متغير الدورات التدريبية : -2

لإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار )ت( ملعرفة 
توافر الدراسة حو  درجة عينة راد الفروق بني إجابات أف

. الدورات التدريبية باختالف متغري الكفايات التقنية
 ( يوضح ذلك.14واجلدو  رقم )

 (13جدول رقم )
 .في محاور الدراسة لدورات التدريبيةيبين نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير ا

توسط الم العدد مجموعاتال المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 دالة 17111 6722 4711 61711 644 حضر دورة ااجما  املعر ي
 4,14 64,21 161 مل حيضر دورة

 دالة 17116 6716 4724 41726 644 حضر دورة ااجما  املهار,
 2,12 62,12 161 مل حيضر دورة

غري    17114 1724 1721 41714 644 حضر دورة اجا  اتااجاهات
 2,21 62,16 161 مل حيضر دورة دالة

 دالة 17116 6711 66716 24724 644 حضر دورة الدرجة الكلية
 61,61 21,24 161 مل حيضر دورة

 6711أن قيمة )ت( =  :(14يتضح من اجلدو  )       
ر للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو  درجة تواف
تبعاً  الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية بالرياض

. وهذه القيمة دالة إحصائياً. وهذا ملتغري الدورات التدريبية
يد  على أنه توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى 

بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  درجة توافر  11 1
ة بالرياض تبعاً الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوي

ملتغري الدورات التدريبية . ومبقارنة املتوسطات احلسابية آلراء 
احلاصلني وغري احلاصلني على دورات تدريبية اتضح أن هذه 

  وهذا يد  صاحل احلاصلني على دورات تدريبيةالفروق ل
على أن احلاصلني على دورات تدريبية يرون أن درجة توافر 

مما ئد املدرسة الثانوية بدرجة أكرب الكفايات التقنية لدى قا
  ورمبا يعود ذلك إىل غري احلاصلني على دورات تدريبية يرى

 .ملتخصصة  ي اجا  التقنية احلديثةوفرة الدورات التدريبية ا
ولتحديد الفروق بني آراء احلاصلني وغري احلاصلني على 

كفايات التقنية لدى قائد دورات تدريبية حو  درجة توافر ال
  يتضح من اجلدو  أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا  ي درسةامل

  ااجما  : )ااجما  املعر يفايات التقنيةكاجالني من اجاتات ال
لة املهار,(. وهذا يد  على أنه توجد فروق ذات دتا

راء احلاصلني وغري بني آ 11 1إحصائية عند مستوى 
احلاصلني على دورات تدريبية حو  درجة توافر الكفايات 

ااجما  قنية لدى قائد املدرسة  ي كل من ااجما  املعر ي و الت
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وغري احلاصلني  املهار,   ومبقارنة املتوسطات احلسابية آلراء
على دورات تدريبية  ي كل من هذين ااجمالني احلاصلني 

  صاحل احلاصلني على دورات تدريبيةاتضح أن هذه الفروق ل
اصلني على وهذا يد  على أن أفراد عينة الدراسة من احل

دورات تدريبية يرون درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد 
 . غري احلاصلني على دورات تدريبية املدرسة بدرجة أكرب من

ن قيمة )ت( غري دالة كما يتضح من اجلدو  أ    
توجد   ي اجا  اتااجاهات وهذا يد  على أنه تا إحصائًيا

ني آراء ب 11 1عند مستوى دتالة إحصائية  فروق ذات
على دورات تدريبية حو  درجة احلاصلني وغري احلاصلني 

درسة الثانوية  ي اجا  توافر الكفايات التقنية لدى قائد امل
 .اتااجاهات

الشهر, دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة      
ه( اليت تنص على أنه توجد فروق ذات دتالة 1161)

 .تبعاً ملتغري الدورات التدريبية إحصائية
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمر,     
توجد فروق ذات دتالة  ه( اليت توصلت إىل أنه تا1141)

 إحصائية تبعاً ملتغري الدورات التدريبية لدى أفراد الدراسة .
 متغير الخبرة في مجال التدريس : -3
لإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار         

الدراسة حو  عينة إجابات أفراد ( ملعرفة الفروق بني ف)
اخلربة  ي اجا   باختالف متغري توافر الكفايات التقنيةدرجة 
 ( يوضح ذلك.11. واجلدو  رقم )التدريس

 (14جدول رقم )
 . التدريس خبرة في مجالالمتغير الدراسة باختالف  تحليل التباين األحادي لداللة الفرق في محاور

 مستوى الداللة
 قيمة
 ف

 متوسط
 المربعات

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مصدر
اور التباين

مح
ال

 
 1,261 غري دالة   17142 

بني ااجمموعات  6 21,12 41741  المجال المعرفي 
 داخل ااجمموعات 414 11241746 11,11

غري دالة    17414  1,444 
 بني ااجمموعات 6 41,66 11,21

 المجال المهاري
 اخل ااجمموعاتد 414 61111724 12,21

 17411 غري دالة   17116 
 بني ااجمموعات 6 162,12 24,61

 مجال االتجاهات  
 داخل ااجمموعات 414 41416,16 22,11

غري دالة    17141  1,124 
  بني ااجمموعات 6 111,11 646,41

 الدرجة الكلية
 داخل ااجمموعات 414 146141,2 121,16 

 124 1أن قيمة )ف( = (:11يتضح من اجلدو  )
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو  درجة توافر 

ملتغري اخلربة  الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية تبعاً 
. وهذه القيمة غري دالة إحصائياً. وهذا  ي اجا  التدريس
توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند  يد  على أنه تا

أفراد عينة الدراسة حو  درجة  بني آراء 11 1مستوى 
ملتغري  توافر الكفايات التقنية لدى قائد املدرسة الثانوية تبعاً 

. وهذا يشري إىل أن أفراد عينة اخلربة  ي اجا  التدريس
الدراسة يرون بنفس املستوى درجة توافر الكفايات التقنية 

وأن اخلربة  ي اجا  التدريس ليس هلا  .رسةلدى قائد املد
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حو  درجة توافر نظر أفراد عينة الدراسة على وجهة تأثري 
 .الكفايات التقنية

 ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو       
يتضح من اجلدو  أن   واقع كل اجا  من اجاتات الدراسة

قيمة )ف( غري دالة إحصائيًا حو  كل اجا  من اجاتات 
  درسة الثانويةتقنية لدى قائد املدرجة توافر الكفايات ال
توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند  وهذا يد  على أنه تا

بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  الكفايات 11,1 مستوى 
 .ى قائد املدرسة الثانوية بالرياضالتقنية لد
م( 6112) هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفهيقيوتتفق 

 أنه تا  توصلتا إىلتنيلالم( 6111ونتيجة دراسة سلمان )
توجد فروق ذات دتالة إحصائية بني آراء أفراد عينة الدراسة 

 .ملتغري اخلربة  ي اجا  التدريس تبعاً 

ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات العريين   ي حني
ونتيجة   ه(1161نتيجة دراسة الشهر, )و ه( 1161)

ه( اليت بينت أنه توجد فروق ذات 1141دراسة العمر, )
ري اخلربة  ي بني آراء أفراد الدراسة تبعًا ملتغ دتالة إحصائية

 .اجا  العمل املدرسي
هل تختلف آراء أفراد الدراسة حول معوقات : السؤال الرابع

باختالف  التقنية الحديثة التي تواجه قائد المدرسة الثانوية
دريبية, الخبرة , الدورات التالمؤهل الدراسيمتغيرات الدراسة )
 ( ؟في مجال التدريس

لإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار )ت(     
الدراسة حو  درجة عينة ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد 

. املؤهل الدراسي باختالف متغري إعاقة الكفايات التقنية
 ( يوضح ذلك.11واجلدو  رقم )

 
 (15جدول رقم )

 في محاور الدراسة. لمؤهل الدراسية في متغير ايبين نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراس
المتوسط  العدد مجموعاتال المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

غري     1714 1724 1721 41722 441 بكالوريوس عوقات الشخصيةامل
 11,11 62,66 64 دراسات عليا دالة

غري     1711 1711 4711 61714 462 بكالوريوس عوقات الفنيةامل
 2,14 61711 64 دراسات عليا دالة

غري     1761 1761- 2711 41712 461 بكالوريوس املعوقات املالية
 1,11 46,41 64 دراسات عليا دالة

غري     1722 1711 64741 11744 441 بكالوريوس الدرجة الكلية
 61,12 11,11 64 دراسات عليا دالة

 11,1(: أن قيمة )ت( = 11يتضح من اجلدو  )         
للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حو  املعوقات اليت 

يثة تبعًا ملتغري املؤهل تواجه قائد املدرسة ااجاه التقنية احلد
  وهذه القيمة غري دالة إحصائياً. وهذا يد  على الدراسي
 11,1ى توجد فروق ذات دتالة إحصائية عند مستو  أنه تا

بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  املعوقات اليت تواجه قائد 

املؤهل املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة تبعًا ملتغري 
سة احلاصلني ا  وهذا يشري إىل أن أفراد عينة الدر الدراسي

على بكالوريوس واحلاصلني على الدراسات العليا يرون 
الثانوية  قائد املدرسة بنفس مستوى املعوقات اليت تواجه

وأن املؤهل الدراسي ليس له تأثري على   ااجاه التقنية احلديثة
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حو  تلك املعوقات. ولتحديد 
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الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل اجا  من 
  فيتضح من بعًا ملتغري املؤهل الدراسياجاتات الدراسة ت

عند مستوى  مة )ت( غري دالة إحصائياً ( أن قي14اجلدو  )
بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل اجا  من  11,1
 .ت الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسياجاتا

لإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار )ت( ملعرفة 
إعاقة الدراسة حو  درجة عينة الفروق بني إجابات أفراد 

. لدورات التدريبيةا باختالف متغري الكفايات التقنية
 ( يوضح ذلك.12واجلدو  رقم )

 (16جدول رقم )
 في محاور الدراسة. لدورات التدريبيةيبين نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير ا

المتوسط  العدد مجموعاتال المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

غري   17142 1711- 11711 41711 644 حضر دورة شخصيةاملعوقات ال
 2741 46721 111 مل حيضر دورة دالة

غري   17142 1712- 2742 62711 641 حضر دورة املعوقات الفنية
 4712 61,11 111 مل حيضر دورة دالة

غري   17224 1711 2721 41722 646 حضر دورة املعوقات املالية
 2,24 41711 112 ةمل حيضر دور  دالة

غري   17461 1711- 61711 21722 644 حضر دورة الدرجة الكلية
 61,22 16744 111 مل حيضر دورة دالة

 -11,1(: أن قيمة )ت( =12يتضح من اجلدو  )       
حو  املعوقات اليت الدراسة  للمتوسط العام آلراء أفراد عينة

تبعًا ملتغري  تقنية احلديثةتواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه ال
وهذا  القيمة غري دالة إحصائياً. . وهذهالدورات التدريبية
تالة إحصائية عند توجد فروق ذات د يد  على أنه تا

حو  املعوقات  راء أفراد عينة الدراسةبني آ11,1مستوى
تبعاً  اليت تواجه قائد املدرسة الثانوية ااجاه التقنية احلديثة

. وهذا يشري إىل أن أفراد عينة لتدريبيةملتغري الدورات ا
الدراسة احلاصلني وغري احلاصلني على دورات تدريبية يرون 

الثانوية  بنفس املستوى املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة
وأن الدورات التدريبية  ي اجا  التقنية   ااجاه التقنية احلديثة

دراسة احلديثة ليس هلا تأثري على وجهة نظر أفراد عينة ال
حو  معوقات التقنية احلديثة. وهذا تا يعين إغفا  الدورات 
التدريبية   فرمبا يرجع ذلك إىل أن حمتوى الدورات التدريبية 
تا يركز على التقنية احلديثة بشكل فعا  وعلى متطلبات 

 ا.التقنية احلديثة وكيفية احلد من املعوقات اليت تواجهه
نة الدراسة حو  كل معوق آراء أفراد عي ولتحديد الفروق بني

احلديثة قائد املدرسة ااجاه التقنية  من املعوقات اليت تواجه
(أن قيمة 12. فيتضح من اجلدو  )تبعًا للدورات التدريبية

بني آراء أفراد  11,1)ت( غري دالة إحصائيًا عند مستوى 
عينة الدراسة حو  كل معوق من املعوقات اليت تواجه قائد 

. احلديثة تبعًا للدورات التدريبيةاجاه التقنية املدرسة الثانوية 
وهذا يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة احلاصلني وغري 
احلاصلني على دورات تدريبية  ي اجا  التقنية احلديثة يرون 

ن املعوقات اليت تواجه املديرين بنفس املستوى كل معوق م
تأثري  اجاه التقنية احلديثة .وأن الدورات التدريبية ليس هلا

من أفراد عينة الدراسة حو  كل معوق على وجهة نظر 
  .معوقات التقنية احلديثة

( ملعرفة فلإلجابة عن هذا السؤا  أجرى الباح  اختبار )
إعاقة الدراسة حو  درجة عينة الفروق بني إجابات أفراد 



 م(6111 كانون أو  /هـ1142الرياض )ربيع اوأو    – 14العدد   –اجلة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

41 

 وضح ذلك.( ي14واجلدو  رقم ). اخلربة  ي اجا  التدريس باختالف متغري الكفايات التقنية
 ( 12جدول رقم )

 التدريس . خبرة في مجالالمتغير ختالف الدراسة با تحليل التباين األحادي لداللة الفرق في محاور

 مستوى الداللة
 قيمة
 ف

 متوسط
 المربعات

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مصدر
اور التباين

مح
ال

 

غري  17111  
 دالة

6,166 
بني ااجمموعات  6 141,12 641744  

 عوقات الشخصيةالم
 داخل ااجمموعات 412 41641,12 12,12

     17114 
  غري دالة

6,222 
 بني ااجمموعات 6 424,11 121,41

 عوقات الفنيةالم
 داخل ااجمموعات 411 66644,22 26,14

      17111   
 دالة

17161 
 بني ااجمموعات 6 411,41 411,41

 المعوقات المالية  
 داخل ااجمموعات 411 61111,26 46,21

17111 
 دالة

1,164 
  بني ااجمموعات 6 1111,16 6164,42

 الدرجة الكلية
 داخل ااجمموعات 412 112112,11 112,24 

  :يأيتما( 14يتضح من اجلدو  )     
 ي اجايل )املعوقات  أن قيمة )ف( غري دالة إحصائًيا  -1

توجد  على أنه تا وهذا يد    واملعوقات الفنية (.الشخصية
بني آراء  11,1فروق ذات دتالة إحصائية عند مستوى 

أفراد عينة الدراسة حو  املعوقات الشخصية والفنية اليت 
 .الثانوية ااجاه التقنية احلديثة تواجه قائد املدرسة

أفراد  للمتوسط العام آلراء 164,1أن قيمة )ف( = -6
د املدرسة الثانوية املعوقات اليت تواجه قائ عينة الدراسة حو 

ااجاه التقنية احلديثة تبعًا للخربة  ي اجا  التدريس. وهذه 
القيمة دالة إحصائياً. وهذا يد  على أنه توجد فروق ذات 

بني آراء أفراد عينة  11,1دتالة إحصائية عند مستوى 

قائد املدرسة الثانوية  الدراسة حو  املعوقات اليت تواجه
 .تبعاً للخربة  ي اجا  التدريسديثة اجاه التقنية احلبالرياض 
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة حو  كل     

ية ااجاه معوق من املعوقات اليت تواجه قائد املدرسة الثانو 
  فيتضح أن قيمة )ف( دالة اخلربة  ي اجا  التدريس

إحصائيًا  ي اجا  املعوقات املالية اليت تواجه قائد املدرسة 
. وهذا يد  على أنه توجد فروق اجاه التقنية احلديثةية الثانو 

بني آراء أفراد عينة  11,1ذات دتالة إحصائية عند مستوى 
اجاه الثانوية الدراسة حو  املعوقات املالية لدى قائد املدرسة 

وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن  .التقنية احلديثة
 .( يوضح ذلك12  واجلدو  رقم )مصدر الفروق
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 (18جدول رقم )
 باختالف متغير الخبرة محاور معوقات التقنية الحديثةنتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق في 

 5قصــــــــــيرة )أقــــــــــل مــــــــــن  المتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة م
 1سنوات( 

 14إلـــــــى  5متوســـــــطة)
 2سنوات( 

 14طويلــــة )أكثــــر مــــن 
 3سنوات( 

    61711 سنوات( 1قصرية ) أقل من  1
 *         61762 سنوات( 11إىل  1متوسطة)  6
  *       *       46722 سنوات( 11طويلة ) أكثر من  4

 :يأيت ( ما12يتضح من اجلدو  رقم )
ذات دتالة إحصائية  ي آراء معلمي  اأن هناك فروقً -1

( سنوات 1اخلربة القصرية )أقل من  املدارس الثانوية ذو,
ذو, اخلربة الطويلة )أكثر دارس الثانوية وبني آراء معلمي امل

بلغ  إذ  احل املعلمني ذو, اخلربة الطويلةسنوات( لص 11من 
املتوسط احلسايب لدى املعلمني ذو, اخلربة الطويلة 

بلغ املتوسط احلسايب لدى   ي حني  ( درجة22,46)
وتد  هذه  .( درجة11,61املعلمني ذو, اخلربة القصرية )

مي املدارس الثانوية ذو, اخلربة الطويلة النتيجة على أن معل
 أكثر تأثرياً مما يرون أن درجة اإلعاقة  ي حمور املعوقات املالية

 رس الثانوية ذو, اخلربة القصرية .ادامل معلمو يراه
اء معلمي بني آر ذات دتالة إحصائية  اأن هناك فروقً -6

 11ىل أقل من إ 1ملتوسطة )املدارس الثانوية ذو, اخلربة ا
ربة اء معلمي املدارس الثانوية ذو, اخل( و بني آر نواتس

( لصاحل املعلمني ذو, اخلربة سنوات 11الطويلة )أكثر من 
بلغ املتوسط احلسايب لدى املعلمني ذو, اخلربة  إذالطويلة   
بلغ املتوسط احلسايب   ي حني  جة( در 46722الطويلة )

تشري و  .( درجة61762و, اخلربة املتوسطة )لدى املعلمني ذ
دارس الثانوية ذو, اخلربة علمي املهذه النتيجة إىل أن م
كثر عاقة  ي حمور املعوقات املالية أالطويلة يرون أن درجة اإل

 اخلربة املتوسطة . مما يراه معلمو املدارس الثانوية ذوو تأثريًا
و, ذرس الثانوية النتيجة إىل أن معلمي املدا هذه وتشري

ن معلمي عوقات املالية أكثر من املاخلربة الطويلة يعانون م
ويستنتج من  .اخلربة القصرية واملتوسطة املدارس الثانوية ذو,

ذلك أنه كلما قلت سنوات اخلربة لدى معلمي املدارس 

  الثانوية كانت نظرهتم لواقع معوقات التقنية احلديثة  ي اجا
  ورمبا يعزى السبب  ي ذلك إىل املعوقات املالية أكثر إجيابية
أصبح أقل دراية ومعرفة  املعلمأنه كلما قلت اخلربة عند 

 .حلديثة  ي اجا  املعوقات املاليةمبعوقات التقنية ا
ويرى الباح  أن هذه النتيجة طبيعية ومنطقية وأن يكون 

أطو   ي  زمنية مدةمعلمي املدارس الثانوية الذين أمضو 
 ة جيدة  يخربات ومعرف اكتسبو اجا  العمل املدرسي قد ا 

 .اجا  املعوقات املالية
  ه(1161مع نتيجة دراسة العريين ) وتتفق هذه النتيجة

توصلتا إىل أن هناك  إذه( 1161ونتيجة دراسة الشهر, )
 ي اجا  الدراسة  تالة إحصائية بني آراء أفرادذات د افروقً 

اخلربة الطويلة  ي  ذو,اخلربة التعليمية لصاحل أفراد الدراسة 
 .اجا  التعليم

ه( 1141تلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمر, )وخت
إحصائية بني ذات دتالة  االيت توصلت إىل أن هناك فروقً 

آراء أفراد عينة الدراسة  ي اجا  اخلربة التعليمية لصاحل أفراد 
 .خلربة القصرية  ي اجا  التعليمالدراسة ذو, ا

بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباح   :توصيات الدراسة
  :يأيتا مب
توافر الكفايات التقنية  ي كشفت نتائج الدراسة عن -1

الدراسة  بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد  ااجما  املعر ي
تب الرتبية والتعليم اقوم مكتوعليه يوصي الباح  بأن 

درجة توافر  زيادةب مدير, املدارس الثانويةبالتأكيد على 
فع مستوى أدائهم  ي الكفايات التقنية  ي ااجما  املعر ي لر 

ق أهداف العملية يحقجناز أعما  اإلدارة املدرسية لتإ
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 التعليمية. 
توافر الكفايات التقنية  ي كشفت نتائج الدراسة عن -6

الدراسة  بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد  ااجما  املهار,
تب الرتبية والتعليم اقوم مكتوعليه يوصي الباح  بأن 

درجة توافر  زيادةب ملدارس الثانويةمدير, ابالتأكيد على 
الكفايات التقنية  ي ااجما  املهار, لرفع مستوى أدائهم  ي 

ق أهداف العملية يحقجناز أعما  اإلدارة املدرسية لتإ
 التعليمية. 

توافر الكفايات التقنية  ي كشفت نتائج الدراسة عن -4
بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد  اجا  اتااجاهات

تب الرتبية اقوم مكتوعليه يوصي الباح  بأن  الدراسة 
درجة  زيادةب مدير, املدارس الثانويةوالتعليم بالتأكيد على 

توافر الكفايات التقنية  ي اجا  اتااجاهات لرفع مستوى 
ق أهداف يحقجناز أعما  اإلدارة املدرسية لتإأدائهم  ي 

 العملية التعليمية. 
بتنمية الكفاية املهنية لدى  أن تقوم إدارة الرتبية والتعليم -1

  عن طريق الدورات التدريبية قائد املدرسة الثانوية
 يواكبلرفع مستواهم املهين لكي  ي ااجما  التقين املتخصصة 

إىل  وجيار, قائد املدرسة الثانوية الثورة التكنولوجية ليصل
اإلدارة املدرسية املنشودة ورفع مستوى أداء حتقيق أهداف 
 .ليميةالعملية التع

 شخصيةاتضح من نتائج الدراسة احلالية أن املعوقات ال-1 
لذا يوصي  ؛منخفضةبدرجة  التقنية احلديثةحتد من فاعلية 

بتخفيف  اإلدارة املدرسيةالباح  أن يقوم املسؤولون عن 
وأن هذه  ؛قائد املدرسة الثانويةاوأعباء اإلدارية اليت يقوم هبا 

 قائد املدرسة الثانويةليل على أن   وهذا دإجيابية د  النتيجة تع
يسعى لتطوير أدائه  ي إجناز مهامه الوليفية  ي إدارته 

لكي   درسيةلتحقيق أهداف العملية التعليمية املمدرسة لل
خفض مستوى حدة املعوقات التقنية  ي اجا   يستطيع

 .املعوقات الشخصية
ية حتد من فنتبني من نتائج هذه الدراسة أن املعوقات ال-2

  لذلك يوصي الباح  ةمتوسطبدرجة  تقنية احلديثةفاعلية ال
أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املخصصات املالية  

رين يالالزمة للمدواوأجهزة والوسائل التعليمية واحلوافز املادية 
قائد املدرسة  لكي يستطيع دارية املدرسيةلنجاح العملية اإل

قات التقنية  ي اجا  الثانوية خفض مستوى حدة املعو 
 .املعوقات الفنية

تبني من نتائج هذه الدراسة أن املعوقات املادية حتد من -4
  لذلك يوصي الباح  ةمتوسطبدرجة  تقنية احلديثةفاعلية ال

أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املخصصات املالية 
  وكذلك توفري اوأجهزة تقنيةالالزمة لتنفيذ الربامج ال

لنجاح  للمديرين وسائل التعليمية واحلوافز املادية الالزمةوال
قائد املدرسة الثانوية  لكي يستطيع دارية املدرسيةالعملية اإل

خفض مستوى حدة املعوقات التقنية  ي اجا  املعوقات 
 .املادية

يقرتح الباح  إجراء الدراسات امليدانية  :مقترحات الدراسة
 اآلتية:
للدراسة احلالية على عينة أكرب إجراء دراسة مشاهبة -1

تشمل املناطق التعليمية  ي اململكة العربية السعودية  وذلك 
 للتأكد من نتائج هذه الدراسة.

لدى عن درجة توافر الكفايات التقنية  إجراء دراسة-6
 .دينة الرياضمب مديرات املدارس الثانوية

ني املشرفلدى درجة توافر الكفايات التقنية  إجراء دراسة-4
 .دينة الرياضمبالرتبويني 

بني مدير,  لكفايات التقنيةا نإجراء دراسة مقارنة ع-1
 مدارس التعليم العام احلكومية واوأهلية مبدينة الرياض.

 اتبني مدير  لكفايات التقنيةا نإجراء دراسة مقارنة ع -1
 مدارس التعليم العام احلكومية واوأهلية مبدينة الرياض.

مديرات لدى  تقنية احلديثةقات الإجراء دراسة ملعو -2
 .دينة الرياضمب املدارس الثانوية

لدى املشرفات  تقنية احلديثةإجراء دراسة ملعوقات ال-4
 .دينة الرياضالرتبويات مب
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 المراجع 

ه( واقع تطبيقات تقنية املعلومات 1144اهلدلق   عبداهلل عبدالعزيز ) -1
ستري بقسم اإلدارة الرتبوية  ي اجاتات اإلدارة املدرسية لدى طالب املاج

  اجلمعية  42جبامعة امللك سعود   رسالة الرتبية وعلم النفس   العدد 
 السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(   الرياض.

ه( الكفايات الالزمة ملشرفات اإلدارة 1161حجر  سعاد سامل ) -6
تري غري منشورة  املدرسية وأساليب تنميتها  ي مدينة الرياض   رسالة ماجس

 لك سعود .ملرتبوية   كلية الرتبية   جامعة اقسم اإلدارة ال
م( الكفايات التكنولوجية الالزمة 6111احلياصات  وفاء حممد ) -4

للمعلمني ودرجة ممارستهم هلا من وجهة نظر مدير, املدارس واملشرفني 
جامعة اوأنبار      4الرتبويني   اجلة جامعة اوأنبار للعلوم اإلنسانية   العدد

 العراق .
ه( الصعوبات اليت تواجه استخدام 1161محد,   موسى بن عبداهلل ) -1

اإلدارة اإللكرتونية  ي إدارة املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من 
وجهة نظر مدير, املدراس ووكالئها   رسالة ماجستري غري منشورة   قسم 

 لية الرتبية   جامعة أم القرى .اإلدارة الرتبوية والتخطيط   ك
رس احلكومية اددرجة امتالك مدراء املم(6116  سوسن حممود )ااجمايل-1

 ي حمافظة الزرقاء للكفايات التقنية واإلدارية وممارستهم هلا من وجهة نظر 
  رسالة ماجستري غري منشورة   جامعة آ  البيت   كلية الرتبية   املعلمني

 واوأصو  .قسم اإلدارة الرتبوية 
تطوير أداء مدير, املدارس الثانوية ه(1141املنديل  عبداهلل حممد ) -2

ية   رسالة املاجستري ونية املدرساض من خال  برامج اإلدارة اإللكرت مبدينة الري
   قسم اإلدارة الرتبوية   كلية الرتبية   جامعة امللك سعود .غري منشورة

  يمية  ي ضوء النظم   اوأردن م( الكفايات التعل6114  توفيق )مرعي-4
 دار الفرقان . عمان  

ايات م( فاعلية التدريب لتطوير الكف6111سلمان   معن لطيف )-2
  كلية الرتبية  (11) العدد  اجلة الفتحبتدائية  اإلدارية ملدراء املدارس اتا

    العراق . دياىلحمافظة اوأساسية  
احلديثة  ي القيادة  اجاهاته( اتا1162حممد حسنني ) العجمي  -1

   اوأردن   عمان   دار املسرية  اإلدارية والتنمية البشرية

ه( كفايات التعليم اإللكرتو ي ودرجة 1141علي بن مردد ) العمر,   -11
توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية   رسالة 

جامعة    كلية الرتبية   ماجستري غري منشورة   قسم املناهج وطرق التدريس
 .أم القرى
ه( الكفايات اوأساسية ملدير, 1161العريين   عبدالعزيز بن عبداهلل ) -11

  رسالة دكتوراه غري  مدارس التعليم العام  ي اململكة العربية السعودية
   قسم اإلدارة الرتبوية   كلية الرتبية   جامعة امللك سعود .منشورة
م(درجة امتالك وممارسة مدير, 6112رك )الفيهقي   صاحل مبا-16

ومديرات املدارس احلكومية للكفايات التقنية  ي اإلدارة املدرسية من وجهة 
نظرهم  ي منطقة تبوك   رسالة ماجستري غري منشورة   جامعة مؤتة  كلية 

 الرتبية   قسم اوأصو  واإلدارة الرتبوية .
شر ي فايات املهنية مله(   واقع الك1161الشهر,   عوض بن أمحد ) -14

  رسالة ماجستري غري منشورة   قسم اإلدارة الرتبوية اإلدارة املدرسية
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Abstract: The study aimed to identify the degree of availability of technical skills and constraints to the commander of the 

high school from the viewpoint of secondary school teachers in Riyadh. The study sample was (363) teachers. One of the 

most important results of this study include the following: 

- The order of axes technical competencies as follows: The first skill domain, and the second cognitive domain, and the third 

field directions. 

- That the technical skills available to the commander of the high school in the fields of knowledge, skills and attitudes 

moderately from the viewpoint of teachers in Riyadh. 

- The order of axes technical constraints as follows: the first financial constraints, and the second technical the obstacles, and 

the third personal obstacles. 

- There are obstacles of technical competencies in all areas, namely: personal obstacles, technical and financial found at the 

high school commander low-grade and medium from the perspective of secondary school teachers in Riyadh. 

- There are significant differences between the views of teachers, members of the study on the impediments of modern 

technology in the field of financial obstacles variable depending on teaching experience in the field, for the benefit of 

teachers with long experience 

Key words: technical competences, Secondary School Principal  
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 النشاط البدني لدى طالبات ممارسة العوامل البيئية على السلوك الغذائي و  أثر

 جامعة عفت في المملكة العربية السعودية

 خلود غازي بني هاني
 قسم التعليم العام، جامعة عفت. جدة، اململكة العربية السعودية

 هـ8/4/4101  وقبل بتاريخ -هـ03/6/4101 قدم للنشر
 

على السلوك الغذائي والنشاط  عالمواجلامعة، واإل سرة،ات ، األالطالباملتعلقة بـ :  العوامل البيئية أثر ىل تعرف هدفت هذه الدراسة إ: مستخلصال
 ميثلون تسع شعب دراسية من مساق ( طالبة97تكونت عينة الدراسة من ) اململكة العربية السعودية. البدين املمارس من قبل طالبات جامعة عفت يف

 السلوك الغذائي والنشاط البدين لدراسة استبانةالباحثة  طورتولتحقيق أهداف الدراسة  .2342/2340ول للفصل الدراسي األ الصحة واللياقة البدنية
 يف سرة قلياًل غذائي لدى الطالبات فيما تؤثر األبشكل كبري يف السلوك ال تؤثر ن العوامل البيئية بشكل عام. أظهرت نتائج الدراسة ألدى الطالبات

عالم بشكل متوسط يف النشاط البدين لدى الطالبات. اط البدين للطالبات فيما يؤثر اإلالنشاط البدين لديهن وتؤثر اجلامعة بشكل كبري يف النش
مهية السلوك الغذائي مقدار أبنفس مهية زيادة التوعية اجملتمعية بالنشاط البدين وزيادة مستوى احلركة توصيات منها أال ىل جمموعة منإ الدراسة توصلت

 الصحيح.

 السلوك الغذائي، النشاط البدين. : العوامل البيئية،الكلمات المفتاحية
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   INTRODUCTION مقدمةال

الطلب  زيادةو  عاملًيا التقدم والتطور التكنولوجي السائد إن
فراط يف إللكرتونية واووسائل التسلية اإل االجتماعي الرفاهعلى 

واخلمول  ،باإلضافة لقلة احلركة السريعةتناول الطعام والوجبات 
 إذ عربًياوكذلك  عاملًيامعدالت البدانة  رفع إىل ىوالكسل أد

فوق سن  لدى الذكور 2338بلغت معدالت البدانة عام 
فيما تبلغ نسبتها  2791اململكة العربية السعودية  سنة يف 23

ة الصحة العاملية حسب منظم 1091 سيداتلدى ال
((SaudiArabia, Healthprofile  ن اململكة حتتل املرتبة إكما

بنسبة البدانة لدى الذكور فيما حتتل املرتبة  عاملًياالسادسة 
حسب منظمة  يف نسبة البدانة لدى السيدات عاملًياالثامنة 

هذا ويتوقع أن  ( (0202Badran,Et Al,2011الصحة العاملية عام 
 .عاملًيا% 43االت البدانة يزيد معدل ح

أن  أظهـــرت اإلحصـــائيات أن (Clayson,2010)فـــريى اليـــوم  أمـــا
األطفــــــال يقــــــاومون % مــــــن 21% مــــــن البــــــالغ  و03نســــــبة 

يتحولـون إىل بـالغ   البدانـة ب األطفال املصابن إالبدانة. كما 
بـالنو  الثـاين مـن السـكر والـذي  إصـابتهم مـن مو  ،اأيضً بدناء 

والـــــذي مـــــن الصـــــعب  األنســـــول مقاومـــــة حيـــــم اجلســـــم علـــــى 
ن البدانــة تــؤدي إىل زيــادة الكولســرتول وارتفــا  إ ، كمــا عالجــ 

ة على الصحة وهي خماطر رئيسالطويل ضغط الدم على املدى 
النفســـــية  اآلثـــــارإىل  باإلضـــــافة. نتيجـــــة البدانـــــة وزيـــــادة الـــــوزن.

 نفســ هبــا الطفــل البــدين مــن نظرتــ  إىل  أثريتــواالجتماعيــة الــ  
فيتولد عنده الشعور بـالنق  واخلجـل  إلي واجملتمع  ن اقر أونظرة 

باإلضــافة إىل الــدور الــذي تلعبــ  العوامــل  وعــدم احــرتام الــذات.
مثــل األســرة واملدرســة واإلعــالم يف التــأثري علــى  البيئيــة امللتلفــة

ممــا يزيــد مــن فرصــة زيــادة  ســلوكيات املــراهق  و طهــم املعيشــي
أن اخلطــر  Clayson)) ويــرى لــة البدانــة.أوزاهنــم أو وصــورم ملرح

ا هـــو الزيـــادة يف عـــدد املصـــاب  بـــالنو  الثـــاين مـــن األكـــا حالًيـــ
أظهرت اإلحصائيات يف العقدين األخريين أن نسبة  إذالسكر 

 %.13إصابة األطفال والبالغ  ارتفعت إىل 

 IMPORTANCE OF THE STUDYالدرسة  ةأهمي

العوامل  دورء الضوء على ترجع أمهية هذه الدراسة إىل إلقا
وخماطر بدانة  والبدانة الوزنيف زيادة  طالباتالبيئية احمليطة بال

بدناء يف املستقبل  ايتوقع أهنم سيصبحون كبارً  إذاألطفال 
خماطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب والعديد  نويواجهو 

هذا النو  من  نيواجهو  امن األمراض املزمنة األخرى وأحيانً 
دورها يف إلقاء كذلك ا بالغ . و اض قبل أن يصبحوا كبارً األمر 

العادات الغذائية السلوكية والنشاط العوامل البيئية و الضوء على 
طالبات والدور الذي تلعب  يف التأثري على البدانة لدى  البدين

، مما يسهل على الدارس  ( سنة21-49)جامعة عفت 
ائج هذه الدراسة وضع إرشادات سلوكية غذائية تتناسب مع نت

للوقاية من زيادة الوزن ومرض البدانة وأثاره السلبية على 
مة ال  هالدراسة من البحوث امليدانية امل ههذ د  عتو  صحتهم.

للوقاية من زيادة بدراسة العوامل البيئية احمليطة ودورها  تعىن
 والبدانة منذ الصغر. الوزن

 PROBLEM OF THE STUDY  مشكلة الدراسة

يف العقود األخرية زيادة نسبة بدانة األطفال وآثارها لوحظ 
السلبية على الطفل واألسرة واجملتمع نتيجة لزيادة كميات 
الطعام املستهلكة وتدين مستوى النشاط احلركي لدى الطلبة 

ذلك دراسة قام هبا  تدأدى إىل زيادة معدل الوزن. وأك   مما
ح التغذوي معهد الكويت لألحباث العلمية يف مشرو  املس

الوطين يف الكويت بالتعاون مع إدارة التغذية واإلطعام يف وزارة 
الصحة أن نسبة البدانة وزيادة الوزن لألطفال والشباب بلغت 

نسبة بلغت  يف ح لإلناث %  28للذكور و %01حوايل 
 لإلناث٪ 91للذكور و٪ 93 حوايلانتشارها عند البالغ  

هرة من انعكاسات على وملا رذه الظا، (2343حباث: األ(
 ا ومستقباًل حاليً  طلبةاحلالة الصحية والنفسية واالجتماعية لل

زيادة األمراض وانعكاس ذلك على اقتصاد الفرد  من مو 
والدولة من صرف على حتس  الناحية الصحية للمجتمع 

 أثرو دور  واألفراد، لذلك أتت هذه الدراسة للتعرف إىل
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  يف اململكة العربية السعوديةالبات طالبالعوامل البيئية احمليطة 
للعمل على و  على السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين.

 -ثريها أمن م العمل على تقليل تو  ،هذه العوامل أثرتوضيح 
 السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدينيف  ان وجد أن را دورً إ

اساهتا لوقايتهم من زيادة الوزن والبدانة وانعك -لدى الطالبات
 والدولة. األسرةالصحية واالقتصادية على الفرد و 

 OBJECTIVES OF THE STUDY أهداف الدراسة

وهي  العوامل البيئية ثريأتهتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على 
 على واإلعالم( احمليطة بالطالبات ،امعةاجل، األسرة، ةالطالب)

الفئة  طالباتلدى  السلوك الغذائي وممارسة النشاط البدين
 من خالل اململكة العربية السعوديةيف  عام( 21-49) العمرية

   اآليت: ىلإ تعرفال
ممارسة و  الغذائية السلوكية العاداتبالطالبات  اهتمامدرجة  -

 .النشاط البدين
ممارسة و ح السلوك الغذائي الصحيتنمية ب األسرة دور أثر -

 يف املنزل. الطالبات لدىالنشاط البدين 
النشاط ممارسة و ح بالسلوك الغذائي الصحي امعةاجل دور أثر -

 .امعةيف اجلالطالبات  لدىالبدين 

ح السلوك الغذائي الصحي أمهيةالتوعية بيف  اإلعالم دور أثر -
 .لطالباتلدى ا البدينالنشاط و 

 QUESTIONS OF THE STUDYأسئلة الدراسة 

 :يةتاآل سئلةالدراسة مت وضع األ هدافأولتحقيق 

 طالبات من قبل ودرجة ممارستهالوكيات الغذائية هي السما .4
 امعة اجل
 البـــــدين مـــــن قبـــــل طالبــــــات نشـــــاطال هي درجـــــة ممارســـــةمـــــا .2
  امعةاجل

املمارس السلوك الغذائي على  األسرةدور ل أثرهل يوجد  .0
   بناتال على سلوك يف املنزل

 البدين نشاطال على ممارسة  األسرةلدور   أثر هل يوجد  .1
  بناتال كعلى سلو  املنزل يف
املمارس لدى  السلوك الغذائيعلى جامعة لل أثر هل يوجد  .1

 طالباهتا خالل يومهن الدراسي 

النشاط البدين على درجة ممارسة جامعة لل أثرهل يوجد  .6
  طالباهتا خالل يومهن الدراسيلدى 

وك الغـــــــذائي الســـــــلعلـــــــى  اإلعـــــــالم لـــــــدور أثـــــــرهــــــل يوجـــــــد  .9
 امعة املمارس لدى طالبات اجل

علـــــــــى درجــــــــة ممارســـــــــة  اإلعــــــــالمدور لـــــــــ رأثــــــــهــــــــل يوجـــــــــد  .8
 امعة لدى طالبات اجل النشاط البدين

 DEFINITIONS جرائيةلتعريفات اإلا

هي الظروف  :(Environmental Factors) العوامل البيئية
وال  تؤثر على  اإلعالمو  ،امعةاجلو ، األسرةاحمليطة بالفرد مثل 

 .امعينً  ا ط حيات  وتكسب  سلوكً 
هي الزيادة يف تراكم نسبة الدهون فوق  :(Obesity)البدانة 

تكون هذه الزيادة على مقدار  إذاحلالة املسماة بزيادة الوزن 
 دهون اجلسم فقط.

هي عادات  :(Nutritional Behaviors)السلوكيات الغذائية 
وسلوكيات غذائية يسلكها الفرد بشكل متكرر يف حيات  

 اليومية.
 حركية سلوكياتهي  :(Physical Activity)النشاط البدني

ا من ميارسها الفرد يف حيات  اليومية وتتطلب مقدارً  (بدنية)
 .الطاقة للقيام هبا

 THEORETICAL FRAMEWORKطار النظري للدراسة اإل

OF THE STUDY 

ارتفعـــت نســـبة بدانـــة األطفـــال يف العـــاإ العـــر  والغـــر  إىل    
ن أن املعلــوم ومــ .يف بعــا البلــدان اوبائًيــ امرًضــ أن ُعــد تحــد 

مهــم علــى الصــحة  أثــرزيــادة الــوزن والبدانــة لــدى املــراهق  رــا 
البدنيــة والنفســية لــدى األطفــال وعلــى الــرغم مــن عــدم التوصــل 
إىل اآلليــة الــ  حتــدث هبــا البدانــة وتطورهــا إال أن العوامــل الــ  

وهـــــذه العوامـــــل هـــــي ا يف حـــــدوثها معروفـــــة. ًمـــــهم اتلعـــــب دورً 
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ها أثر ط احلياة وكذلك الثقافة البيئية وال  را  و بيئية، العوامل ال
 ,Hill & Peter)  الكبـري يف تفشــي هــذه الظــاهرة حــول العــاإ

1998). 
زيـــادة ل املؤديـــة إذا اســـتثنينا األســـباب املرضـــية نـــاا فإنوعموًمـــ    

مــن زيــادة يف كميــة الــدهون  تــأيتا مــا غالًبــ والــ الــوزن والبدانــة 
ــــة  ــــدخوالســــعرات احلراري ممارســــة احلركــــة  وقلــــة ،ل اجلســــمالــــ  ت
زيـــــادة اســـــتهالك الســـــعرات  ننـــــا نـــــرى أفإن والنشـــــاط الرياضـــــي

ــــدين مســــتوى النشــــاط احلركــــي رمــــا  ــــة وت ــــراحلراري يف  واضــــح أث
وازن بـ  هـذين  ط حيـايت متـ تبا اال بد من  ومن هنا ،بدانةال

مــن  البدانــة وزيــادة الــوزن وتبعاهتــا. أمــراضمــن لوقايــة لالعــامل  
 أسباب البدانة. ضرورة التطرق إىل هنا نرى

  أسباب البدانة
مــــــرتبط البدانــــــة حــــــدوث تؤكــــــد الدراســــــات أن  مرضييييييية: .4
توازن ب  كميـة السـعرات املسـتهلكة الداخلـة للجسـم وكميـة بال

يف  اًمـهم ادورً يلعـب  العامـل الـوراثيأن  إالالسعرات املصروفة، 
يف  دور كبــريالطفــل رــا  اجلينــات الوراثيــة الــ  حيملهــاف ،البدانــة

يف حـــال تـــوفر بيئـــة مشـــجعة علـــى زيـــادة اســـتهالك زيـــادة وزنـــ  
 أســــبابتكــــون هنــــاك  أخــــرىالســــعرات احلراريــــة. ويف حــــاالت 

مرضــية مثــل نقــ  هرمــون الليبيتــ  أو قصــور يف الغــدة الدرقيــة 
 & Hill)  اجلانبيـة للملـدرات اآلثـارونقـ  هرمـون النمـو أو 

Peter, 1998). 
 ا يف تطــور البدانــةاجلينيــة تلعــب دورً  أن العوامــل مــع :بيئييية .2

إال أن انتشــارها بشــكل كبــري يف العقــدين األخــريين يؤكــد علــى 
 إذ ،البدانـــةتطـــور  يف  ا أساســـيً  ا دورً تلعـــب البيئـــة  أن العوامـــل

أن تــاريخ اإلنســانية خــالل (Tauber & Jouret,2004)  ىيــر 
، لبيئـةا علـى اا وسـريعً ا جـذريً ا املاضية شهدت تغريً العشرين عامً 

التكيـ  اجليـين بـل  النو  من التغري حيـول دون إمكـانن هذا أو 
ـــــدائم يفينبغـــــي أن يكـــــون هنـــــاك مقاومـــــة   بـــــالتغيري الســـــريع وال

ـــعإ .الســـلوك وعشـــرين  ن تنـــو  املـــواد الغذائيـــة علـــى مـــدار األرب
وتغيري خصائ  الغذاء واالفتقار  وعلى مدار العاما ساعة يوميً 

ومـــات املتنوعــــة أوجـــد بيئــــة فـــرة املعلو قلــــة إىل املراجـــع الثقافيـــة و 
كمـا . ولة عـن البدانـة واضـطرابات العـادات الغذائيـةؤ سامة مس

هنـــاك جمموعــــة مـــن العوامــــل أن  (2331)يـــرى تـــوبر وجــــوورت
البدانـة  مـؤثرة يف د  تعوال  البيئية املعينة واآلليات املعقدة للغاية 

ـــــة والعوامـــــل النفســـــي األكـــــلعـــــادات  منهـــــا ـــــارات الغذائي ة واخلي
 تشـــرتك هيعهـــا أو بعضـــها يف عمليـــة حصـــول إذواالجتماعيـــة 

ــــــة و  ــــــل الوجبــــــات الغذائي ــــــة مث اخلمــــــول والنشــــــاط البــــــدين البدان
 والعوامل النفسية واالجتماعية.

هم العوامل البيئية ال  ستناقش دورها هذه الدراسـة فهـي أما أ 
لــذلك ال بــد مــن  اإلعــالمووســائل  ،املدرســةو و املنــزل، أ األســرة
علــق هبــذه العوامــل وأورــا دب النظــري الســابق املتاأل ىلق إالتطــر 

 .األسرةو املنزل أ

} كيل موليود يوليد  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال  المنزل: . أ
علييييييييييييييييييييييييى الفريييييييييييييييييييييييير  فيييييييييييييييييييييييي بوا  ي ودانييييييييييييييييييييييييه أوين ييييييييييييييييييييييييرانه 

 . م(911)الترمذي،أويمجسانه
ما مأل ابن آدم وعاء شرًا من برنه }قال صلى اهلل عليه وسلم : 

فثلث ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محالة بحسب 
 .(1009)ابن رجب،ثلث لشرابه وثلث لنفسهلرعامه و 

 األسرة تؤكد على دورالسابقة  النبوية الشريفةاألحاديم 
املبادئ اخللقية  ةوتعليمهم جمموع هائأبناتنشئة يف  الكبري

من وكذلك  .ال  يتحلى هبا الطفل والسلوكياتوالشرعية 
باء تعليمهم العادات والسلوكيات اآلاألبناء على  واجب

الصحيحة يف كل جماالت حياهتم فكي  باجلانب السلوكي 
  ونيتعلما مبا يرتىب علي  األبناء و أساسً  الصحي الذي يرتبط
 أثرمن  لألسرةوملا  ،واألم األب اومه أالمن القدوة األوىل 

الصحية  والسلوكياتالعادات  همئأبنايف تعليم  م وفعالهم
ووقاية رم هم و  و  أجسامهمالصحيحة للحفاظ على توازن 

( أن 2331) يرى كوبالن وآخرونكما البدانة وتبعاهتا.من 
يف  األسرةصحة الطفل وتغذيت  مرتبطة ببيئة املنزل ومهارة 

هم على مبادئ  ط احلياة الصحي ئغرس قيم وتشجيع أبنا
 نشاط البدين.وممارسة المن حيم العادات الغذائية الصحية 
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زر  القيم اجلادة واملوقفية لدى األطفال من خالل جيب  إذ
ب، وتصرف الوالدين كقدوة مكافأة وتعزيز السلوك املطلو 

هم سيعمق هذا السلوك لدى األطفال. لذا فليس من ئبناأل
الغريب أن السلوكيات اخلاطئة والبدانة، وغريها من عوامل 

ىل التواجد يف بعا خماطر اإلصابة بأمراض مزمنة متيل إ
األسر. ورغم أن بعا عوامل اخلطر هذه قد يكون را عنصر 

ن إلذا ف قوي.اجلانب السلوكي فيها  أثر أن غريوراثي، 
ا يف الوقاية ومنع البدانة يف أطفارا من جدً  اكبريً   اأثرً ألسرة ل

وتعزيز العادات الغذائية الل زيادة معدالت نشاطهم البدين خ
 الصحية.

تـأيت املدرســة باملرتبــة الثانيــة بعــد املنــزل يف  المدرسيية: - ب
ــــة،  ــــة وتعلــــيم الطلب ــــة  إذدورهــــا يف تنشــــئة وتربي يكتســــب الطلب

هم الطلبة ئياهتم وعاداهتم من مدرسيهم وزمالالكثري من سلوك
، كمـــا معهـــما مـــن وقـــتهم ا كبـــريً يقضـــون جـــزءً الـــذين اآلخـــرين 

كــل مــا ون بالبيئــة الــ  يعيشــوهنا داخــل جــدران املدرســة و أثر يتــ
البيئة املدرسية  أثرفيها من تفاصيل، رذا من املهم البحم يف 

( أن لبيئة املدرسة 2331) يرى كوبالن وآخرون على البدانة.
ــــا دورًا ــــة األطفــــال  مهًم ن األطفــــال يقضــــون معظــــم أليف بدان

هنــارهم يف املدرســـة، وحيصـــلون علـــى ثلـــم متطلبـــاهتم الغذائيـــة 
نصــ   كمــا يصــرفوناملدرســة  بــات الــ  يتناولوهنــا يف مــن الوج

طـــول اليـــوم الدراســـي ممـــا طـــاقتهم احلركيـــة يف املدرســـة حســـب 
العديـــــد مـــــن الفـــــرو للطلبـــــة ليتعلمـــــوا  تعطـــــي املدرســـــة جيعـــــل

ويتلــــذوا قــــراراهتم حــــول املوازنــــة بــــ  الطعــــام الــــذي يتناولونــــ  
والنشاط احلركي الذي ميارسون ، رذا كـان مـن الضـروري علـى 

ممارسة ز ودعم تناول الغذاء الصحي و تعزياملدرسة أن تؤسس ل
 النشاط البدين.

ن يواملعــــريف اللــــذ لتطــــور التكنولــــوجيل: وسييييائل اإلعييييالم -ج
ازديــاد ف، اجملتمعــات يف كبــري ريأثتـيف العقــدين األخــريين سـادا 

وتعــــدد نرتنــــت( إو  ،) تلفــــاز، إذاعــــة وســــائل اإلعــــالم وتنوعهــــا
ا نظـرً و  .وتعرضـها واملعلومات ال  تبثها وتنو  الاامج واألخبار

ل ع ـجُ املشاهد مبا يعـرض علـى هـذه القنـوات والشاشـات  أثرلت

تبــم لــ   تمنــاحي احليــاة امللتلفــة . فأصــبحا يف كبــريً   دورًارــا 
ذات أهداف وأغراض حمددة من قبل املعلن  مما  معينةرسائل 

. ومــن هــذه الرســائل املنتجــات الغذائيــة دوره كمســتهلك عــزز
املطـــاعم  الغذائيـــة اجلـــاهزة وإعالنـــاتواإلعـــالن عـــن الوجبـــات 
وال يقتصــر تــأثري هــذه الرســائل  ،عــامالــ  توجــ  لفئــة حمــ  الط

 عـم هيـع مـن يشـاهدها.يشـمل و يبـل حمـ  الطعـام فقـط  على
ـــــــ   مهًمـــــــا دورًاتلعـــــــب مشـــــــاهدة التلفـــــــاز  وكـــــــذلك يف التكي

ن أ   (Anderson et al, 2009)ريىفــ، االجتمــاعي لألطفــال
ئل الرفاهيــة التكنولوجيــة ســر للعديــد مــن وســاازديــاد اقتنــاء األ

 ل  أثر سل  عليهم، ا طويلة أمامهاوقاتً أ األطفالضي قوال  ي
الطوليــــة وجــــود عالقــــة بــــ  معـــــدل الدراســــات  أظهــــرت وقــــد

 البدانـــة.أمـــراض  تســـاعات مشـــاهدة التلفـــاز وازديـــاد معـــدال
وكذلك زيادة معـدالت الوجبـات الـ  يتناورـا األطفـال خـالل 

باإلضافة إىل احلد من نشاطهم البـدين  مشاهدة التلفاز فرتات
 واخنفاض معدالت صرف الطاقة.

 LITERATURE REVIEW الدراسات السابقة

تعددت البحوث والدراسات السابقة ال  عنيت مبوضوعات 
ن  إ أ غري الغذاء والتغذية وخاصة يف اململكة العربية السعودية

يف البدانة  امل البيئيةبدور العو تعىن  دراسات حديثة توجد
هناك دراسات عربية و على حد علم الباحثة.  اتى املراهقلد

لكن ال توجد بدانة الوأجنبية تناولت العوامل البيئية املؤثرة يف 
دراسة مستقلة من هذه الدراسات حتدت عن هذه العوامل 

 جمتمعة. 
يف السمنة يف الدول  من الدراسات احلديثة ال  حبثتو      
ن السمنة قد أ ظهرتأال    (Badran& Laher, 2011)يةالعرب

يف  أثرا ا وبائية يف هيع أحناء العاإ، وهذا أيضً اختذت أبعادً 
البلدان الناطقة بالعربية، وخباصة يف البلدان ذات الدخل 

انتشار السمنة يف األطفال واملراهق  و املرتفع، واملنتجة للنفط. 
يف  0 املائة من الذكور ومن يف 41يف املائة إىل  1ترتاوح من 
يف املائة ب  اإلناث. وهناك زيادة كبرية يف  48املائة إىل 

ب  اإلناث  باملائة 2–11معدل اإلصابة بالسمنة مع انتشار 
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لدى الذكور البالغ . التغريات يف  باملائة 4-03البالغات و
االستهالك الغذائي والعوامل االجتماعية واالقتصادية 

مل املتعدد قد تكون من فية، والنشاط البدين واحلوالدميوغرا
جتتاح ال   مة ال  تسهم يف زيادة انتشار السمنة هملالعوامل ا

 .البلدان الناطقة بالعربية
تابعة الوالدية وسلوك املاالت ما الدراسات ال   تناولت جموأ

 : على النحو اآليتفهي مشاهدة التلفاز مع الغذاء 
الوالدية  دور املتابعةوال  حبثت  (Kerri et al, 2010)دراسة    

عائلة  لديهم  83باالشرتاك مع الطفل البدين نفس  لدى 
اختريوا  سنة( 42-8أطفال بدناء ترتاوح أعمارهم ما ب  ) 

ور. شه 1خضعوا لانامج متابعة مدت   إذبطريقة عشوائية 
ية: حجم اجلسم لدى األطفال تحبثت الدراسة املتغريات اآل

ألطفال، والدين، مقدار السعرات احلرارية ال  يتناورا اوال
ر. شهأ 6برنامج متابعة ملدة  األنشطة البدنية لألطفال يف

وجمموعة  "املتابعة الوالدية"جمموع   نتائج الدراسة أن أظهرتو 
رما نفس األمهية يف خسارة الوزن  "املتابعة الوالدية مع الطفل"

دار السعرات احلرارية ال  لدى الطفل ونشاط  احلركي ومق
يتناورا الطفل. وتؤكد الدراسة على أن أسلوب اجملموعات هو 

 طريقة جيدة ملعاجلة بدانة األطفال. 
االرتبـاط بـ  سـلوك  تنـاولواف    Anderson et al (2009)أمـا    

مشاهدة التلفزيون مع املدخول الغذائي ملدة مخس سنوات عن 
ــــات وحتليلهــــا ــــق مســــح البيان راســــة وقــــت ، كمــــا الــــت الدطري

 161 انات تكـرار تنـاول الطعـام لـدىمشاهدة التلفزيون واسـتب
 املــدارس مــن طــالب 4066لطــالب املــدارس املتوســطة و

عــــنهم بيانــــات كاملــــة متــــوفرة يف الفــــرتة تــــوفرت  الثانويــــة الــــذين
وملـدة مخـس  م الفـرتة الثانيـة ،(4777-4778وهـي ) ،األوىل

ل العالقـة بـ  سـلوك مشـاهدة سنوات الحقـة. مت فحـ  وحتليـ
التلفزيــــون يف الفــــرتة األوىل ونوعيــــة املــــدخول الغــــذائي يف الفــــرتة 
الثانيـــة وزمـــن تنـــاول الطعـــام مـــع ضـــبط اخلصـــائ  االجتماعيـــة 
والدميوغرافيـــة للفـــرتة األوىل للمـــدخول الغـــذائي وجممـــو  الطاقـــة 

 اليومية املأخوذة. 

 2ودة )أقل من صن  اجمليبون كمستلدم  التلفزيون ملدة حمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، متوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيا(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة / يومًي

، ومشـــــــاهدي ا(ســـــــاعات يوميًـــــــ 1-2) تلفزيـــــــونمشـــــــاهدي ال
 الشـــباب، أفـــوا  بـــ (. ايومًيـــ ســـاعات 1 ≤التلفزيـــون بكثـــرة )

 وجــدت الدراســة أن مشــاهدي التلفزيــون بكثــرة هــم أقــل تنــاواًل 
  للمشـروبات احملـالة بالسـكر واحللويـاتأعلـى تنـاواًل للفاكهـة و 

از ا أن مشـاهدي التلفـووجـدت أيًضـ عت  األخـري .اجملمـو مـن 
ا للفواكـ  واخلضــار قـل اسـتهالكً أبكثـرة خـالل الفـرتة األوىل هـم 

 اواحلبوب الكاملة واألطعمة الغنية بالكالسيوم، وأكثر استهالكً 
ـــــة واألغذيـــــة الســـــريعة  لألطعمـــــة غـــــري املشـــــبعة، والـــــدهون املقلي

لســـكر )املنتجـــات اخلفيفـــة، واملشـــروبات احملـــالة با والوجبـــات
ن مشـاهدة التلفـاز بكثـرة إأي  ، )املعلـن عنهـا بـالتلفزيون عـادة

خـالل املـرحلت  املتوســطة والثانويـة تــؤدي إىل اسـتهالك أطعمــة 
 هــــم املــــراهق  نأا ملــــدة مخــــس ســــنوات الحقــــة. و فقــــرية غــــذائيً 

ة إلعالنـــــــات مطـــــــاعم الوجبـــــــات الســـــــريعة، األهـــــــداف الرئيســـــــ
، والـ  قـد تـؤثر بات احملـالة بالسـكريفة، واملشـرو والوجبات اخلف

ا خالل على خياراهتم الغذائية. وأن مشاهدة التلفزيون خصوصً 
املرحلة الثانوية، قد يكون را آثار طويلة األجـل علـى اخليـارات 
الغذائيــة املتناولــة واملســامهة يف ســوء الســلوك الغــذائي يف مرحلــة 

 .الشباب

 ثربدراسة ألHipple et al (2007)  أما يف جمال دور املدرسة قام
 1083الدوام املدرسي على زيادة الوزن وكتلة اجلسم عند 

مدرسة خالل  043يف طالب رياض أطفال والص  األول 
العام الدراسي مقارنة بالزيادة خالل العطلة الصيفية. أظهرت 

خالل عطلة  امعدل  وه مثاليً  كان  الدراسة أن كتلة اجلسم
لعام الدراسي، كما أظهرت أن الصي  مقارنة بنموه خالل ا

ذوي الوزن الزائد كان الت  و الطلبة السود واألسبان و معد
يف بداية دوام رياض  كا بثالث مرات عن الطالب اآلخرينأ

خالل املدرسة هي أقل والتمارين األطفال. مما يعين أن احلمية 
يف  قلأرسية للمراحل املبكرة تسهم بشكل مثالية وأن البيئة املد

 درسية.املغري دة الوزن من البيئة زيا
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فــرتة  أثــرلقيـاس Datar and Sturm(2004)  قــام هبـا دراسـةويف 
ــــة التــــدريب البــــدين علــــى تغــــري كتلــــة اجل ســــم لــــدى طلبــــة املرحل

ــــة،  مــــن طــــالب ريــــاض  7914اســــتلدما بيانــــات  إذاالبتدائي
األطفـــال يف الواليـــات املتحــــدة علـــى مــــدى عـــام  باســــتلدام 

زيــادة وقــت التــدريب بــ   أثــرت للتوصــل إىل التغــري يف الفروقــا
علـى مؤشـر كتلـة  مرحلـة ريـاض األطفـال والصـ  األول والثـاين

اجلســم مســتلدم  مقــاييس الطفــل نفســ  للســنوات الدراســية 
)اإلنـــــاث  املـــــذكورة. أظهـــــرت النتـــــائج أن طلبـــــة الصـــــ  األول

الـــاليت نـــاث املـــائالت إىل الـــوزن الزائـــد( ذوات الـــوزن الزائـــد واإل
األطفــال اخنفــا  ن ملــدة ســاعة إضــافية عــن طلبــة ريــاضبتــدر 

إ تكـن  يف حـ (، 04,3-معدل كتلة اجلسم لديهم مبعـدل )
ذكور ذوي الــوزن ية لــدى الــذات داللــة إحصــائ هنـاك أيــة فــروق
(، كمـا إ يلحــظ 39,3-) بلغـت إذ،  للبدانـة الزائـد أو املـائل

 بيعي.لدى الطلبة الذكور واإلناث ذوي الوزن الط أية فروق
 تعرف إىل بدراسة هدفت( 4777) احلا  وآخرونقامت و    

من خالل األ اط الغذائية ألطفال الرياض بدولة الكويت 
التعرف على وجبة الفطور ال  يتناورا األطفال باملنزل، 
والوجبة الغذائية املدرسية ال  يتناورا األطفال بالروضة 

أطفارن باملنزل ألمهات يف تغذية واملشكالت ال  تواج  ا
تائج الدراسة أن أظهرت نف ،اوأمً  طفاًل  497والروضة على 

األطفال يتناولون فطورهم باملنزل قبل ( من %4,11نسبة )
( من األطفال يشرتون %1,28ن نسبة )أالدوام املدرسي، و 

من الدوام  االنتهاءأكوالت واملشروبات اجلاهزة بعد امل
أن األطفال يرفضون املدرسي. كما أفادت معظم األمهات 

من احلليب يف وجبة الفطور، تناول اآليت: شرب كوب 
ة، تناول الوجبة الغذائية املتكاملة، الفاكهة يف الوجبات الرئيس

ة، ة ب  الوجبات الرئيسيتناولون البفك واملشروبات الغازيو 
تهرب الطفل من تناول وجبة الغداء فور رجوع  من الروضة،  وي

شراء الوجبات اجلاهزة لتناورا على  كما يصر األطفال على
 العشاء. 

( 4771) بين هاينقامت  العادات الغذائيةيف جمال  أما
تناولت دور تعديل العادات الغذائية على التكوين  بدراسة

اجلسماين والوزن لدى السيدات مقارنة بانامج تدريب رياضي 
تكونت عينة الدراسة من نساء من عمان  خلسارة الوزن.

شاركات يف الدراسة مت تقسيم امل عام( 01- 23) هنأعمار 
ختضع اجملموعة األوىل لانامج تعديل عاداهتم ، إىل جمموعت 
النساء  اجملموعة الثانية من خضعت يف ح  ،الغذائية فقط

إنقاو الوزن يف مركز اللياقة البدنية.  لانامج رياضي هبدف
ى مدى تسعة وبعد دراسة اآلثار املرتتبة على الاناجم  عل

أسابيع، وجدت فروق ذات داللة إحصائية ب  اجملموعت  
كما أظهرت النتائج أن كال   ،ولصاحل جمموعة الانامج السلوكي

 الاناجم  يؤثران على التكوين اجلسماين والوزن .
( بدراســـــــة 4777قامـــــــت كـــــــل مـــــــن احلـــــــا  والشـــــــريدة)كمـــــــا 

ضـمنها  ومـنيف دولة الكويـت   مراهقاالهتمامات الصحية لل
جمال الغـذاء والتغذيـة " احملافظـة علـى الـوزن الطبيعـي، الـتلل  

بلغــت  إذ ، طــرق التغلــب علــى مشــكالت النحافــة"البدانــةمــن 
ة احملافظــــــة علــــــى الــــــوزن نســــــبة اهتمــــــام الطلبــــــة مبوضــــــو  كيفيــــــ

بلغــــت نســــبة اهتمــــام املــــراهق   يف حــــ  %،  12،1الطبيعــــي
ضـو  التغلـب مو  أمـا، % 17،4 البدانـة  الـتلل  مـن و وضمب

. هـــــذا وقـــــد ســـــأل %03،4علـــــى النحافـــــة فقـــــد جـــــاء بنســـــبة 
لغـــذاء والتغذيـــة الطلبـــة عـــن مواضـــيع أخـــرى رـــا عالقـــة مبجـــال ا

سـوء  ،: النظـام الغـذائي الصـحي اليـومييتحسب التسلسل اآل
املتكاملــة، تصــني  األغذيــة  الوجبــة الغذائيــةمكونــات ، التغذيــة

 فات،الصـــــــحي دون مضـــــــاع يمجالـــــــر صـــــــحية وغـــــــري صـــــــحية، 
 ، التسمم الغذائي،العناصر الغذائيةاألمراض الناجتة عن نق  

ـــــة الرياضـــــة للـــــتلل  مـــــن   ، الســـــعرات احلراريـــــة يفالبدانـــــةأمهي
 .الغذاء

 60قاما بدراسة على فقد ( (Brownell and Kaye,1982 أما
سنة شاركوا بانامج  42-1ترتاوح أعمارهم ب   ابدينً  طفاًل 

 43ئي وأنشطة بدنية ملدة تثقي  غذاو لتعديل السلوك، 
، إدارة األسرة)ة الشبكة االجتماعية جمموعمبشاركة  أسابيع
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دائرة اخلدمات الغذائية ومساعدة  رياضي ،مدرب   املدرسة،
ضابطة من  . مت مقارنة هذه اجملموعة مع جمموعةمتريضية(

% من 71ال خيضعون ألي برنامج. األطفال البدناء الذين 
% من 24بـللانامج خسروا وزن مقارنة  الطلبة الذين خضعوا

ا يف الوزن أظهرت جمموعة الانامج اخنفاضً ، فاجملموعة الضابطة
ن اجملموعة ال  إكيلو غرام. كما   1،1ومبعدل %41،1 بنسبة

 خضعت للانامج إ تستعد الوزن السابق الذي كانت علي 
 أكدت نتائج هذه الدراسة أن الانامج الشاملو قبل الانامج. 

يف املدارس يعطي نتائج دالة على خسارة الوزن وحيمي 
 األطفال من زيادة درجة البدانة لديهم.

تناولت  هناجند أ نناالسابقة فإ ساتامن خالل استعراض الدر 
دور السلوك الغذائي  إىلا متعددة مثل التعرف هدافً يف جمملها أ

 والنشاط البدين على البدانة وكذلك دور الرقابة الوالدية
ذلك أثر املدرسة على  إىلضافة اإل( على البدانة. باألسرة)

 اإلعالمثر وسائل بعا الدراسات أ توقد حبثطفال. بدانة األ
على اخليارات الغذائية والسلوك الغذائي لدى طالب املراحل 

ثر ة. هذا وقد أظهرت الدراسات وجود أاملتوسطة والثانوي
ادة الوزن والبدانة. على زيللعوامل البيئية والسلوكية السابقة 

ن الدراسة احلالية وبناء على العرض السابق للدراسات فإ
لدراسات السابقة يف بعا اجلوانب استفادت من جمموعة ا

  هذه دب النظري املرتبط مبوضو االطال  على األ مههاأ
عمق ملوضو  ومشكلة الدراسة، فهم أ إىلدى الدراسة مما أ

داة هع املنهجية وأ تياراخو سئلة الدراسة، وأ هدافأصياغة و 
املعلومات املناسبة ووضع تصور أوضح حملاور وجماالت الدراسة 

هذه الدراسة عن  يزتة. وقد متانت عليها االستبال  صيغ
تناولت  هناوحدها، كما أة بأهنا تعىن باملرأ خرىالدراسات األ

يف السلوكيات الغذائية  اإلعالماجلامعة و و سرة، دور كل من األ
على ة دراسة عربية سابقة يالبدين وهو ما إ تتناول  أ لنشاطوا

 حد علم الباحثة.
 METHODOLOGY     الدراسةجراءات إ

 -:مجتمع الدراسة وعينت ا
مساق الصحة  تكون جمتمع الدراسة من هيع طالبات   

 يف اململكة العربية السعودية جامعة عفتواللياقة البدنية يف 
التلصصات من خمتل  و  طالبة (419) والبالغ عددهن

للعام الدراسي  ولالفصل الدراسي األيف امللتحقات بالدراسة و 
2342 /2340. 

بطريقة  ( طالبة مت اختيارهن97) الدراسةعينة  بلغت   
شعب مطروحة ملساق الصحة واللياقة البدنية،  7 عشوائية من

مت تطبيق  إذ%( من جمتمع الدراسة 1099ومتثل ما نسبت  )
الفصل الدراسي دراسي من  سبو أول يف أ هنعليالدراسة 

جامعة عفت. يف  2340/ 2342للعام الدراسي  ولاأل
حسب متغريات  الدراسةفراد عينة توزيع أ يوضح (4) واجلدول
 .كتلة اجلسم(مقياس  لكلية و ا) الدراسة

 كتلة الجسم  ومؤشرا لمتغيري الكلية فراد عينة الدراسة تبعً توزيع أ. 9جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد يراتالمتغ

 الكلية
 2491 49 نسانية واالجتماعيةالعلوم اإل

 1196 06 ارندسة
 0297 26 دارة االعمالإ

 

 (BMI) كتلة اجلسممؤشر  

 4299 43 48من  أقل: حتت الطبيعي

 6090 13 2197-48: طبيعي

 4194 42 2797-21: وزن زائد

 897 9 03من  أكا: بدين
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 :  دراسةالأدا  
بعــد مراجعــة العديــد مــن الدراســات واألدب النظــري الــذي     

تنـــاول البدانـــة والعوامـــل البيئيـــة املـــؤثرة فيهـــا، ولتحقيـــق أهـــداف 
ا للعوامـل السـلوكية والبيئيـة هذه الدراسة، طورت الباحثة مقياسً 
علــــى  هامت عرضــــ ( فقــــرة11اشــــتمل يف صــــورت  األوليــــة علــــى )

الـدكتوراة يف   ممـن حيملـون شـهادة جمموعة مـن اخلـااء واحملكمـ
ـــــة ـــــوم الصـــــحية يف اريئـــــة العامـــــة للتعلـــــيم  التغذي مـــــن كليـــــة العل

بعضهم حصاء و واإلالتطبيقي والرتبية البدنية من نادي الشباب 
 وبنـاءً ، يف وزارة الرتبية الكويتيـة ةث الرتبويو ممن يعملون يف البح

بعـــــا الفقـــــرات مت حـــــذف  علـــــى مالحظـــــات احملكمـــــ  فقـــــد
وبذلك مت اعتماد  خرآلعادة صياغة للبعا اإديل بعضها و وتع
دور الطالــب يف  : جمــاالت هــي ربعــةأفقــرة موزعــة علــى  (17)

( 04وتكـــون مـــن ) ،النشـــاط البـــدينممارســـة و  الســـلوك الغـــذائي
النشـــاط ممارســـة يف الســـلوك الغـــذائي و  األســـرةدور  وجمـــال فقـــرة

يف السـلوك  دور اجلامعـةوجمـال ( فقرة، 40وتكون من ) البداين
جمـال و ( فقـرات 9وتكون من ) النشاط البداينممارسة الغذائي و 

هــــذا وقــــد مت حــــذف  فقــــرات. (8وتكــــون مــــن ) اإلعــــالمدور 
( 26)( مـــن املقيـــاس لتشـــاهبها يف املعـــىن مـــع الفقـــرة 04الفقـــرة)

 ا على سالمة النتائج.رقام كما هي حرصً ومت استبقاء األ
كــــون   س مســــتوياتمخــــ جابــــة فيهــــا مــــنميــــزان اإل نتكــــو   كمــــا

  :هيبعاد و ألاملقياس املستلدم هو مقياس ليكرت مخاسي ا
 .ا ورا مخس درجاتكبرية جدً 

 .ربع درجاتكبرية ورا أ

 .متوسطة ورا ثالث درجات
 .درجتانقليلة ورا 
 ا ورا درجة واحدة. قليلة جدً 

ن مقيــــــــــــــــاس تصــــــــــــــــني  قــــــــــــــــيم املتوســــــــــــــــطات ومبــــــــــــــــا أ هــــــــــــــــذا
ـــــــــــ  فإ ا احلســـــــــــابية كـــــــــــان مخاســـــــــــيً  ـــــــــــد ن ـــــــــــار اعتمـــــــــــادمت ق  املعي

 :املمارسة  درجة لتحديد خلماسيا
 (1 -1923) جداً  كبرية
 (1947 -0913 (كبرية

 (2.60-3.39)  متوسطة
 (2917 -4983) قليلة

 (.4983من  أقل) اقليلة جدً 
 : وثبات ا دا  األصدق 

 دوات الدراســــــــــــــة مت التحقــــــــــــــق مــــــــــــــن صــــــــــــــدق احملتــــــــــــــوى أل   
صــــــ  يف جمــــــايل امللت مــــــن احملكمــــــ علــــــى  جمموعــــــة  هابعرضــــــ

للتحقـــــق مـــــن  والتحليـــــل اإلحصـــــائي التغذيـــــة والنشـــــاط البـــــدين
إجــــــــــــــــراء مت و  األخــــــــــــــــذ مبالحظــــــــــــــــاهتممت صــــــــــــــــدق حمتواهــــــــــــــــا و 

لتكــــــــون  الســـــــتبانةا املطلوبــــــــة يف صـــــــياغة فقــــــــرات التعـــــــديالت
علـــــــى  %70نســـــــبة املوافقـــــــة  ُعـــــــد تو ا. ا وفهًمـــــــأكثـــــــر وضـــــــوحً 

ت ثبـــــــامت  تقـــــــدير كمـــــــا  فقـــــــرات األداة مبثابـــــــة صـــــــدق األداة.
 ألفـــــامعادلـــــة كرونبـــــا   مـــــن خـــــالل اســـــتلدام الدراســـــةأداة 

(Cronbach Alpha) وخلصـــــت النتـــــائج  ،التســـــاق الـــــداخليل
:اآليت إىل

 لفاالدراسة باستخدام كرونباخ أ دا كل من صدق وثبات أمعامل  قيم . 1جدول رقم
 الثبات الكلي لالدا  الثبات ال دق عدد العبارات المجال
 61,3 3,83 03 الطالب

3982 
 68,3 3,82 40 األسرة
 3961 3,84 9 اجلامعة
 3972 3,76 8 اإلعالم

 داةثبات جماالت أ إىلالقيمة ال  حددها كوهن يف معظم الدراسات( مما يشري  )وهي 3963من  أكاقد كانت ن قيم الثبات أ إىليشري اجلدول 
.غراض الدراسة احلاليةالدراسة ومناسبتها أل
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 نات وتجميع ا:توزيع االستبا
التعديالت املناسبة  وإجراءبعد تقدير صدق وثبات االستبانة 

مبحم اللياقة  طالباتعلى الباحثة  شرافبإمت توزيعها عليها 
 ولالبدنية والصحة يف جامعة عفت للفصل الدراسي اال

2342/2340. 
 النتائج ومناقشة عرض

داة بيانات باستلدام أن قامت الباحثة جبمع العد أب   
ستقوم  إذ ،SPSSالدراسة قامت بتحليلها باستلدام برجمية 

استلدام  مت وقد .بعرضها وفقًا لتسلسل أسئلة الدراسة
عينة  أفرادطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات املتوس

عرض للنتائج ال  مت  راسة على جماالت الدراسة وفيما يأيتالد
سئلة ال  وضعتها ألاالعتماد على تسلسل اليها بالتوصل إ

 لباحثة من خالل اجلداول اآلتية:ا
هي السلوكيات الغذائية املمارسة من قبل ما :السؤال األول

  امعةاجل طالبات

 جامعةال طالباتالممارسة من قبل ودرجة  السلوكيات الغذائية  لفقرات مجالالحسابية واالنحرافات المعيارية . المتوسرات 3جدول       
 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عبار ال الرقم

 متوسطة 4940 0947 ثالث وجبات أتناول  .4
 كبرية 3971 0983 وجبات خفيفة أتناول  .2
 متوسطة 4948 0921 كميات كبرية من الطعام  آكلال   .0
 كبرية 3977 0962 الطعام اجلاهز السريع أتناول  .1
 كبرية 4943 0919 اشاهد التلفاز أناالطعام و  أتناول  .1
 متوسطة 4941 2986 نرتنتاإل تصفحأأنا الطعام و  أتناول  .6
 متوسطة 4941 0922 مضغ طعامي ببطءأ  .9
 متوسطة 4948 2982 طعامي بسرعة أتناول  .8
 قليلة 4942 2911 اكواب من املاء يوميً أ 8أتناول   .7
 متوسطة 4940 2972 )جلد الدجا ، املايونيز،... زيل الدهون عن الطعام قبل تناول أ  .43
 كبرية 4926 0911 املشروبات الغازية) بيبسي كوال،... أتناول  .44
 متوسطة 4921 2979 ذا توترتإأتناول الطعام   .42
 متوسطة 4948 2961 االشيبس يوميً  أتناول  .40
 كبرية 4934 0911 والالشوك أتناول  .41
 متوسطة 3970 2969 النوم مباشرة بعد تناويل الطعام إىلذهب أ  .41
 متوسطة 4926 2990 ااخلضار يوميً  ولأتنا  .46
 كبرية 4937 2996 يومًياالفواك   أتناول  .49
 كبرية 3971 0911 طعامي يف صحن متوسط احلجم أتناول  .48
 قليلة 4939 2916 هتم بنوعية وجبات طعاميأ  .47
 متوسطة 4921 2996 فطوري قبل الذهاب للجامعة أتناول  .23
 متوسطة 4923 2968 املشروبات اخلالية من السكر أتناول  .24
 قليلة 49319 2929 تبع نظام محية لتجنب زيادة وزينأ  .22

 متوسطة 49473 0934 المجال ككل
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الغذائية ال  متارسها  سلوكيات( بأن ال0اجلدول رقم)يب  
مبتوسط وجبات خفيفة"  أتناول" الطالبات بدرجة كبرية هي

 اهزالطعام اجل أتناولباملرتبة الثانية " تالها 0983حسا  
 أتناولباملرتبة الثالثة "  تالها  0962مبتوسط حسا   "السريع
لعادات الغذائية ا أقلما ، أ0911وسط حسا  " مبتوالالشوك

"  تبع نظام محية لتجنب زيادة وزينأ " فقد متثلت بـممارسة 
كواب من املاء أ 8أتناول تالها  2929ومبتوسط حسا  

هتم بنوعية وجبات أ"  تالها 2911"  مبتوسط حسا  .يومًيا
 . 2916" مبتوسط حسا   طعامي

وىل وكانت الفقرة ال  حلت باملرتبة األ نتعتقد الباحثة أ   
هو نو   "وجبات خفيفة أتناول "الطالباتلدى ممارسة  كثراأل

 احيانً صحي أالغري و ا حيانً الصحي أ من السلوك الغذائي
اول الطالبات ن تنوإخرى وهذا يعتمد على النوعية والكمية. أ

سهولة تواجده يف  ية:اآلت سباباأل إىلللوجبات اخلفيفة يعود 
 شكالتوفره بأو  عداده،جهد إل إىلال حيتا  و د، متناول الي

 ،مقارنة بالطعام املطبو  أقلمثن  و نوا  متعددة ومغرية، وأ
املنزل  إىلتتناول  الطالبات لكي ال يشعرن باجلو  حل  العودة 

الطعام  أتناولما فقرة " العائلة. أ أفراد وتناول الطعام مع
اجلاهز" فهذا سلوك طبيعي يف هذه الفرتة من العام ال  تكون 

حوايل عشر فيها الطالبات على مقاعد الدراسة وميض  
يومهن يف التنقل ب  البيت واجلامعة وقاعات ساعات من 

ضافة يز الطعام، باإلالدرس، فال مكان وال وقت للطبخ وجته
جيعلهن غري دوات للدراسة الطالبات من كتب وأما حتمل   إىل

ام محية تبع نظأما فقرة "أ. قادرات على محل املزيد من احلمل
غلب اهتمامات الطالبات فأ أقلن  لتجنب زيادة وزين" فنجد أ

بسبب املرحلة  الطالبات يتمتعن جبسد متناسق ومتناسب
 قليف السلوكيات األثانية املرتبة ال أما العمرية ال  ميرن هبا.

" وتعزوها الباحثة يومًياكواب من املاء أ 8 أتناولفهي " مهيةأ
مشروبات الغازية كثرة تناول الطالبات لل  إىلن ذلك يعود إىل أ

 قلاملرتبة الثالثة األ أماوالعصائر وهذا يعوض شعورهن بالظمأ. 
الباحثة  وتعزو هتم بنوعية وجبات طعامي"فهي فقرة " أ مهيةأ

البيئة احمليطة تواجد نوعيات طعام مغرية يف  إىلذلك 
لدوناتس والفطائر والكيك يس كرمي وابالطالبات مثل اآل

ال مما جيعلهن و وكذلك البسكويت والشوك نواع مبلتل  أ
والذي يقدم يف كل املطبو  األ نوا على أ نوا أليفضلن هذه ا
 مطعم اجلامعة.
البــدين مــن قبــل  طنشــاال درجــة ممارســة ا هــي مــ :الســؤال الثــاين

  امعةاجل طالبات

 النشاط البدني من قبل طالبات الجامعة ممارسةفقرات مجال لالحسابية واالنحرافات المعيارية . المتوسرات 4جدول

 

      
 الرقم

 لمتوسطا   العبار 
 الحسابي

 االنحراف  
 المعياري

 الممارسة رجةد

 ليلةق 4944 2918 سبو ل األرياضة خفيفة خال أمارس .20
 متوسطة 4938 0948 مهام منزلية خفيفة مثل) التنظي ، غسل الصحون،.. أمارس .21
 متوسطة 4924 0908 يومًياعمل لساعات طويلة على الكمبيوتر أ .21
 قليلة 4940 2911 لكرتونية ال  ال تتطلب حركةاإل لعابأمارس األ .26
 قليلة 4936 2921 نشطة بدنية ما بعد ساعات اليوم الدراسيأمارس أ .29
 قليلة 3977 2921 نشطة رياضية خالل اليوم الدراسييف أ شاركأ .28
 قليلة 4931 2928 عضو يف فرقة رياضية أنا .27
 كبرية 49384 0919  من املصعدستلدم السالإ بداًل أ .03

 قليلة  3911 2917 المجال ككل
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ذي متارس  ال النشاط البدين( بأن 4يب  اجلدول رقم)
 من املصعد ستلدم السالإ بداًل أ " وطالبات بدرجة كبرية هال

ن أ إىلن هذا يعود وترى الباحثة أ 0919" مبتوسط حسا  
الطالبات ميض  معظم وقتهن يف اجلامعة بالتنقل ب  قاعات 

ومباين اجلامعة مؤلفة من طابق  ويتواجد فيها مصعد  ،الدرس
 عملأ" عبارة الثانيةاملرتبة يف تاله  واحد فقط لكل مبىن .

 0908مبتوسط حسا  " يومًيا الكمبيوتر على طويلة لساعات
سن على الكمبيوتر ن الطالبات جيلأ إىلالباحثة ذلك  فتعزو

والشات  نرتنتكثرية منها تصفح األ  سبابلساعات طويلة أل
وال  تتطلب داء الواجبات املطلوبة منهم يف اجلامعة وكذلك أ

 املرتبة الثالثةما أ .ل على الكمبيوترالكثري من ساعات العم
 التنظي ،)مثل خفيفة منزلية مهام أمارس" فيها عبارة فجاءت

درجة ممارسة بو  0948توسط حسا  " مب..الصحون، غسل
وكذلك وجود اخلادمات  إىلالباحثة ذلك  وتعزو ،متوسطة

دوام نزل لساعات طويلة بسبب العدم تواجد الطالبات يف امل
عند عودهتن  جنزتاملنزل قد أ عمالتكون معظم أيف اجلامعة، ف

وكذلك عدم رغبة بعا الطالبات القيام مبثل هذه  ،للمنزل
ممارسة  نشطة البدنيةاأل أقلما ، أاملهام البدنية بسبب الكسل

 و ""  رياضية خالل اليوم الدراسي أنشطةشارك يف أ "هي 

سط ومبتو بدنية ما بعد ساعات اليوم الدراسي"  أنشطة أمارس
" مبتوسط عضو يف فرقة رياضية  أنا "تالها  2921حسا  

بدرجات ممارسة قليلة  وهيعها جاءت 2928حسا  
 إىلثة ذلك ، وتعزو الباحامبتوسطات حسابية متقاربة جدً و 

ن متارس إذ ال جيوز للمرأة أثقافة العيب يف اجملتمع السعودي 
 ارسن الكثري منهن إ متولذلك جند أالرياضية  نشطةاأل
ن عدم ممارستهن وأ الرياضية يف مرحلة ما قبل اجلامعة نشطةاأل
 ا هو والرياضية رغم توفرها يف اجلامعة إالبدنية  نشطةلأل

كما قامت ،  يف مرحلة املدرسة لعدم ممارستهن را امتداد
عدم  أسبابا عن الباحثة بسؤال بعا الطالبات شفهيً 

عدم توفر الوقت،  الرياضية فأجنب : نشطةرغبتهن مبمارسة األ
وعدم حمبتهن للرياضة، الرغبة يف الرتكيز على الدراسة، و 

عدم التشجيع على ممارسة و خرين، اآل مامواخلوف من الفشل أ
الرياضية غري  نشطةن األالرياضية يف اجلامعة، وأ نشطةاأل

 مهمة. 
 السلوكعلى  ألسرةدور ال أثر هل يوجدالسؤال الثالم: 

   على سلوك بناهتا نزلامل يف املمارس الغذائي

ودرجة الممارسة وقيمة "ت"  ةالغذائي ياتالسلوك في األسر دور  ري ثتمجال  لفقراتالمعيارية النحرافات . المتوسرات الحسابية وا5جدول
 بين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

 المتوسط العبار             الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 39333 42969 كبرية 3978 0971 يف املنزل امطبوخً  اطعامً  آكل 02
 كبرية 4931 0961 تشجعين عائل  على احلركة 00
الطعام الصحي مثل اخلضروات والفواك   01

 3980 1901 متوفر يف منزيل

 كبرية جدا

 كبرية 3976 0987 الشوكوال متوفرة يف منزيل 01
 كبرية 4938 0916 الشيبس متوفر يف منزيل 06
 كبرية 4943 0918 الطعام السريع يف منزيل آكل 08
 كبرية 4903 0919 تطلب مين عائل  االهتمام بوزين 07
 كبرية 3978 0910 كبري اليومي مصرويف 10

   كبرية 3913 0994 اجملال ككل
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ت احملسوبة والبالغة  ةن قيمأ( 1) قميب  اجلدول ر    
( وجود فرق ب  املتوسط 39333( مبستوى داللة )42969)

( وب  قيمة مرجعية متثل 0994احلسا  للمجال والبالغ )
ذه الدراسة والبالغة وزان سلم ليكرت املستلدم يف همتوسط أ

ملتوسط احلسا   بأفضليةالفرق كان  هذا ن( حبيم أ093)
على  لألسرة أثروالذي يب  وجود  كاان األللمجال الذي ك
لطالبات  بناهتا قبل من املنزل يف املمارس السلوك الغذائي
سئلة( إذ يالحظ من خالل حتليل فقرات )أجامعة عفت 

ة في  متارس بدرجة كبرية من هيع السلوكيات املذكور  بأناجملال 
لدى ممارسة  كثراألالسلوك الغذائي  سر الطالبات إال أنقبل أ
 يف متوفر والفواك  اخلضروات مثل الصحي الطعامهو" األسرة
 ازدياد إىلوتعزو الباحثة ذلك  1901" ومبتوسط حسا  منزيل

 باستمرار مهية تواجد اخلضار والفواك  باملنزلبأ سروعي األ
السلوك الغذائي الذي حل  أما، العائلة أفرادوارتباطها بصحة 

 اطعامً  آكلبدرجة كبرية هو "  ةاألسر متارس  باملرتبة الثانية و 
ن وترى الباحثة أ 0971مبتوسط حسا  يف املنزل "  امطبوخً 

ا ن الغذاء املطبو  منزليً ، فاملعروف أهذا سلوك غذائي صحي
ا من الطعام اجلاهز من حيم املكونات واجلودة أفضل كثريً  هو

هنا أال رذا السلوك الصحي إ األسرةوبرغم ممارسة  والنوعية
متارس  وهي  ،يف املنزل بدرجة كبريةتوفري الطعام السريع  متارس

ا يف املنزل" مما يعين مطبوخً  اطعامً  آكلمن فقرة " أقلبدرجة 
الطعام املطبو   ن توازن ما ب  توفريحتاول أ ناآل سراأل نأ

على  حدمهالطعام السريع حىت ال يغلب توفري أا وما ب  امنزليً 
 من االعتماد  سر بداًل ة من األوهذا يعد  حماولة جيد خراآل
عبارة  فيها جاءتلثة املرتبة الثا ا على توفري الطعام السريع.كليً 

هنا إ يأ 87,0 مبتوسط حسا  و " منزيل يف متوفرة الشوكوال"
هل حيبون األ نأ إىلالباحثة ذلك  تعزوو  ،متارس بدرجة كبرية

لتسوق ا من كل  يف املنزل بداًل يف أ والدهميرغب أ ما توفري كل
 الشعوربناءهم الطاقة و الشوكوال متنح أ نأ اورمبا يرو  يومًيا

 . املتعةب
  ممارسة على األسرة لدور  أثر  يوجد هل السؤال الرابع:

 بناهتا سلوك على املنزل يف البدين النشاط

البدني ودرجة الممارسة وقيمة "ت" بين  على النشاط األسر دور  ري ثالمتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت. 6جدول
 قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات ليكرت لرالبات الجامعة

 العبار  الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 مستوى الداللة قيمة ت

 قليلة 4932 2928 عائلتي مع البدنية نشرةاأل أمارس 09

1964 39333 

 قليلة 3972 2933 ندية مع عائلتيي األالرياضة ف أمارس 13
 متوسرة 4921 2992 سكنهناك منرقة للعب حيث أ 14
 قليلة  4937 2903  من استخدام السيار ترلب مني عائلتي المشي بداًل  12
 كبير  4921 0914 ج ز  رياضية في منزليهناك أ 11

 قليلة 3990 2911 المجال ككل
( 1964ت احملسوبة والبالغة ) ةن قيمأ( 6يب  اجلدول رقم)
( وجود فرق ب  املتوسط احلسا  39333مبستوى داللة )
وزان ( وب  قيمة مرجعية متثل متوسط أ2911للمجال والبالغ )

( حبيم 093ذه الدراسة والبالغة )سلم ليكرت املستلدم يف ه
فضلية ملتوسط احلسا  لسلم ليكرت هذا الفرق كان بأ نأ

والذي يب  وجود فرق دال من الناحية  كاألالذي كان ا
 النشاط حجمعلى  األسرة أثرن متوسط تب  أ ذإ حصائيةاإل

قد جاء بدرجة قليلة  بناهتا قبل من املنزل يف املمارس البدين
إذ يالحظ من من متوسط سلم ليكرت  أقل( وهو 2911)

 كثرالبدين األ نشاطبأن السئلة( اجملال خالل حتليل فقرات )أ
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" رياضية يف منزيل جهزة"هناك أ هو األسرةارسة لدى مم
ازدياد وعي  إىلوتعزو الباحثة ذلك  0914ومبتوسط حسا  

العائلة  أفرادالبدنية بصحة  نشطةبارتباط ممارسة األ األسر
رياضية يف املنزل لتشجيع  دواتوأ جهزةوالعمل على توفري أ

ك بدأوا ورمبا كذلالرياضية  نشطةعلى ممارسة األ همأبنائ
الذي حل باملرتبة الثانية ومتارس   بدينال نشاطال أما،  بأنفسهم

 سكنهناك منطقة للعب حيم أهو"  متوسطةبدرجة  ةاألسر 
 إىلتسعى  األسرن وترى الباحثة أ  2992" مبتوسط حسا  

هم على ق للعب لتشجيع أبنائالسكن مبناطق يتوفر فيها مناط
م يرفع ريبة من مناطق سكناهالبدنية وتوفرها ق نشطةة األممارس

فيها عبارة  جاءت. املرتبة الثالثة هم رااحتمال ممارسة أبنائ
"  من استلدام السيارةتطلب مين عائل  املشي بداًل "

 ، وتعزواقليلة جدً هنا متارس بدرجة إ 2903ومبتوسط حسا  
صعوبة ذلك يف اململكة العربية السعودية إىل  هذا األمرالباحثة 

ماكن السكن أبعد املسافات ب   :ديدة منهاع سبابأل
متتاز مدينة جدة  إذو اجلامعات، عامل اجلو املدارس أو 

 ضاناتالية معظم السنة واحتمال حدوث فيبدرجات حرارة ع
الثقافة اجملتمعية السائدة باحلرو الزائد و ، شتاء مطرتأ نإ

 نالسلوكا أما النساء وعدم السماح رن باملشي مبفردهن. على
البدنية مع  نشطةاأل أمارس"خريين حال باملركزين األ نلذاال

وبدرجة ندية مع عائل " الرياضة يف األ أمارسعائل " و "
الثقافة اجملتمعية السائدة يف  إىله الباحثة ممارسة قليلة فتعزو 
كن أما و أ نديةلسعودية وكذلك قلة توفر أاململكة العربية ا

للعائالت، وكذلك  نديةأ والبدنية العائلية أ نشطةخمصصة لأل
بسبب عدم مناسبة  نشطةحجام النساء عن مثل هذه األإ

ا خارجة عن ثقافة الزي ملثل هذه السلوكيات ال  تعد غالبً 
تغريات ملموسة  إىلاجملتمع السعودي مع وجود مؤشرات تشري 

ة السعودية للرياضة ولكن ضمن ثقافة اجملتمع ول ممارسة املرأح
 وقواعد الدين. 

 الغذائي السلوكعلى  لجامعةهل يوجد أثر ل .سؤال الخامسال
  الدراسي يوم ن خالل طالبات ا لدى الممارس

دور الجامعة في السلوكيات الغذائية ودرجة الممارسة وقيمة "ت"  ري ثالمتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت. 7جدول
 ليكرت لرالبات الجامعةبين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات 

 المتوسط العبار  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

طعمة الصحية مثل الفواك  واخلضروات يف مطعم األ تتوفر 11
 اجلامعة

 كبير  3978 0989

48.7 08000 
 ير كب 3989 0907 جياد مراجع التغذية الصحية يف اجلامعةإ ستطيعأ 18

17 
السعرات يف اجلامعة وال  و غذية العالية يتوفر الكثري من األ

 تغري بشرائها
 كبير  3976 0961

 متوسرة 3977 0923 تعلم العادات الصحية يف اجلامعةأ 14
 كبير  3963 0910 اجملال ككل

( 9981ت احملسوبة والبالغة ) ةن قيمأ( 9يب  اجلدول رقم)
( وجود فرق ب  املتوسط احلسا  39333مبستوى داللة )
وزان ( وب  قيمة مرجعية متثل متوسط أ0910للمجال والبالغ )

( حبيم 093ذه الدراسة والبالغة )سلم ليكرت املستلدم يف ه
ملتوسط احلسا  للمجال الذي  افضلية الفرق كان بأ ان هذأ

دور اجلامعة يف  ريأثجمال توالذي يب  وجود  كاكان األ
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 خالل طالباهتا لدى كيات الغذائية ودرجة املمارسةالسلو 
سئلة( إذ يالحظ من خالل حتليل فقرات )أ الدراسي يومهن
 هو امعةممارسة لدى اجل كثراأل غذائيبأن السلوك الاجملال 

طعمة الصحية مثل الفواك  واخلضروات يف مطعم األ تتوفر"
 ي بدرجة ممارسة كبريةأ 0989" ومبتوسط حسا  اجلامعة

 بأمهيةامعة اجل عالية لدى وعي درجة إىلتعزو الباحثة ذلك و 
التنو  الغذائي وتوفريها لوجبات مصنعة طازجة يف مطعم 

رز لطعام املقدمة ما ب  اخلضار واألاجلامعة وتنو  وجبات ا
 فإنذلك  إىلضافة سلطات املتنوعة باإلالاوت  وال وهيع أنوا 

من جنب مع احللويات و  إىلا مطعم اجلامعة يوفر الفواك  جنبً 
م الطالبات هي خيارات أما غلب اخليارات املطروحةفإن أ م

 ومتارسها الثانية باملرتبة حل الذي غذائيال السلوك أماصحية. 
 العالية غذيةاأل من الكثري يتوفر"  هو كبرية بدرجة جلامعةا

 مبتوسط "بشرائها تغري وال  اجلامعة يف السعرات
داة عن ما لطالبات خالل تطبيق األوبسؤال ا 0961حسا 
 جنبأالعالية السعرات ال  تقدمها اجلامعة  األغذيةهي 

طبق احللو اليومي املعد يف مطبخ املطعم  جابات متعددة مثل:إ
 لواح الشوكوالت  مثلصغري، وكذلك أ إىلوحجم  متوسط 

  يسالشيبس، اآل كياسوكذلك أ سنيكرز، توكس ومارس()
الوجبات الغذائية  طعمةؤارن عن أكرمي و الكروسان وبس

يف املركز  أماهنا معتدلة السعرات احلرارية. بأ جنبأ ةالرئيس
جياد مراجع التغذية الصحية إ ستطيعأ الثالم فجاءت فقرة "

وتعزو  0907يف اجلامعة" وبدرجة كبرية ومبتوسط حسا  
توفري  بأمهيةدرجة الوعي الكبرية لدى اجلامعة  إىلالباحثة ذلك 

اجلمال حمور  يكون هنن يف سنأ اراجع للطالبات خصوصً امل
ة ال  الفقر  أما. اهتمامهن واجلسم املتناسق جزء من اجلمال

ممارستها بدرجة  كانتخرية و جاءت يف املرتبة الرابعة واأل
تعلم العادات الصحية يف اجلامعة"  وتعزو متوسطة فهي " أ

علم في  تت فقط توفر مساق دراسي واحد إىلالباحثة ذلك 
فيما عدا ذلك  أما الطالبات العادات الصحية بشكل دقيق 

ن ومبا أ فتكون العادات الاليت يتعلمنها هي عادات الزميالت
مور الصحية فهذا يدل ا يعىن باألواحدً  ااجلامعة توفر مساقً 

الغذائية  مورهنهم بتوعية الطالبات يف أعلى دور اجلامعة امل
 فضل.صحة أ جلمن أ

 درجة على لجامعةدور ال أثر يوجد هل :ادس السؤال الس
 الدراسي يوم ن خالل طالبات ا لدى البدني النشاط ممارسة

دور الجامعة  على النشاط البدني ودرجة الممارسة وقيمة "ت"  ري ث. المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت. 8جدول
 كرت لرالبات الجامعةبين قيم متوسرات المجال وقيم متوسرات لي

 العبار  الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

16 
وقات الفراغ بدنية  ميكن ممارستها خالل أ أنشطةهناك 

 يف اجلامعة
 متوسرة 4938 2996

 كبير  3989 1948 صفويف إىلستلدم الدر  للوصول أ 19 39333 9917

 كبير  3971 0917 بدنية يف اجلامعة أنشطةمواد  تدرس 13

 كبير  3964 0914 اجملال ككل
 (9917ت احملســـوبة والبالغـــة ) ةن قيمـــأ( 8يبـــ  اجلـــدول رقـــم)
( وجـــود فـــرق بـــ  املتوســـط احلســـا  39333مبســـتوى داللـــة )
وزان ( وب  قيمة مرجعية متثل متوسط أ0914للمجال والبالغ )

( حبيـم 093ذه الدراسة والبالغـة )م يف هسلم ليكرت املستلد
ملتوســط احلســا  للمجــال الــذي  افضــلية أن هــذه الفــرق كــان بأ

حجــم علــى  جلامعــةدور الــ أثــروالــذي يبــ  وجــود  كــاكــان األ
إذ  الدراسي يومهن خالل طالباهتا لدى املمارس النشاط البدين

النشــاط بــأن ســئلة( اجملــال يالحــظ مــن خــالل حتليــل فقــرات )أ
 الـــــدر  ســــتلدمأ" هـــــو اجلامعــــة ممارســـــة لــــدى  كثــــراأل البــــدين

الباحثـة  وتعـزو  1948" ومبتوسـط حسـا  صـفويف إىل للوصول
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عـــدم تـــوفر املصـــاعد بكثـــرة يف اجلامعـــة وكـــذلك تعـــد  إىلذلـــك 
ن كـــل مــا إكســـهولة وســرعة  لالســتلدام   كثــراأل الســالإ هــي

 النشـــاط البـــدين أمـــا . مبـــاين اجلامعـــة مؤلفـــة مـــن طـــابق  فقـــط
 هــو كبــريةبدرجــة   اجلامعــةاملرتبــة الثانيــة ومتارســ  جــاء يف لــذي ا
ـــــدرس مـــــواد " ـــــة يف اجلامعـــــة أنشـــــطةت " مبتوســـــط حســـــا    بدني

هتـــتم   ـــااجلامعـــة إ نهـــذا يـــدل علـــى أ نوتـــرى الباحثـــة أ 3.59
النشاط البـدين واملتعلـق بالصـحة  بأمهية  وتوعية طالباهتا بتثقي

. ة البدنية والتغذية والبيئةوذلك بتوفري مواد دراسية تعىن بالصح
ميكــــن بدنيـــة  أنشـــطةهنـــاك فيهـــا عبـــارة " جـــاءتاملرتبـــة الثالثـــة 

ومبتوســط حســا   " وقــات الفــراغ يف اجلامعــةممارســتها خــالل أ
ذلـــك  نأالباحثـــة  رىوتـــمتوســـطة  متـــوفرة بدرجـــة هنـــاأي إ 2.76

خـالل البدنيـة  نشـطةعدم رغبة الطالبـات مبمارسـة األ إىليرجع 
ـــاة يالســـاعات الدراســـكثافـــة بســـبب  هن وقـــات فـــراغأ فهـــن  يومًي

ب  احملاضـرات للراحـة وتنـاول  ات الراحةساعيفضلن استغالل 
ن ينهــــ  ك عنــــد انتهــــاء يــــومهن الدراســــي فمــــا إالطعــــام وكــــذل

املنـزل لتقيـدهن  إىلالدراسية حىت  يسارعن بالـذهاب  ساعاهتن
ارين تــوفر صــالة متــاجلامعــة ن أ رغــم مبواعيــد املواصــالت اخلاصــة

كرة سلة وهيعها مفتوحة على و  ،وملعب ،مسبحفيها ، رياضية
 .مدار الساعة للطالبات

 الغذائي السلوك على اإلعالم لدور أثر يوجد هل : السابع السؤال
 الجامعة طالبات لدى الممارس

 
" ت" وقيمة الممارسة ودرجة الغذائية وكياتالسل في اإلعالم دور ت ثير مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسرات.  1جدول

 الجامعة لرالبات ليكرت متوسرات وقيم المجال متوسرات قيم بين
 المتوسط العبار  الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

من املقاالت واملعلومات املتعلقة بالتغذية  أستفيد 12
 4932 0920  والصحة املنشورة يف الصح

 متوسرة

1910 39333 

من الاامج واملعلومات املتعلقة بالتغذية  أستفيد 11
 3971 0911 والصحة وال  تبم على القنوات التلفزيونية احمللية

 كبير 

من الاامج واملعلومات املتعلقة بالتغذية  أستفيد 16
 3971 0910 والصحة وال  تبم على القنوات الفضائية

 كبير 

لتغذية من الاامج واملعلومات املتعلقة با أستفيد 18
 3973 0900 والصحة وال  تنشر على اإلنرتنت

 متوسرة

   متوسرة 3991 0908 اجملال ككل
 

 1910ن قيمــــــة ت احملســــــوبة والبالغــــــةأ( 7يبــــــ  اجلــــــدول رقــــــم )
( وجـــــود فـــــرق بـــــ  املتوســـــط احلســـــا  39333مبســـــتوى داللـــــة )
 أوزانوبـــ  قيمـــة مرجعيـــة متثـــل متوســـط  0908للمجـــال والبـــالغ 

( حبيــم 093ســلم ليكــرت املســتلدم يف هــذه الدراســة والبالغــة )
ملتوسط احلسا  للمجال الذي كان ا بأفضليةن هذه الفرق كان أ

 الغـذائي السلوكعلى  اإلعالملدور  أثروالذي يب  وجود  كااأل
ــــدى املمــــارس ــــات ل إذ يالحــــظ مــــن خــــالل حتليــــل  اجلامعــــة طالب

ا يف السـلوك الغـذائي مهًمـ اأثرً عالم بأن لإلسئلة( اجملال قرات )أف
الـاامج  ن الطالبات يستفدن من إ إذاملمارس من قبل الطالبات 

والـــ  تبـــم علـــى القنـــوات واملعلومــات املتعلقـــة بالتغذيـــة والصـــحة 
 اتللفقــــــر  التلفزيونيــــــة احملليــــــة وذلــــــك حســــــب املتوســــــط احلســــــا 

ومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة والــ  مــن الــاامج واملعل أســتفيد"
مــــن الــــاامج  أســــتفيدو"  احملليــــة" تبــــم علــــى القنــــوات التلفزيونيــــة

واملعلومــات املتعلقـــة بالتغذيـــة والصـــحة والـــ  تبـــم علـــى القنـــوات 
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وبدرجة  على التوايل  0910و 0911 ومبتوسط حسا "الفضائية 
نــــوات ن القمــــن املعــــروف أ نــــ أ إىلالباحثــــة ذلــــك  وتعــــزو ،كبــــرية

وسهولة  من قبل الناس لقرهبا منهم تفضياًل  كثرالتلفزيونية هي األ
نفســها بسـبب وقــت الـاامج تواجـدها يف البيــوت وكـذلك تفــرض 

تباههن يف ذلك نو بسبب عدم وجود برامج أخرى جتذب ابثها أ
ـــــاامج  أســـــتفيد، تالمهـــــا يف املرتبـــــة الثالثـــــة الفقـــــرة "الوقـــــت مـــــن ال

" اإلنرتنتتنشر على  غذية والصحة وال  واملعلومات املتعلقة بالت

جــــاءت يف الفقــــرة الــــ   أمــــا، وبدرجــــة متوســــطة 0900مبتوســــط 
مــن املقــاالت  أســتفيدا فهي"يًضــاألخــري وبدرجــة متوســطة أ املركــز

واملعلومـــــات املتعلقـــــة بالتغذيـــــة والصـــــحة املنشـــــورة يف الصـــــح " 
ا مـن قبـل قـل حبثًـالصـح  هـي األ نإ إذ 0920مبتوسط حسـا  

 البات يف مرحلتهن العمرية.الط
 ممارســة درجــة علــى اإلعــالم لــدور أثــر يوجــد هــلالســؤال الثــامن :

 اجلامعـــــــــــــــــــــــــــة طالبـــــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــــدى البـــــــــــــــــــــــــــدين النشـــــــــــــــــــــــــــاط

" ت" وقيمة الممارسة ودرجة على النشاط البدني اإلعالم دور ت ثير مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسرات . 90جدول
 الجامعة لرالبات ليكرت متوسرات وقيم المجال متوسرات قيم بين

 المتوسط العبار  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

بالنشاط البدين  املتعلقة املعلومات املقاالت من أستفيد 10
 الصح  يف املنشورة

0920 4931 
 متوسرة

1946 39333 

بالنشاط البدين  املتعلقة وماتواملعل الاامج من أستفيد 11
 احمللية التلفزيونية القنوات على تبم وال 

0912 3987 
 كبير 

بالنشاط البدين  املتعلقة واملعلومات الاامج من أستفيد 19
 الفضائية القنوات على تبم وال 

0913 3971 
 كبير 

من الاامج واملعلومات املتعلقة بالنشاط البدين  أستفيد 17
 اإلنرتنت تنشر على وال 

0911 3971 
 كبير 

 متوسرة 3999 0906 اجملال ككل
( 1946ن قيمة ت احملسوبة والبالغة )أ( 43يب  اجلدول رقم )
( وجـــود فـــرق بـــ  املتوســـط احلســـا  39333مبســـتوى داللـــة )
 أوزان( وب  قيمة مرجعية متثل متوسط 0906للمجال والبالغ )

( حبيـم 093ذه الدراسة والبالغـة )سلم ليكرت املستلدم يف ه
ملتوســط احلســا  للمجــال الــذي  ا بأفضــليةالفــرق كــان  أن هــذا
 النشاط حجمعلى  اإلعالم أثروالذي يب  وجود  كاكان األ
 إذلطالبات جامعة عفت  اجلامعة طالبات لدى املمارس البدين

عــالم لإل نبــأســئلة( اجملــال فقــرات )أ يالحــظ مــن خــالل حتليــل
ن إ إذاملمــارس مــن قبــل الطالبــات  يف النشــاط البــدين اكبــريً  اأثــرً 

ـــاامج واملالطالبـــات يســـتفدن مـــن  بالنشـــاط  علومـــات املتعلقـــةال
التلفزيونيـــة القنـــوات و  اإلنرتنـــتوتبـــم علـــى  والـــ  تنشـــر البـــدين

ســـــطات احلســـــابية الـــــ  وذلـــــك حســـــب املتو  فضـــــائيةاحملليـــــة وال

ملتعلقــــــة مــــــن الــــــاامج واملعلومــــــات ا أســــــتفيد"جــــــاءت للفقــــــرات
مـــن  أســـتفيد" و" اإلنرتنـــتعلـــى  بالنشـــاط البـــدين والـــ  تنشـــر

والـــ  تبـــم علـــى  علومـــات املتعلقـــة بالنشـــاط البـــدينالـــاامج وامل
علومـــات مـــن الـــاامج وامل أســـتفيداحملليـــة"و"  القنـــوات التلفزيونيـــة

والــــ  تبــــم علــــى القنــــوات الفضــــائية  املتعلقــــة بالنشــــاط البــــدين
 ( علـــــــــى0913)، ( 0912) ،( 0911) "ومبتوســـــــــط حســـــــــا 
اآلن  اإلنرتنتن أ إىلوتعزو الباحثة ذلك  ،التوايل وبدرجة كبرية

ا يف املرحلــــــة العمريــــــة انتشــــــارً  كثــــــريــــــة األاإلعالمالوســــــيلة  يعــــــد  
مـــا الفقـــرة الـــ  جـــاءت يف للطالبـــات يليهـــا بـــرامج التلفزيـــون، أ

 املقــــاالت مــــن أســــتفيد فهــــي" خــــري وبدرجــــة متوســــطةاملركــــز األ
الصـــــح "  يف املنشـــــورة البـــــدينبالنشـــــاط  املتعلقـــــة مـــــاتواملعلو 

ا مــن قــل حبثًــالصــح  هـي األ نإ إذ (0920)مبتوسـط حســا  
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قبـل الطالبــات يف مــرحلتهن العمريــة كمـا ذكــرت يف نتــائج حمــور 
 السلوك الغذائي لدى الطالبات.يف  اإلعالمدور 

 نتائج الدراسة:
  ئج الدراسة ما يأيت:أظهرت نتا

ممارســــــة مــــــن قبــــــل  كثــــــرغذائيــــــة األن الســــــلوكيات الأ -4
تنــاول الطعــام طالبــات اجلامعــة هــي تنــاول الوجبــات اخلفيفــة، 

ا ســلوكيات غــري صــحية. اجلــاهز وتنــاول الشــوكوال وهــي عموًمــ
يــة ممارســة لــديهن فهــي تتبــع مح قــلالســلوكيات الغذائيــة األ أمــا

واالهتمام  يومًياكواب من املاء أ 8لتجنب زيادة الوزن، تناول 
وجبـــــات الطعـــــام وهـــــي ســـــلوكيات صـــــحية تســـــهم يف بنوعيـــــة 

مــراض الناجتــة عــن ظــة علــى صــحة اجلســم والوقايــة مــن األاحملاف
الســـلوكيات الغذائيـــة اخلاطئـــة مثـــل الســـكري، الضـــغط وزيـــادة 

 الوزن.

ــــدين املمــــارس أ -2 ــــل طالبــــات ن حجــــم النشــــاط الب مــــن قب
ل مــن قبــ كثــر ممارســةالبــدين األن النشــاط اجلامعــة هــو قليــل وأ

 هذا النشاط ميارسكان  ا  ت هو استلدام السالإ، وإالطالبا
تتكـــون مـــن  إذبســـبب طبيعــة املبـــاين  يف جامعـــة عفــت  بكثــرة

 دورين فقط.

ملمارســة علــى السـلوكيات الغذائيــة ا اكبــريً   دورًان لألسـرة أ -0
مهها توفري الطعام الصحي يف املنزل من قبل طالبات اجلامعة وأ

يل وكذلك تشجيع الطالبات مثل اخلضار والفواك ، الطبخ املنز 
 على احلركة واالهتمام بالوزن.

ين الــذي علــى حجــم النشــاط البــد قلــياًل  دورًان لألســرة أ -1
لذي ميارس بدرجـة كبـرية ن السلوك امتارس  طالبات اجلامعة وأ

 جهزة رياضية يف املنزل.هو توفري أ

على السلوكيات الغذائية املمارسة  اكبريً   دورًان للجامعة أ -1
طعمة صحية يف لبات اجلامعة ويتمثل ذلك بتوفري أامن قبل ط

ع التغذيـــــة الصـــــحية يف اجلامعـــــة مطعـــــم اجلامعـــــة وتـــــوفري مراجـــــ
 غذية عالية بالسعرات احلرارية.توفريها أ إىلضافة باإل

ــــــدين  اكبــــــريً   دورًان للجامعــــــة أ -6 علــــــى حجــــــم النشــــــاط الب
املمــارس مــن قبــل طالبــات اجلامعــة ويتمثــل ذلــك يف اســتلدام 

قاعـــات الـــدرس، تـــدريس مـــواد  إىلللـــدر  للوصـــول  الطالبـــات
كن ملمارســـــة أمـــــا و  أنشــــطةتـــــوفري  إىلضــــافة بدنيـــــة باإل أنشــــطة

وقـــات فـــراغ الطالبـــات خـــالل اليـــوم البدنيـــة خـــالل أ نشـــطةاأل
 الدراسي.

على السلوكيات الغذائية املمارسـة  اكبريً   دورًان لالعالم أ -9
لطالبــات مــن قبــل طالبــات اجلامعــة ويتمثــل ذلــك يف اســتفادة ا

مــن الــاامج واملعلومــات املتعلقــة بالتغذيــة والصــحة وتبــم علــى 
 القنوات التلفزيونية احمللية والفضائية.

علــــى حجــــم النشــــاط البــــدين  امتوســــطً  دورًان لالعــــالم أ -8
املمـــارس مـــن قبـــل طالبـــات اجلامعـــة ويتمثـــل ذلـــك يف اســـتفادة 
ة الطالبـــات مـــن الـــاامج واملعلومـــات املتعلقـــة بالتغذيـــة والصـــح

 وال  تبم على القنوات التلفزيونية احمللية والفضائية.

 التوصيات
دراسة فإن الباحثة توصي ليها اليف ضوء النتائج ال  توصلت إ

 مبا يأيت:
إطالق برامج جمتمعيـة تعـىن بالتوعيـة بالسـلوكيات الغذائيـة  -

مــن  احلركــة مســتوى وزيــادةالبدنيــة  نشــطةالصــحيحة وأمهيــة األ
ؤسســـات الصـــحية يف اجملتمـــع الســـعودي و قبـــل اجلامعـــات وامل

 اجملتمعات العربية بصفة عامة.
البات متارس في  الط لكيختصي  وقت مع  يف اجلامعة  -
  البدنية امللتلفة. نشطةاأل

 كثر تعىن بالنشاط البدين  يف اجلامعةطرح مواد حرة أ -
 مهــــاترامج تعــــىن بــــالطبخ الصــــحي موجهــــة لألإطــــالق بــــ -

 ناث بصفة عامة.واإل

  بـاامج تعـىن ال  التلفاز برامج إىل ثارةاإل من املزيد ةضافإ -
 .عليها قبالاإل مستوى لرفع والغذاء  النشاط

هـا طرح مواد تتناول موضو  التغذية والسلوك الغذائي وأثر  -
 البدنية. نشطةعالقتها مبمارسة األ إىلضافة على الصحة باإل
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 المراجع العربية
بـــــــــــــراهيم وبـــــــــــــاجس، إ ، شـــــــــــــعيبرنـــــــــــــا وط، حتقيـــــــــــــق األابـــــــــــــن رجـــــــــــــب -
ا جييييييييامع العلييييييييوم والحكييييييييم فييييييييي شيييييييير  خمسييييييييين حييييييييديثً (. 2334)

 . دار الرسالة، بريوت.2 من جوامع الكلم.
 75فييي المئيية للييذكور و 70نسييبة البدانيية فييي الكويييت ”: األحبــاث“ -

 بالمئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ل نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

Aljaridaonline.com/2010/08/22/34229/. 

 الجييييييييييييييامع .م(477الرتمـــــــــــــذي، حممـــــــــــــد. حتقيـــــــــــــق شــــــــــــــاكر، أمحـــــــــــــد) -
-. دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة.بريوت1. ال يييييييييييييحيي وسييييييييييييينن الترميييييييييييييذي

 لبنان.
احلـــا ، باوـــة والشـــريدة، ويحـــة والرنـــدي، ربيعـــة وعبـــد اخلضـــر، ســـاجدة  -

األنمييياط (. 4777والصـــراف، محيـــد والرشـــيد، أمحـــد والثاقـــب، فـــدوى فـــاحل )
.وحـــدة البحــــوث الرتبويــــة، مركــــز الغذائييييية ألطفييييال الرييييياض بدوليييية الكويييييت

 وية واملناهج، وزارة الرتبية، دولة الكويت.البحوث الرتب
االهتمامات المتعلقة بال حة (. 4777احلا ، باوة والشريدة، ويحة) -

. وحــدة البحــوث الرتبويــة، مركــز البحــوث لييدى المييراهقين فييي دوليية الكويييت
 الرتبوية واملناهج، وزارة الرتبية، دولة الكويت.

لوكي للييتحكم الغييذائي تيي ثير البرنييامج السيي(. 4771بــين هــاين، خلــود) -
-10الييذاتي علييى بعييغ المتغيييرات الجسييمية لييدى السيييدات ميين سيين)

 عمان، األردن. .رسالة ماجستري غري منشورة . اجلامعة األردنية،ا( عامً 35
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Abstract: This study aimed to investigate the effects of environmental factors on nutritional behavior and physical activities 

for the female students at Effat University in Saudi Arabia. To accomplish study goals, a questionnaire of four domains was 

developed by the researcher covering the following factors: (student, Family, university and media) and the sample consisted 

of (79) female students at Effat University 2012/2013. the results showed that environmental factors in general affects 

strongly the student's nutritional behavior, while environmental factors moderately influence student's physical activities, the  

family factor has little influence on student's physical activity. The university factor has large influence on student's physical 

activity and the media factor moderately influences the physical activity. It was recommended that universities and health 

institutions should raise the level of society awareness of physical activity practice and as same as right nutritional behaviors. 
 

Key words: Environmental factors, Nutritional behavior, Physical activities. 
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اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة الموجودة في مناهج اللغة العربية المطورة للمرحلتين 
 االبتدائية والمتوسطة, في محافظة الخفجي.

 قطنة أحمد هزاع مستريحي
 جامعة الدمام ــ كلية العلوم واآلداب باخلفجي ــ

 ة السعودية اململكة العربي الدمام ــ 
 هــ41/41/4141  وقبل بتاريخ -هـ8/6/4141 قدم للنشر

 

الكشف عن اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة العربية إىل الدراسة  تهدف المستخلص:
وقد حاولت اإلجابة  االسرتاتيجيات،واملؤهل العلمي واخلربة التدريسية يف اجتاهاهتم حنو هذه وأثر كل من اجلنس  واملتوسطة،املطورة للمرحلتني االبتدائية 

 عن السؤالني اآلتيني:
مناهج اللغة العربية األول: ما اجتاهات معلمي اللغة العربية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوجودة يف 

 طورة؟امل
ودة يف مناهج اللغة الثاين: هل ختتلف اجتاهات معلمي اللغة العربية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة املوج

 واخلربة التدريسية؟ العلمي،واملؤهل  اجلنس،العربية املطورة باختالف 
خضعوا للتدريب، موزعني  واملتوسطة،ة ممن يدرسون مناهج اللغة العربية املطورة يف املرحلتني االبتدائية ا ومعلم( معلم  124تكونت عينة الدراسة من )

 على املدارس احلكومية التابعة إلدارة التعليم يف حمافظة اخلفجي. وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 آليت:على النحو اجتاهات كانت االالسؤال األول: مستوى 

 (.9.14اجيا:ي: كانت نسبت  حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي )االجتاه اإل - أ
 (.2.9االجتاه احملايد: كانت نسبت  حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي ) - ب
 (.5.7االجتاه السليب: كانت نسبت  حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي ) - ج

يعزى ملتغريي اخلربة التدريسية، واملؤهل العلمي، كما  االجتاهات،( يف a=0,05) السؤال الثاين: تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
جتاهات، تعزى ملتغري اجلنس ولصا ح اإلنا  يف اسرتاتيجيات التقومي اال( يف  a=0,05أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (.0.047بلغت )  إذاحلديثة 
 

 اسرتاتيجيات التقومي، مناهج اللغة العربية. التدريس،اسرتاتيجيات  العربية،هات معلمي اللغة : اجتاالكلمات المفتاحية
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  المقدمة:
جــاا االهتمـــام باللغـــة العربيـــة كوآــا لغـــة القـــر ن الكـــرمي،  

ووعـاا حفــمل املوروثـات اإلســالمية  والعربيـة، كمــا تعـد إحــدى 
فهــا املتعــددة  الوســائل املهمــة يف  قيــس املدرســة واجلامعــة وظائ

ألآـــــا أهـــــم وســـــائل االتصـــــال والتفـــــاهم بـــــني املـــــتعلم والبي ـــــة، 
آـا مرتكـز  إند إليـ  يف الرتبيـة عيعهـا، كمـا واألساس الذي يست

كـــل نشـــا  يـــؤدي يف املدرســـة أو اجلامعـــة ســـواا أكـــان ذلـــ  
ا، أم قرااة وكتابـة. وامـتالز زمـام اللغـة العربيـة  دث  أم  ااستماع  

مـــن أدوات املعرفـــة الـــ   كنـــ  مـــن امـــتالز  يعـــك  كـــن املـــتعلم
مــادة   فاللغــة العربيــة ليســت الالزمــة للفــرد املهــارات واملعــارف

األخــرى،  ضــوعاتدراســية فحســب، لكنهــا وســيلة لدراســة املو 
وأداة تســـت دم يف الســـيطرة عليهـــا، وهـــي أداة كـــذل  تســـاعد 
علــى عمليــة التفكــري والنشــا  العقلــي ووســيلة  قــس االتصــال 

 راد واجملتمع وتلبية املنافع واحلاجات.باألف
وســيلة املــتعلم يف اإلبانــة واإلفصــاو عــن مكنونــات  فهــي     

ا يقولــ  اآلخــرون ويكتبونـــ ،  واالســتيعاب الصــحي  ملــ الــنفس،
آا أداة  صيل العلـم واملعرفـة والتفكـري والتعبـري، تشـكل إكما 

اا النــانيقني  ــا يف عيــع أحنــ وتــرب  وفكــره،  اإلنســانوجــدان 
العـــاف، فهـــي تـــؤدي وظيفتهـــا كاملـــة يف حيـــاة الفـــرد واجلماعـــة 

 بامتدادها إىل فروع املعرفة األخرى.
وحيظى تعليم اللغة العربية وتعلمها، بأمهية متزايدة لـدى       

شــهدت  فقــدوالعــر:ي،  اإلسـالميالبـاحثني واملــربني يف العــاملني 
عيــــــع ا يف ا كبــــــري  ميــــــادين الرتبيــــــة خــــــالل هــــــذا العصــــــر تطــــــور  

ا لتطــور العصــر ، يف أهــدافها وأســاليبها وبراجمهــا، تبع ــاجملــاالت
ا يف حجــــــم املعرفــــــة العلميــــــة وتطبيقاهتــــــا ا ســــــريع  احلــــــا  تطــــــور  

 ا.ا ريادي  التكنولوجية، الذي يؤدي في  املعلم دور  
 بني حاجات الطالب التعليمية عتاتسأن الفجوة  غري    

ة التغريات السريعة، وبني قدرات املعلمني املهنية على مواكب
إىل توظيف العديد من اسرتاتيجيات  تزداد احلاجةمما اجيعل 

التدريس الرتبوية احلديثة  للسعي حنو تطوير مهارات الطالب 
يف التفكري الناقد واإلبداعي، وتطوير مهارات االنضبا  

الذايت، وهذا يتطلب تطوير مهارات املعلمني يف اجملاالت 
املتعلقة بإكساب الطالب كيفية الرتبوية، واالجتاهات 

احلصول على املعرفة، و ري  نياقاهتم حنو مهارات البحث 
 والرغبة لتحقيس ذواهتم.وتزويدهم بالدافعية  ،والنقد واإلبداع

 املناهج عمدت وزارة الرتبية والتعليم متمثلة بقسملذا  
بدعم من القيادة الرشيدة هلذا والتطوير الرتبوي،  التدريبو 

ال   (هـ4114عام)  صدار وثيقة منهاج اللغة العربيةبإ، البلد
جاات مثرة من مثرات املشروع الشامل لتطوير املناهج 
الدراسية، ونقلة نوعية يف بناا منهاج يتسم باالنسجام مع 
االجتاهات الرتبوية احلديثة يف تعلم اللغة العربية 

، صرا مع متطلبات العوذل   شي   (.8مها)الوثيقة،صيوتعل
، والتطور يف عيع اجملاالت املعرفية االنفجار املعريفو 

 والتكنولوجية.
وملواكبة التطور يف املناهج، وتنفيذها، ال ننسى املعلم الذي 

املناهج واملتعلمني، وكان ال بد من  يفا ا مباشر  يؤثر تأثري  
إخضاعهم للتدريب على كيفية تنفيذ مثل هذه املناهج، 

ىل توجهات إاجيابية حنو املناهج وتغيري توجهاهتم السابقة إ
املطورة اجلديدة، ومن هنا جاات فكرة البحث وهي الكشف 
عن اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس 
والتقومي احلديثة املوجودة يف مناهج اللغة العربية للمرحلتني 

  االبتدائية واملتوسطة.
االجتاه، فقد  ويف هذا اجملال ال بد من توضي  مفهوم   

 ذهب كل   إذاختلف العلماا يف تعريف موحد لالجتاه، 
 حسب وجهة نظره، ومن التعريفات املشهورة ما أورده كل  

 عن جيلفورد، الذي نقال   (م4111 ) من الدهري والكبيس،
 األش اصعّرف االجتاه بأن  استعداد خاص وعام يكتسب  

رتضهم بأساليب تع ال  ليستجيبوا للمواقف متفاوتةبدرجات 
م جتماعية، وهتدف إىل تقييا معينة، قد تكون مؤيدة أو 

االجتاهات استعدادات األشياا بطريقة مميزة ومتماسكة، ف
أو مكتسبة وتتأثر بسلوز  ،لالستجابة تتنبأ بالسلوز

 اآلخرين.
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يف ثالثة  ( مكونات االجتاهاتم4188زيتون) حددوقد 
 ريف يف تكوين االجتاه،متمثلة يف املكون املع مراحل، األوىل

مكون  والثالثة املكون االنفعا ، يف تكوين االجتاه، والثانية
 السلوز، يف تكوين االجتاه.

أمهية االجتاهات من كوآا ترتب  بسلوز الفرد، كما  وتنبع
(، فاجتاهات 4111( وأبو شنب)4184ذكر كل من هرمز)

هلا تأثري  يم،املعلمني الرتبوية، أو من سيتم إعدادهم ملهنة التعل
قوي وفّعال يف سلوز املعلمني أنفسهم، ويف توجي  نيلبتهم، 
فاالجتاهات النفسية تضفي على إدراز الفرد ونشانيات  معىن 
يساعده يف إجناز الكثري من األهداف، لذل  فإن دراسة 

سها ستبقى من أهم احلاجات لغرض تفسري ااالجتاهات وقي
  اإلاجيابية والسلبية، ال  السلوز اإلنساين، والتنبؤ باحتماالت

سترتكها على واقع اجملتمع، ومن مث الت طي  ملواجهة 
 املؤشرات ال  تشكل االجتاهات السلبية.

أن معرفة االجتاهات  على(،4181وقد ركز قطامي )    
وسيلة  د  تساعد على التنبؤ بالسلوز املستقبلي لألفراد، وتع

ى السلوز الظاهر من املؤثرات عل التفسري السلوز، ومؤثر  
للفرد،ال إذ يتأثر األفراد حنو املوضوعات وموقفهم منها مبا 
لديهم من اجتاهات إاجيابية أو سلبية، تتكون نتيجة التفاعل 

نيار الذي آا تشكل اإلإالفرد وبي ت ، كما املتبادل بني 
يست دم  الفرد يف إصدار أحكام  حنو املوضوعات واملواقف 

 مكتسبة ومتعلمة، وال تولد مع الفرد،ال  يتعامل معها، فهي 
تعديلها بالطرق املناسبة  من مثم وميكن تقديرها وقياسها، و 

 (.4181قطامي ) إلحدا  التغيري املطلوب.
لذل  ال بد أن تكون اجتاهات املعلمني اإلاجيابية حنو     

 تدفعهم إىل احلماس يف اسرتاتيجيات التدريس والتقومي
كجزا أساسي يف العملية التعليمية  إليهاوالنظر  ااست دامه

. فهي تعمل كموجهات للسلوز، ويستدل عليها من التعلمية
السلوز الظاهري، وميكنها التنبؤ بسلوز املعلم التدريسي 

 م(. 4111)زيتون. 

جاات هذه الدراسة لقياس اجتاهات معلمي اللغة العربية  فقد
هج اللغة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف منا

  العربية ال  يدرسوآا.
 مشكلة الدراسة:

قامت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية، بتقدمي       
، الربامج التدريبية للمعلمني الذين يدرسون املناهج املطورة

حىت ترفع كفاياهتم املهنية، باست دام اسرتاتيجيات التدريس 
السابقني، لتشمل املعلمني العامني يف والتقومي احلديثة، وذل  

الذين يدرسون املناهج املطورة  دف تطوير اجتاهات إاجيابية 
لدى املعلمني حنو هذه االسرتاتيجيات، وألن عملية التطوير 

اجتاهات املعلمني الذين  إىلحديثة، فال بد من حماولة التعرف 
امليدان أم ال؟ وما  تنفيذها يفخضعوا للتدريب، هل مت 

راضهم من است دامها، وما هي معتقداهتم أهدافهم وأغ
ومعرفتهم عن هذه االسرتاتيجيات، وما الوضع احلا  

وافقون بني هذه االسرتاتيجيات. ملمارستهم هلا، وكيف ي
ا لعدم وجود دراسات حديثة ) بعد عملية التطوير( يف ونظر  

اململكة العربية السعودية ــ حسب علم الباحثة ــ تناولت 
لمني بشكل عام ومعلمي اللغة العربية بشكل اجتاهات املع
التدريس والتقومي، وبناا على ما  اسرتاتيجياتخاص حنو 

تقدم، تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس 
 اآليت:

ما اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات     
حلتني التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة املطورة للمر 

 االبتدائية واملتوسطة ال  يدرسوآا؟
 :وأسئلتها هدف الدراسة

عن اجتاهات معلمي اللغة  جاات الدراسة للكشف     
العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج اللغة 

 :ن خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتينيم املطورة،العربية 
اسرتاتيجيات ما اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو  -4

التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة 
 ؟للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
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هل ختتلف اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو  -1
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة 
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة باختالف 

 واملؤهل العلمي، واخلربة التدريسية؟ اجلنس،
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس  -
مؤيد أو معارض أو حمايد  هو استعدادوالتقومي: 

ضمن أبعاد معلم اللغة العربية  يفللمثريات ال  تؤثر 
يات التدريس معرفية وسلوكية وعانيفية حنو اسرتاتيج

املطورة والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية 
 االبتدائية واملتوسطة. للمرحلتني

: تعّرف على أآا استجابة معلمي اللغة العربية يف اإجرائي  
حمافظة اخلفجي، الذين يدرسون مناهج اللغة العربية 

 هلذا الغرض. الباحثة اأعدهت ال  ةاناالستب ناملطورة ع
ال  قامت  اللغة العربية: هي الكتب املدرسيةمناهج  -

وزارة التعليم بتطويرها ضمن مشروع تطوير املناهج 
-4114والذي بدأ العمل ب  منذ عام )و سينها، 

 هـ (.4118
معلم اللغة العربية: هو الش ص الذي يدّرس أحد  -

ا يف اللغة  علمي  موضوعات اللغة العربية، وحيمل مؤهال  
 قبل وزارة التعليم للتدريس. العربية، وأجيز من

التدريس: جمموعة األساليب واالسرتاتيجيات ال  يتبعها  -
 معلم اللغة العربية أثناا تنفيذ املنهاج.

اسرتاتيجيات التدريس املتضمنة يف مناهج اللغة العربية:  -
هي االسرتاتيجيات التدريسية ال  تضمنتها مناهج اللغة 

لتعليم بإعداد الربامج ا العربية املطورة ال  قامت وزارة
التعلم  اسرتاتيجي التدريبية للمعلمني عليها. ومشلت: 

، وحل ، والعصف الذهكاإلبداعيالتعاوين، والتفكري 
كالت، والتفكري الناقد، باإلضافة إىل التدريس شامل

 .( هـ4114املباشر )وزارة الرتبية والتعليم سنة 

للغة العربية : اسرتاتيجيات التقومي املوجودة يف مناهج ا -
هي اسرتاتيجيات التقومي ال  تضمنتها مناهج اللغة 
العربية املطورة ال  قامت وزارة التعليم بإعداد الربامج 

 سرتاتيجيةاالتدريبية للمعلمني للتدرب عليها، ومشلت: 
وزارة ) ، والتحصيل، واملالحظةاألدااالتقومي املعتمد على 

 .(هـ4114التعليم 
هي األدوات املست دمة يف املناهج أدوات التقومي:  -

برامج تدريبية للمعلمني  بإعداداملطورة، وقامت الوزارة 
عليها، ومنها قائمة الرصد، والشطب، وسلم التقدير، 

  هـ(.4114التعليم  ) وزارة والسجل القصصي
 حدود الدراسة ومحدداتها:  

الكشف عن على  احلاليةاقتصرت الدراسة       
للغة العربية يف املدارس احلكومية التابعة اجتاهات معلمي ا

للعام الدراسي  حملافظة اخلفجي، يف املنطقة الشرقية  الدمام،
هـ ، وهم الذين يقومون بتدريس مناهج اللغة 4144/4141

ا ومعلمة، سبس هلم ( معلم  411العربية والبالغ عددهم )
االشرتاز يف دورات تدريبية حول كيفية توظيف اسرتاتيجيات 

تدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة ال
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، واست دامها يف أثناا 

 تدريسهم داخل الغرفة الصفية.
 أهمية الدراسة:

، وهو املطروو تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع    
ت اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيا إىلالتعرف 

 إذ ناهج اللغة العربية املطّورة،التدريس والتقومي املوجودة يف م
باتت الرغبة لدى الباحثة يف التعرف إىل هذه االجتاهات من 
خالل متابعتها ملستوى الطالبات القادمات من هذه املدارس، 
وكذل  مستوى املعلمات من خالل ورشة تدريبية على 

ن برنامج خدمة اسرتاتيجيات التدريس احلديثة هلّن، ضم
اجملتمع والتعاون ما بني الكلية ومديرية التعليم يف املنطقة، لذا 
جاات هذه الدراسة لتبحث يف اجتاهات معلمي اللغة العربية 
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حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة 
 املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ال  يدرسوآا. العربية

ن اهتمام وزارة التعليم يف اململكة العربية إما ك     
املراحل ضمن اخلطة  ميعجلالسعودية بتطوير املناهج الدراسية 

عناصر  كل  ل ا شامال  تغري   ض  ر  املوضوعة يف التعليم العام، فـ  
العملية التعليمية التعلمية مبا فيها تطوير دور كل من املعلم 

يجيات التدريس والتقومي  تغيري يف اسرتات من مثم واملتعلم، و 
عناصر العملية  ل  العملية التطويرية الشاملة لك ليتناسب مع

ا من االهتمام بدرجة وعي التعليمية، واستدعى ذل  مزيد  
إحدا  االجتاهات اإلاجيابية  من مثم املعلمني هلذه التطورات، و 

لديهم حنو عملية التطوير، ورفع كفاياهتم لتحقيس األهداف 
 املرسومة.

 الدراسات السابقة:
هدفت الدراسة إىل تعرف اجتاهات معلمي اللغة       

العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف  
كتب اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، 
وقد مت البحث يف املصادر الرتبوية من حبو  ودوريات 

تية عن شبكة العنكبو واعد البيانات عرب المت صصة، وق
، وفيما مبوضوع الدراسة الدراسات السابقة ذات العالقة

 لبعض هذه الدراسات منها:  عرضأيتي
اجتاهات م( بعنوان: "1111سة أجراها عمار)درا  -

مدرسي اللغة العربية قبل اخلدمة حنو تصميم الدروس 
وفس املنهج السلوكي، وعالقتها بتحصيلهم يف مقرر 

ويرها"، وقد هدفت إىل بناا مقياس تصميم الدروس وتط
يست دم يف قياس اجتاهات نيالب ونيالبات قسم اللغة 

حنو مقرر  كلية الرتبية جبامعة املل  فيصل  العربية يف
مكونة من  ةاستبانتصميم الدروس وتطويرها، عن نيريس 

واألغراض  مخسة جماالت هي: النقا  التعليمية،
ا جمال وأخري   مي،عليمية، والتقو السلوكية، واملناش  الت

التغذية الراجعة. وقد أظهرت النتائج اجتاهات إاجيابية 
ا ذات داللة حنو مقرر تصميم الدروس، وأن هناز فروق  

ن هناز عالقة أة ملتغري اجلنس ولصا ح اإلنا ، و إحصائي
ارتبانيي  دالة بني اجتاهات الطالب والطالبات 

 و صيلهم يف املقرر. 
م( بعنوان:" اجتاهات 4111يذة )ويف دراسة قام  ا أبو ف  -

يف حمافظة رام اهلل والبرية حنو كتب  اإلسالميةمعلمي الرتبية 
. وقد هدفت الدراسة إىل التعرف الرتبية اإلسالمية العليا"

يف حمافظة رام اهلل  اإلسالميةإىل اجتاهات معلمي الرتبية 
للصفوف األساسية العليا  اإلسالميةوالبرية حنو كتب الرتبية 

الثامن والتاسع والعاشر(، ومعرفة أثر عوامل اجلنس واخلربة )
ا ( معلم  11التدريسية واملؤهل، وقد بلغت عينة الدراسة )

 ةمكون ةانا، واست دمت استبومعلمة، مّت اختيارهم عشوائي  
( فقرة موزعة على ستة جماالت هي: األهداف، 11من )

اب، وحمتوى الكتاب ومادت  العلمية، وأسلوب ولغة الكت
البنائية، واخلتامية، والتقومي، وتنمية التفكري، وقد  واألنشطة

اإلسالمية كانت أظهرت النتائج أن اجتاهات معلمي الرتبية 
، كما أظهرت عدم اإلسالميةبية إاجيابية حنو مناهج الرت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس 
ت يف جماالت هذا باإلضافة إىل دراسا .واخلربة واملؤهل

 أخرى منها:
(، هدفت إىل قياس اجتاهات  y0re,2006دراسة يوري)  -

 سرتاتيجيةاكمعلم العلوم يف املرحلة الثانوية حنو القرااة  
( 118مشل ) اتدريس، واست دمت الدراسة استطالع  

 ا. وقد أظهرت( معلم  142على ) تنيبق ةاناستب
لقرااة  النتائج أن املعلمني هلم اجتاهات إاجيابية حنو ا

 سرتاتيجيةاكيف تدريس العلوم، وإن القرااة   سرتاتيجيةاك
م ملادة العلوم، وف تظهر ي، تقوي وتعزز التعلتدريس

 النتائج وجود أثر ملتغريات اجلنس واملؤهل واخلربة يف
سرتاتيجية تدريس يف ااجتاهات املعلمني حنو القرااة ك

  العلوم.
اهات معلمي م( بعنوان: " اجت4116) أما دراسة األمسر -

العلوم يف مدارس حمافظة نابلس للمرحلتني األساسية 
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الكشف عن إىل "، هدفت والثانوية، حنو تقنيات التعليم
اجتاهات معلمي ومعلمات العلوم يف مدارس حمافظة 
نابلس للمرحلتني األساسية والثانوية، حنو تقنيات 

( فقرة  61من ) ةمكون ةنالتعليم، ومّت است دام استبا
جلمع املعلومات، وأظهرت النتائج أن مستوى  كأداة

ا، وأن اجتاه معلمي العلوم حنو تقنيات التعليم كان مرتفع  
ذات داللة إحصائية بني متوسطات ا هناز فروق  

اجتاهات معلمي العلوم حنو تقنيات التعليم تعزى ملتغري 
ذات داللة  ملرحلة، يف حني ف تكن هناز فروقا

 جلنس واملؤهل واخلربة.إحصائية تعزى ملتغريات ا
م( بعنوان"اجتاهات معلمي 1144ودراسة خليفات ) -

الفيزياا يف حمافظة العاصمة حنو اسرتاتيجيات التدريس 
فقد  يف مناهج العلوم ال  يدرسوآا" املتضمنةوالتقومي 

هدفت إىل الكشف عن اجتاهات معلمي الفيزياا حنو 
ناهج اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املتضمنة يف م

العلوم، وأثر كل من اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة 
التدريسية على اجتاهاهتم حنو االسرتاتيجيات، وقد 

ا ومعلمة، ممن ( معلم  411تكونت عينة الدراسة من )
يدرسون مناهج العلوم وسبس هلم أن تدربوا على 
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املتضمنة يف مناهج العلوم 

ديريات الرتبية يف حمافظة العاصمة، وقد موزعني على م
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

( يف اجتاهات معلمي الفيزياا حنو  a=0,05عند مستوى )
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج العلوم تعزى 
ملتغريي اجلنس، واملؤهل العلمي، كما أظهرت وجود 

( يف  a=0,05مستوى ) فروق ذات داللة إحصائية عند
اجتاهات معلمي الفيزياا حنو اسرتاتيجيات التدريس 
والتقومي املتضمنة يف مناهج العلوم، تعزى ملتغري اخلربة 

 ( سنة.42-2التدريسية لصا ح الف ة )من
( بعنوان:"اجتاهات املعلمني 4114دراسة أبو هالل )  -

 حنو النشانيات املرفقة للمناهج يف املدارس الثانوية يف

إىل ربد. هدفت الدراسة إارة الرتبية والتعليم يف حمافظة وز 
الكشف عن اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس 
الثانوية حنو النشانيات املرافقة للمنهاج وبيان أثر بعض 
املتغريات كاملؤهل العلمي واخلربة واجلنس على 

ا ( معلم  441االجتاهات، وقد تكونت العينة من )
ربد، وقد إديرية الرتبية والتعليم حملافظة ني ملومعلمة تابع

أظهرت النتائج على أن االجتاهات ملعظم أفراد عينة 
الدراسة كانت إاجيابية حنو النشانيات املرافقة للمنهاج،  
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني متوسطات اجتاهات املعلمني حنو النشانيات املرافقة 

ملتغريي املؤهل العلمي، يف حني ف تظهر للمنهاج تعزى 
 ا تعزى ملتغريي اجلنس واخلربة.فروق دالة إحصائي  

( بعنوان "مقياس فون" 1114أما ورقة عمل النّصار ) -
(Vaughan املطور لقياس اجتاهات املعلمني حنو )

تدريس القرااة يف املواد الدراسية. هدفها تطوير املقياس 
ن مث ترعت  إىل اللغة مو  والتأكد من مدى صدق  وثبات 

العربية وتطبيق  على عينة من معلمي ومعلمات 
  للتعرف على اجتاهاهتم حنو املرحلتني املتوسطة والثانوية

 تدريس القرااة يف املواد الدراسية.
بعد استعراض الدراسات السابقة ظهر اآليت: معظم 
الدراسات ركزت على اجتاهات املعلمني حنو بعض 

التدريس ومدى فاعليتها، والعوامل املؤثرة اسرتاتيجيات 
(، وبعضها حبث يف 1111فيها كدراسة عّمار )

اجتاهات املعلمني حنو التغري والتعليم ومعايري التعليم  
 (4116( واألمسر )4114كدراسة أبو هالل)

 :واإلجراءاتالطريقة 
 مجتمع:ال
تكون جمتمع الدراسة من عيع معلمي ومعلمات اللغة        

مناهج  نرتاتيجيات، ويدرسو الذين تدربوا على االس ربيةالع
اللغة العربية املطورة يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التعليم 

ا ومعلمة، ( معلم  411يف حمافظة اخلفجي، والبالغ عددهم )
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ا لإلحصائيات ( معلمة، وفق  24ا و )( معلم  64منهم )
جي للعام الدراسي الرمسية يف مديرية التعليم مبحافظة اخلف

  ذل :ني، واجلدول اآليت يبهـ 4144/4141
 (1جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس المديرية
 %21 64 ذكر منطقة اخلفجي

 %16 24 نثىأ 
 %411 411  اجملموع الكلي

 ة:عينة الدراس
لت عينة الدراسة عيع معلمي ومعلمات اللغة العربية مش     

املناهج املطورة واسرتاتيجيات  ممن خضعوا للتدريب على
التدريس والتقومي، يف املدارس احلكومية التابعة حملافظة 

، للعام ا ومعلمة( معلم  411اخلفجي، والبالغ عددهم )
هـ، واجلدول اآليت يبني توزيع أفراد 4144/4141الدراسي 

 العينة حسب اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة التدريسية.
 (2جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد المتغيرات الجزئية المتغير
 %21 64 ذكر اجلنس

 %16 24 نثىأ
 %411 411 اجملموع

 %48 11 دبلوم تربية متوس  املؤهل العلمي
 %41 18 بكالوريوس

 %4 1 فوق البكالوريوس
 %411 411 اجملموع

اخلربة 
 التدريسية

( 2أقل من )
 سنوات

64 21% 

( 42أقل من )
 سنة.

46 11% 

( 42أكثر من )
 سنة.

14 46،1% 

 %411 411 اجملموع
 
 

 أداة الدراسة:
لقياس اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو  ةاناستب إعدادمّت     

اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة 
ألدب الرتبوي، وصياغة لالعودة بالعربية املطورة، وذل   

خلماسي، وقد رج مقياس ليكرت احسب تد االستبانةفقرات 
(، مّت عرضها على احملكمني، كما مّت 42بلغت الفقرات )

الصدق والثبات واالتساق الداخلي لقياس ما  حساب
است دمت معادلة كرونباخ ألفا ألفراد  إذ، ألجل وضعت 

 إذتطبيس األداة،  بعدالداخلي  االتساقعينة الدراسة لقياس 
(، وهي نسبة 1،84) ةستبانبلغ معامل الثبات الكلي لال

 مقبولة.
 إجراءات الدراسة:

 و كيمها. إعداد االستبانة، -
 .لألداةالتحقس من الصدق  -
 ديد جمتمع الدراسة الذي يتكون من معلمي حمافظة  -

 اخلفجي.
احلصول على تصري  من مركز التطوير الرتبوي يف مدينة  -

 ومدير التعليم يف مدينة اخلفجي. الدمام،
مع توضي  املطلوب على مدارس  ةانتعميم االستب -

يف إدارة ومتابعتها مع املسؤولني  واإلنا ،الذكور 
 التعليم.

فريغها، وإرساهلا إىل مراكز تا لعع االستبانات  هيد   -
 التحليل اإلحصائي  لبيان اجتاهات املعلمني.

 متغيرات الدراسة: احتوت الدراسة على نوعين هما:
 املتغريات املستقلة: و توي على أنواع هي: - أ
 متغري اجلنس ول  مستويان، ذكور وإنا . -4
سنوات، من  2: متغري اخلربة ول  ثالثة مستويات -1

 سنة. 42سنة، أكثر من 42 -2
متغري املؤهل العلمي، ول  ثالثة مستويات هي:دبلوم  -4

 تربية متوس ، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس.
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اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو  املتغري التابع هو - ب
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف مناهج اللغة 

 العربية املطورة.
 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية:

  للكشف عن دم يف هذه الدراسة املنهج الوصفياست    
اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس 

ج املطورة، كما مّت است دام والتقومي احلديثة يف املناه
كاملتوسطات احلسابية، واالحنرافات حصائية  ات اإلاملعاجل

املعيارية، والنسب امل وية، واختبار )ت( لعينتني مستقلتني، 

املقارنات (، واختبار ANOVA) و ليل التباين األحادي
 البعدية بطريقة )توكي(

 وتفسيرها: الدراسةنتائج 
بالسؤال األول: ما اتجاهات معلمي اللغة  : النتائج المتعلقةأواًل 

العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم في مناهج اللغة العربية 
 المطورة؟

 املعياريةلقد مّت است راج املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
 ( يوض  ذل :4واجلدول ) املعلمني،الستجابات 

 (3جدول )
والتقويم  االتجاهات نحو استراتيجيات التدريس ةاناستبيارية الستجابات معلمي اللغة العربية لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 الموجودة في مناهج اللغة العربية المطورة.
رقم 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم الفقرة االنحراف المعياري

1 4.33 0.68 20 4.08 0.83  
2 4.38 0.87 21 3.55 1.18  
3 4.21 0.79 22 3.02 1.14  
4 3.96 0.77 23 1.58 0.95  
5 4.14 0.78 24 2.02 1.28  
6 4.15 0.81 25 4.10 0.76  
7 3.81 0.97 26 3.81 0.91  
8 3097 0.90 27 3.81 0.94  
9 3.99 0.76 28 4.10 0.86  

10 3.13 0.79 29 3.77 0.95  
11 4.16 0.73 30 4.03 0.89  
12 3.98 0.84 31 3.61 0.89  
13 3.75 0.81 32 3.81 0.91  
14 3.89 0.81 33 3.78 0.94  
15 4.15 0.85 34 3.53 1.09  
16 4.08 0.79 35 4.57 0.95  
 اسرتاتيجيات التدريس 0.47 3.82  0.77 4.26 17
 اسرتاتيجيات التقومي 0.63 3.90  0.78 4.00 18
 األداة ككل 0.48 3.85  0.86 4.09 19
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( أن املتوس  احلسا:ي الكلي الجتاهات 4يبني اجلدول )
اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس  معلمي ومعلمات

والتقومي املوجودة يف كتب اللغة العربية املطورة يف املرحلتني 
 ككل،( على األداة  82,4االبتدائية واملتوسطة بلغت )

( على 11,4و)التدريس، يات ( على اسرتاتيج81,4و)
ية اسرتاتيجيات التقومي. وقد تراوحت املتوسطات احلساب

للفقرة  (28,4بني ) ةلالجتاهات حسب فقرات االستبان
ال  تنص على: ليس لدى معلم اللغة العربية متسع  (14)

من الوقت لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات بسبب ارتفاع 
نص على:" اجيب ( ال  ت42( للفقرة )24,1النصاب، و) 

 املطورة، كما يبني اجلدولتقليل عدد احلصص ملعلم املناهج 

( أن اجتاهات معلمي اللغة العربية للفقرتني أقل من 4)
كانت أكثر يف حني  (، 11، 14ن )ا( ومها الفقرت11,4)

، وهي ةان( فقرة من فقرات االستب44( لــ )11,1من )
، 44، 46، 42، 44، 41، 6، 2، 4، 1، 4الفقرات )

(، أما االجتاهات 42، 41، 18، 12، 11، 41، 48
ملعلمي اللغة العربية لبقية فقرات االستبانة فرتاوحت بني 

(11,4- 11,1). 
كما مّت است راج املتوس  احلسا:ي الستجابات كل معلم 
لفقرات استبانة االجتاهات حنو اسرتاتيجيات التدريس 

واجلدول  ملطورة،اوالتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية 
 يبني ذل : (1)
 (4الجدول رقم )

المتوسط الحسابي الستجابات كل معلم لفقرات استبانة االتجاهات نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج اللغة العربية 
 المطورة.

رقم 
 المعلم

المتوسط 
 الحسابي

رقم 
 المعلم 

المتوسط 
 الحسابي

رقم 
 المعلم 

المتوسط 
 حسابيال

رقم 
 المعلم 

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  رقم المعلم 
 الحسابي

1 4.17 27 4.80 53 3.80 79 4.26 105 4.55 
2 3.49 28 4.26 54 4.69 80 3.91 106 3.71 
3 3.63 29 4.46 55 3.69 81 2.83 107 3.80 
4 4.00 30 3.86 56 3.69 82 3.91 108 3.97 
5 4.03 31 2.86 57 3.34 83 3.74 109 3.89 
6 4.29 32 3.80 58 4.26 84 3.63 110 3.62 
7 4.34 33 3.66 59 4.40 85 3.91 111 3.49 
8 4.31 34 3.74 60 3.69 86 3.77 112 3.29 
9 3.89 35 3.77 61 3.89 87 3.86 113 3.49 

10 4.09 36 4.09 62 4.11 88 3.57 114 4.09 
11 4.03 37 2.57 63 4.14 89 4.17 115 3.63 
12 2.76 38 4.43 64 4.23 90 4.11 116 3.51 
13 2.51 39 3.46 65 4.23 91 3.20 117 3.83 
14 4.11 40 3.86 66 3.69 92 3.54 118 4.00 
15 3.14 41 4.40 67 3.03 93 4.43 119 4.24 
16 3.97 42 3.31 68 4.31 94 3.86 120 3.77 
17 3.31 43 2.00 69 4.11 95 3.86 121 4.11 
18 3.54 44 3.49 70 4.23 96 3.94 122 4.23 
19 3.74 45 3.63 71 4.31 97 3,71 123 3.77 
20 3.49 46 3.66 72 4.31 98 4.31 124 3.66 
 (3.85) احلسا:ي املتوس  4.71 99 4.74 73 3.46 47 2.77 21
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 (0.641) حنراف املعيارياال 3,83 100 4.23 74 4.06 48 4.09 22
23 3.97 49 3.71 75 4.60 101 3.77   
24 3,94 50 3.71 76 3.96 102 3.66   
25 3.86 51 3.57 77 4.11 103 3.77   
26 2.97 52 4.63 78 4.34 104 4.69   

( أن املتوس  احلسا:ي الكلي = 1يظهر اجلدول )       
ولتحديد  (،1418الكلي )واالحنراف املعياري  (،82,4)

مّت اعتماد املعايري اآلتية للحكم  للمعلمني،مستويات االجتاه 
على اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي 
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية 

 وهي: واملتوسطة،
واجتاه حمايد من  (،2,1من  أقل-4) اجتاه سليب من

وبذل  تكون  (،2-2,4واجتاه إاجيا:ي ) (،2,1-4)
اهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس اجت

والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية 
 (.2كما هو موض  يف اجلدول )  واملتوسطة،

 (5الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات مستوى االتجاه

 % 5.7 2 (2.5أقل من  -1سليب )

 %2.9 1 (3 -2.5حمايد )أكثر من 

 -3.5اإلاجيا:ي) أكثر من 
5) 

32 91.4% 

 %100 35 اجملموع

ذوي  واملعلمات أن نسبة املعلمني ،(2من اجلدول ) يظهر
(، %1,14) بلغ االجتاه اإلاجيا:ي حنو هذه االسرتاتيجيات

قناعة تامة يف است دام وهي نسبة ممتازة تدل على 
هج املطورة اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة يف املنا

إىل أمهية تدريب  للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، باإلضافة
بدليل  يف تدريسها. ااملعلمني واملعلمات عليها قبل البد

 %11االجتاهات اإلاجيابية إىل فوق ارتفاع نسبة 
أما نسبة املعلمني واملعلمات ذوي االجتاه احملايد حنو 

(، ونسبة 1,1) اسرتاتيجيات التدريس والتقومي فقد بلغت
املعلمني ذوي االجتاه السليب حنو هذه االسرتاتيجيات 

(، وهي نسب غري مؤثرة بالقياس مع االجتاه اإلاجيا:ي، 4,2)
وهذا يدل على أن املعلمني واملعلمات لديهم اجتاهات 
إاجيابية حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي حنو هذه 

ية التطوير يعود ذل  إىل شعورهم بأمه وقد، االسرتاتيجيات
الذي نيرأ على اسرتاتيجيات التدريس والتقومي، باإلضافة إىل 
الفائدة ال  جنوها من خالل التدريب عليها من قبل وزارة 
الرتبية والتعليم، وإمياآم بالتغيري حنو األفضل، والت لص من 

واعتبار الطالب  األساليب القدمية ال  تعتمد على التلقني،
عن تعلم   ولؤ املسمية التعلمية، فهو حمور العملية التعلي

واملشاركة يف احلصول على املعرفة بإشراف املعلم، وليس 
ا، وهذا مؤشر رائع يفيد تقبل املناهج املطورة وتنفيذها تلقيه

وتقوميها باست دام اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة 
يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية 

 توسطة.وامل
باإلضافة إىل أن االجتاه اإلاجيا:ي بني املعلمني ل  عالقة 

وباالستمتاع بالعمل، وهذا شّكل لديهم بالرضا الوظيفي 
شعورا عانيفيا ظهر واضحا يف استجابات معلمي هذه الف ة 

ذات العالقة بالرضا الوظيفي، وهي  انيعلى فقرات االستب
، 44 ،41، 1، 8، 4، 6، 2، 1، 4، 1، 4الفقرات) 

41 ،44 ،41 ،42 ،46 ،44 ،48 ،41 ،11 ،14 ،
12 ،16 ،14 ،18 ،11 ،41 ،44 ،41 ،44 ،41 ،
يعود ذل  إىل و عالية جدا،  راهتم(، فقد كانت تقدي42

سرتاتيجيات التدريس والتقومي يف املناهج املطورة، ا است دام
واكتشافهم مدى جدواها يف التدريس، وكذل  تدريبهم 

دها، وقناعتهم فيها، مما عمس االجتاه على مفاهيمها وقواع
 وعززه لديهم.
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 ألن عدد اأما االجتاه السليب، فال نستطيع أن ندعوه اجتاه
(، وهي نسبة ال 11، 14الفقرتني )  دتيالفقرات ال  أ

تذكر، وقد يكون مرد ذل  راجع إىل عدم قناعة أصحاب 
و هذا االجتاه  ذه االسرتاتيجيات من باب مقاومة التغيري،أ

قد ميتل  املعلم املعرفة الكاملة عن االسرتاتيجيات، ولكن 
، ورمبا ف يكن واثقا من نفس  ليس لدي  الرغبة يف توظيفها

ومهما كان األمر، بالنسبة لالجتاه السليب يف است دامها، 
 فإن  ال يكاد يذكر بالقياس مع االجتاه اإلاجيا:ي.

تجاوز تنسبة ال  احملايد لف ة املعلمني فإآا تعد أما االجتاه
فق ، وهذه نسبة غري مؤثرة باملقارنة مع  الفقرة الواحدة

ميثل اجلمود القيمي الذي ف الجتاه احملايد ااالجتاه االاجيا:ي، ف
 رك  عيع التطورات أو الربامج التدريبية املطورة لتحسني 

وهذه النتيجة تعك أن نسبة االجتاهات االاجيابية  أداا املعلم.
غة العربية ممن يدرسون املناهج املطورة حنو ملعلمي الل

اسرتاتيجيات التدريس والتقومي هي نسبة عالية، وقد اتفقت 
(، من حيث 1111هذه النتيجة مع دراسة عّمار )

االجتاهات االاجيابية العالية ملدرسي اللغة العربية حنو مقرر 
(، من حيث 4111) تصميم الدروس، وأبو ف يذة

ة االسالمية كانت إاجيابية حنو مناهج اجتاهات معلمي الرتبي
(، من حيث االجتاهات 1116اإلسالمية، ويوري )الرتبية 

االاجيابية ملعلمي العلوم حنو القرااة كإسرتاتيجية تدريس، 
(، من حيث االجتاهات االاجيابية حنو 4116واألمسر )

(، من حيث االجتاهات 4114تقنيات التعليم، وأبو هالل)
 اد العينة حنو النشانيات املرافقة للمنهاج.االاجيابية ملعظم أفر 

(، من حيث 1144كما اختلفت مع دراسة خليفات )
أظهرت النتائج اجتاهات إاجيابية متدنية حنو اسرتاتيجيات 

 التدريس يف مناهج العلوم.
 ثانيا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها:

للغة العربية نحو "هل تختلف اتجاهات معلمي االسؤال الثاني:
اللغة العربية  استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج

المطورة باختالف الجنس, والمؤهل العلمي, والخبرة 
 التدريسية؟".

فقد مّت است راج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
الجتاهات معلمي اللغة العربية جنو اسرتاتيجيات التدريس 

املطورة للمرحلتني  املوجود يف مناهج اللغة العربية والتقومي
االبتدائية واملتوسطة، واختبار )ت( لبيان أثر كل من متغريي 

يف اجتاهات املعلمني حنو اجلنس واملؤهل العلمي 
اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة 

(،  ANOVAالعربية املطورة، و ليل التباين األحادي) 
ة بطريقة )توكي(  لبيان أثر متغري اخلربة املقارنات البعديو 

التدريسية يف اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس 
 والتقومي.

 : الجنسأواًل  
لقد مّت است راج املتوسطات احلسابية، واالحنرفات املعيارية 
الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي 

اهج اللغة العربية املطورة، واختبار )ت( لبيان املوجودة يف من
أثر متغري اجلنس يف اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات 
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة، 

 ( يبني ذل .6واجلدول )
 (6الجدول رقم )

لعربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في مناهج اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي اللغة ا
 االبتدائية والمتوسطة حسب الجنس, واختبار )ت( ألثر الجنس في االتجاهات. العربية المطورة للمرحلتين

المتوسط  عدد األفراد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت( درجة الحرية

 0.047 2.004 122 0.539 3.77 67 ذكور
    0.382 3.94 57 إنا 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ( 6يبني اجلدول )
اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات التدريس 

 اجلنس،ألثر  ىجودة يف مناهج اللغة العربية تعز والتقومي املو 
( عند مستوى الداللة 111,1بلغت قيمة ت ) إذ
(a=0,05)  لصا ح اإلنا  يف اسرتاتيجيات التقومي املوجودة

 يف مناهج اللغة العربية املطورة.
ا يف تطبيس وقد يعزى ذل  أن اإلنا  أكثر التزام  

األمر الذي ظهر من  الذكور،اسرتاتيجيات التقومي من 
وتتفس  .خالل تفوق اإلنا  على الذكور يف هذا اجلانب

عّمار  كل من:  نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات
(، من حيث االجتاهات اإلاجيابية لصا ح اإلنا  1111)

 حنو مقرر تصميم الدروس.
أبو ف يذة كما اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 

 إحصائية(، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة 4111)
تعزى ملتغريات اجلنس واخلربة واملؤهل، ودراسة 

أثر ملتغريات اجلنس (، من حيث عدم وجود 1116)اليوري

 سرتاتيجيةاكواملؤهل واخلربة يف اجتاهات املعلمني حنو القرااة  
من حيث عدم (، 4116تدريس يف العلوم. ودراسة األمسر )

ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس  وجود فروق
، يف عدم وجود (1144ؤهل واخلربة. ودراسة خليفات )وامل

للجنس، ودراسة أبو هالل فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
ذات داللة إحصائية  ث عدم وجود فروق(، من حي4114)

 تعزى ملتغري اجلنس.
 ا: المؤهل العلمي.ثانيً 

است رجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية       
الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي 

ة للمرحلتني االبتدائية املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطور 
واملتوسطة، واختبار )ت(  لبيان أثر متغري املؤهل العلمي يف 
اجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي 
املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية 

 ( يوض  ذل .4املتوسطة، واجلدول )و 

 (7جدول )
المتوسط  رادعدد األف المؤهل العلمي

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة )ت( درجة الحرية

 0.555 0.591 122 0.460 3.86 106 بكالوريوس
    0.592 3.79 18 دبلوم متوس 

( عدم وجود فروق ذات داللة 4يتض  من اجلدول )
، فقد بلغت قيمة )ت( تعزى للمؤهل العلمي إحصائية

(، وهذا يوض  222,1داللة )( عند مستوى ال214,1)
أن املؤهل العلمي ملعلمي اللغة العربية ال يؤثر يف اجتاهاهتم 

وجودة يف مناهج اللغة حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي امل
العربية املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف حمافظة 

 وتلقاه معلم الذيوقد يعود ذل  إىل أثر التدريب  اخلفجي.
، من قبل وزارة الرتبية والتعليم متمثلة يف ة العربية املطورةاللغ

 مركز التطوير الرتبوي، رغم اختالف مؤهالهتم.
 أبو ف يذهوتتفس نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

( من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 4111)

األمسر ، وكذل  دراسة كل من تعزى لصا ح املؤهل العلمي
( من 4114بو هالل )أ( و 1144وخليفات )(، 4116)

حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصا ح 
 املؤهل العلمي.

 ا: الخبرة التدريسيةثالثً 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لقد مّت است راج 

الجتاهات املعلمني حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي 
ربية املطورة للمرحلتني االبتدائية املوجودة يف كتب اللغة الع

 :( يبني ذل 8)واملتوسطة، واجلدول 
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 (8الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي 
اللغة العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الموجودة في 

والمتوسطة مناهج اللغة العربية المطورة للمرحلتين االبتدائية 
 الخبرة التدريسية. حسب

عدد  الخبرة التدريسية
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(  2أقل من )
 سنوات

67 3.82 0.477 

 0.519 3.91 36 سنة 42 -2من 

 0.425 3.85 21 سنة 42أكثر من 
 0.479 3.85 124 الكلي

 أن  ال يوجد اختالف واض ( 8يظهر من خالل اجلدول )
احلسابية واالحنرافات املعيارية حنو  يف املتوسطات

املوجودة يف مناهج اللغة  رتاتيجيات التدريس والتقومياس
 للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. العربية املطورة

ة، متّ ولتحديد داللة هذه الفروق بني املتوسطات احلسابي
( ملتغري اخلربة ANOVAحادي )است دام  ليل التباين األ

 :( يبني ذل 1دول )التدريسية، واجل
 (9جدول )

 األحادي لبيان أثر الخبرة التدريسية في اتجاهات معلمي اللغة العربية المطورة للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة.تحليل التباين 
 القيمة االحتمالية قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين
 0.663 4.13 0.96 2 0.192 بني اجملموعات

   0.232 121 28.058 داخل اجملموعات
    123 28.250 الكلي

وجود فروق ذات داللة ( عدم 1يظهر من اجلدول )     
إحصائية يف اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو اسرتاتيجيات 
التدريس والتقومي املوجودة يف مناهج اللغة العربية املطورة 

 إذاملتوسطة تعزى ألثر اخلربة التدريسية للمرحلتني االبتدائية و 
 (. 44,1بلغت قيمة ف )

وقد اتفقت نتائج الدراسة  ذا اجملال، بدراسة أبو ف يذة      
(، ودراسة أبو هالل 4116(، ودراسة األمسر )4111)
(، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 4114)

 تعزى ملتغري اخلربة.
 التوصيات:
 ميكن است الص التوصيات اآلتية:سة يف آاية الدرا

االهتمام باسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة، لتطوير  -4
 التعليم.

تعميم الربامج التدريبية ال  تعقدها وزارة الرتبية والتعليم،  -1
وقسم التطوير الرتبوي على املدارس يف خمتلف املراحل 

 التعليمية.

الربامج التدريبية، مع باستحدا  رتب للمعلمني مرتبطة  -4
وضع شرو  وضواب  لكل رتبة، مما يشجع املعلمني على 

 اجتيازها، وتطوير أنفسهم باستمرار.
تطوير أساليب واسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة،  -1

 وتدريب املعلمني عليها.  
 

 المراجع:

م(, دراسة اتجاهات معلمي العلوم في مدارس 1996) األمسر، ناصر-1
رسالة افظة نابلس للمرحلتين األساسية والثانوية نحو تقنيات التعليم, مح

 ماجستري غري منشورة، جامعة النجاو، نابلس، فلسطني.
, اتجاهات معلمي الصفين األول والثاني م(4111أبو شنب، نداا )-2

التربوي ونحو األساسيين في مديرية عمان الكبرى الثانية نحو التطور 
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Abstract: This study aims to reveal the tendencies of Arabic teachers towards the new teaching and assessment strategists in 

developed Arabic curricula for primary and intermediate stages in Al-Khafji and the effect of these factors:  sex, qualification 

and teaching experiences in their tendencies towards  these strategists . It tries to answer the following questions:  

First, what are the tendencies of Arabic teachers  towards the new teaching and assessment strategists in developed Arabic 

curricula for primary and intermediate stages in Al-Khafji with taking into consideration the previous factors? 

 Second, do the tendencies of Arabic teachers towards the new teaching and assessment strategists in developed Arabic 

curricula for primary and intermediate stages vary according to the factors like the sex, qualification and teaching 

experience?   

The sample of this study consists of 124  male and female teacher who are teaching the developed Arabic curricula in both 

primary and intermediate stages and who have undergone training for primary and intermediate stages at the public schools in 

Al-Khafji. The study has shown the following results:  

The first question: the level of the tendencies was as the following : 

The positive tendency : the percentage regarding the teaching and assessment strategists was 91.4,  

The neutral tendency: the percentage was 2.9,  

The negative tendency: the percentage was 5.7                                                 

 The second question: there were no statistical differences at this level (a=0.05) because of these two factors: the teaching 

experience and qualification. The results have shown some statistical  differences at this level (0=0.05) in the tendencies 

because of the 'sex' factor for female teachers in new assessment strategists . The percentage reached 0.047. 

 

Key words: tendencies of Arabic teachers, teaching strategists, assessment strategists, Arabic curricula.  
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تطبيق مناهج العلوم والرياضيات المطورة للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من المعلمات واقع ل يةتقييمدراسة 
 المكرمة والمشرفات بمنطقة مكة

 نسرين حسن سبحي                                                                        سوسن حممد عزالدين               

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد                                                                                                                             رياضياتاملناهج وطرق تدريس ال دكتور أستاذ  

 دةكلية الرتبية / جامعة امللك عبد العزيز جب                                                                       كلية الرتبية / جامعة امللك عبد العزيز جبدة       

 هـ9/2/6141  وقبل بتاريخ -هـ61/66/6141 قدم للنشر
 

العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية وإلقاء الضوء على أهم  ناهجواقع تطبيق مل جراء دراسة تقييميةإ يهدف البحث إىل: المستخلص
ستبانة الصعوبات اليت واجهت عملية التطبيق من وجهة نظر كل من املعلمات واملشرفات مبنطقة مكة ، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثتان بإعداد ا

 :اآليتالسؤال الرئيس  نالبحث اإلجابة عهذا حاول و  .ا على أفراد عينة البحث البيئة التعليمية( مت تطبيقه -تتضمن حمورين رئيسني )املنهج
باململكة؟ وما هي أهم الصعوبات اليت تواجه تطبيق هذه املقررات من وجهة نظر  رحلة االبتدائية ما واقع تطبيق مناهج العلوم الرياضيات املطورة بامل -س

 ؟.ات واملشرفات مبنطقة مكةكل من املعلم
 

معامل ارتباط بريسون لقياس  -لفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس أمعامل :  تيةسؤال البحث مت استخدام األساليب اإلحصائية اآل نولإلجابة ع     
( حلساب T-test) اختبار -النسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لوصف آراء الفئة املستهدفة  -االتساق الداخلي حملاور املقياس

 واملقرتحات اليت قد تفيد يف جمال البحث . ، ويف ضوء النتائج مت تقدمي جمموعة من التوصياتئة املستهدفةداللة الفروق بني آراء الف
 

 .املرحلة االبتدائية، مشرفات العلوم والرياضيات، الواقع التطبيقيتقييم املقررات، الصعوبات، املناهج املطورة، معلمات و  :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمــــة
كان هلا   ةيعيش العامل يف السنوات األخرية ثورة معلوماتي    
، األمر الذي فرض على على مجيع جوانب احلياة كبري تأثري

قط يف طريقة فهمهم واضعي املناهج إعادة النظر ليس ف
، بل يف إمكانية وضرورة استخالص مثار لعملية التعلم

 إنفجديدة من التعلم كنتيجة لتلك التطورات، وعلى ذلك 
، ضرورة ملحة يف الوقت الراهن باتتعملية تطوير املناهج 

على استيعاب  وتزداد أمهيتها ألهنا قد تؤثر بشكل كبري
ولقد اهتمت اململكة العربية السعودية  .الطالب للمعلومات

بتوجيه من خادم احلرمني الشريفني بتطوير مناهج التعليم 
هبدف بناء ، ناهج العلوم والرياضيات بشكل خاصالعام وم

له الدول املتقدمة يف هذا مناهج تضاهي أحدث ما توصلت 
ايرة لألمهية اليت حتظى هبا ، وجاء هذا االهتمام مساجملال
مها األداة د  ات يف الدول املتقدمة اليت تعالعلوم والرياضي امادت

الفعالة لتنشئة أفراد يتسمون بقدر من مرونة الفكر والقدرة 
واجهة على م فكر الناقد القادروبناء امل على اإلبداع

ولقد  .قدمةتكنولوجية مت بمستجدات العصر بأسالي
جريت الكثري من الدراسات وعقدت العديد من املؤمترات أ

العلوم والرياضيات  مقررات تطوير يت نادت بأمهيةواللجان ال
 (.144،ص2119)عبد السالم، وتصميمها

وحرصًا من وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية     
السعودية على االستفادة من نتائج الدراسات واألحباث 

اللحاق بركب التقدم والدخول يف سباق و وامللتقيات الرتبوية 
التنافس العاملي، جاء مشروع تطوير التعليم العام الذي كان 

يات الذي بدأ من أبرز مشاريعه تطوير مناهج العلوم والرياض
ته هـ يف تعميم وتطبيق مقررا6141مطلع العام الدراسي 

على جتريبه ، وذلك بعد جناح مدارس التعليم مجيععلى 
 . ناطقامل( مدرسة يف خمتلف 661)

ويعد املشروع خطوة جريئة هتدف إىل إحداث نقلة     
، ا عن املعرفةا باحثً ليصبح متعلمً  تعلمنوعية يف حياة امل

 مت العمل يفوقد ، يف حياتها هلا ذلك وموظفً  ا يفجمتهدً 

وفق معايري عاملية مع الرتكيز على آخر ما توصلت  املشروع
العاملية املتميزة يف هذا الستفادة من اخلربات واإليه األحباث 

بناء جيل إجيايب قادر على حل مشكالته دف هب، اجملال
ومشكالت جمتمعه ووطنه ويسهم بشكل فاعل يف بنائهما 

تطوير قدرات وكفايات اىل  كما يسعى املشروعقيهما.  ور 
حتسني البيئة املعلمني واملعلمات لتتواكب مع تلك املعايري و 

متت االستعانة بأحدث طبعة من  وقد ،التعليمية
األمريكية للعلوم  Mc. Graw Hillسالسل"ماك جروهل"

 . ضيات املطورةياوالر 
 ا منـعلي اراتـهذا وحيث املشروع على تنمية مه      

 ، كاالستقصاء العلمي وحل املشكالت والتفكريالتفكري
هو ف، العلمي والبحث مناخ للحوار والنقاشجياد إ، و الناقد

ا يركز على صحة ودقة املفهوم قبل أن يكون ضخً 
ا  واسعً أحدث جداًل  إال أن تطبيق تلك املناهج .للمعلومات

املشروع ، ففي حني ترى الوزارة أن بني معارض ومؤيد
يهدف إىل إعداد جيل من املبدعني واملبتكرين الذين ميكنهم 

، نقل التكنولوجيا وتطبيقاهتاوالرياضيات يف  توظيف العلوم
واالستفادة من التطور التقين والرتبوي الذي توفره بيوت 
اخلربة العاملية ليواكب النقلة الكبرية اليت تشهدها بالدنا 

لوحظ وجود تباين يف آراء  ،نافسة دول العامل املتقدمةمل
واملعلمات حول تطبيق هذه ووجهات نظر املشرفات 

أشرن اىل وجود العديد من العوائق والصعوبات  إذ، املناهج
، واليت احة بعد االنتقال ملرحلة التطبيقاليت ظهرت على الس

قد تشكل حجر عثرة يعوق عملية التطبيق من قبل 
، ناهيك عن الشكاوى ت، واملتابعة من قبل املشرفاماتاملعل

م عن مساعدة املستمرة من قبل أولياء األمور بشأن عجزه
التعامل مع هم يف االستذكار بسبب قلة وعيهم بكيفية أبنائ

، وعلى ذلك جيدن أن تلك وأساليبها هذه املقررات املطورة
 .  املأمول احلايل التحول ادم بوضعهختال  املقررات

الباحثتان بإجراء دراسة هذا املنطلق قامت من و    
 استطالعية للوقوف على مدى مناسبة املناهج املطورة
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جراء بعض املقابالت مع إ من خالللألهداف املرجوة منها 
ات للمرحلة االبتدائية بالتعليم شرفجمموعة من املعلمات وامل

( معلمة 24بلغ عددهن ) نطقة مكة املكرمةالعام مب
هذه حول واقع تطبيق  ن، للتعرف على آرائهومشرفة

اليت تعوق الصعوبات  والوقوف علىقررات يف املدارس امل
 :أيتإىل ما ي وقد أشارت نتائج الدراسة ،هذا التطبيق

ناهج املطورة وعدم الرتكيز يف املحشو املعلومات ة كثر  -
  هوساسية، فبالنسبة لكتاب النشاط فاألعلومات املعلى 

ا لطالبة خصوصً ن اكبري مبا حيويه من معلومات على س
كثرية ومتعددة ، فاألنشطة فيه  بتدائياال ولالصف األيف 

  . ا للمعلمة والطالبة وويل األمر، وسببت تشتتً املهارات
 احلديثة اليت تتطلبها املناهج املطورة، تقنياتغياب ال -

  .التجاربلعمل وافتقار بعض املدارس للمعامل 
 اطالبً  11يف الفصول واليت تصل لـ الباتكثافة عدد الط -

بالفصل جتعل تطبيق املناهج املطورة بأساليب التدريس 
 احلديثة عملية مستحيلة.

لعدم ال تستطيع املعلمة توصيل املعلومة للطالبة بسهولة  -
 لقلة،  ةبالقدر الكايف على تطبيق املناهج املطور ها تدريب

 أو عقدها مبا ال يتناسب مع أوقات أو تدوراالعقد 
 ظروف املعلمات. 

، األنشطة املوجودة يف كراسة النشاط كثرية ومتعددة -
ال يتناسب واملعلمة حتتاج إىل وقت وجهد من الطالبة و 

 ص.ت احلصاوقأمع 
أساليب عرض املادة العلمية يف املقررات أعلى من  -

ل تفكريها من جما مستوى طالبات املرحلة االبتدائية وأبعد
 ةمطلوب من الطالب فعلى سبيل املثال ،العقلي واجلسدي

كتب يف منهج تقرأ و تيف الصف األول االبتدائي أن 
احلروف  تقن بعد  تمل ي وه اسجل األنشطة بيدهتالعلوم و 
اعتمدت  املنتجة للمشروعشركة األمريكية وال ، اهلجائية

طالب الصف األول يف أمريكا درسوا مجيع ن أ على

عدد كبري من األطفال  الفلة رياض األطفال، خبمرح
 .باململكة

 اوليس خيارً  أن التطوير حاجة ملحةمن هنا جند     
يف سواء قد يكون يف املقررات املطورة خلل ف، اوحً مطر 

، أو عدم مواءمة أعداد احلصص حجمهتنظيم احملتوى أو 
يعرتيه القصور وقابل للتعديل والتطوير  يفهو عمل بشر 

تطويرية هو ما  هذا املشروع كفلسفة وكخطوةولكن 
مت نه إ إذ، ا من الدراسةالتطبيق حيتاج مزيدً ، إال أن ننشده

، لدراستها طالباتتهيئة الب البدءاملناهج دون  يقتطب
تأهيل البيئة املدرسية املشروع األوىل قبل البدء بتطبيق و 

 .التطبيقمرحلة أيت تواهليئة التعليمية ومن مث 
 ن يفا، ومما ملسته الباحثتاء السابقةوء اآلر ويف ض    

مقابالت عديدة قامتا هبا مع عدد من معلمات ومشرفات 
أشرن إىل وجود  فقد، رياضيات للمرحلة االبتدائيةوال العلوم

ا ، وحرصً ن وجهة نظرهمملناهج متلك ابعض االنتقادات ل
 على تقدمي بعض املقرتحات اليت تأمالن أن نيمن الباحثت

، ظهرت احلاجة إىل يف االرتقاء مبستوى تلك املناهج تسهم
العلوم لواقع تطبيق مشروع مناهج  ةمييإجراء دراسة تقي

من وجهة نظر املشرفات واملعلمات  والرياضيات املطورة
هم جيابيات والسلبيات اليت تواجهلتحديد اإلمبنطقة مكة 

نه مل يسبق أن مت تقومي  إ إذ. و أثناء تطبيق هذه املناهج
على  –تب العلوم والرياضيات املطورة للمرحلة االبتدائية ك

البحث  الذا ارتأتا ضرورة إجراء هذ -تني حد علم الباحث
للمسامهة يف تضييق الفجوة هلذه الصعوبات والعمل على 

 املشروع. التغلب عليها كمحاولة إلجناح
  مشكلة البحث:

 الذيلقد كان للتطورات املعاصرة واالنفجار املعريف      
بامليدان الرتبوي أثر على االهتمام مبقررات التعليم العام  حلق

ويف امللتقى ، امللحة إلعادة النظر يف حمتواها وأظهر احلاجة
الذي نظمته كلية املعلمني باألحساء بالتعاون مع مجعية 

)ملتقى الكتاب املدرسي السعودي أصالة  جسنت بعنوان
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أكد على أمهية ، هـ4/4/6124والذي عقد يف  وجتديد (
ة ، مع مراعادرسية يف ضوء املعايري العامليةتطوير الكتب امل

عداد ، ومن توصياته ضرورة إاجتاهات اجملتمع وثوابته وقيمه
األمر ، ا يتماشى مع عملية التطويرعدادً دريبه إاملعلم وت

ولني وواضعي املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم ؤ الذي دعا املس
 إذ، ا بالعلوم والرياضياتملقررات بدءً تطوير ا إىل بناء مشروع

،  سيةمت إحداث تغيريات جذرية فيها مبختلف املراحل الدرا
على  علمنياملو  شرفنياملكما قامت الوزارة بتدريب كل من 

 ت، وحثالتعامل معهاأسس تدريس هذه املقررات وأساليب 
 مجيع املشاركني يف امليدان الرتبوي على تزويدها باملقرتحات

وامللحوظات اليت قد تسهم يف االرتقاء مبستوى تلك 
. الوطنية املقررات والتحسني من صورهتا من أجل املصلحة

االنتقادات  العديد منوعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت 
 وهو أمر طبيعي، بعد تطبيقها يف املدارس لتلك املقررات

 ن جممل الدراسات اليت تناولت تقومي الكتبإ إذومتوقع ، 
أنه ى املدرسية على املستوى العريب واألجنيب تكاد جتمع عل

مجيع  توفرت فيه ال توجد جودة مطلقة لكتاب مدرسي
ن مجيع الكتب إ ، بللشروط الرتبوية والعلمية والفنيةا

سلمة )وظيفية  وإمافنية  وإماتتضمن مشكالت إما تربوية 
وقد شعرت الباحثتان باملشكلة من  .(41ص، 2111،

ئج التوصيات واملؤمترات والدراسات السابقة ، ومن خالل نتا
بتدائية مبنطقة خالل الزيارات امليدانية املتكررة للمدارس اال

أكدت خالهلا معظم املعلمات واملشرفات  إذ، مكة املكرمة
بسبب ما وبات يف تطبيق املقررات املطورة إأهنن يواجهن صع

التدريب الكايف لغياب  وإمامكانات املادية عدم توفر اإل
. خلقلة الوعي أو لضيق الوقت ... إ، أو لعلى التعامل معها

واقع لتقييم  دراسةجراء إىل إاألمر الذي دعا الباحثتني 
طورة باملرحلة االبتدائية املتطبيق مناهج العلوم الرياضيات 

الصعوبات اليت برز أ، والوقوف على نطقة مكة املكرمةمب
املعلمات  من وجهة نظرتواجه تطبيق هذه املقررات 

 واملشرفات.

  لة البحث:أسئ
 :ةيتاآل تساؤالتال نحلايل اإلجابة عحياول البحث ا   

الرياضيات املطورة باملرحلة و ما واقع تطبيق مناهج العلوم  .6
من وجهة نظر معلمات  نطقة مكة املكرمةمب االبتدائية

 العلوم والرياضيات ؟
الرياضيات املطورة باملرحلة و ما واقع تطبيق مناهج العلوم  .2

 من وجهة نظر املشرفات؟ نطقة مكة املكرمةاالبتدائية مب
هل يوجد اختالف بني آراء املعلمات واملشرفات فيما  .4

 يتعلق بواقع تطبيق املناهج املطورة باملرحلة االبتدائية ؟
 :أهميـة البحث

إن اختيار موضوع البحث مبين على أساس األمهية اليت     
على رأس أهم  لكوهناحتتلها مقررات العلوم والرياضيات 

فروع املعرفة اليت يهتم هبا أي جمتمع يبغي التقدم ومالحقة 
 :أيتما يوتتمثل أمهية البحث في ،شىت اجملاالت التطور يف

خطوة حنو تقييم مشروع وطين لتطوير مناهج  د  يع -6
باململكة باملرحلة االبتدائية لعلوم والرياضيات واملطبق حالياً ا

 العربية السعودية. 
يتمشى البحث مع االجتاهات احلديثة يف بناء وتطوير  -2

، مبا خيدم جمال التعليم وتوظيف مقررات العلوم والرياضيات
بدعوة القائمني على بناء وتصميم تلك املناهج لتبين طرق 

تبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر جديدة تأخذ بعني االع
 .تطالباعلى أداء ال

قد يسهم البحث يف الكشف عن الصعوبات اليت  -4
باملرحلة بطريقة فعالة قررات املطورة املحتول دون تطبيق 

 عنولون ؤ منها املس ميكن أن يستفيد من مثاالبتدائية و 
ميثل البحث دلياًل ملن يعمل يف  إذ ،لتغلب عليهالاملناهج 

 مشرفاً. مأمدرساً كان سواء أتدريس العلوم والرياضيات 
ولني عن مناهج التعليم ؤ تزويد املس ىلإالبحث  يسعى -1

باملقرتحات اليت قد تزيد من   اململكةب للمرحلة االبتدائية 
 . ملشروعفعالية ا
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التعليم مراحل  تناول البحث مرحلة حساسة ومهمة من -1
 ،، واليت تعد اللبنة اليت يقوم عليها بناء خربات املتعلمالعام

 هيو  ،باجملتمعواليت تعتمد عليها خطط وبرامج التنمية 
 .املرحلة االبتدائية

احلاجة امللحة ملثل هذه البحوث والدراسات التقوميية  -1
، لعام واملطبقة حديثًا يف اململكةللمناهج املطورة بالتعليم ا

البحث من أوائل البحوث د  يعنيالباحثتيف حدود علم و 
تطوير ل تسعى بداية لبحوث مستقبليةال، و يف هذا اجملال

 دمة التعليم العام.هبدف خاملناهج 
 الرياضياتو تقدمي تصور مقرتح لتطبيق مناهج العلوم  -4

، حبيث جتعله صاحلاً ستهدفةراء الفئة املآاملطورة يف ضوء 
 لالستخدام بفاعلية.

ومقرتحات قد تفيد القائمني على عملية تقدمي آراء  -8
 تطوير املناهج.
                                          :أهداف البحث

 :ما يأيتدد أهداف البحث احلايل فيتتح
 الرياضيات املطورةو حتديد واقع تطبيق مناهج العلوم  .6

 .لة االبتدائيةباملرح
ه جيابيات والصعوبات اليت تواجالكشف عن اإل .2

معلمات املرحلة االبتدائية أثناء قيامهن بتدريس 
 .قررات املطورةامل

جيابيات والصعوبات اليت تواجه الكشف عن اإل .4
على املعلمات شرافهن إمشرفات املرحلة االبتدائية أثناء 

 .الرياضيات املطورةو عند تطبيق مناهج العلوم 
تواجه  وضع تصور مقرتح للتغلب على الصعوبات اليت .1

وذلك لزيادة فعالية  ،كل من املشرفات واملعلمات
 قررات املطورة باملرحلة االبتدائية.امل تطبيق

 :مصطلحات البحث
( تعريف 2114أورد أبو جادو)  :Assessment التقييم
للتقييم بأنه إصدار حكم لغرض ما على  Bloomبلوم 

وأنه  ،أو احللول أو الطرق أو املواد قيمة األفكار أو األعمال

لتقدير مدى  يتضمن استخدام احملكات واملستويات واملعايري 
 ص" التقييم كميًا وكيفياً  ، ويكونكفاية األشياء ودقتها

648. 
 كما يعرف بأنه إصدار حكم بناًء على وصف كمي أو  -
 (.41ص،6981، و كمي وكيفي معاً )أبو لبدةأكيفي   

: قياس مقدار التفاوت بني بأنها وتعرفه الباحثتان إجرائيً  -
حول الصعوبات اليت تواجه تطبيق استجابات أفراد العينة 

 .ومقارنتها مبا هو مطلوباملقررات املطورة 
 امت تعريفها إجرائيً مناهج العلوم والرياضيات المطورة :-

طالبات : كتب العلوم والرياضيات املقرر تدريسها لبأهنا
 .م2119 -هـ 6141االبتدائية طبعة عام  ملرحلةا

 : تمع وعينة البحثمج
العلوم  معلماتل جمتمع البحث يف مجيع مشرفات و متث      

 يف حني، املكرمةالرياضيات باملرحلة االبتدائية مبنطقة مكة و 
من عينة البحث على عينة ممثلة للفئة املستهدفة  اقتصرت

ل ، واجلدو بطريقة عشوائية نختيارهاملعلمات واملشرفات مت ا
 :( يوضح هذا التوزيع6 )اآليت

 ( توزيع أفراد العينة 1جدول رقم ) 

 البيان
اجملتمع  
األصلي 
 للمعلمات

عينة 
 املعلمات

نسبة العينة 
 للمجتمع

اجملتمع  
األصلي 
 للمشرفات

عينة 
 املشرفات

نسبة 
العينة 

 للمجتمع

 %41 42 96 %61 16 421 جدة
 %41 28 81 %64 11 248 مكة
 %19 11 646 %44 96 118 اجملموع

 

 : حدود البحث
مت تطبيق البحث احلايل خالل الفصل  :حدود زمنية -

 .هـ6144/6141الدراسي األول لعام 
مت تطبيق البحث احلايل على عينة ممثلة  :حدود بشرية -

 ( مشرفة 11( معلمة و)96بلغت )للفئة املستهدفة  
 .مكة وجدة امدينت :حدود مكانية -
الرياضيات املطورة و مقررات العلوم  :حدود موضوعية -

 .االبتدائية واملطبقة باملرحلة
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 :النظري والدراسات السابقةطار اإل
 :يأت: ويتضمن ما ياإلطار النظري أوالً :

 .الرياضياتة عن مشروع تطوير مناهج العلوم و نبذ -6
باملرحلة  واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات املطورة -2

  التعليم العام باململكة.االبتدائية مبدارس 
 . تواجه تطبيق املقررات املطورةالصعوبات اليت -4

 نبذة عن مشروع تطوير مناهج العلوم و الرياضيات:
يتمثل هذا املشروع يف موائمة سالسل عاملية متميزة      

ملناهج العلوم والرياضيات جلميع مراحل التعليم العام 
لتطبيقها يف اململكة مطابقة ملواصفات ومعايري اجمللس 

، والذي يضع معايري طين للعلوم والرياضيات يف أمريكاالو 
ضع يتطلب وجودها يف املناهج ، مث تقوم شركات عديدة بو 

وف وتكون مطابقة سلسلة مناهج متكاملة وجلميع الصف
وقد اختارت اململكة إحدى هذه الشركات  ،لتلك املعايري

، كما للتعاقد معها McGraw Hill Education وهي شركة
لتقوم بتعريب وطباعة هذه املناهج.  اختارت شركة العبيكان 

 : (2161،لعبيكانا)ة للمشروع مربرات رئيس ةوهناك ثالث
جمايل العلوم  ة يف مواكبة التطور يفاململكرغبة  -6

والرياضيات واملستجدات يف جمال تصميم املواد التعليمية 
تدريسها وتقوميها مبا يتالءم مع املعايري  واسرتاتيجيات

وتوفري بيئات تعلم  العاملية والنظريات الرتبوية احلديثة،
مشجعة على حتقيق مستويات جودة عالية وحتسني 

 .يف هذا اجملال وتوظيف التطور التقينتعلمني ملحتصيل ا
ماديت  العلوم  رفع مستوى حتصيل املتعلمني يف املنطقة يف -2

املستوى  والرياضيات ليتسىن هلم منافسة أقراهنم على
 .العاملي

اخلاص لإلسهام يف صناعة  إتاحة الفرصة أمام القطاع-4
 االستفادة مناملواد التعليمية وإنتاجها يف دول املنطقة، مع 

اخلربة العاملية والتوجهات املعاصرة يف إحداث نقلة نوعية يف 
العلمي وأسلوب العرض  املناهج من حيث اإلعداد

 واستخدام التقنيات احلديثة.

 وقد مت جتريب املشروع يف العام الدراسي     
 661( إدارة تعليمية مبا يقارب 61هـ  يف )6129/6141

من مث ، و مستوى اململكةبنات( على -)بننيمدرسة 
اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم تطبيقه على مجيع مدارس 

الصف بهـ 6141/6146من العام الدراسي ااململكة بدءً 
ويف العام الدراسي  واألول املتوسط، األول والرابع االبتدائي

هـ طبق على الصف الثاين واخلامس ابتدائي 6146/6142
 .، وهكذااين املتوسطوالث

 :يةتسفة المشروع على المبادئ اآلند فلوتست
اإلثارة املعتمدة على  -2.حول املتعلم التعليم املتمركز -6

تبادل  -1. التعلم مبداخل متعددة -4تعددة .الوسائط امل
التعلم من  -1والتواصل هبا ومتثيلها بطرائق متعددة . املعرفة

القائم على التعلم النشط -1 ،خالل العمل التعاوين
 -8 تنمية مهارات التفكري، -4، االستكشاف واالستقصاء

تنمية قدرات  -9، نمية قرارات صناعة الذات واختاذهت
ربط التعلم  -61املتعلم على تقدمي املبادرات املخططة،

 .( 2114) املقبل ،  ةيبسياقات حياتيه حقيق
الرياضيات العلوم و  بناء مناهج-6المشروع إلى : ويهدف
بالعلوم  املدرسية اخلاصة التعليمية الداعمة هلا )الكتبواملواد 

ات النشاطات،كراس كراسات أدلة املعلمني، والرياضيات،
(  التعليمية املدجمةص األقرا الشفافيات، ،يالعمل التجريب

له الدول املتقدمة يف هذا ما توصلت  آخر مبا يضاهي
احلصول على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات  -2 ؛اجملال

من املعايري والبحوث التقوميية يف  ومراكز البحث العلمي
 -4؛ املستوى الدويل جمال تطوير العلوم والرياضيات على

العاملية البارزة واملتخصصة يف  االستفادة من نتاج اخلربات
عمليات  إنتاج املواد التعليمية املساندة، وتوظيف التقنية يف

 -1؛ عليم العاميف مدارس الت هذه املقرراتتطبيق مناهج 
اململكة  التطوير املهين للمعلمني واملشرفني وخرباء املناهج يف

من خالل الدعم والتطوير املستمر من بيوت اخلربة العاملية 
، ومن خالل التدريب على اجملال املتخصصة يف هذا
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 أساليب التدريس والتقومي واإلدارة الصفية ودمج التقنية يف
التعلم  مبادئو  تعلمني مبا يتفقحتسني مستوى امل -1؛التعليم
 والتعلم الذايت والوصول للمعرفة وبنائها. النشط

إىل إعداد املواد يهدف املشروع  :المشروعمخرجات 
كراس ،  : كتاب الطالبتعليمية أساسيةاد : مو يةتالتعليمية اآل

: حقيبة املعلم ية؛ ومواد تعليمية اختيار النشاط، دليل املعلم
، أقراص دليل التقومي، أشرطة فيديوية، لألنشطة الصف

 نرتنتقع اإلاومو  ، ملصقات ومطويات وشفافيات،جمةمد
  .(2114املقبل، )

يقدم املشروع جمموعة المكتسبات المتوقعة من المشروع :
 :املكتسبات، نورد منهامن 

يؤكد تصميم املوقف التعليمي  :متقدمه نظريه تربويه أواًل:
يف مناهج العلوم والرياضيات املستهدفة يف املشروع على 

ت الالزمة من خالل املعارف واملهارا نياملتعلم إكساب
؛ تنميه مهارات التفكري وحل املشكالت :يةتاألسس اآل

واضعة؛ التعبري الرعاية للقدرات املت ؛التطبيقات احلياتية
لم؛ التواصل التقنية لتحسني التع ، توظيفالعلمي واالتصال

؛ ، العناية بالقدرات املتميزةايت؛ التعلم الذمع األسرة واجملتمع
 . العرض والتصميم واإلخراج ةجود
 ؛فيديو ؛ أفالمطالبكتاب ال  :مواد تعليمية متطورة ثانياً:

 مصفوفات املدى ؛؛ دليل املعلم؛ شفافياتةمصورات متقدم
؛ (نرتنتالشبكة اإلعالمية )اإل إثرائي علىموقع  ؛والتتابع

كتب متنوعة للنشاط )كتاب التفكري،   ،C.Dة أقراص مدجم
 كتاب التمارين ..( ،د التعليميةكتاب التحدي، كتاب املوار 

 ( . 2114، ) املقبل
 تطوير الكفايات املهنية للمتخصصني: ثالثاً:

للمعلمني واملعلمات  ةتصميم حقائب وبرامج تدريبي -6
  .واملشرفني واملشرفات الرتبويني

ومشريف  تدريب املتخصصني من املشرفني الرتبويني -2
تدريب املعلمني  -4)بنات، وبنني(؛  واملؤلفني املناهج

 يف مجيع اإلدارات التعليمية باململكة.

منتجات التعليمية لتقومي وتطوير وحتديث سنوي ل رابعاً:
ية من خالل التقارير اليت تصل جلميع الصفوف الدراس

 .(2161)العبيكان،  جودة هذه املنتجات  عنلوزارة ل
 واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات المطورة :

ل حتقيقها من جيابيات واألهداف املأمو يف مقابل اإل     
، كان هناك العديد من السلبيات اليت قبل واضعي الربنامج

، وتطبيق بتنفيذ املشروعهر من خالل البدء بدأت تظ
، فقد كان حشو املعلومات قررات املطورة يف املدارسامل

ة هي السمة البارزة يف وعدم الرتكيز على املعلومات األساسي
أدى إىل مضاعفة عدد احلصص املقررة  مما، تلك الكتب

، اإىل إجهاد املعلمة والطالبة وسببت امللل لكليهما أيضً و 
ىل الرتكيز على إهناء تلك إوقد أدى ذلك الوضع باملعلمة 

 املناهج يف الوقت املناسب بدون معرفة مدى استيعاب
عن توصيل املعلومة للطالبة ها . ناهيك عن عجز الطالبة

دورات لتدريس تلك املناهج أو عقدها البسهولة لقلة عقد 
، إىل جانب تناسب مع أوقات أو ظروف املعلماتمبا ال ي

لشكوى املستمرة من قبل املعلمات من صعوبة تطبيق كتب ا
، ألن الوقت ال ، الذي يسمينه )الكتاب املهمل(طالنشا

يسعف لإلطالع عليه لكثرة األنشطة فيه واليت ال تتفق مع 
إىل جانب كثرهتا متعددة املهارات مما وهي عدد احلصص ، 

من  االستبعادهذلك  أدى للمعلمة والطالبة اسببت تشتتً 
قبل معظم املعلمات .كما نالحظ أن بعض املعلومات اليت 

لوحظ أن أولياء  إذ ،البةحتتويها الكتب أعلى من سن الط
األمور جيدون صعوبة بالغة يف فهم مواضيع املقررات 

تتناسب مع  واستيعاهبا ملساعدة أطفاهلم ومتابعتهم ، ألهنا ال
على  فاملطلع على كتب الرياضيات جيدها حتتوي أعمارهم ،

مسائل جربية وأعداد ضمن املليون وأكثر ، ناهيك عن مادة 
 العلوم اليت تعتمد على الفرضيات واالستقصاء والتجارب

على أطفال املرحلة  غريبة دوما حتويه من مسميات تع
 .االبتدائية
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يشاطر هذا الرأي مدير معهد العاصمة للمراحل األولية     
الذي أبدى  (2161)الرياض، األستاذ عبداهلل الدخيل

فيها  (كما يقول)فاملناهج  ،استغرابه من طرح هذه املناهج
لب منه فهمها يف هذا السن كالط طالبعبارات ال ميكن لل

 ، فالطالب يف هذا السن غريبأن يشرح األمناط والقياس
، إىل جانب وجود بعض قادر على استيعاب هذه املسميات

ة اليت ال تناسب مستوى الدروس واألبواب غري املتكامل
مثل اهلندسة الفراغية. وهناك قضية  تفكري الطالب وعمره
البات مما يزيد الفصول بالط ، وتكدستكرار بعض الدروس

والتقنيات الوسائل غياب ، ناهيك عن من تفاقم املشكلة
ؤهلة لتحقيق أهداف املغري  التعليمية واملباين املدرسية

 .املشروع
من  دت إىل ضياع اهلدف الرئيسعوامل أكل هذه ال    

، فحبذا لو يعاد النظر فيها ومدى تطبيق تلك املقررات
. فقد ذكر كل هذه الصعوبات ومن مث تطبيقها  تناسبها مع

( أنه على الرغم 24،ص  2161والشثري للرياض ) اجلميعة
يف إعداد  من اجلهود الكبرية اليت بذلتها وزارة الرتبية والتعليم

، إاّل أنه من الواضح أن "تدريب وبناء املناهج املطورة
املعلم"، وتوفري التجهيزات يف املدارس، مها مصدر القلق يف 

، ولكن املشكلة أن يء، فاملنهج اجلديد بر وف من الفشلاخل
مل تستوعب هذا  ، كما أن األسرة أيضاً يأ له بعداملعلم مل يه

 بتأهيلهم ر التعليمي أواًل . فاألوىل إعداد الكادالتغيري
، إال أن بة حىت يستطيعوا تطوير الطالببالدورات املناس

املعلمني الذين حضروا العديد من الدورات اليت تقيمها 
طورة وجدوا أهنا دورات غري الوزارة للتعريف باملناهج امل

 اتعد عملية التطوير ناقصة إذا مل يصاحبه إذ، جمدية
املعلمني املهارات واملعلومات  بغية إكساباجليد تدريب ال

واالجتاهات اليت تؤهلهم للتعامل مع املناهج املطورة بكل  
، ويضيف (298 ص،2111، ة واقتدار )اخلليفةكفاء

ال ينفصل عن تطوير ( إن تدريب املعلمني 2111احلارثي )
ن املعلم هو الذي يرتجم املنهاج املطور من إاملناهج ، إذ 

عامل داخل غرفة الدرس حرب على ورق إىل سلوك وت
 (.94)ص
صعوبة تطبيق املشروع باتت تربك   يتضح مما سبق أن    

يعمل يف امليدان الرتبوي من معلم إىل طالب إىل  كل من
، ةفكرة رائعإن مشروع التطوير  إذ، إشرافيةو أإدارية  هيئة

ن يلحق أ، وخنشى من البحثا ولكن التطبيق حيتاج مزيدً 
والضحايا تزداد نتيجة العشوائية هذا املشروع بسابقيه 

، هج املطور ذا قيمة عالية يف ذاتهواالرجتالية . فقد يكون املن
ى وحيتوي عل ،على أسس سليمة ونظرية صحيحة اوقائمً 

، ولكنه رمبا تكون جدواه مكونات جيدة ومادة علمية مفيدة
وفائدته حمدودة بسبب أنه ال يناسب املتعلمني الذين 

أو  و بسبب أن املعلمني ال جييدون تدريسه،، أمثالً يدرسونه 
اخلليفة، مكانات البيئة اليت يطبق فيها )رمبا عدم مالءمته إل

 .(248 ،ص2111
من هنا بدأ املهتمون والقائمون على قطاع التعليم العام     

بالتفكري يف أساليب جديدة وطرح حلول بديلة للتكيف مع 
جه تطبيق بعض التحديات وتذليل الصعوبات اليت توا

حيث ان تطبيق أي برنامج يتطلب  ،طورةقررات املامل
 .ظهراالستعداد اجليد ومعرفة العوائق اليت من املمكن أن ت

 

 :تي تواجه تطبيق المقررات المطورةالصعوبات ال
بناء على ما سبق مت تصنيف الصعوبات اليت قد تواجه   

 :مهاني ملقررات املطورة إىل حمورين رئيستطبيق ا
 ، وطرقاألهداف، واحملتوى ويتضمن لمنهج:ا :أوالً 

 التقومي.و ، ، واألنشطة والتمارينالتدريس
 

املكونات هذا احملور  التعليمية: ويتضمن البيئة: ثانياً 
 ، واجلوانب التنظيمية.املادية، واملكونات البشرية

 :بالنسبة للمنهج (  أ
اليت تتبلور ملا كان الكتاب املدرسي هو الوثيقة الرمسية    

ديث، وهو مجيع مكونات عناصر املنهج مبفهومه احل فيها
، واملرجع الرئيس للعملية التعليمية العمود الفقري للمنهج



 ...سوسن عزالدين ونسرين سبحي: دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرياضيات املطورة للمرحلة االبتدائية 

 

113 

، وجب االهتمام به من حيث مواصفاته واملرتجم ألهدافها
 ،العسيالنة )اليت ينبغي أن تتوفر فيه وفق املعايري احلديث

ة تطوير املناهج وعلى ذلك فقد تضمنت عملي، (2166،4
 :تيةعناصر اآلال
تسعى املناهج املطورة إىل حتقيق أهداف  :األهداف -1

تقوم على مستويات عقلية عالية واستخدام مهارات متقدمة 
، مما الرتكيب، التقصي، االستنتاج كالتحليل، يف التفكري،

يف مستويات تفكري وحتصيل  يساعد على حتقيق جودة عالية
 .الطالب

ويتمثل يف مضمون وطبيعة وكمية  المحتوى: -2
 بتكثيف احملتوى اهتمت فقد، الكتب املطورة يفاملعلومات 

وبناء حصيلته  تعلميف تشكيل شخصية امل امهمً  لكونه
نب االهتمام ، إىل جالديه املعرفية وتنمية العادات احلسنة

لونة ، وتكثيف الصور وعرضها مبإخراج الكتب وشكلها
 .اهلدف منها وكبرية حىت تؤدي

تتطلب املناهج : استراتيجيات التدريس ووسائله-3
، ات تدريس حديثة ومتنوعةاملطورة استخدام اسرتاتيجي

 اطً ي، وجتعل الطالب نشبل الفروق الفردية بني املتعلمنيتقال
. كما تشجع على االهتمام يف العملية التعليمية اجيابيً إو 

التكنولوجيا تواكب عصر لباستخدام التقنيات احلديثة 
 املعرفية الذي يعيشه يف الوقت احلاضر.

كما اهتمت املناهج املطورة   :اتريناألنشطة والتم-4
يف كتاب النشاط والتنوع يف  التمريناتبزيادة عدد األنشطة و 

 .ويف طرق وأساليب عرضها وتطبيقها درجة الصعوبة 
ىل استخدام أساليب إتسعى املناهج املطورة التقويم :-5 

التأكيد على أمهية التنوع  معحديثة يف تقومي أداء الطالب، 
  من الرتكيز على األساليب التقليدية.فيها بداًل 

 : ( بالنسبة للبيئة التعليمية ب
يتطلب تطبيق املناهج املطورة بيئة مدرسية من نوع     

 خاص تتوفر فيه خمتلف اإلمكانات حىت تكون مؤهلة

املناهج وتساعد على تنفيذها يف سهولة  تلكتطبيق ل
 ، وميكن تصنيف تلك اإلمكانات إىل:مرونةو 

مثل املعامل واألجهزة واحملاليل  :ماديةالجوانب ال-1
)أشرطة الفيديو_ األقراص  اليت ختدم املنهجواألدوات واملواد 

 والشفافيات امللصقات اللوحات التوضيحية -املدجمة
وغريها من اإلمكانات اليت  نرتنت(قع اإلامو و  والبطاقات

رفع لل، املعلومة للطالب سهلتو املنهج  املعلم يف شرحتساعد 
 خمرجات التعليم.من مستوى 

  :ومتثلت يف: بشريةالجوانب ال-2
كمحضري املعامل الذين يعينون املعلم : الكوادر الفنية

عداد التجارب الكثرية اليت جتهيز املواد واألدوات إل على
وكذلك خمتصي احلاسوب الالزم  هبا الكتب املطورة،تزخر 

 ليهم وقت احلاجةيث ميكن اللجوء إتوفرهم يف املدارس حب
عليه العبء  املعلم العامل الرئيس الذي يقع د  عي المعلم :

، األمر الذي حدا كرب واألهم يف تطبيق تلك املناهجاأل
إىل التأكيد على ضرورة إخضاع املعلمني  برجال التطوير

م النفسية واملعلمات للتدريب املكثف مبا يالمس احتياجاهت
تتكون لديهم القدرة ل، وتقدمي احلوافز التشجيعية هلم واملهارية

 الكافية لتطبيق املشروع بطريقة فعالة وناجحة.
يعد احملور الرئيس الذي تتمركز عليه  ألن املتعلم: المتعلم

 هنا تسعىإ، فيف حركة تطوير املقرراتالعملية التعليمية 
من  وإزالة الرهبة واخلوف لديه اً بدئيم تهجاهدة إىل هتيئ

، األمر الذي قد حيول دون حتقيق عملية التطوير نفسها
، بسبب اعتياده على التعلم بالطرق أهداف املشروع

 دوره يف التعلم باالسرتاتيجياتب تهالتقليدية وعدم خرب 
 .ن أساسيات تطبيق املناهج املطورةاحلديثة اليت تعد م

يف النواحي اإلدارية  تتمثلو  :الجوانب التنظيمية -3
ولة ؤ يئة للربنامج من قبل اجلهات املسومرحلة اإلعداد والته

، من حيث تنظيم شروع لضمان جناحه وحتقيق أهدافهعن امل
لتعريفهم باملشروع  التدريبية للمعلمني واملشرفنيالدورات 
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إعداد املقررات والكتب املصاحبة وتوفريها يف و ، وآلية تنفيذه
 . واملعلمات يف الوقت نفسه ..إخلللمعلمنياملكتبة 

 :ثانياً : الدراسات السابقة
 قرراتممي تقو اهتمت الكثري من البحوث والدراسات ب  

 أن غريالعلوم والرياضيات ملراحل التعليم العام باململكة، 
طورة من حيث قررات املتقييم املتناولت اليت دراسات ال

د علم على ح) حمتواها أو صعوبات تطبيقها كانت حمدودة
ذات الصلة  الدراساتهم  عرض ألأيتوفيما ي، الباحثتني(

 :مبوضوع الدراسة احلالية
ىل حتديد قيم الرياضيات ( وسعت إ2162دراسة الدهش )  

العام باململكة العربية املتضمنة يف الكتب املطورة مبراحل التعليم 
 قائمة بإعداد، ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث السعودية

، وقد متثلت عينة ( قيمة11تشمل قيم الرياضيات وتضمنت )
ول املتوسط لعام األ البحث يف كتاب الرياضيات املطور للصف

، وكشفت النتائج عن قصور الكتب عن هـ6141-6146
الوفاء مبتطلبات بعض القيم الرياضية وتركيزها على كم 

عادة صياغة الكتب مبا ، وأوصى الباحث بضرورة إملعلوماتا
مل مع القيم هبا وتدريب املعلمني التدريب اجليد للتعا وجوديعزز 

دراسة العسيالن هدفت  . كماتلك املقررات بطريقة فعالة
لتعرف على مدى حتقيق كتاب العلوم املطور للصف ل( 2166)

 األول املتوسط ملعايري اجلودة الشاملة يف جوانبه األساسية
ذلك  ولتحقيق، التقومي( أساليب-األهداف-احملتوى-)اإلخراج

يف ضوء جمموعة من  مت إعداد أداة لتحليل الكتب عينة الدراسة
لنسب املئوية للحصول التكرارات وا مت تطبيق، و معايري اجلودة
، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر يف على النتائج
حيث إخراجه وحمتواه باإلضافة إىل تدعيم اجلانب  الكتاب من

حمتوى   قوميإىل ت (2161 )الزهراينالوجداين. وهدفت دراسة 
سة املطورة للمرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات درا كتب العلوم

ات والعلوم جملال حمتوى العلوم التوجهات الدولية للرياضي
( واجملال علم البيئة-علم األرض-األحياء-اءالكيمي-الفيزياء)

املعريف واالستقصاء العلمي الواجب توفرها يف حمتوى هذه 

حمتوى املقررات املقررات ، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل 
النتائج عن وجود  ، وقد أسفرتعدادهمن خالل أداة من إ

قصور يف حمتوى املقررات عند مقارنتها مبتطلبات دراسة 
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم الرئيسية والفرعية يف جمال 

، عرفية ومهارات االستقصاء العلمياحملتوى وبعض املتطلبات امل
. تمرارية والتتابع لبعض املتطلباتىل جانب عدم توفر االسإ

إىل تقومي وصفية هدفت ( دراسة 2118)إبراهيم  وأجرى
الكتب املطورة ملادة الرياضيات للصفوف الثالثة األوىل من 
املرحلة االبتدائية املطبقة حديثًا يف مصر يف ضوء آراء معلمي 

ىل تقييم ( إ2111وهدفت دراسة صفاء خبيتان )، الرياضيات
 من منهج العلوم الفلسطيين املطور للمرحلة األساسية املمتدة

الصف األول والعاشر من وجهة نظر املشرفني ومعلمي مادة 
فظة مشال فلسطني للعام العلوم يف املدارس احلكومية يف حما

 ا( معلمً 499، وتكون جمتمع الدراسة من )2111-2111
( مثلت ما نسبته 29ئية بلغت )ومعلمة مت أخذ عينة عشوا

 ( فقرة44) من ، وقد مت توزيع استبانة عليهم تكونت21%
-جماالت )األهداف 1تقيس فاعلية منهج العلوم املطور يف 

العالقة بني املنهج والتكنولوجيا -التقييم-األنشطة-احملتوى
مستوى املعلمات يف تطبيق  واجملتمع( وقد أظهرت النتائج تدين

، وقد أي تطور يذكر يف أدائهم التدريسي، وعدم حدوث املنهج
ما ا التدريبية اليت غالبً ىل طبيعة الدورات أعزت الباحثة ذلك إ

التخصص ىل جانب عدم االلتزام ب، إتركز على احملتوى التعليمي
، وهدفت دراسة مشيدت للمعلمات يف تدريس املقرر

(Schmidt,2004) ىل مقارنة مناهج العلوم بالواليات املتحدة إ
 ، ومت(TIMSS)األمريكية مع مناهج الدول املشاركة يف املشروع 

، ومتثلت عينة الدراسة يف مجيع الصفي التحليلياستخدام املنهج 
للصفوف باملرحلة االبتدائية  املوضوعات الواردة يف كتب العلوم

، وقد أشارت ىعدادية واليت طبقت عليها أداة لتحليل احملتو واإل
ىل أن ما مييز املناهج األمريكية عن مناهج الدول النتائج إ

، واالهتمام نهجدم الرتكيز على عمق حمتوى املاألخرى هو ع
ىل ، إا خاصة يف الصفوف األوىلكثرية جدً بتضمني موضوعات  
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ت دراسة . وسعكرار العديد من املوضوعات بالكتبجانب ت
ىل التعرف على واقع حمتوى منهج العلوم يف إ( 2114ياض )غال

من املرحلة االبتدائية يف اململكة يف ضوء معيار تقومي احملتوى 
، وقد تطلبت الدراسة بناء العلوموجهة نظر معلمي ومشريف 

، ومن مث املنهج يف ضوء االجتاهات احلديثةمعيار التقومي حمتوى 
يف ، مت وضع تصور مقرتح لتطوير حمتوى املنهج عينة الدراسة

إىل تقومي منهج  (( Michael , 2003دراسة ميشيل هدفت  حني
، يف ضوء املعايري القومية للعلوم األحياء يف جامعة أوهايو

نهج املقام بتطبيق  إذواستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب 
الذي يراعي املعايري القومية على عينة من التالميذ لقياس أثر كل 
من احملتوى واالسرتاتيجيات والتقومي مقارنة باملنهج التقليدي ـ 

نهج املوقد أسفرت النتائج عن التطور الكبري الذي حل على 
 جيايب على خمرجات التعليم والتعلم .كماإ كان له تأثري إذ طورامل

إىل تقومي مناهج  (Leonard,2001)دراسة ليونارد هدفت 
يف ضوء معايري تعليم العلوم، وأظهرت  األحياء للمرحلة الثانوية

الدراسة أن معايري تعليم العلوم تساعد يف حتديد أوجه 
ينبغي أن تتضمنها  االستقصاء العلمي واألنشطة واملهارات اليت

، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير املناهج مناهج األحياء
ىل ( إ2116، وهدفت دراسة عفانة )التقليدية يف ضوء النتائج

تقومي مقرر الرياضيات املطور للصف السادس يف فلسطني يف 
، وقد أوصى تويات التفكري اهلندسي لفان هايلضوء مس

نية على معلمي الرياضيات الباحث بأمهية عمل دراسات ميدا
يف جمال تدريس  هبدف تطوير أدائهموأثناءها قبل اخلدمة 

 حتليلية( دراسة 2116الشراري ) .كما أجرىاملقررات املطورة
تقومي كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة يف اململكة إىل هدفت 

العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني وحتديد نقاط القوة 
 ها.والضعف في

 :التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة اهتمام الباحثني 

اد ، وقد استفمي وتطوير مقررات العلوم والرياضيات املطورةبتقو 
صميم أداة الباحث من االطالع على تلك الدراسات يف ت

، وتكوين فكرة الدراسة ) االستبانة (، واختيار املنهج املناسب
صعوبات اليت تواجه عملية طبيعة تطبيق املقررات والعن 

ووضع تصور لبعض احللول ملساعدة املعلمات التطبيق، 
واملشرفات على تطبيق تلك املقررات بيسر وسهولة. وقد اتفقت 
معظم الدراسات على أن تلك املناهج ال زالت تعاين من بعض 

 دعا، األمر الذي عوبات يف تطبيقها على أرض الواقعالص
 .جراء هذا البحثإىل إ الباحثتني

 :وإعدادها أداة البحث
تحقيق ل )من إعداد الباحثتني( ةاناالستبمت استخدام    

من املعلمات  ا على كل  ، ومت تطبيقهأهداف البحث
 ية:توفقاً للخطوات اآل ؤهابنا ومت ،عينة الدراسة واملشرفات

 إىل حتديد واقع تطبيق انةاالستبدف هت :تحديد الهدف -أ
الرياضيات املطورة بالتعليم العام مبنطقة مكة و مناهج العلوم 

 من وجهة نظر كل من املعلمات واملشرفات.

 مت االستبانةبعد حتديد اهلدف من : تحديد المحتوى -ب
 :من خالل ةانحتديد حمتوى االستب

على الدراسات والبحوث السابقة يف جمال واقع  االطالع -
 الرياضيات بالتعليم العام و تطبيق املناهج وخباصة العلوم 

 .ة السعودية ويف التعليم بشكل عامباململكة العربي
استطالع آراء املعلمات واملشرفات وأعضاء هيئة  -

 التدريس من املختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس
 االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة. زيارة املدارس -
 :أيتفيما ي ، ومتثالةاني االستبمت حتديد حمور مث ومن    

ويتضمن األهداف، واحملتوى، وطرق : لمنهجاأواًل : محور 
 .التقوميو ، اترين، واألنشطة والتمالتدريس

املكونات املادية، ويتضمن هذا احملور : البيئة التعليمية: ثانياً 
 ، واجلوانب التنظيمية.البشريةواملكونات 

بعد حتديد حماور  :ةانصياغة مفردات االستب -جـ 
رات تصف الواقع يف عبا ا، مت صياغة مفرداهتةانباالست

 ، وتقتصر كل عبارة على واقع واحد، بالنسبة لكل حمور
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 :على النحو اآليتفقرة موزعة  11فردات بلغ عدد املوقد 
 ( 11-6من ) تضمن الفقرات : وبالنسبة للمنهج ،

  ج من حيثـل مجيع اجلوانب املتعلقة باملنهـشمتو 
 التقومي.، ، األنشطةاحملتوى، طرق التدريس ،األهداف

 : 16وتضمن الفقرات من )بالنسبة للبيئة التعليمية-
تناول كل ما يتعلق هبذا احملور من حيث ت، و (11

نب ، واجلوا، واملكونات البشريةنات املادية)املكو 
 يوضح توزيع فقرات االستبانة واجلدول اآليتالتنظيمية( 

 :( 2دولعلى حماورها )ج
 (: توزيع فقرات االستبانة على محاورها2جدول)

 العبارات المحاور م

 بالنسبة للمنهج، أواًل:
ويتضمن احملاور 

 يةتالفرعية اآل

 8 -6 هدافأ ( األ
 69  -9 ب ( احملتوى

جـ ( طرق التدريس 
 واسرتاتيجياته

21 – 21 

 41 -24 اتريند ( األنشطة والتم
 11 - 41 ه ( التقومي

ة التعليمية ثانياً: البيئ
 يةوتتضمن احملاور اآلت

 8 - 6 مكانات املاديةأ ( اإل
 26 – 9 مكانات البشريةب ( اإل

 21 - 22 جـ ( اجلوانب التنظيمية

مت  للتحقق من صدق األداةصدق األداة : -د 
حيث  عرضها على جمموعة من احملكمني للتأكد من

ومدى ارتباطها هبدف  للعبارات دقة الصياغة اللغوية
اتفاق على حماور وفقرات  لوحظد ق، و البحث

يوضح معامل  (4)جدول ، واجلدول اآليتاالستبيان
 .االرتباط حملاور املقياس

 معامل االرتباط لمحاور المقياسيوضح (: 3جدول)
 االرتباطات المحاور 

 أوالً : املنهج 
 هدافأ ( األ

 ب ( احملتوى
 واسرتاتيجياتهجـ ( طرق التدريس 

 اتريند ( األنشطة والتم
 هـ ( التقومي

1889 
1886 
1884 
1888 
1892 
1849 

 1882 ثانياً : البيئة التعليمية

 مكانات املادية أ ( اإل
 مكانات البشريةب ( اإل

 جـ ( اجلوانب التنظيمية

1881 
1844 
1886 

، إىل هتم مت تعديل بعض صياغات الفقراتويف ضوء اقرتاحا
( 11أن ظهرت يف شكلها النهائي وأصبح عدد فقراهتا )

وحمور )، ( فقرة11املنهج وتضمن )فقرة موزعة على حمورين 
 . ( فقرة21ة وتضمن )يالبيئة التعليم

 مت استخدامللتأكد من ثبات األداة ثبات األداة : -هـ 
 تطبق إذ، معادلة ألفا كرونباخ للحصول على النتائج

معلمة  42استطالعية عددها على عينة  ةاناالستب
( وهو معامل 1892وقد بلغ معامل الثبات ) ،ومشرفة

 ةاناالستب توبذلك أصبح ثبات مرتفع  ميكن الوثوق به،
 .النهائية الالستخدام يف صورهت ةصاحل

 : إجراءات البحث
 :يةتاخلطوات اآل مت اتباعلإلجابة عن أسئلة البحث 

تناولت اليت  على الدراسات والبحوث السابقة االطالع -6
يواكب الثورة ا تقومي وتطوير مناهج العلوم والرياضيات مب

 .املعرفية
إعداد إطار نظري يتضمن واقع تطبيق مقررات العلوم  -2

تواجه  والرياضيات مبدارس التعليم العام ، والصعوبات اليت
ا مت عرض بعض الدراسات السابقة عملية التطبيق ، وأخريً 

يف التعليم  لوم والرياضياتاليت تناولت تقومي مناهج الع
 .العام

 )كتاب الطالب، ىل املواد التعليمية األساسيةإالرجوع  -4
صر عددها حل ( واالطالع عليهادليل املعلم النشاط،

 االستبانة.عداد بنود إوحتديد مكوناهتا  لغرض 
التوصل إىل قائمة مبدئية من املعايري مت من خالهلا  -2

  .الرياضيات املطورةو تقييم واقع تطبيق مناهج العلوم 
 عن، واملعلمات لكل من: املشرفاتانات إعداد استب -4

 .املطورةالرياضيات و واقع تطبيق مناهج العلوم 
 .وقياس صدقها وثباهتاانات حتكيم االستب -1
 .وتطبيق أدوات البحث عليها البحث اختيار عينة -1
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صائياً استخالص النتائج وحتليلها ومعاجلتها إح -1
 .وتفسريها

 .نتائجالتقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء  -4
 

 :األساليب اإلحصائية المتبعة
 .ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياسمعامل  -1
 معامل ارتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي حملاور -2

 .املقياس
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية النسبة  -3

 .املستهدفة لوصف آراء الفئة
( حلساب داللة الفروق بني آراء T-testاختبار ) -4

 .علمات(امل ،شرفاتاملالفئة املستهدفة )
 : منهج البحث

الذي  اعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي التحليلي  
وحماولة تفسري  تم بوصف الظاهرة موضوع الدراسةيه

العالقات بني هذه الظاهرة وغريها من الظواهر وحتليلها إىل 
. ولتحقيق أهداف هااألسباب املشرتكة املصاحبة حلدوث

البحث يف معرفة واقع تطبيق مقررات العلوم والرياضيات 
علمات املطورة للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من امل

 عينه على االستبانة مت تطبيق، واملشرفات مبنطقة مكة
 من التأكد بعد) األصلي اجملتمع من اختيارها مت عشوائية
 باستخدام وحتليلها البيانات مجع مت مث (وثباهتا صدقها

 عن والكشف الواقع لتحديد املناسبة اإلحصائية األساليب
 واملعلمات املشرفات تواجه اليت والصعوبات اإلجيابيات

 .التطبيق عملية يف االبتدائية باملرحلة
 : عرض نتائج البحث ومناقشتها

ما واقع تطبيق : ئج المتعلقة بالسؤال األولالنتا أواًل:
 مناهج العلوم الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية باململكة

 .السعودية من وجهة نظر املعلمات؟ العربية
ة الدراسة املتمثلة هذا السؤال مت بناء أدا نولإلجابة ع     
افقة على عبارات و ة امل، وقد مت حتديد درجاالستبانةيف 

وذلك  غري موافق(-موافق اىل حد ما-املقياس )موافق
لتكرارات (،ومن مث مت حساب ا6-2-4) الدرجات بإعطاء

والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
يوضح  (1) واجلدول اآليت ،د عينة الدراسةالستجابات أفرا

 :لمات يف احملور األول )املنهج(اء املعر آ

 ء المعلمات في المحور األول ) بالنسبة للمنهج (ار آ( يوضح  4جدول رقم ) 

المتوس العبـــارات م
 ط

 االنحراف
 المعياري

 درجـة الموافقـة
 غير موافق إلى حدا ما موافق

 %   تكرار %   تكرار %   تكرار

األهــداف
 

6.  
تزويد طالبايت بقيم وسلوكيات ىل إهتدف األنشطة املوجودة  بالكتاب 

 1488 19 4881 41 484 4 18144 2811 جيابية ترتبط باحلياةإ

 1681 14 4481 41 6681 61 18182 2811 ىل تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالباتإناهج املطورة هتدف امل  .2
 1289 49 1484 14 989 9 18116 2844 أحتقق من بلوغ الطالبات لألهداف املنشودة باستخدام التقومي البعدي  .4

ال هتدف املبادئ واملعلومات املتضمنة باملناهج املطورة إىل إكساب   .1
 الطالبة القيم وتعديل سلوكها

2869 18419 69 2189 41 4981 41 4981 

 282 2 1181 11 1488 19 18111 6818 ال تتضمن أهداف املناهج املطورة مراعاة املتعلمني بطيئي التعلم  .1

اجلانب القيمي واألخالقي يف املناهج املطورة حيتاج إىل جهد إضايف من   .1
 6481 61 1688 48 1184 44 18446 2824 املعلمة للوصول إليه

 4481 41 1984 11 484 4 18189 2821 تتالءم اخلطة الدراسية مع الواقع الفعلي للخطة التنفيذية لتطبيق املقررات  .4
 989 9 2481 21 1281 14 18142 6814 ال تتالءم اخلطة الدراسية )عدد احلصص ( مع تدريس املناهج املطورة  .8

 

 1181 11 4981 41 989 9 18111 2811 املقرر يعاجل موضوعات مرتبطة ببعضها.  .9
 1681 11 2486 26 6184 64 18444 2814 طالبايت ينجذبن  ويبهرن  باأللوان والرسوم يف حمتوى الكتب  .61
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 6988 68 1481 16 6482 62 18144 2811 مجيع حمتويات الكتاب املطور صحيحة لغوياً   .66
 6184 64 4184 44 1981 11 18421 6811 أرى أن حمتوى املقرر طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له  .62
 2184 24 1188 19 989 9 18141 2861 حمتوى املقرر مع الزمن املخصص لكل درس يتناسب  .64
 6181 61 1484 14 4184 44 18414 6881 بعض املعلومات والدروس باملقررات املطورة مكررة  .61
 1281 14 2189 69 6181 61 18411 2811 كتب املقررات غري متكاملةيف  بعض الدروس واألبواب   .61
 2984 24 1484 14 2486 26 18424 2864 حمتوى بعض موضوعات املنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية  .61
 2182 22 1186 16 4188 28 18412 6894 تلميذات املرحلة االبتدائية ال تناسب جديدة تستخدم املناهج ألفاظاً   .64
 4184 11 181 1 2182 22 18811 2811 عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط  .68

تعتمد املناهج على الكتابة يف الصف األول والتلميذ مل يتعود على   .69
 6181 61 6681 61 4481 14 18411 6816 مسك القلم وال يستطيع الكتابة

طرق التدريـس
 

21.
  

 

26.  
املقرر يساعدين على استخدام أساليب تدريسية لتنمية مهارات التفكري  

 1289 49 4481 41 6988 68 18416 2824 العلمي لدى طالبايت

 4481 41 1281 14 _ _ 18181 2844 املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي  .22

24.  
حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام أساليب التعلم 

 1688 48 4481 41 2189 69 18414 2826 النشط يف التدريس 

 2984 24 4481 41 4481 41 18491 6894 لتنمية املستويات العليا من التفكري الوقت املخصص للدرس كاف    .21
 4186 46 1181 16 989 9 18126 2821 ميكنين ممارسة التعلم التعاوين يف مجيع دروس املقرر  .21
 4481 41 1281 14 181 1 18114 2829 املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار  .21
 4981 41 2181 21 4186 46 18816 2811 املقررات املطورة الفروق الفردية بني املتعلمنيال تراعي   .24

األنشطـــــة
 

 2481 21 1486 12 6181 61 18111 2862 املتضمنة بالكتاب مكررة ومملة اترينالتم  .28
 2184 24 1281 14 6286 66 18116 2864 طريقة عرض األنشطة بالكتب املطورة ليس هبا عناصر التشويق واملتعة   .29
 6286 66 11،6 16 1289 49 18148 6819 ألنشطة اليت أمارسها يف فصلي كاف  الوقت املخصص ل  .41
 2189 69 4481 41 1688 48 18414 6849 يف التخطيط واإلعداد لألنشطة ا كبريً   اابذل جمهودً   .46
 1488 19 2984 24 6181 61 1،411 2844 ا ومضيعة للوقتمشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئً   .42
 62،6 66 6181 61 4281 11 18194 2811  اترينات املطورة على عدد كبري من التمحتتوي كتب املقرر   .44
 1181 11 1289 49 6482 62 18191 6819 االلكرتونية اترينأهتم مبتابعة طالبايت يف حل التم  .41

 ايف كتاب الطالبة وكتب النشاط تشتتً  تسبب كثرة األنشطة والتطبيقات  .41
 4188 28 4481 41 4689 29 18491 6899 للطالبة واملعلمة

تتطلب نوعية األنشطة يف كتاب الطالبة مهارات متقدمة أعلى من   .41
 االبتدائيةمستوى طالبات املرحلة 

6811 18182 11 1984 44 4184 1 181 

 التقويــــم

 2984 24 1181 16 6184 64 18118 2861 قومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف املقررتأساليب ال  .41
 6286 66 1181 11 2481 21 18164 6881 ومناسب ملخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف  الوقت ا  .41
 1181 11 4981 41 989 9 18111 2816 ومات الوحدة  لالتقومي القبلي  للمقررات يرتبط فقط مبع  .44

تتطلب املقررات املطورة التنوع يف استخدام أدوات التقييم مبا يتناسب مع   .48
 متطلبات الدروس 

2812 1،142 11 1681 21 2881 9 989 

ا على تتشابه الواجبات يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا مما ميثل عبئً   .49
 الطالبة

6884 18418 42 4182 49 1289 21 2281 

 %4681 %1681 %2482 1819 286 المحور ككل
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أفراد  % 2482نسبة أن السابق  نتائج اجلدول ضحتو    
على أن هناك  ليةابدرجة ع موافقنيمن املعلمات العينة 

دائية صعوبات متعلقة بتطبيق املناهج املطورة للمرحلة االبت
، بالنسبة للمحور األول ومبعدل حتول دون تطبيقها باملدارس

  تفصيل للمحور :، وفيما يأيت286عام 
 بالنسبة للمنهج :أوالً : 

نسبة عالية من املعلمات بلغت اتفقت  األهداف: -1
املطورة هتدف  قرراتاألنشطة املوجودة بامل على أن% 19

جيابية ترتبط باحلياة، كما إت ىل تزويد الطالبة بسلوكياإ
هتدف إىل  قررات%( إىل أن امل14أشارت املعلمات بنسبة )

، ويف املقابل تتفق التفكري واالبتكار لدى الطالبات تنمية
 ضمن مل تراع   قررات% على أن امل19نسبة عالية بلغت 

، مما يدل على أن املناهج قد أهدافها املتعلمني بطيئي التعلم
مة واليت تتناول املتعلم الذي يعد هأمهلت هذه النقطة امل

، كما ظور الرتبية العلمية احلديثةحمور العملية التعليمية من من
أن اخلطة الدراسية )فيما يتعلق  % من املعلمات12جتد 

وتتفق هذه  .قرراتتتالءم مع تدريس امل بعدد احلصص( ال
املناهج تقوم على أن النتائج مع ما سبق ذكره من قبل 

متقدمة يف مستويات عقلية عالية واستخدام مهارات 
ن الطالب إأي ، التقصيو  ،تحليل والرتكيب،كالالتفكري

ح املادة لنفسه على أساس ما يشاهد ويفكر وحيلل ويشر 
كبطيئي ، وهذا ال يتناسب مع مجيع املتعلمني )فهمه

أن املناهج ال تساعد على حتقيق جودة  دوبذلك جن التعلم(،
 عالية يف مستويات وحتصيل الطالب .

ومن أهم ما لوحظ يف املقررات بالنسبة  المحتوى : -2
إىل أن املقررات  9أشارت نتائج العبارة رقم  :ذا اجملال هل

أمجع أفراد كما % ،  11عبارات مرتبطة ببعضها بنسبةتعاجل 
)طالبايت  68- 61 العبارتني ةالعينة على عدم صح

 باأللوان والرسوم املستخدمة يف حمتوى ينجذبن ويبهرن
(  عدم وضوح معظم الصور يف كتب النشاط ) الكتب( و

  ، مما يدل على% ( على التوايل1681 -% 41)نسبة ب

أن الصور اليت تضمنتها الكتب متيزت باجلاذبية والوضوح 
وفيما يتعلق  ،فها بشكل جيدوالبعد عن التعقيد وأنه مت توظي
بواب بكتب املقررات غري بعبارة )بعض الدروس واأل

م صحتها بنسبة ( فقد أشارت املعلمات إىل عدمتكاملة
، مما يدل على أن حمتوى الدروس % 1281عالية بلغت 

 يف حني، بدرجة أعلى من املتوسط واألبواب كان متكاماًل 
ىل أن حمتوى املقررات إ% من املعلمات 1981أشارت نسبة 

طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له، مما يدل على 
املناهج  أننا ال زلنا نصر على الفكر التقليدي يف تصميم

أمهية كم املعلومات الكتساب املعرفة. كما والذي يركز على 
أظهرت نتائج التحليل إحدى أهم املشكالت اليت تكمن يف 

على الكتابة  )تعتمد املناهج يف الصف األول املناهج ،وهي
 إذ ( يستطيع الكتابةالقلم وال  والتلميذ مل يتعود على مسك

% على ذلك، مما يدل على أن 4481تتفق املعلمات بنسبة 
. كما ترى نسبة  تضع يف اعتباراهتا هذه املشكلةهج ملاملنا

% أن حمتوى بعض موضوعات 1484عالية من املعلمات 
، وترى مااملنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية إىل حد 

أن املناهج تستخدم ألفاظ ال تناسب  هن% من1186نسبة 
 : أيتويتضح من ذلك ما ي طالبات املرحلة االبتدائية،

 املعلومات هي السمة البارزة يف زائد وكميةاحلشو ال •
كتاب العلوم وخباصة الصف  ، فمن يقرأالكتب الدراسية

  .إىل ذهنه بأنه أمام موسوعة علميةالرابع يتبادر 
حيتاج  إذ، ال تتناسب مع عدد احلصص كثافة احملتوى •

  .أسبوعياً  هذا املنهج إىل أكثر من أربع حصص
األساسية للعلوم واليت تشكل  عدم التوسع يف املبادئ •

أمهية بالغة يف تشكيل شخصية الطفل وبناء العادات 
 تهل التوجيهات اليت هتتم بصحمن خال، لديه احلسنة
 إليها يف بداية تعليمه. اليت حيتاجو وثقافته  تهوسالم

اسب مع ـجديدة ودقيقة ال تتن ستخدم املناهج ألفاظاً ت •
 ،، الرتشيدالتدويرصف األول مثل:) موطن، تلميذ ال



 م(2161 كانون أول /هـ6141الرياض )ربيع األول   – 14 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

120 

 ،بالتقدير والتقري البادرة، منوذج، االنقراض، موارد،
 . الذهيناحلساب  ،لاالحتما ،املساحة ،الدمج

 املعارف اليت تنمي الناحية خلو املقررات تقريبًا من •
 .لدى الطالب وأعظمها على اإلطالق الوجدانية

العلوم علماء املسلمني يف جمال العدم اإلشادة جبهود  •
 .يف الكتب املطورةوالرياضيات 

 باهلل تعاىل يف نفوس التالميذ ، فالكون اإلميان غرس •
عظيمة  البديع كتاب اهلل املشاهد ويف ثناياه آيات

 .وحدانيته سبحانه وتعاىل شاهدة على
أمساء ك  موائمة حمتوى املنهج بالبيئة السعودية غري مناسب •

ذيل ملاء، زنبق ا) مثل ،احليواناتو النباتات  بعض
الكواال، الراكون، ، منقار البط، احلصان، حشيشة الكبد

استبداهلا خل ( والعمل على .. إ، حشرة اليوكامسك الرنكة
 بصور وأمساء من البيئة احمللية .

 تفاوتلوحظ وجود  : طرق التدريس واستراتيجياته -3
تشري  إذاستجابات أفراد العينة لعبارات هذا احملور ،  يف

املقرر يساعدين على استخدام أساليب ) 21العبارة 
( إىل أن نسبة كبرية هارات التفكري العلميتدريسية لتنمية م
 يف حني ،مل تتفق معها %1289بلغت من أفراد العينة 

)املقرر  انعدمت نسبة املعلمات الاليت يوافقن على أن
الطالبات على تنمية التفكري التأملي(،ويف اجملال  يساعد

املعلمات الاليت يوافقن على )أن املقرر نفسه سجلت نسبة 
الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار( نسبة  يساعد

%،كما ترى نسبة عالية بلغت 181منخفضة بلغت 
% ( أن حمتوى املقررات والوقت املتاح لتنفيذه 1688)

ميكنهن من استخدام أساليب التعلم النشط يف التدريس، 
نه من املمكن ممارسة ا جتد أأن نسبة منخفضة جدً  غري

، ويتضح من اوين يف مجيع دروس املقرر بسهولةالتعلم التع
يف حتقيق أحد أهم  ذلك أن املناهج املطورة مل توفق

، أال وهو تنمية مهارات التفكري بأنواعه أهداف املشروع

بدرجة كافية، أو تطبيق طرق التدريس واسرتاتيجياته 
 ، ومما سبقبطريقة فعالة املختلفة

 :أيتنستخلص ما ي 
تتطلب املناهج املطورة استخدام اسرتاتيجيات تدريس   -

متقدمة عالية املستوى حتتاج من الطالب أن يشاهد ويفكر 
هذا ال ، و فهمه وحيلل ويشرح املادة لنفسه على أساس ما

 .يتناسب مع مجيع املتعلمني
 تطلبهايالوسائل والتقنيات احلديثة اليت عدم توفر  -

 تطبيق املناهج املطورة واالسرتاتيجيات احلديثة . 
عدم خربة املعلمات بطبيعة االسرتاتيجيات التدريسية  -

 حنو التفاعل مع ايفية تطبيقها يشكل عائقً كاحلديثة و 
 .املناهج املطورة

يف  اترينفيما يتعلق بكم التم: اتريناألنشطة والتم -4
لكتب حتتوي املعلمات على أن ا تاملطورة أمجع املناهج

،  %4281 بنسبة عالية بلغت اترينعلى عدد كبري من التم
يف  اكبريً   اأهنن يبذلن جمهودً منهن % 1688كما ترى 

)الوقت املخصص شأن أن التخطيط واإلعداد لألنشطة، وب
( مل توافق نسبة  اليت يتم ممارستها يف الفصل كاف   لألنشطة

يف على تلك العبارة،  %1289 كبرية من املعلمات بلغت
العبارة على  %1488نسبة كبرية بلغت   توافقمل حني

 (قتا ومضيعة للو )مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئً 
من قبل  اوتشجيعً  ابل على العكس فهن جيدن تأكيدً 

،  أكرب عدد من األنشطة مع الطالباتاملشرفات على تطبيق 
ألنشطة يف % من املعلمات أن نوعية ا1984كما ترى 

املقررات املطورة تتطلب مهارات متقدمة أعلى من مستوى 
كبرية منهن  طالبات املرحلة االبتدائية، وقد أشارت نسبة

تقنية متابعة  % إىل أهنن ال يستخدمن1181بلغت 
، يف حني أجابت نسبة لكرتونياً إ اترينالطالبات حلل التم

، مما يدل أن %6482ا باملوافقة بلغت منخفضة جدً 
يواجهن مشكلة خبصوص استخدام تقنيات  ناملعلمات ال زل
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، ومما سبق نستخلص ما التدريسالتعليم احلديثة يف عملية 
 :أيتي

   ووقت أطول من  كبريكثرة األنشطة حتتاج إىل جمهود
 .والطالباملعلم 

 بعض األنشطة تتطلب الستكشافها أكثر من حصة 
 ابتدائية.وذلك غري مقبول بالنسبة لطالب مرحلة 

  بعض األنشطة ال ميكن تطبيقها بالشكل املطلوب
 .جلميع التالميذبسبب عدم توفر األجهزة 

 ألنشطةتطبيق اوجهن تلميذاهتن لي ال معظم املعلمات 
 .املوقع املوجودة على لكتب املطورةالتفاعلية ل

فيما يتعلق : أيتيما  توضح نتائج التحليل: التقويم -5
قومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف تأساليب البعبارة )

، يف %6184منخفضة بلغت  (كانت نسبة املوافقة املقرر
أن  %41،2كما جتد،  %2984حني كانت نسبة الرفض 

الواجبات املنزلية تتشابه يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا مما 
% 1681كبرية بلغت  نسبة ، وتوافقةا على الطالبميثل عبئً 

املقررات املطورة تتطلب التنوع يف استخدام أدوات على أن 
 وبالنسبة لعبارة ،متطلبات الدروس التقييم مبا يتناسب مع

كانت ومات الوحدة  ليرتبط فقط مبع القبلي للمقررات التقومي)
أن تلك على وهي نسبة مرتفعة تدل  % 1181 املوافقة نسبة

   مبحور فيما يتعلقو  .قررات تتسم بالشمول واالستمراريةامل
سعى إىل حتقيق األهداف يأن املشروع نستنتج املنهج 

، رتقاء مبستوى تفكري الطالبواال املنشودة للعملية التعليمية
وقد يرجع ذلك  ،املرغوبأن التطبيق مل يكن باملستوى  غري

أو ألسباب أخرى تتعلق  ،األسباب السابق مناقشتهاإىل 
 :أيتي ميكن توضيحها فيمابيئة التعليمية ، و بال

 ( بالنسبة للبيئة التعليمية:  2
( آراء املعلمات أفراد 1)جدول  وضح اجلدول اآليتي    

العينة فيما يتعلق بأهم الصعوبات املرتبطة باحملور الثاين وهو 
 بيئة التعليمية:ال

 راء المعلمات في المحور الثاني ) بالنسبة للبيئة التعليمية (آ( يوضح  5جدول رقم ) 
 االنحراف المتوسط العبــــارات م

 المعياري
 غير موافق ما إلى حد   موافق

 %   تكرار %   تكرار %   تكرار

ماديــــة
 

واإلمكانات الالزمة لتدريس تتوافر يف مدرسيت املوارد  6
 املقررات املطورة

6846 18469 61 6181 44 1184 11 1181 

تتوافر املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم والرياضيات  2
 1281 14 2182 22 6482 62 18421 6811 لتطبيق املقررات املطورة

4 
ال تتوفر يف مدرسيت بيئة تعليمية تقنية متكاملة لتطبيق 

 1882 14 2181 21 6181 61 18181 6814 املقررات املطورة

طبيق األنشطة توفر املدرسة الربامج التكنولوجية امليسرة لت 1
 1281 14 4481 41 - - 18181 6844 املوجودة بكتاب املعلمة

 - - 2486 26 4189 41 18124 6824 يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنيات احلديثة مبدرسيت 1

..( -التدفئة -اإلضاءة -البيئة املادية يف املعامل )التهوية 1
 1186 16 4689 29 2486 26 18811 6848 مالئمة للتدريس

كثرة أعطال األجهزة التعليمية عند استخدامها تعوق  4
                                                                                                                                                                                                                       تطبيق املقررات املطورة                                                                                                       

6812 18181 11 1681 46 4186 1 181 

 2481 21 1188 19 484 4 18112 6881 توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق املشرع وإجناحه 8

بشرية
 

يتوافر عدد من املتخصصني يف جمال احلاسوب وبراجمه  9
 9284 81 - - 484 4 18141 6861 لتقدمي الدعم الفين عند احلاجة

 9481 81 181 1 282 2 18411 6818تستعني هبن املعلمة لتحضري الكم  يتوافر فنيات للمعامل 61
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 اهلائل من التجارب اليت يف كتب النشاط

66 
الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات تكدس الطالبات يف 

 6181 61 6286 66 4281 11 18414 6812 احلديثة

الوقت غري كاف الستخدام الوسائل التعليمية املعتمدة  62
 باملقررات املطورة

6841 18119 4 484 61 6181 41 4189 

توافر عدد من املدربني اخلرباء القادرين على تدريب  64
 4182 42 1181 11 2189 69 18448 6881 على املقررات املطورة املعلمات بطريقة فعالة

عدم االلتزام بالتخصص ملعلمات املرحلة االبتدائية لتطبيق  61
 مشروعات تطوير املناهج

6814 18148 11 1181 29 4689 4 484 

زيادة نصاب احلصص لكل معلم بسبب كثافة املناهج  61
 989 9 989 9 8182 44 18116 6829 سبب إرهاق املعلمة

61 
املعلمة غري مؤهلة لتطبيق اسرتاتيجيات وطرق التدريس 

 1484 14 2184 24 2481 21 18811 2869 احلديثة الالزمة لتنفيذ املقررات املطورة

بشريـــــة
 

64 
عجز املعلمة عن تدريس املقررات املطورة لقلة عقد 

عقدها مبا ال يناسب أوقات أو ظروف  الدورات أو
 املعلمات

2869 18869 24 2184 24 2984 16 1186 

كثافة املناهج أدى باملعلمة حملاولة إهنائها يف الوقت  68
 املناسب دون معرفة مدى استيعاب الطالبات

6811 18126 2 282 11 1681 44 4184 

غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات بأدائهن التعليمي  69
 6181 61 4188 28 1284 18 18414 6814 الفاعل داخل الصف

 - - 6481 61 8281 41 18181 2881 أمهية تعزيز الرضا الوظيفي لدى املعلمة  21
 484 4 181 1 9682 84 18482 6864 كثرة األعباء واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمة 26

تنظيميــــة
 

22 
مة يف ضوء  قد 

 
االحتياجات الربامج التدريبية والتأهيلية امل

 989 9 1181 16 4186 46 18121 6841 املهنية ملعلمات املقررات املطورة غري كافية

 –توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ) الطالبة  24
 مباهية املشروع وأهدافهويل األمر (  –املعلمة 

6844 18412 61 6481 41 4881 11 1181 

 1981 11 6181 61 4182 42 18964 2861 املقدمة للمعلماتعدم جدوى الدورات  21

اجلدول الدراسي يف  وجود حصص العلوم والرياضيات يف 21
 2486 26 2182 22 1284 18 18824 6841 حيول دون التطبيق الفعال احلصص األخرية

21 
  –تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها ) كتاب الطالبة

 6481 61 4481 41 1186 16 18411 2824 املعلمة ( يف وقت واحددليل  –كراس النشاط

 %4184 %2881 %4188 1811 6811 المحور ككل

 
يف اجلدول السابق فيما يتعلق مبحور البيئة تشري النتائج 

غياب أفراد العينة على  % من4188اتفاق إىل التعليمية 
وقد بلغ املعدل العام  يف املدارس، اإلمكانات بدرجة كبرية

 تفصيل الستجابات ، وفيما يأيتبنسبة 11,6ذا احملور هل
 املعلمات على احملور:

أشارت نسبة كبرية من املعلمات  أ ( الجوانب المادية :
التقنية لتطبيق إىل عدم توفر البيئة التعليمية  %1882بلغت

غياب % منهن إىل 1281، كما أكد املقررات املطورة
بيق املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم والرياضيات لتط

 % من 4189، كما أشارت املقررات املطورة يف املدارس
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املعلمات إىل وجود نقص كبري يف املواد واألجهزة والتقنيات 
سعى إىل حتقيق األهداف املنشودة ياحلديثة باملدارس، 

 .للعملية التعليمية
الربامج التكنولوجية امليسرة لتطبيق  وفيما يتعلق بتوفر    

األنشطة املوجودة بكتاب املعلمة جتد نسبة كبرية من 
، % إىل عدم وجودها يف املدارس1281املعلمات بلغت 

% مما 1ويف املقابل كانت نسبة املوافقة على هذه العبارة 
، كما غم أمهيتها يف املدارس بر يدل إىل أنه عامل مفقود متامً 

ىل أن كثرة أعطال األجهزة عند إات أشارت املعلم
 ،%1681املقررات املطورة بنسبة  استخدامها تعوق تطبيق

وبذلك كانت نسبة املوافقة على توافر اإلمكانات الالزمة 
، ومما % 484بلغت ا لتطبيق املشروع وإجناحه منخفضة جدً 

 :أيتسبق يتضح ما ي
  الرغم  علىوالرياضيات افتقار بعض املدارس ملعامل العلوم

يف  ةبتطبيقها مع الطالب ةاملعلم ةكثرة األنشطة املطالب من
 .الكتب املطورة

 الفيديو أشرطةواد واألدوات اليت ختدم املنهج )النقص يف امل 
-البطاقات- الشفافيات-امللصقات  _املدجمة األقراص _
فال تستطيع  ،تعد من أهم الصعوبات نرتنت(قع اإلامو 

بدوهنا مما  املعلومة للطالبة شرح املنهج وتسهيل املعلمة
 يؤدي إىل ضعف خمرجات التعليم.

 اتفقت نسبة كبرية من املعلمات ب ( الجوانب البشرية :
يف احلاسوب  اتعدم وجود متخصصعلى % 9284بلغت

، وأشارت النسبة املدارس لتقدمي الدعم الفين عند احلاجة يف
ا إىل عدم وجود فنيات للمعامل لتحضري نفسها تقريبً 

أشارت نسبة  كما ،  املقررات املطورةالتجارب اليت تتطلبها 
 % إىل أن تكدس الطالبات يف الفصول4281كبرية بلغت 

 توفر، على الرغم من تأكيدهن على يعوق عملية التطبيق
الستخدام وسائل تعليمية متنوعة بنسبة كبرية  وقت كاف  

 عائق، مما يعين أن الوقت ال يشكل أي %4189بلغت 
لعملية التطبيق. وفيما يتعلق بااللتزام بالتخصص للمعلمات 

حدى أهم إاملعلمات على أهنا تعد  % من1181فتوافق 
نسبة  ، كما أكدتسباب اليت حتد من التطبيق الفعالاأل

زيادة نصاب احلصص بسبب كثافة املناهج % أن 8182
جانب كثرة األعباء واملهام الثانوية  ، إىل إرهاق املعلمة سبب

، كما ترى نسبة عالية بلغت %9682املسندة إىل املعلمة
بالنسبة % أن من أهم أسباب عدم حتقيق تقدم كبري 1284
، باإلضافة إىل أمهية غياب احلوافز التشجيعية جلانبهلذا ا

ونستخلص  % ،8281تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمة بنسبة 
 مما سبق:

معامل يف لعدم وجود فنيات ل :لنسبة للكوادر الفنيةبا
املعلمة على تغطية الكم اهلائل من  نساعدي بعض املدارس

، وغياب الكتب املطورةذ ك رت يف التجارب اليت 
املتخصصني يف احلاسب حبيث ميكن االستعانة هبم عند 

 احلاجة.
و الزالت املعلمة أقل مما يتطلع إليه مطور  بالنسبة للمعلمة :

، ذلك ألن تدريب املكثفلل ناهج بالرغم من إخضاعهاملن
من الصعوبات و  النفسية ، ناحتياجاهت مل يالمس نتدريبه

 :اليت تتعلق باملعلمة
الدورات اليت تقيمها الوزارة للتدريب على املناهج  -

تتمكن من فلم  املشروع، كن مبستوى ضخامةتاملطورة مل 
 .املدربنيالوصول ألهدافها بسبب عدم احرتافية 

دائهن التعليمي غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات بأ -
 .الفاعل داخل الصف

حيول  كثرة األعباء واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمة -
 .املناهج املطورة ا للوفاء مبتطلباتدون تطويرها ذاتيً 

 .مما سبب إرهاق املعلمةزيادة نصاب احلصص  -
والرياضيات للربامج التخصص ملعلمات العلوم يعد  -

 من أهم العوائق اليت حتد من حتقيق األهداف املطورة
هناك نسبة كبرية من املعلمات الاليت يف عمر متقدم  -

، األمر الذي لتطوروقاربن على التقاعد ليس هلن أي رغبه ل
 .كل حجر عثرة أمام تطبيق الربنامجيش
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  :بالنسبة للطالبة
ب الرهبة واخلوف املبدئية للطالبات سب غياب التهيئة -

 .من التغيري وحال دون حتقيق أهداف املشروع
الفصول يعيق تطبيق يف الطالبات  تكدس -
 . يتطلبها تطبيق الربنامج املطورسرتاتيجيات احلديثة اليتاال
اعتياد الطالبات على التعلم بالطرق التقليدية وعدم  -

خربهتن بدورهن يف التعلم باالسرتاتيجيات احلديثة اليت تعد 
 .احلديثةمن أساسيات تطبيق املناهج 

، منيعدم مراعاة الربنامج للفروق الفردية بني املتعل -
 عايلالمستويات التفكري  وتركيزه على املتعلمني ذوي

 ، هيلبة رهبةة أوجدت لدى الطااملعلمة غري املؤهل -
 حواجز مل تستطع تاهلمم وزرع ترهبة التغيري فثبط

 .الوزارة جتاوزها
أشارت نسبة كبرية من املعلمات جـ ( الجوانب التنظيمية :

د مة قالتأهيلية امل % إىل أن الربامج التدريبية و1181بلغت
  يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات املقررات املطورة غري

  ، كما أشرن إىل غياب التوعية الكافيةإىل حد ما كافية
، هذا إىل %1181تمع املشروع وأهدافه بنسبة لتعريف اجمل

 وجود حصص العلوم جانب أن نسبة عالية أكدت على أن
حيول  اجلدول الدراسي يف احلصص األخرية والرياضيات يف

خر فيما يتعلق بتنظيم آ، من جانب دون التطبيق الفعال

تتفق املعلمات مع عبارة عدم جدوى فلم الدورات التدريبية 
 يف حني، %1981 الدورات التدريبية املقدمة هلن بنسبة

، وفيما يتعلق بتزامن كانت جمدية  ا% أهن4182وجدت 
% 1186وافقت  وصول املقررات بأنواعها يف وقت واحد

. وعلى ذلك تشري نتائج منهن على صحة تلك العبارة
أن طبيعة البيئة التعليمية يف مدارسنا ليست التحليل إىل 

يتناسب  وحتتاج إلعادة هيكلتها مبا مؤهلة لتطبيق املشروع
 .وأمهية املناهج ويساعد على تنفيذها

يتضح أن هناك صعوبات يف السابقة من خالل النتائج     
املناهج املطورة للمرحلة االبتدائية حتول دون التنفيذ ق تطبي

السؤال  نوبذلك تكون قد متت اإلجابة ع ،باملدارسفعال ال
  .األول من أسئلة الدراسة

ما واقع تطبيق  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانياً:
 باململكة الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائيةو مناهج العلوم 

  ؟من وجهة نظر املشرفات
والنسب  لتكراراتهذا السؤال مت حساب ا نولإلجابة ع    

املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
( 1)جدول رقم  يتاآل، واجلدول عينةالالستجابات أفراد 

)بالنسبة راء املشرفات عينة الدراسة يف احملور األول يوضح آ
 :للمنهج (

 بالنسبة للمنهج:  راء المشرفات في المحور األولآ( :  6جدول ) 

 االنحراف المتوسط العبـــارات م
 المعياري

 درجـة الموافقـة
 غير موافق ما إلى حد   موافق

 %   تكرار %   تكرار %   تكرار

األهـــــداف
 

وسلوكيات  هتدف األنشطة املوجودة  بالكتاب إىل تزويد طالبايت بقيم 6
 جيابية ترتبط باحلياةإ

2864 18111 64 2884 41 1184 9 6181 

 - - 4981 26 1181 49 18186 2811 ف املناهج املطورة إىل تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالباتهتد 2
 2181 61 4684 69 1484 21 18862 2868 أحتقق من بلوغ الطالبات لألهداف املنشودة باستخدام التقومي البعدي  4

إكساب الطالبة ال هتدف املبادئ واملعلومات املتضمنة باملناهج املطورة إىل  1
 1484 42 1684 21 181 4 18191 2818 القيم وتعديل سلوكها

 2884 64 6884 66 1484 42 18841 6841 ال تتضمن أهداف املناهج املطورة مراعاة املتعلمني بطيئي التعلم 1

اجلانب القيمي واألخالقي يف املناهج املطورة حيتاج إىل جهد إضايف من  1
 6181 1 4181 68 1181 41 18141 6811 املعلمة للوصول إليه
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 1684 21 2884 24 2181 62 18416 6848 تتالءم اخلطة الدراسية مع الواقع الفعلي للخطة التنفيذية لتطبيق املقررات 4
 6181 1 4684 69 18،4 41 18141 6812 ال تتالءم اخلطة الدراسية )عدد احلصص ( مع تدريس املناهج املطورة 8

المحتـــوى
 

 - - 1181 21 1181 41 18141 2818 املقرر يعاجل موضوعات مرتبطة ببعضها 9
 6484 8 1484 42 4484 21 18191 2811 الكتب طالبايت ينجذبن  ويبهرن باأللوان والرسوم املستخدمة يف حمتوى 61
 1684 44 2181 62 6884 66 18118 2821 مجيع حمتويات الكتاب املطور صحيحة لغوياً  66
 1484 21 1684 46 181 4 489. 6811 أرى أن حمتوى املقرر طويل وال يتناسب مع احلصص املخصصة له. 62
 6181 9 4884 24 1184 28 18181 6816 حمتوى املقرر مع الزمن املخصص لكل درس. يتناسب 64
 184 1 4181 26 1884 41 18421 6818 مكررة ةبعض املعلومات والدروس باملقررات املطور  61
 41،4 22 46،4 69 4684 69 18121 2816 بعض الدروس واألبواب بكتب املقررات غري متكاملة 61
 4181 68 4884 24 4684 69 18842 2811 حمتوى بعض موضوعات املنهج غري متناسبة مع البيئة السعودية 61
 181 4 1181 24 1181 41 1849 6898 املرحلة االبتدائية سبناديدة ودقيقة ال تج تستخدم املناهج ألفاظاً  64
 1884 41 4184 22 181 4 1819 2811 كتب النشاطعدم وضوح معظم الصور يف   68

التلميذ مل يتعود على مسك و ، تعتمد املناهج على الكتابة يف الصف األول 69
 6684 4 1684 46 4184 22 1819 6811 القلم وال يستطيع الكتابة

طرق التدريــــس
 

املقرر يساعدين على استخدام أساليب تدريسية لتنمية مهارات التفكري   21
 - - 4484 21 1184 11 1814 2811 العلمي لدى طالبايت

 1884 41 1684 21 - - 1819 2816 املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري التأملي 26

أساليب التعلم حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام  22
 2884 64 4184 22 4181 26 1849 2811 النشط يف التدريس .

 484 2 1181 44 4484 21 1811 6816 لتنمية املستويات العليا من التفكري. الوقت املخصص للدرس كاف   24
 6684 4 1181 44 4484 21 1811 2826 ميكنين ممارسة التعلم التعاوين يف مجيع دروس املقرر 21
 181 4 1181 41 4181 26 1811 2841 املقرر يساعد الطالبات على تنمية التفكري واالبتكار . 21
 4181 26 4184 22 2884 64 1849 2811 ال تراعي املقررات املطورة الفروق الفردية بني املتعلمني 21

األنشطــــة
 

 4684 69 1184 41 6684 4 1814 2821 املتضمنة بالكتاب مكررة ومملة اترينالتم 24
 1181 41 4181 26 181 4 1881 2811 طريقة عرض األنشطة بالكتب املطورة ليس هبا عناصر التشويق واملتعة  28
 2181 62 2181 62 1181 41 1819 6811 ألنشطة اليت أمارسها يف فصلي كاف  الوقت املخصص ل 29
 6684 4 4181 68 1884 41 1841 6814 يف التخطيط واإلعداد لألنشطة اكبريً   اابذل جمهودً  41
 8684 19 6184 61 684 6 1841 2811 ا ومضيعة للوقت .مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئً  46
 484 2 6684 4 8181 16 1811 2886  اترينات املطورة على عدد كبري من التمحتتوي كتب املقرر  42
 6184 61 1181 44 2884 64 1811 6888 لكرتونية .اإل اترينأهتم مبتابعة طالبايت يف حل التم 44

يف كتاب الطالبة وكتب النشاط تشتت  تسبب كثرة األنشطة والتطبيقات 41
 للطالبة واملعلمة

6896 1881 22 4184 26 4181 64 2884 

التقويـــم
 

41 
تتطلب نوعية األنشطة يف كتاب الطالبة مهارات متقدمة أعلى من مستوى 

 684 6 6184 61 8684 19 1844 2826 املرحلة االبتدائيةطالبات 

 6484 8 1884 29 4884 24 1814 2821 قومي املتبعة باملقررات املطورة حتقق أهداف املقرر.تأساليب ال 41
 6181 1 1181 21 1181 41 1881 2811 ومناسبة.  ملخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف  الوقت ا 44
 6684 4 4181 68 1884 41 1819 6811 ومات الوحدة  لللمقررات املطورة يرتبط فقط مبع التقومي القبلي 48

تتطلب املقررات املطورة التنوع يف استخدام أدوات التقييم مبا يتناسب مع  49
 - - 6181 9 8181 16 1841 6814 متطلبات الدروس 

ا على مما ميثل عبئً  تتشابه الواجبات املنزلية يف أهدافها وختتلف يف أشكاهلا 11
 الطالبـة

2811 1841 62 2181 41 1181 62 2181 

 %24 %4488 %4982 1814 2818 المحور ككل
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اتفاق إىل  بالنسبة للمنهجيف اجلدول السابق تشري النتائج 
 وجود صعوبات العينة على  % من أفراد4982نسبة 

لعام هلذا بلغ املعدل ا إذ ،تواجه املعلمات يف عملية التطبيق 
  تفصيل للمحور:، وفيما يأيت2818احملور 

األنشطة املوجودة  بالكتاب ) فيما يتعلق بأناألهداف:-1
 جيابية ترتبط إتزويد الطالبات بقيم وسلوكيات ىل إهتدف 
حد ىل إ% وافقت 1184نسبة عالية بلغت ن إ( ف باحلياة

املناهج املطورة هتدف إىل تنمية التفكري أما كون )، و ما
تؤيد نسبة عالية من املشرفات ف (واالبتكار لدى الطالبات

% 11،كما جتد نسبة عالية بلغت%11 هذه العبارة بنسبة
حيتاج إىل جهد  قرراتالقيمي واألخالقي يف امل أن اجلانب

إضايف من املعلمة للوصول إليه ،كما أكدت املشرفات على 
( املتعلمني بطيئي التعلم راعيأن )أهداف املناهج املطورة ال ت

 ا فقد وافقت املشرفات بنسبةوأخريً  ،%1484بنسبة 
تدريس  اخلطة الدراسية ال تتالءم مععلى أن ) 18،4%

 (. املناهج املطورة
 

إىل أن املقررات  9أشارت نتائج العبارة  :المحتوى -2
، %11بلغت لية اعبارات مرتبطة ببعضها بنسبة ع تعاجل

% 1684تتفق نسبة كبرية من املشرفات بلغت   يف حني ال
كما ا(يع حمتويات الكتب املطورة صحيحة لغويً مج) على أن

 ة)بعض املعلومات والدروس باملقررات املطور  أشرن إىل أن
وقد لوحظ عدم  ،%1884عالية بلغت  كررة ( بنسبةم
وال يتناسب مع  )حمتوى املقررات طويل وافقة على أنامل

 وأما عبارة  %1484بنسبة     (احلصص املخصصة له
 لكل درس( الزمن املخصص حمتوى املقرر مع يتناسب)

من % 11%، هذا وتوافق1184ة نسبفحصلت على 
جديدة ودقيقة  املشرفات على أن )املناهج تستخدم ألفاظاً 

وفيما يتعلق  ،ات املرحلة االبتدائية(طالبال تتناسب مع 
وضوح معظم الصور يف كتب النشاط( فلم  بعبارة )عدم

 وبشأن أن %،1884 توافق عليها نسبة كبرية بلغت
 املناهج املطورة تعتمد على الكتابة يف الصف األول)

 الكتابة(والتلميذ مل يتعود على مسك القلم وال يستطيع 
وهو مؤشر  ،% من املشرفات على ذلك4184اتفق  فقد

 .قوي على أمهية العبارة
 وافقت نسبة عالية : طرق التدريس واستراتيجياته -3

من أفراد العينة على العبارة ) املقرر يساعدين على 
ة لتنمية التفكري العلمي لدى ـاستخدام أساليب تدريسي

، يف حني مل يوافقن على أن %1184بنسبة طالبايت( 
( بنسبة تنمية التفكري التأملي)املقرر يساعد الطالبات على 

 % ، كما تفاوتت استجابات املشرفات للعبارتني1884
)حمتوى املقرر والوقت املتاح لتنفيذه ميكنين من استخدام 

تراعي املقررات  ال و) النشط يف التدريس(التعلم أساليب 
 ا( تفاوتً  ية بني املتعلمنياملطورة الفروق الفرد

 .% على التوايل2884-% 41بنسبة   املحوظً 

فات بلغت ترى نسبة عالية من املشر  :األنشطة -4
اب مكررة ومملة( املتضمنة بالكت اترين% أن )التم1184

ات املطورة املقرر  سجلت العبارة )حتتوي إذ، إىل حد ما
بلغت ( أعلى نسبة موافقة اترينعلى عدد كبري من التم

 حني مل يوافقن على أن )طريقة عرض ، يف8181%
( ة ليس هبا عناصر التشويق واملتعةاألنشطة بالكتب املطور 

% ، كما أشارت النسبة نفسها اىل أن )الوقت 11بنسبة 
(، كما ارس يف الفصل كاف  املخصص لألنشطة اليت مت

يف التخطيط  اكبريً    ااملعلمة تبذل جمهودً على أن ) ناتفق
، وفيما يتعلق بالعبارة % 1884( بنسبة اد لألنشطةواإلعد

ا ومضيعة )مشرفيت توجهين إىل أن األنشطة متثل عبئً 
ا ، وأخريً %8684عالية بلغت  الرفضنسبة كانت   للوقت(

)تتطلب نوعية  على أننفسها  نسبةالب املشرفات توافق
مهارات متقدمة أعلى من مستوى  كتبالاألنشطة يف 

 .بتدائية(طالبات املرحلة اال
قومي املتبعة ت)أساليب ال للعبارةبالنسبة  التقويم : -5

 عليها ت( وافققق أهداف املقررباملقررات املطورة حت
لوقت ا، كما وافقن على أن )من املشرفات% 1884
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ومناسب( بنسبة  ملخصص لتطبيق أساليب التقومي كاف  ا
للمقررات املطورة  عبارة )التقومي القبليأما ، و 1181%
عليها  نفقد وافق (ومات الوحدةلفقط مبع يرتبط
 % على81%، كما اتفقت نسبة عالية بلغت1884بنسبة

املقررات املطورة تتطلب التنوع يف استخدام أدوات ) أن
  .(يم مبا يتناسب مع متطلبات الدروسالتقي

 توضح نتائج اجلدول اآليت :بالنسبة للبيئة التعليمية -6
 الثاين: راء املشرفات يف احملور( آ4جدول )

 راء المشرفات في المحور الثاني ) بالنسبة للبيئة التعليمية (آوضح ي(  7جدول رقم ) 

المتوس العبـــارات م
 ط

 االنحراف
 المعياري

 درجـة الموافقـة
 غير موافق ما إلى حد موافق

 %   تكرار %   تكرار %   تكرار

ماديـــــة
 

 4181 68 1684 21 2884 64 18114 6814 تتوافر يف مدرسيت املوارد واإلمكانات الالزمة لتدريس املقررات املطورة  .6

تتوافر املعامل اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم و الرياضيات لتطبيق املقررات   .2
 املطورة

6818 18121 - - 42 1484 28 1184 

 184 1 4181 26 1884 41 18114 6816 ال تتوفر يف مدرسيت بيئة تعليمية تقنية متكاملة لتطبيق املقررات املطورة  .4

املوجودة بكتاب نشطة األ طبيقتوفر املدرسة الربامج التكنولوجية لت  .1
 املعلمة

6841 18191 - - 29 1884 46 1684 

 184 1 6184 61 4184 11 18124 6828 يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنيات احلديثة مبدرسيت  .1
 4181 11 2684 64 484 2 18111 6846 ..(مالئمة للتدريس-التدفئة -اإلضاءة -البيئة املادية يف املعامل )التهوية  .1

كثرة أعطال األجهزة التعليمية عند استخدامها تعوق تطبيق املقررات   .4
 6181 1 1684 46 4884 24 18191 6811                                                                                                                                                                                                        املطورة                                                                                                                      

 1181 21 1181 41 - - 18461 6848 ع وإجناحهو توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق املشر   .8

بشريـــــة
 

 4884 24 1181 24 6184 61 18114 6814 ن يف جمال احلاسوب لتقدمي الدعم الفين عند احلاجةو ملتخصصيتوافر ا  .9

61.  
تستعني هبا املعلمة لتحضري الكم اهلائل من  يتوافر فنيات للمعامل

 8484 11 181 4 6684 4 18121 6818 التجارب اليت يف كتاب النشاط

 181 4 6884 66 4184 11 18114 6816 تكدس الطالبات يف الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة  .66
 1884 16 6484 8 6884 66 18191 6841 الوسائل التعليمية املعتمدة باملقررات املطورةالوقت غري كاف الستخدام   .62

توافر عدد من املدربني اخلرباء القادرين على تدريب املعلمات بطريقة   .64
 181 4 1181 41 4181 26 18124 6828 فعالة على املقررات املطورة

االبتدائية لتطبيق مشروعات عدم االلتزام بالتخصص ملعلمات املرحلة   .61
 2684 46 1181 24 4484 21 18111 6846 تطوير املناهج

 1181 41 6484 8 4184 22 18191 6811 زيادة نصاب احلصص بسبب كثافة املناهج سبب إرهاق املعلمة  .61

املعلمة غري مؤهلة لتطبيق اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة الالزمة   .61
 6181 1 6884 66 4684 14 18461 6848 املطورةلتنفيذ املقررات 

عجز املعلمة عن تدريس املقررات املطورة لقلة عقد الدورات أو عقدها   .64
 مبا ال يتناسب مع أوقات أو ظروف املعلمات

6814 18114 4 6684 11 4484 9 6181 

68.  
كثافة املناهج أدى باملعلمة حملاولة إهنائها يف الوقت املناسب دون معرفة 

 1181 21 4184 22 2484 61 18121 6818 مدى استيعاب الطالبات

أدائهن التعليمي الفاعل يؤثر على غياب احلوافز التشجيعية للمعلمات   .69
 184 1 4181 68 1484 48 18114 6816 داخل الصف

 - - 184 1 9484 81 18191 6841 أمهية تعزيز الرضا الوظيفي لدى املعلمة   .21
 6181 1 - - 9181 11 18124 6828 واملهام الثانوية املسندة إىل املعلمةكثرة األعباء   .26

 - - 2181 62 8181 18 18418 6881قد مة يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات لربامج التدريبية والتأهيلية املا  .22 ةـــــيـــيمظنت
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 املقررات املطورة غري كافية
 4484 21 1884 29 6884 66 18114 6881 عدم جدوى الدورات املقدمة للمعلمات  .24

ويل  –املعلمة  –توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ) الطالبة   .21
 2181 62 8181 18 - - 18892 2868 مباهية املشروع وأهدافهاألمر ( 

اجلدول الدراسي يف احلصص  وجود حصص العلوم والرياضيات يف  .21
 حيول دون التطبيق الفعال األخرية

6811 18114 41 1181 66 6884 69 4684 

 884 1 2484 16 1884 16 1844 6898 تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها يف وقت واحد  .21

قد مة يف ضوء االحتياجات املهنية ملعلمات لربامج التدريبية والتأهيلية املا  .24
 املقررات املطورة غري كافية

6881 18418 18 8181 62 2181 - - 

 4484 21 1884 29 6884 66 18114 6881 عدم جدوى الدورات املقدمة للمعلمات  .28

ويل  –املعلمة  –توافر التوعية الكافية لتعريف اجملتمع التعليمي ) الطالبة   .29
 مباهية املشروع وأهدافهاألمر ( 

2868 18892 - - 18 8181 62 2181 

41.  
اجلدول الدراسي يف احلصص  وجود حصص العلوم والرياضيات يف

 4684 69 6884 66 1181 41 18114 6811 حيول دون التطبيق الفعال األخرية

 884 1 2484 16 1884 16 1844 6898 تزامن وصول املقررات الدراسية بأنواعها يف وقت واحد  .46
 %2482 %4186 %4884 1819 6811 المحور ككل

 %4884من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن نسبة 
من أفراد العينة املشرفات موافقات بدرجة كبرية على وجود 

عام  بعض الصعوبات اليت تواجه عملية التطبيق ومبعدل
 :أيتما ي، وميكن تفصيله فيفيما يتعلق هبذا احملور 6811

 فيما يتعلق بالعبارة )تتوافر املعامل: الماديةأ ( الجوانب 
لتطبيق املقررات  والرياضيات اجملهزة واخلاصة مباديت العلوم

بلغت  نسبة كبرية من املشرفاتعليها ( مل توافق  املطورة
العبارة  ، يف حني سجلت نسبة املوافقة على1184%
ال تتوفر يف مدرسيت لعبارة )ن على اوافقكما ،  %1نفسها 

( لة لتطبيق املقررات املطورةتعليمية تربوية تقنية متكام بيئة
على منهن  % 1684مل توافق يف حني، % 1884بنسبة 

املدرسة توفر الربامج التكنولوجية امليسرة لتدريس املقرر أن 
البيئة ا على أن )وافقن أيضً ي، ومل واملوجودة بكتاب املعلمة

( مالئمة .-دفئةالت -اإلضاءة -)التهويةاملادية يف املعامل 
يف حني كانت ، % 4181 بلغتللتدريس( بنسبة عالية 

، وعلى ذلك فقد أكدت %صفرعلى العبارة  تفاقنسبة اال
 يوجد نقص يف املواد واألجهزة والتقنياتأنه )% 4184

توافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق )وبشأن  ،( احلديثة باملدارس
ونسبة  ،%صفر عليهاوإجناحه( بلغت نسبة املوافقة  املشروع

% من العينة 11وافقت  يف حني، %11عدم املوافقة 
قد اليت توافر اإلمكانات عدم مما يدل على بدرجة قليلة 

 .املناهج املطورة يعوق عملية تطبيق
 املشرفات أشارت نسبة عالية من ب ( الجوانب البشرية :

ن تستعني هب فنيات للمعامل ىل عدم توفرإ %8484بلغت 
 الكم اهلائل من التجارب اليت يف كتاب لتحضري املعلمة

تكدس أن ) منهن على %4184تفق اكما  ،النشاط
(، الفصول يعيق تطبيق االسرتاتيجيات احلديثةيف الطالب 

الوقت غري كاف على أن ) %1884وافقتيف حني مل 
( الستخدام الوسائل التعليمية املعتمدة باملقررات املطورة

املعلمة غري مؤهلة لتطبيق ) أن املشرفاتهذا وجتد  بنسبة.
اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة الالزمة لتنفيذ املقررات 

 %11 ، وقد أكد%4684( بنسبة مرتفعة بلغت  املطورة
كثافة  زيادة نصاب احلصص لكل معلم بسبب) على أن

كثرة األعباء واملهام الثانوية و) (املناهج سبب إرهاق املعلمة
من  تكون قد %91( بنسبة عالية بلغتإىل املعلمةاملسندة 

أهم أسباب عدم قدرة املعلمات على تطبيق الربنامج بطريقة 
يؤثر للمعلمات  غياب احلوافز التشجيعية) إىل جانب ،فعالة

( بنسبة أدائهن التعليمي الفاعل داخل الصفعلى 
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عزيز الرضا )أمهية ت على املشرفات تأكد كما  ،1484%
له ملا ، %9484بلغت قبول نسبة بلدى املعلمة(  الوظيفي
 .جناح املشروعإبالغ يف من أثر 
ـــــب الجــــــ ـــــربامج  :تنظيميـــــة( الجوان فيمـــــا يتعلـــــق بـــــأن )ال

ــــة ــــة امل التدريبيــــة والتأهيلي مــــة يف ضــــوء االحتياجــــات املهني قد 
مـــــــن % 81 وافقـــــــت عليهـــــــاقـــــــد ( معلمـــــــات غـــــــري كافيـــــــةلل

العلــــــــوم وجــــــــود حصــــــــص ، وفيمــــــــا يتعلــــــــق بـــــــــ )املشــــــــرفات
حيـول  اجلـدول الدراسـي يف احلصـص األخـرية والرياضيات يف

مـن جانـب  ،مـنهن% 11( فتتفـق معهـا دون التطبيق الفعال
تـزامن وصـول املقـررات الدراسـية علـى ) %18،4آخر يؤكد 

جيـايب قـوي ؤكد على جانـب إ، مما ي(يف وقت واحد بأنواعها
مـن النتـائج و  .من اجلوانب التنظيمية حيسب لصاحل املشـروع

صــعوبات يف تطبيــق املنــاهج املطــورة  وجــود، يتضــح الســابقة
مــن حتــول دون التنفيــذ الســليم باملــدارس  للمرحلــة االبتدائيــة

ة علــى بــ، وبــذلك تكــون متــت اإلجاةوجهــة نظــر أفــراد العينــ
 .بحثالسؤال الثاين من أسئلة ال

 هـــــل يوجـــــد: النتـــــائج المتعلقـــــة بالســـــؤال الثالـــــث: اثالثًـــــ
 آراء كـل مـن املعلمـات واملشـرفات فيمـا يتعلـق اختالف بـني

  .؟بتدائيةبواقع تطبيق املناهج املطورة باملرحلة اال
-T)ار)ت(بهذا السؤال مت تطبيق اخت نولإلجابة ع   

test   راء كل من املعلمات آللمقارنة بني متوسطات
رحلة اهج املطورة باململنواملشرفات فيما يتعلق بواقع تطبيق ا

 يوضح ذلك: (8)جدول  اآليت اجلدولو  ،االبتدائية

 قيمة" ت "و المتوسطات الحسابية( 8جدول )
 راء كل من المعلمات والمشرفات فيما يتعلق بواقع تطبيق المناهج المطورة بالمرحلة االبتدائيةآلدرجات 

 مستوى الداللة قيمة )ت( المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العـدد التطبيق المتغير

هج
لمن

:  ا
ول 

 األ
حور

الم
 

املشرفات  الهدف
 املعلمات

11 
96 

61811 
9891 

2846 
2811 64849 181116 

 
املشرفات  المحتوى

 املعلمات
11 
96 

21884 
61841 

4842 
4864 

21811 181116 
 

املشرفات  طرق التدريس واستراتيجياته
 املعلمات

11 
96 

61841 
62891 

2811 
4811 1814 181116 

اترينوالتم األنشطة املشرفات  
 املعلمات

11 
96 

69814 
64881 

2891 
1811 2861 18144 

 

املشرفات  التقويم
 املعلمات

11 
96 

66864 
9849 

6886 
6814 182 181116 

 

املشرفات  المحور ككل
 املعلمات

11 
96 

81811 
11811 

61811 
9849 61811 181116 

 

اني
 الث

حور
الم

 
مية

تعلي
ة ال

لبيئ
:ا

 

مكانات الماديةاإل املشرفات  
 املعلمات

11 
96 

62822 
66812 

2864 
4816 2811 18164 

 
مكانات البشريةاإل املشرفات  

 املعلمات
11 
96 

26811 
22811 

2896 
1894 6869 1821 

مكانات التنظيميةاإل املشرفات  
 املعلمات

11 
96 

9841 
9811 

6888 
6826 1886 1812 

 
ككل  المحور املشرفات  

 املعلمات
11 
96 

14814 
14816 

1846 
8848 1811 1811 

املشرفات  االستبانة ككل
 املعلمات

11 
96 

641812 
614814 

62884 
61811 66821 181116 

 

ارتفــــاع متوســــطات درجــــات يتضــــح مــــن اجلــــدول الســــابق    
تطبيــــق االســـــتبانة  املشــــرفات مقارنــــة بــــدرجات املعلمــــات يف

هــن فيمــا يتعلــق بواقــع تطبيــق منــاهج العلــوم ءوالــيت تقــيس آرا
بلــــغ متوســــط  فقــــد، يات املطــــورة باملرحلــــة االبتدائيــــةوالرياضــــ



 م(2161 كانون أول /هـ6141الرياض )ربيع األول   – 14 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 130 

، )مبتوســــــط %641812الســــــتبانة ككــــــل العــــــام لاملشــــــرفات 
كـان متوســط املعلمـات العـام لالســتبانة    يف حـني، (2نسـبلي 
كما تدل قيم   ( ،6811مبتوسط نسيب ) %614814ككل  

"ت" علــى وجـــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى 
α≤1811  بـــــني آراء املعلمـــــات واملشـــــرفات يف مجيـــــع أبعـــــاد

ــــــق ــــــاملنهج ســــــواء  احملــــــور األول واملتعل ــــــت أب ــــــث كان مــــــن حي
 مطــــــرق التــــــدريس واســــــرتاتيجياته أ ماحملتــــــوى أ ماألهــــــداف أ

وهـــــذه  ،التقــــومي ولصــــاحل املشــــرفات مأ اترينــــاألنشــــطة والتم
ــــــاحثتني  ــــــدو منطقيــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر الب  إذ إنالنتيجــــــة تب

ات يقـــــع علـــــيهن اجلانـــــب التنفيـــــذي للمشـــــروع وهـــــن مـــــاملعل
ن إمبمارســـــــة عمليـــــــة التـــــــدريس يف حـــــــني ا األكثـــــــر احتكاًكـــــــ

علـى  املشرفات يقتصـر دورهـن علـى التوجيـه واإلشـراف الفـين
 إذ إن جيابيـــــة،إأكثـــــر  هـــــنءجيعـــــل آرا ، األمـــــر الـــــذيالتنفيـــــذ

اهج املطــورة مــن الناحيــة العلميــة تتميــز بأهــداف وحمتــوى املنــ
، متطـورةاسـتخدام اسـرتاتيجيات تـدريس  جيد ، وقائمة على

االســــرتاتيجيات تلــــك  بطبيعــــة عــــدم خــــربة املعلمــــاتأن  غـــري
، وكـذلك عـدم تـوفر هايف تنفيذ اة تطبيقها يشكل عائقً يوكيف

اض فــــــــخنال ىأدبيــــــــق عمليــــــــة التط التقنيــــــــات الــــــــيت تتطلبهــــــــا
 ع عناصــر املــنهجيــرفات يف مجشــمتوســطات املعلمــات عــن امل

  .د فروق ذات داللة لصاحل املشرفاتوجو  من مثو 
 ارتفاع يف لوحظ وجود فقد أما بالنسبة للبيئة التعليمية

 متوسطات درجات املشرفات مقارنة بدرجات املعلمات يف
 هن فيما يتعلق بواقع تطبيقءتطبيق االستبانة واليت تقيس آرا

ناهج العلوم والرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية ،كما م
تدل قيم "ت" على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

جانب  بني آراء املعلمات واملشرفات يف α≤1811مستوى 
بأن وهذه النتيجة تفسر  ،لصاحل املشرفاتاملكونات املادية 

 املعلمات يقع عليهن عاتق التدريس وفق ما خطط له يف
عدم توفر التقنية ولكن حيول دون ذلك  املناهج املطورة

ربامج التكنولوجية للافتقار معظم املدارس تطبيق، و عملية الل
غياب و  ة،ـاملوجودة بكتاب املعلم فاهيمامليسرة لتدريس امل

اليت كثرة األنشطة  من على الرغمالعلوم و  معامل الرياضيات
الكتب املطورة،  يف اتبتطبيقها مع الطالب ةاملعلم تطالب

 .    عر به املعلمات أكثر من املشرفاتوهذا األمر تش
 فلم توجدالمكونات البشرية والتنظيمية  أما يف جانب

آراء  بني α≤1811ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق 
تشري  وهذه النتيجة ن اجلانبني يهذ املعلمات واملشرفات يف

رفات يف عدم وجود شات واملمبني املعل ااتفاقً  إىل أن هناك
متخصصني يف احلاسوب يف املدارس لتقدمي الدعم الفين 

للمعامل لتحضري  وكذلك عدم وجود فنيات،  عند احلاجة
اليت تتطلبها املقررات املطورة ، كما أشارت نسبة   التجارب

أن تكدس الطالبات يف الفصول بأعداد كبرية  كبرية إىل
 نمتت اإلجابة ع. وبذلك تكون قد تطبيقاليعوق عملية 

 السؤال الثالث من أسئلة الدراسة .
:التوصيات والمقترحات  

ن فكرة تطوير مناهج العلوم والرياضيات إخالصة القول   
مة جتاه وخطوة سلي ةضروريهنا أ غريعنها القول  ال ميكن

وقت نفسه عملية وهي يف ال ،التنمية الشاملة للمجتمع
ختطيط ال يشوبه و واضح  حباجة لتنظيم ،معقدة وديناميكية
الفجوات يف   بعض قد لوحظ وجود، فغموض أو التباس

تأقلم الطالبات واملعلمات مع تلك  ع بسبب صعوبةاملشرو 
 ،نتائجالل ـ، ولكن من املمكن تالفيها ، وال نستعجقرراتامل

فمع مرور الوقت وعقد الدورات للمعلمات وعمل 
شروع قد نالحظ وتعريفهن بامل ولياء األموراجتماعات مع أ

ومن أهم التوصيات اليت ميكن اإلشارة .   أكثرا وتفاعاًل تطورً 
  :لبحثإليها يف هذا ا

 عادة النظر يف مقررات العلوم والرياضيات املطورة إ
طبيعة الطالبات  للمرحلة االبتدائية  حبيث تتناسب مع

 . حة يف املدارسمكانات املتاباململكة ومع اإل
  البحوث والدراسات الرتبوية اليتاالستفادة من نتائج 

 .تطوير املقرراتتناولت 
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 ولية تدريب التدريب على عاتقها مسؤ دارة أن تأخذ إ
املهنية  كفاءهتن مبا يضمن رفعاملعلمات واملشرفات 

وتأهيلهن مبا يتناسب  حتسني مستوى أدائهنو 
 : وذلك من خالل املناهج املطورة ،ومتطلبات 

 زة على األجه نللمعلمات وتدريبهمكثفة  دورات تقدمي
 . واألدوات املساعدة

 عن  ولةؤ من قبل الشركة املس اتاملعلم أن يكون تدريب
 .املشروع على مستوى ) اخلرباء (

  علمات العلوممل التخصصالتأكيد على أمهية ضرورة 
 والرياضيات للربامج املطورة.

 بأنواعها  من األمهية مبكان تزامن وصول املقررات
 .(دليل املعلم -كراس النشاط-الطالبة)كتاب 

  اسرتاتيجيات التدريس  تفعيلالتأكيد على أمهية
 ، ومتابعة املشرفات لذلك .احلديثة

  والتقنيات باحلقائب والوسائل  املناهج  املطورةتعزيز
توفري بيئة تعليمية تربوية ، والعمل على التعليمية املعينة
 .تقنية متكاملة

  ربط و  الوظيفي لدى املعلماتتعزيز الرضا العمل على
بأدائهن التعليمي الفاعل داخل  ةاحلوافز التشجيعي

 الصف.
 تقليل الكثافة العددية  للطالبات يف الفصول الدراسية 

 .يف مدارس التعليم العام
  (ئمة اخلطة الدراسية )عدد احلصصمالالتأكد من 

 .من قبل واضعي املقررات  لتدريس املناهج املطورة
  املناهج تعلم  أولياء األمور مبتطلباتالطالبات تثقيف

 .نمية وعيهم بأساليب التعامل معهاوتة املطور 
 التوعية وتعريف اجملتمع جبديد مشروعات تطوير 

 إلجياد قاعدة تثقيفية تدعم أهداف التطوير. ،املناهج
 ختفيف األعباء واملهام الثانوية و  ةختفيض نصاب املعلم

،  مجناز بعض املهاإعلى  املساعدهت يهااملسندة إل
 .إعداد أوراق العمل، عمل املطوياتك

  يف كل مدرسة ) ورقة عمل يفة للمعامل إجياد حمضر 
 .امللتقى الرتبوي الثامن لقسم العلوم املقام يف جدة( 

 ومن أهم الدراسات التي تقترحها الدراسة الحالية :
الصعوبات اليت القيام بدراسة تقوميية للتعرف على  -

تطبيق املقررات املطورة للمرحلة املتوسطة  تواجه
 .مبنطقة مكة املكرمةوالثانوية 

دراسة للتعرف على واقع تطبيق املقررات املطورة إجراء  -
اجلودة  للمرحلة املتوسطة والثانوية يف ضوء معايري

 .الشاملة
 بدارسة جتريبية للتعرف على املستوى التحصيلي القيام -

املرحلة االبتدائية الاليت يدرسن مقررات  أداء( طالبات)
 العلوم املطورة.

القيام بدراسة تقوم على بناء برنامج تدرييب مقرتح  -
ملعلمات ومشرفات العلوم والرياضيات املطورة ومعرفة 

 .ره يف رفع مستوى كفاءهتن املهنيةدو 
 المراجــع

املطورة : دراسة حتليلية تقوميية للكتب (2118رفعت إبراهيم ) ،إبراهيم -6
ملادة الرياضيات للصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية املطبقة 

جملة تربويات  ،حديثًا يف مصر يف ضوء آراء معلمي الرياضيات
 .(، أغسطس، جامعة بنها66جمللد )، االرياضيات

، 4رتبوي ، ط(: علم النفس ال2114أبو جادو، صاحل حممد علي ) -2
 . ، األردندار املسرية، عمان

، القياس النفسي والتقييم الرتبوي (: مبادئ6981أبو لبدة، سبع )  -4
 ، مجعية عمال املطابع التعاونية ، عمان ، األردن. 4ط

( : تقييم منهج العلوم الفلسطيين املطور 2111، صفاء حممد ) خبيتان -1
من وجهة نظر مشريف ومعلمي املدارس احلكومية يف  األساسيةللمرحة 

 غري منشورة ، مناهج ة الغربية ، رسالة ماجستريحمافظات مشال الضف
 ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس .وطرق تدريس

: ( 2111يرها من منظور واقعي ) ، ختطيط املناهج وتطو احلارثي -1
 ، الرياض .براهيم مسلم احلارثي، مكتبة الرشدإ

 تاب املدرسيـ: معايري جودة الك(2114حلس ، داود درويش ) -1
: الدنيا . املؤمتر الرتبوي الثالثومواصفاته لتالميذ املرحلة األساسية 

 .دخل للتميز" ، اجلامعة اإلسالميةاجلودة يف التعليم الفلسطيين "م
، 1(: املنهج املدرسي املعاصر ، ط2111اخلليفة، حسن جعفر ) -4

 .مكتبة الرشد ، الرياض
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: الصعوبات اليت تواجه تالميذ (6991خريية رمضان وآخرون ) -8
عند حل املسائل اللفظية بدولة الكويت، جملة  االبتدائيةاملرحلة 

مستقبل الرتبية العربية، اجمللد الثاين، العددان السادس والسابع، أبريل / 
 .644، ص : 6991يوليو 

( : دراسة حتليلية لقيم الرياضيات 2162، عبداهلل أمحد )الدهش -9
العام باململكة العربية املطورة مبراحل التعليم املتضمنة بالكتب 

 ، عمادة البحث العلمي ، جامعة اجملمعة .، جملة الرتبيةالسعودية
مكانات املعلم وجتهيزات إ: املناهج املطورة أكرب من (2161الرياض ) -61

 . 61164البيئة ملدرسية ، العدد 
: تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة (2161الزهراين، غرم اهلل ) -66

للرياضيات  يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدوليةاملتوسطة 
، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية ، (TIMSS)والعلوم 

 جامعة أم القرى .
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Abstract : The research aims to identify the reality of the application of the decisions of science and mathematics developed 

primary and shed light on the most important difficulties encountered in the application process, and so from the point of 

view of both teachers and supervisors in Mecca, and to achieve this goal the researchers prepare a questionnaire containing 

two axes presidents (curriculum – Environment education) have been applied to members of the research sample, and 

therefore the current research has attempted to answer the question next president: Q - What is the reality of the application 

of the science curriculum of mathematics developed public education in the Kingdom of Saudi Arabia? What are the main 

difficulties faced by the application of these courses developed from the point of view of both teachers and supervisors in 

Mecca?. 

In order to answer the research question has been the use of statistical methods the following: coefficient alpha Cornbrash to 

measure the stability of the scale - Pearson correlation coefficient to measure the internal consistency of the axes of the scale 

- the percentage and the arithmetical averages and standard deviations to describe the views of the target group - test (T-test) 

to calculate the significance differences between the views of the target group , and in the light of the results will be 

presented a set of recommendations and proposals that may be useful in the search field 

 

Key words:  Courses evaluation - developed curriculums –the reality of application - difficulties – Science& mathematics - 

teachers and supervisors - primary level . 
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الرابع األساسي لالتجاهات التربوية الحديثة التي شملها مشروع تطوير التعليم  العربية للصفمبحث اللغة  توافقدرجة  
                                                                                                    (        ERFKEنحو االقتصاد المعرفي )

 
 أحمد إبراهيم رشيد صومان                                     هرية إبراهيم عبد الحقز     

 كلية العلوم الرتبوية، جامعة اإلسراء                             
 عمان، األردن                                                 

 ــه8/0/0141  وقبل بتاريخ -هـ72/01/0141 قدم للنشر 
مبحث اللغة العربية  للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع  توافقدرجة تعّرف إىل  هذه الدراسة تهدف: المستخلص

ًا ومعلمة ( معلم27) الدراسة من عينة تتكون؛ * من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردن(ERFKEتطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف )
 م بالطريقة العشوائية البسيطة.مت اختياره ( مدرسة يف مدينة عمان، وقد01من )
( فقرة، موزعة إىل مخسة جماالت هي: النتاجات اليت 26استفتاء ملعلمي اللغة العربية، واحتوى االستفتاء يف صورته النهائية )بتطوير  انقام الباحث      

الرابع األساسي، تقدمي املادة التعليمية يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي، تقومي التعلم يف كتاب اللغة  حيتويها كتاب اللغة العربية للصف
أن النتاجات وتقومي التعلم واألدوات املرافقة الدراسة نتائج أظهرت العربية للصف الرابع األساسي، املواصفات الفنية للكتاب، األدوات املرافقة للمنهاج. 

أن  غري، مع معايري االقتصاد املعريف متوسطةبدرجة جاءت  كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي يفقدمي املادة التعليمية، واملواصفات الفنية تو 
  تاب واألدوات املرافقة.نسبها تتباين نوعاً ما، فقد جاءت املادة التعليمية أواًل، مث النتاجات التعلمية يليها تقومي التعلم، مث املواصفات الفنية للك

االهتمام باألدوات املرافقة للمنهاج، من حيث تزويد املدارس بأشرطة الكاسيت والفيديو املناسبة، وضرورة تفعيل استخدام أوصت الدراسة بضرورة    
 منهاج اللغة العربية احملوسب.

 ، االجتاهات الرتبوية احلديثة.اللغة العربية (، مبحثERFKEتطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف ): المفتاحيةالكلمات  
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 المقدمة واإلطار النظري:
ـــــــــــة      يـــــــــــ دو التعلـــــــــــيم دوراً مهمـــــــــــاً يف التنميـــــــــــة االجتماعي

واالقتصادية والسياسية والفكرية لدول العامل املختلفة،إذ  ميثل 
الرتقـــــاء اــــــودة الســـــلع وا ــــــدمات الــــــيت العامـــــل الــــــرئيس يف ا

حتتاجهــا الشــعوب، وهــو الســبيل حنــو مســتويات معيشــية أرفــع 
دايــة القــرن الواحــد ومــع يايــة القــرن العشــرين وبلألفــراد كافــة، 

العشرين، ظهرت جمموعة من املفاهيم واملصطلحات اجلديدة و 
لكرتونيـــــــة، واحلكومـــــــة مثـــــــل: الت ـــــــارة اإل االقتصـــــــاديف عـــــــامل 
والفائض املعريف، والقيمة املضافة للمعرفة، وجمتمـع  نيةاإللكرتو 

املعلومـــات، واقتصـــاد املعرفـــة، وتركـــز هـــذه املصـــطلحات علـــ  
وأمهيتهــــــــا يف تنميــــــــة  البشــــــــرواملــــــــال  رأسدور املعرفــــــــة علــــــــ  
  اجملتمعات املعاصرة.

إن تطور اكتساب املعرفة وتطبيق معطياهتا إلمنـاء االقتصـاد    
ــــاً لتحقيــــق ال ــــادة النشــــا  أصــــبل مطلب ــــة االقتصــــادية، وزي تنمي

االقتصادو، مما جعل املعرفة مصدر ثروة وم شر قوة، وعنصر 
عـامل اليـوم،  الئـق يفأمـة تطمـل إىل مكـان  ةأليـ تنمية إنسانية

ـــــــــــب العصـــــــــــر  وألو جمتمـــــــــــع ينشـــــــــــد االنســـــــــــ ام مـــــــــــع مطال
 (6: 7114،)العسكرو

ج عنـه ن التطور املعريف لدول العامل املتقدم والنامي نـتكما إ    
اســـتحدال العديـــد مـــن التطبيقـــات املفيـــدة الـــيت أســـفرت عـــن 
إمكانــــات هائلــــة يف التــــدريب والتعلــــيم، الســــيما التعلــــيم عــــن 

 .دبعد، وأساليب العالج، وتوفري املعرفة لألفرا
Yim-teo, 2004).)  

لقـــــد تنــــــام  دور املعرفـــــة يف لــــــا  منظمـــــات األعمــــــال مــــــع 
س املـــال الفكـــرو مســـامهتها يف حتـــول تلـــ  املنظمـــات إىل رأ

واملعرفة، وعل  التنافس عن طريق القدرات البشرية أكثـر مـن 
العمل(، فضاًل عـن دورهـا  املال، األرض،العناصر التقليدية )

احلاسم يف حتـول املنظمـات إىل جمتمعـات معرفيـة )الكبيسـي، 
7111 .(37:  

ومفهوم االقتصاد املعريف مفهوم حديث العهد نسبياً، يقوم     
يم اإلنسان وعقله وإبداعه، واالستفادة من كم عل  تعظ

املعلومات الذو يوفره التطور املعريف يف االتصاالت 
والتكنولوجيا املعاصرة. وهنا يربز دور النظام الرتبوو برتكيبته 

 :7112)ا اليلة، ةلتعليمي بصفته ا اصالعامة والنظام ا
704). 
لتعلـــيم هـــذا الـــدور الـــذو مـــن شـــأنه إكســـاب الطلبـــة يف ا    

العام املهارات التفكريية العليا اليت متكنهم من فهم املعلومات 
وحتليلهـــا واالســـتنبا  منهـــا، وإعـــادة ترتيبهـــا وتطويرهـــا لتكـــون 
معرفــة قابلــة للمنافســة والتســويق. لــذل  عمــدت وزارة الرتبيــة 
والتعلــــيم علــــ  إعــــادة النظــــر يف بنيــــة نظامهــــا الرتبــــوو، وأدوار  

اعـــل مـــع املواقـــف التعليميـــة التعلميـــة كوادرهـــا، وعمليـــات التف
ـــتعلم، ووعـــي اجملتمـــع بأمهيـــة  الـــيت تســـود مدارســـها، وبيمـــات ال
التحــــول إىل االقتصــــاد املعــــريف، ووعــــي صــــانعي القــــرار بوضــــع 
السياســـات والتشـــريعات الالزمـــة وتبـــو عمليـــة التحـــول، حـــ  

فعمليـة تطـوير (،  (LaRue, Bruce, 1999يصـبل جمتمـع معرفـة
ب إعـــــداد الكفـــــاءات البشـــــرية لتناســـــب عصـــــر التعلـــــيم تتطلـــــ

التطـــــور املعـــــريف وتكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت، وتعـــــد 
مهارات استخدام احلاسوب واإلملـام باللغـة اإللليزيـة مـن أهـم 
املهـــارات الالزمـــة يف هـــذا العصـــر، وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه البنـــاء 

؛ 7111)عمــــــار،  التعليمــــــي املعتمــــــد علــــــ  االقتصــــــاد املعــــــريف
 (.  5002ي،سورط
إضـــــافة إىل مـــــا ســـــبق فاالقتصـــــاد املعـــــريف هـــــو االقتصـــــاد      

املعتمــد علــ  املعرفــة، والقـــائم علــ  العامــل اإلنســا  املســـيطر 
ـــــدور  واملســـــتخدم، ويشـــــكل فيـــــه توليـــــد املعرفـــــة واســـــتثمارها ال
الرئيس يف تكوين الثروة، فالثروة يف االقتصاد املعريف تتولد مـن 

لــيس عــن طريــق اســتخدام ا الت خــالل رأس املــال البشــرو و 
فحســــب، وبــــذل  فقــــد أخــــذ االقتصــــاد املعــــريف  ــــل اقتصــــاد 

وهذا يعو أن   الت لتوليد الثروة يف اجملتمعات،العضالت وا 
املهمات اجلديدة ستكون مهمـات البحـث والت ديـد وابتكـار 
وســائل تقنيــة، وأســاليب إداريــة وتنظيميــة جديــدة، ممــا يســتلزم 

ل  اإلعداد العلمي والتقـو للحيـاة احلديثـة، أن ي كد التعليم ع
 نويركز عل  تقـدمي األساسـيات الالزمـة إلعـداد البـاحثي الـذي
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لــــــديهم املهــــــارة كاملصــــــممي  واحملللــــــي وامللمــــــي يف املعــــــارف 
، حتتــاج إلــيهم التنميــة يف هــذا هــم عمــال ذوو معرفــة املختلفــة
 . (22: 7114)عرين، العصر 
االقتصـاد املبـو علـ  املعرفـة، تطـوير  ويتطلب االنتقـال إىل    

اجملتمع احمللي ليصبل جمتمع معرفـة، وذلـ  بتحقيـق مسـتويات 
عاليــة مــن املعرفــة، والكفــاءة واملهــارة التكنولوجيــة واحلاســوبية، 
ممــــا يتطلــــب تغيــــري دور املعلــــم واملــــتعلم وتطــــوير طــــر  التعلــــيم 

فلكــل  ،والــتعلم، والبيمــة الصــفية وجتهيزاهتــا، واملنــاهج والكتــب
نظــام تربــوو فلســفة ينبثــق عنهــا، ولكــل فلســفة تربويــة غايــات 
تســع  لتحقيقهــا، وميكــن حتديـــدها مــن خــالل اإلجابــة عـــن: 

 نريـــداملـــاذا نمعلـــم ونـــتعلما، ومـــا مواصـــفات اإلنســـان الـــذو 

Yunus, 2001).) 
ال ش  أن الت ديد الرتبوو يف اجملال املعريف يواكبه تطـور     

ن إت واملتغـــــــــريات احلاليـــــــــة. شـــــــــامل يت ـــــــــاوب مـــــــــع احلاجـــــــــا
التحــديات اجلديــدة الــيت تواجهنــا تقتضــي الــتخل  يائيــاً مــن  

ب مــع ظــروف كــل املنــاهج التقليديــة الــيت أصــبحت ال تت ــاو 
ن الت ديــــد املعــــريف لرباجمنــــا الرتبويــــة العصــــر ومتغرياتــــه. كمــــا إ

ومدارسنا مل يعد خياراً بل أضح  ضـرورة اسـرتاتي ية تتطلبهـا 
والتوسـع السـريع يف  وسـائلها،وتطـور  ملعرفة،امقتضيات عصر 

 .(Yuen, 2005)االكتشافات العلمية  

ومن البديهي واحلال هكذا أن يتصدر الت ديد املعريف قمة    
ســـلم األولويـــات الرتبويـــة. الـــيت ينبغـــ  للمدرســـة أن تســـارع يف 

ومشلـــــت هــــذه اإلصــــالحات جوانـــــب  تبنيهــــا مــــن دون إبطــــاء
تــــوى البنــــائي ملنظومــــة املعرفــــة داخــــل متــــس البنيــــة واحمل جتديديــــة
 املعرفيـــة،األســـاليب  :يـــةا تلتتمحـــور حـــول اجلوانـــب  املدرســـة
 وبيمة املعرفة. املعرفة،معلم  املعرفة،مصادر  املعرفة،هرمية 
إن احلاجة أصبحت ماسة إىل تطوير مناهج جديدة ترتكز    

علـــ  املشـــاركة واحلـــوار النقـــدو لكـــل احلقـــائق املعرفيـــة، وتعزيـــز 
أساليب احلوار املعريف والثقايف، وتطوير قدرات النقد والتحليل 

أعلـ  درجـات االبتكـار واإلبـداع  زالطلبـة، وإبـراوالتفكري عند 
ي اهلرميـــة املعرفيـــة مـــن الشـــكل وأن تنتهـــ يف األنشـــطة الصـــفية،

مــودو الــذو يرتبــع املعلــم إىل الشــكل األفقــي الــذو يصــبل الع
ويتحـول مـن خاللـه املعلـم إىل  من خالله املتعلم جـزءاً  وريـاً،

منســــق للعمليــــات الرتبويــــة واملعرفيــــة ومرشــــًدا هلــــم إىل مصــــادر 
 (.Al-Edwan and Hamaidi, 2011) املعرفة

أن االقتصاد  عل ومن األمهية مبكان يف هذا اجملال التأكيد    
املعريف يتسم خبصائ  عدة لعـل مـن أبرزهـا: أنـه عـاد اجلـودة 

هــــــو كثيــــــف املعرفــــــة يرتكــــــز علــــــ  يســــــتهدف التميــــــز، مثلمــــــا 
رأس املــــــال الفكــــــرو  بوصــــــفهااالســــــتثمار يف املــــــوارد البشــــــرية 

واملعــــــريف، واالعتمــــــاد علــــــ  القــــــوى العاملــــــة امل هلــــــة واملدربــــــة 
يب املســـــــتمر وإعـــــــادة واملتخصصـــــــة، وانتهـــــــاج الـــــــتعلم والتـــــــدر 

نــه مــرن شــديد الســرعة والتغيــري، يتطــور لتلبيــة التــدريب، كمــا إ
تــاز باالنفتــا  واملنافســة العامليــة، واعتمــاد حاجــات متغــرية، ومي

األســــــــــوا   تنظــــــــــام فاعــــــــــل للتســــــــــو  الستشــــــــــعار حاجــــــــــا
واملستهلكي باستمرار، وانتقال النشا  االقتصادو من إنتـاج 
ـــــة وصـــــناعتها،  ـــــاج ا ـــــدمات املعرفي الســـــلع وصـــــناعتها إىل إنت
إضــافة إىل اســتثمار الطاقــة املت ــددة، وارتفــاع الــدخل لصــناع 

مـــا ارتفعــت مـــ هالهتم وتنوعــت كفايـــاهتم وخـــرباهتم، املعرفــة كل
وتوظيــــف تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت بفاعليــــة لبنــــاء 
نظــــام معلومــــا  واتصــــاد فــــائق الســــرعة والدقــــة واالســــت ابة، 
وتفعيــل عمليــات البحــث والتطــوير كمحــرا للتغيــري والتنميــة ) 

 (.Malhotra, 2003؛ 5002م متن، 
ة لتطـور التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف، وتنطلق الرؤيـة اجلديـد  

الـــيت نـــادى ظـــا النظـــام الرتبـــوو األرد  مـــن التقـــدم بعـــزم حنـــو 
توظيــــف التكنولوجيــــا يف التعلــــيم وهتيمــــة جيــــل مــــن املتعلمـــــي 
القـادرين علـ  التعامــل مـع تكنولوجيــا املعلومـات واالتصــاالت 
وتوظيفهــــا بشــــكل كبــــري ألمهيتهـــــا، جلعــــل األردن مركــــزاً لنقـــــل 

 7112،أبوالضـــــــــــبعات)املنطقـــــــــــة كنولوجيـــــــــــا املعلومـــــــــــات يف ت
:077 .) 
مثرة من مثار هذه  (ERFKE)ويعد مشروع التطوير الرتبوو    

الرؤيــة الــيت تســع  إىل تأكيــد دور الطالــب كمحــور مــن  ــاور 
ــــز علــــ  تطــــوره  ــــق الرتكي ــــة، عــــن طري ــــة التعلمي ــــة التعليمي العملي
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املعــريف يف  تصــادومــواطن االقبوصــفه شخصــاً مســ واًل فــاعاًل، 
 (. 7114؛ وزارة الرتبية والتعليم،0666،الصغري)املستقبل 

 وينطلق مشروع التطوير الرتبوو من مكونات أساسية أربعة:  
: إعــــادة توجيــــه السياســــة الرتبويــــة واألهــــداف المكووووون األو 

 الرتبوية من خالل اإلصال  احلكومي واإلدارو. سرتاتي يةاال
ربامج واملمارســـات الرتبويـــة لتحقيـــق تغيـــري الـــ المكوووون الثووواني:

 خمرجات تعليمية تنس م مع االقتصاد املعريف.
: تــوفري الــدعم لت هيــز بيمــات تعليميــة ماديــة المكووون الثالووث
 تتميز باجلودة.
: تنميـــة االســـتعداد للـــتعلم مـــن خـــالل الرتبيـــة المكوووون الرابوووع

 .(7111، )م متناملبكرة ابتداء من مرحلة الطفولة 
هـــداف العامـــة للنظــام الرتبـــوو األرد  علـــ  إعـــادة وتركــز األ  

تشــــــــكيل النمــــــــوذج الرتبــــــــوو ومراجعــــــــة السياســــــــات الرتبويــــــــة 
وطنيـــة للرتبيـــة، وإحـــدال حتـــول  اســـرتاتي يةواألهـــداف وبنـــاء 

نــــــوعي يف الـــــــربامج واملمارســــــات الرتبويـــــــة لتحقيــــــق خمرجـــــــات 
تنســــــــ م مــــــــع مطالــــــــب االقتصــــــــاد املعــــــــريف، وتــــــــوفري الــــــــدعم 

أبنية ومرافق مدرسـية لت هيـز بيمـات تعليميـة والتسهيالت من 
مادية تتميز باجلودة وتنمية االستعداد للتعلم ابتداًء من مرحلة 
الطفولة املبكرة وتعزيز الدميقراطية وتكاف  الفرص التعليمية بي 
األقاليم، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وزيادة فاعليته، وتطوير 

ة، وتطــوير النــواحي النوعيــة البــا التحتيــة للم سســات التعليميــ
للنظــام الرتبــوو، والســـعي لتحقيــق التميـــز يف براجمــه وتنويعهـــا، 
واالنفتـــا  علــــ  تطـــورات الثقافــــة العامليـــة والت ــــارب الدوليــــة، 
ـــادة املواءمـــة وتطـــوير الـــروابني والقنـــوات بـــي نـــواتج النظـــام  وزي
التعليمي ومتطلبات التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، وتطـوير 

القطـــاع األهلــــي وتنويـــع مصــــادر التمويـــل وغريهــــا ) وزارة  دور
 (.7114الرتبية والتعليم، 

وجتــدر اإلشــارة يف هــذا اجملــال إىل أن مشــروع تطــوير النظــام   
 الرتبـوو حنـو االقتصـاد املعـريف خطـة طموحـة للتحـول الشــمود

لازاهتـــــــــا املتوقعـــــــــة، الـــــــــذو يشـــــــــمل منظورهـــــــــا ومقاييســـــــــها وإ
جـــذرياً حيقـــق هيكليـــة متطـــورة لتنميـــة  وســـتحدل تغيـــرياً تربويـــاً 

املوارد البشرية، ح  تنس م مع احلاجات الوطنية والتحديات 
ـــــيم،  العامليـــــة يف القـــــرن الواحـــــد والعشـــــرين )وزارة الرتبيـــــة والتعل

7114                                                                                                    .)            

وتعد خطة التطوير الرتبوو حنو اقتصاد املعرفة آخر       
احملاوالت التطويرية؛ "فقد تبا منتدى الّتعليم يف أردن 

 in Jordan 2000 Forum for the Future of )املستقبل 

Education Vision)  وطنيًة ترمي إىل إجياد نظاٍم تربوٍو، رؤيًة
استثمار املوارد البشرية،  يقعن طر حيقق التميز، واجلودة 
، وتعزيز القدرة عل  البحث، اسرتاتي يةواملعرفة، كثروٍة وطنيٍة 

والّتعلم، وضمان مسامهة األفراد يف بناء اقتصاٍد ممت دٍد مبو 
تقدمة، ويضع األردن عل  خريطة الدول املعل  املعرفة، 
نافسة إقليمياً لكفاءات البشرية القادرة عل  املواملصدرة ل

 (.8 :7114وعاملياً )وزارة الرتبية والّتعليم، 
 ،إلعداد املناهج من الكفايات احمللية عمدت الوزارةولقد   
ومـن ضــمنها منهـاج اللغــة  ودوليــي، إشـراف خــرباء  ليـيوب

ومت إلــاز اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة وا اصــة العربيــة، 
ن التطور ، وكا7111عام  رحليت التعليم األساسي والثانوومل

 النوعي ا  :
 إحالل النتاجات التعليمية  ل األهداف. أواًل:
ج التعليمــــــي: ا صـــــائ  والســــــمات الــــــيت ا يقصـــــد بالنتــــــ   

االنتهــاء مــن عمليــة  ســيكون عليهــا املــتعلم أو املتــدرب بعــد
يعــرف  يف حــيا وأداء. التــدريس أو التــدريب وتظهــر ســلوكً 

نتي ـــة تعريضــــه  يف ســـلوا املـــتعلم اهلـــدف بأنـــه تغـــري متوقـــع
 لعملية تدريس أو تدريب.

ويبـــــــدو الفـــــــار  بـــــــي املفهـــــــومي يف جمـــــــاالت عـــــــدة منهـــــــا؛ 
 املضمون واملاهية وجمال تفاعل املتعلم.

إحـــــــالل املنهـــــــاج احملـــــــورو  ـــــــل منهـــــــاج الوحـــــــدات  ثانيـــــــاً:
 الدراسية.

يقصــد باملنهــاج احملــورو: بنــاء مــنظم للمعــارف وا ــربات    
شـكل متكامــل ميكــنهم   يميعــاً يفالتعليميـة يقــدم للمتعلمـي

ـــــــــدماج يف اجملتمـــــــــع، ومواجهـــــــــة م ـــــــــبمـــــــــن االن ـــــــــاة  طال احلي
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مـن ا ـربات التعليميـة واملعـارف  ومشـكالهتا، مـع تـوفري قـدر
التخصصية، اليت متكن كل متعلم من حتقيق أقص  درجات 

والوصــول إىل حلــول  م حاجــاهتإشــباع  ظــدف ، مــن النمــو
أما منهاج  . ن مشكالتمرغوب فيها تتعلق مبا يتعرضهم م

الوحـدات الدراســية فيقصـد بــه: تنظــيم خمطـني ملنهــاج ميــارس 
 جمموعـــة مـــن أنـــواع النشـــا  التعليمـــيمـــن خاللـــه املتعلمـــون 

حتــــت إشــــراف املعلــــم، وتركــــز موضــــوعاته علــــ  اهتمامــــات 
 (.7111اللبان، )  املتعلمي ومشكالهتم

 املنظومات.  ثالثاً:
ــــــد املنظومــــــات املتنوعــــــ    ــــــة وا ــــــربات جــــــرى حتدي ة؛ املعرفي

 واعتمـــدت أساســـاً  ،دقيقـــاً  الرتبويـــة والقيميـــة وغريهـــا حتديـــداً 
لضـــبني ســـالمة الكتـــاب املدرســـي ببعديـــه األفقـــي والرأســـي، 
ولقـــد كـــان هلــــذا أثـــره يف حتقيـــق املبــــاد  املتضـــمنة عـــن كــــل 

 .(7117)املساد، منهما
األفقي كان ضبني املدى ويقصد به درجة اتساع  ففي البعد
يف مشولــــــه للمعــــــارف وا ــــــربات الرتبويــــــة ومســــــتوى  املنهــــــاج

عالقــات  قصــد وجــودباملعاجلــة. وكــان ضــبني مبــدأ التكامــل 
ـــــي املعـــــارف ـــــة املقدمـــــة للمـــــتعلم بصـــــورة  ب وا ـــــربات الرتبوي

 متناغمة ومتسقة.
ويف البعد الرأسي)العمودو( كان ضبني مبدأ االسـتمرار،    

يتناسـب مـع  ة مبـاوا ـربات الرتبويـ ةمبعـا مراعـاة تقـدمي املعرفـ
ـــابع  نضـــج املـــتعلم ومرحلتـــه ـــدأ التت النمائيـــة. وكـــان ضـــبني مب

مبعـــا أن تكــــون املعرفــــة وا ــــربة اجلديـــدة مبنيــــة علــــ  معرفــــة 
 وخــربة تربويـــة ســـابقة ظـــدف تعميقهـــا وزيـــادة درجـــة إتقايـــا.

 وهكذا احلال فيما يتعلق باملنظومات القيمية وغريها.
 كتب الدراسية املقررة.:التطوير الذو أدخل عل  الرابعاً 
والكتب املدرسية بوزارة الرتبية  إدارة املناهجوضعت  

والتعليم جمموعة من املواصفات للكتاب املدرسي، من 
 ها املواصفات ا تية:مهأ
 . احملتوى ينبغي أن تتوفر فيه: أ

يف املــــادة واألســــلوب واســــتخدام  مراعــــاة الدقــــة واحلداثــــة -
 .وحدات القياس العاملية

 ءمته ملستوى منو الطلبة الفعلي وملستواهم العلمي.مال -
ي املوضـــوعية والواقعيـــة يف إيـــراد املعلومـــات وعرضـــها ختـــو  -

 ومراعاة عناصر الثقافة احمللية.
االهتمام باملهارات العقلية العليـا لـدى الطلبـة: كالتحليـل  -

 والرتكيب والتقومي.
ــــد دور الطلبــــة ويــــث يكونــــون مبــــادرين ومشــــاركي -  تأكي

 ونشيطي يف العملية التعليمية.
الكتــــاب علــــ  الصــــور والرســــوم وا ــــرائني املناســــبة  مشــــول -

 ومبوضوع الكتاب. ذات الصلة الوثيقة ببيمة الطالب
مراعــاة التكامــل والتنســيق مــع الكتــب األخــرى للمبحــث  -

 الواحد. ومع كتب املباحث املختلفة يف الصف
 :ا   ه. عرض املادة وتنظيمها يراع  في ب
ليب اواســـتخدام أســـ و،جتنـــب األســـلوب الســـردو التلقيـــ -

األسلوب االستقصائي يف إيصال املعلومات إىل  :فعالة مثل
 الطلبة.

تنميــة مهــارات حــل املشــكالت بعــرض مواقــف وخــربات  -
 مناسبة.

حتفيز الطلبة علـ  التفكـري اإلبـداعي وتنميـة رو  البحـث  -
 العلمي لديهم.

 ألجزاء احلساسة يف احملتوى.توظيف األلوان إلبراز ا -
 إغناء الن  بالصور والرسوم. -

 ج. التقومي يراع  فيه ا  :
 والسلوكية لدى الطلبة. املعرفيةيقيس املعارف واملهارات  -
توزيــــع األنشــــطة  عــــن طريــــقالفــــرو  الفرديــــة بــــي الطلبــــة  -

 واألسملة والتدريبات.
 استخدام التقومي الذا  لدى الطلبة. -
 التطوير الذو أدخل عل  دليل املعلم.:خامساً  

أدلـــة املعلمـــي ملبيـــة لتطلعـــات التطـــوير حيـــث ت جـــاء     
أصــول  تــوى الكتــاب املدرســي املقــرر، وحــددت  تضــمنت
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النتاجـــات التعلميـــة والســـلوكية، وذكـــرت مســـتويات متعـــددة 
مــن النشــا  تناســب فمــات املتعلمــي الثالثــة؛ بطيمــي الــتعلم 

غـــــري بعـــــض املفـــــاهيم  كمـــــا عاجلـــــتوالعـــــاديي واملتفـــــوقي،  
، وأكدت عل  البعدين الرأسي واألفقي عند الطلبة سليمةال

اإلشــارة إىل مــواطن التكامــل بــي  عــن طريــقيف بنــاء املنــاهج 
ويف  املـــــواد املقــــــررة، وتتــــــابع املعرفـــــة يف املســــــتويات املتتاليــــــة.

اجلانب ا خر قدمت معلومات إثرائية مباشرة وأرشدت إىل 
ة للمعرفــــة للتعمــــق فيهــــا واكتســــاب خــــربات مصــــادر إضــــافي

باسرتاتي يات  تربوية جديدة. وتضمنت أدلة املعلمي تعريفاً 
تدريســــية وتقومييــــة واقرتحــــت توظيفهــــا إىل جانــــب تصــــميم 

 .(7117)املساد،  مواقف صفية وتعليمية خمتارة مناسبة
للمعلــــم يف اكتســــاب  وبــــذل  تعــــد أدلــــة املعلمــــي مرشــــداً   

ياهــــــا، املتعلمــــــي إ بالرتبويــــــة، وإكســــــا املعــــــارف وا ــــــربات
لضــــبني ســــلوا املعلمـــــي حــــديثي العهــــد بـــــالتعليم،  ومعيــــاراً 
لدافع التعلم لكل راغب مـن املعلمـي يف تطـوير ذاتـه  و ركاً 

  وحتسي أدائه.
 تدريس.ال: التطوير الذو طرأ عل  أساليب سادساً 
كــان التــدريس يقــوم علــ  احلفــا والتلقــي انســ اماً مــع    
والتزامــاً  ،تــوى الدراســي الــذو يهــتم بــالكم املعــريف والســرداحمل

 ،بالغايـة األوىل مـن غايـات الــتعلم املختلفـة يف تعلـم التعــرف
وكان املعلم احملور الرئيس لعملية التدريس فهو املنظم للمادة 

ــــة ومقومهــــا، العلميــــة  ،وهــــو مصــــدر املعرفــــة وا ــــربة التعليمي
تنفيـــــذ أنـــــواع النشـــــا  واملـــــتعلم ســـــلق يلزمـــــه تلقـــــي املعرفـــــة و 

واالســـــت ابة للمثـــــريات والرضـــــا التـــــام واالستســـــالم للمعرفـــــة 
واملعلـــم يف نظــــر  ،وا ـــربة التعليميـــة الـــيت يتلقاهـــا مـــن املعلـــم

بـالرغم مـن أن املتعلم علـ  حـق وأعلـم مـن األهـل واجملتمـع، 
مل تكـــن تتـــوفر فــــيهم الكفايـــات الالزمـــة لتحمــــل  املعلمـــي،

 :7114؛ وزارة الرتبيــة والتعلــيم،0666الصــغري، )مســ ولياهتم 
01.) 
أثــــر يف  ERFKEكــــان للبــــدء مبشــــروع االقتصــــاد املعــــريف    

عــــــدة علــــــ   دورات عقـــــدت فقــــــد ،أيضـــــاً  علمــــــياملتطـــــوير 

مســــتوى اململكــــة منهــــا التعريــــف باإلطــــار العــــام مث برنــــامج 
اســرتاتي يات التـــدريس، والتقـــومي املبـــو علـــ  اقتصـــاد معـــريف 

 يس احلديثة ا  :فكان من أساليب التدر 
يعـــــــرف بأنـــــــه جممـــــــوع  :أسووووووولوم حووووووو  المشوووووووكالت - 

اإلجــراءات التفصــيلية ا اصــة الــيت يتبعهــا املعلــم يف تــدريس 
لتفكــــــــري العلمـــــــــي اوتــــــــدريبهم علـــــــــ  مهــــــــارات  ،املتعلمــــــــي
 كــر مســألة أو موقــف غــري مــألوف يتحــدى بــهذ  و  ،واملنطقــي
ــــاجف ،املتعلمــــي املعلــــم إىل تأمــــل وتفكــــر ووــــث  مــــنهم يحت

 ،نفســه وصــواًل إىل إجيــاد حــل مناســب حتــت إشــراف املعلــم
    صة الدرس.و  دد وقت يفو 
يعــرف بأنـــه جممـــوع اإلجـــراءات التفصـــيلية  :االستقصوووا   -

املعلــم يف إكســاب املتعلمــي املعــارف يتخــذها ا اصــة الــيت 
وقـــــدراهتم العلميـــــة  هـــــمواملهـــــارات وا ـــــربات باستشـــــارة مهم

وضـعهم بلعلمـي املتعمـق يف العمـل واملهارية لألخذ بـاملنهج ا
زمنية  مدةوخرباهتم يف  يف والثقايفم املعر يايبن تثرييف مواقف 
 صة الدرس.ح ددة وهي 

يف التدريس والتدريب تدعو  اسرتاتي ية: التعلم التعاوني -
يميعـــــــاً وإىل تضـــــــافر جهـــــــودهم  املتعلمـــــــيإىل تعـــــــاون بـــــــي 

إدارة املناهج  )     لتحقيق التعلم املخطني له بصورة منظمة
 .(7118والكتب املدرسية، دليل املعلم، 

هي نشا  عقال  هادف  :مهارة التفكير الناقد -
توجهه رغبة قوية لتقومي مصداقية أمور أو أشياء ووجوده 

 وفق معايري علمية ومنطقية ثابتة.
 : التطوير الذو أدخل عل  اسرتاتي يات التقومي.سابعاً  

 :احلديثة ما يأ مي وكان من أساليب التقو 
يقصـد ظـا جممـوع اإلجـراءات املنظمــة : اختبوارات األدا  -

 اليت يتبعها املعلم أو الفاح  لقياس
أداء املــــــتعلم ملــــــا اكتســــــب مــــــن معــــــارف وخــــــربات تعليميــــــة 

 وتوظيفها يف مواقف اختبارية خمطني هلا.
هـــي املشـــاهدة الـــيت يقـــوم فيهـــا املعلـــم برصـــد  :لمالحظوووةا -

 ملغــــــريات  ــــــددة باســــــتخدام أدوات اســــــت ابات املتعلمــــــي
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لرصـــد، وقـــوائم ا اللفظـــي والعـــددو، التقـــديرلم متنوعـــة كســـ
 والس ل القصصي. والشطب،

 .املقابلة الشخصية -
 مراجعة الذات يوميات الطالب أو ملف الطالب. -
استخدام املستقبالت احلسية بالسمع والبصر لتقومي أداء  -

 املتعلمي .
 ستماع.االقراءة و الياس مهارات استخدام احلاسوب يف ق -

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لقـــد بـــذلت وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف األردن الكثـــري مـــن     

 عهــا الدراســية، لتتماشــ  مــالوقــت واجلهــد يف تطــوير مناه 
ــــق  خططهــــا التطوريــــة املبنيــــة علــــ  االقتصــــاد املعــــريف، لتحقي

عريف عن خمرجات تعليمية تنس م مع متطلبات االقتصاد امل
 طريق إكساب الطلبة املهارات واالجتاهات والقـيم الضـرورية

(Nelson,2010.) 

إن مرحلـــــــة تطـــــــوير املنــــــــاهج الدراســـــــية وتأليفهـــــــا جلميــــــــع   
ن طبقـت يف امليـدان املدرسـي،  لـذا فـإالصفوف قد أملزت و 

ن التغيـري والتطـوير إذ إ ،ال يفي بن ا  هـذا التغيـريقد ذل  
مـــع هـــذا النـــوع مـــن  للـــ  التعامـــيتطلـــب معلمـــي قـــادرين ع

تـــدريباً علـــ  هـــذا النـــوع مـــن  االتعلـــيم، مـــع أن املعلمـــي تلقـــو 
ومــع متكيــنهم مــن تطبيقــه يف تــدريس طلبــتهم، مت و  التعلــيم،

ذلــــــ  مل تظهــــــر أيــــــة دراســــــة علميــــــة تقــــــّوم  درجــــــة حتقيــــــق 
كمــا املرجــوة مــن تطبيــق مشــروع االقتصــاد املعريف،األهــداف 

هــــاج مل يتأكــــدوا )حســــب علــــم ن القــــائمي علــــ  هــــذا املنإ
القتصــاد املعــريف، ومــن ا مراعاتــه ملعــايريالبــاحثي( مــن مــدى 

هنــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة، ظــدف ســد بعــض الــنق  
يف هــذا اجملــال، لتربيــر اجلهــد الضــخم الــذو بــذل ويبــذل يف 

بشــكل  ســبيل تطــوير املنــاهج املختلفــة ومنهــاج اللغــة العربيــة
حـــول  ممـــا يســـتدعي التســـاؤل، خـــاص حنـــو االقتصـــاد املعـــريف

 اجتاهات املعلمي والطلبة حنو هذا املنهاج اجلديد.
بالـــــدور احملـــــورو الـــــذو يضـــــطلع بـــــه املعلمـــــون يف  وإميانــــاً    

إىل العوامــــل الــــيت  والــــتعلم وأمهيــــة االلتفــــاتعمليــــيت التعلــــيم 

بشـكل  وتتعلق ظم عند التخطيني ألو مشروع تطـوير تربـو 
هــــذه الدراســــة  فــــإنلــــذا، (، 7118والقضــــاة، )هــــيالت عــــام

مبحـــــث اللغـــــة العربيـــــة  توافـــــقســــتحاول التعـــــرف إىل درجـــــة 
للصــــف الرابــــع األساســــي لالجتاهــــات الرتبويــــة احلديثــــة الــــيت 
مشلها مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف مـن وجهـة 

وحتديــداً جــاءت نظــر معلمــي املــدارس احلكوميــة يف األردن، 
 لة ا تية:جابة عن األسملإل هذه الدراسة

توافــــق النتاجــــات التعليميــــة الــــيت الســــ ال األول: مــــا درجــــة  
حيتويهــــا كتــــاب اللغــــة العربيــــة للصــــف الرابــــع األساســــي مــــع 

معلمــي املــدارس احلكوميــة االقتصــاد املعــريف مــن وجهــة نظــر 
 األردنايف 

الســــ ال الثــــا : مــــا درجــــة توافــــق تقــــدمي املــــادة التعليميــــة يف  
الرابــع األساســي مــع االقتصــاد كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 

 املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا 
الس ال الثالث: ما درجة توافق تقـومي الـتعلم يف كتـاب اللغـة 
العربيـــة للصـــف الرابـــع األساســـي مـــع االقتصـــاد املعـــريف مــــن 

 األردناوجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف 
وافـــق املواصـــفات الفنيـــة لكتـــاب الســـ ال الرابـــع: مـــا درجـــة ت

اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من 
 األردناوجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف 

الســ ال ا ـــامس: مـــا درجــة توافـــق األدوات املرافقـــة لكتـــاب 
اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من 

 األردناارس احلكومية يف وجهة نظر معلمي املد
 أهمية الدراسة: 

 تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها من االعتبارات ا تية: 
الـــيت الرائـــدة يف هـــذا اجملـــال و  كويـــا مـــن أوائـــل الدراســـات  -

كتـاب اللغـة العربيـة للصـف الرابـع توافـق  درجـة  تعرفحتاول 
األساســـي لالجتاهــــات الرتبويـــة احلديثــــة الـــيت مشلهــــا مشــــروع 

مــن وجهــة  (ERFKE)ر التعلــيم حنــو االقتصــاد املعــريف تطــوي
 نظر املعلمي.
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الكتـــب  حتقيـــقتوضـــل هـــذه الدراســـة نـــواحي القصـــور يف  -
املدرسية لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها تطوير التعليم 

 حنو االقتصاد املعريف.
ي مــــل أن يســــتفيد مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة أصــــحاب  - 

، ويف مراكـــز التطـــوير مارة الرتبيـــة والتعلـــيالقـــرار الرتبـــوو يف وز 
تعــّرف درجــة الرتبــوو، يف الكشــف عــن نــواحي القصــور يف 

كتــــــــاب اللغــــــــة العربيــــــــة للصــــــــف الرابــــــــع األساســــــــي   توافــــــــق
لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروع تطـوير التعلـيم 

 .من وجهة نظر املعلمي (ERFKE)حنو االقتصاد املعريف 

 مـع تتكامـل أخـرى دراسـات إجـراء يف يالبـاحث تفيـد - 

 .الدراسة هذه
متثــل هــذه الدراســة إضــافة ومســامهة متواضــعة تمضــاف إىل  -

اجلهود الرتبوية اليت تمبذل يف ميدان تعليم اللغة العربية وسبل 
يـا تلقـي األضـواء علـ  جتربـة . كمـا إمواكبتها تطوير املناهج

اقتصـــاد املعرفـــة،  وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف جمـــال التوجـــه حنـــو
والــيت ميكــن أن يســتفيد منهـــا الراغبــون يف تطــوير مثــل هـــذه 

 املناهج يف الوطن العريب.
 :اإلجرائيةالتعريفات 

    اقتصواد المعرفوة: معواييرمنهاج اللغة العربية ل توافق -  
كتــــاب اللغــــة تضــــمي  درجــــة  ويقصــــد بــــه يف هــــذه الدراســــة

لالجتاهــات  اســيالعربيــة للصــف الرابــع األساســي للعــام الدر 
الرتبويـــــة احلديثـــــة الـــــيت مشلهـــــا مشـــــروع تطـــــوير التعلـــــيم حنـــــو 

مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــي يف  (ERFKE)االقتصــــاد املعــــريف 
ويقـاس بدرجـة اسـت ابة أفـراد  ،املدارس احلكوميـة يف األردن

 العينة عل  فقرات االستفتاء املعد هلذا الغرض.
  (:ERFKEتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ) - 

هـــو مشـــروع قطـــاعي مدتـــه عشـــر ســـنوات، وتشـــارا يف     
متويلـــه عـــدة جهـــات ماحنـــة، وقـــد مت تصـــميمه لـــيعكس رؤيـــة 

( املنبثقة من منتـدى التعلـيم يف أردن املسـتقبل، 7117عام )
متتلــــ  اململكــــة األردنيــــة اهلامشيــــة منظومــــات مــــن املــــوارد  إذ

تمـع البشرية ذات جودة تنافسية كف ة وقادرة علـ  تزويـد اجمل

ــــــــة ــــــــة  خبــــــــربات تعليمي مســــــــتمرة ذات صــــــــلة واجاتــــــــه الراهن
للتنميــة االقتصــادية املســتدامة وحتفيزهــا  واملســتقبلية اســت ابة

مــــــــــــاهرة عــــــــــــن طريــــــــــــق إعــــــــــــداد أفــــــــــــراد متعلمــــــــــــي وقــــــــــــوى 
 .(047 :7111الكيال ،)
 : للغة العربيةا مبحث  -
ــــه      تــــوى تعليمــــي للصــــف الرابــــع األساســــي تــــأ  وحدات

داف التطــوير الرتبــوو حنــو اقتصــاد املعرفــة، انســ اماً مــع أهــ
وقـــد قـــام علـــ  تأليفـــه فريـــق متخصـــ  حتـــت إشـــراف إدارة 
املناهج والكتب املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن، 
ومت تــدريس هــذا املبحــث يف يميــع مــدارس اململكــة األردنيــة 

 .7112/7112اهلامشية اعتباراً من العام الدراسي 
 لتربوية الحديثة:االتجاهات ا -
إحـدال تعمـل علـ  اسـرتاتي ية وطنيـة شـاملة للرتبيـة، رؤية  

لتحقيـــــــق  ،حتـــــــول نـــــــوعي يف الـــــــربامج واملمارســـــــات الرتبويـــــــة
وتـــــوفري  خمرجـــــات تنســـــ م مـــــع مطالـــــب االقتصـــــاد املعـــــريف،

الدعم والتسهيالت من أبنية ومرافق مدرسية لت هيز بيمات 
ستعداد للـتعلم ابتـداًء تعليمية مادية تتميز باجلودة وتنمية اال

مــن مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة، ورفــع كفـــاءة النظـــام التعليمـــي، 
 وير كفايـــات كـــل مـــن الطالـــب واملعلـــم،تطـــوزيـــادة فاعليتـــه و 

وإجيــاد البيمــة التعليميــة املناســبة احملفــزة لكــل منهمــا، ليكونــا 
قادرين علـ  مواجهـة التحـديات الـيت فرضـها النمـو املتسـارع 

اكتساب املعلومات واملهارات، والتقـدم  يف وسائل وأساليب
وفـرض االجتـاه حنـو بعزم حنو توظيف التكنولوجيا يف التعلم، 

اســرتاتي يات وأســاليب تعلــم حديثــة، ويــث تواكــب عمليــة 
وتقــــدمي اســــرتاتي يات التقــــومي الــــيت تركــــز يف ، التطــــوير تلــــ 

جوهرها علـ  حتسـي الـتعلم، والسـعي ملسـاعدة الطلبـة علـ  
 م.حتسي تعلمه

 الدراسات السابقة:
قــــام الباحثــــان بــــاالطالع علــــ  عديــــد مــــن الدراســــات      

الســـابقة ذات الصـــلة مبوضـــوع البحـــث، وفيمـــا يـــأ  عـــرض 
 تل  الدراسات.
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هــدفت إىل تقصــي ( دراســة 7107أجــرى البنــا وجــالل )    
مهارات اقتصاد املعرفة يف كتب الرياضيات للمرحلة الثانويـة 

ل  تواهـــا ووجهـــة نظـــر معلميهـــا. حتليـــ عـــن طريـــقيف األردن 
ولتحقيق أهداف الدراسـة مت تطـوير أداتـي إحـدامها لتحليـل 

وجهـــــات نظـــــر املعلمـــــي، وقـــــد  واألخـــــرى لتحديـــــداحملتـــــوى 
مــــاً ومعلمــــة للصــــف ( معل52تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن )

( معلمـــاً ومعلمــــة 00و) ،علمــــييف القســـم الالثـــا  الثــــانوو 
روع( لتحليل الكتابي، ومن للصف الثا  الثانوو )باقي الف

يف معلمـة يدرسـون الثـا  الثـانوو و    ( معلماً 552،550)
والثا  الثانوو )باقي الفـروع( علـ  الرتتيـب  ،علميالقسم ال

ـــــــع  .لتحديـــــــد وجهـــــــات نظـــــــرهم وأظهـــــــرت النتـــــــائج أن يمي
املهــارات الــواردة يف األداتــي متــوفرة يف الكتــابي وأن ترتيــب 

املســـائل، احملتـــوى هـــو التمـــارين و  حيـــث حتليـــلاجملـــاالت مـــن 
واالختبــار الـــذا  للصـــف  ،املراجعـــةو التـــدريبات، و األمثلــة، و 

، والتمــــــارين واملســــــائل، يف القســــــم العلمــــــيالثــــــا  الثــــــانوو 
واالختبــار الـــذا  للصـــف  ،املراجعـــةو التـــدريبات، و األمثلــة، و 

الثا  الثانوو )باقي الفروع( وهذه النتائج تطابق وجهة نظر 
ا بــي ي، وأظهــرت النتــائج وجــود فــرو  دالــة إحصــائيً املعلمــ

صـفي الثـا  الثـانوو يف المتوسني است ابات عينـة الدراسـة 
والثــــا  الثــــانوو )بــــاقي الفــــروع( تعــــزى  ،علمــــييف القســــم ال

  .لتفاعل اجلنس وا ربة
إىل هــــدفت ( دراسة 7100أجــــرى مصــــطف  والكــــيال  )  

 املعلم يف أدوار ميةاإلسال الرتبية معلمي ممارسة رجةد تعرف
 تكونـــت. مشـــرفيهم نظــر وجهـــة مـــن االقتصـــاد املعــريف ضــوء
 والبـال يف عمان، الرتبية اإلسالمية  مشريف الدراسة منعينة 

 فكانــــت اســــتفتاء مــــا أداة الدراســــةأ. مشــــرفاً ( 27) عــــددهم
 درجـــة ممارســـة أن النتـــائج أظهرت. فقـــرة( 48) مـــن امكونًـــ

 االقتصاد ضــــوء في ملعلــــما دوارأ ســــالميةاإل الرتبيــــةمعلمــــي 
 ،بدرجـــة متوســـطة كانـــت مـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفيهم املعـــريف
درجــة ممارســة  يـــفحصــائية إ داللة ذات فروقوجــود وعــدم 
مــن  يـــالمعرفضــوء االقتصــاد  فيإلســالمية ا الرتبيــة معلمــي

وا ــربة  العلميل المؤه ملتغــريو مشــرفيهم تعــزى وجهــة نظــر
 . اإلشرافية

( الــــيت هــــدفت إىل 5022) دراســــة ا طيــــب وعبــــد احلــــق  
تعـــرف مســـتويات احتفـــاص طلبـــة الصـــف الســـابع األساســـي 
باملفـــــاهيم النحويـــــة والصـــــرفية واألمنـــــا  اللغويـــــة بعـــــد تنفيـــــذ 
مشروع التطوير الرتبوو القائم عل  االقتصاد املعريف، مشلت 

( طالبـــاً وطالبـــة مـــن  افظـــة الزرقـــاء، اســـتخدم 290العينـــة )
قيــاس مســتوى االحتفــاص، دلــت الباحــث اختبــاراً حتصــيلياً ل

ــــة يف  النتــــائج علــــ  عــــدم وجــــود اخــــتالف بــــي نتــــائج الطلب
املفاهيم النحوية والصرفية بعد التطوير الرتبوو عن نتائ هم 
قبله اليت اثبتتها الدراسات، وتشري النتائج إىل ضعف الطلبة 

 يف هذه املفاهيم قبل التطوير وبعده.
ت إىل تقومي ( دراسة هدف5009جرى أبو محدان )أ   

ضمن  ياهاإالكتب املدرسية اجلديدة ومدى تطبيق املدارس 
مشروع تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة، من خالل عينة 
تكونت من الكتب اجلديدة ملبحث الرياضيات، ومن عينة 

ا ومعلمة درسوا الكتب معلمً  522للمعلمي بل  عددهم 
منوذج حتليل اجلديدة ألول مرة، وتكونت أداة الدراسة من 

املعلم ومنوذج حتليل  الكتاب املدرسي ومنوذج حتليل دليل
رأو  ستفتاءلكرتو  وصحيفة املالحظة الصفية وااحملتوى اإل

الطالب يف الكتب اجلديدة وصحيفة مقابلة الطالب، بينت 
النتائج املتعلقة بتحليل كتب الرياضيات فيما يتعلق برتكيز 

واالجتاهات بأن الرتكيز  األهداف عل  املعرفة واملهارات
بشكل ملموس كان عل  اجلانب املهارو أكثر من اجلانب 

وبالنسبة  ،املعريف، مع إغفال شبه تام جلانب االجتاهات
ن األساليب أسلوب عرض احملتوو بينت النتائج أل

املستخدمة كانت متنوعة كالسرد أو استدعاء خربات 
قومي ل الت. وحو إلكرتونيةسابقة أو اإلشارة إىل مواقع 

أشارت النتائج بتعدد أساليبه كاالختبارات أو أسملة ياية 
التقومي الوحدة أو األنشطة وقد تبي أن معظم أدوات 

انب املفاهيم عل  حساب املهارات العملية جركزت عل  
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أما خبصوص مهار  التفكري الناقد واإلبداعي فقد كان 
 .الرتكيز عليها بشكل قليل

( دراســــــــة هــــــــدفت إىل تعــــــــرف 5009أجــــــــرى الكخــــــــن )  
أساليب تعليم اللغـة العربيـة الـواردة يف وثيقـة املنهـاج، وكتـب 
اللغة العربيـة، وأدلـة املعلمـي القائمـة علـ  اقتصـاد املعرفـة يف 
األردن واملتمثلــــــــــة: باســــــــــرتاتي يات التــــــــــدريس، والوســــــــــائل 
التعليميـــة، واســـرتاتي يات التقـــومي. والتعـــرف إىل واقـــع تنفيـــذ 

ب وســـبل النهـــوض ظـــذا الواقـــع. مت اســـتخدام هـــذه األســـالي
املنهج الوصـفي لتحقيـق هـدف هـذه الدراسـة، واسـتخدمت 
وســــــيلة املقابلــــــة يف يمــــــع بياناهتــــــا ا اصــــــة باهلــــــدفي الثــــــا  
والثالـــث. أظهـــرت الدراســـة جهـــود وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف 
إدخال اسرتاتي يات تدريسـية وتقومييـة حديثـة لرفـع مسـتوى 

العربيــــة ونوعيتــــه يف األردن، وتــــدريب املعلمــــي  تعلــــيم اللغــــة
علــ  املهــارات األساســية يف احلاســوب وتوظيفــه يف التعلــيم. 
وأظهـــرت الدراســـة ظهـــور بعـــض العقبـــات أثنـــاء تنفيـــذ هـــذه 
االســــــرتاتي يات، وأنــــــه ال بــــــد مــــــن ردم اهلــــــوة بــــــي النظريــــــة 

 والتطبيق. 
( دراســـة ظـــدف معرفـــة 5002أجـــرى هـــيالت والقضـــاة )  

متكــن مشــريف وزارة الرتبيــة والتعلــيم ملفــاهيم االقتصـــاد  درجــة
املعـــريف، ولتحقيـــق ذلـــ  طبـــق اســـتفتاء علـــ  عينـــة عشـــوائية 

( مشـرفاً مـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم يف األردن، أظهـرت 704)
النتائج أن املشرفي ميتلكون مفاهيم االقتصاد املعريف بدرجة  

داللــــة ات كبــــرية، كمــــا أشــــارت النتــــائج إىل وجــــود فــــرو  ذ
حصــــــائية يف درجــــــة امــــــتالكهم مفــــــاهيم االقتصــــــاد املعــــــريف إ

حســـــب التخصـــــ  ولصـــــات املشـــــرفي ذوو التخصصـــــات 
 العلمية.

 أثـر استقصـاء إىل( 7118إبـراهيم ) دراسـة هـدفت كمـا  

 يف الطبيعية( يف تدريس العلوم 5E's) التعلم دورة استخدام
 ليـةك ةطلبـ لـدى األساسـية املعـريف االقتصـاد مهارات تنمية

 اهلـدف، هـذا ولتحقيـق األردن، يف اجلامعيـة الرتبويـة العلـوم

 طالبـاً  (21 (مـن املكونـة الدراسـة أفـراد علـ  الدراسـة طمبقت

 صـف معلـم ختص  الثانية السنة مستوى طلبة من وطالبة

 موزعي الدولية الغول لةكالو  التابعة الرتبوية العلوم ليةك  من

 اإحـدامه لتمثـل طبيعيـةال العلـوم ارمسـ درسـتا شـعبتي علـ 
 درســـت( طالبــاً وطالبــة 41الت ريبيــة وعـــددها ) اجملموعــة

 ( 41 ) وعددها ضابطة واألخرى ، التعلم دورة باستخدام
 بالطريقـة نفسـه التعليمـي احملتـوى درسـت وطالبـة طالبـاً 

 داللـة ذات فـرو  وجـود النتـائج أظهـرت وقـد .التقليديـة

 يف والضـابطة يـةالت ريب اجملمـوعتي طلبـة بـي إحصـائية
 التـدريس إىل تمعـزى األساسـية املعـريف االقتصـاد مهـارات

  .الت ريبية اجملموعةولصات  التعلم دورة باستخدام
إىل تعــــــرف درجــــــة ( 7112وهــــــدفت دراســــــة شــــــديفات )  

ممارسـة معلمـي املـدارس األساســية يف مديريـة الرتبيـة والتعلــيم 
. تكـون جمتمـع للواء قصبة املفر  لكفايات االقتصـاد املعـريف

الدراســة مـــن يميـــع مـــديرو ومـــديرات املـــدارس األساســـية يف 
مديريــة الرتبيــة والتعلــيم للــواء قصــبة املفــر   والبــال  عــددهم 

( مديراً ومديرة وتكونت عينة الدراسة مـن يميـع أفـراد 042)
وقد قـام الباحثـان بتطـوير أداة الدراسـة بعـد  جمتمع الدراسة.

الدراسـات السـابقة ذات الصـلة الرجوع إىل األدب الرتبوو و 
( كفايــــة 16مبوضــــوع الدراســــة، وقــــد مشلــــت أداة الدراســــة  )

علـــ  مخســـة جمـــاالت هـــي: ) الكفايـــات الشخصـــية  موزعـــة
والكفايـــــات الفنيـــــة وكفايـــــة القيـــــاس والتقـــــومي وكفايـــــة تقنيـــــة 
املعلومــــات واالتصــــاالت وكفايــــات النمــــو املهــــو( ولتحليــــل 

اســــــتخراج املتوســــــطات بيانــــــات الدراســــــة  قــــــام الباحثــــــان ب
احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة وكــــذل  اســــتخدم الباحثــــان 

وقــــــــد توصــــــــلت الدراســــــــة إىل أن معلمــــــــي  اختبــــــــار )ت( .
ومعلمــــات املــــدارس األساســــية ميارســــون كفايــــات االقتصــــاد 
املعريف مـن وجهـة نظـر مـديرو املـدارس األساسـية يف مديريـة 

رجة كبرية، وقد احتـل الرتبية والتعليم  للواء قصبة املفر   بد
جمــال الكفايــات الشخصــية املرتبــة األوىل، وجمــال الكفايــات 

وجمــال كفايــات القيــاس والتقــومي املرتبــة  الفنيــة املرتبــة الثانيــة،
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الثالثـــة وكفايـــة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف املرتبـــة 
 الرابعة وكفايات النمو املهو يف املرتبة ا امسة.

بعنوان: " األدوار اجلديدة  ( دراسة7111وأجرى حيدر )    
"، مل سسات التعليم يف الوطن العريب يف ظـل جمتمـع املعرفـة 

إىل استخالص األدوار اجلديـدة الـيت يفرضـها جمتمـع  هدفت
 مبســتوييها:املعرفــة علــ  م سســات التعلــيم يف الــوطن العــريب 

وتوصــــل الباحثــــان إىل أن  اجلــــامعي.التعلــــيم العــــام والتعلــــيم 
جمتمــــــــع املعرفــــــــة، هــــــــي: املعرفــــــــة التخصصــــــــية،  خصــــــــائ 
ـــتعلم  لالـــتعلم، والعمـــوجمتمعـــات  يف فريـــق واالستقصـــاء، وال

املســتمر، وتقنيـــات االتصــال واملعلومـــات، والعوملــة. وأخـــرياً، 
أورد الباحثــان األدوار املقرتحــة مل سســات التعلــيم يف الــوطن 

حول إىل مراكز إشعاع معرفية يف العريب واليت حددها يف: الت
اجملتمـــع احملـــيني ظـــا وتقـــدمي معرفـــة ختصصـــية عاليـــة املســـتوى 
تساعد املتعلم عل  االلتحـا  مبهنـة أو وظيفـة معينـه وتقـدمي 
برامج أكادميية ختصصية بصورة مكثفة تتصـف باملرونـة تلـق 
حاجــات العــاملي يف امليــدان مــن املنتســبي للمهــن املختلفــة 

هــم بصــفة دوريــة ملواكبــة التقــدم املعــريف والتحــول لتطــوير أدائ
إىل جمتمعــات تعلــم يشــرتا يميــع املنتســبي إليهــا يف تكــوين 

ا لبلوغهــا، كمــا رؤيــة ورســالة وأهــداف مشــرتكة يســعون يميًعــ
يلتزمون بالعمل اجلماعي، والعمل يف فريق والت ريب ظدف 

 . االتحسي املستمر وغريه
 تعقيب على الدراسات السابقة:

االســـــتعراض العـــــام  وعـــــن طريـــــقبنـــــاًء علـــــ  مـــــا تقـــــدم      
 للدراسات السابقة ميكن مالحظة ما يأ :

تـوفر مهـارات دلت نتائج بعض الدراسات السـابقة علـ   -
؛ 7107االقتصـــــاد املعـــــريف لـــــدى املعلمـــــي )البنـــــا وجـــــالل، 

، إبـــــراهيم؛ 7116؛ الكخـــــن، 7100مصـــــطف  والكـــــيال ، 
 (.7112شديفات،  ؛7118؛ هيالت والقضاة، 7118

دلــــــت نتــــــائج بعــــــض الدراســــــات الســــــابقة أن األهــــــداف  -
تركــز علــ  اجلانــب املهــارو  اللغــة العربيــةاملتضــمنة يف كتــاب 

أكثـــــر مـــــن اجلانـــــب املعـــــريف، مـــــع إغفـــــال شـــــبه تـــــام جلانـــــب 

ــــــاب  اللغــــــة االجتاهــــــات، وأن األســــــاليب املســــــتخدمة يف كت
بقة أو كانت متنوعة كالسرد أو اسـتدعاء خـربات سـاالعربية  

، لتقومي، وكذل  تعدد أساليب اإلكرتونيةاإلشارة إىل مواقع 
ركـزت علـ  جانـب املفـاهيم وكـان التقومي وأن معظم أدوات 

أبـــو )واإلبـــداعي الرتكيـــز قلـــياًل علـــ  مهـــار  التفكـــري الناقـــد 
 (.5009محدان، 

أشــــارت نتــــائج بعــــض الدراســــات الســــابقة أنــــه ال توجــــد  -
وبعد التطوير الرتبوو املبو عل  فرو  يف حتصيل الطلبة قبل 

 (.7100االقتصاد املعريف )ا طيب وعبد احلق، 
 تـــوى  توافـــقدى مــتتميـــز الدراســة احلاليـــة بتناوهلـــا  يف حــي
عــايري تطــوير مللصــف الرابــع األساســي  اللغــة العربيــةمنهــاج 

احملتوى يف ضوء مشروع تطوير التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف 
تناوهلــا أربعــة جمــاالت هــي: النتاجــات  عــن طريــقيف األردن، 

ــــوى، ت ــــة، تقــــدمي احملت ــــتعلم، األدوات املرافقــــة  قــــوميالتعليمي ال
للصــــف الرابــــع األساســــي مــــن  اللغــــة العربيــــةحملتــــوى منهــــاج 

 وجهة نظر املعلمي يف املدارس احلكومية يف األردن.
 ها:وإجرا ات منهج الدراسة

كونه يناسب ي  التحليل استخدم الباحثان املنهج الوصفي   
، فقد مت إعداد أداة الدراسة وحتكيمها طبيعة الدراسة احلالية

حســـــب األصـــــول للتأكـــــد مـــــن مـــــدى مناســـــبتها ألهـــــداف 
 الدراسة و اولة لإلجابة عن أسملتها. 

 :وعينتها مجتمع الدراسة
معلمــــي اللغــــة العربيـــــة يميــــع تكــــون جمتمــــع الدراســــة مـــــن   

وميـــــة يف مدينـــــة للصـــــف الرابـــــع األساســـــي يف املـــــدارس احلك
حســــــب ( معلمـــــاً ومعلمـــــة )417عمـــــان والبـــــال  عـــــددهم )

  .(7100إدارة التخطيني وزارة الرتبية والتعليم،  إحصاءات
العشوائية البسيطة  ةأما عينة الدراسة فقد اختريت بالطريق  

مدرســة يف مدينــة  (01)( معلمــاً ومعلمــة مــن 27) وبلغــت
 عمان.
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 الدراسة: اةأد
بعــد  ســتفتاء ملعلمــي اللغــة العربيــة،تطــوير اقــام الباحثــان ب   

ــــوو املتعلــــق مبوضــــوع الدراســــة،  االطــــالع علــــ  األدب الرتب
واســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة املتعلــق باملوضــوع 

ــــــــــل: ــــــــــادراســــــــــة  مث  )أبــــــــــودراســــــــــة  (،7107وجــــــــــالل، )البن
 (، ودراسـة7118هـيالت والقضـاة،)دراسة ، (7116محدان،

 (. 7112شديفات، )

لتحقـق مـن صـد  االسـتفتاء مت عرضـها علـ  جلنـة مـن ول   
احملكمـــي املختصـــي تكونـــت مـــن مخســـة مـــن أعضـــاء هيمـــة 
ــــــدريس ختصــــــ  منــــــاهج وأســــــاليب التــــــدريس والقيــــــاس  الت
والتقــومي مــن كليــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة اإلســراء، وأربعــة 
ــــام  معلمــــي ومشــــرف واحــــد مــــن تربيــــة عمــــان الرابعــــة، مث ق

لتعـــديالت الـــيت اقرتحهـــا احملكمـــون والــــيت الباحثـــان بـــإجراء ا
مدى توافق الفقرات مع البعد الـذو وضـعت فيـه  يفتركزت 

االسـتفتاء يف  ىوعل  سالمة صـياغة الفقـرات لغويـاً، واحتـو 
( فقــرة، موزعــة إىل مخســة جمــاالت 26)علــ  صــورته النهائيــة 

 هي:

أواًل: النتاجــــات الــــيت حيتويهــــا كتــــاب اللغــــة العربيــــة للصــــف 
 ( فقرات.01األساسي: ومشل هذا البعد عل  )الرابع 

مل تشـاثانياً: تقدمي املادة التعليمية يف كتاب اللغـة العربيـة: و 
 ( فقرة.78هذا البعد عل  )

الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف  الثالــث: تقــوميالبعــد 
 ( فقرات.01الرابع األساسي: واشتمل هذا البعد عل  )

ل هـذا البعـد اشـتمنية للكتاب: و البعد الرابع: املواصفات الف
 ( فقرة.00عل  )

ل هــــذا اشــــتمالبعــــد ا ــــامس: األدوات املرافقــــة للمنهــــاج: و 
 .( فقرات01البعد عل  )

يقــوم املعلمــون بوضــع إشــارة علــ  مــدى مــوافقتهم علــ  و    
الفقـــــرات املطروحـــــة يف االســــــتفتاء مـــــن بــــــي مخســـــة بــــــدائل 
حســـــب مقيـــــاس ليكـــــرت ا ماســـــي هـــــي )موافـــــق بشـــــدة، 

أعطيت مخـس وافق، حيادو، معارض، معارض بشدة(، و م

وثالثـــــة  ،وأربـــــع عالمـــــات ملوافـــــق ،عالمـــــات ملوافـــــق بشـــــدة
وعالمة واحدة ملعـارض  ،وعالمتي ملعارض ،عالمات حملايد

فقـرة حصـلت علـ  تقـدير أكثـر مـن  ةفإن أي من مثو بشدة، 
فقــرة  ةدرجــة املوافقــة عليهــا عاليــة جــداً، وأيــ عمــد ت (70,1)

درجـة  عمـد ت( 71,1( إىل )10,4  تقدير من )حصلت عل
 املوافقة عليها عالية، والفقرات اليت حصلت عل  تقدير من

درجــة املوافقــة عليهــا متوســطة،  عمــد ت( 11,4( إىل )20,7)
( إىل 80,0والفقـــــــرات الـــــــيت حصـــــــلت علـــــــ  تقـــــــدير مـــــــن )

 يف حي عمد تدرجة املوافقة عليها ضعيفة،  عمد ت( 21,7)
الفقـــــرات الـــــيت حصـــــلت علـــــ  تقـــــدير   فقـــــة علـــــدرجـــــة املوا

 ضعيفة جداً.( 81,0إىل) )11,0من)
حتقــق الباحثــان فقــد  االســتفتاءأمــا فيمــا يتعلــق بثبــات       

-test ) يقة االختبار وإعادة االختبارمن ثباته باستخدام طر 

re-test ) وذل  بتطبيق أداة الدراسـة علـ  عينـة مكونـة مـن 
وأعيــــد  ج عينــــة الدراســــة،  ( معلمــــاً ومعلمــــة مــــن خــــار 07)

بعد أسبوعي عل  أفراد هذه العينة ذاهتـم،  االستفتاءتطبيق 
بي مـر  التطبيـق باسـتخدام معامـل  الثباتسب معامل وحم 

%(  82)فكانــــــــت قيمتــــــــه (  Pearson)  ارتبـــــــا  بريســــــــون
 .هذه النسبة كافية لغايات هذه الدراسة عمد تو 

 الدراسة:إجرا ات 
 راءات اآلتية:قام الباحثان باإلج

 ، والدراسات السابقة. األدب الرتبوواإلطالع عل   -
 .حتديد جمتمع الدراسة وعينتها -

، وتعــديلها حــ  وصــلت إىل الصــورة تطــوير أداة الدراســة -
 النهائية.

 التحقق من صد  أداة الدراسة وثباهتا. -
 احلصول عل  كتٍب تسهل مهمة توزيع االستفتاء. -

علـــ  املعلمـــي يف املـــدارس املختـــارة يف تطبيـــق االســـتفتاء  -
 .7100/7107الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

ــــ  فقــــرات االســــتفتاء يف جــــداول خاصــــة مــــن أجــــل  - تفري
 حتليلها إحصائياً.
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العمـــــــــل علـــــــــ  اســــــــــتخالص نتـــــــــائج الدراســـــــــة وربطهــــــــــا  -
 بالدراسات السابقة لإلجابة عن أسملة الدراسة.

  اإلحصائية:المعالجة 
علــ   ،الباحثــان يف حتليــل نتــائج أفــراد عينــة الدراســة اعتمــد 

 املتوســطاتتفريــ  نتــائج الدراســة يف جــداول خاصــة وإجيــاد 
لكل جدول كما هـو مبـّي يف واالحنرافات املعيارية احلسابية 

 .اجلزء املتعّلق بنتائج الدراسة
 الدراسة ومناقشتها: نتائج

 النتائج المتعلقة بالسؤا  األو  ومناقشتها:  
توافق النتاجات التعليمية اليت ما درجة السؤا  األو : 

حيتويها كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع 

االقتصاد املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية 
 ايف األردن

لإلجابــة عــن هــذا الســ ال مت حســاب املتوســطات احلســابية 
ة العربيـة حـول واالحنرافات املعيارية الست ابات معلمي اللغـ

النتاجـــات الـــيت حيتويهـــا كتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف الرابـــع 
 ( يوضل ذل :0األساسي، واجلدول )

 
 

 

لنتاجات االمعلمين حو   استبانةلك  فقرة من فقرات  والنسبة المئوية الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ت(: المتوسطا1الجدو  )
 ية للصف الرابع األساسيالتي يحتويها كتام اللغة العرب

 الفقوووووورة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
 المئوية

 .226 0 0,41 1,01 حيدد الكتاب نتاجات تعلمية واضحة يف بداية كل وحدة  0

 .226 7 0,42 4.68 حيدد الكتاب نتاجات تعلمية واضحة يف بداية كل درس 7

 2.62 1 0,76 4,21 علمية يف كتاب اللغة العربية عل  فمة املعرفةتركز النتاجات الت 4

 2265 4 0,14 4,84 تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل  فمة االستيعاب 1

 2265 1 1,27 4.21 تركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل  فمة التطبيق 1

 260. 2 0,18 4.17 اجات التعلمية كما وردت يف وثيقة املنهاجكتاب اللغة العربية شامل للنت 2

 2960 8 1,16 7.62 تحليلتركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل  فمة ال 2

 2062  01 1,22 7.08 كيبتركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل  فمة الرت  8

 .2.6 6 1,27 7.71 قوميللغة العربية عل  فمة التتركز النتاجات التعلمية يف كتاب ا 6

 260. 2 1,28 4.44 االجتاهات والقيمتركز النتاجات التعلمية يف كتاب اللغة العربية عل    01

 22.8  1,44 4.42 الكلي للم ال

( أن املتوســـــطات احلســـــابية لفقـــــرات 0يظهـــــر اجلـــــدول )    
اللغـــة العربيـــة االســـتبانة حـــول النتاجـــات الـــيت حيتويهـــا كتـــاب 

ــــع األساســــي تراوحــــت بــــي ) ( 1101إىل  7108للصــــف الراب
حيــدد الكتــاب نتاجــات ن أعلــ  متوســني كــان للفقــرتي: "وأ

تركـــــز النتاجـــــات "" وتعلميـــــة واضـــــحة يف بدايـــــة كـــــل وحـــــدة
وأن أدىن  التعلميــة يف كتــاب اللغــة العربيــة علــ  فمــة املعرفــة"،

ة يف كتـــاب تركـــز النتاجـــات التعلميـــمتوســـني كـــان للفقـــرة: " 
( فقــرات 4كيــب".  ونالحــا أن )اللغــة العربيــة علــ  فمــة الرت 

(، 4( كانـــت متوســـطاهتا أدىن مـــن الدرجـــة )01مـــن أصـــل )
وبشكل عام نالحا أن املتوسني احلسايب الكلـي هلـذا اجملـال  

وهــذا يعطــي م شــراً علــ  أن النتاجــات الــيت  (،4142كــان )
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اســي تتوافــق حيتويهــا كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األس
 مع معايري االقتصاد املعريف.بدرجة متوسطة 

 كد أنال ت  وكذل  فإن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجمل
الكتـــــاب شـــــامل للنتاجـــــات التعلميـــــة كمـــــا وردت يف وثيقـــــة 
املنهـــاج، وأنـــه حيـــدد نتاجـــات تعلميـــة واضـــحة يف بدايـــة كـــل 

  النتاجــات التعلميــة يف وبدايــة كــل درس، ولكــن تركيــز وحــدة
كتاب اللغة العربية هو عل  فمة املعرفة وفمة االستيعاب وفمة 

 التطبيق.
ن النتــــــائج يف هـــــــذا اجملــــــال تشــــــري إىل أن النتاجـــــــات كمــــــا إ

التعليميــــة يف كتــــاب اللغــــة العربيــــة تعمــــل علــــ  تنميــــة القــــيم 
واالجتاهات املرغوبة لدى الطلبة، مما يشـري إىل ناحيـة إجيابيـة 

أن يعمـــل مبحـــث اللغـــة  روإنـــه مـــن الضـــرو  إذيف الكتـــاب، 
جيابية حنو عـادات وقـيم الطلبة اجتاهات إ كسابالعربية يف إ

يوظفهــا يف مواقــف حياتيــة متنوعــة مثــل التعــاون، والصــد ، 
 واالنتماء للوطن. 

ولكـــن مـــن الواضـــل )حســـب اســـت ابات عينـــة الدراســـة( أن  
كتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف الرابـــع األساســـي ال يركـــز علـــ  

والرتكيـب، مـع العلـم أن هـذه الفمـات ضـرورية فمات التحليـل 
الطلبـــة مهـــارات حياتيـــة مهمـــة، وهـــي أساســـية يف  إلكســـاب
الـرأو،  وإبـداءاألسـلوب العلمـي يف التفكـري والنقـد  إكساظم
 وزارة)املعــــريف مــــن األهــــداف األساســــية لالقتصــــاد  د  الــــيت تعــــ

وتتوافـــق هــــذه النتـــائج مــــع دراســــة  (.7111الرتبيـــة والتعلــــيم، 
 (.7116محدان،  )أبو

: مـــا درجـــة توافـــق تقـــدمي املـــادة التعليميـــة يف  السوووؤا  الثووواني
كتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف الرابـــع األساســـي مـــع االقتصـــاد 
 املعريف من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا 
لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـ ال مت حســـاب املتوســـطات احلســـابية 

معلمـي اللغـة العربيـة حـول  واالحنرافات املعياريـة السـت ابات
تقــدمي املــادة التعليميــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابـــع 

 ( يوضل نتائج هذا الس ال:7األساسي، واجلدول )
المعلمين حو  تقديم المادة  استبانةلك  فقرة من فقرات  والنسبة المئوية (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة2الجدو  )

 لتعليمية في كتام اللغة العربية للصف الرابع األساسيا

المتوسط  الفقوووووورة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
 المئوية

 2212 6 0,76 4,81 يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بأسلوب السرد مع التوضيل بأمثلة 0
 2011 00 0,18 4,18 نهاالعربية بأسلوب طر  أسملة واإلجابة عيتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة  7

يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية عن طريق تقدمي مثال مث طر   4
 أسملة

1,10 1,27 2 8711 

 2218 8 1,16 4.88 كتاب اللغة العربية يراعي معرفة الطلبة ومهاراهتم القبلية 1
 21,4 74 1,16 4.17 بي الطلبة اللغة العربية تراعي الفرو  الفرديةالنشاطات املوجودة يف كتاب  1
 2210 01 1,11 4.80 كتاب اللغة العربية مالئم ملستوى مناء الطلبة 2
 8112 4 1,22 1,00 توجد مادة  وسبة مرافقة لكتاب اللغة العربية 2
 8717 1 1,16 1,11 شكال التوضيحية كافية يف دروس كتاب اللغة العربيةاأل 8
 27,0 08 1,22 4.01 يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بطريقة املشكلة واحلل 6

01 
يتم تقدمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية بأسلوب أمثلة واستنتاج مفهوم أو 

 قاعدة منها
7.88 1,22 

71 
 

18,2 

 2817 04 1,27 4.17 كتاب اللغة العربية يفّعل دور الطالب أثناء الدرس 00
 2117 01 1,84 4.72 جيايب بي الطلبةب اللغة العربية مبدأ التنافس اإليرسخ كتا 07
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 21,1 70 1,11 4.11 كتاب اللغة العربية يثري التفكري لدى الطلبة 04
 2218 01 1,21 4,44 يف كتاب اللغة العربية واملواقف احلياتيةهنال  ربني واضل بي األنشطة  01
 18,2 72 0,02 7.82 دمي املعلومات يف كتاب اللغة العربية عن طريق تركيب شيء من عناصرهيتم تق 01
 16,1 71 1,22 7.64 يتم استخدام األفالم والتس يالت الصوتية كأدوات مساعدة يف التدريس 02
 18,1 72 1,21 7.82 يتم استخدام الكتب واجملالت كأدوات مساعدة يف التدريس 02
 8011 2 0,02 4,64 لتعلمية املوجودة يف الكتاب وثيقة الصلة بالنتاجات التعلميةالنشاطات ا 08
 20,6 06 1,16 4.04 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب ممتعة للطلبة وتثري اهتمامهم 06
 8212 0 1,26 1,74 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب قابلة للتنفيذ 71
 8112 7 0,76 1.07 املوجودة يف الكتاب تنمي معرفة الطلبةالنشاطات التعلمية  70
 2112 07 0,18 4,10 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تتطلب تعاون الطلبة 77
 8112 1 1,27 1,10 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب ذات هدف واضل 74
 21,2 71 1,16 4.11 التفكري عند الطلبةالنشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تنمي مهارات  71
 2717 02 1,16 4.02 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب الزمة ال ميكن االستغناء عنها 71
 21,1 77 1,11 4.11 النشاطات التعلمية املوجودة يف الكتاب تراعي حاجات الطلبة 72
 2111 02 1,22 4.71 هاج احملوسبيتضمن عرض املادة التعليمية يف الكتاب توظيفاً للمن 72
 10,2 78 1,16 7.28 نرتنت، التلفاز...(توظيفاً لألدوات التكنولوجية )اإليتضمن الكتاب  78

 26,1  1,72 4.11 الكلي للم ال
 

( أن املتوســـــــــطات احلســـــــــابية لفقـــــــــرات 7يظهـــــــــر اجلـــــــــدول )
االستفتاء حول تقدمي املـادة التعليميـة يف كتـاب اللغـة العربيـة 

ــــع األساســــي تراوحــــت بــــي )للصــــ ( 1174إىل  7128ف الراب
توظيفـــاً يتضـــمن الكتـــاب وأن أعلـــ  متوســـني كـــان للفقـــرة: "

وأن أدىن  نرتنـــــت، التلفـــــاز...("،لـــــألدوات التكنولوجيـــــة )اإل
متوســـني كـــان للفقـــرة: "توجـــد مـــادة  وســـبة مرافقـــة لكتـــاب 

(  78( فقـــرات مـــن أصـــل )1اللغـــة العربيـــة "،  ونالحـــا أن )
(، وبشـــــكل عـــــام 4اهتا أدىن مـــــن الدرجـــــة )كانـــــت متوســـــط

نالحـــــــا أن املتوســـــــني احلســـــــايب الكلـــــــي هلـــــــذا اجملـــــــال كـــــــان 
علــ  أن تقـدمي املــادة التعليميــة  اوهـذا يعطــي م شـرً  (،4111)

يف كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي تتوافـق بدرجـة 
 مع معايري االقتصاد املعريف. متوسطة

 سة يف هذا اجملال ت كد أنهفنالحا أن است ابات عينة الدرا
يــــــتم تقــــــدمي املعلومــــــات يف كتــــــاب اللغــــــة العربيــــــة بأســــــاليب 

طــــر  أســــملة متنوعــــة، مثــــل الســــرد مــــع التوضــــيل بأمثلــــة أو 

، أو بطريقــــة أو تقــــدمي مثــــال مث طــــر  أســــملة نهــــاواإلجابــــة ع
ن كتـــاب اللغـــة العربيـــة يراعـــي معرفـــة املشـــكلة واحلـــل، كمـــا إ

بـي الطلبــة،   يراعــي الفـرو  الفرديــةالطلبـة ومهــاراهتم القبليـة و 
مالئــم ملســتوى منــاء الطلبــة، وأكــدت عينــة الدراســة  نــهكمــا إ
ــــــةمــــــادة  وجــــــود  ــــــاب اللغــــــة العربي وأن  ،وســــــبة مرافقــــــة لكت

 دروس كتـــاب اللغـــة العربيـــة،  التوضـــيحية كافيـــة يف األشـــكال
ن الكتاب يفّعل دور الطلبة أثناء الدرس، والنشاطات كما إ

دة يف الكتاب ذات هدف واضل وهي وثيقـة التعلمية املوجو 
الصــلة بالنتاجــات التعلميــة، وممتعــة للطلبــة وتثــري اهتمــامهم، 

طلبة، وتتطلب تعاون الطلبـة،  وقابلة للتنفيذ، وتنمي معرفة ال
 نه يوجد ربني بي األنشطة واملواقف احلياتية.كما إ

ولكـــن مـــن الواضـــل )حســـب اســـت ابات عينـــة الدراســـة( أن  
ــــــاب اللغــــــة ال عربيــــــة للصــــــف الرابــــــع األساســــــي ال يقــــــّدم كت

منهــا، املعلومــات بأســلوب أمثلــة واســتنتاج مفهــوم أو قاعــدة 
طريـــق  يــتم تقـــدمي املعلومــات يف كتـــاب اللغــة العربيـــة عــن وال
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يـتم اسـتخدام األفـالم نـه ال تركيب شيء من عناصـره، كمـا إ
كأدوات مساعدة   والتس يالت الصوتية أو الكتب واجملالت

رض املـــادة التعليميـــة يف الكتـــاب ال ن عـــكمـــا إ  يف التـــدريس،
ب أو لـألدوات يتضمن توظيفـاً بدرجـة كبـرية للمنهـاج احملوسـ

 نرتنت، التلفاز...(.التكنولوجية )اإل
: ما درجة توافق تقومي التعلم يف كتاب اللغة السؤا  الثالث

العربيــــة للصــــف الرابــــع األساســــي مــــع االقتصــــاد املعــــريف مــــن 
 األردنا وتتوافــــقدارس احلكوميـــة يف وجهـــة نظـــر معلمــــي املـــ

(، ودراســـــة 7116هـــــذه النتـــــائج مـــــع دراســـــة )أبـــــو محـــــدان، 
 (.7116)الكخن، 

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـ ال مت حســـاب املتوســـطات احلســـابية 
واالحنرافات املعياريـة السـت ابات معلمـي اللغـة العربيـة حـول 
تقومي التعلم يف كتاب اللغة العربيـة للصـف الرابـع األساسـي، 

 ( يوضل نتائج هذا الس ال:4واجلدول )

المعلمين حو  تقييم التعلم  استبانةلك  فقرة من فقرات  والنسبة المئوية (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة3الجدو  )
 في كتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي

المتوسط  الفقوووووورة الرقم
 الحسابي

االنحرا
ف 
 ريالمعيا

النسبة  الرتبة
 المئوية

 8118 7 0,06 1.02 باحملتوى املوجود يف كتاب اللغة العربية  يرتبني التقومي 0
 2111 2 1,22 7.62 يوجد تنويع يف أساليب التقومي املوجودة يف كتاب اللغة العربية  7
 2112 2 1,26 4.77 كتاب اللغة العربية   هنال  تدرج يف صعوبة أسملة التقومي يف 4
 1711 01 0,12 7.01 للطلبة  فزالتقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية جذاب و  1
 1611 8 0,11 7.14 الرتكيز يف التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية عل  مهارات التفكري 1
 2118 1 1,82 4,71 يراعي التقومي الفرو  الفردية بي الطلبة 2
 1418 6 1,61 7.06 يف الكتاب )احلقيقي(الواقعي ساليب التقومي يتم استخدام أ 2
 8012 1 0,01 4,68 التقومي الوارد يف الكتاب مناسب ملستوى الطلبة املعريف 8
 8112 4 0,06 1.01 يركز التقومي املوجود يف كتاب اللغة العربية عل  املعرفة 6
 8218 0 1,22 1.72 بالنتاجاتاملوجود يف كتاب اللغة العربية يرتبني التقومي  01

 22,1  1,08 4,72 الكلي للم ال

( أن املتوســـــــــطات احلســـــــــابية لفقـــــــــرات 0يظهـــــــــر اجلـــــــــدول )
االســتفتاء حــول تقــومي الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 

ن أعلــ  ( وأ1172إىل  7101األساســي تراوحــت بــي ) الرابــع
املوجــود يف كتــاب اللغــة يــرتبني التقــومي  متوســني كــان للفقــرة "

التقيــيم ن أدىن متوســني كـان للفقـرة " وأ بالنتاجـات"،ة العربيـ
ـــــة  فـــــزاملوجـــــود يف كتـــــاب اللغـــــة العربيـــــة جـــــذاب و  "،  للطلب

( كانــت متوســطاهتا 01( فقــرات مــن أصــل )1ونالحــا أن )
(، وبشــكل عــام نالحــا أن املتوســني 4الدرجــة ) أدىن مــن

 اوهذا يعطي م شـرً  (،4172احلسايب الكلي هلذا اجملال كان )
تقيــيم الــتعلم يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابــع  علــ  أن

مــــــع معـــــايري االقتصــــــاد  متوســـــطةاألساســـــي تتوافـــــق بدرجــــــة 
 املعريف.

فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا اجملال ت كـد أن 
التقــومي يراعــي الفــرو  الفرديــة بــي الطلبــة، ومناســب ملســتوى 

اب اللغــة العربيــة الطلبــة املعــريف، ويركــز التقــومي املوجــود يف كتــ
املوجــود يف كتــاب اللغــة العربيــة يــرتبني التقــومي علــ  املعرفــة، و 
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  يف التقــومييف صــعوبة أســملة  ابالنتاجــات، وأن هنالــ  تــدرجً 
املوجــود يف كتــاب اللغــة التقــومي يــرتبني كتــاب اللغــة العربيــة، و 

 باحملتوى. العربية 

ولكـــن مـــن الواضـــل )حســـب اســـت ابات عينـــة الدراســـة( أن  
ســــتخدم اللغــــة العربيــــة للصــــف الرابــــع األساســــي ال يكتــــاب 

أســاليب التقيــيم الــواقعي )احلقيقــي(، وأنــه ال يوجــد تركيــز يف 
التقييم املوجود يف كتاب اللغة العربية عل  مهارات التفكري، 

  فزالتقييم املوجود يف كتاب اللغة العربية غري جذاب و وأن 

املوجـــــودة يف  يوجـــــد تنويـــــع يف أســــاليب التقيـــــيم للطلبــــة، وال 
 .كتاب اللغة العربية
: مــا درجــة توافــق املواصــفات الفنيــة لكتــاب السووؤا  الرابووع

اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من 
 األردناوجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف 

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـ ال مت حســـاب املتوســـطات احلســـابية 
سـت ابات معلمـي اللغـة العربيـة حـول واالحنرافات املعياريـة ال

املواصـــــــفات الفنيـــــــة لكتـــــــاب اللغـــــــة العربيـــــــة للصـــــــف الرابـــــــع 
 ( يوضل نتائج هذا الس ال:1األساسي، واجلدول )

المعلمين حو  المواصفات  استبانةلك  فقرة من فقرات  والنسبة المئوية الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ت(: المتوسطا4الجدو  )
 ية لكتام اللغة العربية للصف الرابع األساسينالف

 الفقوووووورة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
 المئوية

 1,21 1 0,40 4.00 موضوعات الكتاب حديثة 0
 4,28 7 0,40 4.12 ال توجد أخطاء لغوية يف الكتاب 7
 1,21 0 0,11 4.26 مياً املعلومات الواردة يف الكتاب دقيقة وصحيحة عل 4
 2,24 2 0,18 4.16 ال توجد أخطاء طباعية يف الكتاب  1
 6,21 1 0,71 4.77 ألصعبب متسلسلة بشكل منطقي من األسهل إىل اموضوعات الكتا 1
 2,22 4 1,26 4.10 اللغة املستخدمة يف الكتاب مناسبة 2
 7,24 8 0,48 4.17 تبنيد الكتاب مناسب 2
 1,27 01 0,04 7,60 مرتابطة  وحدات الكتاب 8
 7,20 00 0,81 7,84 لغة الكتاب سهلة وخالية من التعقيدات اللغوية 6
 7,24 6 0,48 4,17 لغة الكتاب مناسبة للمستوى اللغوو للطلبة 01
 1,24 2 0,27 4.11 موضوعات وحدات الكتاب مرتابطة فيما بينها 00

 0,21  1,72 4.02 الكلي للم ال
( أن املتوســـــــــطات احلســـــــــابية لفقــــــــــرات 1ول )يظهـــــــــر اجلـــــــــد

ـــــاب اللغـــــة العربيـــــة  االســـــتفتاء حـــــول املواصـــــفات الفنيـــــة لكت
( وأن 4126إىل  7184األساسي تراوحت بي ) الرابعللصف 

أعلـــ  متوســـني كـــان للفقـــرة: "املعلومـــات الـــواردة يف الكتـــاب 
وأن أدىن متوســـني كــان للفقـــرة: "  "،دقيقــة وصـــحيحة علميــاً 

"،  ونالحا وخالية من التعقيدات اللغوية لغة الكتاب سهلة
أن يميــــع فقــــرات هــــذا اجملــــال كانــــت متوســــطاهتا أعلــــ  مــــن 

( باســــــتثناء فقــــــرتي، وبشــــــكل عــــــام نالحــــــا أن 4الدرجــــــة )

وهــــذا  (،4102املتوســــني احلســــايب الكلــــي هلــــذا اجملــــال كــــان )
يعطـــي م شـــراً يشـــري إىل أن املواصـــفات الفنيـــة لكتـــاب اللغـــة 

مـــع  متوســطةع األساســـي تتوافــق بدرجـــة العربيــة للصـــف الرابــ
 معايري االقتصاد املعريف.

كـد أن يف هذا اجملال ت  فنالحا أن است ابات عينة الدراسة 
موضـوعات الكتـاب حديثـة، وأنــه ال توجـد أخطـاء لغويــة يف 
الكتاب، وأن املعلومات الواردة يف الكتاب دقيقة وصحيحة 

وأن علميـــــــــــاً، وال توجـــــــــــد أخطـــــــــــاء طباعيـــــــــــة يف الكتـــــــــــاب، 
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ب متسلســلة بشــكل منطقــي مــن األســهل موضــوعات الكتــا
وأن موضــوعات  ،ألصــعب، وأن تبنيــد الكتــاب مناســبإىل ا

 الوحدات مرتابطة فيما بينها.

ولكـــن مـــن الواضـــل )حســـب اســـت ابات عينـــة الدراســـة( أن 
 ليست سهلة خالية وحدات الكتاب غري مرتابطة، وأيا 

 تائج مع دراسة وتتوافق هذه النمن التعقيدات اللغوية. 
(، ودراســــــــة 7116(، ودراســــــــة )الكخــــــــن، 7116)محــــــــدان، 

 (.7100)مصطف  والكيال ، 

: مـا درجـة توافـق األدوات املرافقـة لكتـاب السؤا  الخوام 
اللغة العربية للصف الرابع األساسي مع االقتصاد املعريف من 

 وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية يف األردنا
ــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذا الســــــــــ ا ل مت حســــــــــاب املتوســــــــــطات          لإلجاب

احلســــابية واالحنرافـــــات املعياريـــــة الســــت ابات معلمـــــي اللغـــــة 
العربيـــة حـــول األدوات املرافقـــة لكتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف 

 ( يوضل نتائج هذا الس ال:1الرابع األساسي، واجلدول )

المعلمين حو  األدوات  استبانةلك  فقرة من فقرات  المئوية ة والنسبةالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ت(: المتوسطا5الجدو  )
 المرافقة لكتام اللغة العربية للصف الرابع األساسي

 الفقوووووورة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

النسبة  الرتبة
 المئوية

 0,11 8 1,61 0,67 احملوسبإىل كتاب اللغة العربية  سهالً  توفر املدرسة وصوالً  0
 1,17 2 1,21 7.02 سرعة الشبكة مناسبة لالستفادة من كتاب اللغة العربية 7
 0,24 1 0,24 7.68 هنال  تش يع من اإلدارة املدرسية عل  تفعيل كتاب اللغة العربية احملوسب 4
 1,21 4 0,21 4,01 هنال  قّيم خمترب دائم يف خمترب احلاسوب 1
 6,21 7 0,82 4,77 ستخدام املختربقّيم خمترب احلاسوب متعاون أثناء ا 1

يتوفر وسائني متعددة مرافقة للكتاب ) مثل أشرطة كاسيت، فيديو، أقراص  2
 مدجمة(

7.82 0,24 1 7,27 

 4,46 6 0,21 0,84 يوجد خمترب حاسوب خاص ملادة اللغة العربية  2
 0,20 2 1,61 7,81 أجهزة احلاسوب املتوفرة يف املدرسة كافية جلميع الطالب 8
 7,41 01 1,21 0,21 يتوفر وسائل توضيحية مرافقة لكتاب اللغة العربية 6
 1,81 0 0,24 1,18 يتوفر دليل للمعلم مرافق لكتاب الطالب 01

 11,2  1,12 7,22 الكلي للم ال
( أن املتوســـــــــطات احلســـــــــابية لفقـــــــــرات 1يظهـــــــــر اجلـــــــــدول )

للصف  االستفتاء حول األدوات املرافقة لكتاب اللغة العربية
( وأن أعلــ  1118إىل  0121األساســي تراوحــت بــي ) الرابــع

يتـــوافر دليـــل للمعلـــم مرافـــق لكتـــاب  متوســـني كـــان للفقـــرة: "
ــــب وأن أدىن متوســــني كــــان للفقــــرة: "يتــــوفر وســــائل  "،الطال

( 8توضــيحية مرافقــة لكتـــاب اللغــة العربيــة"،  ونالحـــا أن )
ا ( فقـرات كانـت متوسـطاهت01فقرات هذا اجملـال مـن أصـل )

(، وبشــــكل عــــام نالحــــا أن املتوســــني 4أقــــل مــــن الدرجــــة )

وهذا يعطي م شـراً  (،7122احلسايب الكلي هلذا اجملال كان )
علـ  أن األدوات املرافقـة لكتـاب اللغـة العربيـة للصـف الرابـع 

بدرجـــــــة  األساســـــــي تتوافـــــــق مـــــــع معـــــــايري االقتصـــــــاد املعـــــــريف
 .متوسطة

جملال ت كد أنه فنالحا أن است ابات عينة الدراسة يف هذا ا
يتوافر دليل للمعلم مرافق لكتاب الطالب، وأن هنال  قّيم 

متعاون خمترب دائم يف خمترب احلاسوب، وقّيم خمترب احلاسوب 
 أثناء استخدام املخترب. يف



 ...درجة توافق مبحث اللغة العربية للصف الرابع األساسي لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت مشلها مشروعزهرية عبداحلق وأمحد صومان: 

 

513 

ولكـــن مـــن الواضـــل )حســـب اســـت ابات عينـــة الدراســـة( أن 
 سهاًل إىل كتاب اللغة العربية  ت من وصوالً املدرسة ال 

نرتنت غري مناسـبة لالسـتفادة ب، وأن سرعة شبكة اإلحملوسا
 من كتاب اللغة العربية، وأنه ال يوجد تش يع

مـــــــن اإلدارة املدرســـــــية علـــــــ  تفعيـــــــل كتـــــــاب اللغـــــــة العربيـــــــة 
احملوســـب، وأنـــه ال يوجـــد خمتـــرب حاســـوب خـــاص ملـــادة اللغـــة 
العربيــة، كمــا تشــري النتــائج إىل عــدم تــوفر وســائل توضــيحية 

لغة العربية، وأن أجهزة احلاسوب املتـوفرة يف مرافقة لكتاب ال
املدرســـة غـــري كافيـــة للطلبـــة يمـــيعهم، كمـــا ال يتـــوفر وســـائني 

أشـــــرطة كاســـــيت، فيـــــديو،  )مثـــــلمتعـــــددة مرافقـــــة للكتـــــاب 
 .(أقراص مدجمة

 (.7116وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )الكخن، 
 التوصيات: 

 :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان با  
االهتمـــام بـــاألدوات املرافقـــة للمنهـــاج، مـــن رة ضـــرو  -

حيــث تزويــد املــدارس بأشــرطة الكاســيت والفيــديو املناســبة، 
 وضرورة تفعيل استخدام منهاج اللغة العربية احملوسب.

تعـــديل النتاجـــات التعليميـــة ملنهـــاج اللغـــة العربيـــة للصـــف  -
ـــــتم  ـــــع األساســـــي، ويـــــث ي ـــــ  فمـــــات الراب ـــــادة الرتكيـــــز عل زي

 رتكيب.التحليل وال

املستخدم يف كتاب اللغة العربية التقومي زيادة الرتكيز يف  -
ـــــ  مهـــــارات التفكـــــري ، العليـــــا للصـــــف الرابـــــع األساســـــي عل

 الواقعي.ومي وضرورة تفعيل أساليب التق

 المقترحات:

 :مثــلمبحـث إجـراء دراسـات أخـرى حـول درجـة توافـق  -
 العلوم والرياضيات مع االجتاهات احلديثة اليت مشلها مشروع

 .تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف

ورشــــــات عمــــــل الطــــــالع املعلمــــــي علــــــ  نتــــــائج عقــــــد  -
 األوال العلمية اليت تتعلق مبباد  اقتصاد املعرفة.

 

 المراجع العربية:
دورة التعلم يف  (. أثر تدريس العلوم باستخدام7118) .إبراهيم، بسام -

بة كلية العلوم الرتبوية قتصاد املعريف األساسية لدى طلتنمية مهارات اال
. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(اجلامعية يف األردن. 

77(1 :)0440-0410. 
(. دليل املعلم للصف الرابع 7118إدارة املناهج والكتب املدرسية. ) -

 األساسي. 
تقومي الكتب املدرسية اجلديدة  (.7116) .يمال عبد اجلليل أبو محدان، -

 املعرفة،طوير التعليم حنو اقتصاد طبيق املدارس هلا ضمن مشروع تومدى ت
 ، العدد ، عمانالبشريةمنشورات المركز الوطني لتنمية الموارد  سلسلة
017.  
، المناهج؛ أسسها ومكوناتها(. 7112أبو الضبعات، زكريا إمساعيل.) -

 األردن/ عمان: دار الفكر.
ب الرياضيات ى مراعاة كتمد(. 7107) .خالد، جرب؛ جاللالبنا،  -

ورقة عمل يف لمهارات االقتصاد المعرفي،  للمرحلة الثانوية في األردن
  م متر املناهج األردنية األول، وزارة الرتبية والتعليم.

(. اإلدارة اجلديدة مل سسات 7111) .حيدر، حسي عبد اللطيف -
، جامعة لتربيةمجلة كلية ااملعرفة،  ظل جمتمعالتعليم يف الوطن العريب يف 
العي، اإلمارات العربية  (،70)(، العدد 06اإلمارات العربية، السنة )

 املتحدة.
أنموذج مقترح لإلصالح اإلداري للنظام (. 7112) .ا اليلة، صات -

، رسالة نحو اقتصاد المعرفة توجيه الّتعليمالتربوي األردني في ظ  
 .: اجلامعة األردنيةمنشورة، عماندكتوراه غري 

 طلبة احتفاص مستويات (.7100) .ا طيب،  مد؛ عبد احلق، زهرية -
 والصرفية بعد النحوية واملفاهيم اللغوية باألمنا  األساسي السابع الصف
مجلة جامعة النجاح األردن.  يف املعرفة اقتصاد عل  املبو الرتبوو التطوير

 .118-124(: 4)71 لألبحاث )العلوم اإلنسانية(.
والتعليم العاد يف . االقتصاد املعريف (7111) .زيد عيس سورطي، ي -

 .81-12 :(0)47اجلامعة األردنية،  ،مجلة دراسات، الوطن العريب
درجة ممارسة معلمي المدارس األساسية (. 7112) .شديفات، وليد - 

مديرية  المدارس فيلكفايات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري 
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  قصبة المفرق. التربية والتعليم للوا 
 آل البيت، األردن.

أس  ومبادئ اتفاقية الجوانب (. 0666) .الصغري، حسام الدين -
(، 0، )اتفاقية تربس( ، )المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

 دار النهضة العربية، القاهرة.
مجلة النادي العربي ا،  (. ما هو اقتصاد املعرفة7114عرين،  مد. ) -

(، الكويت. 78، العدد )للمعلومات
www.schoolarabia.net/areen/28 

http://www.schoolarabia.net/areen/28
http://www.schoolarabia.net/areen/28
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عاملنا العريب يف مطلع األلفية الثالثة،  .(7114)  .العسكرو، سليمان -
 .01- 8 :017 الكويت، العدد ،مجلة العربيإعاقات جمتمع املعرفة، 

، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة(. 7111) .عمار، حامد - 
 . : مكتبة الدار العربية للكتاب(، القاهرة0) 
تعليم اللغة العربية الواردة يف وثيقة  أساليب (.7118) .الكخن، أمي -

املنهاج، وكتب اللغة العربية، وأدلة املعلمي القائمة عل  اقتصاد املعرفة، 
 جع منمسرت 

http://www.majma.org.jo/majma/res/data/
6.doc-seasons/27/27 

: (، القاهرة0)  ،إدارة المعرفة(. 7111) .، صال  الدينالكبيسي -
 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

االتجاهات الحديثة في التخطيط (. 7111) .الكيال ، أمنار -
لكبار  ، الحلقة الدراسية الوطنيةلمؤسسات التعليم العالي وإدارتها

سالمية ، املنظمة اإلولين عن التخطيط واإلدارة في التعليم العاليالمسؤ 
 .، عمان، األردن، االيسيسكوللرتبية والعلوم والثقافة

 االتصا : المخاطر تكنولوجيا(. 7111اللبان، شريف درويش ) -
(، القاهرة: الدار املصرية 0،  )والتحديات والتأثيرات االجتماعية

 اللبنانية.
. دور النظام الرتبوو األرد  يف التقدم حنو (7111) .م متن، ما -

 . (، عمان، األردن0(، عدد )14، جملد )رسالة المعلم املعريف،االقتصاد 
إدارة  ،في أردن المستقب  منتدى التعليم(. 7111) .م متن، ما -

 .البحث والتطوير الرتبوو، عمان، األردن
ية يف املناهج و (. الت ديدات الرتب7117املساد،  مود وآخرون. ) -

، وزارة الرتبية 7العدد  10.األردن، اجمللد رسالة المعلموالكتب املدرسية. 
 والتعليم.

 الرتبية معلمي ممارسة (. درجة7100مصطف ، مهند؛ الكيال ، أمحد. ) -
 يف نظر مشرفيهم وجهة املعريف من االقتصاد ضوء املعلم يف ألدوار اإلسالمية
 .208-280(: 4)72 مجلة جامعة دمشق،األردن، 

. اقتصاد المعرفة والخسائر العربية(. 7111)، عيس  سامي. املهنا-
مسرتجع من 

htt://www.nesasy.com/societal/societal.html 
 واالقتصاد المنهج (2007) فائزة. الرمحن؛ العزاوو، عبد اهلامشي، -

 .والطباعة التوزيع للنشر املسرية دار :، عمانالمعرفي
(. درجة امتالا مشريف وزارة 7118). هيالت، ظ ت؛ القضاة،  مد -

قتصاد املعريف يف ضوء بعض املتغريات ة والتعليم يف األردن ملفاهيم االالرتبي

(: 7)77. عة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(مجلة جامالدميوغرافية. 
201-210. 
دلي  (. 7111وزارة الرتبية والتعليم، مديرية التدريب الرتبوو. ) -

  .التدريب
أس  النجاح واإلكما  والرسوم في  .(7112) .وزارة الرتبية والتعليم -

مرحلتي التعليم األساسي والثانوي والشام  والتطبيقي للعام الدراسي 
2002- 2002. 

مشروع التطوير التربوي نحو (. 7114) .الّتعليموزارة الرتبية و  -
 عمان. ERfKE)االقتصاد المعرفي )

 إدارة التخطيني الرتبوو. منشورات (.7100). وزارة الرتبية والتعليم -
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Abstract: This study was conducted to find out the level of equity in the arabic language curriculum of the new educational 

perspectives included in the Education Reform for knowledge Economy (ERfKE) from teachers view in the public schools in 

Jordan. A total of (62) teachers from (15) Public Schools in Amman participated in the study, which were selected randomly.  

    The study utilized a questionnaire and focused on five main areas of interest: Objectives, introducing the content, 

Assessment, technical standards, and supported aids of the book . 

    The findings showed that Arabic Language curriculum does not satisfy (ERfKE) in the domains of objectives and 

assessment and the supported aids of the book, but it also showed teachers satisfaction towards introducing the content 

and the technical standards of the book. The study suggests to enhance the supported aids of the book such as recording 

tapes and videos, and to use the computerized Arabic curriculum.  

 

Key Words: Education Reform for knowledge Economy (ERfKE), Arabic Language Content, The new educational 

perspectives.      
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 مكوناته وبناء تصور مقترح لتطوير والوطنية للصف الرابع االبتدائي تقويم مقرر التربية االجتماعية
 الدراسيةفي ضوء معايير الجودة لتنظيم المقررات 
 أحمد بن محمد بن سعد الحسـين

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة-املشاركأستاذ املناهج وطرق التدريس 
 هـ92/0/0101  وقبل بتاريخ -هـ03/03/0101 قدم للنشر

 
قـرر اقممـد  مراعـا  ، وبيـا  ديد مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية الواج  مراعاهتا  ي اقمملةـة الاربيـة السـاوةيةد  الدراةة ل ى حهت: المستخلص
أمــا عينــة الدراةــة غقــد بل ــ  مــن   ي ضــوء ماــاي ر اوجــوة . مةوراتــ  تصــور مقــرتح لت ــوير، وتقــدمي وجهــة ريــر اقمالمــني الــوين يدرةــور  مــن قماــاي ر اوجــوة 

ــ000)   النتــائض ضــاف ( مؤ ــرا  صاًــا  يتباهــا. وأ هــر 10( مايــارا ، و)00ا مــن مدينــة الريــات. طبقــ  الدراةــة قائمــة ماياريــة ا ــتمل  علــ  )( مالم 
( وةرجة قليلة جدا ، كما جاء  رتيجة اقمتوةط الاام قمد  مراعا  مقرر الرتبية االجتماعيـة والوطنيـة 9293اوجوة  للمقرر  ي ضوء حليل احملتو  مبتوةط )

(، وةرجـة متوةـ ة، وبينـ  0202ر مبتوةـط )للصف الرابع االبتدائي قمااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية من وجه  رير اقمالمـني الـوين يدرةـو  اقمقـر 
و)التنيـي   الدراةة عدم وجوة غروق ذا  ةاللة لحصائية  ي اقمااي ر والدرجة الةلية، طبقا  ل ى اصتال  التخصص عدا ماياري )مساير  مت  را  الاصر(

.(، 3230( ومصــص اوج راغيــا عنــد مســتو  )3231اقماــر ي(. ووجــوة غــروق  ي مايــار )مســاير  مت ــ را  الاصــر( لصــاد مصــص التــاريخ عنــد مســتو  )
 .(.3230و)مايار التنيي  اقمار ي( لصاد مصصي التاريخ واوج راغيا عند مستو  ةاللة )
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 اإلطار العام للدراسة
ينيـــــر للمقـــــرر اقمدرةـــــي علـــــ  أرـــــ  مـــــن أهـــــ  مةورـــــا  اقمـــــنهض    

احلــدي ، ومصــدر مــن اقمصــاةر الرئيســة اقمتنوعــة أل لــ  مالومــا  
التالميــــــو  ي اقمرحلــــــة االبتدائيــــــة.  ويــــــت  االعتمــــــاة علــــــ  اقمقــــــرر  ي 
الصــف الدراةــي بدرجــة أكــت عنــدما تةــو  أريمــة التالــي  أريمــة 

أصـر  مسـاعد  منوعـة، أو عنـد مركزية، أو عنـدما ال تتـوغر مصـاةر 
وجـــوة مالمـــني تقليـــدين، أو  ـــ ر ذلـــي مـــن الاوامـــل، غيت ـــول ل ى 

م، 9330"الوثيقة اقمةتوبة اليت حمل احملتو  " )يوةـف والرغـاعي، 
(. وعنــد بنــاء اقمقــرر اقمدرةــي بشــةل جيــد يصــب  وةــيلة 091ص

لنقــــل اقمالومـــــا  ل ى التالميــــو بشـــــةل مــــني ، ووةـــــيلة لــــو  أمـــــر 
كـولي للمالمـني   ابنـ   ي اقمدرةـة، ومرجا ـة ما يقدم القمارغال ال  

عنــــد التخ ــــيط والتنفيــــو، وارتقــــاء ماينــــا  التالــــي  واألرشــــ ة، و ي 
مرحلـــــة التقـــــومي، كمـــــا تســـــتخدم مالوماتـــــ   ثـــــار  ةاغايـــــة التالميـــــو 
بشــــةل كبــــ ر، وتاــــز  مــــا اكتســـــبوت مــــن علــــوم وماــــار  وصـــــتا  

 واجتاها . 
 التقـــــوميمليـــــا  مةنفـــــة مـــــن الت ـــــوير و وحيتــــا  كـــــل مقـــــرر ل ى ع   

ــــ  كــــولي مــــن أهــــ  مةورــــا  اقمــــنهض  بشــــةل ةوري ومــــني ذ كور
 اقمرتةــــزا  أحــــداحلــــدي  الــــوي يت ــــ ر ويتســــارو بتســــارو الاصــــرذ و 

وهــو وةــيلة  ،اقمختلفــة مراحلــ   ي التالــي  عليهــا يــنه  الــيت رئيســةال
عنصـر  غهـو ، ومـن مالتالميـو حيققهـا الـيت اقمخرجـا  عل  لل ة 
 وو  تلميـولل مـرة مينـل  لذ عمليا  التـدريس اقمتنوعـة، لنجاح رئيس
 مـن التاليميـة الامليـة علـ  قـائمنيال مجيـعو  وللمالـ  ،جهـة مـن أمرت

وتنتريــــــي  Stakeكمــــــا يــــــر  )ةــــــتيي   التقــــــوميل   . أصــــــر  جهــــــة
Tenbrink "يتضــــمن احلصــــول علــــ  مالومــــا  ولًــــدار أحةــــام" )

 رقــــا  علــــ  للوقــــو ، وهــــي وةــــيلة (93 ص م،9303 ،عــــالم)
 رقــا  مااوجــة وحماولــة القــو  رقــا  تازيــز ميةــن لذ ،والضــاف القــو 

 قرر رفس . اقم ت ي ر أو التاديال  بإجراء الضاف
ولقد اهتم  كن ر من ةول الاامل اقمتقدم بتقومي اقمقررا      

اقمدرةية، ومن ذلي الواليا  اقمت د  األمريةية اليت قدم  
( 9310مشروو )ة أمنال: يقمقررا  الدراةمشاريع عمالقة لتقومي ا
( والوي تبنت  Science For all Americansالال  لةل األمريةيني )

( والوي يقدم رؤية AAAS ,1989الراب ة األمريةية للتقدم الالمي )
 ةمشروو اقمااي ر القومية للرتبي، و بايد  اقمد  لإلًالح الرتبوي

 الوي (NSES)( National Science Education Standardsالالمية )
ص  ، م9332 ( )علي،NRC ـ اجمللس القومي للب  )أًدرت 
 لذكما اهتم  كولي بتقارير وجا  اخلتاء، (. 00-92ص 
 رًدور أكن  ى( لم9331) هلامشيوا كل من أمبوةايدي  يش ر
 وتقومي اقمناهض والتالي  تقرير تتناول لًالح الرتبية (033) من

ؤرمرا   ى اقمول ،القر  الاشرين مثارينا منو  عامةبصور   األمريةية
الال   م0290اليورسةو  مؤرمرواليت من أبر ها ) ختلفةاقمندوا  الو 

 .  (والرتبية التةنولوجية والرتبية القومية
وبـــــالنير ل ى أمليـــــة اقمقـــــرر اقمدرةـــــي وضـــــرور  ت ـــــويرت  ي اقمملةـــــة   

  بت ــوير اقمقــررا  الاربيــة الســاوةية، غقــد قامــ  و ار  الرتبيــة والتالــي
ــــة  ــــة االجتماعي اقمدرةــــية بشــــةل عــــام، ومقــــررا  الدراةــــا  والرتبي

ا مـن رؤيتهـا اخلاًـة، واةـتناةا  علـ  والوطنية بشةل صاصذ ار القـ 
مــــا قــــدم مــــن ةراةــــا  )عربيــــة أو حمليــــة( تؤكــــد علــــ  أمليــــة ت ــــوير 

م، ومصـل  9303اقمقررا  الدراةية ومـن ذلـي ةراةـا : )ال ـول 
م، ومرا ـــــــد  9332م، وحســـــــورة 9332ا  هــــــــ، وةـــــــويد0100
م و  رهــــــا مــــــن الدراةــــــا (، 9331م، وحةــــــي  وحنيفــــــة 9334

ا  والـور  نـدو وكولي ما أ ـار  لليـ  رتـائض عـدة مـن اقمـؤرمرا  وال
م، وور ــة 9303اقمقــررا  الدراةــية ومنهــا مــؤرمر )جســ (  ت ــويرل

تشــــخيص الواقــــع واةتشــــرا   تــــدريس التــــاريخ الــــوط   ي:ةراةــــة 
 اخللـــيض لـــدول الاـــري الرتبيـــة مةتـــ هــــ، ورشـــرا  0109لاقمســـتقب

 الالمــــــي التقــــــومي رتــــــائض علــــــ  هــــــات وير  يســــــتند أ الاــــــري، مــــــن: 
 تقــومي وأةــالي  وتقنياهتــا، وحمتواهــا أهــداغها حيــ  مــن ،قــررا للم
   .تنفيوها عند المني واقمشرغنياقم وصتا  ،تالميوال منو
وكــــولي ل ى احلاجــــة  جــــراء مزيــــد مــــن الب ــــو  اقمتالقــــة بتقــــومي   

ــفاهتا، ومــد   اقمقــررا  الدراةــية وطريقــة اةــتخدامها، وتاــديل موًا
مناةــــبتها لقــــدرا  وميــــول وحاجـــــا  ال ــــال ، ومــــد  حقيقهـــــا 
للنمـــــو اقماـــــر ي واقمهـــــاري والوجـــــداب، ومـــــد  جوةهتـــــا، ومواكبتهـــــا 

  تســارو الــوت ر  واوجريــا  يــر  أاقم خل ــط الدولــة. ل  اقمتلمــل لاصــررا
ـ اعمليا  تقومي اقمقررا  اقمدرةية بات  عملية ضرورية وم لب ـ  امل  
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تايـني من التالميو أرفسه ، وأولياء األمـور، وةـوق الامـل، ب ـرت 
 الضــــــاف غيهــــــاحصــــــر رقــــــا  و  وتلكيــــــدها ولبرا هــــــا، رقــــــا  القــــــو 
، والتاــــــــر  علــــــــ  مــــــــد  مســــــــايرهتا للتقــــــــدم الالمــــــــي ومااوجتهــــــــا

حـــت يـــت  ت ويرهـــا،  فـــة،اقمختل يـــةوالتةنولـــوجي والت ـــ را  االجتماع
وجالهـــا متالئمـــة مـــع مت لبـــا  وحاجـــا  الاصـــر، ومـــن م ميةـــن 
التار  عل  غاعليتها ومد  مسـاملتها  ي حقيـا األهـدا  الرتبويـة 

 .  ، وهو ما ةغع الباح   جراء ةراةت اقمنشوة 
  وتساؤالتها:مشكلة الدراسة 

: أمنـال ةراةـا  نيـر ل ى باـ  الدراةـا  السـابقةمن صـالل ال   
هــــــــ، 0103اقمـــــــالةي هــــــــ، 0103هــــــــ، وال ـــــــول 0100)مصـــــــل  
م، 9334م، ومرا ــــــــــد  9332م، وحســــــــــورة 9332وةــــــــــويدا  

ـــــــيت أ ـــــــار  ل ى ضـــــــرور  تقـــــــومي م(9331وحةـــــــي  وحنيفـــــــة  ، وال
ومــن صــالل صــت  الباحـــ   اقمقــررا  الدراةــية ولعــاة  النيــر غيهـــا.

وا  ـرا  الرتبـوي علـ  طـال  الرتبيـة الامليـة، وعمل   ي التدريس 
وكولي عضـويت   ي وجـا  اقمنـاهض، الحـ  أ  هنـار قصـورا  واضـ ا  
 ي اقمقــــررا  الدراةــــية بشــــةل عــــام، والرتبيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة 
بشـــةل صـــاصذ هـــوا القصـــور  ي بدايتـــ  يةمـــن  ي تركيـــز اقمقـــررا  

ال بـاقي مةورـا  الدراةية عل  اقمالوما  واقماار  مـن جهـة ولملـ
احملتــو ، وهــوا ياــوة بالدرجــة األو ى لضــاف البنــاء اقمنهجــي، وعــدم 
اعتماةت عل  مااي ر تركز علـ  اوجـوة  بالدرجـة األو ىذ ومـن صـالل 
ذلـــي كلــــ  رأ  الباحــــ  أ  يقــــف علـــ  مقــــرر الرتبيــــة االجتماعيــــة 
والوطنيــــة للصــــف الرابــــع االبتــــدائي، ةراةــــة لواقاــــ  وتقوميــــا  لــــ  مــــن 

لت ــويرت  ي ضــوء  جهــة ريــر اقمالمــني وتقــدمي تصــور مقــرتحل و صــال
ةلة ماـــاي ر اوجـــوة  لتنيـــي  اقمقـــررا  الدراةـــية.  وميةـــن حديـــد اقمشـــ

 ية: تبشةل أةق عت التساؤال  اآل
ما مااي ر اوجوة  لتنيـي  اقمقـررا  الدراةـية الواجـ  مراعاهتـا  ي  .1

  ي اقمملةة الاربية الساوةية؟ دراةيةاقمقررا  ال
الرتبية االجتماعيـة والوطنيـة للصـف الرابـع  مد  مراعا  مقررما  .2

االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية قمااي ر اوجـوة  لتنيـي  اقمقـررا  
 الدراةية  ي ضوء حليل حمتواها؟

مـا مــد  مراعـا  مقــرر الرتبيـة االجتماعيــة والوطنيـة للصــف الرابــع  .3
اي ر اوجـوة  لتنيـي  اقمقـررا  االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية قما

 الدراةية من وجهة رير اقمالمني الوين يدرةور ؟

هــــل متلــــف ةرجــــة مراعــــا  مقــــرر الرتبيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة  .4
للصــف الرابــع االبتــدائي  ي اقمملةــة الاربيــة الســاوةية قماــاي ر اوجــوة  
لتنيــي  اقمقــررا  الدراةــية مــن حيــ  حليــل حمتواهــا مــن جهــة ومــن 

ر اقمالمــني حســ  مصــص التــاريخ واوج راغيــا والدراةــا  وجهـة ريــ
 االجتماعية؟ 

مقـــرر الرتبيـــة االجتماعيـــة مةورـــا  مـــا التصـــور اقمقـــرتح لت ـــوير  .5
والوطنيـــة للصـــف الرابـــع االبتـــدائي  ي اقمملةـــة الاربيـــة الســـاوةية  ي 

 ضوء مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية؟

 أهداف الدراسة:
 ية:تحقيا األهدا  اآل الدراةة ل ى تسا  
حليــل حمتــو  مقـــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيـــة للصــف الرابـــع  .1

االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء مااي ر اوجـوة  لتنيـي  
 اقمقررا  الدراةية.

بيـــا  مـــد  مراعـــا  مقـــرر الرتبيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف  .2
ــــدائي  ي اقمملةــــة الاربيــــة  ــــع االبت الســــاوةية قماــــاي ر اوجــــوة  مــــن الراب
 وجهة رير اقمالمني الوين يدرةور .

حديــد ةرجــة مراعــا  مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــف  .3
الرابــع االبتـــدائي  ي اقمملةـــة الاربيـــة الســاوةية قماـــاي ر اوجـــوة  لتنيـــي  
اقمقــررا  الدراةــية مــن حيــ  حليــل حمتواهــا مــن جهــة ومــن وجهــة 

 ة أصر .رير اقمالمني من جه

مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة مةورــا  تقــدمي تصــور مقــرتح لت ــوير  .4
والوطنيـــة للصـــف الرابـــع االبتـــدائي  ي اقمملةـــة الاربيـــة الســـاوةية  ي 

 ضوء مااي ر اوجوة  الااقمية للمقررا  الدراةية.

 الدراسة:أهمية  
تســتمد هــوت الدراةـــة أمليتهــا مــن أمليـــة اقمرحلــة االبتدائيـــةذ    

ل ى  اللتالـي  وحلقـة راب ـة، ومن لق ـ اأةاةية ومرتةز  كوهنا قاعد  
وكـــــولي مـــــن أمليـــــة   مرحلـــــة متقدمـــــة هـــــي اقمرحلـــــة اقمتوةـــــ ة.

الدراةــا  االجتماعيــة كــو  أحــد أهــ  أهــداغها الرئيســة، لعــداة 
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اقمـــــواطن الصـــــاد، وهـــــو مـــــن أهـــــ  أهـــــدا  ةياةـــــة التالـــــي   ي 
ا عـداة لـن  اقمملةة الاربية الساوةية، وةول الاامل اقمتقـدم، وهـوا

يواكــــ   ا  جيــــد ا  ماــــد لعــــداة ةراةــــي مدرةــــي يتــــلت  ةو  مقــــرر
كــولي و  الااقميــة.و  الاربيــة والت ــورا  احملليــة أحــد  اقمســتجدا 

 من:تستمد أمليتها 

ــا  اال مواكبتهــا خل ــط .0 ةــرتاتيجية واةــرتاتيجيا  الدولــة وصصًو
 ، واقمتوقـعمـن قبـل و ار  االقتصـاة والتخ ـيط اقماـد الوطنية للشبا  

 .م9301ـ  9300رشرها  ي 

قــررا  الدراةــا  االجتماعيــة، قمــا هلــا قم الــدوري تقــوميالوجــو   .9
من تـلث ر ةـلع علـ  أةاء مالمـي الدراةـا  االجتماعيـة  ي اقمرحلـة 

 االبتدائية.

مســـــاملتها بـــــالرقي مبســـــتو  تالـــــي  الدراةـــــا  االجتماعيـــــة  ي  .0
قــــة، اقمرحلــــة االبتدائيــــة، مبــــا تةشــــف  مــــن مشــــةال  تدريســــية مام

 .لصيقة ومفيد  ومالحيا  ميدارية

علميـــة حمةمـــة( تســــاعد ماـــاي ر مـــا تقدمـــة مـــن أةوا   نيــــة ) .1
ــا  علــ  جــوة  تنيــي  مقــررا  الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة ، وصصًو
 .عدم توغر منل تلي اقمااي ر لتنيي  اقمقررا  اقمدرةية

مــا تقدمــة مــن رتــائض يؤمــل أ  تفيــد اقمانيــني  ي جمــال ا  ــرا   .1
 مشر ي الدراةا  االجتماعية. ال ةيمااقمالمني،  عل 

ما تقدمة مـن رتـائض يؤمـل أ  تفيـد القـائمني علـ  بـرامض لعـداة  .1
واقمنــاهض الدراةــا  االجتماعيــة  ي أقســام التــاريخ واوج راغيــا  يمالمــ

ــــدريس  ــــا  وطــــرق الت ــــة، وكلي ــــة والرتبي ــــا  الالــــوم االجتماعي  ي كلي
راةــا  و ــو  مســتقبلية مــا تفت ــ  مــن ة وكــولي لعــداة اقمالمــني
  ي جمال التقومي. 

 الدراسة: محددات
 احملدةا  اآلتية: عل  الدراةة تقتصر

مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع  :الموضوعية- 
األول والناب ـ كتا  ال ال  ـ للاام  نياالبتدائي ـ الفصل

 هـ.0109ـ  0100الدراةي 
اقمدارس احلةومية  ي اقمرحلة االبتدائية  ي مدينة  :اقمةارية -

مركز  حس  لحصاء)اقمملةة الاربية الساوةية( الريات 

للاام  ا ةار  الاامة للرتبية والتالي  مبن قة الريات اقمالوما ،
 هـ.0100ـ  0109الدراةي

ـ  0109الاام الدراةي الفصل الدراةي الناب من  :الزمنية -
 هـ.0100

 الدراسة:مصطلحات 
 منيمة وجمع وحليل اقمالوما  حول التامض  عملية :التقومي"

اقمتالقة باقمتال  واقمال  واألهدا  وحمتو  اقمقررا  والوةائل 
والنشاطا  التاليمية واقمراغا، وذلي قمارغة حقيا األهدا  

م، 9334واماذ القرارا  بشل  هوت التامض"، )جميد، 
ا: باملية منهجية ا لجرائي  تاريف   يار  الباح  التقوميو  (.99ص

تقوم عل  أةس علمية، تستهد  لًدار احلة  بدقة 
وموضوعية عل  مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع 
االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء مااي ر اوجوة  
 لتنيي  اقمقررا  الدراةية، ومن م تقدمي تصور مقرتح لت ويرت.

  تار  اللجنة الوطنية  :ر الرتبية االجتماعية والوطنيةمقر
األمريةية للدراةا  االجتماعية، الرتبية االجتماعية مبجموعة 

اليت يتضمن حمتواها التاريخ واوج راغيا والرتبية الوطنية  اقمقررا 
 National) واالجتماو والنفس االقتصاة واألرسا وعل  

Commission On the Social in the Schools. 1989)ويارغ .  
 يت  تدريس  ل ال  الصف ا: بالويا لجرائي  تاريف   الباح 

والوي  هـ،0100ـ0109صالل الاام الدراةي  الرابع االبتدائي
يتناول جمموعة من الوحدا  الدراةية تشمل: )أةريت 
وجمتماي، والبيئة، من قصص األربياء، ربينا حممد ًل  هلل علي  

 حممد ًل  هلل علي  وةل   ي اقمدينة(.وةل   ي مةة، ربينا 
  يلت ا ب  احلاًلو  عل   هاة   ا"م:االبتدائيالصف الرابع

الصف النال ، وغا األريمـة اليت تضاهـا اوجهـا  اقمختصـة، 
 وصصائص وهلوا الصف طبيات  اخلاًة من حي  ةن ال ال 

(، ويتفا الباح  مع هوا www.moe.gov.sa) الامرية وه من
 جرائيا .التاريف ل

  ــــــة :ماــــــاي ر اوجــــــوة "ةراء حمصــــــلة لةنــــــ ر مــــــن األباــــــاة االجتماعي
والالميــــة والرتبويــــة، ميةــــن مــــن صــــالل ت بيقهــــا، تاــــر  الصــــور  



 ...أمحد بن حممد احلسني: تقومي مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي وبناء تصور مقرتح

 

161 

ــــول ل ى أحةــــام علــــ   احلقيقــــة للموضــــوو اقمــــراة تقوميــــ ، أو الًو
(. 942م، ص 9330الشـــيء الـــوي رقومـــ " )اللقـــاب واوجمـــل، 

ــ هــاويارغ ا: بلهنــا جمموعــة مــن احملةــا  الــيت ا لجرائي ــالباحــ  تاريف 
ــــــ ةاء لتنيــــــي  اقمقــــــررا   رمنــــــل اقمســــــتو  النمــــــوذجي اقم لــــــو  ل

ــــة والوطنيــــة للصــــف  الدراةــــية، ــــول مبقــــرر الرتبيــــة االجتماعي للًو
 الرابع  ي اقمملةة الاربية الساوةية ل ى األهدا  اقمنشوة .

 لنظري العام للدراسة:اإلطار اثانياً: 
 اإلطار النظري: -
تقـــومي مقـــرر  قموضـــوو ةراةـــت :النيـــري  تلطـــار  ي نـــاول الباحـــ  يت  

وبنـــاء تصـــور  الرتبيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف الرابـــع االبتـــدائي
احملـــــاور الرئيســـــة  عـــــدة مـــــن مـــــن صـــــاللمةوراتـــــ ،  مقـــــرتح لت ـــــوير

 ية:تاآل اناًر اقمتفرعة منهاالو 
 التقويم:أ ـ 

 ـ مفهوم التقويم وأهميته:
يركـز  :األولذ نيرئيسـ مسـارينتقـومي ال ي   الـوارة التااريف امو   

، غ ركــز علــ  الةشــف عــن مــد  حقــا أهــدا  تــائضنالعلــ  تقــومي 
تلــي  ومــن ،، مــن صــالل اةــتخدام أةوا  متاــدة قــرر الدراةــياقم

: "عمليـــــة تشـــــخيص بلرـــــ م( 9331، ع يـــــو) تاريـــــفالتاـــــاريف، 
 مقــــــررا لل تالميــــــوال لــــــ وجوارــــــ  القــــــو  وجوارــــــ  الضــــــاف  ي تا

ةـيد وتاريـف ) ،(021)ص "ال بقصد حسـني عمليـة الـتدراةية ال
 منهجيــة تســتهد  لًــدار احلةــ  عمليــة" بلرــ : (م9331وةــامل 

حديـد جوارـ   أي ريام تربوي، ومـن م ا عل  مدصال  وخمرج
 ة ي كــــــلا منهمــــــا، رمهيــــــدا  المــــــاذ قــــــرارا  مناةــــــب ورالقــــــو  والقصــــــ

والقصــور"   ًــالح مــا قــد يــت  الةشــف عنــ  مــن رقــا  الضــاف
حديـــــد اقمـــــد  : "بلرـــــ ( Gronlundة جـــــرورال) وتاريـــــف (.01ص)

 ةــــااة ) "ةاقموضــــوع الرتبويــــة األهــــدا  تالميــــوالــــوي حيقــــا غيــــ  ال
: بلرـ ( م9303،عليـا ) تاريفو   (.013م، ص9331 ،ولبراهي 

قيـاس مـد  حقيـا اقمتالمـني  ل ىوخم ط هلـا هتـد   ةمنيم عملية"
 والوجداريــــــة واقمهاريـــــــة" ةاجملـــــــاال  اقمارغيــــــ  يالتاليميــــــة  ل هــــــدا 

 .(010)ص

 باناًــرت قــرر الدراةــياقم تقــوميعلــ   النــاب ي حــني يركــز اقمســار     
 ي هـــوت الاناًـــر  افعـــن جوارـــ  القـــو  والضـــ شـــفللة اقمتاـــدة 
 فيــار تتلــي التاــاريف،  ومــن ،ل هــدا  اقمنشــوة  قيقــ ومــد  ح

"الامليــة الــيت يقصــد مــا احلةــ   :بلرــ  م(0241 ،الــدي  وجمــاور)
 (.ص119) عـــدم غااليتهـــا" أوعلـــ  مـــد  غااليـــة عناًـــر اقمـــنهض 

ــــفو  ــــوري) تاري ــــدي واوجب ــــ (م0290 ،الابي أحةــــام  ًــــدار"ل : بلر
 بــــــــدوي،)وتاريــــــــف . (93)ص ،كلةــــــــاس للتخ ــــــــيط  تخدمتســــــــ

ــــة( بلرــــ  "م9331 ــــة، تشخيصــــية، عملي ــــة وعالجي  مســــتمر  ووقائي
وعبـــــد  حممـــــد) فيـــــار تو (. 000 ص) التاليميـــــة بالامليـــــة مرتب ـــــة
 عناًـر يـع: "عملية  املة تنص  علـ  مجبلر م( 9300، الايي 
   (.921 )ص ما جمموع  من الرتبويني" يقوماقمنهض 

مرهــو  بقــو   أّ  جنــاح أي ريــام تاليمــي الرتبــوينييــر  كنــ ر مــن و   
تاليمــي النيــام الأكنــر عناًــر ياــد هلــوا غيــ ، و وةقــة عمليــة التقــومي 

غيمـــا يرتتـــ  عليـــ  مـــن  ي ريـــر الباحـــ   ترتكـــز ص ورتـــ و  ذص ـــور 
مبـا غيـ  مـن مةورـا   لت ي ر أو ت وير هـوا النيـام قرارا  ولجراءا 

، وعل  ذلـي غـإّ  عمليـا  التقـومي وعناًر أملها اقمقررا  اقمدرةية
ً ي ة ومبنية ومرتةز  علـ  ماـاي ر علـ  ةرجـة عاليـة  ل  مل تةن

 ووةـــــائلها تـــــليت رتائجهـــــا حتمـــــا  مـــــن الدقـــــة وا تقـــــا   ي أةـــــاليبها 
ــــوي يرتتــــ  عليــــ  امــــاذ قــــرارا   مضــــللة و ــــ ر ًــــ ي ة األمــــر ال

 .بالنيام التاليمي أكنر مما تفيدت ولجراءا  صاطئة تضر
عــــن ةرجــــة  تةشــــف ةائمــــا   ي أهــــداغها التقــــومي ا لّ  عمليــــ     

واقمايـــار النهــــائي  اقمقــــرر ذ مـــن حقيــــا األهـــدا  تلميــــوكـــل  رمةـــن
ـــول كـــل  تاليمـــي هـــو مريـــالنجـــاح أي  ل ى مســـتو   تلميـــو غيـــ ًو

أمليـة  ي هـوت الاجالـة عـرت  وميةـنالدراةـي.  عالا من الت صـيل
ا ل ى أملية ةورت واحلاجة اقماةة للي  علـ  الن ـو اآليت: اةتناة   التقومي

( امـــــاذ القـــــرار ومـــــن ذلـــــي: ارتقـــــاء األغـــــراة وتـــــو ياه ، وتقـــــومي 0)
عالجيــة، والت قــا  دريبيــة أمأكارــ  تدريســية أم تاقماــامال  ةــواء 

مــن ًــ ة الفــروت، وحديــد صلفيــا  التالميــو الالميــة واقمهاريــة. 
التـــدري . ( حســـني ةليـــا  9)الرتبويـــة. لعـــاة  ًـــيا ة األهـــدا  و 
ــــو ةاصــــل 0) ــــ  جنــــاح 1)الصــــف. ( تصــــنيف التالمي ( احلةــــ  عل

الراجاــة. ( عمليــا  ا ر ــاة اقمتنوعــة، وتقــدمي الت ويــة 1التالميــو. )
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ــــــــا  تقــــــــومي اقمقــــــــررا  1) ــــــــ  4)الدراةــــــــية. ( عملي ( احلةــــــــ  عل
 ( تقدم التالي .9)التدريس. اةرتاتيجيا  

 للمقرر الدراسي: سمات التقويم الجيدـ 
يد للمقرر الدراةي عندما تتوغر غي  جمموعة اوج التقوميينير ل ى    

 بدوي) :من كليتفا  و  ،من السما  والصفا  اخلاًة
م، والاماير  9332، مل   م9334 واقمفيت والوكيل م،9331
 عدةعل   ،م(9303، عمر وةصرو  م9303اخلليفةو  م،9334

 أ ( 0) :واليت من أبر ها ما يليت السما  والصفا  اخلاًة، من
 احملتو  أو التاليمية للاملية اقمالنة باألهدا  التقومي يرتبط

 لةل  امال   التقومي يةو  أ ( 9).للمقررا  اقمدرةية التاليمي
 للاملية تقومينا غاند رنشدها، اليت األهدا  ومستويا  رواوأ

 التالميو حصيل تقومي عل  التقومي يقتصر أال ينب ي التاليمية
 من اقمختلفة باناًرها التاليمية الاملية رقّوم أ و  البد بل غقط،

 تنوو( 0) .متاحة تاليمية ووةائل ،قررا  مدرةيةوم أهدا ،
( 1. )رقّوم  الوي اجملال عن مالوماتنا تتةامل حت التقومي أةوا 
 والنبا  الصدقالالمية ك صفا ال التقومي أةوا   ي يتواغر أ 

( 1)ومنيمة.  مستمر  عملية التقومي يةو  أ ( 1) .واقموضوعية
( 4)والتةلفة.  واوجهد الوق  حي  من ااقتصاةي   التقومي يةو  أ 
  ي اقمتخصصني من عدة بني امشرتك   اتااوري   التقومي يةو  أ 

 وأولياء األمور والتالميو اقمالمني وبني راحية، من خمتلفة جماال 
 .أصر  راحية من
   :دور التقويم في القضاء على مشكالت المقرر الدراسي 

   ي القضاء عل  مشةال  اقمقرر الدراةي ور مهة للتقومي     
 عل  تستخدم منفصلة عملية جمرة دترا أال وجي  ،اقمتجدة 
 للي  رنير أ  جي  ولةن ،لرضاء اجملتمع مد  مناةبة غرتا 
الرتبوية والسياةة  نواحيال بةل قوية عالقة هلا مستمر  كاملية
 و ائف للتقومي أ ( م9330) والراغاي يوةف ير و  .التاليمية
 :أملها متادة 

 تقدم مد  حديد طريا عن اقمقررا  الدراةية مستو  رغع -
 الال مة القرارا  واماذ اقمقرر ، الرتبوية األهدا  حنو التالميو
 .اقم لو  باقمستو  األهدا  تلي حصيل من لتمةينه 

 عند غاألهدا  ،أهدا  اقمقررا  الدراةية قيمة عل  احلة  -
 مد  تبني تقومي عملية ل ى حتا  غروت مبنابة تةو  ًيا تها
 الصاحلة األهدا  عل  ا بقاء ل ى يؤةي مما ص ئها أو ًدقها
 الصاحلة.   ر األهدا  واةتنناء

 ال رق ل  لذ ، ي اقمقررا  الدراةية التال  حدو  مسار حديد -
 .اقمسار هوا حديد  ي تساعد تالم  يت  ما تقومي  ي اقمتباة
 وقدراهت  وميوهل  التالميو حاجا  عن الةشف -

 قرراقم جوار  و ي رشاطه   ي  تراع أ  ينب ي اليت واةتاداةاهت 
 .و ياةهتا تنميتها عل  الامل  ي يساعد مما اقمختلفة،

 ت بيقها قبل الرتبوية التجار  غاالية مد  عل  احلة  -
  ي يساعد مما واةع ر اق عل وتضمينها  ي اقمقررا  الدراةية و 

 .واوجهد الوق  لهدار ةو  احليلولة و ي التةلفة، ضبط
 أحر وت الوي التقدم مد  عن حمدة  مبالوما  التالميو تزويد -
 ل ى التار   ي يساعده  مما اقمنشوة ، أهدا  اقمقررا  بلوغ جتات

 تنبي  عل  غياملو  اةتجاباهت ،  ي واخل ل الصوا  جوار 
 .واةتبااةها األص اء وحو  الص ي ة، االةتجابا 

 .ماني مفهوم أو موضوو لتال  التالميو اةتاداة من التلكد -
 مناةبة قرارا  اماذ من القرارا  ًاراي رمةنياقمساعد   ي  -

 . قررا  الدراةيةاقم ت وير حول
 أبنائه ، تقدم مد  عن ةقيقة مبالوما  األمور أولياء تزويد -

 .يواجهوهنا اليت الصاوبا  وعن

 والوطنية:التربية االجتماعية  ب ـ

 :مفهوم التربية االجتماعية والوطنية 
االجتماعيــة  ي مراحــل التالــي  الاــام  مــوت  مبفهــوم الرتبيــة يطحيــ  

هــ( 0103الشـاوا  واوجـت )ذ ذلـي ال مـوت الـوي يـر  واصتال 
عــدم وضــوح الاالقــة بــني الدراةــا  والالــوم  "  مــن أهــ  أةــباب أ 

االجتماعيـــــــــة، لال أ  مايـــــــــ  اقمـــــــــربني اقمهتمـــــــــني بتـــــــــدريس اقمـــــــــواة 
اقمــواة هــو االجتماعيــة يتفقــو  علــ  أ  اهلــد  اقمهــيمن علــ  تلــي 

اللقـاب ورضـوا  ) غفي حني يبني (.9" )ص  لعداة اقمواطن الصاد
" اقمنــــــاهض اقمدرةــــــية  ي التـــــاريخ واوج راغيــــــا والرتبيــــــة أهنـــــا م( 0299

وةمالـ     ةـ  طبياتهـا، تاـاجمل اجملتمـع وواقاـ قـررا الوطنية، وكلها م
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بدراةـة الاالقـا   ومسـتقبل ، وهـي تاـى توت لاات  وماضي  وحاضـر 
رســـارية مـــن راحيـــة وعالقـــة بيئتـــ  مـــن راحيـــة أصـــر  واقمشـــةال  ا 

ـــــر  (0واقمواقـــــف الـــــيت تبـــــدو كـــــرة غاـــــل تلـــــي الاالقـــــا " )ص ، ي
" مــا يقــر تدريســ   ي مــدارس التالــي  قبــل أهنــا م( 9333األكلــع )

اوجاماي من موضـوعا  تتالـا بدراةـة تفاعـل اجملتماـا  ا رسـارية 
تـــربط تلـــي اجملتماـــا   وريمهـــا ومراحـــل ت ورهـــا، والاالقـــا  الـــيت

 (.04)ص باضها مع با ، والاالقا  اليت ترب ها بالبيئة
أرــ  ميةــن مــن صــالل التاــاريف الســابقة  ويــر  الباحــ 

أ  يستامل مص ل  اقمواة االجتماعيـة للداللـة علـ  الـدروس ذا  
الصــــب ة االجتماعيــــة الــــيت توجــــ  أةاةــــا  ل  ــــرات التاليميــــة الــــيت 

ـــــــة  رمقـــــــر يتالمهـــــــا التلميـــــــو، ضـــــــمن  اقمـــــــواة االجتماعيـــــــة  ي اقمرحل
وتســـــــتخدم و ار  الرتبيـــــــة والتالـــــــي   ي اقمملةـــــــة الاربيـــــــة  االبتدائيـــــــة.

ــ الح  للداللــة علــ  اقمــواة  والوطنيــة االجتماعيــة الرتبيــةالســاوةية ًا
 ،واخلـــامس ،الرابـــع)الـــيت تـــدرس  ي اقمرحلـــة االبتدائيـــة  ي الصـــفو  

الرتبيـــة الوطنيـــة، ضـــمن اوج راغيـــا والتـــاريخ و  مـــواة: ، وهـــي(والســـاةس
وأرــ  ةلسـلة اقمــواة الدراةــية  ي منـاهض التالــي  الاــام للبنـني والبنــا . 

ينب ـــي توحيـــد عنـــاوين اقمقـــررا  اقمدرةـــية  ي اجملـــال الواحـــد، لتةـــو  
علــ   ــةل ةالةــل مرتب ــة بباضــها الــبا ، ال كمــا هــو حاًــل 

 اآل  من تادة وتنوو أمساء اقمقررا  الدراةية.
بيـة الوطنيـة غقـد تاـدة  مفاهيمهـا تباـا  الرت  صأما ما خي

، Ellisيـــر  )ألــيس ـ  لذلنيــر  البــاحنني وتنــوو صلفيــاهت  النقاغيــة، 
م( أهنــــا " لعــــداة التالميــــو لــــدوره   ي اجملتمــــع كمســــؤولني 0290

ـــاراي قـــرار ومـــواطنني يرعـــو  مصـــاد الـــوطن". اهـــا تر   ي حـــني  ًو
مـــن اقمــنهض جياــل الفـــرة يتفاعــل مـــع  اجــزء  اقموةــوعة الااقميــة للتالـــي  

 The Internationalأعضاء جمتماـ  علـ  اقمسـتويني احمللـي والـوط " )

Encyclopedia of Education, 1985, Vol. 2. p. 725 .)  يراهــا و
عمليــــــة " ــــــرس جمموعــــــة مــــــن القــــــي  ( م9330)اللقــــــاب واوجمــــــل 

حلني واقمبــاةو واقمنــل لــد  التالميــو لتســاعده  علــ  أ  يةورــوا ًــا
ـــــوطن  ـــــة والنشـــــ ة  ي كاغـــــة قضـــــايا ال ـــــ  اقمشـــــاركة الفاال قـــــاةرين عل

لليــــــ  )خمفــــــار  وهــــــو مــــــا يشــــــ ر (.41-41ومشــــــةالت " )ص ص 
م( " جبـزء مـن الرتبيـة 9331هــ ـ كمـا ورة  ي ةراةـة اقمايقـل 0104

الــوي يشـــار الفــرة مبوجبـــ  ًـــفة اقمواطنــة وحيققهـــا غيــ ، وهـــي أيضـــا  
ــــــد التالميــــــو باقمالومــــــا  ــــــاةو  تاــــــ  تزوي ــــــيت تشــــــمل القــــــي  واقمب ال
ا ليصــــب  مواطنــــا  ًــــاحلا " )ص واالجتاهــــا  احلســــنة وتربيتــــ  لرســــاري  

 (.  12ـ 19ص
( علــ  أهنــا جــزء مــن " م9331اقمايقــل  ي حــني يؤكــد )
الفصـــل بينهمـــا بشـــةلا كبـــ ر"، وهـــي  الرتبيـــة الاامـــة، وأرـــ  ال ميةـــن

لصــفا  ا علــ  اأكنــر حديــدا  وتركيــز   قــدم جرعــة مةنفــة أو تــلهيال  ت
والســـلوكيا  واقمهــــارا  الـــيت رمةنــــ  مــــن القيـــام بــــلةوارت ومســــؤوليات  
ذا  األباــاة األكنــر عموميــة. ويوضــ  كتــا  )اقمواطنــة: بنــاء عــامل 

( بلهنــا "مســاعد  Citizenship: Building a world of good صــ ر
ــفه  مــواطنني، ممــا  التالميــو علــ  ت ــوير كــل طاقــاهت  الةامنــة بًو

منتجـــني ومســـؤولني ومهتمـــني مبـــا حـــوهل  وأعضـــاء ياـــ  أ  يةورـــوا 
ـــــد الةـــــرمي، 0مشـــــاركني  ي اجملتمـــــع" )ص (. ويشـــــ ر )النصـــــار والاب

 Citizen inاقمواطنــةهـــ(  ي ةراةــتهما لةتــا : )ت بيقــا  0191

Action) " : ـف  مواطن ـبلهنا تا ا، تربية التلميـو ليامـل ويتصـر  بًو
(. ويشـ ر )أبـو 1)ص ويشمل ذلي بناء القـي  واقمهـارا  الال مـة " 

م( أهنا تا  "مساعد  التلميو عل  تنميـة مشـاعر احلـ  9300ةية
واالعتـــزا  والتالـــا بوطنـــ  وأمتـــ  و يـــاة  ارتباطـــ  ممـــا  يـــ  يصـــب  
مســــــــــتادا  للــــــــــدغاو عــــــــــن هــــــــــوا الــــــــــوطن والتضــــــــــ ية  ي ةــــــــــبيل " 

قة ومـا تقـدم مـن عـرت ميةـن ومبالحية اقمفاهي  الساب (. 19)ص
لوطنيــة مقــرر يســا  ل ى  ــرس الةنــ ر مــن القــي    الرتبيــة االقــول: ل
جيابيـــة اقمخ ـــط هلـــا  ي رفـــوس األصـــالق، واالجتاهـــا  ا واقمبـــاةو و 

التالميــــــو، ليصــــــب وا مــــــواطنني ًــــــاحلني حيبــــــو  وطــــــنه  وياتــــــزو  
باالرتمـــاء لليـــ . والواضـــ  كـــولي أ  اقمفـــاهي  الســـابقة تتـــداصل مـــع  

اطنـة وتتةامـل ماهــا، كنـ ر مـن اقمفـاهي  ذا  االرتبــا  بالوطنيـة واقمو 
ـــة لت قيـــا أهـــدا  أصـــر  أكنـــر  ممـــا يا ـــي اقمقـــررا  الدراةـــية غًر

 مشولي  وغائد  للتالميو. 
 :أهمية التربية االجتماعية والوطنية 

الرتبيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة  ي اقمرحلـــة االبتدائيـــة،  ت هتـــ
ذ وهــــي مــــن بـــ  بدراةـــة ا رســــا  وعالقاتـــ  بــــاجملتمع والبيئـــة احملي ــــة

اقمــواة الدراةــية ارتباطــا  مبــا جيــري  ي اجملتماــا  الســةارية مــن أكنــر 
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 ي كـــولي وتـــليت   ذوت ـــ را  اجتماعيـــة مســـتمر  وعالقـــا  ت ـــورا 
تنــــوو تالميــــو علــــ  غهــــ  الالدراةــــية الــــيت تســــاعد  قــــررا مقدمــــة اقم

اجملتمـــع والبيئـــة الـــيت يايشـــو  غيهـــا، وعلـــ  غهـــ  مشـــةالهتا ولجيـــاة 
فــاهي  اقمالتالميــو علـ  لةرار لعارـة ل ى وتســا  . هلـا اقمناةــبة احللـول

تاــد ضــرورية للمواطنــة  الــيت هــارا اقمجتاهــا  واكتســا  االوتةــوين 
 وثيـــا باحليـــا  ومـــا غيهـــا مـــنال التصـــاهلا ذاجملتمـــع والفاالـــة  ياقمـــؤثر  
وكــــولي تســــاعد علــــ  غهــــ  األوضــــاو السياةــــية متنوعــــة،  ميــــاهر

أ  طبياـة الرتبيــة ر  الباحــ  ويـ واالجتماعيـة واالقتصـاةية اقمختلفــة.
 اقمقـــــرر مرتب ـــــا   ي حمتـــــواتاالجتماعيـــــة والوطنيـــــة تت لـــــ  أ  يةـــــو  

احلدينـــة،  بالدراةـــا  ثريــا  عالقتــ  بـــاقمواة األصـــر ، ارتباطــا  وثيقـــا   ي 
تتبــــع األحــــدا  اوجاريــــة، ومارغــــة أثرهــــا علــــ  الفــــرة مســــاعدا  علــــ  

ــــ  م(0223ةــــااة  ) يؤكــــدو  واجملتمــــع. الجتماعيــــة أ  الرتبيــــة ا عل
لل يــا   تلميــومســؤولة عــن لعــداة ال" والوطنيــة  ةــ  طبياتهــا ت اــد 

وتنميـــة احلساةـــية والســـلور االجتمـــاعي الســـلي ، وتســـاعدت التنميـــة 
علـــــ  غهـــــ  وجهـــــة ريـــــر اآلصـــــرين، وتقـــــدير كفايـــــاهت  وحقـــــوقه ، 
ومشــاركته   ي  ــاوره  والتاــاو  ماهــ ، وحمــل اقمســؤولية وتقــدير 

صـالص  ي الامـل والصـدق و  رهـا، ممـا يـؤةي اخلدما  الاامة وا 
 ي النهايــة ل ى تنميــة قدرتــ  علــ  اقمواءمــة بــني رفســ  واجملتمــع الــوي 

 (.01يايش غي  " )ص
ومـــــع تلكـــــد أمليـــــة الرتبيـــــة االجتماعيـــــة والوطنيـــــة، يتلكـــــد أمليـــــة    

و ار  الرتبيــة  أغــرة  هلــا لذ، الاــام تدريســها  ي مجيــع مراحــل التالــي 
 طاخل ــــــمجيــــــع  ي  وقاــــــا  والتالــــــي   ي اقمملةــــــة الاربيــــــة الســــــاوةية م

كــت   ي الوقــ  احلاضــر  ي   رواجــا  وأمليــةكمــا أهنــا تلقــ    الدراةــية.
تـــــدرس  لذمجيـــــع بـــــالة الاـــــامل اقمتقـــــدم والنـــــامي علـــــ  حـــــد ةـــــواءذ 

مناهجها ب ريقـة متةاملـة  ي الواليـا  اقمت ـد  األمريةيـة، وغررسـا، 
واليابـا ، وماليزيــا، وةــن اغور ، ومصـر، والةويــ ، ومملةــة الب ــرين، 

 وةل نة عما .
ـــــة والوطنيـــــة   حـــــدة وقـــــد    وثيقـــــة مـــــنهض الدراةـــــا  االجتماعي

االجتماعيــة لدراةــا  مــن ال ايــا  الاامــة قمــنهض ا هـــ عــدةا  0199
كمـا حـدة  الاـام،  طنية للمرحلتني االبتدائية واقمتوة ة للتالـي  والو 

الصـــفية للرتبيـــة االجتماعيـــة، واقمالحـــ  كنـــر  عـــدةا  مـــن األهـــدا  

األهــــــدا  وتنوعهــــــا وتقاطاهــــــا، والباحــــــ  يلمــــــل مبراجاــــــة تلــــــي 
هــــــــ( لتســـــــارو الت ـــــــورا  0101األهـــــــدا   ي الوقـــــــ  احلاضـــــــر )

قمنـا الصـ  ر، كمـا يلمـل  ي االجتماعية والسياةية واالقتصـاةية  ي عا
لجيــــاة مصــــفوغا  تاــــى بــــولي. وكــــولي تصــــنيفها علــــ  أهــــدا  
ــــيت ، وأهــــدا  تتصــــل  تتصــــل ب بياــــة اجملتمــــع الســــاوةي وصصًو
ب بياــة الاصــر الــوي رايشــ  اآل ، وأهــدا  مرتب ــة  صــائص منــو 
التالميــــو حســـــ  اقمراحـــــل والسالةــــل الامريـــــة، وأهـــــدا  مرتب ـــــة 

يـــــة. كمـــــا يلمـــــل الباحـــــ   ي الرتكيـــــز علـــــ  بـــــالنواحي التقنيـــــة والرتبو 
ياـــد مـــن  لذاهلـــد  األًـــيل: )لعـــداة اقمـــواطن أو التلميـــو الصـــاد( 

 أه  أهدا  وواجبا  الرتبية الوطنية. 
 The Internationalوحســــــ  اقموةــــــوعة الااقميــــــة للرتبيــــــة )   

Encyclopedia of Education  نــ  كــل مــن )رضــوا  ومبــارر ( ومــا بي
ــــــــــــل م0294 م، وأي ةــــــــــــرحا  0223م، وةــــــــــــااة 0294، والت
م( غــإ  األهـدا  الاامــة للرتبيـة الوطنيــة 9300ةيـة  هــ، أي0190

تتشـــاب  وتتقـــاطع ل ى حـــد كبـــ ر  ي كنـــ ر مـــن الـــدول ذا  القواةـــ  
اقمشرتكة كما  ي الواليـا  اقمت ـد  وأوروبـا، أو  ي الـدول الاربيـة، أو 

عناًـر مـن تتفـا علـ  قـوائ  و  لذ ي ةول جملس التاـاو  اخلليجـي، 
 األةس والقي  اقمنشوة .

التربيــــة  مقــــرراتالعوامــــم المســــاعدة علــــى تحقيــــ  أهــــداف ـــــ 
 :  االجتماعية والوطنية

الاوامـــــل اقمســـــاعد  علـــــ  حقيـــــا أهـــــدا  ميةـــــن تقـــــدمي باـــــ     
مـــــن صـــــالل اآلليـــــا  الـــــيت  الرتبيـــــة االجتماعيـــــة والوطنيـــــة مقـــــررا 

 :يليت هـ( غيما0199أوجزها )ب  ًا  

التفةــ ر ومهـارا  الب ــ ، وينب ـي للمقــرر اقمدرةــي أ  تنميـة  .0
 يـة:وت األهـدا  مـن صـالل الاناًـر اآلتحيرص عل  تضـمني هـ

ميـــو علـــ  اةـــتدعاء صتاتـــ  الاصـــف الـــوه ، تنميـــة قـــدرا  التل
السابقة، توقـع اقمواقـف ال ارئـة ومااوجتهـا، توقـع اقمشـةال  الـيت 

ر الــوه ، قــد تــنج  ووضــع احللــول هلــا، حليــل الــدروس، التصــو 
ــــروح  ــــة الامــــل التاــــاوب والامــــل ب ــــتامض، تنمي تصــــمي  وتقــــومي ال

 الفريا.
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الرتبيــــة االجتماعيــــة تازيــــز تاــــالي  الــــدين ا ةــــالمي اقمرتب ــــة ب .9
 .والوطنية

 لجياة اجتات لجياي لد  التالميو حنو قيمة الوق . .0

ومهــاراهت  مــن صــالل هت  ابنــاء عقــول التالميــو وحســني رفســي .1
ا  ي ا جنـا  وهنبشـةل ًـ ي  يسـتنمر   ةواغاهـو  توجي  طاقـاهت 

 والتفوق.

احملاغيـــة علـــ  الصـــ ة مـــن صـــالل التقيـــد بالاـــاةا  الصـــ ية  .1
 السليمة وت بيا مباةو السالمة.

 احرتام القوارني والتقيد بالنيام وتنمية روح اقمسؤولية. .1

 ضبط الوا  والت ة  باالرفااال .  .4

 احملاغية عل  اقمراغا الاامة واخلاًة. .9

التنـــــاغس الشـــــريف وتقبـــــل النجـــــاح والفشـــــل، وغهـــــ  حقـــــوق  .2
 اآلصرين  ي اقمناغسة والفو .

ـــــني التالميـــــو وحســـــني الاالقـــــا   .03 ـــــة االحـــــرتام اقمتبـــــاةل ب تنمي
األةـــالي   االجتماعيـــة. وميةـــن االةـــتفاة  مـــن تو يـــف باـــ 

ية: األرش ة الت بيقيـة، الـتال  مـن األقـرا ، ا جرائية األصر  اآلت
والنمــــوذ  واقمنــــال، اقمــــورو  الشــــاع اقماــــت عــــن  احلســــنةالقــــدو  

االرتماء للوطن، الامـل ضـمن غريـا يامـل بـروح الفريـا والتاـاو  
واالرتمــــــاء للجماعــــــة، اقمشــــــاركة  ي الفــــــرق واقمنتخبــــــا  الوطنيــــــة 
ـــا  ممـــا  الالميـــة والفنيـــة والرياضـــية، ورمنيـــل اقمملةـــة ةاصليـــا  وصارجي

 ا .ياز  قي  اقمناغسة الشريفة وحقيا الو

 :دراسيةلمقررات الالتنظيم  : معايير الجودة العالميةجـ
 :مفهوم معايير الجودةـ 
اقماــــاي ر " أطــــر مرجايــــة يــــت  عــــن طريقهــــا أو بواةــــ تها غ ــــص    

م، 9334اقمســــتويا  واألهــــدا  الــــيت يــــت  حقيقهــــا" )البهوا ــــي، 
ــفا  الال مــة للمنــتض اوجيــد الــوي ميةــن 21ص (، أو هــي: "اقموًا

(. واوجوة  هـي "اقم ابقـة 02صم، 9334وحمموة،  قبول " )حسن
ــفا " )اخل يــ ،  "اقم ابقــة  (، أو1هـــ، ص0191للماــاي ر واقموًا

ـــــفا  ماينـــــة" )طايمـــــة وةصـــــرو ،  هــــــ، 0199قمت لبـــــا ، أو موًا
ــــــــيت يوجــــــــد عليهــــــــا  ــــــــيء مــــــــا"  ،(90ص ــــــــة ال ــــــــة اقمنالي " أو احلال
(Sallies,1994 ،ويشـــــــــــــــــ ر 91م، ص 9339(  ي )الفـــــــــــــــــتالوي .)

ماــاي ر اوجــوة  ل ى"بيــا  اقمســتو  اقمتوقــع الــوي وضــات  هيئــة مفهــوم 
ـول لليــ   مسـؤولة بشـل  ةرجـة أو هـد  ماـني، أو التميـز اقمـراة الًو

(. كمـــا يشـــ ر 09م، ص9339لت قيـــا قـــدر منشـــوة")الفتالوي، 
ل ى القدر  الدائمة عل  " تقـدمي لرتـا  أو صدمـة ماينـة تتناةـ  مـع 

ة ومتارــــة وقابليــــة اقمنــــتض احتياجــــا  اقمســــتفيدين مــــن حيــــ  ةــــالم
م، ص 9330(  ي )البةـــــــــــــر،Mcgoldrick,Gerryلالةـــــــــــــتخدام " )

(، وبالتمان  ي هوا اقمفهوم جند احلاجة الةب ر  واقماةـة لتو يفـ  91
 عند تصمي  وتلليف اقمقرر الدراةي.

 :أهمية معايير الجودة العالمية في بناء وتأليف المقررات الدراسيةـ 
ــــــؤةي    الااقميــــــة ةورا  مــــــؤثرا   ي بنــــــاء وتــــــلليف اقمقــــــررا  اقماــــــاي ر  ت

الدراةــية  ي عصــررا احلاضــر، ذلــي أ  أي مقــرر ةراةــي يشــرت  لــ  
عـــــن   عــــدة مـــــن اقماـــــاي ر الـــــيت جيـــــ  أ  يبـــــى  ي ضـــــوئها وال خيـــــر 

ر اقها، و ي  ل الاالقة الوثيقة بـني بنـاء اقمقـررا  الدراةـية وماـاي ر 
كو   ي اقمقــــــررا  الدراةــــــية اوجــــــوة ، ال يســــــت يع اقمؤلفــــــو  واقمشــــــار 

ــــــة  ــــــ  )ع ي ــــــة، مــــــا أ ــــــار ل ل فاهلــــــا. ومــــــن مرتةــــــزا  تلــــــي األملي
م، والزكــــــــــــري 9300، واحلريــــــــــــري 9339هـــــــــــــ، وجماهــــــــــــد 0199
يمـــا هــــ( و ـــ ره  مـــن البـــاحنني، تلـــي األمليـــة الـــيت تتبلـــور غ0100
: تـــــوغ ر ماـــــاي ر مســــبقة الت ديـــــد، قائمـــــة علــــ  مســـــ  ةقيـــــا يــــليت

تويا  ماياريــــة مر وبــــة للمقـــــررا  قمت لبــــا  اجملتمــــع. ووضــــع مســــ
أ  تتلةـــس عمليـــا  و احلدينـــة.   الدراةـــية. وأ  تواكـــ  االجتاهـــا

التخ ــــيط للمقــــررا  الدراةــــية الحقــــا  علــــ  اقماــــاي ر اقمقرتحــــة. وأ  
تتلةــس عمليــا  التصــمي  للمقــررا  الدراةــية الحقــا  علــ  اقماــاي ر 

للمقــررا   اقمقرتحــة. وأ  تتلةــس عمليــا  التنفيــو والبنــاء والتــلليف
الدراةـــــية الحقـــــا  علـــــ  اقماـــــاي ر اقمقرتحـــــة، وأ  تتلةـــــس عمليـــــا  
الت ــوير والتقــومي للمقـــررا  الدراةــية الحقــا  علـــ  اقماــاي ر. وأ  يـــت  

 ومؤلفيها عل  ةلية عمل اقمااي ر. الدراسيةتدري  مادي اقمقررا  
 :لمقررات الدراسيةا لتنظيم ـ معايير الجودة

ينيـــر اجملتمـــع ل ى جـــوة  اقمنـــتض الرتبـــوي، ريـــر  احـــرتام وتقـــديرذ     
ــــي أهنــــا  ــــ ذل ــــل ا ًــــالح والت ــــوير بةــــل مااري ، واوجــــوة  مــــن رمن

اقمص ل ا  اليت غرضتها مت لبا  الاصر احلـدي . وجـوة  اقمقـرر 
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الدراةـــــي عامـــــل مســـــاعد  ي جـــــوة  اقمخرجـــــا  الرتبويـــــة، وذلـــــي 
 ا .لالرتبا  احلاًل بني اقمدصال  واقمخرج

م، وبــــن ةــــلمة 0229ويفــــرتت كــــل مــــن: )عليــــا  وةصــــرو ،     
يـــــــة وجـــــــوة  اقمقـــــــرر (، اقماـــــــاي ر اآلتهــــــــ، و ـــــــ ره 0191واحلـــــــارثي، 
 الدراةي:

أ  يةــو  اقمضــمو  الالمــي للمقــرر اقمدرةــي مســايرا  قمت ــ را   -
 الاصر  ي الال  والتةنولوجيا.

 أ  يةت  بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو  التالميو. -

ينسـج  حمتـو  اقمـاة   ي اقمقــرر اقمدرةـي مـع ماـاي ر اقمــنهض أ   -
 وتفاًيل  الدقيقة.

أ  تن لـــا مبـــاةو التالـــي  مـــن أحـــد  ريريـــا  علـــ  الـــنفس  -
 الرتبوي والتاليمي.

 ضروري.ال  ر أ  يتجن  التةرار واحلشو  -

 أ  يت  تاريف اقمص ل ا  الالمية  ي قائمة  ي ةصر اقمقرر. -

الالميـة والل ويـة ب ريقـة ميســر  أ  حيتـوي علـ   ـرح ل غةـار  -
  امال  األمنلة التقريبية.

 لجياة مراجع ومصاةر متادة  للمقرر الدراةي الواحد. -

 أ  يةو  قابال  للتال  الفرةي واوجماعي  ي ة  واحد. -

 أ  يتضمن مهارا  التفة ر اقمختلفة. -

أ  يراعــــــي مجيــــــع اقمســــــتويا  اقمارغيــــــة واقمهاريــــــة والوجداريــــــة،  -
 هدا  السلوكية.قمستويا  األ

 عل  كن ر من جماال  التازيز. وحيتويأ  ين ر ةاغاية اقمتال   -

االهتمــــــام بتضــــــمني اقمقــــــرر اقمدرةــــــي للتــــــدريبا ، والوةــــــائل  -
التاليميـــــة اقمختلفـــــة، واألرشـــــ ة الصـــــفية والالًـــــفية اقمقرتحـــــة 

 ببدائل متنوعة.

أ  تتةفـــــل وجـــــا  حمليـــــة مـــــن ذوي الةفـــــاء  واخلـــــت  بتـــــلليف  -
 التخصص.الةت  وغا 

أ  تتةفـــل مؤةســـا  و ـــركا  حمليـــة ب بـــع اقمقـــرر الدراةـــي  -
 ولصراج  وغا اقمواًفا  الااقمية.

أ  يةو  لصرا  اقمقـرر الدراةـي علـ  ةرجـة عاليـة مـن اوجـوة   -
 وغا الاديد من اقمت لبا .

 الدراسات السابقة:  -
ةراةــــــة لتقــــــومي منهـــــــا   هـــــــ(:0100) أجــــــر  مصــــــل 

ــــة األةاةــــي ــــا  ي اقمرحل ــــا اوج راغي   ضــــوء باــــ  االجتاهــــا ي ة الالي
ـل  الدراةـة ل ى مجلـة مـن النتـائض مـن أبر هــا: .الااقميـة أ   وقـد تًو

منهــــا   رســــبة التــــواغر الاامــــة لــــبا  االجتاهــــا  الااقميــــة  ي حمتــــو 
  ةو  تـــو  جـــاءلت ليـــل احمل اوج راغيـــا  ي اقمرحلـــة األةاةـــية الاليـــا

تــواغر باــ  كمــا أ   %( وهــي رســبة  ــ ر مرضـية،0220اقمـلمول )
  مــــن وجهــــ  ريــــر اقمالمــــني جــــاء االجتاهــــا  الااقميــــة  ي احملتــــو 

%(، وهــي تشــ ر ل ى ضــاف النســبة الاامــة لتــواغر 12201بنســبة )
ماــاي ر االجتاهــا  الااقميــة  ي حمتــو  منهــا  اوج راغيــا. و ي الســياق 

م(: مســــتو  جــــوة  كتــــا  التــــاريخ 9303) ال ــــولأجــــر  رفســــ  
مــــن وجهــــة ريــــر مشــــر ي  ألةاةــــيااقمقــــرر علــــ  الصــــف التاةــــع 
ـل  الدراةـة ل ى مجلـة   ـز .ومالمي التاريخ  ي حماغيـا   وقـد تًو

ــــائض مــــن  ــــا   لعــــداة أبر هــــا: ل مــــن النت صــــو رســــبة أ وتلليفــــ الةت
الفــ   وا صــرا وجــاء الشــةل  الناريــة، اقمرتبــة%( واحتــل 11204)

%( وجـــــاء  ي اقمرتبـــــة النالنـــــة 19202بنســـــبة ) األو ىاحتـــــل اقمرتبـــــة 
 %(.11204) رسبت تو  الةتا  وكار  حم

م(: ةراةــــــة حليليـــــة تقومييــــــة 9332ةـــــويدا  ) وأجـــــر 
ل ةــــئلة الــــوارة   ي كتــــا  اوج راغيــــا ال بيايــــة اقمقــــرر علــــ  الصــــف 
األول النــاروي  ي مــدارس اوجمهوريــة الســورية وغــا تصــنيف بلــوم  ي 

ل ل ى: تركيز األةـئلة علـ  اقمسـتويا   غيها اجملال اقمار ي.  وقد تًو
رســــــــبة حصــــــــل مســــــــتو  الفهــــــــ  علــــــــ  لذ الــــــــدريا مــــــــن التفةــــــــ ر 

%(، وكــــولي صلــــ  األةــــئلة ممــــا يشــــ ر ل ى مســــتويا  13291)
الت ليل والرتكيـ ، أمـا مسـتو  التقـومي غ صـل علـ  رسـبة ضـايفة 

ةراةــــة (: م9332حســــورة ) وأجــــر  كــــولي %(.3291جــــدا  )
اوجمايـة  ماـاي رف احلاةي عشـر  ي ضـوء تقومي مقرر اوج راغيا للصل

ــل  اوج راغيـة األمريةيــة رتـائض حليــل مقــرر اوج راغيــا أ  ل ى:  غيهــاتًو
أ  أكنــــر  تشــــ ر ل ى األمريةيــــة، ي ضــــوء ماــــاي ر اوجمايــــة اوج راغيــــة 

 اقمايار األول واخلامس والسابع. هو اقمااي ر تواغرا  
تـــدريس مـــاة  ةور ةراةـــة لبيـــا  هــــ(: 0103اقمـــالةي )وأجـــر      

الرتبية الوطنية  ي تنميـة قـي  اقمواطنـة لـد  تالميـو اقمرحلـة االبتدائيـة. 
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ل  الدراةة ل ى مجلة من النتائض مـن أبر هـا: اقمواغقـة علـ   وقد تًو
أ  قي  اقمواطنة متواغر   ي مقـررا  الرتبيـة الوطنيـة بدرجـة كبـ ر ، وأ  

قــررا  اقم، وأ  مالمــي الرتبيــة الوطنيــة يقومــو  بــدوره  بدرجــة كبــ ر 
ا بدرجـــة تســـه   ي تاـــديل ةـــلور تالميـــو اقمرحلـــة االبتدائيـــة لجيابي ـــ

ةراةـــة م(: 9334مرا ـــد  )أجـــر  رفســـ  و ي الســـياق  متوةـــ ة.
كتــــا  الرتبيــــة الوطنيــــة للصــــف التاةــــع مــــن مرحلــــة التالــــي  لتقــــومي  

ــل  الدراةــة ل ى مجلــة مــن النتــائض  األةاةــي  ي األرة . وقــد تًو
تو  كتـــــا  الرتبيـــــة الوطنيـــــة للصـــــف التاةـــــع مـــــن أبر هـــــا: أ  مســـــ

األةاةـــــي كـــــا  ضـــــمن اقمســـــتو  اقمتوةـــــط بشـــــةل لمجـــــا ، وأ  
األوةـــا  احلســـابية لســـتة جمـــاال  مـــن جمـــاال  الةتـــا  جـــاء  ي 

أجــــــرا م(: 9331حةــــــي  وحنيفــــــة ) كــــــوليو  اقمســــــتو  اقمتوةــــــط.
تقومي مقرر االجتماعيا  للمرحلة النارويـة  ي ضـوء كـل مـن ةراةة ل
ومفـــاهي  اقمســـؤولية الوطنيـــة حنـــو البيئـــة وةياةـــة التالـــي   ي مبـــاةو 

ــــل  الدراةــــة ل ى مجلــــة مــــن  اقمملةــــة الاربيــــة الســــاوةية. وقــــد تًو
النتائض من أبر ها: غيما خيص الـوالء للمجتمـع احمللـي: عـدم احتـواء 

  ال ـــال  علـــ  لتـــاريخ واوج راغيـــا علـــ  موضـــوعا  حـــمقـــرري ا
ا ةـــهام  ي محـــال  التوعيـــة، احملاغيـــة علـــ  بيئـــته  مـــن التلـــو  و 

 وغيمـــا خيـــص الـــوالء السياةـــي: احتـــواء مقـــررا  التـــاريخ واوج راغيـــا
  ال ال  عل  طاعـة احلـاك  والرتبية الوطنية عل  موضوعا  ح

   وعدم ماصيت .
ت ليـــل حمتـــو   ةراةــة ل(: هــــ0191) الســم ري وأجــر  ل يفـــة    

ــــــة  ي ةــــــن اغور   ي ضــــــوء األةــــــس ــــــ  الدراةــــــا  االجتماعي  كت
ل  الدراةة ل ى مجلـة مـن  الفلسفية واالجتماعية للمنهض. وقد تًو
النتــــــائض مــــــن أبر هــــــا: تــــــوغر عشــــــر  مفــــــاهي  اجتماعيــــــة  ي كتــــــا  
الدراةــا  االجتماعيــة للصــف النــاب االبتــدائي كــا  أكنرهــا تةــرارا  

وتـــوغر اثنــيت عشــر  قيمـــة  ،األًــدقاءو احلــي وصــدما  مراغـــا احلــي 
االجتماعيــــــــة للصــــــــف الرابــــــــع اجتماعيــــــــة  ي كتــــــــا  الدراةــــــــا  

وأكنرهــا تةـرارا  احملاغيــة علــ  الاـاةا  والتقاليــد والتاــاو   االبتـدائي،
   والتواًل االجتماعي.

كت  الرتبيـة   ةراةة لتقوميم(: 9331عليما  )وكولي أجر      
االجتماعيــة والوطنيــة  ي اقمرحلــة األةاةــية  ي األرة ، وبنــاء منــوذ  

ــــة للةتــــ  اقمدرةــــيةلت ــــوير  ي ضــــوء لمقــــرتح  وقــــد  .اقماــــاي ر الااقمي
ـل  الدراةــة ل ى مجلــة مــن النتـائض مــن أبر هــا: باــ  أ  هنــار  تًو

وةراةـة اقمايقـل  ي مةورـا  هـوت الةتـ .  القو  والضافجوار  
حليل أرش ة التال   ي مقررا  الرتبية الوطنية باقمملةـة (: 9331)

ــل الـيت   .الاربيـة السـاوةية ووجهـة ريـر اقمالمـني جتاههـا  ل ى: تًو
( رشــاطا   ي مقــررا  الرتبيــة الوطنيــة مو عــة  علــ  اثــ  944وجــوة )
اآليت: ر روعــــــا  مــــــن األرشــــــ ة، جــــــاء  مرتبــــــة علــــــ  الن ــــــو عشــــــ

اقمناقشـــا  واحلـــوارا ، كتابـــة التقـــارير واأل ـــا  ومجـــع اقمالومـــا ، 
مجــــع الصــــور ورةــــ  اخلــــرائط، م ــــيط اوجــــداول والب اقــــا  وكــــوا 

  اقميداريـــة. وقـــد أ هـــر الت ليـــل وجـــوة صلـــلا  ي الزيـــارا  والـــرحال
صـــال  لذع تلـــي األرشـــ ة علـــ  اقمراحـــل والصـــفو  الدراةـــية، يـــتو  

الصــــفا  الرابــــع واخلــــامس االبتــــدائي مــــن أي رشــــا ، كمــــا صلــــ  
كارــ   ي حــني  اقمرحلتــا  االبتدائيــة والنارويــة مــن باــ  األرشــ ة، 

 ا. اقمرحلة اقمتوة ة أكنر تةامال  وتوا ر  

ت ليــــــل مقــــــرر ةراةــــــة ل(: م9330الاتيــــــع )كــــــولي أجــــــر  و     
ـل اوج راغيا للصف احلـاةي عشـر  ي ضـوء ماـاي ر اوجـوة .  وقـد تًو

عـــدم وجـــوة صـــرائط تفصـــيلية للم ـــاور الـــيت  :الدراةـــة ل ى  ي هـــوت
ــــل عــــن طريقهــــا ا ةــــالم ل   أو ، غريقيــــا وأوروبــــاوأقــــار  ةةــــيا   ىًو

حتــا  هــوت  لذ ي عــرت اخلــرائط لــبا  اقموضــوعا ،  اهنــار رقص ــ
 .  اقموضوعا  لادة أكت من اخلرائط اقماروضة

حاول الباح  مجع أكت عدة ممةن من الدراةا  اليت تليت  ي    
لطار الدراةة احلالية، من لقا  من القر  من عنوا  الدراةة احلالية. 

 ي أحد  وأ  تةو  ضمن التخصص  ي الدراةا  االجتماعية، أو
أ  يةو  جماهلا تقومي و اقمقررا  الدراةية، أو  ي اقمرحلة االبتدائية. 

ًلة وثيقة باقمااي ر. ومن هنا غقد اةتارت  مقرر. وأ  تةو  ذا 
الباح  جمموعة من الدراةا  لالةتفاة  من با  أةبيا  تلي 
الدراةا ، وأةواهتا الب نية وةليا  مااوجتها ا حصائية. تنوع  

بني اقمراحل الدراةية االبتدائية واقمتوة ة  اقمستارضة ماالدراةا  
والناروية، أو ريام احللقا ، وكولي  ي مصصا  اوج راغيا والتاريخ 

ية، وكلها مصصا  والرتبية الوطنية والدراةا  واقمواة االجتماع
. وقد اتفق  جل الدراةا  اقمنبتة أو اباض  لصيقة بباضها 
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 م(9331عامر )و  م(9332 راورة )الاقمستارضة أمنال ةراةة: 
( 9330م( والايسري )9331وةايد ) هـ(0191الشريد  )و 

( عل  أملية اقمااي ر وةورها  ي الوق  احلاضر  ي م9333) وحممد
 عمليا  التقومي.

 ثالثاً: إجراءات الدراسة
 أةئلة،يصف هوا اوجزء منهجية الدراةة  ي ضوء ما تقدم من     

وذلي بقصد حقيا األهدا  احملدة  من صالل حديد اقمنهض 
واجملتمع والاينة، وأةا  الدراةة الرئيسة )اقمايار واقمؤ را  اخلاًة( 
وأةالي  اقمااوجة ا حصائية اليت مت اةتخدامها لت ليل البيارا  

ول ل ى النتائض عل  الن و اآليت:  للًو
في اقمس ي هض تاتمد الدراةة عل  اقمن :ج الدراسةمنه - الًو

الوي يقصد ب  "اةتجوا  مجيع أغراة الب   أو عينة كب ر  
وذلي مد  ذ (020، ص م9303منه " )الاسا ،

ف الياهرال " حديد طبياة اليرو  كولي اقمدروةة و  للاينة ًو
ا  ةقيقة  واقممارةا  واالجتاها  السائد ، والب   عن أًو

)غا  ةالني، ل رش ة واأل ياء والامليا  واأل خاص"، 
 (.091م، ص 9334

 من:يتةو  جمتمع الدراةة  والعينة:المجتمع  –
مقـــرر الرتبيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف الرابـــع االبتـــدائي ـ  .0

هــ، 0109الفصل األول والناب ـ كتا  ال الـ  ـ للاـام الدراةـي 
 و ار  الرتبية والتالي .

اقمرحلــة االبتدائيــة مجيــع مالمــي الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة  ي  .9
مركــــز اقمالومــــا ،  ي ا ةار    ي مدينــــة الريــــات حســــ  لحصــــاء

 هــ ـ0109الاامـة للرتبيـة والتالـي  مبن قـة الريـات، للاـام الدراةـي 
 .( مالما  123، وعدةه  )هـ0100

الرتبيــة االجتماعيــة  )مالمــيعينــة عشــوائية مــن جمتمــع الدراةــة  .0
، وعــــــدةها ـ(هــــــ0100ـــــــ  هـــــــ0109والوطنيــــــة للاــــــام الدراةــــــي 

منهـا لاـدم اكتماهلـا أو  بارة( اةـت01( مالما ، مت اةتبااة )014)
مناةـــــبتها للت ليـــــل ا حصـــــائي، ليةـــــو  الاـــــدة النهـــــائي للاينـــــة 

 .( مالما  000الاشوائية )

 

 األدوات: –
 نوع األداة المستخدمة في هذه الدراسة:

، وا جابة عن حقيقا  ألهدا  الدراةة، ورمشيا  مع منهجيتها  
اقمايار احملة  ومؤ رات  اخلاًةذ لتقومي  مت اةتخدامتساؤالهتا، 

 ية:، وغا اقمصاةر اآلتمقرر الرتبية االجتماعية والوطنية
مراجاة عدة من الدراةا  السابقة والةت ، والتقارير ذا   .0

 الاالقة الوثيقة موت الدراةة.
 ي اقمملةة  مقرر الرتبية االجتماعية والوطنيةأهدا  تالي   .9

 الاربية الساوةية.
صصائص ومت لبا  منو التالميو  ي اقمرحلة االبتدائية  .0

ا  تالميو اقمرحلة الاليا أو ما يار  باحللقة النارية من  وصصًو
 (.1ـ  1ـ  1التالي  األةاةي الصفو  )

با  أه  االجتاها  الرتبوية الااقمية  ي اجملال الرتبوي  .1
ا .  ومن م مت  عموما ، وجمال اقمناهض وطرق التدريس صصًو

 اآلتية:تقنني اقمايار اقماّد وغا اخل وا  
لعداة قائمة مبدئية باقمااي ر متضمنة اقمؤ را  اقمايارية،  .0

 اةتناةا  ل ى اخل وا  السابقة.
ة من احملةمني اقمتخصصنيذ عرت القائمة عل  جمموع .9

 للنير  ي ًالحية اقمايار ومؤ رات  اخلاًة.
لعاة  عرض  عل  احملةمني باد حليل ةرائه  مستخدما   .0

، وتاديل ما يلزم من ضبط Delphi Methodأةلو  ةلفاي 
يا ة وحو  ولضاغةذ للتلكد من ًالحيت  للمر  النارية.  ًو

 .وقد تضمن  وحد  الت ليل: )وحد  اقموضوو(

 صدق المعيار:
م( بل  "يقيس اقمايار ال رت 0229ويا  ما ذكرت أبو ينة )     

الوي وضع ألجل "، وقد حقا الباح  من ًدق اقمايار 
 بلةلوبني ملا:

 ( الصدق الياهريface validity :) ويا  ما ذكرت عوةت
ارتبا  مضمو   (  ي:"مد 030ص  م،0229)وملةاوي 

الفقرا  بالسمة اقمقاةة". وقد طبا الباح  هوا األةلو  
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اةتناةا  ل ى لجابة احملّةمني عل  مد  قو  ارتبا  اقمؤ را  
 اخلاًة مب اور اقمايار.

 ( ًدق احملةمنيtrustees validity  ويا  ما ذكرت عبيدا :)
(  ي: "عرت أةا  الب   عل  21م، ص9331وةصرو  )

خلتاء واقمختصني". وقد طبا الباح  هوا جمموعة من ا
األةلو  بارض  عل  جمموعة من ذوي االصتصاص مبناهض 
الدراةا  االجتماعيةذ  بداء ةرائه   ي قائمة اقمااي ر ومؤ راهتا 
اخلاًة من حي : مد  وضوح الصيا ة الل وية، ومد  ارتبا  

 اقمؤ ر باقمايار، وةرجة أملية كل مايار.

ع قائمة اقمااي ر ومؤ راهتا اخلاًة  ي ًورهتا األولية وقد مت تو ي    
( حمةمني. م مت مجع اقمايار باد ذلي، وغر   4عل  )

د  ا جابا  باةتخدام اوجداول التةرارية. وباد االرتهاء من الًر

اةتخدم الباح  قارو  الو   النسع )اقمتوةط اقمرج (ذ لت ديد 
حصل   ما لع، واعتمد اقمؤ را  اقمايارية اليت تبق  من   رها

%( 93(، أي: ما يااةل )1( من أًل )1و   رسع يبلغ ) عل 
عل  أقل تقدير، وهوت النسبة تاد مرتفاة يقوم مبوجبها الباح  
ببناء قائمة مايارية حمةمة. أما ما حصل عل  رسبة أقل من 

 ت  أو رقل ل ى مةا  ةصر %( غاةتباد أو أعيد  ًيا93)
مةن التلكد من ًدق اقمايار. وبولي أاحملّةمني، حس  رأي 

( 10القائمة اقمايارية  ي ًورهتا النهائية عل  )   تملوقد ا
 مؤ را  صاًا ، 
( مايارا  ماياريا ، وعرت  ي ًورت  النهائية عل  00مو عة عل  )

احملّةمني أرفسه  الوين ةبا هل  حةي  اقمايار  ي ًورت  األولية. 
 رية مت ابقة مع رتيجة الت ةي  األو ىوكار  النتيجة  ي اقمر  النا

 ( نتائج عملية التحليم1جدول )
عملية 
 التحليم

 المعيار

  13م/ 12م/ 11م/ 11م/ 9م/ 8م/ 7م/ 6م/ 5م/ 4م/ 3م/ 2م/ 1م/

  03 9 9 9 1 1 1 1 03 1 9 9 03 المرة األولى

  09 9 1 03 1 1 1 1 09 1 03 9 09 المرة الثانية

  1 0 0 1 9 0 0 9 1 9 1 1 1 نقاط االتفاق

 3290 معامم الثبات العام

 وقد اةتخدام الباح :
 :  يت حلسا  النبا ، عل  الن و اآليت/ مااةلة هولس0

  ماامل هولسيت =
  م          
                                      

وكـا  ماامـل النبـا  الاـام ـ كمـا هـو موضـ   ي اوجـدول 
يًّاذ ممـا (، وهي رسـبة مرتفاـة لحصـائ3290ـ يساوي )السابا 

 ثبا  عال. يش ر ل ى أ  الت ليل ذو

/ اقمتوةط احلساي اقمرج  )قارو  الو   النسع(: وهو 9
ما  جمموو حاًل ضر  قي  اقمؤ را  اخلاًة  ي أو اهنا مقسو 

عل  جمموو هوت األو ا . وميةن التاب ر عن ذلي بالقارو  

م   =  اآليت: 
ج  س  
وكولي اةتخدم الباح ذ   ج  س

د لجابا  احملّةمني  ي عملييت الت ليل ورمييز و    كل لًر
و  ترتي  األو ا  ، وعل  اغرتات أ  يةمؤ ر عل  حد 
لابارا  ، حي  تتمنل با0، 9، 0، 1، 1: عل  الن و اآليت

ية عل  التوا : كب ر  جدًّا، كب ر ، متوة ة، قليلة، قليلة اآلت
 :اآليت جدا . مت اةتخدام قارو  الو   النسع

 حي  أ :             0×  1+    9×  1+    0×  0+    1×  9+    1×  0م   =             
                                             0    +9    +0    +1    +1  
= تةرار ا جابا   ي صارة رق   0مع مالحية: أ :   

= تةرار  9(، أي: ما مينل عبار : كب ر  جدا . و  1)
 (، أي: ما مينل عبار : كب ر . و 1ا جابا   ي صارة رق  )

(، أي: ما مينل عبار : 0= تةرار ا جابا   ي صارة رق  ) 0

2 

1 2 
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(، 9= تةرار ا جابا   ي صارة رق  ) 1  و متوة ة.
= تةرار ا جابا   ي  1أي: ما مينل عبار : قليلة. و  

 (، أي: ما مينل عبار : قليلة جدا .0صارة رق  )
 لألداة:صدق االتساق الداخلي  –
قـــام الباحـــ   للمايـــارهري باـــد التلكـــد مـــن الصـــدق اليـــا   

بت بيقـــ  ميـــداريا ، وعلـــ  بيارـــا  الاينـــة قـــام الباحـــ   ســـا  
مت لذ ماامــل ارتبــا  ب رةــو  قمارغــة الصــدق الــداصلي للمايــار 

حسا  ماامل االرتبا  بني ةرجة كل مؤ ر بالدرجـة الةليـة 
للمايـــار الـــوي ينتمـــي لليـــ  اقمؤ ـــر وكارـــ  مجيـــع القـــي  ةـــالبة 

( غلقـــل ممـــا يـــدل 3230مســـتو  ةاللـــة ) وةالـــة لحصـــائيا  عنـــد
 عل  ًدق اتساقها مع حماورها.

 الثبات: -
ألفا  اقمايار اةتخدم الباح  )مااةلة   ولقياس مد  ثبا    

مــــن النبــــا   ( للتلكــــدCronbach's Alpha (α))( كروربــــا 
ـــار ( وهـــوا يـــدل علـــ  أ  اقمايـــار 329434)وقـــد بلـــغ  ،للماي

يــــــة مــــــن النبــــــا  ميةــــــن مبؤ ــــــرات  اخلاًــــــة يتمتــــــع بدرجــــــة عال
 االعتماة عليها  ي الت بيا اقميداب للدراةة.

 اإلحصائية:أساليب المعالجة 

لت قيـــا أهـــدا  الدراةـــة وحليـــل بياراهتـــا مت اةـــتخدام 
 Statistical Package forاحلـزم ا حصـائية للالـوم االجتماعيـة 

Social Sciences (SPSS و التةـــــرارا  والنســـــ  اقمئويـــــة ،)

االحنرا  اقماياري، ولت ديـد طـول اخلاليـا احلساي و اقمتوةط و 
(، م 1=0-1اقمســـــتخدم  ي الدراةـــــة، مت حســـــا  اقمـــــد  ) 

تقسيم  عل  عدة صاليا اقمقيـاس لل صـول علـ  طـول اخلليـة 
(. باــــد ذلــــي مت لضــــاغة هــــوت 3293= 1/1الصــــ ي  أي ) 

ـــــاس وهـــــي  ـــــاس )أو بدايـــــة اقمقي القيمـــــة ل ى أقـــــل قيمـــــة  ي اقمقي
ي ( وذلــي لت ديــد احلــد األعلــ  هلــوت اخلليــة، الواحــد الصــ 

مينـل  0293ل ى  0وهةوا أًب  طول اخلاليا كمـا يـليت: مـن 
مينــــــل )قليلــــــة(، مــــــن  9213ل ى  0290)قليلــــــة جــــــدا (، مــــــن 

 1293ل ى  0210مينــــل )متوةــــ ة(، مــــن  0213ل ى  9210
 مينل )كب ر  جدا (. 1233ل ى  1290مينل )كب ر (، من 
 الدراسة وتفسيرها رابعًا: تحليم نتائج

يصــــف هــــوا اوجــــزء عينــــة الدراةــــة مــــن صــــالل اةــــتارات      
اقمؤهـــــل والتخصـــــص وةـــــنوا  اخلـــــت ، كمـــــا ياـــــرت وينـــــاقش 
ل لليها من صالل ت بيا  بشةل تفصيلي النتائض اليت مت التًو

 اقمايار، وذلي عل  الن و اآليت:
  أفراد الدراسة: وصف-1

 ـــ را  اقمتمنلـــة  ي تقـــوم هـــوت الدراةـــة علـــ  عـــدة مـــن اقمت    
اقمؤهـــل، التخصـــص، ةـــنوا  اخلـــت ، ورـــوو اقمؤهـــل و ي ضـــوء 

راة عينة الدراةـة علـ  هوت اقمت  را  ميةن حديد صصائص أغ
 : الن و اآليت

 المؤهم والتخصصالدراسة وف   توزيع أفراد( 2جدول )

( من األغراة مينلو  ما 92ويتض  من اوجدول أ  ) 
% من لمجا  أغراة الدراةة مؤهله  تربوي وه  1122رسبت  

% 0021( منه  مينلو  ما رسبت  19)  ي حنيالفئة األكنر، 
واقمؤمل  تربوي،من لمجا  أغراة عينة الدراةة مؤهله    ر 

الحقا  ارتفاو رسبة التلهيل الرتبوي قما هلا من أملية كت . 
( 12بينما ) %،1020وال البية لتخصص التاريخ مبا رسبت  

مقابل  ج راغيا،% مصصه  0129منه  مينلو  ما رسبت  
% مصصه  ةراةا  0321ت  ( منه  مينلو  ما رسب01)

 % النسبة التكرار التخصص النسبة التكرار المؤهم 

 1165 14 دراسات اجتماعيات 6669 89 تربوي
 5161 68 تاريخ 3166 42 غير تربوي
 3668 49 جغرافيا 165 2 لم يحدد
 166 2 أخرى تذكر %111 133 المجموع
 %111 133 المجموع   
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، واقمؤمل الحقا  ارتفاو رسبة التلهيل األكاةميي اجتماعيا 
اقمشرتر بني األقسام الالمية  ي اوجاماا  اقمب  عل  اقمنهض 

غاليا ، واوجدول اآلرف كما هو موجوة وقائ   التةاملي، ال

الوكر يؤكد ذلي  ي مصصي التاريخ واوج راغيا، وأيضا  يتض  
ارتفاو رسبة اقمال  احلاًل عل  تلهيل جاماي بنسبة 

 % من أغراة عينة الدراةة.2921
 ( توزيع أفراد الدراسة وف  سنوات الخبرة3جدول )                                      

( من األغراة مينلو  ما 43يتض  من اوجدول أ  )
ةنوا  وه   03ل ى أقل من  1% صتهت  من 1921رسبت  

% 9129( منه  مينلو  ما رسبت  00)  ي حنيالفئة األكنر، 
( منه  93مقابل ) ةنة، 93ل ى أقل من  01صتهت  من 

 1أقل من  من ةنة ل ى % صتهت 01ما رسبت   مينلو 
% من صتهت  من 1( مينلو  ما رسبت  9ةنوا ، كما أ  )

 ةنة غلكنر.   93
 الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: نتائج-2

مـــــا معـــــايير الجـــــودة لتنظـــــيم المقـــــررات الدراســـــية الســـــؤال األول: 
فــــي المملكــــة العربيــــة  دراســــيةالواجــــب مراعاتهــــا فــــي المقــــررات ال

هــوا الســؤال قــام الباحــ  بــاالطالو  لإلجابــة عــن ؟الســعودية
والدراةــا  الســابقة، ومــا صلصــ  علــ  عــدة مــن األةبيــا  

من  وحلقا  النقا ، وما توغر لدي   رتائض با  اقمؤرمرا للي 
 صت   ي هوا اجملال. 

 مت حديد لطار عام أله  مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا   لذ
الدراةية وحليل مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية حليال  أوليا ، 

اخلاًة، وباـد لبناء قائمة باقمااي ر الواج  مراعاهتا ومؤ راهتا 
لجراء عمليا  الصدق والنبا  ورسبة اقمواغقـة، أًـب  اقمايـار 

 ( جاهزا  عل  الن و اآليت10رات  )مبؤ 

 الجودة لتنظيم المقررات الدراسية ( معايير 4ول )جد

 اقمايار م اقمايار م
 يؤكد وياز  اهلوية واالرتماء. 9 التنيي  وغا منهض واض  وحمدة. 0
 حقيا مهارا  التفة ر. 2 االتساق غيما بني اقمةورا . 9
 حداثة الوةائل التاليمية. 03 حداثة وتوغر مباةو التال . 0
 توغر األةلة واقمالحا. 00 مت  را  الاصر.مساير   1
 وضوح الل ة. 09 التنيي  اقمار ي. 1
 جوة  ا صرا . 00 التنيي  الداصلي. 1
 ------- - الت بيقا  واألرش ة والتدريبا . 4

ومــــن صــــالل اةــــتارات اوجــــدول ومــــن صــــالل ربــــط مــــا مت 
ـــــل لليـــــ   ي ا طـــــار النيـــــري والدراةـــــا  الســـــابقة، يـــــر   التًو
الباحــ  أمليــة ماــاي ر اوجــوة  لتنيــي  اقمقــررا  الدراةــية، وأمليــة 
وجوة مااي ر وطنية لتنيي  اقمقررا  الدراةـية، ويـر  كـولي أ  

تتفــا مــع مايــ   قائمــة ماــاي ر اوجــوة  لتنيــي  اقمقــررا  الدراةــية
ل  للي  األةبيا  اقمستارضة بدرجة كب ر .  ما تًو

 التربية االجتماعية  ما مدى مراعاة مقرر السؤال الثاني:
والوطنيــــة للصــــف الرابــــع االبتــــدائي فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
 ؟لمعايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية في ضوء تحليم محتواها

 % النسبة التكرار سنوات الخبرة

 1561 21 سنوات 5أقم من  ىمن سنة إل
 5266 71 سنوات 11أقم من  ىإل 5من 
 2468 33 سنة 21أقم من  ىإل 15من 

 661 8 سنة فأكثر 21من 
 166 2 لم يحدد

 %111 133 المجموع
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ــ و  مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة قــام الباحــ  بت ليــل حمت
للصف الرابع باقمرحلة االبتدائية  ي اقمملةة الاربيـة السـاوةية  ي 
ضـــوء ماـــاي ر اوجـــوة  لتنيـــي  اقمقـــررا  الدراةـــية، للتاـــر  علـــ  

، وقـد كارـ  رتيجـة الت ليـل علـ  الن ـو  رمد  مراعات  للماـاي
 اآليت:

 في ضوء معايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية والوطنية للصف الرابع االبتدائي ( تحليم محتوى مقرر التربية االجتماعية5)جدول 

 المؤشرات الخاصة المعيار م
المتوسط  2التحليم  1التحليم 

 الدرجة اقمتوةط الدرجة  اقمتوةط العام

0 
التنيـــــــــــــي  وغـــــــــــــا 
مـــــــــــنهض واضـــــــــــ  

 وحمدة. 

 )خمال ـ عمليا  ـ خمرجا (. منيومي 0/0

 9239 قليلة 9201 قليلة 9233

 تةاملي. 0/9
 حلزوب. 0/0
 جماال  واةاة. 0/1
 حموري 0/1
 قائ  عل  النشا  0/1

االتســـــــــاق غيمـــــــــا  9
 بني اقمةورا .

 تتسا األهدا  مع احملتو . 9/0

 9204 قليلة 9291 قليلة 9213
 يتسا احملتو  مع األرش ة. 9/9
 تتسا األرش ة مع التقومي. 9/0
 يتسا احملتو  مع الوةائل التاليمية. 9/1

0 
حداثـــــــــــة وتــــــــــــوغر 
 مباةو التال .

 ين لا من أحد  ريريا  عل  النفس الرتبوي والتاليمي. 0/0

 022 قليلة 029 قليلة 9233
 واوجماعي  ي ة  واحد.يقبل التال  الفرةي  0/9
 عل  كن ر من جماال  التازيز. يين ر ةاغاية اقمتال  وحيتو  0/0
 يواك  أحد  اقمالوما  الوارة . 0/1
 خيلو من اقمالوما  القدمية اليت ثب  ضرور  ت ويرها. 0/1

مســاير  مت ـــ را   1
 الاصر.

 ومقروئيتة.يواك  ل ت  لل ة الاصر  1/0
 يساير مت  را  الاصر  ي الال  والتةنولوجيا. 1/9 9201 قليلة 9200 قليلة 9233

 ينير ل ى اقمستقبل من صالل احلاضر. 1/0

 التنيي  اقمار ي. 1

 حيقا األهدا  اقمالنة. 1/0

 9290 قليلة 9201 قليلة 9203

 يتض  غي  التدر  اقمار ي. 1/9
 يتميز بالشمول. 1/0
 يراعي اقمد  والتتابع. 1/1
 يراعي مجيع اقمستويا  اقمارغية واقمهارية والوجدارية ل هدا 1/1
 يراعي اوجوار  التوضي ية اليت تن لا من بيئة التالميو. 1/1

التنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   1
 الداصلي.

 يني  ب ريقة وحدا . 1/0
 يني  ب ريقة اقموضوعا . 1/9 0219 كب ر  0211 متوة ة 0203

 يني  ب ريقة عشوائية. 1/0

4 
الت بيقا  
واألرش ة 
 والتدريبا .

 ينمي اقمهارا . 4/0
 يهت  بتضمني التدريبا  واألرش ة. 4/9 9233 قليلة 9233 قليلة 9233

  .ورقيال  ر الرتكيز عل  األرش ة  4/0

يؤكد وياز   9
 اهلوية واالرتماء.

 ا ةالمية. 9/0
 الاربية. 9/9 9233 قليلة 9233 قليلة 9233

 الوط . 9/0

حقيا مهارا   2
 التفة ر.

 يساعد عل  التفة ر الناقد 2/0
قليلة  0200

قليلة  0211 جدا  
 0212 جدا  

 يساعد عل  التفة ر االبتةاري. 2/9
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 المؤشرات الخاصة المعيار م
المتوسط  2التحليم  1التحليم 

 الدرجة اقمتوةط الدرجة  اقمتوةط العام
 اقمشةال .يساعد عل  حل  2/0

03 
حداثة الوةائل 

 التاليمية

 الصور. 00/0

 029 قليلة 9233
قليلة 
 022 جدا  

 اخلرائط. 00/9
 الرةوم البيارية. 00/0
 النماذ  00/1
 األ ةال. 00/1

توغر األةلة  00
 واقمالحا

 الةتا يقدم تاريف باقمص ل ا  الالمية  ي قائمة  ي ةصر  09/0
قليلة  0233

 جدا  
قليلة  021

 جدا  
0291 

 يوجد مراجع ومصاةر متادة  للمقرر الدراةي الواحد 09/9
 0233 متوة ة 0233 متوة ة 0233 يقدم بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو  التالميو 00/0 وضوح الل ة. 09

 جوة  ا صرا . 00

 متارة ال ال . 01/0

 9241 متوة ة 9211 متوة ة 9290

 وضوح بنط ال باعة. 01/9
 جوة  ال باعة. 01/0
 مناةبة األلوا . 01/1
 مناةبة روعية الورق. 01/1
 مناةبة مقاس الصف ة. 01/1

 اقمتوةط
قليلة  9204

 جدا  
قليلة  9299

 جدا  
9293 

  أعلـــــ  أ مـــــن صـــــالل النتـــــائض اقموضـــــ ة أعـــــالت يتضـــــ :   
( بدرجــة كبــ ر  1متوةــط لــدرجا  الت ليــل جــاء  ي مايــار )

(.  ي حــني أ  أقـــل متوةــط جـــاء  ي 0219ومبتوةــط يبلـــغ )
(، يلي  0291( بدرجة قليلة جدا  ومبتوةط يبلغ )00مايار )

( بدرجــــــة قليلــــــة جــــــدا  2 ي ضــــــاف الدرجــــــة اقمايــــــار رقــــــ  )
(. ويــــر  الباحـــ   ي حليــــل احملتــــو  0212يبلــــغ )ومبتوةـــط 

(  ي الت ليل 9204السابا ضاف ةرجة اقمتوةط الاام ل ى )
(  ي اقمتوةط 9293(  ي الت ليل الناب، و)9299األول، و)

الاـــام، ممـــا يا ينـــا تصـــورا   ي ضـــاف اوجـــوة   ي ضـــوء حليـــل 
يــتالءم  احملتــو . كمــا ياــزو ضــاف اقمتوةــط ل ى أ  اقمقــرر ال

اقمااي ر واقمؤ ـرا  اخلاًـة اآلرفـة الـوكر، كوهنـا حتـا  ل ى مع 
تنيي  تتوغر غي  كن ر من الشرو  اليت مل تت قا لادم كفاء  
عمليــا  التنيــي ، وقميــل اقمــؤلفني ل ى ماــاي ر تقليديــة مقتبســة 

 ي ال ال  مل حقـا األهـدا ، ويتفـا مـا طرحـ  الباحـ  مـع 
هــــــ، 0100عـــــدة مـــــن الدراةـــــا  الســـــابقة، أمنـــــال: مصـــــل 

م، 9331م، وحةــــــــــي 9332، وحســــــــــور م9303وال ــــــــــول 
 هـ.0191هـ، والشريد 0191والسم ري

ما مـدى مراعـاة مقـرر التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة  السؤال الثالث:
للصـــف الرابـــع االبتـــدائي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية لمعـــايير 
ن الجودة لتنظيم المقررات الدراسية من وجهـة نظـر المعلمـين الـذي

 يدرسونه؟

للتار  عل  مد  مراعا  اقمقرر مت حسـا  التةـرارا        
والنســـ  اقمئويـــة واقمتوةـــ ا  احلســـابية واالحنراغـــا  اقماياريـــة 

النتــــائض كمــــا  والرتــــ  الةــــتجابا  عينــــة الدراةــــة، وجــــاء 
 :يوض ها اوجدول اآليت

 على المؤشرات الخاصة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة ( استجابات عينة الدراسة6جدول )
رقم 
 المعيار

 المؤشرات الخاصة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 قليلةجدا   قليلة  متوة ة  كب ر   اكب ر جد   النسبة %

0-
يي 

التن
هض  

ا من
وغ

ض  
وا

حمدة
و

 

 قائ  عل  النشا  1
 - 4 01 14 91 ر

0290 3242 0 
% 0923 1321 9120 120 - 
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 تةاملي. 9
 - 01 12 13 2 ر

0213 3249 9 
% 129 0421 1121 0020 - 

0 
منيـــــــــومي )مـــــــــدصال  

 –عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   –
 خمرجا (.

 9 09 12 02 1 ر
0293 3249 0 

% 029 9220 1022 0021 021 

 جماال  واةاة. 1
 1 90 11 10 0 ر

0232 3242 1 
% 329 0329 1920 0420 023 

 حموري. 1
 1 00 19 04 0 ر

9229 3290 1 
% 329 9429 1021 9129 023 

 حلزوب. 0
 1 - 94 40 03 ر

9221 3241 1 
% 9921 1021 9320 - 029 

 3212 9244 ر للي  الباح ولادم وجوة لجابة مل يش 4ا  هنا عدة اقمؤ ر  الاام *اقمتوةط 

9 -
ساق

االت
 

ا 
ةور

ني اقم
ما ب

غي
 

0 
تتســـــــا األهـــــــدا  مـــــــع 

 احملتو 
 - 1 01 41 01 ر

0241 3249 0 
% 0923 1121 9420 121 - 

يتســـــــــــا احملتـــــــــــو  مــــــــــــع  9
 األرش ة

 - 1 13 14 09 ر
0211 3212 9 

% 223 1321 0421 023 - 

يتســـــــــــا احملتـــــــــــو  مــــــــــــع  1
 الوةائل التاليمية.

 0 1 12 19 00 ر
0210 3240 0 

% 920 1020 0129 023 329 

تتســـــــــا األرشـــــــــ ة مـــــــــع  0
 التقومي.

 - 9 12 10 2 ر
0212 3211 1 

% 129 1421 1121 021 - 
 3210 0211 اقمتوةط الاام

مــن صــالل النتــائض اقموضــ ة أعــالت يتضــ   ي اقمايــار األول أ  
وغــا مــنهض  علــ  التنيــي األغــراة مواغقــو  بدرجــة )متوةــ ة( 

( وهــو متوةــط يقــع  ي الفئــة 9244واضــ  وحمــدة مبتوةــط )
( 0213ل ى  9210النالنة من غئـا  اقمقيـاس اخلماةـي )مـن 

وهـــــــي الفئـــــــة الـــــــيت تشـــــــ ر ل ى صيار"مـــــــد  اقمراعـــــــا  بدرجـــــــة 
 ي مــــد  اقمراعــــا   اكمــــا يتضــــ  أ  هنــــار تفاوت ــــ وةــــ ة".مت

( 0290ل ى  9221بـني ) تراوح  اقمتوة ا  ما لذللتنيي  
وهي متوة ا  ترتاوح ما بـني الفئتـني النالنـة والراباـة واللتـا  

ـ كب ر (، مما يوضـ  التفـاو   ي مواغقـة  )متوة ةتش را  ل ى 
ب يتضــــ  أ  أغــــراة عينــــة الدراةــــة. وغيمــــا خيــــص اقمايــــار النــــا

األغــــراة مواغقــــو  بدرجــــة )كبــــ ر ( علــــ  االتســــاق غيمــــا بــــني 
( وهـــو متوةـــط يقـــع 1233مـــن  0211اقمةورـــا  مبتوةـــط )

( 1293ل ى  0210 )مــنمــن غئــا  اقمقيــاس  الفئــة الراباــة ي 
 وهي الفئة اليت تش ر ل ى صيار" مد  اقمراعـا  بدرجـة كبـ ر ".

ـــــ غـــــراة علـــــ   ي مواغقـــــة األ اويتضـــــ  كـــــولي أ  هنـــــار جتارس 
 االتساق غيما بني اقمةورا . 

 (6تابع الجدول رقم )

 اقمؤ را  اخلاًة رق  اقمايار
اقمتوةط  ةرجة اقمواغقة التةرار

 احلساي
االحنرا  
 الرتبة اقماياري

 قليلةجدا   قليلة  متوة ة  كب ر   كب ر جدا النسبة %

0 - 
وغر 

ة وت
حداث

ال 
 الت
ةو
مبا

 

0 

ين لــــــا مــــــن أحــــــد  
ريريـــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــ  
الـــــــــــــــــــنفس الرتبـــــــــــــــــــوي 

 والتاليمي

 - 4 11 14 0 ر

0213 3210 0 
% 920 1321 1920 120 - 

9 
يقبــــل الــــتال  الفـــــرةي 
واوجمــــــــــــــــــــــــــاعي  ي ة  

 واحد

 - 1 11 10 0 ر
0214 3210 9 

% 920 1122 1920 029 - 

 0 3211 0214 - 1 11 11 1 رينــــــــ ر ةاغايــــــــة اقمــــــــتال   0
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 وحيتـــــــوي علــــــــ  كنــــــــ ر
 - 121 1922 1920 121 % من جماال  التازيز

يواكـــــــــــــــــ  أحـــــــــــــــــد   1
 اقمالوما  الوارة .

 0 2 11 11 0 ر
0209 3219 1 

% 920 1920 1920 129 329 

1 
خيلـــــو مـــــن اقمالومـــــا  
القدميـــــــــة الـــــــــيت ثبـــــــــ  

 ضرور  ت ويرها.

 0 93 11 10 1 ر
0290 3242 1 

% 121 0329 1922 0123 329 

 3213 0210 اقمتوةط الاام

1-
اير 
مس

 
 

صر
 الا
 را 

مت 
 

ينيــــــــــر ل ى اقمســــــــــتقبل  0
 من صالل احلاضر.

 0 01 11 19 1 ر
0210 3244 0 

% 121 1021 1321 0321 329 

يواكـــــــــ  ل تـــــــــ  لل ـــــــــة  0
 الاصر ومقروئيتة.

 9 1 41 11 1 ر
0201 3212 9 

% 029 0121 1121 029 021 

9 
يســـــــــــــــــاير مت ـــــــــــــــــ را  
الاصــــــــــــــــر  ي الالــــــــــــــــ  

 والتةنولوجيا

 - 01 11 14 4 ر
0201 3241 0 

% 120 0120 1922 0321 - 

 3211 0204 اقمتوةط الاام

 1 -
يي 

التن
 

ار ي
اقم

 

1 

يراعــــــــــــــــــي اوجوارــــــــــــــــــ  
التوضـــــــــــــــــي ية الــــــــــــــــــيت 
تن لــــــــــــا مــــــــــــن بيئـــــــــــــة 

 التالميو.

 - 09 12 14 1 ر

0210 3240 0 
% 029 1922 1121 223 - 

حيقـــــــــــــــــا األهـــــــــــــــــدا   0
 اقمالنة

 - 01 19 11 1 ر
0202 3240 9 

% 029 1920 1021 0321 - 

1 

يراعــــــــــــــــــــــــــي مجيــــــــــــــــــــــــــع 
اقمســـــــــــتويا  اقمارغيـــــــــــة 
واقمهاريـــــــة والوجداريـــــــة 

 ل هدا .

 - 00 11 10 1 ر

0209 3212 0 
% 029 0920 1221 920 - 

9 
تضــــــــ  غيــــــــ  التــــــــدر  ي

 اقمار ي
 - 01 12 10 1 ر

0201 3241 1 
% 029 0229 1121 0923 - 

 يتميز بالشمول 0
 0 94 19 04 1 ر

0201 3299 1 
% 121 9429 1121 9320 329 

يراعــــــــــــــــــــــــي اقمــــــــــــــــــــــــد   1 
 والتتابع

 9 03 11 10 1 ر
0200 3291 1 

% 023 0920 1321 9921 021 
 3210 0203 اقمتوةط الاام

أ  األغــــراة مواغقــــو  بدرجــــة   اقمايــــار النالــــ  يتضــــ  
( 0210)كب ر ( علـ  حداثـة وتـوغر مبـاةو الـتال  مبتوةـط )

( 1293ل ى 0210وهـــو متوةـــط يقـــع  ي الفئـــة الراباـــة )مـــن 
 وهي الفئة اليت تش ر ل ى صيار" مد  اقمراعا  بدرجة كبـ ر ".

 ي اقمواغقــة علـــ  حداثــة وتـــوغر  اتفاوت ـــكمــا يتضـــ  أ  هنــار 
تراوحـ  متوةـ ا  مـواغقته  علـ  حداثــة  لذمبـاةو الـتال  

ــــــتال  مــــــا ــــــاةو ال ــــــني ) وتــــــوغر مب ( وهــــــي 0213ل ى 0290ب

والراباــة مــن غئــا   متوةــ ا  تــرتاوح مــا بــني الفئتــني النالنــة
 تشــ را  ل ى )متوةــ ة ـ كبــ ر (، كمــا يتضــ  اقمقيــاس اللتــني

  ر  عل  ثالثة من اقمؤ را  اخلاًة.مواغقته  بدرجة كب

ــــار الرابــــع يتضــــ  أ  األغــــراة مواغقــــو       وغيمــــا خيــــص اقماي
( وهـــو متوةـــط يقـــع  ي 0204بدرجـــة )متوةـــ ة( مبتوةـــط )

( وهــي الفئــة الــيت تشــ ر 0213ل ى  9210الفئــة النالنــة )مــن 
كمــا يتضــ  أ   ل ى صيــار "مــد  اقمراعــا  بدرجــة متوةــ ة".
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اغقـــة علـــ  مســـاير  مت ـــ را  الاصـــر. أمـــا هنـــار تفاوتـــا   ي اقمو 
غيما خيص اقمايار اخلامس يتض  أ  األغـراة مواغقـو  بدرجـة 

( وهو متوةط 0203متوة ة عل  التنيي  اقمار ي مبتوةط )
( وهي الفئة الـيت 0213ل ى  9210يقع  ي الفئة النالنة )من 

كما يتض   تش ر ل ى صيار "مد  اقمراعا  بدرجة متوة ة".
  ي مد  اقمراعا  للتنيي  اقمار ي. افاوت  أ  هنار ت

 

 (6تابع الجدول رقم )

 اقمؤ را  اخلاًة رق  اقمايار
اقمتوةط  ةرجة اقمواغقة التةرار

 احلساي
االحنرا  
 الرتبة اقماياري

 قليلةجداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرةجدا النسبة %

1 -
يي 

التن
 

صلي
الدا

 

يني  ب ريقة  0
 الوحدا 

 - 00 11 12 04 ر
0213 3290 0 

% 0929 1121 0020 229 - 

يني  ب ريقة  9
 اقموضوعا 

 9 00 10 10 9 ر
0204 3220 9 

% 123 0329 0920 9020 021 

يني  ب ريقة  0
 عشوائية.

 1 01 10 10 0 ر
0231 3299 0 

% 920 0329 0920 9121 023 
 3210 0294 اقمتوةط الاام

4 -
ا 
 بيق

الت
 

ا 
دريب

والت
 ة 

ألرش
وا

 

 ينمي اقمهارا  0
 - 9 11 13 2 ر

0211 3240 0 
% 129 0421 1221 123 - 

0 

يهت  بتضمني 
التدريبا  
واألرش ة 
الصفية 
 والالًفية.

 - 01 11 09 01 ر

0209 3299 9 
% 0321 9921 1221 0020 - 

9 

يركز عل  
األرش ة ذا  

  ر اوجار  
 ورقي.ال

 - 01 11 10 03 ر

0201 3242 0 
% 421 0920 1920 0923 - 

 3219 0202 اقمتوةط الاام

9 -
ؤكد

ي
 

از 
وي

ماء 
الرت
ة وا
هلوي
ا

 

 ا ةالمي. 0
 - 1 09 14 19 ر

0221 3292 0 
% 0021 0120 9921 121 - 

 الوط . 0
 - 1 02 19 09 ر

0292 3293 9 
% 9120 1021 9220 023 - 

 الاري. 9
 - 00 11 11 90 ر

0211 3291 0 
% 0129 1021 0121 920 - 

 3211 0290 اقمتوةط الاام

2 -
قيا

ح
 

ة ر
التف
  
هارا
م

 

يساعد عل   0
 التفة ر الناقد.

 1 91 12 12 1 ر
0290 3223 0 

% 121 0129 0129 0929 023 

9 
عل  يساعد 

التفة ر 
 االبتةاري.

 9 09 10 01 1 ر
9224 3221 9 

% 023 9420 0229 9120 123 

يساعد عل   0
حل 

 9 00 10 00 1 ر
9224 3221 0 

% 121 9129 0229 9129 123 
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 اقمشةال .
 3299 0231 اقمتوةط الاام

أ  األغـــراة مواغقـــو   وغيمـــا خيـــص اقمايـــار الســـاةس يتضـــ 
( وهـو 0294بدرجة متوةـ ة علـ  التنيـي  الـداصلي مبتوةـط )

ل ى  9210متوةط يقع  ي الفئة النالنة من غئا  اقمقياس )مـن 
( وهـي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيـار "مــد  اقمراعــا  بدرجــة 0213

كمــــا يتضــــ  أ  هنــــار تفاوتــــا   ي مــــواغقته  علـــــ   متوةــــ ة".
وغيما خيص اقمايـار السـابع يتضـ  أ  التنيي  الداصلي بينه .  

األغراة مواغقـو  بدرجـة )متوةـ ة( علـ  مـد  مراعاتـ  مبتوةـط 
 9210( وهو متوةط يقع  ي الفئة النارية كولي )مـن 0202)

( وهــــي الفئــــة الــــيت تشــــ ر ل ى صيــــار "مــــد  اقمراعــــا  0213ل ى 
 كما يتض  أ  هنار تفاوتا   بدرجة متوة ة".

علـــــــ  الت بيقـــــــا  واألرشـــــــ ة   ي مواغقــــــة أغـــــــراة الدراةـــــــة
والتـــــــدريبا . وكـــــــولي  ي اقمايـــــــار النـــــــامن يتضـــــــ  أ  األغـــــــراة 

( 0290مــد  مراعاتــ  بدرجــة )كبــ ر ( مبتوةــط )عــن مواغقــو  
( 1293ل ى  0210وهـــو متوةـــط يقـــع  ي الفئـــة الراباـــة ) مـــن 

وهــي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيــار "مــد  اقمراعــا  بدرجــة كبــ ر ". 
اةع يتض  أ  األغراة مواغقو  عن مـد  وغيما خيص اقمايار الت

( وهـو متوةـط يقـع 0231مراعات  بدرجة )متوة ة( مبتوةط )
( وهــي الفئــة الــيت تشــ ر 0213ل ى  9210 ي الفئــة النالنــة )مــن 

كمـا يتضـ   ل ى صيار اقمواغقة "مد  اقمراعا  بدرجة متوةـ ة".
ــــ  ي مواغقــــة أغــــراة الدراةــــة علــــ   امــــن النتــــائض أ  هنــــار جتارس 

 يا مهارا  التفة ر.حق
 (6تابع الجدول رقم )

 اقمؤ را  اخلاًة رق  اقمايار
اقمتوةط  ةرجة اقمواغقة التةرار

 احلساي
االحنرا  
 اقماياري

الرت
 قليلةجدا   قليلة متوة ة كب ر  اكب ر جد   النسبة % بة

03 -
داثة

ح
 

مية
تالي
ل ال

ةائ
الو

 

 الصور 0
 - 4 04 11 90 ر

0242 3242 0 
% 0420 1221 9429 120 - 

 اخلرائط 9
 - 03 10 11 01 ر

0211 3242 9 
% 0923 1920 0920 421 - 

 األ ةال 1
 0 1 11 10 00 ر

0211 3241 0 
% 920 1122 1321 121 329 

 الرةوم البيارية 0
 0 00 10 14 00 ر

0213 3242 1 
% 920 1922 0229 920 329 

 النماذ  1
 9 03 11 14 9 ر

0211 3249 1 
% 123 1922 1920 421 021 

 3213 0212 اقمتوةط الاام

00 -
وغر
ت

 
حا

قمال
ة وا
ألةل

ا
 

0 

يقدم تاريف 
باقمص ل ا  الالمية 
 ي قائمة  ي ةصر 

 الةتا 

 - 2 10 11 4 ر

0211 3243 0 
% 120 1321 1421 129 - 

يوجد مراجع ومصاةر  9
 متادة  للمقرر

 - 09 19 19 1 ر
0201 3243 9 

% 029 0120 1020 223 - 
 3212 0202 اقمتوةط الاام

09 – 
ضوح

و
 

ل ة
ال

 

0 

يقدم بل ة واض ة 
مستقيمة مالئمة 
 قمستو  التالميو.

 

 - 03 19 11 1 ر

0210 3243 0 
% 121 1021 1121 421 - 
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 3243 0210 اقمتوةط الاام

00 -
وة 
ج

 
عة 
 با
ال

را 
 ص

وا
 

 وضوح بنط ال باعة 9
 - 0 10 11 90 ر

0299 3241 0 
% 0420 1221 0329 920 - 

 متارة ال ال  0
 - 1 02 49 01 ر

0241 3240 9 
% 0923 1120 9220 121 - 

 جوة  ال باعة 0
 - 1 19 12 09 ر

0219 3241 0 
% 0021 1121 0220 023 - 

 مناةبة األلوا  1
 - 4 10 11 00 ر

0212 3249 1 
% 920 1920 0920 120 - 

 مناةبة مقاس الصف ة 1
 - 1 19 19 09 ر

0219 3240 1 
% 223 1021 1021 029 - 

 مناةبة روعية الورق 1
 - 1 12 11 01 ر

0214 3241 1 
% 0321 1321 1121 121 - 

 3211 0213 اقمتوةط الاام

مـــن  :وغيمـــا خيـــص اقمايـــار الاا ـــر حداثـــة الوةـــائل التاليميـــة  
( يتض  اقمواغقة عن مد  03صالل النتائض اقموض ة للمايار )
( وهـو متوةـط يقـع  ي 0212مراعات  بدرجة )كب ر ( مبتوةـط )

 0210الفئــــــــة الراباــــــــة مــــــــن غئــــــــا  اقمقيــــــــاس اخلماةــــــــي )مــــــــن 
( وهـــــي الفئـــــة الـــــيت تشـــــ ر ل ى صيـــــار اقمواغقـــــة "مـــــد  1293ل ى

 ي اقمواغقــة  اكمـا يتضـ  أ  هنـار جتارس ـ اقمراعـا  بدرجـة كبـ ر ".
( وهــــــي 0242ل ى  0211بــــــني ) تراوحــــــ  اقمتوةــــــ ا  مــــــا لذ

متوةـــ ا  تقـــع  ي الفئـــة الراباـــة مـــن غئـــا  اقمقيـــاس اخلماةـــي 
" الصــــور: " علــــ  الن ــــو اآليتوالــــيت تشــــ ر ل ى ةرجــــة )كبــــ ر ( 

ــــة األو ى مبتوةــــط ) ــــة الناريــــة اخلــــرائط(، و" 0242باقمرتب " باقمرتب
اقمرتبـــــــــة النالنـــــــــة مبتوةـــــــــط " باأل ـــــــــةال(، و"0211مبتوةـــــــــط )

(، 0213" باقمرتبـة الراباـة مبتوةـط )الرةوم البيارية(، و"0211)
  (.0211" باقمرتبة اخلامسة مبتوةط )النماذ "و

مــن صــالل  :واقمالحــاأمـا اقمايــار احلــاةي عشــر تــوغر األةلــة     
( يتض  كولي اقمواغقة عن مد  00النتائض اقموض ة للمايار )

 ( وهو متوةط يقع  ي 0202 ة مبتوةط )مراعات  بدرجة متوة
ـــــاس اخلماةـــــي )مـــــن  ـــــا  اقمقي ـــــة مـــــن غئ ـــــة النالن ل ى  9210الفئ

( وهــي الفئــة الــيت تشــ ر ل ى صيــار اقمواغقــة "مــد  اقمراعــا  0213

كمـا يتضـ  مـن النتـائض أ  هنـار تفاوتـا   ي  بدرجة متوةـ ة ".
 مواغقة األغراة عل  توغر األةلة واقمالحا. 

ـــــ ـــــار الن ـــــائض اقموضـــــ ة أمـــــا اقماي اب عشـــــر مـــــن صـــــالل النت
( يتض  أ  أغراة عينة الدراةة مواغقـو  عـن مـد  09للمايار)

ــــ ر  مبتوةــــط ) ــــ  بدرجــــة كب ــــار النالــــ  0210مراعات (. و ي اقماي
 عشــــر يتضــــ  أ  األغــــراة مواغقــــو  عــــن مــــد  مراعاتــــ  بدرجــــة

( وهو متوةط يقع  ي الفئة النارية من 9201كب ر ( مبتوةط ))
( وهي الفئة اليت تش ر ل ى 1293ل ى 0210س )من غئا  اقمقيا
ــــار  اقمراعــــا  بدرجــــة كبــــ ر ".  صيــــار "مــــد كمــــا يتضــــ  أ  هن

جتارسا   ي مواغقة األغراة كولي.  مما تقدم يالح  الباح  أ  
اقمتوةــط الاــام قمــد  مراعــا  مقــرر الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة 

قمقـررا  الدراةـية للصف الرابع االبتدائي قمااي ر اوجوة  لتنيي  ا
(، 0202مــن وجهــ  ريــر اقمالمــني الــوين يدرةــو  اقمقــرر بلــغ )

بـني  ةرجة متوة ة. ويالح  التفاو  مـاوةط يقع  ي وهو مت
رتيجــــة اةــــتجابا  أغــــراة عينــــة الدراةــــة، وبــــني حليــــل احملتــــو  

ــــــل ل ى متوةــــــط يبلــــــغ  لذاقمقــــــدم مــــــن الباحــــــ ،  يشــــــ ر الت لي
( وهو متوةط يقع بدرجة قليلة. كما يالح  الباح  9293)

ــول ل ى )ةرجــة   أرــ  مل يســت ع أي مايــار مبؤ ــرات  اخلاًــة الًو
كبــ ر  جـــدا ( وكارـــ  أعلـــ  ةرجـــة متوةـــط حققهـــا اقمايـــار هـــي 
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(، كما أ  أقل ةرجة حققها اقمايار 9(  ي اقمايار رق  )0221)
 (. 0(  ي اقمايار رق  )9221) رفس  هي متوةط

بــني  واقمالحــ  التفــاو   ي لجابــا  أغــراة عينــة الدراةــة مــا    
اقمواغقة واالصتال ، التقار  والتباعد، وي ل   ي رير الباح  
ةــب  التقــار  ل ى اقمفــاهي  اقمشــرتكة بــني اقمالمــني، واخلــت  الــيت 

ايـــار حيملوهنـــا ويفســـرو  مـــن صالهلـــا ارتبـــا  وتـــواغر مؤ ـــرا  اقم
اخلاًــة، أمــا ةــب  التباعــد غياــوة ل ى اصــتال  وجهــا  النيــر 
بالدرجــــة األو ى، ول ى الفهــــ  اخلــــاطي لــــبا  اقمفــــاهي  اخلاًــــة 

  النتـــــائض عامـــــة ميةـــــن القـــــول ل خلاًـــــة.  وبصـــــفةباقمؤ ـــــرا  ا
اقمستخلصــــــــة تتفــــــــا مــــــــع رتــــــــائض باــــــــ  الدراةــــــــا  الســــــــابقة 

م، 9332، حســــــــــــور م9303ال ــــــــــــول هـــــــــــــ، 0100)مصــــــــــــل 
 هـ، 0191يم، السم ر 9331حةي 

و  رهــا( الــيت تؤكــد علــ  أ  اقمقــررا  الدراةــية ال تــو  اهتمامــا  
اقمقـــررا   مل و ـــا  حـــول االةـــتفاة  مـــن ماـــاي ر اوجـــوة  لتنيـــي 

 الدراةية وتو يفها التو يف الص ي .
هــم تختلــف درجــة مراعــاة مقــرر التربيــة االجتماعيــة الســؤال الرابــع: 

العربيــــة الســــعودية  االبتــــدائي فـــي المملكــــةوالوطنيـــة للصــــف الرابــــع 
لمعايير الجودة لتنظيم المقررات الدراسية من حيـث تحليـم محتواهـا 
مـــــن جهـــــة ومـــــن وجهـــــة نظـــــر المعلمـــــين حســـــب تخصـــــص التـــــاريخ 

 والجغرافيا والدراسات االجتماعية؟ 
للتار  عل  ما لذا كارـ  هنالـي غـروق ذا  ةاللـة لحصـائية  

 ي لجابا  األغراة طبقا  ل ى اصتال  مت  ر التخصص اةتخدم 
 (One Way ANOVAالباحــــ : )حليــــل التبــــاين األحــــاةي 

لتوضــي  ةاللــة الفــروق  ي ا جابــا  طبقــا  ل ى اصــتال  مت ــ ر 
 :النتائض كما يوض ها اوجدول اآليت التخصص، جاء 

 للفروق في إجابات األفراد طبقاً إلى اختالف التخصص (One Way ANOVA")( نتائج " تحليم التباين األحادي7جدول )

 الداللة ا حصائية قيمة   متوةط اقمرباا  ةرجا  احلرية جمموو مرباا  مصدر التباين اقمايار
 32411 32044 0 32103 بني اجملموعا  / التنيي 0

 
32194 
 32904 092 032130 ةاصل اجملموعا  

 - 009 002000 اجملموو
 32093 32314 0 32019 بني اجملموعا  / االتساق غيما بني اقمةورا 9

 
32232 
 32919 092 002441 ةاصل اجملموعا  

 - 009 002204 اجملموو
 02091 32020 0 32142 اجملموعا بني  / حداثة وتوغر مباةو التال 0

 
32009 
 32010 092 902303 ةاصل اجملموعا  

 - 009 902192 اجملموو
 92992 32913 0 92102 بني اجملموعا  / مساير  مت  را  الاصر1

 
32310* 
 32924 092 092920 ةاصل اجملموعا  

 - 009 132909 اجملموو
 92190 32119 0 92331 اجملموعا بني  / التنيي  اقمار ي1

 
32313* 
 32912 092 092001 ةاصل اجملموعا  

 - 009 012002 اجملموو
 32990 32011 0 02311 بني اجملموعا  / التنيي  الداصلي1

 
32119 
 32130 092 102291 ةاصل اجملموعا  

 - 009 192220 اجملموو
/ الت بيقا  واألرش ة 4

 والتدريبا 
 02019 32112 0 02011 بني اجملموعا 

 
32000 
 32092 092 132910 ةاصل اجملموعا  

 - 009 102192 اجملموو
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 32010 32019 0 32141 بني اجملموعا  / يؤكد وياز  اهلوية واالرتماء9
 

32494 
 32112 092 142941 ةاصل اجملموعا  

 - 009 192010 اجملموو
 92001 02101 0 12910 بني اجملموعا  التفة ر/ حقيا مهارا  2

 
32322 
 32119 092 912191 ةاصل اجملموعا  

 - 009 922111 اجملموو
 32994 32112 0 02044 بني اجملموعا  / حداثة والوةائل التاليمية03

 
32199 
 32111 092 402111 ةاصل اجملموعا  

 - 009 402390 اجملموو
 02111 32110 0 02190 بني اجملموعا  األةلة واقمالحا/ توغر 00

 
32930 
 32010 092 112104 ةاصل اجملموعا  

 - 009 192990 اجملموو
 32990 32011 0 02311 بني اجملموعا  / وضوح الل ة09

 
32119 
 32130 092 102291 ةاصل اجملموعا  

 - 009 192220 اجملموو
 32110 32992 0 32191 بني اجملموعا  وا صرا / جوة  ال باعة 00

 
32191 
 32010 092 112013 ةاصل اجملموعا  

 - 009 112391 اجملموو
ةرجة مراعا  مقرر الرتبية 

 االجتماعية
 32423 32013 32041 0 32190 بني اجملموعا 
 32124 092 112310 ةاصل اجملموعا 

   - 132 145541 المجموع 

يتضـــ  مـــن اوجـــدول أ  رتـــائض الت ليـــل قمايـــار الدراةـــة ةالـــة    
ل  قيمـــــــة " "  لذ( 3231لحصـــــــائيا  عنـــــــد مســـــــتو  ةاللـــــــة )

احملســـوبة أقـــل مـــن قيمـــة " " اوجدوليـــة  ي مجيـــع اقمؤ ـــرا  و ي 
الدرجــة الةليــة للمايــار عـــدا مســاير  مت ــ را  الاصــر والتنيـــي  

مما يدل عل  عدم وجوة غروق ذا  ةاللة لحصائية  ي اقمار ي، 
 تلي اقمااي ر والدرجة الةلية، وهوا يا  بلر  ال توجد

 ي  α ≤ 3231غروق ذا  ةاللة لحصائية عند مستو  ةاللة 
متوةــــــ ا  اةــــــتجابا  األغــــــراة للفــــــروق طبقــــــا  ل ى اصــــــتال  
التخصــص  ي ضــوء ماــاي ر تنيــي  اوجــوة  للمقــررا  الدراةــية. 

ت تلكيــــد تلــــي الفــــروق الـــيت مت احلصــــول عليهــــا مبوجــــ  ول ـــر 
"  LSDاصتبــــار "  غقــــد مت اةــــتخدام (ANOVA)حليــــل التبــــاين 

 للفروق بني غئا  التخصص.
 " للفروق بين فئات التخصص LSD( نتائج اختبار " 8جدول )

 أخرى  جغرافيا تاريخ دراسات اجتماعيات المتوسط ن التخصص المعيار
  * ** - 0239 01 ةراةا  اجتماعيا  مساير  مت  را  الاصر 

   -  9211 19 تاريخ
  -   9210 12 ج راغيا
 -    9213 9 أصر  

 *  * - 9221 01 ةراةا  اجتماعيا  التنيي  اقمار ي 
   -  9211 19 تاريخ
  -   9240 12 ج راغيا
 -    9233 9 أصر  

 غلقل 3231غلقل. * غروق ةالة عند مستو   3230** غروق ةالة عند مستو  
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 اصتبــــاراةــــتخدم مت  ،اجملموعــــا  مســــتويا  الداللــــة بــــنيوقمارغــــة 
 اصتبــاروغــا  (Multiple Comparisons)اقمقاررـا  اقمتاــدة  الباديــة 
ني غئـــــــا  الفـــــــروق بـــــــ لةشـــــــف (LSD)الفـــــــرق اقمانـــــــوي األًـــــــ ر 

وجد  غـروق  ي مايـار )مسـاير  مت ـ را  الاصـر(  لذالتخصص، 
ومصـــص اوج راغيـــا  3231لصـــاد مصـــص التـــاريخ عنـــد مســـتو  

. و)مايــار التنيــي  اقماــر ي( لصــاد مصصــي 3230عنــد مســتو  
 .3230التاريخ واوج راغيا عند مستو  ةاللة 

التربيــة  مقــررمكونــات مــا التصــور المقتــرح لتطــوير الســؤال الخــام : 
االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف الرابـــع االبتـــدائي فـــي المملكـــة العربيـــة 

 ي   ؟الســعودية فــي ضــوء معــايير الجــودة لتنظــيم المقــررات الدراســية
ـــ ا تقـــدم مـــن أةـــئلة للدراةـــة، يقـــدم الباحـــ  ضـــوء ا جابـــة عم 

ماــاي ر اوجــوة  لتنيــي  تصــورا  مقرتحــا  لت ــوير مةوراتــ   ي ضــوء 
 ية:، وغا اخل وا  اآلتيةاقمقررا  الدراة

 تصور:ال مترا أوال _ 
 احلاجة الدائمة واقمستمر  ل ى الت وير. .0

مواكبـة اقمســتجدا  والت ـوال  الةــت   ي الاـامل، واقمقــرر  .9
 عل  عالقة وثيقة بولي.

 االةتفاة  من ةليا  الال  والتةنولوجيا اقمتسارعة. .0

 الربط اقمبا ر  صائص منو ال ال   ي الصف الرابع. .1

ــــاةو اوجــــوة  الشــــاملة،  .1 االةــــتفاة  مــــن حركــــة اقماــــاي ر ومب
 ومااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية.

ــــة  .1 ــــيت تقــــدمها الدراةــــا  الســــابقة اقمؤكــــد  ألملي ــــائض ال النت
 تنيي  اقمقررا  وغا مااي ر اوجوة .

 :منطلقات التصورثاريا  _ 
 ية:تصور اقمقرتح عل  اقمن لقا  اآلتيقوم ال

 الت وير وأر  من ةنن اخلالا ةب ار  وتاا ى.حتمية  .0

 أملية اوجوة  وأهنا م ل  وط  وتنموي وغةر عاقمي. .9

أملية اقمااي ر لدقتها وةهولة الامل ما لد  اقمؤلفني  .0
 واقم ورين واقمراجاني.

أملية اقمرحلة )الرابع االبتدائي( لةوهنا مفصال  حيويا  من  .1
 مفاًل تشةل التلميو ومنوت. 

اقمصفوغا  اقمايارية اليت تاى باقمد  والتتابع ضرور   .1
 للدراةا  االجتماعية والوطنية.

 :ثالثاً _ مرتكزات التصور
أ  الت وير جي  أ  ينبع من ةاصل اقمؤةسة الرتبوية  .0

 بالدرجة األو ى، ويقع عل  عاتقها.

أ  الدراةا  االجتماعية والوطنية واألةرية بات  من  .9
الاناية ما  ي  ل الت وال  مة اليت جي  هاقمقررا  اقم

 الااقمية اقمتسارعة اليت يتلثر ما جمتمانا.

 أ  الدراةا  االجتماعية والوطنية واألةرية كل ال يتجزأ. .0

أ  اقمنهض اقمستخدم  ي هوا التصور لت وير اقمقرر هو:  .1
التةاملي قمناةبت  وقدرت  عل  حقيا األهدا  اليت ترمسها 

اعية والوطنية  ي اقمرحلة وثيقة منهض الدراةا  االجتم
 اقمتوة ة للتالي  الاام وت ويرها.

أ  مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية وةيلة غاالة  .1
ول ل ى األهدا  اقملمول  .ةلضبط الًو

أ  ت وير اقمقرر ال ميةن أ  يت  ةو  ت وير باقي مةورا   .1
 اقمنهض.

لقائ  أ  ت وير اقمقرر جي  أ  حيقا التال  الناج  النشط ا .4
 عل  أ  يةو  ذا ماى وو يفة.

 أ  يرتبط بالت بيا. .9

 أ  حيقا مبدأ التال  الوايت. .2

 :_ خارطة التصوررابعاً 
ال  الية ل ى اقمقرر كةتل  واحد ، ومن متنير الدراةة احل   

التصور  ي ضوء ت وير عنصر ةو   ميةن حقيا جناح هلوا
للت وير وغا ية تقدم التصور اقمقرتح ، واخلارطة اآلتةصر

 :مةورا  اقمنهض كما يليت
 :أ ـ تطوير األهداف

لعاة  النير  ي األهدا  اقمشتقة من وثيقة اقمنهض، من 
حي  رب ها بواقع التلميو وبيئت ، وتوضي ها حلال اقمملةة 
الاربية الساوةية وقيمها األًلية، وتازيز اهلوية واالرتماء، 
وتدرجها مع صصائص  الامرية، وتنوعها  ي اجملاال  النالثة 
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 ي مستويا  الوعي  اقمارغية والوجدارية واقمهارية، وتنوعها
واقمشاركة واحلوار والتااو ، ومراعاهتا وجوار  التفة ر وحل 

التال  احلدينة، وتةاملها   اقمشةال ، ورب ها باةرتاتيجيا
 مع أهدا  اقمرحلة اقمتوة ة والناروية.

 :تطوير المحتوى ـب 
لعاة  النير  ي احملتو  اقمقدم ورب   بلهدا  مقرر       

عية والوطنية للمرحلة االبتدائية، من حي  الدراةا  االجتما
ا التنيي  وغا منهض واض  وحمدة، وبناؤت بشةل تةاملي بايد  

حمتوات  التساق غيما بني اقمةورا ، وبلور عن الدمض واوجمع، وا
األو   ي  ةل ةالةل ومصفوغا  حقا اقمد  والتتابع، 
وتقدمي  خلارطة مفاهيمية تالئ  صصائص  الامرية، وطرح  
لادة من اقمهارا   ي  ل رؤية متةاملة، وتةنيف  لامليا  
الت بيا، وتو يف  للتقنية، وأ  يةو  قابال  للتال  الفرةي 

 واوجماعي  ي ة  واحد.

 :جـ ـ تطوير االستراتيجيات واألنشطة
لعاة  النير  ي ةليا  تقدمي اةرتاتيجيا  التدريس        

رر، من حي  ورب ها بشةل واض  باحملتو  وأهدا  اقمق

حقيا مةورا  االةرتاتيجية والتنويع والتوةع والسي ر  
ول ل ى األهدا  اقمنشوة  بدق  ومهار ، ومناةبتها للامل  للًو
مع احملتو  اقمقدم، وقدر  اقمالمني عل  ت بيقها وتو يفها  ي 
ًفوغه  الدراةية، ووضوحها للتالميو وأولياء األمور، ووغر  

  اقمالئمة، ومساملتها  ي حقيا الوةائل وماينا  التالي
 األرش ة اقمخ ط هلا، وحداثة وتوغر مباةو التال .

 ت وير ةليا  التقومي: ـد 
ـــــا  التقـــــومي وتنوعهـــــا لتناةـــــ  مقـــــ     رر لعـــــاة  النيـــــر  ي ةلي

مـــن حيـــ : مســـاير  مت ـــ را   الدراةـــا  االجتماعيـــة والوطنيـــة
قيـــا الاصـــر وطـــرح ةليـــا  للتقـــومي حقـــا التنـــوو والشـــمول، وح

 .الورقية  ر   التقومي مهارا  التفة ر، والرتكيز عل  عمليا
ت ــــوير عمليـــــا  التبويــــ  الـــــداصلي وا صــــرا  وال باعـــــة  ــــــهـــــ 

واقمالحـــا واقمـــواة ا ثرائيـــة اقمصـــاحبة مـــن حيـــ  جـــوة  ال باعـــة 
 وضوح الل ة واحملتو ، ًو ة اخلرائط.و وا صرا ، 

منـــاذ  اخلارطـــة اقماياريـــة للمصـــفوغا  الت ويريـــة  ي ضـــوء  و ـ
  مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية:

 (: معايير التنظيم للمقرر:1/ نموذج )1
 المؤشرات الخاصة الدالة على المعيار المعيار م
 تةاملي. 0/9)خمال  ـ عمليا  ـ خمرجا (.   منيومي  0/0 التنيي  وغا منهض واض  وحمدة.  0

 جماال  واةاة. 0/1حلزوب                                               0/0
 قائ  عل  النشا  0/1حموري                                               0/1

 يتسا احملتو  مع األرش ة. 9/9                  تتسا األهدا  مع احملتو .   9/0 االتساق غيما بني اقمةورا . 9
 يتسا احملتو  مع الوةائل التاليمية. 9/1تتسا األرش ة مع التقومي.                        9/0

 ين لا من أحد  ريريا  عل  النفس الرتبوي والتاليمي. 0/0 حداثة وتوغر مباةو التال . 0
 واوجماعي  ي ة  واحد.يقبل التال  الفرةي  0/9
 ين ر ةاغاية اقمتال  وحيتو  عل  كن ر من جماال  التازيز. 0/0
 يواك  أحد  اقمالوما  الوارة . 0/1
 خيلو من اقمالوما  القدمية اليت ثب  ضرور  ت ويرها. 0/1

 يواك  ل ت  لل ة الاصر ومقروئيتة. 1/0 مساير  مت  را  الاصر. 1
 مت  را  الاصر  ي الال  والتةنولوجيا.يساير  1/9
 ينير ل ى اقمستقبل من صالل احلاضر. 1/0

 يتض  غي  التدر  اقمار ي. 1/9حيقا األهدا  اقمالنة.    1/0 التنيي  اقمار ي. 1
 يراعي اقمد  والتتابع. 1/1يتميز بالشمول.              1/0
 واقمهارية والوجدارية ل هدا .يراعي مجيع اقمستويا  اقمارغية  1/1
 يراعي اوجوار  التوضي ية اليت تن لا من بيئة التالميو. 1/1
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 المؤشرات الخاصة الدالة على المعيار المعيار م
 يني  ب ريقة وحدا . 1/0 التنيي  الداصلي. 1

 يني  ب ريقة اقموضوعا . 1/9
 يني  ب ريقة عشوائية. 1/0

 ينمي اقمهارا . 4/0 الت بيقا  واألرش ة والتدريبا . 4
 يهت  بتضمني الةتا  اقمدرةي للتدريبا  واألرش ة الصفية والالًفية. 4/9
 ورقي.ال  ر لرتكيز عل  األرش ة ذا  اوجار  ا 4/0

 ا ةالمية. 9/0 يؤكد وياز  اهلوية واالرتماء. 9
 الاربية. 9/9
 الوط . 9/0

 يساعد عل  التفة ر الناقد 2/0 حقيا مهارا  التفة ر. 2
 يساعد عل  التفة ر االبتةاري. 2/9
 يساعد عل  حل اقمشةال . 2/0

 اخلرائط 00/9الصور                00/0 حداثة الوةائل التاليمية 03
 النماذ  00/1الرةوم البيارية      00/0
 األ ةال. 00/1

 ةصر الةتا . يقدم تاريف باقمص ل ا  الالمية  ي قائمة  ي 09/0 توغر األةلة واقمالحا. 00
 يوجد مراجع ومصاةر متادة  للمقرر الدراةي الواحد. 09/9

 يقدم بل ة واض ة مستقيمة مالئمة قمستو  التالميو. 00/0 وضوح الل ة. 09
 وضوح بنط ال باعة. 01/9متارة ال ال .              01/0 جوة  ا صرا . 00

 األلوا .مناةبة  01/1جوة  ال باعة.            01/0
 مناةبة مقاس الصف ة. 01/1مناةبة روعية الورق.    01/1

 (: المصفوفة المعيارية لعناصر المقرر:2/ نموذج )2
 المؤشرات الخاصة الدالة على وجود المعيار المصفوفة المعيارية لعناصر المقرر م
  األهداف 1
  المحتوى 2
  االستراتيجيات واألنشطة 3
  التقويم 4
 (: المصفوفة المعيارية لتنظيم عناصر الوحدة الواحدة:3نموذج )/ 3

 8الموضوع 7الموضوع 6الموضوع  5الموضوع  4الموضوع 3الموضوع  2الموضوع  1الموضوع عنوان الوحدة
         العالمات المرجعية الخاصة
         مؤشرات األداء الخاصة

         قواعد التقدير
          كمية وصفية

         نجاز المطلوبمستوى اإل

 العناصر المؤشرات للموضوع  المصفوفة المعيارية
 /1    1المعيار 

  2/ 
 /1  2المعيار 

  2/ 
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 ة(: المصفوفة المعيارية لتنظيم الموضوع داخم الوحدة الواحد4/ نموذج )4 
 

 النتائج المأمولة من التصور:خامساً _ 
ح لذا أحسن ت بيق  النتائض تتوقع الدراةة أ  حيقا التصور اقمقرت 

 ية:اآلت
 مقرر مب  وغا مااي ر اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية. .0

 التال .مصفوغة مايارية متةاملة لاناًر اقمقرر تاز  جوة   .9

 حقيقية بلهدا  اقمقرر. مؤ را  يسهل قياةها ذا  ًلة .0

  موضوعا  ذا  ارتبا  رئيسي وأغقي حقا  رو  اقمد .1
 والتتابع.

  أكت باقموضوعا  القائمة عل  اقمؤ را عناًر ذا  ًلة .1
 اخلاًة.

قواعد تقدير قائمة عل  مبدأ التنوو واقمناةبة والدقة  ،  .1
 ومستويا  حمسوةة  جنا ا  التالميو.

 أرش ة واةرتاتيجيا  رش ة، ومقرتحا  لثرائية ذا  .4

 ا  وثيا باجملتمع.ارتب 

 توصيات الدراسة:
ي الباح   ي ضوء النتائض     : مبا يليت يًو
االةتفاة  من اقمااي ر واقمؤ را  اقمقدمة  ي الدراةة،  .0

 واالهتمام باوجوة   ي اقمناهض.

الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع ت وير مقرر  .9
ي ر االبتدائي  ي اقمملةة الاربية الساوةية  ي ضوء ماا

 .اوجوة  لتنيي  اقمقررا  الدراةية

 مقترحات الدراسة:
يا ،    ل  للي  الدراةة من رتائض وتًو و ي ضوء ما تًو

يقرتح الباح  ت بيا اقمااي ر عل  مقررا  الدراةا  
 هنا اةتةماٌل لدراةت  احلالية.ل لذاالجتماعية األصر  

 قائمة المراجع
معاصرة في تدري  أساليب م(، 9300أبو ةية، عدرا  أمحد ) .1

 ، عما : ةار أةامة.االجتماعيات

، الةوي : مةتبة أساسيات القياس التربيةم( 0229أبو  ينة، غريد ) .2
 الفالح.

دراسات في أساليب تدري  هـ(، 0190أي ةرحا ، ع ية عوة  ) .3
 ، عما : ةار اخلليض. التربية االجتماعية والوطنية

، الريات: ةار االجتماعيةطرق تدري  المواد م(، 9333األكلع، غهد ) .4
 ا بيليا.

ثر اةتخدام أم(، 9331 ورضية راًر اهلامشي )أمبوةايدي، عبد اهلل .5
عل  الت صيل الدراةي  (STS)من ى الال  والنقاغة واجملتمع 

، مةت  الرتبية مجلة رسالة الخليج العربيواالجتاها  حنو ماة  الالوم، 
 (. 21الاري لدول اخلليض )الادة 

في تعليم وتقويم تعلم  تاستراتيجيام(، 9331بدوي، رمضا  ) .1
 ، عما : ةار الفةر.الرياضيات

 (.13، القاهر  )الادة المجلة التربويةم(، 9330البةر، حممد عبد اهلل )  .4
المرشد في تأليف هـ(، 0191بن ةلمة، منصور ولبراهي  احلارثي ) .8

 اخلليض. ، الريات: مةت  الرتبية الاري لدولالكتاب المدرسي
هـ(، ةور اقمناهض  ي تنمية قي  اقمواطنة الصاحلة 0199ب  ًا ، وجي  ) .9

منهض الرتبية البدرية مناال ، ةراةة مقدمة ل ى ردو  ةور الرتبية البدرية  ي 
الرتبية البدرية والرياضة: و ار  التالي   هـ، كلية 0199تازيز اقمواطنة الصاحلة 

 الاا ، الريات.
هـ(، تقومي كت  التاريخ للمرحلة الناروية  ي 0191اة  )ب  ع ا، حممد ق .11

األرة   ي ضوء اقمااي ر الااقمية للةت  اقمدرةية وبناء منوذ  مقرتح لت ويرها 
 ي ضوء هوت اقمااي ر، رةالة ةكتورات   ر منشور ، عما ، جاماة عما  

 الاربية.
معجــــم مصــــطلحات االعتمــــاد وضــــمان  م(،9334البهوا ــــي، الســــيد ) .11

 القاهر : عامل الةت .الجودة في التعليم العالي، 
، عمــا : مقدمــة فــي التربيــة السياســية م(، 0294التــل، ةــايد مصــ ف  ) .12

 ةار اللواء.
اللقــاء الســنوي الخــام  عشــر تطــوير م(، 9303جاماــة اقملــي ةــاوة ) .13

 )جس (.الساوةية للالوم الرتبوية والنفسية  ، اوجمايةالتعليم
ورشة دراسة تدري  هــ(، 0109جاماة ا مام حممد بن ةاوة ا ةالمية ) .14

التـاريخ الـوطني فـي مراحـم التعلــيم العـام: تشـخيص الواقـع واستشــراف 
،كرةي اقملي عبد الازيز لدراةة تاريخ اقمملةة الاربية الساوةية، المستقبم
 الريات.

الفقـ  )اقم ـور( اقمقـرر هــ(، تقـومي كتـا  0100اوجهيمي، أمحد عبد الرمحن ) .15
مجلـة  اقمااًـر ،عل  طال  الصف النال  الناروي  رعي  ي ضوء اقماـاي ر 

 /1  3المعيار 
  2/ 
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ال ، مةتـــ  الرتبيــة الاـــري لــدول اخللـــيض، الريـــات )رســالة الخلـــيج العربـــي
 (.001عدة

الجـــــودة الشــــــاملة فـــــي المنـــــاهج وطــــــرق م(، 9300) راغـــــدتاحلريـــــري،  .11
 ، عما : ةار اقمس ر .التدري 

المنـــــتج التعليمـــــي:  م(،9334حســــن، أحـــــالم البـــــا  والفرحـــــايت حممــــوة ) .14
 ، ا ةةندرية: ةار اوجاماة اوجديد .المعايير وتحقي  الجودة

م(، تقومي مقرر اوج راغيا للصف احلاةي 9332حسورة، هيفاء عدرا  ) .18
، رةالة ماجست ر   ر عشر  ي ضوء مااي ر اوجماية اوج راغية األمريةية

 لرتبية، اوجاماة ا ةالمية،  ز .منشور ، كلية ا
م(، تقــومي مقــرر االجتماعيــا  9331حةــي ، عبــد احلميــد وحممــد حنيفــة ) .19

ــــة حنــــو البيئــــة  ــــاةو ومفــــاهي  اقمســــؤولية الوطني ــــة  ي ضــــوء مب للمرحلــــة الناروي
ــة التربيــةوةياةــة التالــي   ي اقمملةــة الاربيــة الســاوةية،  ، جاماــة مجلــة كلي

 (.10: الادة01بنها، )اجمللد 
، الريــات: 9،  المــنهج المدرســي المعاصــرم(، 9303اخلليفــة، حســن ) .21

 مةتبة الر د.
الجــــــودة الشــــــاملة واالعتمــــــاد هـــــــ(، 0191اخل يـــــ ، حممــــــد  ــــــ ا  ) .21

 ، الريات: ةار اخلرجيي.األكاديمي في التعليم
ـــــا ، عبـــــد اهلل ) .22 م(، تقـــــومي مـــــنهض اقمـــــواة االجتماعيـــــة للمرحلـــــة 0299اخلي

 .(01، جاماة الةوي ، )اجمللد اخلامس: الادةالتربويةالمجلة االبتدائية، 
ــــالح جمــــاور ) .23 ــــدي ، غت ــــي ًو المــــنهج المدرســــي أسســــه م(، 0241ال

 ، الةوي : ةار التالي .9،  وتطبيقاته التربوية
ـــــوح، وغت ـــــي مبـــــارر ) .24 ـــــو الفت المـــــواد االجتماعيـــــة م(، 0294رضـــــوا ، أب

  .، القاهر : ةار اقماار أهدافها، مناهجها، طرق تدريسها
معـــــايير ومؤشـــــرات ضـــــمان جـــــودة األداء هــــــ(، 0100الزكـــــري، حممـــــد ) .25

 ، الريات: ماار  للتالي . المدرسي الشاملة
، بـ رو : ةار منـاهج الدراسـات االجتماعيـةم(، 0223ةااة ، جـوة  ) .21

 الال .
ــــراهي  ) .24 ــــد اهلل حممــــد لب تنظيمــــات م(، 9331ةــــااة ، جــــوة  أمحــــد، وعب

 ةار الشروق.، عما : المناهج وتخطيطها وتطويرها
المـــنهج المدرســـي هــــ(، 0191ةــااة ، جـــوة  أمحـــد وعبـــد اهلل لبـــراهي  ) .28

 ، عما : ةار الفةر للنشر والتو يع.1،  المعاصر
حليل مقرر اوج راغيا للصف الناب عشر  ي ضوء  م(9331ةايد، حممد ) .29

رةالة ماجست ر   ر منشور ، كلية الرتبية، جاماة اقملي  مااي ر اوجوة ،
 يات.ةاوة، الر 

ــــــ  الدراةــــــا  0191الســــــم ري، ل يفــــــة ًــــــاد ) .31 ــــــو  كت ــــــل حمت هـــــــ( حلي
ضوء األةس الفلسفية واالجتماعيـة   ي ةن اغور  اقمقرر   ي ةولة االجتماعية

جاماــة اقملــي  للمــنهض، رــدو  بنــاء اقمنــاهض األةــس واقمن لقــا ، الريــات:
 ةاوة.

ا  م(، ةراةــــــة تقومييــــــة ل ةــــــئلة الــــــوارة   ي كتــــــ9332ةــــــويدا ، صالــــــد ) .31
اوج راغيـــا للصـــف األول النـــاروي  ي مـــدارس اوجمهوريـــة الاربيـــة الســـورية وغـــا 

للعلــــوم التربويــــة  مجلــــة جامعــــة دمشــــ  تصــــنيف بلــــوم  ي اجملــــال اقماــــر ي،
 (.9+0)اجمللد اخلامس والاشرو : الادة  والنفسية،

التقـــويم فـــي المنظومـــة م(، 9331ةـــيد، علـــي أمحـــد وأمحـــد حممـــد ةـــامل ) .32
 مةتبة الر د. ، الريات:التربوية

هـ(، تقومي كتا  التجويد للصف اخلامس 0191الشريد ، ماجد علي ) .33
االبتدائي حس  رأي مالمي الالوم الشرعية ومشرغيها، رةالة ماجست ر 

   ر منشور ،كلية الرتبية جاماة اقملي ةاوة.
م(، تشــخيص الصــاوبا  الــيت تواجــ  تالميــو 0221 ــابا ، أمحــد الســيد ) .34

 مرحلة التالـي  األةاةـي  ي تالـي  الدراةـا  االجتماعيـة،احللقة األو ى من 
 (.  90، جاماة الزقا يا، مجهورية مصر الاربية، )الادة مجلة كلية التربية

أهــداف هـــ(، 0103الشــاوا ، عبــد الــرمحن حممــد، وةــليما  حممــد اوجــت ) .35
تــــدري  الدراســــات االجتماعيــــة فــــي المــــدارس االبتدائيــــة والمتوســــطة 

، ةلسلة مركز الب و  الرتبوية، كلية الرتبيـة: جاماـة يليةدراسة وصفية تحل
 .اقملي ةاوة

ــــــة، حســــــن ) .31 م(، تقــــــومي كتــــــا  الرياضــــــيا  للصــــــف النــــــاب 9332ال راور
 (.19، )السنة الساباة: الادة مجلة علوم إنسانيةاألةاةي  ي األرة ، 

ــين  الجــودة الشــاملة فــي التعلــيمهـــ(، 0199طايمــة، ر ــدي وةصــرو  ) .34 ب
 ، عما : ةار اقمس ر .التميز ومعايير االعتمادمؤشرات 

مقـــرر تقنيـــة اقمالومـــا  مـــن وجهـــة  (، تقـــوميم9331عـــامر، طـــالل  ـــابا  ) .38
رير كل من طلبـة التلهيـل الرتبـوي واقمالمـني الامـاريني،  ـ  مقـدم للمـؤرمر 
ـــة ومنيومـــة  ـــة ـ اقمالوماتي ـــا الرتبي ـــة لتةنولوجي ـــة الاربي ـــاب للجماي الالمـــي الن

 لد الناب.التالي ، اجمل
م(، تقـــــومي مقـــــرر الالـــــوم 9331عبـــــد الســـــميع، اوجميـــــل وعبـــــد اهلل حممـــــد ) .39

 (.12، )الادة مجلة التربية للصف النال  ا عداةي،
البحـــث العلمـــي مفهومـــه وأدواتـــه م( 9331عبيـــدا ، ذوقـــا  وةصـــرو  ) .41

 ، عّما : ةار الفةر.2،  وأساليبه
ـــــوري ) .41 ـــــا  عيســـــ  اوجب أساســـــيات ، م(0290الابيـــــدي،  ـــــاا ةـــــايد وحن

 .القياس والتقويم في التربية والتعليم
م(، حليل مقرر اوج راغيا للصف احلاةي عشر  ي 9330الاتيع، من ر ) .42

رةالة ماجست ر   ر منشور ، كلية الرتبية، جاماة اقملي  ضوء مااي ر اوجوة ،
 ةاوة، الريات.

، المدخم إلـى البحـث فـي العلـوم السـلوكيةم(، 9303الاسا ، ًاد ) .43
 الريات: ةار الزهراء.

م(، وجهة رير اقمالمني  ي كتا  اوج راغيا اقمقرر 0221ع و ، حممد أمني ) .44
، مجلــة علــ  تالميــو الصــف األول ا عــداةي بدولــة الب ــرين ةراةــة تقومييــة

 (.01، السنة احلاةية عشر، )الادة التربية المعاصرة
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ـــــ  ) .45 ـــــين النظريـــــة م( 9331ع يـــــو، حممـــــد جني ـــــوم ب طـــــرق تـــــدري  العل
 ، الريات: مةتبة الر د.والتطبي 

، عمــا : ةار الجــودة الشــاملة والمــنهجهـــ(، 0199ع يــة، حمســن علــي ) .41
 اقمناهض.

القيـــاس والتقـــويم التربـــوي فـــي م(، 9303عـــالم، ًـــالح الـــدين حممـــوة ) .44
 ، عما : ةار اقمس ر .0،  العملية التدريسية

منــاهج العلــوم الطبيعيــة وطــرق تدريســها م(، 9303عليــا ،  ــاهر ر ــي ) .48
 عما : ةار اقمس ر . )النظرية والتطبي (، 

دليـــــم التحريــــر للكتـــــب م(، 0229عليــــا ، يوةــــف  ــــاكر، وةصــــرو  )  .49
 ، عما : و ار  الرتبية والتالي . المدرسية

ــة وتــدري  العلــومم(، 9332علــي، حممــد ) .51 ، األرة : 0،  التربيــة العلمي
 ةار اقمس ر .

ــيم القــائم علــى م(، 9331 را ــد ومنــور الســويلمني )عليمــا ، عبــ ر .51 التقي
ـــاء  ـــاب الرياضـــيات للصـــف الســـادس األساســـي وبن ـــيم كت المعـــايير: تقي

ــة للكتــب المدرســية ، جاماــة نمــوذج لتطــويره فــي ضــوء المعــايير العالمي
 البلقاء الت بيقية.

، عمــــا : ةار المشــــكالت الصــــفيةم(، 9334الامــــاير ، حممــــد حســــني ) .52
 اقمس ر .

عمـا : ةار  ،القيـاس النفسـي والتربـويم(، 9303، حمموة وةصـرو  )عمر .53
 اقمس ر .

أساســيات البحــث العلمــي فــي م( 0229عــوةت، أمحــد وغت ــي ملةــاوي ) .54
 ، عما : مةتبة الةناب.التربية والعلوم اإلنسانية

م(، القي  الوطنية اقمتضمنة  ي كت  9330محوة علي ) الايسري، .55
الدراةا  االجتماعية للمرحلة الناروية  ي ةل نة عما ، رةالة ماجست ر 

   ر منشور ، قس  اقمناهض وطرق التدريس، اوجاماة األرةرية، عما .
تقومي منها  اوج راغيا  ي اقمرحلة ا عداةية  هـ(،0191ال رياب، غضل ) .51

 ة ماجست ر   ر منشور ، جاماة ال رمور، عما .، رةالبليبيا
م(، مستو  جوة  كتا  التاريخ اقمقرر عل  9303ال ول، ًابرين أةي  ) .54

التاةع األةاةي من وجهة رير مشر ي ومالمي التاريخ  ي  الصف
حماغيا   ز ، رةالة ماجست ر   ر منشور ، كلية الرتبية، اوجاماة 

 ا ةالمية،  ز .
، ترمجـــة: حممـــد ربيـــل منـــاهج البحـــثم(، 9334د   )غـــا  ةالـــني، ةيوبولـــ .58

 روغل وةصرين، القاهر : مةتبة األجنلو اقمصرية.
ـــيمم(، 9339الفـــتالوي، ةـــهيلة حمســـن ) .59 ، عمـــا : ةار الجـــودة فـــي التعل

 الشروق.
معجـــــــــم م(، 9330اللقـــــــــاب، أمحـــــــــد حســـــــــني وعلـــــــــ  أمحـــــــــد اوجمـــــــــل )   .11

 ، القاهر : عامل الةت . المصطلحات التربوية المعرفة
، تــدري  المــواد االجتماعيــةم(، 0299اللقــاب، أمحــد وبــررس رضــوا  )ا   .11

 القاهر : عامل الةت .

هـ(، ةور تدريس ماة  الرتبية الوطنية  ي 0103ع ية حامد ) اقمالةي، .12
تنمية القي  الوطنية لد  تالميو اقمرحلة االبتدائية، رةالة ماجست ر   ر 

 أم القر ، مةة اقمةرمة. منشور ، قس  اقمناهض وطرق التدريس، جاماة 
المدرسة والمجتمع في ضوء مفاهيم  م(،9339جماهد، حممد ع و  ) .13

 ، ا ةةندرية: ةار اوجاماة اوجديد .الجودة
أســـ  بنـــاء االختبـــارات والمقـــايي  م(، 9334جميـــد، ةوةـــن  ـــاكر )   .14

 ، عما : ةيبورو لل باعة والنشر.النفسية والتربوية
اقمســتو  اقماــر ي ل ةــئلة الــوارة   ي كتــا  م(، تقــومي 9333حممــد، ةــااة ) .15

 (.9الادة، اجمللد النامن، )مجلة العلوم التربوية الفلسفة اقمقرر،
عمــا : ةار  المــنهج،تصــميم ( 9300حممــد، عبــد اهلل ورمي عبــد الايــي  ) .11

 اقمس ر .
م(، تقـومي كتـا  الرتبيـة الوطنيـة للصـف التاةـع  ي 9334مرا د ، حسني ) .14

ـــة األرة ، ـــة والنفســـية دمشـــ  مجلـــة جامع ، اجمللـــد النالـــ  للعلـــوم التربوي
 (.0والاشرو ، )الادة 

م(، واقع القي  الوطنية لد  طلبة اقمدارس الناروية 9331حممد ) مساعد ، .18
  عما ، منشور ، ي األرة  وةور اقمالمني  ي تنميتها، رةالة ةكتورات   ر 

 كلية الدراةا  الاليا، اوجاماة األرةرية، عما .
هـ(، تقومي منها  اوج راغيا  ي اقمرحلة األةاةية 0100مصل ، رسي  رصر ) .19

، رةالة ماجست ر   ر منشور ، كلية ضوء با  االجتاها  الااقمية ي الاليا 
 الرتبية، اوجاماة ا ةالمية،  ز .

م(، حليل أرش ة التال   ي مقررا  الرتبية 9331اقمايقل، عبد اهلل حممد ) .41
 الوطنية 
الاربية الساوةية ووجهة رير اقمالمني جتاهها، جملة ةراةا  تربوية باقمملةة 

 (.0واجتماعية، )اجمللد الاا ر: الادة 
م(، اخل ة اقمشرتكة لت وير 0291مةت  الرتبية الاري لدول اخلليض ) .41

 مناهض التالي   ي ةول جملس التااو ، الريات: مةت  الرتبية الاري.
قيـــاس والتقـــويم فـــي التربيـــة وعلـــم الم(، 9332مل ـــ ، ةـــامي حممـــد )   .42

 ، عما : ةار اقمس ر  للنشر والتو يع.النف 
هـ(، الرتبيـة الوطنيـة  ي مـدارس 0191النصار، ًاد ورا د الابد الةرمي )   .43

اقمملةــة: ةراةــة حليليــة مقاررــة  ي ضــوء التوجهــا  الرتبويــة احلدينــة، ةراةــة 
مقدمــــة للقــــاء الســــنوي النالــــ  عشــــر لقــــاة  الامــــل الرتبــــوي، و ار  الرتبيــــة 

 والتالي ، الباحة. 
 ، الريات.التربية الوطنية هـ(،0104و ار  الرتبية والتالي  )  .44
ـــة هــــ(، 0199و ار  الرتبيـــة والتالـــي  )  .45 وثيقـــة مـــنهج الدراســـات االجتماعي

 ، الريات: مركز الت وير الرتبوي. والوطنية
التربيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف هــــ(، 0100و ار  الرتبيـــة والتالـــي  )  .41

 هـ.0109-0100الرابع االبتدائي كتاب الطالب، ط 
التربيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف هــــ(، 0100و ار  الرتبيـــة والتالـــي  )  .44

 هـ.0109-0100الرابع االبتدائي دليم المعلم، ط 
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ــة للصــف هـــ(، 0100و ار  الرتبيــة والتالــي  )   .48 ــة والوطني ــة االجتماعي التربي
 هـ.0109-0100الرابع االبتدائي كتاب النشاط، ط 

ـــاهج المفهـــوم، م( 9334فـــيت )الوكيـــل، حلمـــي امحـــد وحممـــد أمـــني اقم .49 المن
 . القاهر : مةتبة األجنلو اقمصرية.العناصر، األس 

التقـويم التربـوي أسسـه م(، 9330يوةف، ماهر لمساعيل وحمـ  الراغاـي ) .81
 ، الريات: مةتبة الر د.9،   وإجراءاته
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Abstract: This study aims to identify  the quality standards that must be taken into account in organizing  the courses in 

Saudi Arabia, to declare to what extent it corresponds to the viewpoint of teachers, and to produce a proposal  for the 

development of its components .The study sample consisted  of (133) teachers from Riyadh. The study applied a standard list 

made of (13) standards, and (51) special criteria. 
Results showed poor quality of the social and national curriculum for fourth grade in the light of the content analysis in an 

average of (2.20 ).The result of the overall average considering the correspondence of the curriculum to the quality standards 

of courses planning from the viewpoint of teachers was an average of (3.39). The study showed no significant differences 

regarding standards and overall degree in the study sample answers according to their field of specialization except for the 

standards (Keeping up with time changes) and (knowledge management). 

the differences in the standard (Keeping up with time changes )was in favor of history specialization with a level of (0.05) vs. 

a level of (0.01) for geography specialization. while both specializations were alike at the standard of (knowledge 

management)  at the level of (0.01). 
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 يوالسعادة والتحصيل الدراس ينمذجة العالقات السببية بين الذكاء الوجدان
 العام يالثانو  يالصف الثان طلبةلدى 

 صالح الدين حمدى محمد عبدالعال

 علم النفسرئيس قسم 
 يجامعة بنغاز  - والعلوم/ الواحات كلية اآلداب

 وليد شـوقى شفيـق سحلول

 أستاذ مساعد جبامعة امللك سعود
 مصر -لم أول )أ( فيزياء باللغات التجريبية بالزقازيق مع

 هـ41/4/4141  وقبل بتاريخ -هـ82/8/4141 قدم للنشر
 

وطالبـة  االب ـ( ط155)عينة مكونة من لدى  الدراسيوالسعادة والتحصيل  الوجداينإىل دراسة العالقات السببية بني الذكاء  هدف البحثالمستخلص: 
د فـرو  دالـة و جـو وقـد أاـارت نتـائخ ااتبـارإتإ إىل  ، والسـعادة مـن إعـداد البـاحثني.الوجـداينالـذكاء اسـتبان  طُبق عليهم . عامال الثانوي الثاينالصف ب

 والعلمــي األديب نيالتخصصـ بـةوجـدت فـرو  دالـة إحصــائي ا بـني طلكمــا   .فقـ  بُعـد إدرا  اننفعـانت يف( لصـا  البنــات 5051إحصـائي ا عنـد مسـتوى )
، الوجـداينكـل مـن الدرجـة الكليـة للـذكاء   يف( 5051، وعنـد مسـتوى )انجتماعيبُعد التواصل  يف( 5054عند مستوى ) العلميالتخصص طلبة لصا  

سار عل  قيم جيدة ملشارات حسـن املبابقـة امل منوذج حتليل ، حازأسلوب حتليل املسار بدون متغريات كامنةوباستخدام . الدراسيوالسعادة، والتحصيل 
 . عل  تبابق جيد للبيانات مع النموذج لمما يد

 
 الدراسيالتحصيل  -السعادة  - الوجداينالذكاء  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
علم النفس  يفظهرت حديث ا  ال من املفاهيم السيكولوجية 

، ومنذ ظهوره وهو حيظ  باهتماٍم واسع الوجداينمفهوم الذكاء 
درسون عالقته مبتغريات نفسية من ِقبل علماء النفس الذين ي

 حياة  يفأارى إلدراكهم بأمهية الوجدان 
 جناح  يف الوجداينالفرد النفسية، وإدراكهم لدور الذكاء 

 حياته العامة واملهنية، وارتباطه بصحة الفرد  يفالفرد 
 النفسية، واعوره بالسعادة.

أن األاخاص الذين ن يفهمون لغة املشاعر  املنبقيفمن 
جيد تكون عالقاهتم باآلارين سيئة، ون يتمتعون بشكٍل 

بصحة نفسية جيدة؛ فعل  سبيل املثال، إذا مل يتحكم الفرد 
أن يُغضب  غضبه داال حمي  العمل، فمن املمكن يف

العمل، وقد يفقد عمله. وكذلك إذا مل  يفزمالءه، ورئيسه 
 يفهم الفرد ويقدر مشاعر اآلارين، فإنه سيجد 

تكوين  القات اجتماعية ناجحة، أوإقامة ع يفصعوبة 
 .   (Ciarrochi et al., 2001: 25) صداقات

 من االل رب  الوجداينويتحدد مفهوم الذكاء 
توظيف املشاعر  يعين الوجداينالذكاء بالعاطفة؛ فالذكاء 

 والعواطف واننفعانت بذكاء. ويتضمن فكرتني مها: أن 
ن تفكرينا ذكي ا ، وأن يكو جيعل الوجدان تفكرينا أكثر ذكاء  
 (.14: 8551حنو حانتنا الوجدانية )معمرية، 

نه يركز بشكٍل ااص عل  معرفة كيف يُيسر الوجدان إ يأ
والذكاء بعضهما البعض ببريقة تبادلية، وذلك للوصول إىل 
مستوى مرتفع من التفكري، ومعاجلة املعلومات املتعلقة 

 حاسيسباننفعانت، باإلضافة إىل حتسني املشاعر واأل
(Mayer, 2000: 427.) 

 بقوله  (Mayer, 2001: 8) وهذا ما عرب عنه ماير
 ُُيثل القدرة عل  فهم واستخدام الوجداينن الذكاء إ

يعكس  وكذلك emotional information املعلومات الوجدانية
 عل  تعزيز الذكاء. emotional system الوجداينقدرة النظام 
 القدرة عل  التعرف عل  معاينإىل  ُيشري الوجداينوالذكاء 

  وعالقاهتا، وعل  التفكري وانستدنل ،اننفعانت
  املشكالت عل  أساس هذه اننفعانت وحل

(Mayer et al., 1999: 267). نالباحثو  ومن مث فقد جعل 
 what itإ أن تكون ذكي ا؟ يعينإماذا  يفالتفكري يعيدون 

means to be smart? ، اءالذك معاملفهو ليس IQ ، وهو ليس
 Mayer) احلياة يفجمرد أرقام، ولكنه يُعد أفضل منىبء للنجاح 

et al., 2000: 396.) 
 Thorndike إىل أعمال ثورنديكعود ت الوجداينوجذور الذكاء 

 Gardner ، وأعمال جاردنرانجتماعي( عن الذكاء 4285)
 بني األاخاص وانجتماعي الشخصي ( عن الذكاء4224)
(Petrides et al., 2004: 574،)  جمال  يفولكن التقدم الواضح

 Payne ( يرجع إىل باين4225قبل عام ) الوجداينالذكاء 
هذا  يفالكبت اهلائل ملشاعرنا أاار إىل أن  الذي( 4221)

 :Mayer et al., 2000) الوجداينالعامل املتحضر قد أعا  منونا 

 Mayer & Salovey وُُتثل أعمال ماير وسالويف (،396
 إذ؛ الوجدايندراسة الذكاء  يف( نقبة حتول 4224 -4225)

مت حتديد املصبلح وتعريفه بشكٍل واضح. مث ااع هذا 
لـ  الوجدايناملصبلح بشكٍل كبري عند ظهور كتاب الذكاء 

 Goleman (4221) (Mayer, 2001: 7.) جوملان

عقلني الفرد ُيتلك  ( أن81-81: 8555)جوملان ويرى 
يشعر، ومها يعمالن مع ا  ير، وآار عاطفيفك يأحدمها منبق

 املنبقيوتزود عمليات العقل  يتناغم دقيق؛ فالعاطفة تغذ يف
عل  تنقية  املنبقييعمل العقل  يف حنيباملعلومات، 

 ، وأحيان ا يعرتض عليها. كما يمداالت العقل العاطف
يوجد بينهما تنسيق دقيق رائع؛ فاملشاعر ضرورية للتفكري، 

للمشاعر، لكن إذا جتاوزت املشاعر حدود  والتفكري مهم
 يبغ   الذي يالتوازن، عندئذ تكون الغلبة للعقل العاطف

 . املنبقيعل  العقل 
عل   ةقدر النفعانت أو تعوِّ  من نتشجع هبا ا ال والدرجة 

التفكري، والتخبي ، ومتابعة التدريب لتحقيق هدف بعيد، 
  ال  يعل  حل املشكالت وغري ذلك، ه ةقدر الو 

 الذهنية الفبرية، وبذلك  تهاننتفاع بقدر  يفة الفرد حتدد كفاء
 قوة  الوجداينالذكاء  د  احلياة. وهبذا املعىن يع يف هحتدد أداء

سواء كان عل  مستوى  الفرد تشثر بشكٍل كبري عل  قدرات
 (.484-485: 8555تسهيلها، أو التدال فيها )جوملان، 
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تسيري احلياة وما  يفساسي ا ومن مث فالوجدان يلعب دور ا أ
 تشدييصاحبها من القرارات الشخصية؛ فاملشاعر العنيفة 

باملشاعر ُيكن أن  الوعين نقص إنضبراب املنبق، كما 
يتوقف عليها  ال يكون مدمر ا وااصة عند اختاذ القرارات 

فيها التفكري  ين قرارات احلياة متجددة ون يكفإ إذمصائرنا، 
منا تتبلب إىل جانبه املشاعر وحكمة فحسب، وإ املنبقي

 (.11: 8555العاطفة )روبنس وسكوت، 
دوافع ألفعالنا، وابب ا للتعامل  هيجوهرها  يففاننفعانت 

 مع احلياة، وأصل كلمة انفعال مشتق من الفعل الالتيين
motere  مبعىن يتحر ، تسبقه البادئةe  التحر   تعين ال
فعال يتضمن نزوع ا إىل القيام إاارة إىل أن كل ان يفبعيد ا، 

 (. 84: 8555بفعٍل ما )جوملان، 
 يفحجر الزاوية  هيحكمة سقراط إاعرف نفسكإ  تعد  و 

الفرد مبشاعره عند حدوثها.  يوع ، وتعينالوجداينالذكاء 
مبشاعرنا أو انفعانتنا، أو عواطفنا،  الوعيبالذات هو  والوعي

عواطف واننفعانت بأفكارنا املرتببة هبذه ال الوعيوكذلك 
 (. 445-452: 8555)روبنس وسكوت، 

ُُيثل قدرة الفرد عل  إدرا  مشاعره  الوجداينفالذكاء  من مثو 
والتعبري عنها، واستخدام هذه املشاعر، وإدارة مشاعره 

 (.Salovey et al., 2003: 280)ومشاعر اآلارين 

، وكذلك إدارة ذاتهعل  إدارة  ة الفردول عن قدر ش وهو املس
 الشخصية  ةيااحل يفباآلارين؛ فكل يوم سواء  هعالقات

 ءذكاالأو العملية تُتاح أمامنا العديد من الفرص واخليارات، و 
حتديد هذه الفرص، وكيفية  يف يساعد الذيهو  الوجداين
   (.Lynn, 2002: 2)اقتناصها 

 emotionبشكٍل عام كنسبة الوجدان  الوجداينوُيشار للذكاء 

quotient نه قدرة الفرد عل  أن يكون واٍع مبشاعره عل  أ
اخلاصة وقادر عل  ضببها وإدارهتا، وكذلك مشاعر اآلارين. 

ومها: أن تفهم  الوجداينويوجد مظهران أساسيان للذكاء 
نفسك، وأهدافك، وطموحاتك، واستجاباتك، وسلوكياتك. 

 (. Carter, 2005: 114)وأن تفهم اآلارين ومشاعرهم 

بأنه  (Salovey & Mayer, 1990: 189)اير وم ويعرفه سالويف
القدرة عل  مراقبة مشاعر وانفعانت الفرد واآلارين، والتمييز 
بينها، وكذلك القدرة عل  استخدام هذه املعلومات لتوجيه 

 تفكري الفرد واألحداث. 
يتمايزان تبع ا لبر  القياس  الوجداينويوجد بناءان للذكاء 

 emotionalكسمة   داينالوجاملستخدمة ومها: الذكاء 

intelligence  traitفعالية الذات الوجدانية كسمة املتعلقة  أو
بالتصرفات اننفعالية، وإدراكات الذات املقاسة بالتقرير 

 emotionalكقدرة   الوجداينالذكاء  يف حني. الذايت
intelligence  abilityالقدرة اننفعالية املعرفية املتعلقة  أو

تقاس بااتبار  ال ة املرتببة باننفعانت بالقدرات املعرفي
 (.Petrides et al., 2007: 151)األداء األقص  

ن ايوجد اجتاه فإنه، الوجداينوبالرغم من تعدد مناذج الذكاء 
لقدرة، وُيثله منوذج ماير ا تناوله، األول: هو منوذج يفن ارئيس

لية عل  أنه قدرة عق الوجداينيتعامل مع الذكاء  و، وهوسالويف
: هو النماذج املختلبة، والثاين مثله مثل أنواع الذكاء األارى.

أون، ومنوذج جوملان، وهذا التصور يتعامل -وُيثلها منوذج بار
  .السمات والقدرات من عل  أنه الي  الوجداينمع الذكاء 
 & Mayer) منوذج ماير وسالويف يف الوجداينوالذكاء 

Salovey, 1997: 10) من القدرات العقلية  عبارة عن منظومة
: القدرة عل  إدرا  اننفعانت هيتضم أربعة مكونات، 

بدقة، وتقييمها والتعبري عنها. والقدرة عل  توليد اننفعانت 
أو الوصول إليها لتسهيل عملية التفكري. والقدرة عل  فهم 
اننفعال واملعرفة اننفعالية. والقدرة عل  تنظيم اننفعانت 

 .يوالعاطف يلعقللتسهيل النمو ا
  من مخس (Bar-On, 2006: 15)أون -ويتكون منوذج بار

 : كفايات اخصية. وكفاياتهيكفايات ن معرفية، و 
اجتماعية )ااصة بالعالقات بني األاخاص(. وإدارة 

 واملزاج العام. ،تكيفقدرة عل  الوال ،الضغوط
ويتبىن الباحثان منوذج جوملان ألنه منوذج ُيزج قدرات الذكاء 

اصائص  يفمع مسات واصائص الشخصية متمثلة  لوجداينا
 يفجتعل الفرد فعان   ال الصحة النفسية، والدافعية، والقدرات 
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للتفاعل  بلبةقدرات حيتاجها ال هياملشاركة انجتماعية. و 
ن يقتصر فق   الذي الدراسيداال بيئة التعلم، وللتحصيل 

إمنا يتضمن عل  اكتساب املعلومات واملهارات العلمية، و 
مهارات اجتماعية ُتكتسب داال سيا  حجرة الدراسة أثناء 

 التفاعل مع املعلمني والزمالء.
بأنه:  الوجداينالذكاء  (Goleman, 2001: 28) ويعرف جوملان

عبارة عن القدرة عل  التعرف عل  مشاعرنا، ومشاعر 
اآلارين، وعل  حتفيز ذواتنا، وعل  إدارة انفعانتنا وعالقاتنا 

 يف الوجداينع اآلارين بشكٍل فعال. وبذلك يتكون الذكاء م
، الذايت الوعي :هيمنوذج جوملان من مخسة مكونات، و 

 تصف الكفايات الشخصية هيوتنظيم الذات، والدافعية؛ و 
personal competencies ،وُتثل معرفة الشخص بانفعانته ،

 هيو  التعاطف، واملهارات انجتماعية؛و  وقدرته عل  إدارهتا.
، وُتثل social competencies تصف الكفايات انجتماعية

معرفة الشخص بانفعانت اآلارين، وقدرته عل  التفاعل 
 معهم.

بشيء من التوضيح  الوجداينوُيكن عرض مكونات الذكاء 
 (441-441: 8551، : )السمادويناآليتعل  النحو 

ويشري إىل معرفة الشخص انفعانته،  :الذاتي الوعي( 4
استخدامها نختاذ القرارات بكل ثقة. فإذا مل نكن قادرين و 

عل  إدرا  مشاعرنا، فسيكون من الصعب علينا إدرا  
 مشاعر اآلارين.

قدرة الفرد عل  إدارة انفعانته،  وتعين إدارة االنفعاالت:( 8
وأفكاره، ومشاعره ببريقة متوافقة ومرنة عرب مواقف وبيئات 

أم مادية. ومن مث فهو ن يسمح  كانت اجتماعيةأخمتلفة سواء 
موقف أن يشثر عل  حالته املزاجية، كما يركز عل  أفعاله  يأل

جيب أن يقوم به، كما يعرب عن مشاعره ببريقة  الذيوما 
 إجيابية. 

ويشري هذا املكون إىل أن الشخص يعتمد عل   الدافعية:( 4
 حتقيق أهدافه؛ فاحلوافز الداالية مثل يفقوة دافعة داالية 

 انطالع تكون أكثر أمهية وتأثري ااملتعة بالعمل، وحب التعلم، و 
دفع الفرد للعمل واإلبداع من احلوافز اخلارجية كاملال  يف

 واملنصب.
قدرة الفرد عل  إدرا  ما يشعر به  عينيو  التعاطف:( 1

اآلارون، ومعرفة ما حيسون به، وهو أمر يستلزم قدرتنا عل  
 سنا أون .فهم ذواتنا واستشعار أحاسي

قدرة الفرد عل  تكوين  وتعين :المهارات االجتماعية( 1
عالقات مع اآلارين، والتفاعل معهم بفاعلية، وقدرته عل  

 قيادهتم، وبناء رواب  اجتماعية، وإدارة الصراع. 
منوذجه،  (Goleman, 2001: 28-29)جوملان وقد عدل 

كفاية،   85إىل  81من  الوجداينالذكاء وافض كفايات 
ة للذكاء أربعة جمانت رئيس إىل وكذلك افض األبعاد

 الوعي، إدارة الذات، الذايت الوعي: هي، و الوجداين
إطار بعدين  يف، وقسمها ، وإدارة العالقاتانجتماعي

 كما .انجتماعي، والبعد الشخصيرئيسني، ومها: البعد 
 (:4جدول ) يفيتضح 

 المعدل لماننموذج جو  في الوجدانيالذكاء أبعاد ( 1جدول )
 )كفاية اجتماعية( اآلخـــر )كفاية شخصية( الـــذات 

راك
إلد

ا
 

 الذاتي الوعي
 الثقة بالذات -التقييم الدقيق للذات  - الذايت الوجداين الوعي

 االجتماعي الوعي
 يالتنظيم الوعي -توجه اخلدمة  -التعاطف 
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 إدارة الذات
 - يقظة الضمري - الوفاء )اإلاالص الشديد( -ضب  الذات 

 املبادرة  –حافز اإلجناز  -القدرة عل  التكيف 

 إدارة العالقات
القيادة  –إدارة الصراع  -التواصل  –التأثري  –تبوير اآلارين 

  والتعاون يالعمل اجلماع -بناء الرواب   - لتغيريلتحفيز ال -
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أن  (Cote & Hidege, 2011: 56)ويذكر كوت وهيديخ 
نت والعواطف تشثر عل  سلوكيات واجتاهات إظهار اننفعا

جهود ا  ييبذل األفراد عن وع ومن مثارين، اآل ومشاعر
 يظهروهنا لآلارين. ال لتعديل تلك اننفعانت 

وجيب أن نالحظ أننا ن نشعر طوال الوقت بنوٍع واحد من 
اننفعال، وأن تقلبات الظروف مبا فيها من سعادة وتعاسة 

ااصة، وحتتاج إىل قدر من التوازن. ون للحياة نكهة  يتعب
عل  ضب   ةقدر ال يفالعاطفية يكمن  ةسعادالاك أن مفتاح 

 (.812: 8551، السمادوين نفعانت املزعجة دائم ا )نا
( أن سر السعادة هو أن 488-484: 4221)راسل ويقول 

يوسع الشخص من اهتماماته بقدر اإلمكان، وحياول أن جيعل 
 ا تكون ود ا، وأقل ما تكون عدائية.اهتماماته أكثر م

 الوجداين الذكاء تناولت ال  السابقة الدراسات بعض وتشري
عن  بالرضا يرتب  إجيابي ا أنه إىل املتغريات ببعض وعالقته

 Sonal(، 8551مثل دراسة جودة ) احلياة، والسعادة

(2009) ،Bahrololoum (2012) . 

املشاعر اإلجيابية، والسعادة اسم يُبلق عل  قباع عريض من 
ويرتاوح من انرتياح إىل الفرح وانبتهاج الشديدين، وُيكن أن 

من الشعور خبيبة  -احلزن والبشس–ترتاوح املشاعر املضادة هلا 
: 8548، ماكونيل) يأمل طفيفة إىل املرض وانكتئاب املرض

82.) 
له حييا موضوعي ا، وتكون  الذيواإلنسان السعيد هو ذا  

تلك يستمد سعادته من و  ،رة واهتمامات واسعةانفعانت ح
اهتمام وحمبة  حموربدورها جتعله ال  ؛ انهتمامات واننفعانت

، فاإلفادة من اننفعانت بالنسبة إىل كثريين من اآلارين
 (.421: 4221للسعادة )راسل،  يسبب قو 
( أن العواطف تنقل معلومات 14: 8548)جروان ويذكر 

ن إ، كما واإلنساين يلفرد مبحيبه املادومعرفة حول عالقات ا
 السعادة تشري عادة  إىل عالقات ود وانسجام مع اآلارين 
 ال ومصبلح السعادة ينتمي إىل تلك الفئة من الكلمات 
هلا  ييعرف معناها اجلميع، لكن ن يستبيع أحد أن يعب

 للسعادة معاٍن خمتلفة اعتماد ا عل  ما إذا كناو . حمدد ا تعريف ا
هلا؛ فاملعىن  الشخصيأو  املوضوعيكشف املعىن نست

اعور الفرد بالرفاهية والسالم  يعينللسعادة قد  املوضوعي
من الناحية الذاتية بالدرجة تُوصف السعادة  يف حنيواحلرية، 

بشكٍل  أمجعيُقيم هبا الشخص جودة حياته  ال 
 .  (O’Rourke & Cooper, 2010: 95)إجيايب

عريف السعادة آلنف السنني دون ولقد ناقش الفالسفة ت
راء. فمفهوم السعادة خيتلف إىل اآل يف يائالتوصل إىل توافق هن

يُعد   Aristotleحٍد كبري بااتالف املنظرين. فعند أرسبو 
حني  يفاته عنصر ا حامس ا لتحقيق السعادة. إدرا  الفرد إلمكان

من وجود املتعة وغياب  Benthamتتألف السعادة عند بنثام 
وفق ا لبعض املنظرين املعاصرين  األمل. وباملثل، فإن السعادة

احلياة مثل قبول الذات  يفتظهر عندما تتحقق اروط معينة 
self-acceptance ،البيئي والتمكن environmental 

mastery، الشخصي والنمو personal growth والترابط ،

relatedness (Oishi et al., 2007: 346). 

مل يعد مفهوم السعادة حكر ا عل  ما يبلقه  وعل  العموم
 الفالسفة واملتأملون من آراء من االل جتارهبم
 يفأو انبباعاهتم الشخصية، بل أاذ هذا املفهوم يظهر 

من االل دراسات حبثية جُترى عل   العلميميادين البحث 
عامة الناس بتببيق ااتبارات نفسية مبعايري ااصة )الشويخ، 

8544 :11.) 
ومن   آار،لف الشعور بالسعادة والتعبري عنها من فرٍد إىلوخيت

مرحلة عمرية إىل أارى، ومن ثقافة إىل أارى؛ فقد يكون 
لسعادة فرد ما، وقد يكون تأكيد  االتحصيل واإلجناز مصدر  

 يفيكون النجاح  يف حنيآار،  الذات مصدر السعادة لفردٍ 
يكون  وقد احلياة الزوجية والعمل هو قمة السعادة لدى آار،

احلياة هو السعادة الشعور باألمن وانطمئنان والرضا عن 
السعادة أهم مبلب من مبالب  بق ار. لذا تآبعينها لدى 
يسع  لتحقيقها  ال احلياة ومن أهم أهدافه  يفاإلنسان 
 (.448: 4224)أرجايل، 

وتتضمن السعادة بشكٍل عام ثالثة عناصر عل  األقل: اعور 
ور أقل سلبية، والرضا عن احلياة. وكل واحد أكثر إجيابية، اع

 ويُعد  مة من السعادة؛ هممن العناصر الثالثة ُُيثل لبنة 
العنصران األوليان من املكونات الوجدانية، ويعكسان املتعة، 
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املقام األول  يفاملكون الثالث  حني  يُعد   يفومظاهر السعادة، 
الفرد احلالية  مكون ا معرفي ا، ويعتمد عل  تقييم ظروف حياة

 .(Gruber et al., 2011: 222)والسابقة 
السعادة ُُيكن تصورها مفاهيمي ا من حيث  يفومكونات املتعة 

  إجيايبإليها كتأثري  كما يشار  ،زيادة املشاعر اإلجيابية
كما يشار إليها كتأثري   ،واخنفاض املشاعر السلبية ،أو املتعة
 .(Gruber et al., 2011: 222) استياء أو سليب

وتبدأ الرحلة حنو السعادة بالنسبة إىل الكثريين منا مبا يشبه 
ما  ايءحيدث  إذأو نقبة التحول؛  ساعة حماسبة الذات،

جيعلك تتفحص نفسك، واحلياة  الذييهز  بقوة إىل املدى 
ذلك الوقت بأنه  يفتعيشها حىت تلك اللحظة، وستشعر  ال 

 يفلتغيري بعض األمور  يتعني عليك أن تبذل جمهود ا إجيابي ا
 (.882: 8545سبيل مسعا  حنو السعادة )تيد و جون، 

( خمبب ا يوضح أنه 412: 8548، ماكونيلوقد وضعت )
ا قدر  من املمكن وضع روتني يضمن لك أن تصبح سعيد 

 (:4اكل ) يفاإلمكان، يتمثل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( خطة للسعادة الشخصية1شكل )
 إذاملتعمد لتحقيقها،  السعيل فالسعادة ن تتحقق من اال

ثناء انشغالك ألنشبة أارى؛ فالسعادة تتم أ فرعيهنا نتاج إ
نك إذا قمت بتنظيم حياتك إ يبعمل أاياء أارى، أ

فعلها،  يفترغب  ال بشكٍل عام وفعلت األاياء اجليدة 
فستحدث السعادة من تلقاء نفسها، فقصد السعادة  

تائخ املرغوبة إىل الن يشديحد ذاهتا ن  يفكهدف 
 (.2-1: 8548، ماكونيل)

ن  إ إذون يعزل األاخاص السعداء أنفسهم عن العامل، 
ا ينبع من انشغاله  اآلارين، وكذلك بكون الشخص سعيد 

ينبع من تنظيم مشاركته داال جمتمعات متعددة، 
التعبري عن أنفسهم،  يففاألاخاص السعداء جيدون سبال  

لشخصياهتم، ولنظرهتم الفريدة ُيثل متنفس ا  الذيوهو األمر 
 (.882: 8545إىل العامل )تيد و جون، 

فشبكة عالقات الفرد، والتمتع برواب  اجتماعية قوية رمبا 
جتعله أكثر  إذيعزز من الشعور بالسعادة؛  ايءيكون أهم 

قابلية لالستمتاع باحلياة، وتساعده عل  الشعور هبويته 
 (.414-415: 8545وتقديره لذاته )جريتشن، 

وأفضل السبل جللب السعادة إىل نفسك هو إسعاد اآلارين 
من حولك. وأحد أفضل السبل إلسعاد اآلارين من حولك 

ا )جريتشن،   (.411: 8545هو أن تكون أنت سعيد 
 الوجداين الذكاء يف وقدرات مهارات ُيتلك الذي والبالب
 اربته حيث من الدراسية املواد التعامل مع عل  قدرة أكثر

ال أتلقى التقدير فى العمل، هناك 

شجار دائم فى المنزل، أشعر بالذنب 

 أن أفعل؟ يماذا يمكنن –طوال الوقت 

ألطفال إلى السينما، كيف؟ اصطحاب ا

 يأستمتع به، غمر جسد شيءالعمل على 

فى حوض االستحمام مع الموسيقى 

من هذه  يفعل أ هل يمكنني –والهدوء 

 األشياء اآلن؟ 

 فعل المزيد من هذا

إيجاد طرق جديدة 

 ألصبح أكثر سعادة

 عمل القليل من هذا

اكتشاف األسباب 

 جذورها ومعالجتها من

هل أشعر 

أفضل  يأنن

حاالً أو أكثر 

 سعادة؟

أُحسن  ، إننينعم

أريد أن  – يسعادت

أستمر قى تحسين 

 بالسعادة يشعور

، ربما ال أريد ال

بالفعل أن أصبح 

ال  يسعيًدا، أو أنن

 أعرف كيفية التغيير

تحديد األشياء 

التي تسببت فى 

خص ش تعاسة

 مثلي

اتخاذ قرار 

بأن أصبح 

 دةأكثر سعا

تحديد متى  -

أكون أكثر 

 سعادة. 

ما مصادر  -

ذلك )الحالية 

 والماضية؟(
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 فإن ومن مثتفاعال ،  أكثر ألنه اآلارين من اكتسبها ال 
 اآلارون هبا يكتسب ال  والوسائل البر  معرفة عل  قدرته

 التفاعل هذا أن إىل إضافة   أفضل، تصبح املعرفة واملعلومات
 أهدافه ووضع أفقه، اربته، وسعة من يزيد اآلارين مع

يكون  اأيض   األكادُيي، للتحصيل كدافع تعمل ال  البعيدة
 املادة عن وانستفسار املعلمني، مع التواصل عل  قدرة أكثر

الوجداين املرتفع أكثر   الذكاء البالب ذا نإ كما الدراسية،
التحصيل  إجيابي ا عل  نعكسوهذا ي ،انبساط ا وتفاؤن  

 (.482: 8552األكادُيي )املساعيد، 
ثُر سوف يُركز عل  حبث عالقات التأثري والتأ احلايلوالبحث 

. وذلك الدراسي، والسعادة، والتحصيل الوجداينبني الذكاء 
ملا وجده الباحثان من وجود راببة نظرية قوية بينهم؛ 

منبئ ا جيد ا عما إذا كان الفرد قادر ا  يُعد   الوجداينفالذكاء 
 Lopes)عل  تكوين ابكة عالقات اجتماعية جيدة أم ن 

et al., 2003: 643)، ألذكياء يتعاملون ويفرتض عادة  أن ا
يصبحون أكثر سعادة   ومن مثبشكٍل أفضل مع احلياة، 

(O’Rourke & Cooper, 2010: 95)،   ن العواطف إكما
غاية األمهية بالنسبة للعملية الرتبوية  يفوالدوافع تلعب أدوار ا 

)التعليم والتعلم( برمتها، ألهنا مسشولة عن حتريك اننتباه 
: 8548ي  الذاكرة )جروان، يقود إىل التعلم وتنش الذي
11.) 

 مشكلة البحث: 
 :اآلتيةالتساؤنت  يف احلايلُيكن حتديد مشكلة البحث 

البنني والبنات  متوسبات درجاتهل توجد فرو  بني  -4
، الوجداينالذكاء  يفالعام  الثانوي الثاينالصف  طلبةمن 

 ؟الدراسيوالسعادة، والتحصيل 
 بةطل متوسبات درجاتهل توجد فرو  بني  -8

 الثانوي الثاينالصف ب العلميوالتخصص  األديبالتخصص 
 ؟الدراسي، والسعادة، والتحصيل الوجداينالذكاء  يفالعام 
ما أفضل منوذج حتليل مسار يُفسر العالقات السببية  -4

 الدراسي، والسعادة، والتحصيل الوجداينبني أبعاد الذكاء 
 العام ؟  الثانوي الثاينالصف  طلبةلدى 

  حث:أهداف الب
 إىل: احلايل يهدف البحث

الذكاء  يفالتعرف عل  الفرو  بني البنني والبنات  -4
 .الدراسي، والسعادة، والتحصيل الوجداين

 األديبالتخصص  طلبةالتعرف عل  الفرو  بني  -8
، والسعادة، الوجداينالذكاء  يف العلميوالتخصص 
 .الدراسيوالتحصيل 

ار يكشف عن التوصل إىل أفضل منوذج حتليل مس -4
مسارات العالقات )أو التأثريات( الدالة إحصائي ا بني أبعاد 

 طلبةالذكاء الوجداين، والسعادة، والتحصيل الدراسي لدى 
 الصف الثاين الثانوي العام.

  أهمية البحث: 
جانبني: أحدمها نظري،  يف احلايلتتمثل أمهية البحث 

 واآلار تببيقي:
 علم جمال يف متغرياته أمهية من وتأيت :النظرية األهمية -4

 إذ؛ عامة بصفة يالرتبو  اجملال ، ويفااصة بصفة النفس
 انجتماعية الفرد مهارات الوجداين يتناول الذكاء

الرؤية  هذه أن اك املعرفية، ون إىل باإلضافة واننفعالية
 الفرد ثراء ا لقدرة أكثر صورة تقدم للذكاء التعددية

تكمن   . ومن مثIQار معي من أكثر جناحه وإمكانات
ملتغريات  ينظر  إطار إضافة يف األمهية النظرية للبحث

والبحوث  التوصيات من جمموعة إضافة وكذلك البحث،
تفسري العالقات السببية بني متغريات ، وأيض ا يف املقرتحة

البحث وذلك لندرة البحوث ال  حاولت منذجة هذه 
  العالقات وااصة يف الثقافة العربية.

 تفيد قد نتائجه أن من وُتكتسب :التطبيقية ةهميألا -8
 لدى كل الوجداين الذكاء مكونات تنمية عل  احلرص يف
 ذات املكونات ااصة وبصفة واملعلمني، بلبةال من

 .الدراسيالسعادة والتحصيل  عل  املباارة التأثريات
 يفإثارة اهتمام الباحثني إلجراء املزيد من البحوث وكذلك 

 يفإىل حتسني العملية التعليمية  يشديمما هذا اجملال 
 مدارسنا.
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 مصطلحات البحث: 
 Emotional intelligence: الوجدانيالذكاء  -1

بأنه قدرة الفرد عل  إدرا   الوجداين الذكاء الباحثان يعرف
انفعانته، والتحكم فيها، وحفز ذاته لتنظيم انفعانته، 

للتواصل  ماعيةت انجتامن املهار  جملموعة امتالكه وكذلك
 معهم.  مع اآلارين، وتعاطفه

 :هي مكونات مخسة الوجداين وللذكاء
  :Emotional perceptionإدرا  اننفعانت  -

 الذاتية، ومعرفة انفعانته إدرا  عل  الفرد قدرة ويعكس
 اآلارين. انفعانت

 :Emotional management إدارة اننفعانت -
 انفعانته، والتعبري يفعل  التحكم  الفرد قدرة ويعكس
 عنها. الدقيق

 :Motivational regulationتنظيم الدافعية  -
 العقبات. يبنجاح، وختب إلجناز املهام الذات ويعكس حفز

 :Social communication انجتماعيالتواصل  -
مهارات التعامل مع اآلارين بفعالية وجناح، والتأثري عكس يو 

 فيهم.
 :Empathy التعاطف -
 لآلارين اننفعالية احلالة فهم عل  قدرة الفردكس ويع

 .فيها ومشاركتهم
قاس إجرائي ا من االل الدرجة الكلية ال  سيحصل عليها يو 

ألغراض  ةاملعد الذكاء الوجداين ةستباناأفراد العينة عل  
 الدراسة احلالية.

 Happiness: السعادة -2
قلية تتسم السعادة بأهنا حالة انفعالية وع الباحثان يعرف

باإلجيابية، يسودها مشاعر الرضا وانبتهاج والسرور واملتعة 
 يفوالتفاؤل واألمل واإلحساس بالقدرة عل  التأثري 

 .إجيايب بشكٍل األحداث 
وتقاس إجرائي ا من االل الدرجة الكلية ال  سيحصل عليها 

ألغراض الدراسة  ةالسعادة املعداستبانة أفراد العينة عل  
 احلالية.

 Academic achievement :الدراسيالتحصيل  -3

 املواد الدراسية مقدر ا بالدرجة يف بلبةحققه ال الذياإلجناز 
 الكلية.

 :الحاليالبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث 
 والسعادة: الوجدانيتناولت الذكاء  التيأواًل: البحوث 
، الوجداين( إىل معرفة أبعاد الذكاء 8558) هدف اخلويل

ومعرفة الفرو  بني هذه األبعاد نتيجة ااتالف اجلنس، 
( من طلبة 822وتقدير الذات، والسعادة، والقلق لدى )

اجلامعة، ووجد فروق ا دالة إحصائي ا بني البنني والبنات لصا  
، ولصا  البنني تعاطفإدارة اننفعانت وال يبعد يفالبنات 

ادة لصا  السع يومنخفض يبعد الدافعية. وبني مرتفع يف
، وإدارة اننفعانت، الذايت الوعيأبعاد  يفالسعادة  يمرتفع

 والدافعية، واإلمباثية. 
 ,Furnham & Petrides)درس فرهنام وبرتيدز  يف حني

( 22لدى )والسعادة  الوجداينالعالقة بني الذكاء  (2003
عالقة موجبة دالة إحصائي ا بني من طلبة اجلامعة، ووجدا 

وأنه ُيكن التنبش بالسعادة من والسعادة،  ينالوجداالذكاء 
، ومل جيدا عالقة بني القدرة املعرفية وكل من الوجداينالذكاء 

 .الوجداينالسعادة من الذكاء 
( إىل الكشف عن مستويات الذكاء 8551وهدفت جودة )

( من طلبة 844والثقة بالنفس لدى )والسعادة  الوجداين
 الوجدايندان  بني الذكاء اجلامعة، ووجدت ارتباط ا موجب ا 

 يفوالسعادة والثقة بالنفس، ومل جتد فروق ا حسب النوع 
 والسعادة والثقة بالنفس. الوجداينالذكاء 

( إىل معرفة طبيعة 8551) الفضلي اخلضر، و   سعحني  يف
( 821والسعادة لدى ) الوجداينالعالقة احملتملة بني الذكاء 

ارتباطات إجيابية دالة من طلبة اجلامعة، وأظهرت النتائخ 
، وأنه ُيكن التنبش الوجداينإحصائي ا بني السعادة والذكاء 

، ومل تسفر النتائخ عن الوجداينبدرجة السعادة من الذكاء 
مقياس السعادة، لكنها   يففرو  جوهرية بني اجلنسني 
 الوجداينمقياس الذكاء  يفكشفت فروق ا جوهرية بينهما 

 لصا  اإلناث.



 ...لدى  منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول:

 

911 

التعرف عل  العالقة  (Sonal, 2009) سونال حاول يف حني
( من طلبة 421لدى )والسعادة  الوجداينبني الذكاء 

يرتب  ارتباط ا  الوجدايناجلامعة، وتوصل إىل أن الذكاء 
تعاطف، وإدارة )ال يموجب ا دان  بالسعادة باستثناء بعد

 ينه ُيكن التنبش بالسعادة من بعدإاننفعانت(، كما 
)تنظيم اننفعانت، وإدارة اننفعانت(،  ينالوجداالذكاء 

ووجد أن البنات لديهن مستوى من السعادة أعل  من 
 البنني.

تأثري  (Khosla & Dokania, 2010)وحبث اوصال ودوكانيا
وتنظيم اننفعال واملشاعر  الوجداينالسعادة عل  الذكاء 

( من طلبة اجلامعة، ووجدا أن السعداء لديهم 855لدى )
ومشاعر إجيابية أكثر من غري السعداء. كما  ذكاء وجداين
أكثر  غري السعداء لديهم ذكاء وجداين ببالوجدا أن ال

 تدايالبالبات السع يف حني، تدايمن البالبات غري السع
 السعداء. ببالأكثر من ال لديهن ذكاء وجداين

العالقة بني الذكاء  (Bahrololoum, 2012) ودرس هبرولولوم
( من طالبات اجلامعة، 458والسعادة لدى ) الوجداين

 الوجداينوتوصل إىل وجود ارتباط دال إحصائي ا بني الذكاء 
 أفضل منبئ للسعادة. د  يع الوجداينوالسعادة، وأن الذكاء 
 ,.Khosroshahi et al)وآارون هيكما حبث اوسرواا

ومسات  والسعادة الوجداينالذكاء  العالقة بني (2013
 اارتباط  وجدوا اجلامعة، و  ة( من طلب855لدى )الشخصية 

ُيكن التنبش  هوالسعادة، وأن الوجداينالذكاء بني  موجب ا
 .الوجداينالذكاء من  لسعادةبا

 الوجدانيالذكاء بين تناولت العالقة  التيثانًيا: البحوث 
 :الدراسيوالتحصيل 

إىل فحص أثر الذكاء  (Farooq, 2003) هدف فارو 
( من طلبة 811لدى ) الدراسيعل  التحصيل  الوجداين

املرتفع  الوجدايناملرحلة الثانوية، ووجد أن مستوى الذكاء 
املستوى  يف حني، الدراسييشثر إجيابي ا عل  التحصيل 

يشثر سلبي ا عل  التحصيل  الوجدايناملنخفض للذكاء 

الذكاء  يفة بني البنني والبنات ، ومل جيدا فروق ا دالالدراسي
 .الوجداين

دور الذكاء  (Petrides et al., 2004) ودرس برتيدز وآارون
املدرسة  يف بلبة، وسلو  الالدراسيالتحصيل  يف الوجداين
( من طلبة املرحلة الثانوية، ووجدوا أن الذكاء 115لدى )
يتوس  العالقة بني القدرة العقلية والتحصيل  الوجداين

املستوى املرتفع من الذكاء  يو ذ بلبةن الإ، كما اسيالدر 
أقل احتمان  للغياب بعذر، وأقل احتمان   نيكونو  الوجداين

 للتسرب من املدرسة.
عالقة الذكاء  (Aremu et al., 2006)وفحص أرُيو وآارون 

لدى واملشاركة األسرية  الدراسيبالتحصيل  الوجداين
وتوصلوا إىل أنه ُيكن ( من طلبة املرحلة الثانوية، 155)

واملشاركة  الوجداينالذكاء من  الدراسيالتنبش بالتحصيل 
  .األسرية

 الوجداين( إىل معرفة الذكاء 8552) املساعيدوهدف 
واملستوى  الدراسيوعالقته بكل من دافع اإلجناز والتحصيل 

( من طلبة 415لدى ) الدراسيوالتخصص  الدراسي
وكل  الوجدايندان  بني الذكاء  اجلامعة، ووجد ارتباط ا موجب ا

، كما وجد فروق ا بني الدراسيوالتحصيل دافع اإلجناز من 
 التخصصات الدراسية لصا  التخصصات األدبية، وكذلك

 فروق ا بني املستويات الدراسية لصا  الفرقة الرابعة. وجد
 & Ogundokun)كما فحص أوجندوكن وأدييمو 

Adeyemo, 2010)  والدافعية األكادُيية  داينالوجأثر الذكاء
( من طلبة املرحلة 4114لدى ) الدراسيعل  التحصيل 

من  الدراسيالثانوية، وتوصال إىل أنه ُيكن التنبش بالتحصيل 
 الوجداين، وكان الذكاء والدافعية األكادُيية الوجداينالذكاء 

 .الدراسيأقوى املنبئات بالتحصيل 
 ,.Tamannaifar et al)حني هدف تامانفري وآارون  يف

والثقة بالذات  الوجداينإىل دراسة عالقة الذكاء  (2010
( من طلبة 1515لدى ) الدراسيوتقدير الذات بالتحصيل 

وتقدير الذات عل   الوجدايناجلامعة، ومل يوجد تأثري للذكاء 
 .الدراسيالتحصيل 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
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إىل  (Nooraei & Arasi, 2011) يوأراس يوهدف نورائ
والتحصيل  الوجداينة بني الذكاء دراسة العالقة احملتمل

( من طلبة اجلامعة، وتوصال إىل وجود 221لدى ) الدراسي
 الوجداينالذكاء  يارتباط موجب دال إحصائي ا بني بعد

، وإدارة العالقات انجتماعية( انجتماعي الوعي)
نه ُيكن التنبش بالتحصيل إكما ،  الدراسيوالتحصيل 

 .من هذين البعدين الدراسي
العالقة بني الذكاء  (Gholami, 2012) يالمودرس غ
( من طلبة املرحلة 114لدى ) الدراسيوالتحصيل  الوجداين

يرتب  ارتباط ا دان   الوجداينالثانوية، ووجد أن الذكاء 
نه ن توجد فرو  دالة بني البنني إ، كما الدراسيبالتحصيل 
 .الوجداينالذكاء  يفوالبنات 
 (Veitch & Justice, 2012)فيتش وجستيك  وفحص
والتذكر  الدراسيوالتحصيل  الوجداينبني الذكاء  العالقة

( من طلبة اجلامعة، 814، والعر  لدى )وعنبناء  عل  ال
وتوصال إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائي ا بني الذكاء 

والتذكر سواء من  الدراسيوكل من التحصيل  الوجداين
 والعر . النوعحيث 

العالقة   (Malik & Shujja, 2013)كما حبث مالك واوجا
( من 851لدى ) الدراسيوالتحصيل  الوجداينبني الذكاء 
 الوجداينبني الذكاء  موجب ا اارتباط  وجدا ، و األطفال

دالة بني البنني والبنات  افروق  ومل جيدا ، الدراسيتحصيل وال
 .الوجداينالذكاء  يف

تناولت السعادة والتحصيل  التيثالثًا: البحوث 
 :دراسيال

إىل  (Cheng & Furnham, 2002)هدف تشنخ وفرهنام 
مدى ترتب  عالقات األقران والثقة بالذات  أيمعرفة إىل 
( من طلبة 25لدى )بالسعادة الذاتية  املدرسيواألداء 

من املرحلة الثانوية، ووجدا أنه ُيكن التنبش بالسعادة 
، كما وجدا أن حتصيل البنات أعل  من الدراسيالتحصيل 

 السعادة.  يفحتصيل البنني، ون يوجد فرو  بينهما 

 (Quinn & Duckworth, 2007)وفحص كوين ودكورث 
لدى  الدراسيطبيعة العالقة بني السعادة والتحصيل 

( من تالميذ املرحلة انبتدائية، ووجدا أنه ُيكن التنبش 811)
الصف اخلامس، كما  يفمن السعادة  الدراسيبالتحصيل 
ابق لتالميذ الس الدراسيمن التحصيل بالسعادة ُيكن التنبش 

ن العالقة بني السعادة والتحصيل إ يالصف السادس؛ أ
كما وجد أن عالقة تبادلية يعزز كل منهما اآلار،   الدراسي

 السعادة ن ترتب  بالنوع أو بدال األسرة.
إىل حبث  (Chen & Lu, 2009)كما هدف تشن ولو 
والسعادة  يالدعم األكادُيو  الدراسيالعالقة بني التحصيل 

( من طلبة املرحلة الثانوية، واتضح أنه ُيكن 44514لدى )
والدعم  الدراسيالتحصيل من  بلبةالتنبش بالسعادة العامة لل

 من املعلم ومن الزمالء.  ياألكادُي
العالقة  (Okun et al, 2009)فحص أوكن وآارون  يف حني

من طلبة  (441لدى ) الدراسيبني السعادة والتحصيل 
ووجدوا تأثري ا غري مباار للسعادة عل  التحصيل  اجلامعة،
من أجل  بلبةمن االل متغريات )كفاح ال الدراسي

اهلدف، ورضاهم عن العالقة بالزمالء، والتزامهم حنو  
 كليتهم(.

إىل  (Omidi et al., 2011)وآارون  يحني هدف أوميد يف
( 815لدى ) الدراسيالسعادة والتحصيل  بني حبث العالقة

من طلبة اجلامعة، وتوصلوا إىل أن البنات أكثر سعادة من 
البنني، ووجدوا ارتباط ا دان  بني السعادة والتحصيل 

 .الدراسي
 : تعقيب عام على البحوث السابقة

 : أيتييتضح من البحوث السابقة ما 
البحث   تغرياتتناولت م ال إن البحوث األجنبية  (4

 الباحثني طالعاحدود  يف–ربية كثرية مقارنة بالبحوث الع
، وهذا يشكد عل  -عل  قواعد البيانات العربية واألجنبية

حاجة إىل  يفأمهية هذه املتغريات، ومن مث فالبيئة العربية 
معرفتنا ما زالت  نإ إذهذا اجملال؛  يفالعديد من البحوث 
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والسعادة  الوجداينحمدودة عن العالقات املتبادلة بني الذكاء 
 .  الدراسييل والتحص

 الكشف يفتنوعت أهداف البحوث السابقة وُتثلت  (8
، الدراسيبالسعادة، والتحصيل  الوجداينعالقة الذكاء  عن

، وكذلك ااتالفها من الدراسيوعالقة السعادة بالتحصيل 
 (. الدراسيحيث )النوع، واملستوى 

غالبية البحوث السابقة ركزت عل  عينات من طلبة  (4
 يفاستخدم عينات حبث واحد الثانوية، و اجلامعة، واملرحلة 

 – 22املرحلة انبتدائية، وتراوح حجم العينات من 
طالب ا وطالبة، وسوف خيتار الباحثان احلاليان  44514

ُأجريت  ال لقلة البحوث ثانوية عينة حبثهما من املرحلة ال
 فجميع حبوث احملور األول – تلك الفرتة يفعل  املراهقني 

ُأجريت السعادة و  الوجداينالذكاء  ناولتت ال البحوث 
حاجة للكشف عن  يف، ولذلك فنحن -عل  طلبة اجلامعة

لديهم، ومقدار سعادهتم، ومستوى  الوجداينالذكاء بنية 
 .الدراسيحتصيلهم 
 :أيتيبالنسبة لنتائخ البحوث السابقة فكانت كما  (1

التنبش بالسعادة  إىل إمكانحبوث احملور األول  توصلت -
  & Khoslaحبثباستثناء  الوجداينذكاء من ال

Dokania, 2010  للسعادة عل  الذكاء  اوجد تأثري   الذي
 .الوجداين

التنبش بالتحصيل  إىل إمكان الثاينحبوث احملور  توصلت -
 كل  باستثناء حبث الوجداينمن الذكاء  الدراسي

 ,Tamannaifar et al., 2010; Veitch & Justiceمن:

التحصيل عل   الوجداينلذكاء ا لا تأثري  مل جيدو  إذ  2012
 .الدراسي

 ,Chen & Luتوصل كل من: :احملور الثالثحبوث  يف -

2009  Cheng & Furnham, 2002;  إىل وجود تأثري
 Okun etعل  السعادة، وتوصل حبث  الدراسيللتحصيل 

al, 2009 عل  التحصيل  إىل وجود تأثري غري مباار للسعادة
 ,Quinn & Duckworthوصل حبث ت يف حني، الدراسي

 إىل وجود عالقة تبادلية بينهما. 2007

- الوجداينالذكاء  يففرو  حسب النوع ُوجدت  -
 حبث كل من: جيد مل حني يف، -لصا  البناتمعظمها 
 ,Farooq, 2003; Malik & Shujja ،(8551جودة )

      .الوجداينالذكاء  يف فروق ا حسب النوع ;2013
 ,Omidi et al., 2011 Sonalل من: توصل حبث ك -

 حني يف، اتلصا  البنالسعادة  يفإىل وجود فرو   ;2009
 & Cheng، (8551) الفضلي  واخلضر، جيد كل من:  مل

Furnham, 2002; Quinn & Duckworth, 2007  فروق ا
 .السعادة يف حسب النوع

 يفإىل وجود فرو  ( 8552) حبث املساعيدتوصل  -
 . األديبالتخصص  طلبةلصا   ينالوجداالذكاء 

ائخ البحوث السابقة فسوف يدرس تقض نونظر ا لتنا
البيئة العربية للتأكد من هذه  يفهذه املتغريات  انالباحث

يعدان  وسوف األطر النظرية هلذه املتغريات. إلثراءالنتائخ 
األساليب  انيستخدمو  والسعادة، الوجداينللذكاء  استبانتني

  تُناسب موضوع البحث وفروضه. ال دمة املتقاإلحصائية 
 :فروض البحث

يف ضوء نتائخ البحوث السابقة ُُيكن صياغة فروض البحث 
 :يتاآلاحلايل عل  النحو 

البنني والبنات من  متوسبات درجاتتوجد فرو  بني  -4
الصف الثاين الثانوي العام يف الذكاء الوجداين  طلبة

  والسعادة، والتحصيل الدراسي.
التخصص  طلبة متوسبات درجات و  بنيتوجد فر  -8

 لصف الثاين الثانوي العام يفبااألديب والتخصص العلمي 
 الذكاء الوجداين، والسعادة، والتحصيل الدراسي.

يتمثل منوذج حتليل املسار الذي يفسر العالقات   -4
السببية بني أبعاد الذكاء الوجداين إإدرا  اننفعانت، إدارة 

فعية، التواصل انجتماعي، اننفعانت، تنظيم الدا
التعاطفإ، والسعادة، والتحصيل الدراسي لدى طلبة 
الصف الثاين الثانوي العام عل  النحو الذي يوضحه اكل 

(8:) 
 
 



 م(8541 كانون أول /هـ4141الرياض )ربيع األول   – 11 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

111 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( نموذج تحليل المسار المقترح2شكل )
  : الطريقة واألدوات

 أواًل: العينة:
  ث:عينة تقنين أدوات البح -1
ة حبساب الثبات والصد ، وعددها قت العينة اخلاصاتُ ا
الصف الثاين الثانوي العام  طلبة طالب ا وطالبة( من 422)
 طالبة( بإدارة ار  الزقازيق التعليمية. 451طالب ا،  21)

   العينة األساسيـــة: -2
وطالبة  طالبٍ  155ينة البحث األساسية من تكونت ع

، يمعل 448طالب ا ) 841-، بالصف الثاين الثانوي العام
 (أديب 484، يعلم 411طالبة ) 811(، أديب 484

سنة، واحنراف معياري قدره  4101قدره  مبتوس  عمر
ديرب جنم التعليمية، وغرب الزقازيق  بإداريت -102

 التعليمية. 
 ثانًيا: أدوات البحـث: 

 الذكاء الوجداني: )إعداد الباحثين( استبانة -1
 طلبةين لدى إىل قياس الذكاء الوجدا انستبانةدف هت

 الصف الثاين الثانوي العام.
مـــــر تصـــــميم  الـــــذكاء الوجـــــداني: اســـــتبانةخطـــــوات بنـــــاء 

 هــيالنهائيــة، و  ابعــدة ابــوات للوصــول إىل صــورهت انســتبانة
 :اآليتعل  النحو 

انطـــالع علـــ  األطـــر النظريـــة والبحـــوث الســـابقة ذات  -4
 العالقة بالذكاء الوجداين.

اخلاصـــة بقيـــاس الـــذكاء  انطـــالع علـــ  بعـــض املقـــاييس -8
(، 412: 8558، )اخلــــــــــــويل :اســــــــــــتبانةالوجــــــــــــداين؛ مثــــــــــــل 

(Schutte et al., 1998: 167-168) ،(Bar-On, 2006: 

23)، (Cooper & Petrides, 2010: 454).   

الذكاء الوجداين، ومجعا أكرب عدد  استبانةأعد الباحثان  -4
داين. ممكــن مــن العبــارات ذات الصــلة املبااــرة بالــذكاء الوجــ

موزعة  مفردة (14األولية من ) ايف صورهت انستبانة توتكون
ــــــــة  ــــــــات فرعي ــــــــ  مخســــــــة مكون : إدرا  هــــــــي،  لالســــــــتبانةعل

اننفعانت، وإدارة اننفعـانت، وتنظـيم الدافعيـة، والتواصـل 
ــــــــ  الســــــــادة  اوبعــــــــد عرضــــــــه التعــــــــاطف.و ، انجتمــــــــاعي عل
للتأكــد مــن مــدى درجــة وضــوح املفــردات وحســن  احملكمــني 

وضــــعت  الــــذيغتها ومــــدى مبابقتهــــا لقيــــاس اجلانــــب صــــيا
ــــــارات،  ،لقياســــــه مت تعــــــديل صــــــياغة بعــــــض الكلمــــــات والعب

، احملكمــــون وحـــذف بعــــض العبــــارات حســـبما أاــــار الســــادة
 ( مفردة.12استقرت الصورة األولية عل  ) ومن مث

 :الوجدانيالذكاء  الستبانةالخصائص السيكومترية 
 الصدق: -
علــ  جمموعــة  انســتبانةض مت عـر : صــدق المحكمــين -1

وعلـم انجتمـاع  ،من أسـاتذة علـم الـنفس، والصـحة النفسـية
وذلـــــك للتأكـــــد مـــــن مـــــدى درجـــــة وضـــــوح جبامعـــــة الزقـــــازيق 

املفــردات وحســن صــياغتها ومــدى مبابقتهــا لقيــاس اجلانــب 
ــــذي  مت تصــــحيح وتعــــديل صــــياغة وقــــدوضــــعت لقياســــه،  ال

ما بعض الكلمات والعبارات، وحذف بعـض العبـارات حسـب
 أاار السادة احملكمون. 

 : ياالستكشاف العامليالتحليل  -2
عن طريق حساب  انستبانةقام الباحثان حبساب صد  

ببريقة املكونات األساسية وتدوير  العامليصد  التحليل 
فتم  Kaiser مبحك إكايزرإ Varimaxإفارُياكسإ 

استخراج مخسة عوامل جبذور كامنة أكرب من الواحد 
 الكلي٪ من التباين  14011رت جمتمعة الصحيح، وفس

                                                 
*

أستاذ علم النفس – يعبداملنعم الشناو  ييشكر الباحثان كل من: أ.د/ الشناو  
أستاذ علم –أ.د/ عزت عبداحلميد حممد حسن  الرتبوي ووكيل كلية الرتبية بالزقازيق،

أستاذ الصحة النفسية برتبية -النفس الرتبوي برتبية الزقازيق، أ.د/ حممد أمحد سعفان
علم انجتماع بآداب ورئيس قسم أستاذ –عبداهلل جاد  لبسيوينالزقازيق، أ.د/ ا

 الزقازيق. 

 

 السعادة
 

 

التحصيل 
 الدراسي

 إدراك االنفعاالت

 إدارة االنفعاالت

 يالتواصل االجتماع
 

 التعاطــــف

 تنظيم الدافعية
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مفردة( وذلك بعد حذف  12) انستبانةبني مفردات 
من العوامل اخلمسة. ويوضح  يمل تتشبع بأ ال املفردات 
 تشبعت بالعوامل.  ال ( املفردات 8جدول )
يتضح منه أن العامل األول )إدرا  اننفعانت(  والذي

من التباين ٪  45044وقد فسر  1021 جذره الكامن 
 الثاينمفردة، والعامل  44، وتشبعت به لالستبانة الكلي

 2041وقد فسر  1011)إدارة اننفعانت( جذره الكامن 

، والعامل الثالث اتمفرد 45٪ من التباين، وتشبعت به 
وقد فسر  1045( جذره الكامن انجتماعي)التواصل 

مفردات، والعامل  45 ٪ من التباين، وتشبعت به 2011
٪  2011وقد فسر  1042لرابع )التعاطف( جذره الكامن ا

مفردات. والعامل اخلامس  45من التباين، وتشبعت به 
٪  1011 وقد فسر 4048)تنظيم الدافعية( جذره الكامن 

 مفردات.  1من التباين، وتشبعت به 
 (الوجدانيتشبعت بالعوامل الخمسة )الذكاء  التي( المفردات 2جدول )

رقم 
 مفــــــــرداتال المفردة

 التشبـــــــــع
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

     5012 .يمعرفة أسباب تغري مشاعر  ُيكنين 4
     5012 بسهولة. يالتعبري عن مشاعر  ُيكنين 1
     5011 الصادقة. يأستبيع إدرا  مشاعر  1
     5011 قيقة.مشاعر ر  يأدر  أن لد 48
     5012 من الصعب أن أفهم مشاعر اآلارين.  41
     5011 بشكٍل كاٍف. يوضعف ن أعرف نقاط قويت 42
  5018   5011 أعرف ما يشعر به اآلارون من نربات أصواهتم. 84
  5041   5015 أعرف مشاعر اآلارين مبجرد النظر إليهم. 82
     5042 عليها.أبدو  ال أنا مرتاح للبريقة  41
     5041 .حيايت يفاخص سعيد  أاعر بأنين 42
     5048 معظم املواقف. يف ينفس يفأثق  11
    5011  ضغوط أتعرض هلا. أيأنا هادئ حتت  8
    5018  ابر. أيعند مواجهة  يمشاعر  يفأنا قادر عل  التحكم  2
    5012  أاعر بالتفاؤل واألمل عند اهلزُية. 44
    5011  مواجهة صراعات احلياة.  يفأجد صعوبة  42
   5041 5014  بسهولة.  ين أستبيع التعبري عن أفكار  81
    5018  عند الغضب. أفقد أعصايب 82
    5015  قرار. يكثري ا قبل اختاذ أ  يأُراجع نفس 45
    5015  .يرائآو  يُمراجعة أفكار  يفن أاعر باحلرج أو الضيق  41

رقم 
 المفــــــــردات لمفردةا

 التشبـــــــــع
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

    5012  تنفيذها. عندما أتوتر ن أستبيع إكمال املهمة املبلوب مين 15
    5014  السلبية بسهولة. يأنس  مشاعر  11
   5025   صدر من اآلارين. ت ال أفهم اإلاارات واإلُياءات  4
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   5025   التحدث مع الغرباء. يفن أجد صعوبة  2
   5011   اآلارين. يفقدرة عل  التأثري  يعند 41
   5018   بسهولة. يفيثقون  احمليبون يب 85
   5012   أتغاض  عن أاباء اآلارين وعيوهبم. 81
   5012 5048  فريق عمل. يفأعمل بشكٍل أفضل  44
   5012 5048  أُكوِّن عالقات طيبة بسهولة مع اآلارين. 41
   5041   تكوين صداقات. ي  من السهل عل 14
   5041   أمدح اآلارين عندما يستحقون ذلك. 11
   5048 5044  .يالتعامل مع يفجيد اآلارون صعوبة  11
ا ملشاكل اآلارين. 1   5021    أستمع جيد 
  5021    شاعر الناس من تعبريات وجوههم.أنا قادر عل  قراءة م 45
  5011    أحس باملشاعر ال  ن يفصح عنها اآلارون. 41
  5018    مشفق ا عليهم. الشديد مبشاعر اآلارين جيعلين يإحساس 84
  5015    أتأثر مبشاعر الفرح واحلزن لآلارين.  81
  5042   5041 عن اآلارين بشكٍل جيد. يأُكّون أفكار  48
ا عن أنفسهم. خُيربين 44   5042  5041  أصدقائ  بأاياٍء ااصة جد 
  5041    تقبل اآلارين كما هم. ي  من السهل عل 41
  5041    .إنسان يف حيايت أيمل أجرح مشاعر  18
  5044  5044  أجد صعوبة يف رؤية األاياء من منظور اآلارين. 12
 5021     بعد أداء مهمة ما بنجاح. يأكافئ نفس 1
 5021     أصرب دائم ا حلني حتقيق نتائخ جيدة. 44
 5012     أستمتع مبا أقوم به من أعمال.   41
 5018  5042   .يرغم التحد أستبيع أن اهنمك يف إجناز أعمايل 88
 5014   5041  ُأسع  دائم ا ألكون من املتفوقني. 81
 5014   5041  حىت النهاية ولو كان ااق ا.أستمر فيه  يف عمٍل ما، فإنين أعندما أبد 42
 5041  5041   عادة أطلب املساعدة من اآلارين. 14

 4048 1042 1045 1011 1021 الجــــذر الكامــن للعامـل 
 

 مقدار التباين المفسر بواسطة العامل
 45

044
٪ 

204
1

٪ 

201
1

٪ 

201
1

٪ 

101
1

٪ 

 ٪ 73.34 مقدار التباين الكلي المفسر
من الدرجة الثانية تشبعت العوامل اخلمسة  ييل عاملحتل ويف

٪ من  15018، وفسر 8011بعامل واحد جذره الكامن 
، وكان تشبع العوامل اخلمسة انستبانةلدرجات  الكليالتباين 

 .5011، 5014، 5025، 5012، 5011عل  الرتتيب 
  :التوكيدي العامليالتحليل  -3

 التحليل استخدامب انستبانةقام الباحثان حبساب صد  
 Maximumألقص ا نحتمالا ببريقة التوكيدي العاملي

Likelihood (ML)  هو واحد كامن متغري افرتاض مت إذ؛ 
 هي مقاسة متغريات تتشبع عليه مخسة الوجداين الذكاء

للتحليل  النموذج إاضاع ومت ،الوجداين الذكاء مكونات



 ...لدى  منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول:

 

111 

، Lisrel 8.8اإلحصائي الربنامخ باستخدام التوكيدي العاملي
وقد حاز النموذج املقرتح عل  قيم جيدة ملشارات حسن 

 (: 4جدول ) يفاملبابقة كما يتضح 

 الوجدانيالذكاء  الستبانة( مؤشرات حسن المطابقة للنموذج المقترح 3جدول )
تشير إلى أفضل  التيالقيمة 

 م المؤشـــــــــــــر قيمة المؤشر للمؤشر المثاليالمدى  مطابقة

 8كون كاأن ت
 غري دالة

1011 
1 

 غري دالة

   X2  2كا
 df يـة  درجـات الحر

 2مستـوى داللـة كا
4 

 X2 / df  8    2نسبة كا 5021 1 -4 4 -صفر 
 RMSEA 4جذر متوسط مربعات خطأ االقتراب  5055 504 -صفر  صفر
 RMSR 1   يجذر متوسط مربعات البواق 50581 504 -صفر  صفر

 تساويأقل من أو  احلايلللنموذج  ECVIأن تكون قيمة 
 نظريهتا للنموذج املشبع

 الصدق الزائف الحاليللنموذج  5044
 ECVI               1المتوقع 

 للنموذج المشبع 5041
 GFI 1مؤشر حسن المطابقة     5022 4 -صفر  4
 AGFI             1مؤشر حسن المطابقة المصحح    5021 4 -صفر  4
 NFI 2 المعياريمؤشر المطابقة  5022 4 -صفر  4
 CFI 2مؤشر المطابقة المقارن   4 4 -صفر  4
 RFI 45   النسبيمؤشر المطابقة  5021 4 -صفر  4

غري دالة، وقيم بقية  8قيمة كا أنالسابق  لدو اجل من ويتضح
لكل منها، مما يشكد تشبع  املثايلاملدى  يفاملشارات وقعت 

عامل كامن واحد هو الذكاء عل   انستبانةمكونات 
 نستبانةاملقرتح  4النموذج يوضح (4واكل ) .الوجداين
 : املختلفة املكونات وتشبعات الوجداين الذكاء

 
 

 
 
 

 ( النموذج المقترح الستبانة الذكاء الوجداني3شكل )
                                                 

1
 ( تمثل التشبعات 3القيم الموجودة أعلى األسهم فى الشكل ) 

أو معامالت صدق العوامل المشاهدة بعد حساب النموذج باستخدام 

 .lisrel 8.8برنامج 

تشبعات جيدة  ( أن أبعاد انستبانة هلا4يتضح من اكل )
( 1(. ويوضح جدول )5011، 5018احنصرت بني )

تشبعات املكونات الفرعية عل  عامل الذكاء الوجداين، 
 وقيمة إتإ واخلبأ املعياري.

 الذكاء الوجداني مكونات تشبعات ( 7جدول )
 المعياري والخطأ ت وقيمة 

 التشبع المكونات
 R2 ت خ القيمة

 5015   2028 50514 5014 إدراك االنفعاالت
 5041   1021 50514 5012 إدارة االنفعاالت

 5011   45011 50514 5011 االجتماعي التواصل
 5014   2025 50518 5011 التعاطف

 5042   1012 50511 5018 تنظيم الدافعية
 املعياري لتقدير التشبع : اخلبأخ

 (5054) دال إحصائي ا عند مستوى** 
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 :الثبات -
)يف حالة عدد  αحبساب الثبات ببريقة ألفا  قام الباحثان
الكلي  انستبانةبلغ معامل ثبات  إذمفردة(،  12املفردات 
، وكانت معامالت ألفا لكل مفردة أقل من أو 5024

ن مجيع املفردات أي إ، لالستبانةتساوي معامل ألفا الكلي 
 ثابتة.

عد عل  حدة، كما مت حساب الثبات مبعامل ألفا لكل بُ 
قيم معامالت الثبات للمكونات اخلمسة الفرعية فكانت 

 (:1مرتفعة، وذلك كما يتضح من جدول )
 αالذكاء الوجداني بطريقة استبانة ( معامالت ثبات مفردات 3جدول )

 تنظيم الدافعية التعاطف االجتماعيالتواصل  إدارة االنفعاالت إدراك االنفعاالت
 α م α م α م α م α م
4 5024 8 5012 4 5025 1 5014 1 5014 
1 5024 2 5011 2 5025 45 5014 44 5014 
1 5024 44 5012 41 5025 41 5011 41 5011 
48 5024 42 5011 85 5028 84 5011 88 5011 
41 5021 81 5011 81 5028 81 5011 81 5011 
42 5021 82 5011 44 5024 48 5011 42 5011 
84 5021 45 5011 41 5024 44 5011 14 5012 
82 5021 41 5011 14 5028 41 5011   
41 5021 15 5012 11 5024 18 5012   
42 5021 11 5012 11 5024 12 5012   
11 5021         

 معامل ألفا لألبعاد الفرعية
5..3 5.40 5..3 5.4. 5.4. 

  :ياالتساق الداخل -
مت حساب معامالت انرتباط بني درجات املفردات ودرجة 

 ، لالستبانةإليه، وبني الدرجة الكلية  يتنتم لذياالبعد 

حســـــاب معـــــامالت انرتبـــــاط بـــــني درجـــــات األبعـــــاد كـــــذلك و 
عنــد مســتوى  فكــان انرتبــاط دان   ،لالســتبانةالدرجــة الكليــة و 

 (:1(، )1كما يتضح من اجلدولني )  5054
 الذكاء الوجداني  الستبانة معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد والدرجة الكلية( 6جدول )

 م
 معامل االرتباط

 م
 معامل االرتباط

 م
 معامل االرتباط

 الدرجة الكلية البعد الدرجة الكلية البعد الدرجة الكلية البعد
4 5011 5014 82 5012 5015 45 5024 5011 
1 5011 5014 45 5011 5014 41 5018 5018 
1 5011 5011 41 5011 5014 84 5012 5082 
48 5011 5011 15 5011 5011 81 5011 5044 
41 5012 5018 11 5011 5081 48 5014 5014 
42 5012 5012 4 5011 5011 44 5014 5011 
84 5015 5012 2 5011 5011 41 5011 5015 
82 5014 5011 41 5024 5012 18 5015 5081 
41 5015 5015 85 5014 5018 12 5012 5011 
42 5011 5018 81 5011 5011 1 5011 5014 
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11 5018 5018 44 5011 5015 44 5011 5014 
8 5012 5045 41 5011 5015 41 5015 5044 
2 5018 5041 14 5018 5012 88 5012 5044 
44 5011 5044 11 5011 5015 81 5015 5014 
42 5018 5042 11 5014 5014 42 5012 5014 
81 5014 5011 1 5024 5011 14 5011 5081 

 الذكاء الوجداني الستبانة( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 4جدول )
 تنظيم الدافعية التعاطف االجتماعيالتواصل  إدارة االنفعاالت إدراك االنفعاالت األبعاد

     5018 إدارة االنفعاالت
    5011 5015 االجتماعيالتواصل 

   5011 5044 5012 التعاطف
  5044 5044 5085 5081 تنظيم االنفعاالت

 5011 5014 5012 5015 5012 الدرجة الكلية
 استبانةومن اإلجراءات السابقة تأكد للباحثني ثبات، وصد  

 الوجداينلقياس أبعاد الذكاء  ا، وصالحيتهالوجداينالذكاء 
النهائية  اصورهت يف وانستبانةالعام.  الثانوي الثاينالصف  بلبةل
( عبارة موزعة عل  مخسة أبعاد فرعية، 12تكون من )ت
لب ا، أحيان ا، قليال ، وفق ا للبدائل )دائم ا، غا انستبانةصحح تو 

( وفق ا نجتاه العبارة، 4،8،4،1،1بالدرجات ) نادر ا(
انجتاه املوجب ما عدا العبارات  يفوالعبارات معظمها تصحح 

( 12، 11، 15، 82، 81، 42، 42، 41ذات األرقام )
 ال الدرجة  انجتاه السالب، و كلما ارتفعت يفتصحح 

العبارة، كان البالب أكثر ذكاء   يفحيصل عليها البالب 
 وجداني ا.

 السعادة: )إعداد الباحثين( استبانة -2
 الثاينالصف  طلبةإىل قياس السعادة  لدى  انستبانةدف هت

 العام. الثانوي
 السعادة: استبانةخطوات بناء 

 ابعدة ابوات للوصول إىل صورهت انستبانةتصميم مر 
 :اآليتعل  النحو  هيالنهائية، و 

ـــــة والبحـــــوث الســـــابقة ذات  -4 ـــــ  األطـــــر النظري انطـــــالع عل
 العالقة بالسعادة.

انطـــالع علـــ  بعـــض املقـــاييس اخلاصـــة بقيـــاس الســـعادة؛  -8
، (Hills & Argyle, 2002: 1080-1081) اســـتبانةمثـــل 

(Lyubomirsky & Lepper, 1999: 151).                                             
السعادة، ومجعا أكرب عدد ممكن من  استبانةأعد الباحثان  -4

 يف انسـتبانة تالعبارات ذات الصلة املباارة بالسـعادة. وتكونـ
علـــ  الســـادة  ا( مفـــردة، وبعــد عرضـــه11األوليـــة مـــن ) اصــورهت

 ( مفردة.14لية عل  )احملكمني استقرت الصورة األو 
 السعادة: الستبانةالخصائص السيكومترية 

 الصدق: -
عل  جمموعة من  انستبانةمت عرض  صدق المحكمين: -1

وعلم انجتماع جبامعة  ،أساتذة علم النفس، والصحة النفسية
الزقازيق وذلك للتأكد من مدى درجة وضوح املفردات وحسن 

الذي وضعت  صياغتها ومدى مبابقتها لقياس اجلانب
مت تصحيح وتعديل صياغة بعض الكلمات  وقدلقياسه، 

والعبارات، وحذف بعض العبارات حسبما أاار السادة 
 احملكمون. 

قام الباحثان حبساب : ياالستكشاف العامليالتحليل  -2
 العامليعن طريق حساب صد  التحليل  انستبانةصد  

 Varimaxببريقة املكونات األساسية وتدوير إفارُياكسإ 
 41) انستبانةفتشبعت مفردات  Kaiser مبحك إكايزرإ

مفردة( بعامل واحد )السعادة( وذلك بعد حذف املفردات 
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مل تتشبع به، و جبذر كامن أكرب من الواحد الصحيح،  ال 
. انستبانةبني مفردات  الكلي٪ من التباين  84015وفسر 

 دة.تشبعت بعامل السعا ال ( املفردات 2ويوضح جدول )

 تشبعت بعامل السعادة التي( المفردات .جدول )
رقم 

 المفردة
رقم  التشبع المفــــــــردات

 المفردة
 التشبع المفــــــــردات

 5011 اخص حمبوب. معرفة أنين يهمين 41 5014 .يأكثر من مرات فشل يمرات جناح 2
مال تبوعية أسرتيح عندما أقوم بأع 84 5011 القدام . يرؤية أصدقائ يسعدين 44

 واجتماعية.  
5011 

 5011 مع الناس ن يتسم باحلب والتسامح. يتعامل 41 5014 ن أخبل بتقدمي العون والنصيحة لآلارين. 81
 5014 أرتاح إذا أديت العمل بكفاءة. 82 5018 مشاعر عندما أقرأ كتاب اهلل. يأ ن ينتابين 81
 5014 بالراحة. جٍو هادئ يشعرين ىف يتواجد 41 5012 انقتصادية جيدة. حال  1
 5014 أهترب من املناقشات الصرحية واملفتوحة. 4 5011 بأسرارهم. رحون يلويص يثقون يب يأصدقائ 84
 5014 .عل  صلوايت أاعر بالرضا حملافظ  45 5011 أديت أداء  جيد ا. أنين أن يقال يل يفرحين 81
 5015 أُتتع بصحة جيدة. 1 5011 جديد. ايءأاعر بالرضا عند التفكري ىف  48
 5015 انبتسام لآلارين. يسرين 4 5018 أعيش حياة أسرية مملوءة باألمل والسعادة. 88
 5015 زيارة األصدقاء. يسعدين 1 5018 اآلن أكثر مسكن أحببته. مسكين 41
 5042 ثرية.مليئة باألنشبة امل حيايت 82 5018 والتغلب عليها. القدرة عل  مواجهة مشكاليت يلد 81
 5042 .يأاعر بفقدان الثقة ىف نفس 85 5014 .األحداث السارة ألسريت تبهجين 44
 5041 ىف حالة رضا. جتعلين يبني أصدقائ اعبي  1 5014 أسعد عند مقابلة اخص جديد. 45
 5041 األسرية. أنا راٍض عن حيايت 8 5015 التواجد مع أناس سعداء. يزعجين 2
يارة دور العبادة ىف املناسبات ن أحرص عل  ز  42

 الدينية.
 5044 القيام بأعمال مفيدة. يسعدين 44 5015

 5044 احلدائق العامة. التنزه يف يسعدين 48 5012 أسع  جملاملة أو مدح األاخاص اآلارين. 41
 5048 جديد. ايءتعلم  يسعدين 44 5011 .يوأقربائ أستمتع كثري ا بتبادل احلديث مع أسريت 42

 4.0 جــــذر الكامــن للعامـلال
 23.35 مقدار التباين الكلى المفسر

 الثبات: -
حالة عدد  يف) αببريقة ألفا قام الباحثان حبساب الثبات 

، 50228 انستبانةبلغ معامل ثبات  إذمفردة(،  41املفردات 

معامل  تساويأو  معامالت ألفا لكل مفردة أقل من وكانت
ن مجيع املفردات ثابتة.كما يتضح إ يأ، لالستبانة الكليألفا 

 :(2من جدول )
 α بطريقة السعادة استبانة( معامالت ثبات مفردات 0جدول )

 α م α م α م α م
4 50225 45 50225 42 50222 82 50225 
8 50228 44 50222 85 50224 82 50225 
4 50225 48 50222 84 50221 45 50222 
1 50224 44 50221 88 50222 44 50228 
1 50221 41 50222 84 50222 48 50224 
1 50225 41 50222 81 50222 44 50228 
1 50225 41 50222 81 50221 41 50222 
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2 50221 41 50222 81 50221   
2 50222 42 50222 81 50222   

عنــد  ، فكــان انرتبــاط دان  بانةلالســتمت حســاب معــامالت انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة  :الــداخلياالتســاق  -
 (:45كما يتضح من جدول )  5054 مستوى

 السعادة الستبانة( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 15جدول )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
4 5042 45 5015 42 5011 82 5042 
8 5042 44 5014 85 5041 82 5011 
4 5014 48 5011 84 5011 45 5018 
1 5014 44 5014 88 5014 44 5041 
1 5012 41 5014 84 5011 48 5048 
1 5042 41 5011 81 5014 44 5042 
1 5015 41 5011 81 5014 41 5011 
2 5014 41 5011 81 5015  
2 5015 42 5014 81 5014 

للباحثني ثبات، وصد  ومن اإلجراءات السابقة تأكد 
 الثانوي الثاينالصف  طلبةدى لقياس السعادة ل انستبانة
( عبارة، 41تكون من )تالنهائية  اصورهت يف وانستبانةالعام. 

صحح وفق ا للبدائل )دائم ا، غالب ا، أحيان ا، قليال ، نادر ا( تو 
( وفق ا نجتاه العبارة، والعبارات 4،8،4،1،1بالدرجات )
انجتاه املوجب ما عدا العبارات ذات  يفح معظمها تصح

انجتاه  يف( تصحح 41، 81، 85، 42، 2، 4األرقام )
 يفحيصل عليها البالب  ال السالب، وكلما ارتفعت الدرجة 
 العبارة، كان البالب أكثر سعادة.

 : الدراسيكشوف درجات التحصيل   -3

 الدراسيلدرجات التحصيل  الكلياجملموع  مت احلصول عل 
 .8548/8544األول لعام  الدراسيالفصل  يف

 نتائج البحث:
 أواًل: نتائج اختبار صحة الفرض األول ومناقشتها: 

ناتبار صحة الفرض األول ونصه: )توجد فرو  بني 
 الثاينالصف  طلبةالبنني والبنات من  متوسبات درجات

، والسعادة، والتحصيل الوجداينالذكاء  يفالعام  الثانوي
لدى  t-testااتبار إتإ  الباحثاناستخدم  (،الدراسي

 (:44عينتني مستقلتني، فجاءت النتائخ كما جبدول )

 متغيرات البحث  في( الفروق بين البنين /البنات 11جدول )

درجات  (233البنون )ن =  (263البنات )ن =  المتــغير
داللة  قيمة "ت" الحرية

 "ت"
 مربع ايتا


 ع م ع م 2
 50552 5051 8052 122 1041 81011 1044 23.76 عاالتإدراك االنف

  غري دالة 5011 - 122 1085 84011 1051 84015 إدارة االنفعاالت
  غري دالة 5051 122 4021 88041 1051 88041 التواصل االجتماعي

  غري دالة 4012 122 1044 84024 1041 81014 التعاطف
  غري دالة 5042 122 8028 41015 8021 41012 الدافعيةتنظيم 

 الدرجة الكلية
  غري دالة 4051 122 41045 452042 44028 445018 للذكاء الوجداني
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  غري دالة 4051 122 41045 451042 44028 452018 السعادة
  غري دالة 4012 122 2055 21012 2051 22022 الدراسي ــــلـــــــــــالتحصيـ

 رها:مناقشة نتائج الفرض األول وتفسي
نه إ إذ( أن الفرض األول مل يتحقق؛ 44يتضح من اجلدول )

 طلبةمل توجد فرو  دالة إحصائي ا بني البنني والبنات من 
باستثناء - مجيع متغريات البحث يفالعام  الثانوي الثاينالصف 

، فقد ُوجدت فرو  دالة إحصائي ا عند -إدرا  اننفعانت
اننفعانت فق ، إدرا   يف( لصا  البنات 5051مستوى )

 إذوهذا ُيشري إىل وجود تأثري للنوع عل  إدرا  اننفعانت؛ 
إدرا  اننفعانت بواسبة  يف٪ من التباين  502ُيكن تفسري 

 النوع.
كل من: حبث  وتتفق هذه النتيجة جزئي ا مع ما توصل إليه 

فرو  من عدم وجود  Farooq, 2003 ،(8551جودة )
ختتلف مع ما  يف حني .ينالوجداالذكاء  يف حسب النوع

لصا  فرو   من وجود (8551) الفضلي اخلضر و  إليه توصل
 اخلويلنتيجة حبث مع كما ختتلف ،  الوجداينالذكاء  يف البنات

إدارة ي عدبُ  يفلصا  البنات وجد فروق ا  إذ(؛ 8558)
 بعد الدافعية. يف، ولصا  البنني تعاطفاننفعانت وال

 اخلضر،إليه كل من: وأيض ا تتفق مع ما توصل 
 Cheng & Furnham, 2002; Quinn، (8551) الفضلي  و

& Duckworth, 2007  يف فرو  حسب النوعمن عدم وجود 
 ,.Omidi et alحبث كل من: وختتلف مع نتيجة  .السعادة

2011 Sonal, 2009;   لصا  السعادة  يفمن وجود فرو
 ات.البن

 ,Cheng & Furnhamهنا ختتلف مع ما توصل إليه كما إ

من أن حتصيل البنات أعل  من حتصيل البنني. ومل  2002
 يفمن البحوث السابقة األارى الفر  بينهم  أييدرس 

 .الدراسيالتحصيل 
بُعد إدرا  اننفعانت  يفويرى الباحثان أن وجود فرو  
 ،يتكلمن بيوتنا يف األمهاتلصا  البنات قد يرجع إىل أن 

 كثر حني يتفاعلن مع بناهتن مقارنةأويظهرن تعابري انفعالية 
، اننفعايلدرا  مما يساعد عل  تبوير مهارة اإل، مع أوندهن

 بنات بصورة أكرب من البنني.والتعبري عن اننفعال عند ال

تفسريمها لعدم وجود فرو  دالة إحصائي ا  يفويستعني الباحثان 
رة إدا) الوجداينبقية أبعاد الذكاء  يفبني البنني والبنات 

 ،(دافعيةتنظيم ال، التعاطف، انجتماعيالتواصل ، اننفعانت
( من 14: 8558)جوملان  أاار إليهمبا  الدراسيالتحصيل و 

يته معامل الذكاء والذكاء اخص يفأن كل فرد منا جيمع 
 ، ولكن بدرجات خمتلفة.العاطفي

فبالرغم من أن البنات بببيعتهن حساسات، ويقدرن مشاعر 
حبكم طبيعتهن األنثوية  يهن توازن اجتماعاآلارين، ولدي

أنفسهم،  يفالعاطفية، إن أن البنني يتمتعون أيض ا بثقتهم 
وقدرهتم عل  تكوين صداقات، وعالقات اجتماعية قوية، 

من  ن كال  تعاطفون أيض ا مع أصدقائهم. كما إومن مث فهم ي
 البنني والبنات لديهم الدافعية لتحقيق النجاح، وإلجناز 

، الدراسيجمال التحصيل  يفقومون به من مهام، وااصة ي ما
عل  البالب البنني فق ، بل تشار   مقصور امل يعد  الذي

إثبات   يفلرغبتهم  الدراسيالنجاح والتفو   يفالبنات بقوة 
 عصر حرية يفكينونتهن، وأهنن لسن أقل من البنني، وااصة 

الذات،  إثبات يفيعيشونه. ومن مث فهن يرغنب  الذي التعليم
 مثل البنني. الدراسيوالتميز والتفو  

أما بالنسبة لعدم وجود فرو  دالة إحصائي ا بني البنني والبنات 
، فريى الباحثان أهنا نتيجة منبقية، وتتماا  مع السعادة يف

، الوجداينمعظم أبعاد الذكاء  يفعدم وجود فرو  بينهم 
أورده أرجايل  مايتفق مع فالعالقة بينهما عالقة منبقية؛ وهذا 

 يف انجتماعية، والكفاية ( من أن املهارات418: 4224)
 من مصادر م آارمصدر مه انجتماعي التفاعل مواقف

 هذا يف ليةعاف أكثر هم األرجح بالنسبة ملن السعادة، ومن
 هم أما من األصدقاء، من كبري عدد هلم يكون أن اللمجا

 اعورهم دادويز  عزلة يف يعيشوا أن فإن األرجح ذلك دون
 بالوحدة.    

 ومناقشتها:  الثانيثانًيا: نتائج اختبار صحة الفرض 
ونصه: )توجد فرو  بني  الثاينناتبار صحة الفرض 

 العلميوالتخصص  األديبالتخصص  طلبة متوسبات درجات
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، والسعادة، الوجداينالذكاء  يفالعام  الثانوي الثاينالصف ب
 t-testااتبار إتإ  ثانالباح(، استخدم الدراسيوالتحصيل 

( 48لدى عينتني مستقلتني، فجاءت النتائخ كما جبدول )
 :اآليت

 متغيرات البحث في العلمي /األدبيالتخصص  طلبة( الفروق بين 12جدول )

 (277)ن =  األدبي (236)ن =  يالعلم المتــغير
درجات  قيمة "ت"

 الحرية
داللة 
 "ت"

 مربع ايتا
2 ع م ع م 

  غري دالة 122 5018 1042 81021 1044 81088 النفعاالتإدراك ا
  غري دالة 122 4014 1055 84042 1084 84021 إدارة االنفعاالت

 5058 5054 122 8011 1052 84021 4011 2..22 االجتماعيالتواصل 
  غري دالة 122 4011 1081 84024 1088 81014 التعاطف

  غري دالة 122 5015 4051 41012 8028 41015 الدافعيةتنظيم 
للذكاء  الدرجة الكلية

 الوجداني
111.13 44024 452012 44022 8051 122 5051 50552 

 50552 5051 122 8051 44022 451012 44024 150.13 السعادة
 5054 5051 122 8082 2044 21042 2025 0.22. الدراسيــــل ـــــــــــالتحصيـ

 تفسيرها:و  الثانيمناقشة نتائج الفرض 
 إذقد حتقق جزئي ا؛  الثاين( أن الفرض 48يتضح من اجلدول )

 األديبالتخصص  طلبةوجدت فرو  دالة إحصائي ا بني 
عند مستوى  العلميلصا  التخصص  العلميوالتخصص 

 يف( 5051، وعند مستوى )انجتماعيالتواصل  يف( 5054)
تحصيل ، والسعادة، والالوجداينكل من الدرجة الكلية للذكاء 

عل   الدراسي، وهذا ُيشري إىل وجود تأثري للتخصص الدراسي
ُيكن تفسري  الدراسينه بواسبة التخصص إ إذهذه املتغريات؛ 

٪ من التباين  502، انجتماعيالتواصل  يف٪ من التباين  8
 يف٪ من التباين  502، الوجداينالدرجة الكلية للذكاء  يف

. ومل توجد الدراسييل التحص يف٪ من التباين  4السعادة،  
 .الوجداينبقية أبعاد الذكاء  يففرو  دالة إحصائي ا بينهما 

املساعيد وختتلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه حبث 
 طلبةلصا   الوجداينالذكاء  يفإىل وجود فرو  ( 8552)

من البحوث السابقة  أيومل يدرس -. األديبالتخصص 
 يف، -الدراسيالتحصيل  السعادة، أو يفاألارى الفر  بينهم 

إىل وجود ( 42: 8544، النواجحةو علوان حني توصل )
التخصص  طلبةبني  الوجداينالذكاء  يفدالة إحصائي ا فرو  
 .العلميالتخصص طلبة لصا   العلميوالتخصص  األديب

 العلميويرجع الباحثان هذه النتيجة إىل أن طلبة التخصص 
، انبتكار عل  حبكم طبيعة دراستهم لديهم قدرة أكرب

 يفالرغبة بسرتاتيجيات تنظيم الدافعية، كما يتصفون اويتقنون 
نمتال  مهارات  التحصيل والتفو ، ومن مث فهم مشهلون

  .نجاحالثل عنصر ا فعان  لتحقيق ُت ال  الوجداينالذكاء 
يتضمن  الدراسي فالتحصيل؛ الدراسييزداد حتصيلهم   ومن مث

تصبح مسات ُتيز الشخصية باإلضافة  ال تعلم أمناط السلو  
ويعتمد عل  عوامل أساسية من ، إىل تعلم احلقائق واملعلومات

، والقدرات الوجداين الذكاء، و يمعامل الذكاء العقلأمهها 
ومن مث  .اخلاصة املناسبة، وظروف الفرد البيئية وحالته النفسية

اح تنشأ كنتيجة طبيعية إلحراز النج وال يشعرون بالسعادة؛ 
 .الدراسيعالقاته مع اآلارين، وحتصيله  يف

ن ( بقوهلما: إ482: 8545تيد و جون، وهذا ما يشكده )
األاخاص ُيكن أن حيصلوا عل  السعادة، وبالتأكيد عل  

 كل ما يقومون به من أعمال.   يفإرضاء الذات من جناحهم 
 ثالثًا: نتائج اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشتها: 

الفرض الثالث ونصه )يتمثل منوذج حتليل ناتبار صحة 
يفسر العالقات السببية بني أبعاد الذكاء  الذياملسار 
إإدرا  اننفعانت، إدارة اننفعانت، تنظيم  الوجداين
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، التعاطفإ، والسعادة، انجتماعياننفعانت، التواصل 
العام عل   الثانوي الثاينالصف  طلبةلدى  الدراسيوالتحصيل 

أسلوب  اناستخدم الباحث إ(.8يوضحه اكل إ يالذالنحو 
كامنة املتوفر   بدون متغريات Path analysis المسارحتليل 

بااتبار منوذج حتليل  اقام إذ. LISREL 8برنامخ ليزرل  يف
أنه يبابق البيانات بصورة  ا، فوجداآليت (1املسار اكل )

  .جيدة

 

 

 

 

 
 ( نموذج تحليل المسار 7شكل )

أن منوذج حتليل املسار قد حاز عل   (44) لويتضح من جدو 
وقيم بقية  ،غري دالة 8كانت قيمة كا  إذ ؛شاراتملقيم جيدة 

مما يدل عل   ،لكل منها املثايلاملدى  يفاملشارات وقعت 
  تبابق جيد للبيانات مع النموذج.

 ( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج تحليل المسار 13جدول )
ل تشير إلى أفض التيالقيمة 

 مطابقة
 المثاليالمدى 

 م المؤشـــــــــــــر قيمة المؤشر للمؤشر

 8أن تكون كا
 غري دالة

1011 
4 

 غري دالة

   X2  2كا
 df درجـات الحريـة  

 2مستـوى داللـة كا
4 

 X2 / df  8    2نسبة كا 4022 1 -4 4 -صفر 
 RMSEA 4جذر متوسط مربعات خطأ االقتراب  5051 504 -صفر  صفر
 RMSR 1   يجذر متوسط مربعات البواق 5054 504 -صفر  صفر

 تساويأقل من أو  احلايلللنموذج  ECVIأن تكون قيمة 
 نظريهتا للنموذج املشبع

 الصدق الزائف الحاليللنموذج  5044
 ECVI               1المتوقع 

 للنموذج المشبع 5044
 GFI 1مؤشر حسن المطابقة     4 4 -صفر  4

 AGFI 1مؤشر حسن المطابقة المصحح    5021 4 -صفر  4

 NFI 2 المعياريمؤشر المطابقة  4 4 -صفر  4
 CFI 2مؤشر المطابقة المقارن   4 4 -صفر  4
 RFI 45   النسبيمؤشر المطابقة  5022 4 -صفر  4

يمكــــن صــــياتة معــــادالت تحليــــل المســــار ومــــن نمــــوذج 
 ة:اآلتيالمسار 

 5041  اننفعــــــــانت(   )إدرا 5041=  الســــــــعادة -1 
)التواصــــــــل انجتمــــــــاعي(    5048(   اننفعــــــــانت)إدارة 
 (الدراســـــي )التحصـــــيل 5051   )تنظـــــيم الدافعيـــــة( 5084

 إدراك االنفعاالت

 االنفعاالت إدارة

 الدافعية تنظيم

 

 التعاطــــف
 

 دةالسعا

 

 

التحصيل 

 الدراسي

4330 

4330 

4330 

4303 

4310 

4300 

4303 

4304 

4340 

4301 

 االجتماعي التواصل
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 )إدرا  اننفعــــــانت(  5081=  الدراســــــي التحصــــــيل -2
)تنظـــــــــــــــيم  5085)التواصـــــــــــــــل انجتمـــــــــــــــاعي(    5084  

 (اننفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت)إدارة  5041   الدافعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(
 )السعادة( 5014=  التعاطف -3

وُيالحظ من منوذج حتليل املسار، أن معامالت املسار كلها 
)معامل الثابت(  R2دالة إحصائي ا، كما ُيالحظ أن قيمة 

 ، وكلها دالة إحصائي ا عند5024إىل  5042ُتتد من 
وُيكن (، مما يدل عل  ثقة يف النموذج، 5054مستوى )

ما  الذي يتضح منه (41جدول ) ئخ يفتلخيص هذه النتا
 :يأيت
وجـــــــود تـــــــأثري موجـــــــب دال إحصـــــــائي ا عنـــــــد مســـــــتوى   -4
( ألبعـــــــاد الـــــــذكاء الوجـــــــداين )إدرا  اننفعـــــــانت، 5054)

وإدارة اننفعانت، والتواصل انجتماعي، وتنظيم الدافعية( 
 عل  السعادة.

وجـــــــود تـــــــأثري موجـــــــب دال إحصـــــــائي ا عنـــــــد مســـــــتوى   -8
عـــــــانت، ( ألبعـــــــاد الـــــــذكاء الوجـــــــداين )إدرا  اننف5054)

وإدارة اننفعانت، والتواصل انجتماعي، وتنظيم الدافعية( 
 عل  التحصيل الدراسي.

وجـــــــود تـــــــأثري موجـــــــب دال إحصـــــــائي ا عنـــــــد مســـــــتوى   -4
 ( للتحصيل الدراسي عل  السعادة. 5054)
وجـــــــود تـــــــأثري موجـــــــب دال إحصـــــــائي ا عنـــــــد مســـــــتوى   -1
 .للسعادة عل  بُعد التعاطف( 5054)

 تحليل المسار للنموذج "نموذج المتغيرات المشاهدة" ( نتائج17جدول )

R2 التحصيل  السعادة
 الدراسي

تنظيم  
 الدافعية

التواصل 
 االجتماعي

إدارة 
 االنفعاالت

إدراك 
 االنفعاالت

 متغير المؤثر           لا                  
 المتغير المتأثر   

5024 
 التـأثير 5041 5041 5048 5084 50518 

 خ 50551 50551 50551 50551 50541  السعادة
 قيمة "ت"   15015   11011   12028   14051   1025 

5042 
 التـأثير 5081 5041 5084 5085  

 خ 50518 50514 50518 50542   الدراسيالتحصيل 
 قيمة "ت"   1042   4011   1011   1084  

5011 

 التـأثير      5014

 خ      50541 التعاطف
41011

 قيمة "ت"        

 (                    5.51) دال إحصائي ا عند مستوى**                                                 لتقدير التأثري املعياري : اخلبأخ
 مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:

ت ( أنه قد حاز عل  قيم جيدة ملشارا1النموذج ) يفُيالحظ 
حسن املبابقة، وأن مجيع معامالت املسار دالة إحصائي ا، مما 

 هذا النموذج.  يفيدل عل  الثقة 
وبصفة عامة، فإن نتائخ هذا الفرض قد أظهرت مساندة 

هذا البحث، واملشتق من  منت يفجتريبية كبرية للنموذج املقرتح 
، والبحوث السابقة؛ فقد أظهرت النتائخ وجود ياإلطار النظر 

)إدرا  اننفعانت،  الوجداينبعاد الذكاء  دال إحصائي ا ألتأثري

، وتنظيم الدافعية( انجتماعيوإدارة اننفعانت، والتواصل 
دال ووجود تأثري  .الدراسيسعادة، والتحصيل الكٍل من عل   

دال وتأثري  عل  السعادة، الدراسيللتحصيل إحصائي ا 
 للسعادة عل  التعاطف.إحصائي ا 

 : اآلتيعلى النحو  ثالثر نتائج الفرض الويمكن تفسي
 :على السعادة الوجدانيالذكاء بالنسبة لتأثير  -

جودة تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه حبث كل من: 
 ،(8551) يالفضل واخلضر، ، (8551)

Furnham & Petrides, 2003; Bahrololoum, 2012; 
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Khosroshahi et al., 2013 من  عادةالتنبش بالس ن إمكانم
 حبث كل من:ولكنها ختتلف مع نتيجة  .الوجداينالذكاء 
من وجود  Khosla & Dokania, 2010 ،(8558) اخلويل

 .الوجداينتاثري للسعادة عل  الذكاء 
حيث (؛ من 484: 8558) اخلويلذكره  ما مع كما تتسق
يساعد الفرد عل  اكتساب الصفات  الوجداينأن الذكاء 

مجاعة ما،  يفاحلياة أو  يفانجتماعية الضرورية لالندماج 
نه يساعد إىل النجاحات، كما إ تعلم، ويشديوحيدد كيف ن

 عل  احلب والسعادة وانبتهاج.
ن التمتع ( ذلك بقوهلا إ415: 8545)جريتشن و تشكد 

من الشعور ء يعزز ا يكون أهم ايبرواب  اجتماعية قوية رمب
تقدمها احلكمة للمرء ليعيش  ال بالسعادة. ومن بني األاياء 

سعادة، بل وأعظمها عل  اإلطال  هو التمتع  يفحياته 
 بصداقة.

 :الدراسيعلى التحصيل  الوجدانيالذكاء بالنسبة لتأثير  -
وتتفق مع ما توصل  ،يهذه النتيجة تتمش  مع اإلطار النظر و 

 ,Malik & Shujja ،(8552) إليه حبث كل من: املساعيد

2013  Farooq, 2003; Aremu et al., 2006;  من وجود تأثري
حني ختتلف مع  يف. الدراسيعل  التحصيل  الوجداينللذكاء 

 Veitch & Justice, 2012ما توصل إليه حبث كل من: 

Tamannaifar et al., 2010; للذكاء عدم وجود تأثري  يف
 .سيالدراعل  التحصيل  الوجداين

ن التحصيل ن يعتمد فق  عل  إ إذنتيجة منبقية؛  هيو 
املهارات العقلية، واملعارف، ولكنه يتبلب مهارات اجتماعية، 

( أن 421: 8551، وانفعالية، وعقلية. ويذكر )السمادوين
، فاننتباه، والتعلم، ياننفعانت تسهل التعلم األكادُي

 باننفعانت.والتذكر، واختاذ القرار، مجيعها هلا عالقة 
 :سعادةعلى ال الدراسيالتحصيل بالنسبة لتأثير  -
 ,Chen & Luتتفق مع ما توصل إليه كل من: هذه النتيجة و 

2009 Cheng & Furnham, 2002;  من حيث وجود تأثري
حني ختتلف مع ما  يفعل  السعادة.  الدراسيللتحصيل 

وجود  يف Quinn & Duckworth, 2007توصل إليه كل من:

 ,Okun et al، الدراسيمباار للسعادة عل  التحصيل ري تأث

غري مباار للسعادة عل  التحصيل وجود تأثري  يف 2009
  .الدراسي

: 4224)أرجايل ، وما يذكره يوتتمش  مع اإلطار النظر 
( من أنه ُيكن فهم السعادة بوصفها انعكاس ا ملعدنت 81

نت.  سارة، وادة هذه اننفعاتكرار حدوث اننفعانت ال
نشوء  يفنه أكد عل  دور عالقات الفرد انجتماعية كما إ

 السعادة.
بالنســــــبة للتــــــأثيرات الزائــــــدة عــــــن النمــــــوذج الم قتــــــرح   -

  والناتجة عن مؤشرات التعديل:
عل  بُعد  للسعادةوجود تأثري دال إحصائي ا  يفوتتمثل 

 التعاطف. 
وتتفق مع سر  ،يهذه النتيجة تتمش  مع اإلطار النظر و 
 هي( 45: 8548)ماكونيل سعادة؛ فالسعادة كما تقول ال

تبدأ وتدوم نتيجة لنية بسيبة: أن جتعل  هيعاطفة واعور، و 
ا، وذلك بأن تسعد اآلارين. وأن األاخاص  نفسك سعيد 

تقدمي يد  يفالسعداء هم أكثر تعاون ا، وأقل أنانية، وأكثر رغبة 
 العون لآلارين. 

 إذجمملها؛  يفلثالث منبقية نتيجة الفرض ا أن انيرى الباحثو 
ُيثل اليب ا من القدرات العقلية  الوجداينن الذكاء إ

والعاطفية، ومن الصعب فصل تفكرينا عن عواطفنا؛ فكل 
سلوكياتنا تشثر فيها معتقداتنا، وقيمنا، وانفعالتنا، وقدراتنا 

 يف الوجداينأن يشثر الذكاء  املنبقيفمن   ومن مثالعقلية. 
النجاح والتفو  فيه بدوره  يُعد   والذي، يالدراسحصيل تال

سبب ا لشعور الفرد بالرضا، وتقدير الذات، مما يولد اعور ا 
بالسعادة لدى الفرد، ومن مث تزداد نظرته اإلجيابية للحياة، 

عالقاته انجتماعية مع اآلارين، ويزداد إحساسه هبم،  ىوتقو 
م هلم ومبشاعرهم، ومشكالهتم، فيتعاطف بدوره معهم، ويقد

هذه املشكالت، فيشعرون بدورهم  ياملساعدة لتخب
إىل نتائخ اجتماعية بشكٍل  تشديبالسعادة، فاملشاعر اإلجيابية 

  كبري.   
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
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 المقترحات والتوصيات التربوية:
ضوء نتائخ هذا البحث بعض املقرتحات  يف انيقرتح الباحث

 ة:اآلتيوالتوصيات الرتبوية 
املقررات  يف الوجداين الذكاء مهارات ضمنيت (4

 مهاراهتم تبوير البلبة عل  ساعدةمل املختلفة الدراسية
 عام بشكلٍ  احلياة يف ، والنجاحياألكادُي لتحقيق النجاح

. 
 والوجدانية انجتماعية املهارات األفراد ليمتع (8

 مهارات عل  املناسب بالتدريب وتزويدهم اإلجيابية
 مع املوالتع السلبية اننفعالية مشاعرهم مع التوافق

 . اليومية احلياتية املشكالت والضغوط
 الوجداين الذكاء ملهارات إراادية برامخ إعداد (4

 .اكتساهبا البلبة عل ساعدة األبناء، و مل املعلمنيو  لآلباء
مهارات الذكاء  يةتقو لانهتمام باألنشبة اجلماعية  (1

 مع اآلارين. ملدى البلبة من االل تفاعله الوجداين
حث عل  عينات أارى من تكرار مثل هذا الب (1

املفحوصني، وباستخدام أعداد أكرب، ومراحل عمرية 
 من للتأكد، خمتلفة، وعينات من بيئات ثقافية متباينة

 .عام بشكلٍ بحث ال نتائخ
، الوجداينحول الذكاء بحوث إجراء املزيد من ال (1

ذكاء ودراسة عالقته مبتغريات أارى كعالقته بال
، يوالتفكري اإلبداع، العلميتفكري ، والانجتماعي
، والرضا ، والتكيف، وضغوط العملانجتماعيوالتفاعل 
 .عن احلياة

 من املزيد ملعرفة الوجداين بالذكاء تتعلقحبوث  إجراء (1
 .عند البلبة هب تتأثر أو تشثر قد ال  العوامل

 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

)شهادات  يالوحالسعادة بين العقل و (. 8544إبراهيم حممد ) ،الشويخ
 .ي،عم ان، دار ابن اجلوز وآراء(

 التحصيل من بكل وعالقته اننفعايل (. الذكاء8552) صبح أصالن ،املساعيد
 املتغريات، بعض ضوء يف اجلامعة طلبة لدى اإلجناز ودافع ياألكادُي

 ( ،8، العدد )واالجتماعية اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة
444-441. 

 لدى بالنفس والثقة بالسعادة وعالقته اننفعايل الذكاء (.8551) آمال ،جودة
 لألبحاث )العلوم النجاح جامعة مجلةاألقص ،  جامعة طلبة

 .142-121(، 4، العدد ))اإلنسانية
 –تطبيقاته  –: أسسه الوجدانيالذكاء (. 8551السيد إبراهيم )، السمادوين

 ن، دار الفكر. م ا، عتنميته
الحياة  فيتزو السعادة: كيف تكون سعيًدا (. 4221)برتراند  ،راسل

بريوت، دار األمري ، ، ترمجة مسري ايخاينالزوجية  العمل  المجتمع
 للثقافة والعلوم.

، النفس( علم يف جديد )مفهوم الوجداين(. الذكاء 8551بشري ) ،معمرية
  .14-15(، 1) العدد، ةالعربي النفسية العلوم شبكة مجلة

، ترمجة سعيد صناعة السعادة(. 8545جون ) ،باكل  وتيد ، ليونزيس
 احلسنية، بريوت، الدار العربية للعلوم ناارون.

، ترمجة مكتبة جرير، اململكة العربية مشروع السعادة(. 8545جريتشن ) ،روبن
 السعودية، مكتبة جرير.

مراجعة حممد  ،اجلبايل ترمجة ليل ، العاطفى الذكاء (.8555دانييل ) ،جوملان
 املعرفة. الكويت، عاملونس، ي
 صفاء ترمجة  الوجداني الذكاء(. 8555جني ) ،سكوتو  بام ،روبنس

 قباء. القاهرة، دار ،الدين كفايف عالء األعسر،
هل األذكياء وجدانيا  (. 8551) هدى ملوح ،يالفضل وعثمان محود  ،اخلضر

(، 8، العدد )مجلة العلوم االجتماعية  جامعة الكويتأكثر سعادة؟، 
44 -42. 

 االجتماعيوالتعلم  يالذكاء العاطف(. 8548عبدالرمحن ) يفتح ،جروان
 ، دار الفكر. نم اع، يالعاطف

، ترمجة مكتبة جرير، اململكة العربية خطة السعادة(. 8548كارميل )  ،ماكونيل
 السعودية، مكتبة جرير.

 ر،، ترمجة فيصل عبدالقادسيكولوجية السعادة(. 4224) مايكل ،أرجايل
 املعرفة.  جالل الكويت، عامل ياوقمراجعة 

باإلجيابية  وعالقته الوجداين (. الذكاء8544) زهري ،النواجحة و نعمات علوان،
 اإلسالمية الجامعة مجلةغزة،  مبحافظات األقص  جامعة طلبة لدى

 .14-4 (،4) العدد ،والنفسية التربوية للدراسات
كدالة للتفاعل بني اجلنس، تقدير   الوجداين(. الذكاء 8558هشام ) ،اخلويل

 مجلة  املرحلة اجلامعية، طلبةعينة من  الذات، السعادة، والقلق لدى
 .412-442 ( ،18، العدد )كلية التربية ببنها

 ثانًيا: المراجع األجنبية:
Aremu, O. A., Tella, A., & Tella, A. (2006). Relationship 

among emotional intelligence, parental involvement 
and academic achievement of secondary school 
students in Ibadan, Nigeria. Essays in Education, 18, 
70–82. 

Bahrololoum, H. (2012). Emotional intelligence and 
happiness of female students participating in the sport 
Olympiad of Iranian universities: A correlational 



 م(8541 كانون أول /هـ4141الرياض )ربيع األول   – 11 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

191 

study. Far East Journal of Psychology and 
Business, 7, 2, 22-29.  

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social 
intelligence (ESI). Psicothema, 18 , 13-25.  

Carter, P. (2005).  The complete book of intelligence tests: 
500 exercises to improve, upgrade and enhance your 
mind strength. England: John Wiley & Sons Ltd. 

Chen, S., & Lu, L. (2009). Academic correlates of 
Taiwanese senior high school students' happiness. 
Adolescence, 44, 176, 979-992.  

Cheng, H. & Furnham, A. (2002). Personality, peer 
relations, and self-confidence as predictors of 
happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 
25, 327–339. 

Ciarrochi, J., Chan, A.Y., Caputi, P., & Roberts, R. (2001). 
Measuring emotional intelligence (EI). In J. 
Ciarrochi, J. Forgas, and J. Mayer (Eds.), Emotional 
intelligence in everyday life: A Scientific Inquiry 
(pp. 25-45). New York: Psychology Press. 

Cooper, A. & K. V. Petrides, K. (2010). A Psychometric 
analysis of the trait emotional intelligence 
questionnaire–short form (TEIQue–SF) using item 
response theory, Journal of Personality Assessment, 
92, 5, 449–457. 

Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others 
via emotion displays: A new dimension of emotional 
intelligence. Organizational Psychology Review, 1, 
1, 53-71.  

Farooq, A. (2003). The effects of emotional intelligence on 
academic performance. Doctoral dissertation. 
University of Karachi. Pakistan. 

Furnham, A. & Petrides, K. (2003). Trait emotional 
intelligence and happiness. Social Behavior and 
Personality, 31, 8, 815-824. 

Gholami, R. A. (2012). An investigation into the emotional 
intelligence and the degree of success in foreign 
language achievement in Iranian EFL context. The 
Iranian EFL Journal, 8, 1, 301-317. 

Goleman, D. (2001). An EI-based theory of performance. 

In D. Goleman, & C. Cherniss (Eds.), The 

emotionally intelligent workplace: How to select for, 

measure, and improve emotional intelligence in 

individuals, groups, and organizations (pp. 27-44). 

San Francisco: Jossey-Bass. 

Gruber, J., Mauss, I., & Tamir, M. (2011). A dark side of 

happiness? How, when, and why happiness is not 

always good. Perspectives on Psychological Science, 

6, 3, 222–233. 

Hills, P. & Argyle, M. (2002). The Oxford happiness 

questionnaire: a compact scale for the measurement 

of psychological well-being, Personality and 

Individual Differences 33, 1073–1082. 

Khosla, M. & Dokania, V. (2010). Does happiness promote 

emotional intelligence?. Journal of the Indian 

Academy of Applied Psychology, 36, 1, 45-54. 

Khosroshahi, J., Abad, T., & Abassi, N. (2013). The 

relationship between personality traits, emotional 

intelligence and happiness among university students, 

Journal of Kermanshah University of Medical 

Sciences, 16, 6. 

Lopes, P., Salovey, P., & Straus, R. (2003). Emotional 

intelligence, personality, and the perceived quality of 

social relationships. Journal of Personality and  

Individual Differences, 35, 641-658.  

Lynn, A. B. (2002). The emotional intelligence activity 

book: 50 activities for developing EQ at work. New 

York: AMACOM.  

Lyubomirsky, S. &  Lepper, H. (1999). A measure of 

subjective happiness: reliminary reliability and 

construct validation, Social Indicators Research, 46, 

137–155. 

Malik, F. & Shujja, S. (2013). Emotional intelligence and 

academic achievement: Implications for children’s 

performance in schools. Journal of the Indian 

Academy of Applied Psychology, 39,1, 51-59. 

Mayer, J. D. (2000). Emotion, intelligence, and emotional 

intelligence. In J. P. Forgas (Ed.), Handbook of affect 

and social cognition (pp. 410-431). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum & Associates. 

Mayer, J. D. (2001). A field guide to emotional 

intelligence. In J. Ciarrochi, J. Forgas, and J. Mayer 

(Eds.), Emotional intelligence in everyday life: A 

Scientific Inquiry (pp. 3-24). New York: Psychology 

Press. 

Mayer, J. D., Caruso, D., & Salovey, P. (1999). Emotional 

intelligence meets traditional standards for an 

intelligence. Intelligence, 27, 267-298.  

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional 

intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds). 

Emotional development and emotional intelligence: 

Implications for educators (pp. 3-31). New York: 

Basic Books. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models 

of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.). 

Handbook of Intelligence (pp. 396-420). Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

Nooraei, M. & Arasi, I. (2011). Emotional intelligence and 

faculties' academic performance: The social 

competencies approach. International Journal of 

Education Administration and Policy Studies, 2, 4, 

45-52. 

O’Rourke, J. & Cooper, M. (2010). Lucky to be happy: A 

study of happiness in Australian primary students. 

Australian Journal of Educational & 

Developmental Psychology, 10, 94-107. 

Ogundokun, M. O. & Adeyemo, D. A. (2010). Emotional 

intelligence and academic achievement: The 

moderating influence of age, intrinsic and extrinsic 

motivation. The African Symposium, 10, 2, 127-141. 

Oishi, S., Diener, E., & Lucas, R. (2007). The optimum 

level of well-being: Can people be too happy? 

Association for Psychological Science, 2, 4, 346-360. 

Okun, M. A., Levy, R., Karoly, P., & Ruehlman, L. (2009). 

Dispositional happiness and college student GPA: 

Unpacking a null relation. Journal of Research in 

Personality, 43, 711–715. 

Omidi, A., Akbari, H., & Mahdian, M. (2011). Association 

of happiness, perceived stress and academic 

achievement in Kashan university of medical 

sciences students. Paper presented at the International 

Conference on Medical, Biological and 

Pharmaceutical Sciences, Pattaya. 

Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). 

The role of trait emotional intelligence in academic 

performance and deviant behavior at school. 

Personality and Individual Differences, 36, 277-293.  

http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000MayerpartofForgas.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000MayerpartofForgas.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000MayerpartofForgas.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000MayerpartofForgas.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1999MayerCarusoSaloveyIntelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1999MayerCarusoSaloveyIntelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1999MayerCarusoSaloveyIntelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1997MSWhatIsEI.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1997MSWhatIsEI.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1997MSWhatIsEI.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1997MSWhatIsEI.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1997MSWhatIsEI.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000ModelsSternberg.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000ModelsSternberg.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000ModelsSternberg.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI2000ModelsSternberg.pdf


 ...لدى  منذجة العالقات السببية بني الذكاء الوجداين والسعادة والتحصيل الدراسي صالح الدين عبدالعال ووليد سحلول:

 

191 

Petrides, K. V., Furnham, A., & Frederickson, N. (2004). 

Emotional intelligence. The Psychologist, 17, 574-

577.   

Petrides, K. V., Furnham, A., & Mavroveli, S. (2007). Trait 

emotional intelligence: Moving forward in the field of 

EI.  In G. Matthews, M. Zeidner, & R. Roberts, R. 

(Eds.).  Emotional intelligence: Knowns and 

unknowns (pp. 151-166). Oxford: Oxford University 

Press.  

Quinn, P. D. & Duckworth, A. L. (2007). Happiness and 

academic achievement: Evidence for reciprocal 

causality. Poster presented at the annual meeting of 

the American Psychological Society, Washington, 

D.C. 

Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. 

Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-

211. 

Salovey, P., Woolery, A., & Mayer, J. D. (2003). Emotional 

intelligence: Conceptualization and measurement. In 

G. Fletcher & M. Clark (Eds.), Blackwell handbook 

of social psychology: International processes (pp. 

279-307). Oxford, England: Blackwell Publishers. 

Schutte, N., Malouff, J., Hall, L., Haggerty, D., Cooper, J., 

Golden, C., & Dornheim, L. (1998). Development 

and validation of a measure of emotional intelligence, 

Personality and Individual Differences, 2, 5, 167-

177. 

Sonal, R. (2009). Are the emotionally intelligent happier?: 

Associations between the trait emotional intelligence 

questionnaire (TEIQUE) and external measures of 

happiness and well-being. Doctoral dissertation. The 

University of Edinburgh. 

Tamannaifar M. R., Sedighi A. F., & Salami M. F. (2010). 

Correlation between emotional intelligence, self-

concept and self-esteem with academic achievement. 

Iranian Journal of Educational Strategies, 3, 3, 

121-126.  

Veitch, B. & Justice, M. (2012). Developmental education 

and emotional intelligence in three rural EAST Texas 

community colleges. American International 

Journal of Contemporary Research, 2, 3, 183-190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EI%20Assets/Reprints...EI%20Proper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf


 م(8541 كانون أول /هـ4141الرياض )ربيع األول   – 11 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

191 

 

 

 

 

 

Causal model of the relationship between emotional intelligence, happiness, 

 and academic achievement among the 2nd year secondary students 

Salah Aldeen Hamdy Abde-Aal 

Head of Psychology Department 

College of Arts and Sciences\ Alwahat 

University of Benghazi 

 

Walid Shawky Shafik Sahloul 

Assistant Professor at King Saud University 

Senior Physics Teacher (a) at E. L. School - Zagazig - Egypt  

Submitted 13-10-2013 and Accepted on 20-11-2013 
 

Abstract:  The study aimed at examining the fitness of the theoretical relationship between emotional intelligence, happiness 

& academic achievement as indicated by the suggested model. & studying the differences in the study variables according to 

sex & academic specialization. 

The questionnaires of emotional intelligence & happiness (prepared by the researchers) were applied for (500) students in the 

2nd secondary. 

By using t-test & path analysis, the results revealed that: 

- There is a statistically significant difference due to sex in emotional perception only for girls. 

- There are statistically significant differences due to academic specialization in social communication, total score on 

emotional intelligence, happiness & academic achievement for the scientific specialization. 

- The validity of the suggestive path analysis model in this research is proved.  

Key Words: Emotional intelligence - Happiness - Academic achievement 
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مية مهارات السالمة الشخصية فاعلية برنامج مقترح مدعوم بالمشاركة الوالدية في تصويب بعض العادات غير الصحية وتن
 طفالبرياض األ ولطفال المستوى األألدى 

 مندور عبدالسالم فتح اهلل 
 ستاذ تكنولوجيا التعليم املشاركأ

 جامعة القصيم - كلية العلوم واآلداب بعنيزة
 هـ44/4/4401  وقبل بتاريخ -هـ03/4/4404 لنشرقدم ل

 
تصويب بعض العادات غري فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف دراسة  إىل يهدف هذا البحث   المستخلص:

العربية بعنيزة مبنطقة القصيم باململكة  األطفالبرياض  األولاملستوى  أطفالالصحية وتنمية مهارات السالمة الشخصية لدى 
 -تية:ت نتائج الدراسة تؤكد النتائج اآلوجاءالسعودية. 

( سنوات، ويتكرر ممارسة هذه 1-4)األولاملستوى  أطفاللدى ( مخسه عشر عادة من العادات غري الصحية 41)توجد  .4
 عينة الدراسة التشخيصية.( فأكثر  لدى أفراد 41العادات غري الصحية بنسبة )

( سنوات مهارات السالمة الشخصية ويتكرر ممارساهتم هذه املهارات بنسبة أقل من 1-4)لاألو املستوى  أطفالميارس  .4
(41 لدى أفراد  ).عينة الدراسة التشخيصية 

 
 األطفالرياض –املشاركة الوالدية –مهارات السالمة الشخصية –العادات غري الصحية  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
يف حياة  املهمةا قبل املدرسة من املراحل مرحلة م دتع      

ففي هذه ساسها تبىن احلياة املستقبلية؛ أ فعلى ،الطفل
ملهارات السالمة الشخصية  األوىلاملرحلة يتم وضع اللبنة 

 السليمة خالهلا العادات الصحيةكما تتكون و  ،للطفل
( 4334) منظمة الصحة العامليةوصت أفقد للطفل؛ لذلك 

بني  الصحي والتعليمي يبنشر الوع ماالهتمابضرورة 
 .غري الصحية، ونبذ العادات األطفال

يف مساعدة  ا  دورا رئيس األطفالوتلعب معلمة رياض     
على ممارسة العادات الصحية السليمة يف حياهتم  األطفال

جانب  إىلاليومية، فهي املسئولة عن كل ما يتعلمه الطفل 
ة مهارات السالمة مهمة توجيه عملية منو كل طفل لتنمي

  .لشخصية يف مرحلة حساسة من حياهتما
وعلى الرغم من االهتمام العاملي بالعادات الصحية   

يف تنمية  األطفالدور برامج تربية  أمهيةو  ،طفالالسليمة لأل
الدراسات ذات  جند أن األطفالالعادات الصحية لدى 

يف  ان هناك تدني  أأكدت العالقة بالعادات الصحية، 
( 4191محد )أالعادات الصحية مثل: دراسة حممد وى مست

 األطفالممارسة  كدتاأ لتانال( 4114ودراسة حممد مهران)
عدم االعتناء بالنظافة الشخصية، مثل) عادات غري صحيةلل

 مملوءالتحدث والفم ، متشيط الشعر بأمشاط غريه يف املنزل
كدت أ( كما ومشاهدة التليفزيون عن قرب شديدبالطعام، 

 األطفالسة ر تكرار مما Triches & Giuliani,(2005)اسة در 
)مص  اآلتيةيف مرحلة ما قبل املدرسة للعادات غري الصحية 

وضع  م اختاذدعمن تناول احللويات، كثار اإل هبام، اإل
دراسة الفت  أكدت و(، االعتدال عند القراءة والكتابة

على وجود مشكالت مرتبطة بعدم ممارسة ( 4331مطاوع)
، وبعد تدريس وحدة األسنانلعادة العناية بتفريش  فالاألط

عدم وجود لتعديل والعناية باألسنان جاءت النتائج تؤكد 
 عالقة ارتباطية موجبة بني نتائج التحصيل للمفاهيم الصحية

 .سنانواالجتاه حنو العناية بالفم واأل

وضعت العناية قد وكانت اململكة العربية السعودية      
يف مناهجها  اا  رئيس  الصحي هدف الوعيمية بالصحة وتن

وحىت هناية املرحلة  ،األطفالالتعليمية بداية من مرحلة رياض 
( 4334لة العمودي)نتائج دراسات ها وجاءت ،الثانوية

 لتأكد( 4119( وهالة خبش)4330خرون)آومها احلوسين و 
تصميم برامج مستقلة معاونة للمناهج املقررة  إىلاحلاجة 

على حتسني مستوى وعيهم بالعادات  تعلمنيململساعدة ا
 خلص من العادات غري الصحية. وتأيتالصحية السليمة وللت

ديفيد وجني  هأكد هذه التوصيات متفقة مع ما 
David&Gene,1995  هتدف طفالبرامج لأل ضرورة بناءب 

العادات غري الصحية وكيفية تعديلها تعريفهم ب إىل
خرين من نفسهم واآلألوقاية  جيب اتباعها اإلجراءات اليتو 

، )مهارات السالمة الشخصية( احلوادثاملواقف اخلطرة و 
تتضمنها هذه الربامج  نأوحدد بعض املوضوعات اليت جيب 

مان يف املدرسة، واألمان يف سباب احلوادث، واألأومنها: 
واحلوادث و الطوارئ، مان يف املنزل، األو عبور الشارع، 

 .نماآل السلوكو 
 هاوتقدميبرامج متخصصة تصميم  أمهيةالرغم من وعلى    

يف تعديل العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة 
ما قبل املدرسة من قبل معلمات رياض  طفالالشخصية أل

 نتائج دراساتشارت أ األطفال
(Carter,2002,Bakker&Denessen,2007,Sandy 

Christenson, The new york state education 

Department,2010)    سرة بتقدمي اخلدمات قيام األ نأ إىل
 إىل ييؤد روضةوبدون املشاركة مع ال يم بشكل فردطفاهلأل

وعدم قدرهتا على  األسرةا جلهل نتائج سلبية، وذلك نظر  
مواجهة املشكالت املتوقعة، كما كشفت نتائج الدراسات 

ساعد على استثارة الدافع الطفل يم مع جد األان تو أ إىل
للتحصيل، وهذا يؤكد أمهية املشاركة الوالدية يف كل 

ملدرسة لتنمية العمليات املختلفة املقدمة ألبنائهم يف ا
 & Youngersويشري بوجنرز وجيل ، قدراهتم وتطويرها

Jill(2010) (4331وايزابيل كارتر) نه جيب وضع برامج أ إىل
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 لكيوعاداهتم الصحية؛  األطفالمهارات لتنمية  أنشطةو 
دليل  إعدادأهدافها ينبغي كن الربامج من حتقيق تتم

و املعلمة ملساعدهتم يف تنفيذ الربنامج أإرشادي للمعلم 
تنمو املهارات  لكيذلك  إىل إضافةبالطريقة املطلوبة، 

كثر فعالية جيب أبصورة  األطفالوالعادات الصحية لدى 
 ملعرفة كيفية التعامل مع الطفل. األسرةمشاركة 

دراسات اليف ضوء ما مت عرضة من  :وتساؤالته مشكلة البحث
من  كثريممارسة اليف ن هناك مشكلة أيتبني  ؛السابقة
العادات غري  - يف مرحلة ما قبل املدرسة - األطفال

م مؤسسات التعلي حترص فيه ييف الوقت الذالصحية 
الصحة يف اململكة العربية السعودية على ضرورة ممارسة و 

 السالمة ومهارات السليمة ةالصحي العادات األطفال
هداف أمن  رئيس    هدف   فكالمها  الشخصية لألطفال 

 . األطفالالتعليم يف مرحلة رياض 
مبراجعة التقارير اخلاصة بالرتبية من خالل عمل الباحث و   

 ؛والطفولة األسرةاملعلمات يف شعبة طالبات لامليدانية ل
يف  األطفالهناك شكوى من ممارسة  أنالحظ الباحث 

( سنوات 1-4)األولمرحلة ما قبل املدرسة يف املستوى 
، مضغ األجسام الصلبة كاألقالممثل للعادات غري الصحية 
ووصول امليكروبات  كسر ألسنانه  واليت قد تتسبب يف

 للمعدة.
وجود خلل يف التعاون والتكامل واملشاركة فيما بني    

د شكاوى متعددة من و الحظ وجوالروضة. كما البيت، 
يف  اخصوص   ؛األطفالالصحية لدى  غري العاداتممارسة 
وكذلك وجود تقارير حول  ،األطفال من رياض األوىلالسنة 

ؤكد اخنفاض ؛ وهذا يالشخصية لألطفال السالمة هاراتم
 السالمة هاراتممن  كثرييف ال األطفالمستويات 

تقارير الطالبات لتأكد من البيانات اخلاصة باو  ،الشخصية
 غري لعاداتل األطفالممارسة اخنفاض مستوى  داليت تؤكو 

قام الباحث  ، وقدالشخصية السالمة مهاراتو  ،الصحية
على عينة من أطفال مرحلة ما قبل  بإجراء دراسة استطالعية

مستوى على للوقوف ( سنوات 1-4املدرسة أعمار من )
 السالمة مهاراتلألطفال و الصحية غري العادات   ممارسة

ومعلمات رياض  ،نظر أمهاهتم وجهة الشخصية من
م ومعلمة أ( 440على )ملت العينة تاش إذ؛ األطفال

 :يأيتما  إىلوخلصت الدراسة 
ما قبل  طفالأ تكرار ممارسة العادات غري الصحية بني -

يف %  41 كثر منأ وأ يتساو  ؛ ( سنوات1-4) املدرسة
بطاقة املوجودة يف الصحية غري العادات ( عادة من 41)

( 41تضمن )غري الصحية واليت تبالعادات  خلاصةاملالحظة ا
 صحيةغري  عادة 

-4) ما قبل املدرسة أطفال أداءوجود اخنفاض يف مستوى  -
( مهارات شخصية من 9% يف )41 إىل( سنوات 1

 اخلاصة الرأياملهارات الشخصية  املوجودة يف استطالع 
 ، ( مهارة41يتضمن ) يوالذ ؛الشخصية السالمة هاراتمب

ليت نعرضها من خالل سة اار مشكلة الدجاءت  ومن هنا -
 :يتالتساؤل اآل

فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب ما 
بعض العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة 

بعنيزة  األطفالبرياض  األولاملستوى  أطفالالشخصية لدى 
ع من هذا ويتفر  قصيم باململكة العربية السعودية؟مبنطقة ال

 :يةتالسؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآل
ــــيت يتكــــرر ممارســــتها بنســــبة العــــادات غــــري الصــــحية مــــا .4 ال
(41 ـــــــــدى  (1-4)األولاملســـــــــتوى  أطفـــــــــال( فـــــــــأكثر  ل

 عينة الدراسة التشخيصية(.) أفراد  األطفالسنوات برياض 
اليت يتكرر ممارستها بنسبة ما مهارات السالمة الشخصية .4

 (1-4)األولاملســــــتوى  أطفــــــال(  لــــــدى 41أقــــــل مــــــن )
 عينة الدراسة التشخيصية(.) أفراد  األطفالسنوات برياض 

ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تصويب العادات غري .0
يف حالة وجود املشاركة  األولالصحية لدى أطفال املستوى 

يف عدم وجود املشاركة  بالربنامج املقرتح ةمقارنالوالدية 
 الربنامج؟الوالدية يف 
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ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات السالمة .4
يف حالة وجود املشاركة  األولالشخصية ألطفال املستوى 

يف عدم وجود املشاركة  بالربنامج املقرتح ةمقارنالوالدية 
 الوالدية يف الربنامج؟

العادات  من تصويبما طبيعة العالقة االرتباطية بني كل .1
 وممارسة مهارات السالمة الشخصية ألطفالغري الصحية 

يف التطبيق البعدي  األطفالبرياض  األولاملستوى 
  والثانية والضابطة( ؟األوىل) التجريبية  للمجموعات الثالثة

 مهيتها من خالل:أتكتسب الدراسة احلالية  أهمية البحث:

حتقيق أمهية املشاركة الوالدية يف  إىلبراز احلاجة إ .1
 يف األطفالبرياض  األولج التعليمية باملستوى الربام أهداف
 ومهارات السالمة الشخصية  .العادات غري الصحية تصويب

 لألطفال.

مبهارات خرى أو  .لعادات غري الصحيةتقدمي قائمة با .2
 .األطفالبرياض  األولألطفال املستوى السالمة الشخصية 

من  األولاملستوى  أطفالملام إالكشف عن مدى  .3
السالمة مهارات و  ،الصحية غري بالعادات لاألطفارياض 

 الشخصية احملددة بالقائمة.

ألطفال املستوى للعادات غري الصحية تقدمي مقياس  .4
 السالمة مهاراتوبطاقة ملالحظة  ،األطفالبرياض  األول

، وميكن استخدامها يف تقومي عادات الشخصية لألطفال
 .األطفالومهارات 

 ،ادات غري الصحيةالع تصويبح لتقدمي برنامج مقرت  .5
ال  األولاملستوى  :نيالشخصية مبستوي السالمة مهاراتو 

يقوم املستوى الثاين  يف حنيد على املشاركة الوالدية ميعت
 على املشاركة الوالدية يف تنفيذه.

 :اآلتيةاحلدود اقتصر البحث احلايل ب حدود البحث:

 األطفالمن  األطفالبرياض  األولاملستوى  أطفال .1
( 1-4عمارهم بني)أالذين تراوحت  احتديد   سوياءاأل

 سنوات.

 ا بني أطفالشيوع  كثر األ غري الصحيةالعادات  .2
انعكاسات مباشرة هلا  واليت ،األطفالبرياض  األولاملستوى 

 على صحة الطفل.

طفال أل املناسبةالشخصية السالمة مهارات  أكثر .3
ة ، واليت هلا انعكاسات مباشر األطفالبرياض  األولاملستوى 

 على صحة الطفل وصحة البيئة احمليطة.

مبحافظة عنيزة  األطفالروضات عينة عشوائية من  .4
يف  األولاملستوى  أطفالا من مبحافظة عنيزة، وحتديد  

الثالثة والرابعة واخلامسة( لتطبيق  والثانية و األوىلالروضات )
 ا.أدوات وجتربة البحث ميداني  

 صــائياتخ( معلمــة وســت مــن األ41املعلمــات ) عينــة .5
بكــــل  معلمــــات وأخصــــائيتني )مخــــسة االجتماعيــــات موزعــــ

 .(جمموعة من اجملموعات الثالث

 : طار النظري والدراسات السابقة للبحثاإل
 & Costa : يرى كوستا وكاليكمفهوم العادات غير الصحية  

Kellick (2005)  أن العادات مثلها مثل الرداء الذي يرتديه
ني مظهرنا فتلك العادات متثل ن الثياب تبإفكما   اإلنسان،

تنا هي مكتسبة مثل احلال اعاد مجيع  و شخصياتنا وسلوكنا، 
مع ثيابنا، فنحن ال نولد بأي منها، بل نتعلمها مثل ما 
نتعلم مواقفنا، وهي تتطور عرب الزمن وتتعزَّز عن طريق 

هوريسمان فيشبه العادات باحلبل الذي تنسج  ماأ التكرار.
وت شري  ا يصعب قطعه،يصبح مسيك  حىت  ؛خيوطه كل يوم

الكثري من اإلحصائيات أن العادات ت شكِّل أكثر من 
% من سلوكنا، األمر الذي قد يندهش منه الكثريون 11

خاصة وقد ترسخ لديهم أهنم يولدون بعاداهتم، ولكن 
احلقيقة كما صاغها جون درايدن قبل ما يزيد عن ثالمثائة 

 ية، مث تصنعنا عادتنا(.سنة: )حنن نصنع عادتنا يف البدا
ن العادات هي جمموعة املهارات واملعارف أيالحظ مما سبق 
داءات كن الفرد من بناء تفضيالت من األوالرغبات اليت مت

السلوكيات، بناء على املثريات واملنبهات اليت يتعرض هلا،  أو
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أداء سلوك من  أوحبيث تقوده إىل انتقاء عملية ذهنية 
 أمامه ملواجهة موقف ما. جمموعة خيارات متاحة

هنا أالعادات غري الصحية ب( 4334) ويعرف نصر مقابلة
جمموعة من السلوكيات اليت ميارسها الفرد بشكل متكرر 

 إىلجيعله حباجة هذا و حبيث يصعب التخلي عنها بسهولة، 
 يحيعرفها عبد الوراث الراز  يف حنيرشاد والتوجيه، اإل
 إىل األطفاليل من السلوك مي أمناط بأهنا( 4330)

دائها بصورة ثابته، ويكون من الصعب أممارستها، وتكرار 
يقصد بها في هذه البحث و تعديلها.  أوعليهم التخلي عنها 

من مرحلة ما  األولكل سلوك يفعله طفل املستوى :  بأنها
مرة تلو  -بدون تفكري -( سنوات 1-4قبل املدرسة)

الشخصية، أخرى، حىت أصبحت جزءا  من صفاته، وطباعه 
 تهيؤثر يف صح وقدميارسها تلقائيا  ومن غري تفكري  فهو
 .ا سلبيا  تأثري  
لدراسات والبحوث السابقة اخلاصة لومبراجعة الباحث    

بالعادات غري الصحية تبني عدم توافر الدراسات والبحوث 
 غريالسعوديني،  األطفالحول العادات غري الصحية لدى 

بصورة مباشرة تصويب العادات هناك دراسات مل تتناول  أن
، فقد قامت مىن أخرىغري الصحية لألطفال يف بيئات 

( بدراسة للتعرف على العادات غري 4114يوسف حبرى)
العراقيني من وجهة نظر أمهاهتم. وقد  األطفالالصحية عند 

أم وزعت عليهن استبانة ( 033تكونت عينة الدراسة من)
غري صحية ميارسها عادة  (41)ي هلذا الغرض حتو  عدهتاأ

تكرار  إىلت نتائج الدراسة شار أيف العراق، وقد  األطفال
 العادات غري الصحية بنسب كبرية.

( بدراسة 4334ردن قام نصر يوسف مقابلة )وىف األ
بالعادات غري الصحية لدى  الوعيللكشف عن مستوى 

وعالقتها ببعض  ،ردنيني من وجهة نظر أمهاهتماأل األطفال
جنس الطفل، واملستوى التعليمي، والدخل املتغريات )ك

الشهري لألسرة، الرتتيب الوالدي للطفل( وقد استخدم 
فقرة(  41)على  استبانة للعادات غري الصحية واليت تشتمل

وجاءت  ؛وزعت عليهن استبانة، م أ( 014) على عينة
العينة  أفرادالنتائج تؤكد على وجود عادات غري صحية لدى 

النتائج عدم وجود فروق  أكدت، كما بنسبة تكرار عالية
يف جنس)الطفل(  إىلبني ممارسة العادات غري الصحية يرجع 

العينة يف ممارسة  أفراديوجد فروق ذات داللة بني  حني
يف  األقل أمهات أطفالالعادات غري الصحية لصاحل 

 أصحاب األطفال، و دخال   األقلاملستوى التعليمي وكذلك 
 .األولالرتتيب 

 ( بدراسة4330)ي الرازحمن قام عبد الوارث الي يفو 
طفال مرحلة أعلى وجود عادات غري صحية لدى  أكدت

)كثرة تناول ا ها تكرار  أكثر وكانت ، ما قبل  املدرسة باليمن
مشاهدة  –عدم جتفيف اليد بعد غسلها  –احللويات 

 -جبات مباشرة شرب املاء بعد الو  –زيون عن قرب التلف
دراسة تانك  أكدتدد(. كما عدم النوم يف موعد حم

 األطفالتكرار ممارسة  Tanaka ,et al(2008)ن يخر آو 
ظافر(،  األ ضع، و هباممثل) مص اإل صحيةالللعادات غري 

يف اململكة املتحدة   األسناندراسة عيادات  أكدتكما 
Nisse Dental Clinic(2009)  كثر العادات غري أ أنعلى

املدرسة عادة مص  ما قبل أطفالبني  االصحية انتشار  
بصورة غري  نيهذا يتسبب يف منو وتغري شكل الفكهبام و اإل

ساليب عالج هذه العادة استخدام أصحية وكانت من 
يت تتسبب فيها العادة باألضرار ال األطفالاملرايا لتعريف 

( 4343ميان رشوان)حددت إ وقدقالع عنها، حىت يتم اإل
لدى التغذية  يف جمالصحية مخس عادات غري  تهادراسيف 

ء التغذية وقلة )سو  يبالروضة وه األولل املستوى اطفأ
احلركة وزيادة الوزن وعدم تناول اخلضروات الطازجة وتناول 

 األنشطةكدت نتائج الدراسة فاعلية أو  ،املشروبات الغازية(
التعليمية البنائية اليت يقوم عليها الربنامج املقرتح وكذلك 

دراسة منظمة الصحة سلوب حل املشكالت. وتؤكد أ
لكل مرحلة  أن (4334( ونصر مقابلة )4331العاملية )

من مراحل منو الطفل عادات سلوكية ميارسها الطفل، وهناك 
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جمموعة من العادات السيئة ميارسها الطفل خالل مرحلة 
ا ال يعرف الوالدين كيفية التصرف مع هذه الروضة، وأحيان  
 . عند األطفال العادات السيئة

هناك جمموعة من  ب العادات غير الصحية عند الطفل:أسبا
العوامل تدفع الطفل للقيام بالعادات غري الصحية، 

يتجه الطفل ملمارسة بعض  :عوامل اجتماعية أو أسرية):هيو 
العادات غري الصحية حينما يأيت مولود جديد يف األسرة من 

ببعض العادات أجل جذب انتباه الوالدين. وقد يقوم الطفل 
عوامل  -. بيل تقليد الوالدين صحية من قغري

يلجأ الطفل ملمارسة بعض العادات غري الصحية   نفسية:
حينما يفقد الشعور باحلنان واألمان من جانب أمه، مبعىن 

 - أن األم ال تشبع الطفل بالقدر الكايف من احلب واحلنان
عادات غري صحية يتعلم الطفل  : قرانعوامل ترتبط بتقليد األ

العوامل  - خرين وتعامله معهمحظته لألطفال اآلمبال
العوامل  –سرته أاملستوى الثقايف للطفل و  :المعرفية

االقتصادية: املستوى االقتصادي لألسرة يؤثر يف ممارسة 
 العادات غري الصحية(.

 األطفالتدريب يعد  :مهارات السالمة الشخصية للطفل. 2
احلتمية يف   رياتعلى مهارات السالمة الشخصية من الضرو 

وذلك  يف  ؛كل منزل ومؤسسة تعليمية  كل جمتمع، بل ويف
 إىل األطفالافتقار  إىل إضافة، عصر كثرت فيه احلوادث
باء مسئولية اآل ، وهنا تأيتسهمنفأاملهارات الالزمة حلماية 

 األطفالملساعدة  هاتصميمبرامج  مت  تعليم املعلمني يفو 
كثرية حتيط هبم   شياءأمن  نفسهمأكيفية محاية تعرف على  لل

ساءة الختطاف، واالستغالل اجلسدي، واإلامثل)
اجلنسية...اخل(، فتعليم مهارات السالمة الشخصية يف 

أساسي لتنمية  ، بل هو مطلباا متاح  احلقيقة ليست خيار  
 طفل. يمان و السالمة ألالشخصية وحتقيق األ

باء لتنمية السالمة الشخصية للشباب ويؤكد دليل اآل
 Parent Guide to Personal Safety forجينيا بفر 

youth(2012)  التدريب على مهارات السالمة الشخصية

ا يف مرحلة رياض يكون يف سن مبكر خصوص   أنينبغي اليت 
ولتجهيزهم  األطفال؛ وهذا لبث الثقة يف األطفال

خارج املنزل بشكل  اآلخرينلالستجابة عند التعامل مع 
 ؛ األطفالهارات ينبغي تدريب وحدد الدليل م مناسب .

ابتعد عن الصراع  -عليها منها: )جتنب الكلمات اجلارحة
 إىلذا تعرضت إاآلخرين اطلب املساعدة من  – اآلخرينمع 

 أواءك يذشخاص الذين حياولون إعن األبلغ أ –للتهديد 
عدم التحدث مع من ال  -ملس جسدك بطريقة غري مقبولة

 شخص ذا ما ملسكإ ،ال :لق –تذهب معه تعرف وال 
بوزارة  Jordan(2012)ويصيف جوردان  بطريقة سيئة...(

تتضمن  هناك قائمة مبهارات السالمة لألطفال أنالداخلية 
ال تطلب التوصيل اجملاين من السيارات املارة، املهارات )

باملكان  اآلخرين األشخاصخرب أ، حالوا السري يف جمموعات
حدى إتوقفت  ذاإومبوعد عودتك،  ليهإب ستذه الذي

السيارات، وسألك أحد الركاب فيها عن اجتاهات الطريق 
هناك  أنشعرت  إذاا عنه مبسافة كافية، فعليك بالبقاء بعيد  
 ةإذا تعرضت ملواجهقرب مكان عام، أ إىلمن يتبعك، توجه 

قم بالصراخ و الصياح  أونذار والعدو، فعليك باستخدام اإل
الجتاه املواجه خلط السري جلذب االنتباه، قم بالسري يف ا

 للمرور(.
االستجابة الكلية اليت : مفهوم مهارات السالمة الشخصية  

 ،يبدو  محدأ) اواجههياملواقف اليت  زاءإالطفل يبديها 
يقصد بها في هذه البحث بأنها و (  4334 وصديقة يوسف،

النفسية خطار الصحية و ليت جتنب الطفل األالسلوكيات ا
 اجملتمع احمليط به.و  الشارعاملدرسة و و  واجلسمية يف املنزل

 أن إىل( 4343) ة العريب لدول اخلليجويشري مكتب الرتبي
من مهارات السالمة الشخصية ينبغي تعليمها  اهناك عدد  

خرين، ومنها )التعبري واآل أنفسهممع  واكي يتفاعل  ؛لألطفال
ا تشكل املشاعر جزءا  مهم   إذعن املشاعر بصورة صحيحة 

لتعبري عنها بطريقة صحيحة نب النفسية للطفل، وامن اجلوا
 -ا على سلوكه يف حياته اليومية واملستقبلية جيابي  إينعكس 
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بقايا  لقاءإعدم  -ذنإالروضة بدون  أوعدم مغادرة املنزل 
 -اآلخرين أمامعدم كشف جسده  –رض على األ شياءاأل

برينس  مدارس يفتالفها(، و إوعدم  اآلخريناحرتام ممتلكات 
( جمموعة من القواعد 4343نيا )ويليام العامة بفرجي

وصت بضرورة أية و خالقية السلوكية للسالمة الشخصاأل
املعلمني هبا لتنمية املهارات الشخصية لألطفال و  اآلباءالتزام 

ة تؤكد على سبع مبادئ لتحقيق السالمة الشخصي إذ
 –تعلق باللمس باألمور اليت ت األطفال ي: )وعوهيللطفل 

)ال( للبالغني عندما يشعرون  مىت يقولون األطفالم يعلت
جتنب استخدام الكلمات  األطفالم يعلت – خطرةقف امبو 

 –جسامهم هي ملك هلم أ نأب األطفالفهام إ –البذيئة 
 األطفالتوعية  – اخلطرةاالبتعاد عن املواقف  األطفالتعليم 

توعية  –سرار اليت هتددهم وتؤذيهم عن األ فصاحبعدم اإل
باألشخاص الداعمني هلم كرجال الشرطة واملطافئ  األطفال

 للرتبية ببنسلفانيا  اآلباءواالسعاف...( ويضيف دليل 

Department of Education, Pennsylvania (2007)  قائمة
 أوسواء يف املنزل  ؛األشياءمبهارات السالمة عند التعامل مع 

حيرص  أن على ضرورةفيها  كد الدليل أخارج املنزل واليت 
ر خماط جتنب: )يهاعل األطفالن على تدريب و واملعلم اآلباء

ال  ،خطر أهناحىت يدرك تعلمه فوائدها؛  أنالكهرباء قبل 
جسم معدين يف  ل أيدخ  ال ي  أحذر طفلك  –يستهان به 

جهاز كهربائي مفتوح يده يف  لدخ  ي  ال أ –منافذ الكهرباء 
أي مصدر ال يلمس أ –املكشوفة  سالكعدم ملس األ –

يف حالة  -جهزة ويداه مبتلة باملاءاأل أومن مصادر الكهرباء 
دارة إ يكهربائي ال تتعامل معه بل تستدع  حدوث حريق

حذر الطفل من استخدام املياه يف حالة حدوث  –املطافئ 
كهربائي فاملاء عدو الكهرباء(. وهناك العديد من   حريق

 ويثالمدراسة  ثلم األطفالالدراسات املرتبطة بتنمية مهارات 
 أكدتاليت   Whitlam & Kellerman (2003)وكيلوران

سلوب االكتشاف يف تنمية املهارات احلياتية، أفاعلية 
 اسرتاتيجيةفاعلية  أكدت Kelley (2004)ي كيلل ودراسة

عاطف اللعب يف تنمية مهارات عمليات العلم، ودراسة 
ة يفاعلية استخدام اسرتاتيج أكدت( واليت 4331عديل)

االهتمامات تنمية عمليات العلم و يف  هاالكتشاف املوج
( فاعلية 4331) جنوى الصاوي دراسة أكدتالعلمية، كما 

ساسية يف تنمية مهارات عمليات العلم األبرنامج مقرتح 
دراسة  أكدتما سبق  إىل إضافة .األطفالمبرحلة رياض 

( فاعلية برنامج 4331صادق عبده سيف املخلويف )
 )التوكيدية، تنمية بعض املهارات الشخصيةي يف إرشاد

) التعاون، والتواصل االجتماعي(  واالجتماعية واالستقاللية(
 .لدى عينة من األطفال 

صبحت مشاركة أ :األطفالالمشاركة الوالدية في تعليم . 3
الوالدين يف العملية التعليمية املوجهة ألطفاهلم مطلبا  وواجبا  

على تلبية  ورا  صمق األسرةيعد دور  نسانيا ، فلمإا و اجتماعي  
 إىل احلاجاتها امنا تتعدإو حاجات الطفل الفسيولوجية، 

النفسية والصحية واالجتماعية والتأهيلية، وتعرف منظمة 
 الذيالعمل  أهنا( املشاركة الوالدية على 4331اليونسكو)

يتضمن نشاطات خمتلفة، ابتداء من تبادل املعلومات عن 
ن بصورة وثيقة يف تربية رتاك الوالدياش إىلصحة الطفل 

سهامهم يف اختاذ القرارات اخلاصة بسياسة إالطفل، و 
مشولية، وقد عرفت  أكثراستخدام املوارد وختصيصها بشكل 

 اآلباءنواع االتصال بني أنوع من  أهنااملشاركة الوالدية على 
والطفل والروضة فيما يتعلق بربنامج الطفل الرتبوي من 

مراقبة سلوك  -دة الطفل يف واجباته التعليميةمساع  (خالل
متابعة عادات الطفل الصحية  -الطفل يف املنزل

 (.Bakker & Dinesen ,2007باملنزل.)
يف فوائد املشاركة الوالدية  إىلبعض الرتبويني  أشاروقد   

 يف، مطفاهلأاملوجودة لدى  العادات غري الصحية تصويب
 تصويبها، أو ري الصحية،تساعد على حتسني العادات غ أهنا

ني وحتس ،طفاهلمأمع  اآلباءمل اتعوتعمل على زيادة مهارة 
ا جيابي  إاليت بدورها تؤثر  مهاتاحلالة االنفعالية لآلباء واأل

، كما (Weaver &Landers,2009على عالقاهتم بأطفاهلم.)
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ملشاركة صور ا Athanasius,(2003حددت دراسة أسينوس)
مثل تطوير  :تقديم النشاطات التعليمية:) الوالدية يف املنزل يف

املهارات االجتماعية لألطفال وتدريبهم عليها مثل التدريب 
على مهارات السالمة الشخصية، ومساعدهتم على تعديل 

تقديم االحتياطات  -بعض السلوكيات الصحية اخلاطئة.
وامللبس، واملسكن، ضمان الصحة طعمة، : مثل األساسيةاأل
مي الرعاية والتدريب املنزيل لألطفال، وتوفري السالمة، وتقدو 

 .(جيابية للتعلماجات املدرسية، وتوفري الظروف اإلاالحتي

الصحي لدى  الوعيغياب  أنومن املتعارف عليه     
لإلصابة بكثري من  طفاهلنأاألمهات يعرض حياهتن و 

مراض املرتبطة مبمارسة السلوكيات والعادات غري الصحية األ
عادات  األطفالا ما ترافق كثري  ف (؛4330دى،مينة اجلنأ)

تنمو معهم ويزيد تشبثهم هبا كلما زادوا يف   ،غري صحية
عند  اآلخرين ا ما تسبب إحراج األبوين أماموكثري   ،العمر
ويصعب إقناع الوالدين هلم برتكها بسبب  ،هبا األطفالقيام 
هناك عدة عوامل قد و . معرفتهم كيفية التصرف حياهلا عدم

 غري الصحية. فع الطفل ألداء العاداتتد
ا أقوى املشاركة الوالدية تعكس دور  : المشاركة الوالديةمفهوم   

لآلباء وتضمن االلتزام والتخطيط املشرتك بني الطرفني . 
وهذا النوع من املشاركة الوالدية هو املعين به يف االستخدام 

العملية  :البحث بأنها ايقصد بها في هذو  يف الدراسة احلالية.
اليت ميكن من خالهلا نقل جمموعة من األفكار واملعلومات 

 توفريبني الروضة واملعلمني وأولياء األمور، وذلك لوتبادهلا 
 سلوك الطالب مناخ تعليمي جيد يساعد على حتسني

 .الرتبوي والتعليمي
رشاد إ إىلاجتاهات تربوية حديثة تدعو  توقد ظهر   

، األطفالالفعالة مع  التعامل وتدريبهن على طرائق األمهات
إذ  ؛هذا التدريب بالفائدة على الطفل نفسه عودي إذ

له، ومن مث يتحسن سلوكه،   ة األمتتحسن أساليب معامل
املشاركة الوالدية  إىل أن  Taylor. (2011) تايلور أشاركما 

تعزز دورهم احليوي يف حياة أطفاهلم من خالل ما يقوم به 

ت الطفل مات اخلاصة باحتياجااملرشد من عرض للمعلو 
 إىل ضافةيف الربامج الرتبوية باإل هومتطلباته، وعن مدى تقدم

مساعدهتم يف اكتساب املهارات الشخصية الضرورية اليت 
فاندر  أشارتسهل هلم تنفيذ متطلبات الربنامج الرتبوي وقد 

 إىل أن  Varner Zander &pace((2002زاندار ويس
برامج خاصة بتوفري على تشتمل  اءاآلب إرشاداسرتاتيجيات 

املعلومات عن الطفل وبرامج عالجية لآلباء ملساعدهتم يف 
 على ايض  تشتمل أو  ،فهم مشكالهتم ومشكالت أبنائهم

ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم. ويؤكد  اآلباءبرامج تدريب 
 university of Minnesota,2009,Board of educationتقرير)

common wealth of Virginia,2009)  البالغةعلى األمهية 
 نوينمو  ونكيف يعيش  ) األطفالللجو العائلي يف تعلم 

، كما موميوهل مواجتاهاهت موعاداهت مهتاشخصي وننكوِّ وي  
ا يعتمد بدرجة كبرية على سليم   ايؤكد أن منو الطفل منو  

 -عوامل منها:) شعور الطفل بأنه حمبوب ومرغوب فيه 
إتاحة  -تنمية قدراته وتشجيعه على ذلكإتاحة الفرصة له ل

الفرصة له لتعلم االجتاهات اإلجيابية وتزويده باخلربات 
واملعلومات اليت تساعده على التكيف مع البيئة اليت يعيش 

ي بدو قنديل ورمضان  حممد متويلويؤكد كل من فيها(، 
(4331( ،)Cooper, (2004،  مندور عبد السالم فتح اهللو 
: أمههاية املشاركة الوالدية وأشكاهلا ومن على أمه( 4331)
 يتم فيه :التدريب المنزلي -اليوم المفتوح -االتصال المكتوب)

و الطفل معا ، ومن خالل هذا اللقاء يتم  األسرةمالحظة 
طفاهلم أمع الالزمة التعامل هارات معلى  األسرةتدريب 

 -مجالس اآلباء -يف تنفيذ الربامج  األسرةى تقدم وتقييم مد
المساعدة  -الزيارات واللقاءات الجماعية - االتصاالت الهاتفية

 األسرةيف توثيق العالقات بني  األسلوبيساعد هذا الصفية: 
ر يف بيئته يشمل مالحظة الطفل بشكل مباش إذالروضة، و 

املعلمة يف  أسلوباالستفادة من الرتبوية الطبيعية، و 
 .(التدريس
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املشاركة الوالدية يف  مهيةأوتؤكد نتائج الدراسات والبحوث 
 أكدت؛ فقد األطفالالعادات غري الصحية لدى  صويبت

 Leeming ,et ,al (2003)خرون آنتائج دراسة ليمنج، و 
الصفية البيئية  األنشطةاستخدام برامج قائمة على  أمهية
 نإحنو البيئة، كما  األطفالاجتاهات على منو  هالتأثري 

جيابية على إثار آله  تكان  األنشطةيف  اآلباءمشاركة 
، أطفاهلم أنشطةبعد مشاركتهم يف سلوكياهتم اليت جاءت 

حقيبة  بتصميم Carman, et. al (2006)دراسة اهتمت و 
باء بعنوان العادات غري الصحية والصحة الوقائية تعليمية لآل

 اآلباءجاءت نتائج الدراسة تؤكد فاعلية دور ومشاركة 
 الصحية األطفالدات عا مهات للمشاركة يف تنميةواأل

، كما كشفت دراسة املعهد  غري الصحي منها وتصويب
 مهاتواأل اآلباء أنInstitute of medicine (2011   ) الطيب

دوار متعددة يف تعديل العادات غري أميكنهم القيام بلعب 
تساعد ، األنشطةمتابعة إن الصحية املرتبطة بالتغذية، حيث 

نتائج دراسة  أكدتقد و ، ةاحملافظة على نظام التغذييف 
 األسرةبامسة حالوة عدم وجود تأثري لدرجة تعليم ومستوى 

بنائهم للمهارات االجتماعية أاالقتصادي مبستوى تعليم 
 والشخصية.

من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة يتضح    
حتديد مستوى ممارسة العادات غري الصحية وتصويبها، أمهية 

مة الشخصية لدى ارسة مهارات السالحتديد مستوى ممو 
طفال ما قبل املدرسة على وجه أو ا، عموم   األطفال

اخلصوص، ومع تنوع جوانب الرتبية الصحية لألطفال اليت 
ن الدراسات اليت تناولت إفتناولتها تلك الدراسات، 

تصويب العادات غري الصحية ومهارات السالمة الشخصية 
 –، فلم يوجد العريبتوى على املس ال سيماا نادرة، عموم  

من الدراسات السابقة  –حدود علم الباحث املتواضع  يف
ل ما قبل املدرسة اطفأا تناول العادات غري الصحية لدى م

ل برنامج لتعدي واقرتح( سنوات، 1-4) األولاملستوى 
 األولمبستويني، املستوى  هالعادات غري الصحية ليتم تقدمي

وجود  يفيتم تقدميه  الثاينستوى ن املشاركة الوالدية و املو بد
، احلايلالبحث  أمهية يؤكد الذيمر املشاركة الوالدية، األ

  هذا اجملال. يفعربية متواضعة  إضافةوجيعل منه 
يف ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج الدراســات فررروض البحررث: 

أمكـن  السـابقة، والدراسـة االسـتطالعية واملالحظـة امليدانيـة ،
 :اآلتيةصياغة الفروض 

املســــــــتوى  أطفــــــــالتوجــــــــد عــــــــادات غــــــــري صــــــــحية لــــــــدى .4
( ســــنوات، ويتكــــرر ممارســــة هــــذه العــــادات غــــري 1-4)األول

( فــأكثر  لــدى أفــراد العينــة الدراســة 41الصــحية بنســبة )
 التشخيصية.

( ســـــنوات مهـــــارات 1-4)األولاملســـــتوى  أطفـــــالميـــــارس .4
ذه املهـــارات بنســـبة هلــالســالمة الشخصـــية ويتكــرر ممارســـاهتم 

 عينة الدراسة التشخيصية.(  لدى أفراد 41ن )أقل م

 ذات داللــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد املســــــــتوى توجـــــــد فــــــــروق .0
( بني متوسطات درجات أفـراد اجملموعـات التجريبيـة 3ر31)

 الــــيت درســــت الربنــــامج املقــــرتح والتجريبيــــة الثانيــــة الــــيت األوىل
باملشـاركة الوالديـة والضـابطة  ادرست الربنامج املقـرتح مـدعوم  

ـــــيت مل لعـــــادات غـــــري  تـــــدرس الربنـــــامج املقـــــرتح يف مقيـــــاس اال
 وعاداته )اخلمسة عشر(  يالصحية، اجملموع الكل

 توجـــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد املســــــــتوى .4
( بني متوسطات درجات أفـراد اجملموعـات التجريبيـة 3ر31)

 الــــيت درســــت الربنــــامج املقــــرتح والتجريبيــــة الثانيــــة الــــيت األوىل
باملشـاركة الوالديـة والضـابطة  ارتح مـدعوم  درست الربنامج املقـ

ات الســـالمة الـــيت مل تـــدرس الربنـــامج املقـــرتح يف بطاقـــة مهـــار 
 واملهارات )الثمانية(. يالشخصية اجملموع الكل

توجـد عالقـة ارتباطيـه قويـة موجبـة ذات داللـة إحصــائية  .1
يف املتغــريات  األطفــال( بــني درجــات 3ر31)  عنــد مســتوى

الصـــــــــحية و مهـــــــــارات الســـــــــالمة  )العـــــــــادات غـــــــــري التابعـــــــــة
الشخصـــية(  يف نتـــائج التطبيـــق البعـــدي لكـــل مـــن اجملموعـــة 

 ، والتجريبية الثانية، واجملموعة الضابطة.األوىلالتجريبية 
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لإلجابة عن التساؤالت الواردة مبشكلة : جراءات البحثإ
 :اآلتيةجراءات لبحث، مت اتباع اإلا
 أدواتثة يتضمن هذا البحث ثال :دوات البحثأ: والا أ
 :وهيساسية أ

ولبناء  :( سنوات5-4ت غير الصحية ألطفال ).مقياس العادا1
 :اآلتيةع الباحث اخلطوات هذا املقياس اتب

-4) ما قبل المدرسةالعادات الصحية الخاطئة ألطفال تحديد  (1)
 لاؤ الس األولاجلزء عن  لإلجابة :األطفالبرياض ( سنوات 5

غري الصحية   اداتمن البحث، واخلاص بتحديد الع األول
( سنوات، 1-4ما قبل املدرسة من ) أطفال اليت قد ميارسها

غري الصحية وفقا للخطوات  قائمة بتلك العادات إعدادمث 
 :اآلتية

حتديد اهلدف من القائمة يف حصر وحتديد  :هدف القائمة . أ
 أطفالاليت قد يسلكها  غري الصحية وتصنيف العادات

 الروضة.

اعتمد البحث يف اشتقاق قائمة  :مصادر اشتقاق القائمة . ب
ما تناولته  أمههاعلى مصادر من  غري الصحيةالعادات 

البحوث  ليهإالبحث يف هذا اجملال، وما توصلت دبيات أ
جريت حول هذا املوضوع من أوالدراسات السابقة اليت 

 آراءعلى استطالع  أيض انتائج، كما اعتمد البحث 
الل استمارة مجع من خ األطفالو معلمات رياض  األمهات

غري  ا عن العاداتا مفتوح   واحد  بيانات مشلت سؤاال  
يف مرحلة ما قبل املدرسة من  أطفاهلناليت يسلكها  الصحية

مت تطبيق استمارة مجع  إذ (4)ملحق، ( سنوات4-1)
( أما 403) ا على عينة عشوائية قوامهاالبيانات هذه ميداني  

( 443رسة، و)يف مرحلة ما قبل املد أطفالممن لديهن 
، وذلك ببعض مدن حمافظة األطفالمعلمة ومشرفة برياض 

مجايل عدد االستمارات إمبنطقة القصيم، وكان وقراها عنيزة 
 ( استمارة.440الباحث ) إىلاليت وردت 

 غري الصحية  بعد حتديد العادات :الصورة النهائية للقائمة ج.
مصادر  ما قبل املدرسة، وعلى ضوء أطفال ارسهااليت قد مي

، وقد غري الصحيةاشتقاقها، مث ترتيب هذه العادات 
( من العادات 41)على اشتملت القائمة يف صورهتا النهائية 

 (.4صحية )انظر ملحق غري ال
ا لدى أطفال ما . تحديد العادات غير الصحية األكثر شيوعا (2)

 لإلجابة عن: األطفالبرياض ( سنوات 5-4) قبل المدرسة
من تساؤالت البحث،  األولل اؤ الس اجلزء الثاين من

ا لدى شيوع   كثرواخلاص بتحديد العادات غري الصحية األ
( سنوات، قام الباحث بإعداد 1-4) أطفال ما قبل املدرسة

لتلك العادات  األطفالبطاقة لتحديد مدى ممارسة هؤالء 
 :اآلتيةا للخطوات ، وفق  غري الصحية

البطاقة يف تقدير  حتديد اهلدف من :أ. تحديد هدف البطاقة
لكل  -عينة البحث –ما قبل املدرسة  أطفالمدى ممارسة 
الصحية اليت سبق حتديدها، وذلك عن  غري من العادات

ما يصدر عنهم من و  األطفالطريق املالحظة املباشرة هلؤالء 
 .صحية  غري عادات

حتدد مضمون بطاقة التقدير يف  تحديد مضمون البطاقة: ب.
عينة  األطفالالصحية  اليت قد يسلكها  مجيع العادات غري

وضعت  إذبالقائمة اخلاصة بذلك، لبحث، اليت وردت ا
اس متدرج حيدد مدى ممارسة الطفل يمق أمامهذه العادات 

لكل عادة من تلك العادات، وقد تكون املقياس من مخسة 
ال يفعل(.  –ا نادر   -احيان  أ -اغالب   –ا مستويات هي )دائم  
تكون العبارات  أنياغة مفردات البطاقة وقد روعي عند ص

تصف   أنبدأ كل مفردة بفعل سلوكي مضارع و ن تأقصرية، و 
تبدأ  الأ، و  غري الصحيةمن العادات  ةكل مفردة عادة واحد

 ، وذلك قدر املستطاع.ياملفردات بأدوات نف
ث مت تقدير درجات البطاقة حبي ج. تقدير درجات البطاقة:

درجات لكل عادة يفعلها  ربعأ( 4حيصل الطفل على )
( 4ا، و)( ثالث درجات لكل عادة يفعلها غالب  0و) دائم ا

لكل   ة( درجة واحد4، و)ادرجتني لكل عادة يفعلها أحيان  
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ا و)صفر( لكل عادة ال يفعلها من عادة يفعلها نادر  
كانت الدرجة   إذاملتضمنة بالبطاقة،  غري الصحية العادات

 ة الصغرى)صفر(.( درجة، والدرج433النهائية )
استهل الباحث البطاقة ببعض  د. تعليمات استخدام البطاقة:

التعليمات املهمة اليت توضح ملن يستخدمها كيفية 
استخدامها، وضرورة االلتزام باستخدامها من خالل 

التعريف اإلجرائي ملستويات املقياس  إىل إضافةاملالحظة، 
طفل للعادات املتدرج اخلمسة، واليت حتدد مدى ممارسة كل 

 .غري الصحية
 مت ضبط البطاقة يف جانبني مها: هر. ضبط البطاقة:

مت االعتماد على : صدق البطاقة: للتأكد من صدق البطاقة -
تبني يف دقة  الذيوهلما صدق مضمون البطاقة أمؤشرين: 

صياغة مفردات البطاقة، ودقة حتديد مستويات املقياس 
ك املستويات، لئي لتاملتدرج اخلاص هبا، والتعريف اإلجرا

اليت عادات غري الصحية المفردات البطاقة هي  إىل أن إضافة
سبق حتديدها بشكل واضح ودقيق، أما املؤشر الثاين فقد 

مت عرض البطاقة على جمموعة  إذ متثل يف صدق احملكمني،
من احملكمني مشلت سبعة من األساتذة واألساتذة 

الرتبية و  األطفالض ان تدريس العلوم وريااملساعدين يف ميد
البطاقة لتحقيق  احملكمون بصالحية أشارالصحية، وقد 

جراء بعض التعديالت يف صياغة بعض إاهلدف منها بعد 
 املفردات.

مت االستدالل على ثبات البطاقة من  ثبات البطاقة: -
ما يطلق عليه ثبات  أوخالل )ثبات القائم باملالحظة( 

 ىحدإب أطفال عشرة متت مالحظة إذنظام املالحظة، 
مبدينة عنيزة، من خالل معلمتني تعمالن  األطفالرياض 

( مبدينة عنيزة، وذلك بتخصيص األوىل) بتلك الروضة
قامت كلتا املعلمتني مبالحظة نفس  ،بطاقتني لكل طفل

الطفل من خالل بطاقة مستقلة، وحبساب نسبة االتفاق 

تلك النسبة  أن( وتبني Cooperبينهما مبعادلة كوبر)
م االثقة يف ثبات نظ إىليشري  الذي األمر%(، 11)

 املالحظة باستخدام البطاقة.

دخال تعديالت الصياغة إبعد  و. الصورة النهائية للبطاقة:
ليها احملكمون، وبعد التأكد من صدق وثبات إ أشاراليت 

صورهتا النهائية الصاحلة  إىلالبطاقة تكون بذلك قد وصلت 
 (.4للتطبيق امليداين)ملحق،

مت تطبيق البطاقة يف صورهتا النهائية  ز. تطبيق البطاقة :
مائتا طفل وطفلة يف مرحلة ما قبل  على عينة قوامهاا ميداني  
لعمر، نصفهم من ممن هم بني الرابعة واخلامسة من ا ةاملدرس

ا مت اختيارهم عشوائي   إذناث، من اإل خرالذكور ونصفهم اآل
حمافظة عنيزة،  ببعض مدن وقرى األطفالمن بعض رياض 

عينة البحث، بتوزيع  األطفالوقد مت تطبيق البطاقة على 
، بعد تقدمي شرح األطفال أمهاتهذه البطاقات على 

مبسط هلن عن تعليمات استخدام هذه البطاقات، و 
 اهلدف منها، وذلك مبعاونة معلمات ومشرفات الرياض اليت

اليت ردت  مجايل عدد البطاقاتإمت اختيار العينة منها، وكان 
 ( بطاقة.443مكتملة ) إيل

 ألطفال ما قبل المدرسةغير الصحية مقياس العادات  إعداد.(3)
على ضوء نتائج التطبيق امليداين لبطاقة  : ( سنوات4-5)

غري  عينة البحث للعادات األطفالتقدير مدى ممارسة 
، وما قام به الباحث من معاجلات موضوع البحث الصحية 

( مخسه عشر عادة 41) نتائج، مت اختيارحصائية لتلك الإ
 –ا غالب   أو دائم ا –الصحية اليت يفعلها غري العادات  من

ما قبل املدرسة عينة البحث،  أطفالمن  أكثر% ( ف41)
لتكون حمور االرتكاز إلجراءات البحث احلايل، ومت تصميم 

 :اآلتيةجراءات وفق اإلغري الصحية وبناء مقياس العادات 
عينة  أطفال ممارسةقياس  لهدف من المقياس:أ. تحديد ا

ا واليت سبق شيوع   كثراأل للعادات غري الصحيةالبحث 
 األطفالاختيارها، وكذلك مواقفهم ممن ميارسها من 

 ومشوقة هلم األطفال، وذلك بطريقة مناسبة هلؤالء اآلخرين
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من تساؤالت البحث،  الثاينالسؤال  نوذلك لإلجابة ع
عينة البحث قبل وبعد جتربة  فالاألطواخلاص مبستوى 

 املقارنة بني درجات املقياس تفيد يف إىل أن إضافةالبحث، و 
 للبحث.   اجملموعات الثالث

مفردات املقياس حبيث  إعدادمت  ب. صياغة مفردات المقياس:
و موقف حي مصور بالفيديو ه األولمشلت جزئيني اجلزء 

عادة  ارسونمي األطفالبعض  أوطفلة  أو يبني طفال   يالذو 
السابق حتديدها، وهذا غري الصحية من العادات  غري صحية

ما اجلزء الثاين ملفردات أ .آلخراجلزء هو املتغري من موقف 
يتكرر بعد كل موقف  الذياملقياس فهو اجلزء الثابت 

مصور، وهو عبارة عن سؤالني يتم طرحهما على الطفل بعد 
الطفل  يقيس وعي األولمشاهدته املوقف املصور: السؤال 

الطفل ده بيعمل ) :الصحية ، وينص علىغري خبطأ العادة 
والسؤال الثاين حيدد موقف الطفل ممن  (خطأ؟ أمصح 
ت هذا يلو رأ) :، وينص علىغري الصحيةن العادة و ميارس

جابة كانت اإل  ذاإ، ف(الطفل يفعل هذه العادة ماذا تقول له؟
  إذاو  إجيابي اتفيد منع العادة اخلطأ يكون موقف الطفل 

يكون  غري الصحيةتفيد تشجيع العادة  اإلجابةكانت 
 ا. موقف الطفل سلبي  

اخلاص باملواقف  –األولاجلزء  إعدادوقد روعي عند      
 كثراألغري الصحية : حتديد العادات ملقياسملفردات ا -احلية

يربز  ؛، مث صياغة سيناريو ملوقف حياألطفالا لدى شيوع  
جمموعة أطفال لكل سلوك، مث  أوطفلة  أوممارسة طفل 

تصوير سيناريو املواقف يف مواطنها الطبيعية مبشاركة بعض 
عينة البحث،  األطفالالذين هم يف نفس عمر  األطفال

وقد استعان الباحث مبصور فيديو حمرتف لتنفيذ 
مجايل عدد إها. وكان إعدادسيناريوهات املواقف اليت مت 

 ا.( موقف  41ية )األولس يف صورته املواقف اليت مشلها املقيا
املقياس، مت اتباع  لتقدير درجات: ج .تقدير درجات المقياس

 الذي األولا يف السؤال ر  فص أو نيالطفل درجت ينظام يعط
ذا أجاب الطفل بأن إتبع كل موقف من مواقف املقياس، في

، ويعطى نيعطى درجتالعادة الصحية يف املوقف خاطئة ي
يتبع كل موقف  الذيالسؤال الثاين  ك، ويفملا دون ذل اصفر  
الصحية املصورة، حيدد موقف  غري واقف العاداتممن 

 نين العادة اخلطأ ويعطى الطفل درجتالطفل ممن ميارسو 
ضد من يفعل العادة اخلطأ،  إجيابي اعندما يكون موقفه 

 أوا ممن يفل هذا السلوك، ا عندما يكون موقفه سلبي  وصفر  
( 13تكون الدرجة النهائية للمقياس) يتفق معه، وبذلك

 (.ادرجة و الدرجة الصغرى )صفر  
مت حتديد بعض التعليمات املهمة ملن  د. تعليمات المقياس:

ا هذا املقياس يتم تطبيقه فردي   أنيقوم بتطبيق املقياس، أمهها 
العينة،  أطفالمن خالل املقابلة الشخصية مع كل طفل من 

لكل طفل، يتم من قلة مع ضرورة ختصيص استمارة مست
مكاهنا املناسبة ، بوضع إيف  جاباتخالهلا تسجيل اإل

اليت خيتارها لكل سؤال من  اإلجابة)/( حتت  عالمة
 السؤالني لكل موقف.

يتعلق  األولمت ضبط املقياس يف جانبني:  هر. ضبط المقياس:
مت عرض سيناريو املقياس على جمموعة من  إذبالصدق، 

وا بالتحكيم على بطاقة التقدير املشار احملكمني الذين قام
. املقياس  نظام تقدير درجات ةقروا بصالحيأف اابق  س إليها

قيقه ما اجلانب الثاين اخلاص بثبات املقياس فقد مت حتأ
مت تطبيقه  إذعادة املقياس، إحبساب معامل الثبات بطريقة 

لبحث، مرتني متتاليتني من عينة ا أطفال( 43ا على )جتريبي  
سابيع، وحبساب معامل االرتباط أثالثة  هقدر  رق زمينبفا

( 3و11) قيمته أنيف املرتني، وتبني  األطفالبني درجات 
طأ يف العادات الصحية، للجزء اخلاص بتحديد اخل

ممن  األطفاللجزء اخلاص بتحديد موقف ل( 3و14و)
عند  إحصائي اميارسون العادة الصحية، وهذه القيم الدالة 

 ثبات املقياس. إىلمما يشري  (3و34مستوى )
: من خالل التجربة االستطالعية حلساب و. زمن المقياس

سئلة أمجيع  جابةإالزمن الالزم لالنتهاء من  أنالثبات وجد 
 ( دقيقة.41املقياس هو )
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بعد عرض سيناريو املواقف اخلاصة ز. الصورة النهائية للمقياس: 
التأكد من صدقه و  ،كمنيباملقياس وما تبعها من تساؤالت على احمل

صورته النهائية الصاحلة للتطبيق امليداين  إىلوثباته توصل املقياس 
 (.0)ملحق،

ا لطبيعة املقياس، وما تفرضه من نظر   ح. تطبيق المقياس :
بإمكاناته  -الباحث  أمامجهد ووقت يف تطبيقه، مل يكن 

مت  إذسوى التطبيق على عينة حمدودة، –الفردية احملدودة 
( عينة 14)األطفال وطفلة من ( ثالثني طفال  03ر)اختبا

 أكثر، وهم غري الصحية  البحث عينة بطاقة تقدير العادات
، مث مت تطبيق غري الصحية ممارسة لتلك العادات  األطفال

العينة مبعاونة بعض معلمات رياض  أطفالاملقياس على 
ى خطوات تطبيق واملشرفات، بعد تدريبهم عل األطفال

ينبغي عليهم مراعاهتا يف هذا  التعليمات اليتو املقياس، 
 طار.اإل
ولبناء هذه  . بطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية:2

 :اآلتيةالبطاقة اتبع الباحث اخلطوات 
طفال ما قبل مهارات السالمة الشخصية الالزمة ألتحديد  .(1)

السؤال عن  لإلجابة :األطفالبرياض ( سنوات 5-4) المدرسة
واخلاص بتحديد مهارات السالمة الشخصية ن البحث، م الثاين

 إعداد( سنوات، مت 1-4ما قبل املدرسة من ) أطفالاليت قد يسلكها 
 :اآلتيةا للخطوات هارات السالمة الشخصية وفق  مبقائمة 

وثيقة الصلة  أ. راجع الباحث بعض المراجع والدراسات السابقة
-4من ) األطفالرياض مبهارات السالمة الشخصية املناسبة ألطفال 

، 4343،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج)  ( سنوات منها:1
Jordan,2012، Department of Education, Pennsylvania 

(، وذلك لبناء قائمة مبدئية باملهارات ، 4330جناح حمرز، ، (2007)
 الشخصية الواجب تنميتها.

يف ( عشرة خرباء 43على ) :عرض القائمة المبدئيةب. 
الستطالع آرائهم يف مدى أمهية  األطفالاملناهج ورياض 

ومناسبة مهارات السالمة الشخصية ألطفال ما قبل 
طلب منهم وضع  عالمة )/(  إذ( سنوات، 1-4املدرسة)

أمام كل مهارة من مهارات السالمة الشخصية أسفل تقدير 
غري مهم(، ووضع عالمة )/(  –غري متأكد  –)مهم  مهيةاأل

سفل أمهارة من مهارات السالمة الشخصية  كل  أمام
غري مناسب(.  –غري متأكد  –)مناسب  التقدير املناسب

 (4نتائج كما هو مبني باجلدول )الاءت وج
لكل مهارة من  مهيةمت حساب النسبة املئوية لدرجة األ

مهارات السالمة الشخصية، وتقدير درجتني لالستجابة 
 درجةوغري مهم  ،كد مبهم، ومناسبة واالستجابة بغري متأ

.وغري مناسب بصفر
 ( سنوات من وجهة نظر المتخصصين5-4( أهمية ومناسبة مهارات السالمة الشخصية لألطفال قبل المدرسة )1جدول)

النسبة  درجة األهمية مهارات السالمة الشخصية م
 المئوية

النسبة  درجة مناسبتها
غير  غير متأكد مهم المئوية

 مهم
 غير أكدغير مت مناسبة

 مناسبة
جزاء أمينع اآلخرين من االقرتاب الزائد منه ومالمسة  4

 جسمه
43 - - 433% 1 4 - 11% 

يتجنب استخدام األشياء اخلطرة يف املنزل )السكينة  4
 املقص والكهرباء والكربيت(

1 4 - 11% 9 4 - 13% 

سنانه أيعتىن بنظافته الشخصية)نظافة يده و  0
 (هومالبس

1 4 - 11% 9 4 4 91% 

 %91 4 4 9 %93 4 4 4 بالكامل وعنوانه ورقم تليفون منزله. هحيفظ امس 4
سرته أميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه أو ختص  1

 -مشاكل البيت–رقام احلسابات السرية )األ
 معامالهتم املالية..(

4 4 4 41% 4 4 4 41% 
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 %91 - 0 4 %91 - 0 4 حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات. 1
مىت  -شارة املرور)مىت يقفإلوان أحيدد معىن  4

 مىت يستعد للحركة( -يتحرك
1 4 - 11% 1 4 - 11% 

 -يعرف ماذا يفعل إذا تعرض للخطر)اجلري 9
يصرخ  -يستخدم جهاز اإلنذار -بالنجدةاالتصال 

 بصوت عال..(.

9 4 4 91% 43 - - 433% 

المة الشخصية الواجب وبذلك مت حتديد قائمة مبهارات الس
( سنوات واليت 1-4تنميتها لدى طفل ما قبل املدرسة )

، ومها يف ثالثة للسالمة الشخصية ( مهارات9تتضمن )
( 0) بعاد )مهارات سالمة الشخصية يف املنزل وعددهاأ

 (4ة الشخصية يف الشارع وعددها )سالم ،مهارات
 (.0سالمة الشخصية يف الروضة وعددها ) ،مهارات

لتحديد  :بطاقة مالحظة مهارات السالمة الشخصية إعداد. (2)
، قام يف مهارات السالمة الشخصية األطفالمستويات 
أطفال ما قبل مستويات بطاقة لتحديد  إعدادالباحث ب

 يف مهارات السالمة الشخصية ( سنوات1-4) املدرسة
 :اآلتيةا للخطوات وفق  

اقة يف قياس حتديد اهلدف من البط :أ. تحديد هدف البطاقة
( سنوات يف مهارات 1-4ما قبل املدرسة) أطفالمستويات 

 السالمة الشخصية.
)مهارات  مها أبعادتضمنت البطاقة ثالثة  بعاد البطاقة:أب. 
سالمة  ،مهارات (0مة الشخصية يف املنزل وعددها)سال

سالمة  ،( مهارات4) الشخصية يف الشارع وعددها
 (.0) الشخصية يف الروضة وعددها

حتدد مضمون  تحديد مضمون البطاقة وصياغة مفرداتها: .ج
سالمة الشخصية اليت بطاقة املالحظة يف مجيع مهارات ال

ن لألطفال عينة البحث اليت وردت بالقائمة و حددها احملكم
مهارة من املهارات وضعت على كل  إذاخلاصة بذلك، 

يف  صفرمام كل موقف مقياس متدرج بني )أثالثة مواقف و 
درجات يف  ثالثا و حيان  أ اإلجابةيف  درجة)ال( و  بةاإلجا

صياغة كل موقف بصورة  إعدادمت  وقد، )بنعم( اإلجابة
صياغة سيناريو  إن إذ ،مهارة الطفل اإلجابةمشوقة لتعكس 

جمموعة أطفال  أوطفلة  أوملوقف حي يربز ممارسة طفل 
لكل سلوك، مث تصوير سيناريو املواقف يف مواطنها الطبيعية 

 األطفالالذين هم يف نفس عمر  األطفالشاركة بعض مب
عينة البحث، وقد استعان الباحث مبصور فيديو حمرتف 

عدد  إمجايلها. وكان إعدادسيناريوهات املواقف اليت مت لتنفيذ 
 ( مواقف.9ية )األولاملواقف اليت مشلها املقياس يف صورته 

يث مت تقدير درجات البطاقة حب :د. تقدير درجات البطاقة
درجات لكل جزء يفعلها  ثالث( 0حيصل الطفل على )

( لكل عادة صفر)ا ون  بأحيا اإلجابةيف  درجة واحدةو  دائم ا
ال يفعلها من مهارات السالمة الشخصية املتضمنة بالبطاقة، 

 ( درجة، والدرجة الصغرى44كانت الدرجة النهائية )  إذ
 (.صفر)

ث البطاقة ببعض استهل الباح هر. تعليمات استخدام البطاقة:
التعليمات املهمة اليت توضح ملن يستخدمها كيفية 
استخدامها، وضرورة االلتزام باستخدامها من خالل 

التعريف اإلجرائي ملستويات املقياس  إىل إضافةاملالحظة، 
املتدرج، واليت حتدد مدى ممارسة كل طفل ملهارات السالمة 

 لتلك البطاقة. ييسر للتطبيق امليداين الذي األمرالشخصية، 
 مت ضبط البطاقة يف جانبني مها: ضبط البطاقة:و.  
االعتماد على  مت صدق البطاقة: للتأكد من صدق البطاقة -

تبني يف دقة  الذيوهلما صدق مضمون البطاقة أمؤشرين: 
صياغة مفردات البطاقة، ودقة حتديد مستويات املقياس 

ستويات، ك امللاملتدرج اخلاص هبا، والتعريف اإلجرائي لت
ال مهارات السالمة إمفردات البطاقة ما هي  إىل أن إضافة

الشخصية سبق حتديدها بشكل واضح ودقيق، أما املؤشر 
مت عرض البطاقة  إذ الثاين فقد متثل يف صدق احملكمني،
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على جمموعة من احملكمني مشلت مخسة من األساتذة 
واألساتذة املساعدين يف ميدان تدريس العلوم ورياض 

 احملكمون بصالحية أشاروالرتبية الصحية، وقد  طفالاأل
جراء بعض التعديالت يف إالبطاقة لتحقيق اهلدف منها بعد 

 صياغة بعض املفردات.

مت االستدالل على ثبات البطاقة من  ثبات البطاقة: -
ما يطلق عليه ثبات  أوخالل )ثبات القائم باملالحظة( 

 أطفالة ( عشر 43متت مالحظة ) إذنظام املالحظة، 
مبدينة عنيزة، من خالل معلمتني  األوىل األطفالرياض ب

( مبدينة عنيزة، وذلك األوىل) تعمالن بتلك الروضة
قامت كلتا املعلمتني  ،بتخصيص بطاقتني لكل طفل

مبالحظة نفس الطفل من خالل بطاقة مستقلة، وحبساب 
تلك  أن( وتبني Cooperنسبة االتفاق بينهما مبعادلة كوبر)

الثقة يف ثبات نظم  إىليشري  الذي األمر%(، 11ة =)النسب
 املالحظة باستخدام البطاقة.

دخال تعديالت الصياغة إبعد  ز. الصورة النهائية للبطاقة:
احملكمون، وبعد التأكد من صدق وثبات  إليها أشاراليت 

صورهتا النهائية  إىلالبطاقة تكون بذلك قد وصلت 
 (.4،)ملحق الصاحلة للتطبيق امليداين

ا مت تطبيق البطاقة يف صورهتا النهائية ميداني   :تطبيق البطاقح. 
وطفلة يف مرحلة ما  ( مخسون طفال  440على عينة قوامها )

لعمر، نصفهم ممن هم بني الرابعة واخلامسة من ا ةقبل املدرس
مت اختيارهم  إذخر من االناث، من الذكور ونصفهم اآل

ض مدن وقرى حمافظة ببع األطفالا من بعض رياض عشوائي  
عينة البحث،  األطفالعنيزة، وقد مت تطبيق البطاقة على 

، بعد تقدمي شرح األطفال أمهاتبتوزيع هذه البطاقات على 
هلن عن تعليمات استخدام هذه البطاقات، واهلدف  يسرم

منها، وذلك مبعاونة معلمات ومشرفات الرياض اليت مت 
البطاقات اليت ردت  عدد إمجايلاختيار العينة منها، وكان 

 ( بطاقة.440مكتملة ) إيل
مقترح لتصويب العادات غير الصحية وتنمية البرنامج ال. 3

السؤالني الثالث  لإلجابة عنمهارات السالمة الشخصية: 

مبشكلة البحث، مت بناء برنامج مقرتح  ينوالرابع الوارد
لتصويب العادات غري الصحية وتنمية مهارات السالمة 

يف حالة وجود  األولدى أطفال املستوى ل الشخصية
بدراسة الربنامج يف عدم وجود  ةناملشاركة الوالدية مقار 

وقد مرت مراحل بناء الربنامج  املشاركة الوالدية يف الربنامج
 :اآلتيةا للخطوات وفق  

 :إىليهدف الربنامج  أ. تحديد أهداف البرنامج:
ى املستو  أطفالتصويب العادات غري الصحية لدى  -

 .األطفال( مبرحلة رياض 1-4)األول
املستوى  أطفالتنمية مهارات السالمة الشخصية لدى  -

 .األطفال( مبرحلة رياض 1-4)األول
من  أخرىومتت صياغة اهلدفني الرئيسني يف جمموعة 

 أفرادتنميتها لدى  إىلالفرعية اليت يسعى الربنامج  هدافاأل
 (1، يف )امللحق وهي ؛اجملموعتني التجريبيتني

سس مت بناء الربنامج يف ضوء األ سس بناء البرنامج:أب. 
 :اآلتية

ية تصويب العادات سس النظرية اليت تناولت أمهحتديد األ -
تنمية مهارات السالمة الشخصية لدى غري الصحية، و 

، وتأثري األطفال( مبرحلة رياض 1-4)األولاملستوى  أطفال
ويب العادات غري ه على تصيتطبيق الربنامج املقرتح مبستوي

 الصحية، وتنمية املهارات.
( سنوات 1-4) مراعاة طبيعة املرحلة العمرية لألطفال -

مان أيؤكد صالح مراد و  إذواليت متثل مرحلة الطفولة املبكرة، 
ساسية هذه املرحلة مبثابة الفرتة األ أن( 4333حممود )

وتكوين الكيان االجتماعي هلم  ،يف بناء شخصيتهم املهمة
  البيئة اليت يعيشون فيها.يف 
ثابة وهذا يساعد يف تكرار العادة مراعاة التعزيز واإل -

النتيجة اليت تعود على الطفل  أن)السلوك( الصحيحة، مبعىن 
يصدر عن الفرد مرة أخرى  أنبفائدة تضمن للسلوك 

مل تعود عليه ببعض األ أو سارةوالنتيجة اليت تعود عليه خب
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)عالء   ر هذا السلوكتكرا إىلجتعله ال مييل 
 (.4331كفاقي،

سوياء، األ األطفالالعينة من  أفراديكون مجيع  أنمراعاة  -
لديهم  أن أكدتالبحث  أدواتتطبيق  إىل أن إضافة

تنمية  إىلاحتياجاهتم  إىل إضافةعادات غري صحية، 
 مهارات السالمة الشخصية.

يف للربنامج  يةاألولالصورة  إعدادمت  ج. محتوى البرنامج:
يف  جريتأالنظري والدراسات السابقة اليت  طارضوء اإل

مدارس مقاطعة برينس ويليام : )أيتما ي أمههاامليدان، من 
 Leeming.et- (4331( ،ايزابيل كارتر)4343العامة)

al(2003) - Department of Education, Pennsylvania 

لعاب واأل األنشطةمتضمنة جمموعة من   ((2007)
ورين حمالرتبوية القائمة على النشاط موزعة على والتدريبات 

تنمية  -ساسني ومها: )تصويب العادات غري الصحيةأ
 مهارات السالمة الشخصية(. 

( جلسة تدريب، يقدم فيها 44) لىويتضمن الربنامج ع
احلركية والفنية  األنشطة( نشاطا  تدريبيا  موزعة على 49)

ور العادات غري ( نشاطا  حمل04واليدوية والقصصية مبعدل)
( نشاطا  حملور مهارات السالمة الشخصية، 41الصحية، )

نامج شهرين تقريبا  بواقع ثالثة وقد استغرقت مدة تنفيذ الرب 
سبوعيا  بواقع جلستني يف اليوم الواحد مدة كل أ يامأ

ن فقط ايف اجللسة الواحدة نشاط مقدَّ ( دقيقة وي  03جلسة)
 إعداداالستعانة عند ( دقيقة وقد مت 41) مدة كل نشاط

مية املكتوبة، والسمعية مبجموعة من املصادر التعلي األنشطة
فالم فيديو(، ومسرح العرائس )لتقدمي القصص أ) البصرية

 .لعاب التعليميةبقات واألوالنصائح(، واملسا
( يوضح حماور الربنامج املقرتح و املضامني اليت 4اجلدول) 

 تقوم عليها.
 
 
 
 
 

 البرنامج المقترح و المضامين التي تقوم عليها( محاور 2جدول )
 عدد  المحاور

 الجلسات
 عدد

 األنشطة
 نوعية النشاط

 قصصي يدوى يفن حركي
العادات غري 

 الصحية
41 04 9 9 9 9 

مهارات 
السالمة 
 الشخصية

9 41 4 4 4 4 

 44 44 44 44 49 44 اجملموع

 األنشطة عرض روعي يف ساليب العلمية التربوية المتبعة:د. األ
احلوار و املناقشة  :)أيتدريبات املقدمة يف الربنامج ما يو الت
–التدعيم وبث روح املنافسة التشجيع و  – األطفالمع 

حلاجات و  األنشطةمالئمة  –مثلة واقعية من احلياة أتقدمي 
 األنشطةتتميز  أن –( سنوات 1-4)األطفالمكانات إ

و التشويق من خالل جمموعة من  يف العرض سهولةبال
هادفة  األنشطةتكون  أن -األطفاللعاب احملببة لنفوس األ

استخدام العديد من  -األطفالوجذابة وممتعة تثري انتباه 
 األسنان ةكفرشا  األنشطةدوات املرتبطة مبمارسة األ

 واملعاجني(.
دليل للمعلمة خاص بكل  إعدادمت  :دليل للمعلمة إعداد.  هر

 :اآلتيةللخطوات  وفق اجتريبية  جمموعة
استهدف الدليل توضيح  تحديد الهدف من الدليل: -

على  األطفالجرائية اليت تتبعها املعلمة لتدريب اخلطوات اإل
وذلك يف حالة عدم التأكيد على  األنشطةكيفية تنفيذ 

املشاركة الوالدية وذلك بالنسبة لدليل اجملموعة التجريبية 
وجود املشاركة الوالدية وذلك مع  ما يف حالةأ – األوىل
يل على كيفية اجملموعة الثانية فيتم التأكيد يف الدل أطفال

 م.التعاون ومشاركة األ

الخاصة  هدافتحديد أهداف البرنامج المقترح العامة واأل -
 البرنامج. نشطةأل

مت تزويد  تحديد المواد والوسائل التعليمية المستخدمة: -
جهزة اليت و املواد التعليمية واأل من الوسائلالدليل مبجموعة 

و املهام املختلفة اليت  األنشطة إجراءميكن استخدامها يف 
 .هدافتساهم يف حتقيق األ
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مج مدة استغرق الربنا البرنامج: نشطةأل يالتوزيع الزمن -
مت توزيع  (4344بريلإ –شهرين ابتداء من )مارس 

جلسات ( 0سابيع مبعدل)أ( 9اجللسات على مدى )
 بواقع جلستني يف اليوم الواحد مدة كل جلسة ،يا  سبوعأ
ن فقط مدة  ام يف اجللسة الواحدة نشاطقدَّ ( دقيقة وي  03)

 .( دقيقة41كل نشاط)

لنوع النشاط التعليمي  وفقااات التدريس المتبعة إجراء -
تنفيذ كل نوع  اتجراءتضمن الدليل توضيح إل المستخدم :

 ا الربنامج. ربعة اليت يتضمنهاأل األنشطةنواع أمن 

املتبعة لتقومي نتائج كل نوع من اإلجراءات  التقويم: -
 -تكويين–ساليب التقومي )قبلي أ، وتنوعت األنشطةنواع أ

هنائي( ملتابعة مستوى تعديل العادات غري الصحية ومنو 
 مهارات السالمة الشخصية. 

دليل  إعدادمت  (:األم:)دليل المشاركة الوالدية إعداد و.
 :اآلتيةللخطوات  وفق ابكل جمموعة جتريبية  للمعلمة خاص

يكونوا  أنباء على واآل هاتاألمتشجيع  مقدمة : -
ومساعدة  ومتابعتهم، أطفاهلممشاركني نشطني يف رعاية 

املعلمات يف الروضة يف تصويب العادات غري الصحية 
 وتنمية مهارات السالمة الشخصية.

 دف الدليل توضيحاسته تحديد الهدف من الدليل: -
لتدريب طفلها على  األمجرائية اليت تتبعها اخلطوات اإل

 ومشاركة املعلمة يف متابعة الطفل. األنشطةتنفيذ 

تتحدد املشاركة الوالدية  ب(:األم/األمهام المشاركة الوالدية)
التوعية  –) مالحظة الطفل يف املنزل  :اآلتيةيف النقاط 

ليمة، الصحية باإلثابة عند ممارسة العادة الصحية الس
متابعة  -والتوجيه باحلسنة عند ممارسة العادات غري الصحية

وقد اعتمد  التحسن من خالل املالحظة املنتظمة...(
 الباحث على أسلويب )التدريب املنزيل واملساعدة الصفية(

جانب االتصاالت  إىلساسية للمشاركة الوالدية أكأمناط 
  مور.األ ولياءأاهلاتفية مع 

استغرق الربنامج مدة  البرنامج: نشطةأل يوزيع الزمنالت -
مت توزيع اجللسات  (4344بريلإ – فربايرشهرين ابتداء من )

بواقع سبوعيا ، أجلسات ( 0) يع مبعدلسابأ( 9على مدى )
ي قدَّم ( دقيقة و 03جلستني يف اليوم الواحد مدة كل جلسة)

( 41) ن فقط مدة كل نشاطايف اجللسة الواحدة نشاط
 .دقيقة

االهتمام بمتابعة )  :األطفالت الواجب اتخاذها إزاء اجراءاإل -
غسل اليدين جيدا  باملاء  :العادات الصحية السليمة مثل

التخلص من  –استخدام املنديل عند السعال  –والصابون 
 ةالتأكيد على عدم مالمس -املناديل يف سلة النفايات

مشاركة  بناء عدمتعليم األ –الفم باليد نف و واأل ننييالع
 دواهتمأيف املدرسة يف  همصدقاءأويشمل ذلك  آلخرينا
 دواتاألو  طعمةة مبا يف ذلك األغراضهم الشخصيأو 

 األوىلالقدوة  ان مهاالوالدوملا كان  –خرى الشخصية األ
 امؤثر   رشادات سيكون عامال  بتلك اإل امهفالتزام ؛همألبنائ

 م هبا(.هبنائأاللتزام 

 أنواع نتائج كل نوع من اإلجراءات املتبعة لتقومي: التقويم -
 - تكويين –التقومي )قبلي  أساليب، وتنوعت األنشطة

هنائي( ملتابعة مستوى تعديل العادات غري الصحية ومنو 
 مهارات السالمة الشخصية. 

عرض الربنامج ودليل  مت ز. التحقق من صالحية البرنامج:
 هم على جمموعةإعداداملعلمة ودليل املشاركة الوالدية بعد 

ال املناهج وطرق التدريس عضاء هيئة التدريس يف جمأن م
نفس الطفل، وذلك للتحقق من مدى مالئمة وعلم 

جلها واحتياجات أاليت وضع من  هدافالربنامج لأل
والتطبيق على  ،يف مرحلة الطفولة املبكرة األطفالوخصائص 

 آراءضوء  ويف . و الثانية(األوىلالعينة التجريبية ) أفراد
واملواقف  األنشطةعادة صياغة بعض إمت  ؛كمنيالسادة احمل

صبح الربنامج أمبا يتالءم مع عمر الطفل، حبيث  التدريبية
( 49( جلسة متضمنة )44يف صورته النهائية مكونا  من )

وصى أاملختلفة وقد  األنشطةعلى  موزعةنشاطا  تدريبيا ، 
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ساعة  إىلمن ساعة  احملكمني بتعديل مدة كل جلسة
ىن سليت دقيقة( 41كل نشاط )  ي قدَّم نأونصف على 

 ثناء ممارسة النشاطأ األطفالداء أللمعلمة متابعة وتقومي 
 .وبعده

بعض  جتريب مت ح. التجريب االستطالع )المبدئي( للبرنامج:
يف  األطفال( عشرة من 43على جمموعة صغرية ) األنشطة

جريبيتني ملعرفة مواطن روضة غري روضات اجملموعتني الت
 األنشطةعلى  األطفالثناء تدريب أ الصعوبة أوور القص

تنفيذ  مكانإمكونات الربنامج املقرتح، ومدى  التعليمية
سفر هذا التجريب أوالدية يف تنفيذ الربنامج ، وقد املشاركة ال

 :اآليتعن 
ا بصعوبة حضور بعض حساس  إبدت بعض املعلمات أ -

لتواصل ا نمكاإ تاقرتحلألطفال بصورة مستمرة، و  األمهات
 معهم من خالل التليفون.

تدريب هلن عن  إجراءبدت بعض املعلمات رغبتهن يف أ -
طريق الشبكة التلفزيونية للتعرف على كيفية تنفيذ بعض 

 وكيفية التعامل مع املشاركة الوالدية. األنشطة
عن بعض  اإلجابةبدت بعض املعلمات رغبتهن يف أ-

الحظة كيفية رصدت درجات امل :منها ؛التساؤالت
يف تنفيذ املهام املطلوبة  األمهاتوكيفية مساعدة  ،لألطفال

 .مالحظة الطفل أدواتباملرتبطة  امنهم خصوص  
لقاءات  وقد وجد الباحث يف ذلك وسيلة للرتتيب لعقد

 جتربة البحث، لتنفيذ اتلتعريف املعلمات املرشح
 األطفال أمهاتلقاءات مع  الباحث عقد، كما نومتابعته

بعيدة ملناقشة ومتابعة نتائج الربنامج على  على فرتات
، ومناقشة املشكالت اليت تطرأ األطفالعادات ومهارات 

 ثناء جتريب الربنامج.أ
 ات التجربة: إجراءا: التصميم التجريبي و ثانيا 
لية نوعني من استخدمت الدراسة احلا: منهج البحث .4

 مناهج البحث ومها:

من البحث للتعرف يف اجلزء التشخيصي  :المنهج الوصفي -
يف املستوى  األطفالعلى العادات غري الصحية اليت ميارسها 

، و التعرف على األطفال( سنوات برياض 1-4) األول
( سنوات يف ممارسة 1-4املستوى ) أطفال ياتمستو 

 مهارات السالمة الشخصية.
القائم على تصميم املعاجلات التجريبية  : المنهج التجريبي -

)التجريبية  دية من خالل اجملموعات الثالثلبعالقبلية و ا
اجملموعة التجريبية الثانية  – الربنامج املقرتح فقط األوىل

–الربنامج املقرتح مع دعم الربنامج باملشاركة الوالدية 
املشاركة  أواجملموعة الضابطة بدون الربنامج املقرتح 

 الوالدية(.

 اهلدف من جتربة البحث، وخطوات تنفيذ التجربة.1
، األطفالباستخدام الربنامج املقرتح، ودور كل من املعلمة و 

واملشاركة الوالدية يف اجملموعة التجريبية الثانية، كما مت تزويد 
معلمات كل جمموعة جتريبية  بدليل لالسرتشاد به يف أثناء 

 عملية التدريس.
استغرق تطبيق الربنامج على أفراد مت تنفيذ التجربة و   .2

 ا والثانية( مدة شهرين تقريب  األوىللتجريبية اجملموعتني) ا
ربعاء األ  إىل 49/4/4344السبت )الفرتة من 

االثنني  -سبوعيا  )السبتأ يامأ( بواقع ثالثة 41/4/4344
االربعاء( وبواقع جلستني يف اليوم الواحد، مدة كل –

م يف اجللسة الواحدة قدَّ ف( وي  ساعة نص -جلسة)ساعة
دقيقة(، وذلك 41-03ط من)ن فقط مدة كل نشاانشاط

 يأيتوفيما  للنشاط. األطفالتقان إيتوقف على حسب 
 إجراءات تنفيذ التجربة على اجملموعات.  

 درست وفق برناجمها اخلاص دون  :المجموعة الضابطة
 خل يف برناجمها.دت

  درست اجملموعة التجريبية ىاألولالمجموعة التجريبية :
وذلك حتت  –شاركة الوالديةالربنامج املقرتح بدون امل  األوىل

 إذ -املعلمات عدة مرات بإشراف الباحث، والذي التقى 
ن بداية تطبيق الربنامج لقاءات م ةقام الباحث حبضور مخس
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للتأكد من سري عملية التنفيذ، و إبداء أية   تهحىت هناي
ا من وجهة مالحظات، ومناقشة املعلمات فيما يراه مناسب  

املواد واألدوات اليت ال تتوافر يف  نظره، كما مت توفري بعض
والالزمة إلجراء بعض املهام و التجارب املتضمنة  –الروضة 

 يف الربنامج. 

 درست اجملموعة التجريبية  :المجموعة التجريبية الثانية
وذلك  –الثانية الربنامج املقرتح يف وجود املشاركة الوالدية

مرات  املعلمات عدةبحتت إشراف الباحث، والذي التقى 
ن بداية تطبيق لقاءات م ةقام الباحث حبضور مخس إذ -

للتأكد من سري عملية التنفيذ، وإبداء  تهالربنامج حىت هناي
ا من أية مالحظات، ومناقشة املعلمات فيما يراه مناسب  

وجهة نظره، كما مت توفري بعض املواد واألدوات اليت ال 
هام و التجارب والالزمة إلجراء بعض امل –تتوافر يف الروضة 

 املتضمنة يف الربنامج.

: بعد االنتهاء من تدريس التطبيق البعدي ألدوات البحث. 0
 و األوىلالربنامج املقرتح لكل من اجملموعتني التجريبية 

البحث ) مقياس العادات غري  أدواتالثانية، أعيد تطبيق 
الشخصية (  الصحية، وبطاقة مالحظة مهارات السالمة

ي األحد و االثنني و قد مت ذلك يوم الثالث على اجملموعات
ا بأنه مت استبعاد بعض م )علم  4344بريل من عام إ44-44املوافق 

 التطبيق( . مدةبسبب عدم التزامهم يف أثناء  األطفال

استخدم الباحث يف معاجلته   . المعالجات اإلحصائية:4
للنتائج، أسلوب حزم حتليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

SPSS).) )حلساب قيم )فValue (F)  بني نتائج القبلي
والبعدي جملموعات الدراسة من خالل حتليل تباين األحادي 

One Way Analysis of variance  الستقراء الفروق بني
جمموعات الدراسة وحتديد اجتاهاهتا، واختبار شفيه إذا لزم 

 .األمر لتحديد اجتاهات الفروق
 نتائج البحث و مناقشتها:

 شيوعاا)العادات غير الصحية (األكثر  مستوى ممارسةتحديد .1
: األطفالبرياض ( سنوات 5-4) لدى أطفال ما قبل المدرسة

ما قبل املدرسة املستوى  لتحديد مستوى ممارسة أطفال
( سنوات للعادات غري الصحية موضوع 1-4) األول

 على أنه: ينص الذيو  األولالبحث واختبار صحة الفرض 
-4) األولاملستوى  أطفالدات غري صحية لدى توجد عا)
( سنوات، ويتكرر ممارسة هذه العادات غري الصحية 1

عينة الدراسة ( فأكثر  لدى أفراد 41بنسبة )
حصائية لنتائج تطبيق قام الباحث باملعاجلة اإل التشخيصية(

عينة  األطفالعادات غري الصحية( على ال)بطاقة تقدير 
 (4( و )1دولني )البحث، بيان ذلك يف اجل

 عينة البحث في بطاقة تقدير العادات غير الصحية األطفال( النسبة المئوية لتكرارات ممارسة 6جدول) 
العادات غير 

 الصحية
 عينة البحث لها األطفالمدى ممارسة 

ا  ال يفعل نادراا أحياناا غالباا دائما
 % ك % ك % ك % ك % ك

1. 12 11% 12 11% 31 25% 24 21% 42 35% 
2. 4 3% 4 3% 21 11% 22 11% 11 51% 
3. 6 5% 4 3% 22 11% 22 11% 66 55% 
4. 12 11% 12 11% 31 25% 24 21% 42 35% 
5. 2 2% 2 2% 1 1% 14 12% 44 11% 
6. 24 21% 11 1% 26 22% 31 25% 31 25% 
1. - - - - 4 3% 16 13% 111 13% 
1. 12 11% 12 11% 31 25% 24 21% 42 35% 
4. 24 21% 11 1% 26 22% 31 25% 31 25% 

11. 2 2% 2 2% 14 12% 11 15% 14 11% 
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11. 41 33% 22 11% 24 21% 16 13% 11 15% 
12. 41 33% 22 11% 24 21% 16 13% 11 15% 
13. 6 5% 4 3% 22 11% 22 11% 66 55% 
14. 41 33% 22 11% 24 21% 16 13% 11 15% 
15. 24 21% 11 1% 26 22% 31 25% 31 25% 
16. - - - - 1 1% 1 1% 111 43% 
11. 12 11% 12 11% 31 25% 24 21% 42 35% 
11. 2 2% 2 2% 14 12% 11 15% 14 11% 
14. 41 33% 22 11% 24 21% 16 13% 11 15% 
21. 12 11% 12 11% 31 25% 24 21% 42 35% 
21. 6 5% 4 3% 22 11% 22 11% 66 55% 
22. 2 2% 2 2% 14 12% 11 15% 14 11% 
23. 4 3% 4 3% 21 11% 22 11% 11 51% 
24. 24 21% 11 1% 26 22% 31 25% 31 25% 
25. 24 21% 11 1% 26 22% 31 25% 31 25% 

 
دنى لنسبة الشيوع كما حددها الحد األ -    121العينة= أفرادعدد 

 .عينة البحث إجمالي%( من 25البحث الحالي هو)

%(  41الصحية اليت ميارسها )تعد العادات غري  -
يف مرحلة ما قبل  ( سنوات1-4) أطفالفأكثر من 

 أكثرهي  (اغالب  و  دائم اعلى االختيارات)  املدرسة
وخطورة لدى هؤالء  شيوع اغري الصحية العادات 

والعمل على يستلزم كشفها  الذي األمر، األطفال
 (4يف اجلدول )  أيتكما ي  وهيتصويبها 

االتي تكررت  شيوعاا كثرغير الصحية األالعادات (1جدول)  أو دائما
 عينة البحث. أطفاللدى  غالباا

لدى  شيوعاا كثرالعادات غير الصحية األ م
 أطفال

 نسبة الشيوع
ا  غالباا دائما

 %43 %43 صابع اليد باألنفأبإدخال  نفهأينظف  1
 %43 %41 يشاهد التليفزيون عن قرب شديد 2
 %41 %43 باملدرسة أوض باملنزل ر األنفايات على ال ييرم 3
 %41 %43 يفتح املعلبات  بأسنانه 4
 %9 %43 غري نظيفة وهينفه وفمه بيده أعينيه و  المسي 5
 %49 %00 جيدا  ه  يبلع الطعام قبل مضغ 6
سنانه بالفرشاة أيصر على عدم تنظيف  1

 واملعجون
43% 43% 

 %9 %43 ال جيفف يده بعد غسلها. 1
 %43 %41 اآلخرينيعطس يف وجه يتجشأ و  4

 %9 %43 املدرسة أوميشط شعره بأمشاط غريه يف املنزل  11

 %43 %41 يصر على اللعب يف سلة املهمالت 11
 %9 %43 يكثر من تناول الشيبس والعصائر املعلبة 12
 %49 %00 كلالشكوالتة قبل األ كلأيصر على  13
 %49 %00 رضيات واملفروشاتيبصق على األ 14
 %49 %00 بالطعام يءيتحدث وفمه مل 15

ادات غري مستوى ممارسة الع أن( يتضح 4ومن اجلدول)
( 41%( لعدد )14 -% 41)الصحية كان يرتاوح بني

( املعروضة 41عشر عادة من العادات غري الصحية ) مخس
(، كما يأيت يف مقدمة أكثر العادات غري 1يف اجلدول )

 دائم ا% 00بنسبة ) األطفالواليت ميارسها  شيوع االصحية 
)عادات يبلع وهيعادات غري صحية  ربعأ( غالب ا% 49-

الشكوالتة قبل  كلأيصر على  –جيدا   هالطعام قبل مضغ
يبصق على  -بالطعام  يءيتحدث وفمه مل - كلاأل
يف املرتبة الثانية  جاءت يف حنيرضيات واملفروشات(، األ

نة عادات كانت العي أفراداالنتشار بني  ةشيوع ثمن حي
( غالب ا% 43- دائم ا% 43) تراوحت نسبة انتشارها بني

صابع اليد باألنف، أبإدخال  نفهأينظف  وهي ةعادة واحد
املرتبة الثالثة جاءت العادات اليت تراوحت نسبة  ويف

ومها  نا( عادتغالب ا% 41- دائم ا% 43انتشارها بني)
يفتح  -سة باملدر  أورض باملنزل النفايات على األ ي)يرم
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ذلك جاءت العادات اليت إىل  إضافةاملعلبات  بأسنانه( ، 
العينة  أفراديف املرتبة الرابعة واليت تراوحت نسبة انتشاره بني 

عادات غري صحية  ربعأ( غالب ا%9 -دائم ا%  43بني) 
ال  -غري نظيفة  وهينفه وفمه بيده أالمس عينيه و ي)وهي

أمشاط غريه يف ميشط شعره ب -جيفف يده بعد غسلها 
ن تناول الشيبس والعصائر يكثر م -املدرسة  أواملنزل 
كانت عادات املرتبة اخلامسة على حسب   يف حني( املعلبة

العينة واليت تراوحت نسبة انتشاها  أفرادنسب انتشارها بني 
صحية ربع عادات غري أ (غالب ا% 43- دائم ا% 41) بني

يصر على عدم تنظيف  -ن قرب شديد )يشاهد التليفزيون ع وهي
يصر  -اآلخرينيتجشأ ويعطس يف وجه  -سنانه بالفرشاة واملعجون أ

 على اللعب يف سلة املهمالت(.
 مقيـاس العـادات غـري الصـحيةومن العرض السابق لنتـائج    

الســــــؤال األول مــــــن أســــــئلة  نيكــــــون قــــــد متــــــت اإلجابــــــة عــــــ
والـــذي  البحـــثالدراســـة، وقبـــول الفـــرض األول مـــن فـــروض 

 أطفـــالتوجـــد عـــادات غـــري صـــحية لـــدى )أنـــه:  يـــنص علـــى

( سنوات، ويتكرر ممارسة هذه العادات 1-4)األولاملستوى 
عينــــــة  ( فــــــأكثر  لــــــدى أفــــــراد41غــــــري الصــــــحية بنســــــبة )

 (.الدراسة التشخيصية
( 5-4) أطفررررال مررررا قبررررل المدرسررررةممارسررررة  ىمسررررتو تحديررررد .2

لتحديــد : لمهررارات السررالمة الشخصررية األطفررالبريرراض سررنوات 
-4) األولمــا قبــل املدرســة املســتوى  توى ممارســة أطفــالمسـ

( ســــنوات ملهــــارات الســــالمة الشخصــــية موضــــوع البحــــث 1
ميارس ) على أنه: ينص الذيو  الثاينواختبار صحة الفرض 

( ســـــنوات مهــــــارات الســــــالمة 1-4)األولاملســــــتوى  أطفـــــال
ذه املهــارات بنســـبة أقــل مـــن هلـــالشخصــية ويتكـــرر ممارســاهتم 

(41  )قــــــام  (عينــــــة الدراســــــة التشخيصــــــية.فــــــراد لــــــدى أ
حصــــائية لنتـــائج تطبيــــق )بطاقــــة تقــــدير الباحـــث باملعاجلــــة اإل

، عينـــة البحـــث األطفـــال( علـــى مهــارات الســـالمة الشخصـــية
 (9بيان ذلك يف اجلدول)

 عينة البحث لمهارات السالمة الشخصية أطفال( مدى ممارسة 1جدول)
مجموع  مهارات السالمة الشخصية م

 الدرجات
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب النسبة المئوية

 1 %6ر13 1ر112 ر552 61 جزاء جسمهأمن االقرتاب الزائد منه ومالمسة  اآلخرينمينع  1
اخلطرة يف املنزل )السكينة املقص  األشياءيتجنب استخدام  

 والكهرباء والكربيت(
 1 %6ر11 1ر114 ر6141 15

 2 %13ر11 1ر411 1ر1111 144 (هومالبس هأسنانافة يده و بنظافته الشخصية)نظ يعتين 3
 6 %1ر51 1ر113 1ر112 45 بالكامل وعنوانه ورقم تليفون منزله هحيفظ امس 4
رقام )األ سرتهأختص  أوميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه  5

 معامالهتم املالية..( -مشاكل البيت–احلسابات السرية 
 5 %4ر15 1ر142 1ر111 111

 4 %11ر31 1ر142 1ر124 126 رص على العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات.حي 6
مىت  -مىت يتحرك -املرور)مىت يقف إشارة ألوانحيدد معىن  

 يستعد للحركة(
 1 %14ر14 1ر142 1ر261 156

 -االتصال بالنجدة -تعرض للخطر)اجلري إذايعرف ماذا يفعل  1
 ..(.عاليصرخ بصوت  -يستخدم جهاز اإلنذار

 3 %11ر42 1ر142 1ر1131 132

  %1ر61 1و411 1و144 45 الكليالمجموع 

( يف 440عينة البحث ) األطفال أداء أن(  9يتضح من اجلدول )
 % 41قل مستوى مقبول أمهارات السالمة الشخصية 

% يف املهارات )مينع 43من  أقلوجاءت ترتيب املهارات 
 -جسمه  جزاءأمن االقرتاب الزائد منه ومالمسة  اآلخرين



 م(4344 كانون أول /هـ4401الرياض )ربيع األول   – 44العدد   –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

722 

ص اخلطرة يف املنزل )السكينة املق األشياءيتجنب استخدام 
بالكامل وعنوانه ورقم  حيفظ امسه -والكهرباء والكربيت(

 أوميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه  -تليفون منزله 
 -مشاكل البيت–احلسابات السرية  األرقام) أسرتهختص 

 أفراد أداءات اليت كانت املهار   يف حنيمعامالهتم املالية..(  
بنظافته  يعتين% يف املهارات)43من  أعلىالعينة فيها 

حيرص على  -( مالبسهو  أسنانهالشخصية)نظافة يده و 
 ألوانحيدد معىن  -العمل/اللعب مع زمالئه يف جمموعات.

 -مىت يستعد للحركة(  -مىت يتحرك -املرور)مىت يقف إشارة
االتصال  -تعرض للخطر)اجلري إذايعرف ماذا يفعل 

 ..(.عاليصرخ بصوت  -يستخدم جهاز اإلنذار -بالنجدة
ومـــــن العـــــرض الســـــابق لنتـــــائج بطاقـــــة مهـــــارات الســـــالمة    

الســؤال الثـــاين مـــن  نالشخصــية  يكـــون قــد متـــت اإلجابــة عـــ
مــــن فــــروض البحــــث  الثــــاينأســــئلة الدراســــة، وقبــــول الفــــرض 

( 1-4)األولاملستوى  أطفال)ميارس أنه:  والذي ينص على

ذه هلــت مهــارات الســالمة الشخصــية ويتكــرر ممارســاهتم ســنوا
 (.(41املهارات بنسبة أقل من )

توجــد  النترائج الخاصرة بتطبيرق مقيرراس العرادات غيرر الصرحية :.0
ـــــني 3ر31فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد املســـــتوى)  ( ب

 الــــيت األوىلمتوســــطات درجــــات أفــــراد اجملموعــــات التجريبيــــة 
تجريبية الثانية اليت درست الربنامج درست الربنامج املقرتح وال

باملشـــاركة الوالديـــة والضـــابطة الـــيت مل تـــدرس  مـــدعوم ااملقـــرتح 
 الربنامج املقرتح يف مقياس العادات غري الصحية، 

الختبــــار صــــحة  ( ةعشــــر  )اخلمــــسوعاداتــــه  الكلــــياجملمــــوع 
ملعرفـــة مـــدى ، الفـــرض مت اســـتخدام حتليـــل التبـــاين األحـــادي

لكـل  والبعـديطات الـدرجات القبلـي فروق بـني متوسـوجود 
 والتجريبيـــــة الثانيـــــة األوىلمـــــن اجملموعـــــات الثالثـــــة التجريبيـــــة 

(1كما هو موضح يف اجلدول ) ،  وجاءت النتائجوالضابطة 

 مقياس العادات غير الصحيةمجموعات الدراسة الثالثة في  أطفال( تحليل التباين أحادي لمتوسطات درجات 4جدول ) 
مجموع  مصدر التباين صحيةالعادات غير ال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف
 1015عند 

 مربع آيتا

 
صابع أبإدخال  أنفهينظف 

 اليد باألنف

 449.410 41.401 4 414.411 بني اجملموعات
 
 

 3.444 دال
 3.143 14 19.441 اجملموعات داخل كبري

  10 431.441 الكلي
 
شاهد التليفزيون عن قرب ي

 شديد

 444.114 90.111 4 414.044 بني اجملموعات
 
 

 3.404 دال
 3.144 14 14.444 داخل اجملموعات كبري

  10 449.441 الكلي
 

رض يرمي النفايات على األ
بالمدرسة أوبالمنزل   

 431.140 44.004 4 444.114 بني اجملموعات
 
 

 3.111 دال
 3.190 14 14.444 موعاتداخل اجمل كبري

  10 431.931 الكلي

 
 يفتح المعلبات  بأسنانه

 14.410 41.404 4 14.410 بني اجملموعات
 
 

 3.119 دال
 3.930 14 40.311 داخل اجملموعات كبري

  10 411.041 الكلي
 

نفه وفمه أالمس عينيه و ي
غير نظيفة وهيبيده   

 40.404 43.444 4 93.141 بني اجملموعات
 
 

 3.494 دال
 3.104 14 94.443 داخل اجملموعات كبري

  10 411.041 الكلي

 
جيداا  هيبلع الطعام قبل مضغ  

 441.011 443.094 4 443.441 بني اجملموعات
 
 

 3.410 دال
 3.414 14 19.103 داخل اجملموعات كبري

  10 491.434 الكلي
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مجموع  مصدر التباين صحيةالعادات غير ال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف
 1015عند 

 مربع آيتا

 
يصر على عدم تنظيف 

بالفرشاة والمعجون نهأسنا  

 11.194 11.431 4 401.444 بني اجملموعات
 
 

 3.191 دال
 3.433 14 10.111 داخل اجملموعات كبري

  10 430.431 الكلي

 
 ال يجفف يده بعد غسلها.

 01.499 00.414 4 11.190 بني اجملموعات
 
 

 3.444 دال
 3.143 14 94.944 داخل اجملموعات كبري

  10 441.903 يالكل
 

يتجشأ ويعطس في وجه 
 اآلخرين

 3.119 دال 14.141 44.011 4 444.401 بني اجملموعات
 3.441 14 43.144 داخل اجملموعات كبري

  10 440.113 الكلي
 

يمشط شعره بأمشاط غيره 
المدرسة أوفي المنزل   

 3.404 دال 444.114 90.111 4 414.044 بني اجملموعات
 3.144 14 14.444 داخل اجملموعات كبري

  10 449.441 الكلي
 

يصر على اللعب في سلة 
 المهمالت

 44.130 41.141 4 14.110 بني اجملموعات
 
 

 3.440 دال
 4.441 14 414.944 داخل اجملموعات كبري

  10 440.903 الكلي
 

يكثر من تناول الشيبس 
 والعصائر المعلبة

 10.444 04.141 4 10.413 عاتبني اجملمو 
 
 

 3.140 دال
 3.004 14 03.443 داخل اجملموعات كبري

  10 14.333 الكلي
 

الشكوالتة  كلأيصر على 
كلقبل األ  

 414.414 439.141 4 444.113 بني اجملموعات
 
 

 3.494 دال
 3.144 14 14.349 داخل اجملموعات كبري

  10 449.141 الكلي
 

رضيات صق على األيب
 والمفروشات

 10.444 04.141 4 10.413 بني اجملموعات
 
 

 3.140 دال
 3.004 14 03.443 داخل اجملموعات كبري

  10 14.333 الكلي

 
بالطعام يءيتحدث وفمه مل  

 94.440 91.101 4 441.449 بني اجملموعات
 
 

 3.111 دال
 4.344 14 14.101 داخل اجملموعات كبري

  10 444.440 الكلي

 
 المجموع الكلي

44141.44 بني اجملموعات
1 

 3.104 دال 144.041 40410.340 4
 كبري

 43.134 14 4911.111 داخل اجملموعات
41014.43 الكلي

4 
10  

( وجـود فـروق دالـة 1ويتبني من النتائج املوضـحة باجلـدول ) 
درجــــات ( بــــني متوســــطات 3ر31عنــــد مســــتوى ) إحصــــائي ا

الصـحية، غـري يف مقياس العـادات  اجملموعات الثالث أطفال
نه مت قبول الفرض إوبناء عليه ف ةعشر  ( اخلمس41وعاداته )

)توجــد فــروق ذات داللــة  اآلتيــةللدراســة يف الصــياغة  الثالــث
( بـــني متوســـطات درجـــات 3ر31) إحصـــائية عنـــد املســـتوى

لثانيـة والضـابطة  والتجريبيـة ااألوىلأفـراد اجملموعـات التجريبيـة 
جـــة الكليـــة، وعاداتـــه ر يف مقيـــاس العـــادات غـــري الصـــحية الد

وحلســـــــاب حجـــــــم تـــــــأثري التـــــــدريس  .ةعشـــــــر  ( اخلمـــــــس41)
بالربنــامج املقــرتح يف اجملموعــات التجريبيــة علــى تصــويب كــل 

( وجــــاءت 2عــــادة مــــن العــــادات غــــري الصــــحية، مت إجيــــاد )
 (.1قيمها كبرية كما هو مبني باجلدول )
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ا  على ذلك قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه وتأسيس -
للمقارنات املتعددة  ملتابعة عملية حتليل التباين ملعرفة داللة 
الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبيتني 

يف مقياس العادات غري الصحية الدرجة واجملموعة الضابطة 
 . ةعشر  ( اخلمس41ه )الكلية، وعادات

متوسرررطات  شررريفيه للمقارنرررات المتعرررددة برررين اختبررراروباســـتخدام 
فرري مقيرراس العررادات غيررر الصررحية  درجررات المجموعررات الررثالث

الفــروق  أن وجررد ة( الخمررس عشررر  15الدرجررة الكليررة، وعاداترره )
يف  األطفـالبني متوسط الدرجة الكلية ومتوسطات درجـات 

طفـال اجملمـوعتني أغري الصحية باجملموعة الضـابطة و  العادات
( لصــــــاحل 3ر31عنــــــد مســـــتوى ) إحصـــــائي اتني دال التجـــــريبي

اجملمـوعتني التجــريبيتني، كمـا إن الفــروق بـني متوســط الدرجــة 
( 41يف العـــــــادات ) أطفـــــــالالكليـــــــة ومتوســـــــطات درجـــــــات 

ـــــــيت درســـــــتاألوىلباجملموعـــــــة التجريبيـــــــة  ةعشـــــــر  اخلمـــــــس   ال
الربنــــامج املقــــرتح( واجملموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة الــــيت درســــت )

 إحصـــائي اباملشـــاركة الوالديـــة( دال  مـــدعوم اقـــرتح )الربنـــامج امل
اجملموعـــــة التجريبيـــــة  أطفـــــال( لصـــــاحل 3ر31عنـــــد مســـــتوى )

 الثانية 

وحلســــاب فاعليــــة التــــدريس بالربنــــامج يف اجملموعــــة التجريبيــــة 
ومت حسـاب املشـاركة الوالديـة  واجملموعة التجريبية يف وجود األوىل

لألطفـــــال لثانيـــــة لدرجـــــة الكليـــــة  وااألوىلفاعليـــــة اجملموعـــــات التجريبيـــــة 

باســــتخدام معادلــــة بــــالك  جــــاءت النتــــائج  كمــــا هــــو مبــــني باجلــــدول 
(43.) 

فاعلية البرنامج المقترح في حالة تقدم مع ( حساب 11جدول )
  بدون المشاركة الوالدية أو

المتوسط  الدرجة العادات غير صحية
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

 الفاعلية

 4.49 44.11 44.41 13 (4اجملموعة التجريبية) 

 1011 61011 13043 61 ( 4اجملموعة التجريبية)

الربنامج املقرتح املدعوم وغري املدعوم باملشاركة  أن(  43يتضح من نتائج اجلدول )
، ولكن فاعلية الربنامج املدعوم الوالدية هلما فاعلية يف تصويب العادات غري الصحية

 دعوم يف تصويب العادات غري الصحية.كرب من فاعلية الربنامج غري املأ
.النتائج الخاصة بتطبيق بطاقة مالحظة مهارات السالمة 4

توجد ) أيتنص الفرض الرابع للبحث على ما يي : الشخصية
( بني 3ر31)  فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى

 اليت األوىلمتوسطات درجات أفراد اجملموعات التجريبية 
ح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج درست الربنامج املقرت 

باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس  مدعوم ااملقرتح 
الربنامج املقرتح يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية اجملموع 

كما هو موضح يف اجلدول ( واملهارات )الثمانية(. الكلي
(44 

 السالمة الشخصية بطاقة مالحظة مهاراتمجموعات الدراسة الثالثة في  أطفال( تحليل التباين أحادي لمتوسطات درجات 11جدول ) 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين مهارات السالمة الشخصية

 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف
 1015عند 

 مربع آيتا

 

من االقرتاب الزائد منه  اآلخرينمينع 
 جسمه أجزاءومالمسة 

 409.440 041.140 4 100.041 عاتبني اجملمو 
 
 

 3.131 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

11.444 14 .440 

  10 111.444 الكلي

 

اخلطرة يف  األشياءيتجنب استخدام 
املنزل )السكينة املقص والكهرباء 

 والكربيت(

 041.444 011.411 4 409.140 بني اجملموعات
 
 

 3.914 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

91.111 14 .194 

  10 949.419 الكلي

 

بنظافته الشخصية)نظافة يده  يعتين
 (هومالبس سنانهأو 

 91.449 431.944 4 441.149 بني اجملموعات
 
 

 3.114 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

444.440 14 4.499 



 مندور عبدالسالم فتح اهلل: فاعلية برنامج مقرتح مدعوم باملشاركة الوالدية يف تصويب بعض العادات غري الصحية و....

 

721 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين مهارات السالمة الشخصية
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف
 1015عند 

 مربع آيتا

  10 001.914 الكلي

 

بالكامل وعنوانه ورقم  امسهحيفظ 
 تليفون منزله

 133.414 491.944 4 041.141 اجملموعات بني
 
 

 3.144 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

04.144 14 .041 

  10 444.409 الكلي

 

ميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه 
احلسابات  األرقام) أسرتهختص  أو

معامالهتم  -مشاكل البيت–السرية 
 املالية..(

 413.443 443.441 4 494.404 بني اجملموعات
 
 

 3.441 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

41.940 14 .944 

  10 014.441 الكلي

 

حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه 
 يف جمموعات.

 11.493 404.144 4 411.444 بني اجملموعات
 
 

 3.191 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

440.143 14 4.014 

  10 014.404 الكلي

 

املرور)مىت  إشارة ألوانحيدد معىن 
مىت يستعد  -مىت يتحرك -يقف

 للحركة(

 90.441 91.444 4 444.904 بني اجملموعات
 
 

 3.141 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

14.194 14 4.301 

  10 414.441 الكلي

 

تعرض  إذايعرف ماذا يفعل 
 -االتصال بالنجدة -للخطر)اجلري

يصرخ  -يستخدم جهاز اإلنذار
 .(..عالبصوت 

 449.111 444.019 4 494.441 بني اجملموعات
 
 

 3.401 دال
داخل  كبري

 اجملموعات

11.414 14 4.311 

  10 094.419 الكلي

 الكلياجملموع 

 3.144 دال 4110.400 44941.444 4 41413.010 بني اجملموعات
داخل  كبري

 اجملموعات

114.111 14 4.134 

  10 41444.031 الكلي

( وجود فروق دالة 44ويتبني من النتائج املوضحة باجلدول ) 
 أطفال( بني متوسطات درجات 3ر31عند مستوى ) إحصائي ا

بطاقة مهارات السالمة الشخصية يف  اجملموعات الثالث
نه مت قبول إ( الثمانية. وبناء عليه ف 9هتا )الدرجة الكلية، ومهاراو 

توجد فروق ذات داللة ) تيةاآلللدراسة يف الصياغة  الرابعالفرض 
( بني متوسطات درجات أفراد 3ر31إحصائية عند املستوى) 
 اليت درست الربنامج املقرتح األوىلاجملموعات التجريبية 

باملشاركة  مدعوم اوالتجريبية الثانية اليت درست الربنامج املقرتح 
الوالدية والضابطة اليت مل تدرس الربنامج املقرتح يف بطاقة 

 .واملهارات )الثمانية( الكليات السالمة الشخصية اجملموع مهار 
وحلساب حجم تأثري التدريس بالربنامج املقرتح يف اجملموعات 

نميه كل مهارة من مهارات السالمة الشخصية ، تالتجريبية على 
 (. 44( وجاءت قيمته كبرية كما هو مبني باجلدول )   2)مت إجياد 

احث باستخدام اختبار شيفيه وتأسيسا  على ذلك قام الب -
للمقارنات املتعددة  ملتابعة عملية حتليل التباين ملعرفة داللة 
الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبيتني واجملموعة 
الضابطة يف بطاقة مهارات السالمة الشخصية و الدرجة الكلية، 

 . رابع( الثمانية. الختبار صحة الفرض ال 9ومهاراهتا )
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في بطاقة مهارات السالمة الشخصية و الدرجة  متوسطات درجات المجموعات الثالث ( ملخص نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة بين12دول) ج
 ( الثمانية. 1الكلية، ومهاراتها )

 مهارات السالمة الشخصية

 

 الضابطة ىاألولالتجريبية  التجريبية الثانية  المجموعات

 المتوسط

 

من االقرتاب الزائد منه  اآلخريننع مي
 جسمه أجزاءومالمسة 

 ------ ------ ------ 9.40 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 9.41 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.14 الضابطة

 

اخلطرة يف املنزل  األشياءيتجنب استخدام 
 )السكينة املقص والكهرباء والكربيت(

 ------ ------ ------ 4.14 بية الثانيةالتجري

 ------ ------ غري دال 4.13 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.31 الضابطة

 

 سنانهأبنظافته الشخصية)نظافة يده و  يعتين
(هومالبس  

 ------ ------ ------ 1.34 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.44 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.43 الضابطة

بالكامل وعنوانه ورقم تليفون  امسهحيفظ 
 منزله

 ------ ------ ------ 1.13 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.11 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.01 الضابطة

 أوميتنع عن ذكر معلومات سرية ختصه 
–السرية  احلسابات األرقام) أسرتهختص 

معامالهتم املالية..( -مشاكل البيت  

 ------ ------ ------ 1.94 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.43 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.01 الضابطة

 

حيرص على العمل/اللعب مع زمالئه يف 
 جمموعات.

 ------ ------ ------ 1.44 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.13 األوىلتجريبية ال

 ------ دال دال 4.14 الضابطة

 

 -املرور)مىت يقف إشارة ألوانحيدد معىن 
مىت يستعد للحركة( -مىت يتحرك  

 ------ ------ ------ 1.13 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.41 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.14 الضابطة

 

 -تعرض للخطر)اجلري إذايعرف ماذا يفعل 
يستخدم جهاز  -االتصال بالنجدة

..(.عاليصرخ بصوت  -اإلنذار  

 ------ ------ ------ 1.43 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 1.43 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 4.14 الضابطة

الكليالمجموع   

 ------ ------ ------ 14.13 التجريبية الثانية

 ------ ------ غري دال 14.13 األوىلالتجريبية 

 ------ دال دال 44.40 الضابطة

( أن الفــروق بــني متوســط الدرجــة 44يتضــح مــن اجلــدول ) 
مة يف مهـــارات الســـال األطفـــالالكليـــة ومتوســـطات درجـــات 

طفال اجملمـوعتني التجـريبيتني أالشخصية باجملموعة الضابطة و 
( لصــــــاحل اجملمــــــوعتني 3ر31عنــــــد مســــــتوى ) إحصــــــائي ادال 

ال يوجـــد  أنـــه( 40التجـــريبيتني، كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول ) 
( بــــني متوســــط 3ر31عنــــد مســــتوى ) إحصــــائي ا ةفــــروق دالــــ

يف مهـــــارات  أطفـــــالالدرجـــــة الكليـــــة ومتوســـــطات درجـــــات 
الســـالمة الشخصـــية الثمانيـــة باجملموعـــة التجريبيـــة األوىل الـــيت 

الثانيـة الـيت درسـت امج املقرتح( واجملموعـة التجريبيـة درست) الربن
 باملشاركة الوالدية( . مدعوم ا)الربنامج املقرتح 

وحلســــاب فاعليــــة التــــدريس بالربنــــامج يف اجملموعــــة التجريبيــــة 
 واجملموعـــــة التجريبيـــــة يف وجـــــود املشـــــاركة الوالديـــــة ومت األوىل

ة لألطفــــــال  والثانيــــــاألوىلالتجريبيــــــة حســــــاب فاعليــــــة اجملموعــــــات 
 (40باستخدام معادلة بالك  جاءت النتائج  كما هو مبني باجلدول )
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ى و األول( حساب قيمة الفاعلية للمجموعات التجريبية 13جدول )
 الثانية في مهارات السالمة الشخصية

مهارات السالمة 
 الشخصية

المتوسط  الدرجة
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

 الفاعلية

اجملموعة التجريبية) 
4) 

44 41.30 14.13 4.44 

اجملموعة 
 ( 4التجريبية)

44 44.10 14.13 4.41 

الربنامج املقرتح املدعوم  أن( 40يتضح من نتائج اجلدول )
وغري املدعوم باملشاركة الوالدية هلما فاعلية يف تنمية مهارات 

كرب من أ، ولكن فاعلية الربنامج املدعوم السالمة الشخصية
ملدعوم يف تنمية مهارات السالمة فاعلية الربنامج غري ا

 الشخصية
موجبة ذات داللة   :بين المتغيرات التابعة  االرتباطيةالعالقة .5

( بـــني درجـــات التالميـــذ يف 3ر31إحصـــائية عنـــد مســـتوى) 
مهـــارات ، صـــحيةالغـــري  عـــاداتللتصـــويب املتغـــريات التابعة)

ـــــــق الســـــــالمة الشخصـــــــية لكـــــــل  البعـــــــدي(  يف نتـــــــائج التطبي
ــــة  من)اجملموعــــة ــــة واجملموعــــة، والتجريبيــــة األوىلالتجريبي  الثاني

الضــابطة( والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت اســتخدام معادلــة 
بريسون حلسـاب مصـفوفة معـامالت االرتبـاط بـني املتغـريات، 

 ( 44) وكانت النتائج كما باجلدول
( مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات  14جدول )

( ، ومهارات السالمة الشخصية تصويب العادات غير الصحية)
(،والتجريبية 1)التجريبية) في مجموعات الدراسة الثالث

 (،والضابطة(2)
تصويب العادات  

 غير الصحية
مهارات السالمة 

 الشخصية
اجملموعة 

 (4التجريبية)
 (04ن = )

تصويب العادات غري 
 الصحية

- 3.949 

مهارات السالمة 
 الشخصية

3.949  - 

اجملموعة 
 (4يبية)التجر 

 (03)ن = 

تصويب العادات غري 
 الصحية

 3.941 

مهارات السالمة 
 الشخصية

3.941  

اجملموعة 
 الضابطة

تصويب العادات غري 
 الصحية

- 3.141 

مهارات السالمة  (00ن =)
 الشخصية

3.141 - 

( أن هناك عالقة ارتباطيه دالة 44يتضح من اجلدول ) -
ويب العادات غري تصبني  (3ر31عند مستوى ) إحصائي ا

مهارات ، اجملموعات الثالث يفالذين درسوا الصحية 
للمجموعات  البعدييف نتائج التطبيق السالمة الشخصية 

، وقد جاء معامل االرتباط بالنسبة للمجموعتني الثالث
أنه جاء بالنسبة  غري ي اوقو  اوالثانية موجب   األوىلالتجريبية 

وبذلك يتم قبول  ا،ا ومتوسط  للمجموعة الضابطة موجب  
الفرض الرابع)توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة 

( بني درجات التالميذ يف 3ر31إحصائية عند مستوى) 
عادات غري الصحية، مهارات لتصويب لاملتغريات التابعة)

لكل من  البعدي( يف نتائج التطبيق السالمة الشخصية
 واجملموعة الثانيةوالتجريبية  ،األوىل اجملموعة التجريبية

 ا.الضابطة جزئي  
لنتائج من خالل العرض السابق  مناقشة النتائج وتفسيرها:

 الدراسة ميكن التوصل إىل:
مستوى ممارسة  أن( 4و 9)ني يتضح من اجلدول .4

%( 14 -% 41وح بني)العادات غري الصحية كان يرتا
غري  (41)عادة من العادات ةعشر  ( مخس41لعدد )
 جة متفقة مع نتائج دراسات )هذه النتي ، وتأيتالصحية

 ,Tanaka,et,al,(2009)( و4343اميان رشوان)

عبد الوراث و  NisseDental Clinic(2009)و
( ومىن 4334( ونصر مقابلة)4330)ارحىالز 

ناك عادات غري صحية ه أن، وهذا يبني (4114حبرى)
 أنو  األطفالمبرحلة رياض  األولاملستوى  أطفالميارسها 

ترتك دون معاجلة ويأيت  أنبة ال جيب ممارستها جاءت بنس
 به تقارير منظمة الصحة العاملية. يمع ما تناد اذلك موافق  

ما قبل  مستوى ممارسة أطفال( 9يتضح من اجلدول ) .4
( سنوات ملهارات السالمة 1-4) األولاملدرسة املستوى 

(  لدى أفراد 41أقل من ) الشخصية موضوع البحث
هذه النتيجة متفقة مع  أيت، وتةعينة الدراسة التشخيصي
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، 4343مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،نتائج دراسات)
Jordan,2012، Department of Education, 

Pennsylvania (2007)   ،اليت و ( 4330،جناح حمرز
 يف مرحلة رياض بصفة عامة، األطفالحاجة  أكدت

بناء برامج تساعد  إىل األطفالمن رياض  األولواملستوى 
على تنمية مهارات السالمة الشخصية وهذا ما  طفالاأل

دراسات كثرية حديثة منها دراسة مدارس مقاطعة  هأكدت
تدريب  أهميةعلى  أكدت إذ( 4343برينس ويليام العامة)

على )مهارات السالمة  األطفالفي مرحلة رياض  األطفال
 .( خالقيات السلوكيةقواعد األ أوالشخصية 

توجد فروق ذات نه أ(43،44)نييتضح من اجلدول .0
( بني متوسطات 3ر31داللة إحصائية عند املستوى) 

 اليت درست األوىلدرجات أفراد اجملموعات التجريبية 
الربنامج املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج 

باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس  مدعوم ااملقرتح 
 الكليموع ادات غري الصحية، اجملالربنامج املقرتح يف مقياس الع

 (،ةعشر  وعاداته )اخلمس

بني  3ر31يتضح وجود فروق ذات داللة عند مستوى  إذو 
حتليالت  إجراءاجملموعتني التجربتني واجملموعة الضابطة، ب

نتائجه تفوق اجملموعة  أكدتب شافية، و اليمقارنة بأس
ا يؤكد ، وهذاألولالتجريبية الثانية على اجملموعة التجريبية 

ثر املشاركة الوالدية يف تصويب العادات غري الصحية، أ
ايزابيل  ه نتائج دراسات)أكدتوهذا يتفق مع ما 

دراسة و  Institute of medicine (2011)( 4331كارتر)
استهدفت  Leeming ,et ,al (2003)ليمنج، واخرون 

الصفية البيئية لتأثري  األنشطةاستخدام برامج قائمة على 
مشاركة  نإحنو البيئة، كما  األطفالجتاهات ا على منوأ

جيابية على سلوكياهتم اليت إ ثارآله  تكان  األنشطةيف  اآلباء
دراسة اهتمت و ، أطفاهلم أنشطةجاءت بعد مشاركتهم يف 
Carman, et. al (2006)  باء حقيبة تعليمية لآلبتصميم

بعنوان العادات غري الصحية والصحة الوقائية جاءت نتائج 
مهات واأل اآلباءراسة تؤكد فاعلية دور ومشاركة الد

الصحية  األطفالللمشاركة يف تنمية وتصويب عادات 
فاعلية ودور  أكدتمنظمة الصحة العاملية اليت  ودراسات

الربامج املخططة واملوجهة لتصويب العادات غري الصحية، 
براهيم احلوسين و إل تقارير مث أكدتسبق ما  إىل إضافة

املشاركة الوالدية كقدوة يف تعديل وحتسني  يةأمهن من يخر آ
 .العادات غري الصحية

فروق ذات داللة وجود   (40،44)نييتضح من اجلدول .4
( بني متوسطات درجات 3ر31إحصائية عند املستوى) 

 اليت درست الربنامج األوىلأفراد اجملموعات التجريبية 
 مدعوم املقرتح املقرتح والتجريبية الثانية اليت درست الربنامج ا

باملشاركة الوالدية والضابطة اليت مل تدرس الربنامج املقرتح 
 الكليموع ، اجملبطاقة مهارات السالمة الشخصيةيف 

 الثمانية() ومهاراته

بني  3ر31يتضح وجود فروق ذات داللة عند مستوى  إذو 
حتليالت  إجراءتني واجملموعة الضابطة، بيبياجملموعتني التجر 

نتائجه تفوق اجملموعة  أكدتب شافية، و يلامقارنة بأس
، وهذا يؤكد األوىلالتجريبية الثانية على اجملموعة التجريبية 

، تنمية مهارات السالمة الشخصيةثر املشاركة الوالدية يف أ
 دراسة هيثام و)ه نتائج دراساتأكدتوهذا يتفق مع ما 

 أكدتاليت   Whitlam & Kellerman (2003)كيلوران
املهارات احلياتية،  االكتشاف يف تنمية وبأسلفاعلية 

فاعلية اسرتاتيجية  أكدت Kelley(2004)يودراسة كيلل
اللعب يف تنمية مهارات عمليات العلم، ودراسة عاطف 

تخدام اسرتاتيجية فاعلية اس أكدت( واليت 4331عديل)
يف تنمية عمليات العلم واالهتمامات  هاالكتشاف املوج

( فاعلية 4331ة جنوى الصاوي)دراس أكدتالعلمية، كما 
ساسية يف تنمية مهارات عمليات العلم األبرنامج مقرتح 
دراسة  أكدتما سبق  إىل إضافة .األطفالمبرحلة رياض 

( فاعلية برنامج 4331صادق عبده سيف املخلويف )
إرشادي يف تنمية بعض املهارات الشخصية ) التوكيدية، 
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والتواصل االجتماعي(  واالستقاللية( واالجتماعية) التعاون،
 .األطفاللدى عينة من 

أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة  (44)يتضح من اجلدول. 1
( بني تصويب العادات 3ر31عند مستوى ) إحصائي ادالة 

غري الصحية  لألطفال الذين درسوا باجملموعات الثالثة 
جاء  يف حنيومهارات السالمة الشخصية الدرجة الكلية، 

الذين درسوا  األطفالطيه بني درجات العالقة ارتبا
هذه النتيجة غري  وتأيتا باستخدام الطريقة التقليدية جزئي  

( واليت 4331دراسة الفت مطاوع )متفقة مع نتيجة 
عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة بني نتائج  أكدت

التحصيل للمفاهيم الصحية واالجتاه حنو العناية بالفم 
 : يأيتالنتائج مبا  وميكن تفسري هذه، األسنانو 

 نشــــطةيف اجملموعـــات التجريبيــــة لأل األطفــــالإن مشـــاركة  -
التعليميـــــة، ســـــاهم يف تنميـــــة مهـــــارات الســـــالمة الشخصـــــية 

تنميـــــة مهـــــارات  نإ إذوتصـــــويب العـــــادات غـــــري الصـــــحية، 
ا للعـادات غـري نقـد   أكثـر األطفـالل عـالسالمة الشخصية جي

وتصـرفاته وحتمـل   منـةمـن اخليـارات اآل لقـراراالصحية واختـاذ 
 عواقب ذلك القرار.

 إليهاخالل النتائج اليت توصلت  من :والمقترحاتالتوصيات  
 :اآلتيةالدراسة ميكن تقدمي عدد من التوصيات 

اســـتخدام  أنملـــا كانـــت نتـــائج هـــذا البحـــث قـــد بينـــت  .1
ون املشــاركة الوالديــة وباملشــاركة الوالديــة  دالربنــامج املقــرتح بــ

ميــــــة مهــــــارات الســــــالمة الشخصــــــية ، هلــــــا أثــــــر فعــــــال يف تن
املســـــتوى  أطفـــــالتصـــــويب العـــــادات غـــــري الصـــــحية لـــــدى و 

 ي، لـــذلك يوصـــاألطفـــال( ســـنوات مـــن ريـــاض 1-4)األول
علــى ختطــيط و  األطفــالمعلمــات ريــاض الباحــث بتــدريب 

مهـــــــارات الســـــــالمة الشخصـــــــية، وعـــــــادات تـــــــدريس دروس 
 .الصحية

ارات مهـتنمية  ملا كان تصويب العادات غري الصحية و .2
املشــاركة الوالديــة يف تــدريس مــن خــالل  الســالمة الشخصــية

فالدراسـة احلاليـة   فاعليـة، أكثـرالربنامج املقرتح كان له دور 

 بـــــــاءلآل الـــــــوعيبتصـــــــميم بـــــــرامج خاصـــــــة بتنميـــــــة  يتوصـــــــ
هـــارات اململتابعـــة تعـــديل وتنميـــة  هوتـــدريبهم عليـــ  مهـــاتواأل

 . األطفالوالعادات الصحية 

 المراجع

. (.التواصل بني البيت واملدرسة4331) خرونآو  وسينإبراهيم احل .4
 1-4 (01) مجلة آفاق تربوية،

المعجم العربي  (4334و صديقة يوسف حممود) يبدو  يزك محدأ .4
 القاهرة: دار الكتاب املصري.الميسر. 

فعالية برنامج مقرتح يف الرتبية  (4343)إميان حممد أمحد رشوان .0
عية يف تنمية بعض العادات الغذائية األسرية باستخدام البنائية االجتما

غير رسالة دكتوراه  الصحية ومهارات حل املشكالت لدى طفل الروضة
 .كلية الرتبية جامعة سوهاج  منشورة

منهاج العلوم العامة  ( تقومي حمتوى4331ميان حممود شحادة )إ .4
ساسية الدنيا يف ضوء متطلبات التنور الصحي. رسالة ماجستري للمرحلة األ

 كلية الرتبية اجلامعة االسالمية غزة.  نشورة.غير م

( فعالية وحدة دراسية مقرتحة يف الثقافة 4331الفت مطاوع ) .1
لدى تالميذ الصف  األسنانالصحي للعناية بالفم و  الوعيالصحية لتنمية 

العاشر التربية العلمية وتحديات  المؤتمر العلميالرابع االبتدائي. 
 مساعلية.إل.فايد، ا الحاضر ورؤى المستقبل

 تشجيع العادات الصحية والمرافق( 4331ايزابيل كارتر) .1
 . لندن: مؤسسة تريفند.ساسيةالصحية السليمة دليل الركائز األ

( فعالية برنامج مقرتح قائم على التعلم 4330أمنية السيد اجلندي) .4
بعادها لدى الطالبة املعلمة بكلية أو  ابيةجيبالصحة اإل الوعيالذايت لتنمية 

.فايد المؤتمر العلمي السابع نحو تربية علمية أفضل ات. البن
 االمساعلية.

تكوين الشخصية دور الوالدين يف  (4344بامسة حالوة) .9
مجلة جامعة بناء دراسة ميدانية يف مدينة دمشق. االجتماعية عند األ

 431-44(4)44.دمشق

الغذائي الصحي  الوعي( برنامج لتنمية 4331رضا مسعد اجلمال ) .1
. مجلة الطفولة احلضانة وعالقته بقدرهتم على االنتباه و الرتكيز ألطفال

 .41-04( 44)4.والتنمية 

الصحي ومصادره لدى طلبة  الوعي( 4331سوزان دريد زنكنة ) .43
 .00-4( 44العدد) مجلة ديالىكلية الرتبية ابن اهليثم. 

( فعالية برنامج إرشادي يف 4331صادق عبده سيف املخلويف ) .44
هارات الشخصية ) التوكيدية، واالستقاللية( واالجتماعية) تنمية بعض امل

التعاون، والتواصل االجتماعي( لدى عينة من األطفال الصم يف اجلمهورية 
 كلية الرتبية جامعة عني مشس.  غير منشورةاليمنية رسالة دكتوراه 
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( اخلصائص النفسية والسلوكية 4333صالح مراد و أمان حممود) .44
-4( 0. العدد)مجلة الطفولة العربيةرسة االبتدائية. ألطفال ما قبل املد

41. 

 ه( فاعلية استخدام االكتشاف املوج4331عاطف عديل فهمى) .40
ساسية و االهتمامات العلمية لدى يف تنمية مهارات عمليات العلم األ

 94-04( 4)9. مجلة التربية العلمية طفل الروضة

المنظور فسي رشاد و العالج الناإل( 4331عالء الدين كفاقي ) .44
 .العريب الفكر دار . القاهرة:يالنفسي االتصال

( العادات غري الصحية 4330عبد الوراث عبده سيف الرازحى ) .41
مجلة الطفولة اليمنيني من وجهة نظر أمهاهتم.  األطفاللدى 
 . 04-40(43)0.والتنمية

( دور مقررات العلوم يف حتقيق 4334عفت مصطفى الطناوى) .41
المؤتمر العلمي الخامس الميذ مبراحل التعليم العام. الثقافة الصحية للت

 11-40. االسكندرية، ابوقرب.التربية العلمية للمواطنة

( فعالية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على 4119مساعيل صربي)إماهر  .44
 كثرالتصارع السلوكي لتشخيص وتعديل السلوكيات البيئية اخلاطئة األ

معلم  إعدادالمؤتمر العلمي الثاني ما قبل املدرسة.  أطفاللدى  شيوع ا
 بوسلطان.أ مساعليةاإل .العلوم للقرن الحادي والعشرين

خالقيات قواعد األ( 4343مدارس مقاطعة برينس ويليام العامة) .49
 . متاح علىالسلوكية

     /pol_toc.html.paceshttp;//pwcsedu/admin/  
رات برنامج المها( 4343مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج) .41

. الرياض: الحياتية، حقيبة الصحة والسالمة. مشروع تطوير التعليم
 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

برنامج يف الرتبية الصحية لرياض  إعداد( 4191حممد أمحد ) .43
كساب بعض العادات السلوكيات إعلى  هثر أمبحافظة قنا وقياس  األطفال

 بية جامعة اسيوط.كلية الرت   غير منشورةالصحية. رسالة ماجستري 

برنامج مقرتح يف العلوم والرتبية  إعداد( 4114حممد مهران ) .44
ه.  أهدافالصحية ألطفال ما قبل املدرسة وقياس مدى فعاليته يف حتقيق 

 .44-4( 40)1مجلة كلية التربية بأسيوط .

مهارات التواصل بين ( 4334حممد متويل و رمضان بدوي ) .44
 لفكر للنشر والتوزيع.. عَمان : دار االبيت والمدرسة

مبادئ وعادات حياتية للمحافظة ( 4331حممد زياد محدان ) .40
 . عمان: دار الرتبية احلديثة.بناءواأل األسرةعلى صحة 

( دليل الوالدين واحتياجاهتم لرتبية طفل 4334مىن حممد جاد ) .44
اجلزء الثاين  رشد.أمجتمع  جلأندوة نحو والدية راشدة من الروضة. 

 جامعة سوهاج.

 األطفال( العادات غري الصحية لدى 4114مىن يوسف حبرى) .41
. مجلة العلوم التربوية والنفسيةالعراقيني من وجهة نظر أمهاهتم. 

 04-44( 49بغداد)

إطار مقرتح لدور األسرة يف  (4331مندور عبد السالم فتح اهلل) .41
الثقافة ، قطر اللجنة الوطنية القطرية للرتبية و  مجلة التربيةالتنشئة العلمية 

 410-411 (414والعلوم العدد)

التربية الصحية، استعراض ( 4344منظمة الصحة العاملية) .44
 . جنيف: منظمة الصحة العاملية.برنامجي

مان ومقاعد دليل أحزمة األ( 4331منظمة الصحة العاملية ) .49
سالمة على الطريق لصناع القرار دليل حول ال األطفالحماية 

 ظمة الصحة العاملية. لندن: منصحاب االختصاصأو 

يهية للمشاركة ا خطوط توج( العمل مع  4331منظمة اليونسكو ) .41
رشادات في التربية إوالشباب املعوقني  األطفال يبني املهنيني والد

 44-1( 4العدد) الخاصة

( العادات 4330) احلريب محد،كمال رائد ، ونوال أمها احلوسين  .03
مجلة صحة  ن اخلليجي.الغذائية اخلاطئة وتأثريها على صحة املواط

 .44-4( 11)44.الخليج

( فعالية برنامج مقرتح يف الرتبية 4334هالة سعيد العمودي) .04
الصحية لتنمية التنور الصحي لدى تلميذات املرحلة املتوسطة  مبدينة مكة 

كلية الرتبية لألقسام األدبية وكالة كليات   غير منشورةاملكرمة. رسالة دكتورة 
 البنات مكة املكرمة.

( مدى حتقيق مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة 4119هالة طه خبش) .04
مجلة التربية ملتطلبات الرتبية الصحية للطالبات باململكة العربية السعودية. 

 .431-491(4)44 بنها

( برنامج مقرتح يستخدم 4331ه )النجار، وهاين شحت يهيام عل .00
المؤتمر ل الروضة. غنية لرتسيخ بعض العادات والسلوكيات احلميدة لطفاأل

كاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم االعتماد األ األولالسنوي الدولي 
كلية الرتبية العالي النوعي في مصر و العالم العربي)الواقع و المأمول(.

 4449-4410النوعية جامعة املنصورة.

املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل  أساليب( 4330جناح حمرز) .04
كلية الرتبية   غير منشورة.رسالة دكتوراه .األطفالرياض  االجتماعي يف
 جامعة دمشق.

ثر برنامج لتنمية مهارات عمليات أ( 4331)محدأجنوى الصاوي  .01
. غير منشورة. رسالة دكتوراه األطفاليف مرحلة رياض  األطفالالعلم عند 

 معهد الدراسات العليا و الطفولة جامعة عني مشس.

 األطفاللعادات غري الصحية لدى ( ا4334نصر يوسف مقابلة) .01
بحاث أمجلة ردنيني من وجهة نظر أمهاهتم وعالقتها ببعض املتغريات. األ
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The effectiveness of a proposed program powered parental participate in correcting some unhealthy habits and the 

development of personal safety skills of children first level kindergarten 
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Abstract: This research aims at studying the effectiveness of a proposed program powered parental participate in 

correcting some unhealthy habits and the development of personal safety skills among children level first kindergarten 

Onaizah the Qassim region , Saudi Arabia. The results of the study results confirm the following: 

1. There are ( 15 ) fifteen usually unhealthy habits in children first level ( 4-5 years) , and repeated the exercise of these 

unhealthy habits by (25 ) or more of members of the diagnostic study sample . 

 2. Children practiced the first level (4-5 years) personal safety skills and practice these skills is repeated by less than 

(25 ) among members of the diagnostic study sample. Key words: unhealthy habits - personal safety skills - parental 

participation - Kindergartens 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شي  ميم الي م  افي  ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتي الدوريةتلتزم  .1

الييييقو ي يييي م جلعييييس الي،تيييييم ال ييييع  و   اإلسييييام  ال يييي ي 
 .اليعتبهة جاليعا وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة

هي  اللغية العهتعية  وي،ي   أش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2
جي   يزييدزيية ميم ملخيص ال عللغية اإلج،لتعض البحي   تا

 ( كلية تاللغة العهتعة.252)
تييالبح   التيي  تعييال  اليفييباي التهت ييية  الدوريييةتمييت   .3

 وال ف عة.
تمييت  تييالبح   ااي ال يياتم الت،ديييدو والتيي  ت ييم  فيي   .4

ت سييييعم  فيييياة اليعهفيييية فيييي  الي،ييييا  التهتيييي و والي،ييييا  
 ال ف  .

ور حي   م،ياالي البتب الت  تد مهامعاي الدوريةت فه  .5
التهتعة وجل  ال فس والت  يهى أجميا ااي قعيية جليعية في  

 هقي  الي،الع .
و  مييييهاي فيييي  العييييام  اال ييييدار اأ أرتييييم الدوريييييةتصييييدر  .6

ث والثال  ي يبه  والثاج  خا  شمه سبتيبهشمه  خا 
 .مارس  والهاتم خا  شمه ي جعسخا  شمه 
 :الدوريةثاجعاً: أهداف 

 : إل  تح عق ما يأت الدوريةتمدف 
فاجيييأ يأخيييق فييي  االجتبيييار جف ييي  تأسيييعس فبيييه تهتييي و و  .1

   اليع عاي الث افعة.
اإلسييمام فيي  ت يي يه تييهام  التهتعيية والتعلييع  فيي  الييلبيية  .2

العهتعيية ال ييع  ية خا يية  وفيي  العييال  العهتيي  واإلسييام  
 جامة.

 تعهيف اليمتيع  تبأ ما ي ت،د ف  اليعداش التهت و. .3
 وال فه. تف،عم الباحثع  والدارسع  جل  البحث .4

 :الدوريةثالثاً: ق اجد ال فه ف  
اأتحيييييا  اأ يييييعلة التييييي  ت ييييياق  ق يييييايا  الدورييييييةجفيييييه  .1

 وم ض جاي التهتعة وجل  ال فس.
فيه في   البح   التي  لي  ي يبق جفيهها  ولي  ت الدوريةجفه  .2

او رسييالة  مميية أخييهى ولع يية م ييتلة ميي  أو  راسيية أخييهى
 .جليعة

 ييييفحة لبحييييث ثاثيييي ش  ييييفحاي ا  الحييييد اأجليييي  لعييييد .3
وفييق م ا ييفاي الي،يياي  اآلليي الحاسييب م ب جيية جليي  

 .العليعة التاتعة ل،امعة اليلك سع  
  ميي  البحييث اليييها  جفييهص مييم ملخييص قصييعه ةج ييخ إرفيياة .4

( كلية  ي ضح 252ال يت،او  )تاللغتع  العهتعة واإلج،لعزية.
  .والبلياي االفتتاحعة وجتائ،س  فعس ج  اش البحث وأهدافس

ل ب العليييي  فييي  البحيييث  وأش تبييي ش ميعيييم تاأسييي اإللتيييزام .5
 الي تب اي م ث ة  ويفار إل  اليصا ر الي تخدمة.

 اليصا ر ف   فحة م فصلة ف   خه البحث. كتاتة .6
 .للح اش  البحث جماية فحة م ت لة ف   افها ييب   .7
وخييييس ج ييي  مييي  ييييزو  الباحيييث تعفيييهي  م يييتلة مييي  تحثيييس  .8

 .الدورية الت  ي فه فعما تحثس
لمعئيييية التحهيييييه حييييق الفحييييص اأوليييي  للبحييييث  وت هيييييه  .9

 اهيعتس للتحبع   او رف س.
إال تعيد إما تيس مي  قبيأ  الدورييةال يت  جفيه البحيث في   .12

 اث ع  م  اليحّبيع .
هعئيية التحهيييه معييه ملزميية تييه  البحيي   التيي  تصييأ إلعمييا  .11

 س اء أمعزي لل فه أم ل  ت،ز.
مع  ف ي  يت  است با  البح   لل فيه خيا  العيام ال،يا .12

 )م  شمه ام  س حت  جماية شمه اتهيأ م  كأ جام(.
 راتعاً: التحبع :

يهسأ البحث إل  اث ع  م  اليختصع  ف  م،ا  البحث  .1
 أو الدراسة لتحبعيس  وش اكه اس  الباحث.

فييي  حالييية ومييي   اخيييتاف تيييع  جتيييائ  ت هييييه اليحبييييع   .2
 يهسأ البحث إل  محب  ثالث.

  مدى إما تس للبحث مي  ي دم اليحب  ت هيهًا مفصًا ج .3
 جدمما.

 .لبأ محب تصهف مبافأة رمزية  .4
 خام اً: هعئة التحهيه:

 عة:تت ل  هعئة التحهيه اليمياي اآلت
 والتأكد م  متاتعة ت فعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء تي ت اها. الدوريةالعيأ جل  ت  يه  .2
ليفياركة واست  اب الباحثع  ل الدوريةاإلجام والتعهيف ت .3

 تبح ثم .
اسييت با  البحيي   ومهامعتمييا وتحديييد مييدى اج باقمييا مييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييياص أ يييحاب البحييي   جييي  ت يييل  أتحييياثم  وإمبييياش  .5

 جفهها م  جدمس.
 إرسا  البح   إل  اليحبيع  واست بالما م م . .6
 حامة البحث لبعض التعدياي. ج دالت  عق مم الباحث  .7
فييه البحييث ميي  جدمييس تعييد مهامعيية اتخيياا ال ييهار تفييأش ج .8

  راء اليحبيع  واست،اتة الباحث لما.
 .الدوريةاست با  طلباي االشتهاك ف   .9
 الت  عق مم ال اشه. .12
 مهامعة ال  خة اأول  للتأكد م  سامتما م  اأخ اء  .11

 قواعد النشر




