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 بالمملكة العربية السعودية كمدخل لتطوير األداء في مؤسسات التعليم العالي بالممارسة التعلم
 إعداد

خضير إيمان بنت سعود أبو   

ستاذ اإلدارة التربوية المساعدأ  
 النسائي الفرع-العامةدارة معهد اإل

 هـ22/3/1341 بتاريخ وقبل-هـ16/2/1341 قدم للنشر
 

الفردي،  األداء أحد املداخل احلديثة لتطويركملفهوم التعلم باملمارسة،   يإطار فكر تعد هذه الدراسة من املبادرات اهلادفة إىل تقدمي : المستخلص
العايل يف اململكة العربية  مؤسسات التعليملتطوير األداء يف  لنشر ثقافة التعلم باملمارسة كمدخلكما هتدف إىل تقدمي تصور مقرتح التنظيمي،  و  واجلماعي،

الدراسات  بعض. أما املبحث الثاين فقد استعرض اإلطار الفكري للتعلم باملمارسةمباحث، تناول املبحث األول  ةالسعودية. وتتكون الدراسة من ثالث
جمموعة الدروس املستفادة من  وخلص املبحث إىل تقدميالعايل،  مؤسسات التعليمطبيق التعلم باملمارسة، وباألخص يف والتجارب السابقة اليت تناولت ت

نتائج  الدراسة ومنها: أن التعلم باملمارسة ميثل أحد أهم املداخل التطويرية اليت ُخصص املبحث الثالث ملناقشة أهم و تلك التجارب والدراسات. 
قسامه، كما تستخدمها منظمات العصر احلايل ملواجهة التحديات وحل املشكالت املعقدة وتطوير مهارات األفراد، وإدارة املعرفة بني أفراد التنظيم وأ

ملمارسة على نطاق واسع يف مؤسسات  التعليم العايل يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية، وملواجهة التحديات، أشارت النتائج إىل أنه مت استخدام التعلم با
وتنمية مهارات  وكذلك يف ممارسة وظائفها املختلفة:)التدريس، البحث العلمي، خدمة اجملتمع(، وتبني أنه من أكثر الطرق فعالية يف تسهيل عملية التعلم،

ير املهارات املهنية للطالب مبا يتواكب واحتياجات منظمات العصر احلايل. واخُتتم املبحث الثالث بتقدمي تصور مقرتح لنشر ثقافة البحث العلمي، وتطو 
ق يف العايل السعودية. ولتحقيق ذلك مت صياغة أربعة أهداف تفصيلية تضمنت: حتديد مالءمة التعلم باملمارسة للتطبي مؤسسات التعليمالتعلم باملمارسة يف 

العايل، وضع خطة اسرتاتيجية لتجريب  مؤسسات التعليمالعايل السعودية، حتديد االسرتاتيجيات املقرتحة لنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف  مؤسسات التعليم
ايل، كما تضمن التصور جمموعة الع مؤسسات التعليمالعايل، وأخريًا تبادل جتارب وخربات التطبيق بني  مؤسسات التعليمتطبيق التعلم باملمارسة يف بعض 

 من اآلليات املقرتحة لتحقيق األهداف التفصيلية.
 

 العايل، تطوير املهارات، حل املشكالت، التعامل مع التحديات، تطوير األداء املؤسسي. مؤسسات التعليم: التعلم باملمارسة، الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

، يف بيئة تتسم بتزايد التعقيد اليومتعمل منظمات 
، السياسيةو  وسرعة التغيري يف الظروف االقتصادية، والغموض،

غري مسبوق، مما جيعل من  والتقنية بشكل ،واملعرفية، والثقافية
حلل  الصعب استخدام احللول واألفكار اليت استخدمت باألمس

 .ومن مث التوجه للمستقبل اليوم مشكالت
نواعها أكل ذلك دفع مبنظمات األعمال على اختالف 

ومداخل  طرقللبحث عن  العايل مؤسسات التعليممبا فيها 
جديدة متكنها من التكيف مع تلك التغيريات السريعة، 

يف ة وإكساهبا قدرات ومزايا تنافسية متكنها من البقاء واالستدام
ويف إطار تلك  ظل ظروف التعقيد وعدم التأكد احمليطة هبا.

وانتشر  ،Action Learningالظروف برز مفهوم التعلم باملمارسة 
ة اليت تتبناها املنظمات حلل سريعًا كأحد املداخل احلديث

، األفرادو القيادات مشكالهتا احلرجة واملعقدة، وتطوير مهارات 
وبناء فرق العمل الناجحة، وزيادة قدرة املنظمات على التعامل 

 .بفعاليةمع التحديات 
وقد ابتكرت فكرة التعلم باملمارسة بواسطة ريج ريفانس 

(Reg Revans, 1940)، يالدية، وطُورت الفكرة املت اربعيناأل يف
. ويقوم التعلم باملمارسة فيما بعد وانتشرت على املستوى العاملي

ميكن التعلم بدون ممارسة  على افرتاض أساسي هو: "أنه ال
كان التعلم أينتج عنه تعلم سواء  وليس هناك عمل ال للعمل

لذا يرى ريفانس أن املديرين يتعلمون  ؛غري مقصود أم اً مقصود
ويناقشون قضايا ومشكالت اً، ضل عندما جيتمعون معبصورة أف

من وجودهم يف فصول التدريب  واقعية فإن ذلك أفضل بكثري
 ,Kesby, 2008) "التقليدية اليت تعزهلم عن بيئة العمل الواقعية

27) . 
سنوات املاضية أصبح التعلم باملمارسة الوخالل عشر 

، وهذا ما فعاليةأقوى وأكثر مداخل تطوير القيادات  أحد
أكدته العديد من الدراسات العلمية اليت أجريت يف هذا اجملال 

 ،(Stacy, 2007)سبيل املثال دراسة كل من: ومنها على

(Marquardt,2000,2003) (Dotlich Noel,1998)، (Jin & Suk 

Kim, 2008). 

يف إجياد  فعاليتهاأثبتت برامج التعلم باملمارسة  هذا وقد
مليارات املنتجات واخلدمات اجلديدة، وتوفري  آالفوتطوير 

اإلنتاج  تكاليفسهامها يف خفض إالدوالرات وذلك من خالل 
من  املستفيدينتسليم، إضافة إىل توسيع قاعدة الوتقليص مدة 

 وتغيري الثقافة التنظيمية بشكل إجيايب، ودةاجلخالل حتسني 
(Boshyk & Dilworth, 2010).  

ن هناك ضرورة ملحة إميكن القول ، قما سبويف ضوء 
 العربية لالستفادة منه،املنظمات لتقدمي ونقل هذا املفهوم لبيئة 

وبناء فرق  ،املعقدة، وتطوير القيادات املشكالتكمدخل حلل 
ية بصفة عامة، والسيما يف يف منظماتنا العرب، العمل الناجحة

 ادراليت تتوىل مسؤولية إعداد الكو  التعليم العايل مؤسسات
 الشاملة.البشرية الوطنية الالزمة الحتياجات التنمية 

  

 اإلطار العام للدراسة
 :مشكلة الدراسة

يف اململكة العربية السعودية، أحد  العايل نظام التعليمميثل 
مة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل هالروافد امل

توفري القوى البشرية املؤهلة علميًا واملزودة مبهارات رفيعة 
التعليم  املستوى. وكغريه من أنظمة التعليم يف العامل يواجه نظام 

يف اململكة العربية السعودية العديد من التحديات واليت  العايل
املتزايد على التعليم اجلامعي  الفجوة بني الطلب: أمههامن 

ى والطاقة االستيعابية املتوفرة، باإلضافة إىل ضعف القدرة عل
يف تلبية الرغبات يف االلتحاق  حتقيق االستيعاب النوعي متمثاًل 

بكليات أو ختصصات معينة، وكذلك قضية جودة خمرجات 
 والتعليمية على مواكبة التطورات التقنيةهتا وقدر  العايلالتعليم 

والعوملة  ،العاملية احلديثة واملعاصرة اليت فرضتها متطلبات
رتقاء مبستوى الكفاءة الداخلية ملؤسساته، االو  االقتصادية،

وتعزيز مستوى مواءمة خمرجاته ملتطلبات التنمية واحتياجات 
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، إضافة إىل حتديد االحتياجات املتغرية لسوق سوق العمل
 (.21، م2212، التعليم العايل )وزارة  العمل

وزارة ، فقد وضعت بفعاليةوللتعامل مع تلك التحديات  
للتعليم خطة طويلة املدى )خطة آفاق  العايل التعليم
 مكونات التعليم(، تستهدف االرتقاء جبميع ـه1312العايل
طالب، أعضاء هيئة تدريس، الربامج واملناهج، المن: ) العايل

املعلومات، البنية التحتية(. تقنية  التمويل، واالبتكارات، البحوث
سنادها إىل مجيع طة العديد من املشروعات اليت مت إوتضم اخل

يف  كل يف ختصصه، وكان للوزارة دور  العايل مؤسسات التعليم
: تنمية اإلبداع والتميز لدى منهامن املشروعات  تنفيذ عدد

املهارات املهنية للطالب واملطلوبة  ةتنميأعضاء هيئة التدريس، 
يف سوق العمل، استحداث برامج تطبيقية هتدف إىل إعداد 

املطلوبة يف سوق العمل، إضافة للمسامهة يف  لألعمالاخلرجيني 
 نظام التعليمالتنمية االقتصادية للمملكة، تعزيز وحتسني جودة 

 وغريها من الربامج.  العايل
 إدارة التعليمكمتخصصة يف وانطالقًا من خربة الباحثة  

لتلك اخلطة وتنفيذ  ةاالسرتاتيجي، فإن حتقيق األهداف العايل
إعادة  العايلمؤسسات التعليم يتطلب من  ،مشروعاهتا الطموحة

وطرقها يف مواجهة التحديات وحل  أساليبهاالنظر يف 
تطوير مهارات وقدرات قياداهتا لتكون إضافة إىل ، املشكالت

قادرة على حتقيق الرؤية الطموحة ملؤسساهتا  قيادات حتويلية
عن تلك املؤسسات البحث  حيتم على نهالتعليمية. بل إ

تستثمر الفكر اجلماعي،  ،وحلول مبتكرة غري مسبوقة أساليب
وتستفيد من التنوع يف التفكري، واخلربات املرتاكمة لديها، 
 واخللفيات املتنوعة لدى القائمني على تلك املؤسسات، إضافة

إىل االستفادة من أسلوب التفكري النظمي الذي يهتم بدراسة 
 والقضايا من مجيع أبعادها.  املشكالت

هذا وقد أشارت العديد من الدراسات اليت تناولت تطوير 
، ومنها على سبيل املثال دراسة  العايلاألداء يف مؤسسات التعليم 

 & Raelin) ،(  (Mughal,2012a،Jin and Suk Kim, 2008) كل من:

Raelin, 2006) ،(Alf & Wilson, 2004)، التعلم باملمارسة  فعالية إىل
املعقدة،  املشكالتوالتعامل مع  كأسلوب ملواجهة التحديات

لقدرته اهلائلة على االستفادة من اخلربات والقدرات املتنوعة  وذلك
والتفكري اجلماعي لدى األفراد، مما يؤدي بدوره إىل تنمية مهارة 

بداعي. كما أكدت تلك القيادة التعاونية، ومهارة التفكري اإل
بعض املؤسسات قبل أن تبين التعلم باملمارسة من  الدراسات

التعليمية أدى إىل حتقيق العديد من الفوائد واليت من أمهها: تأثريه 
اإلجيايب يف تطوير املهارات املهنية للطالب، وباألخص مهارة 

ته على تنمية مهارات أعضاء هيئة البحث العلمي، وكذلك قدر 
سني جودة يف حتمما يسهم بدوره  ،التعليم أساليبالتدريس، وحتسني 

املخرجات التعليمية للمؤسسات التعليمية، إضافة إىل دوره البارز يف 
 حتقيق األهداف االسرتاتيجية لتلك املؤسسات. 

فكري للتعلم  إىل تقدمي إطار احلاليةلذا هتدف الدراسة 
مع الرتكيز على جماالت استخدامه وتطبيقاته يف  باملمارسة

كما هتدف إىل تقدمي تصور مقرتح ،  العايل مؤسسات التعليم
باململكة  العايللنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف مؤسسات التعليم 

لتطوير األداء يف  لكمدخلالستفادة منه  العربية السعودية 
 .العربية السعوديةيف اململكة  العايل مؤسسات التعليم

 :أهمية الدراسة
يف أهنا تناولت مفهوم التعلم   احلاليةتكمن أمهية الدراسة 

أحد املداخل واالجتاهات اإلدارية احلديثة يف تطوير األداء ك
الفردي واملؤسسي من خالل قدرته اهلائلة يف تطوير قدرات 

املعقدة، وتطوير املهارات  املشكالتومهارات األفراد، وحل 
القيادية، وبناء فرق العمل الناجحة، وزيادة قدرة األفراد على 
التعلم والتطور باستمرار، إضافة إىل دوره يف نقل وتبادل املعرفة 

عضاء التنظيم، خاصة وأن هذا املفهوم مل حيظ باالهتمام أبني 
من  الكايف يف أدبيات اإلدارة العربية بالرغم من مرور أكثر
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نصف قرن على بداية ظهوره يف بريطانيا بواسطة ريفانس 
(Revans, 1940).    

يف ظل ومن ناحية أخرى تكتسب الدراسة أمهية خاصة 
 ندرة األدبيات العربية حول موضوع التعلم باملمارسة. فبالرغم

 املوضوع يفمن توفر العديد من األدبيات الغربية املنشورة حول 
 مقاالت، دوريات، ية، حبوث،دراسات علم شكل: كتب،

لكرتونية، مل تسفر جهود إمؤمترات، برامج تدريبية، مواقع 
الباحثة يف البحث يف املكتبات وقواعد املعلومات العربية، عن 

صدارات علمية تتناول موضوع التعلم باملمارسة باللغة إأي 
اليت  Mughal,2012b))ل جويؤكد ذلك نتائج دراسة مو العربية. 

بالرغم من انتشار تطبيق التعلم باملمارسة على  أنهأوضحت 
 أوروبا،نطاق واسع يف املؤسسات التعليمية يف الدول الغربية )

ازال هناك ندرة يف الدراسات امليدانية اليت فم(، الشماليةوأمريكا 
تناقش تطبيقات التعلم باملمارسة يف بيئات ثقافية خمتلفة مثل: 

يقيا، مما خيلق فرصة ألمهية فر إجنوب آسيا، الشرق األوسط، 
إجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلمية اليت تناقش تأثري 

مؤسسات االختالفات الثقافية على تطبيق التعلم باملمارسة يف 
 .العايل التعليم

أهنا سرتكز على  احلالية ومما يزيد من أمهية الدراسة
على  العايل مؤسسات التعليمجماالت تطبيق التعلم باملمارسة يف 

مما جيعلها متثل قاعدة انطالق للباحثني  ؛وجه اخلصوص
، لنشر ثقافة التعلم العايل جمال التعليميف املسؤولني واملمارسني و 

 باملمارسة وجتربة تطبيقه كمدخل لتطوير القيادات األكادميية،
وبناء فرق العمل  ،املشكالتحل و  وتطوير مهارات األفراد،

وى املخرجات التعليمية لتكون أكثر قدرة وحتسني مست الناجحة،
 على املنافسة يف سوق العمل احمللية والعاملية.

 هداف الدراسة:أ
 :اآلتيةإىل حتقيق األهداف  احلاليةتسعى الدراسة 

يتناول: تقدمي إطار فكري ملفهوم التعلم باملمارسة  .1
، كيف يتحقق التعلم باملمارسةمفهوم التعلم باملمارسة،  

، املبادئ والقيم اليت يتضمنها، التعلم باملمارسة عناصر
 .الفوائد اليت حتققها املنظمات من تبين التعلم باملمارسةو 

طبيق التعلم وفوائد تحتديد واستخالص جماالت   .2
من خالل استعراض  العايلباملمارسة يف مؤسسات التعليم 

والتجارب الدولية السابقة جمموعة من الدراسات 
 الدروس املستفادة منها.واستخالص 

تقدمي تصور مقرتح لنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف  .4
باململكة العربية السعودية كمدخل  العايلمؤسسات التعليم 

 العايل مؤسسات التعليميف  لتطوير األداء

 :أسئلة الدراسة
اإلجابة عن جمموعة  أهداف الدراسةيتطلب حتقيق 

 :اآلتيةالتساؤالت 
وكيف يتحقق التعلم ما املقصود مبفهوم التعلم باملمارسة  .1

 وما املبادئ والقيم اليت يتضمنها؟ ؟هوما عناصر  ؟باملمارسة

 مؤسسات التعليمتطبيق التعلم باملمارسة يف  تما جماال .2
 مؤسسات التعليموما الفوائد املتوقع أن حتققها  ؟العايل
 عند تطبيقها للتعلم باملمارسة؟ العايل

املقرتح لنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف  التصورما  .4
باململكة العربية السعودية كمدخل  العايلمؤسسات التعليم 

 األداء؟لتطوير 

 :مصطلحات الدراسة وتعريفها اإلجرائي
هو عملية تعلم مستمر تتم خالل التعلم بالممارسة:  -

املعقدة  املشكالتالتعامل مع التحديات والقضايا و 
مهام العمل وتنفيذ والواقعية اليت حتصل أثناء ممارسة 

تطلب تكوين فريق عمل متنوع ويلتحقيق أهداف املنظمة. 
اخلربات واملهارات والتخصصات ومن مستويات وإدارات 

املعقدة  املشكالتخمتلفة جيتمعون معًا ملناقشة 
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ستفادة من المن أجل إجياد حل هلا با والتحديات،
والتجارب واألفكار املتنوعة واملرتاكمة لدى أعضاء اخلربات 

داعية للمشكلة إبالفريق ميكن أن يصل الفريق حللول 
ادل املعارف باإلضافة إىل تعلمهم من بعضهم بعضًا وتب

 .واخلربات فيما بينهم

الكليات و اجلامعات يقصد هبا  :العالي مؤسسات التعليم -
املرحلة  بعد ما وغريها من مؤسسات التعليمواملعاهد 

 الثانوية.

املؤسسة املتعلقة بتحقيق  تطوير قدرة :تطوير األداء -
وحتسني ، املشكالتومواجهة التحديات، وحل  األهداف

  .مستوى خمرجاهتا من خالل حتسني العمليات

 :منهج الدراسة
مت استخدام املنهج  احلاليةلتحقيق أهداف الدراسة 

الوصفي التحليلي القائم على مجع ومسح وحتليل النتاج العلمي 
مبوضوع الدراسة، ومشل ذلك: الكتب والدوريات  ةالعالق يذ

سات والبحوث العلمية، واملواقع اإللكرتونية.  اواملقاالت والدر 
على بعض الربامج التدريبية حول موضوع  االطالعكما مت 

وحتليل مكوناهتا، باإلضافة لالستفادة من التعلم باملمارسة 
البيانات األولية اليت مت مجعها كتغذية راجعة حول ورشة عمل 
للتعريف مبفهوم التعلم باملمارسة بعنوان "التعلم باملمارسة  

وبناء فرق العمل  املشكالتكاسرتاتيجية لتطوير القيادات وحل 
ا يف الناجحة" سبق وأن قامت الباحثة بتصميمها وتنفيذه

مايو  9-8)خالل الفرتة من  نعبد الرمحجامعة األمرية نورة بنت 

هبدف التعريف باملفهوم والتعرف على اجتاهات عينة  م(.2102
  تطبيقه وإمكان فعاليتهمن القيادات األكادميية باململكة حنو 

 ملؤسسات التعليمكمدخل لتطوير األداء يف البيئة األكادميية 
 باململكة العربية السعودية. العايل

من ثالثة مباحث على  احلاليةتتكون الدراسة : خطة الدراسة
 :اآليتالنحو 

: ويتناول الفكري للتعلم بالممارسة اإلطار-األولالمبحث 
التعريف باألسس النظرية للتعلم باملمارسة ومشلت: التعريف 

، وكيف يتحقق التعلم باملمارسةمبفهوم التعلم باملمارسة، 
العناصر و املبادئ والقيم اليت يقوم عليها التعلم باملمارسة، و 

الفوائد اليت حتققها املنظمات من تبين و للتعلم باملمارسة،  ةالست
اليت حتققها وعلى وجه اخلصوص الفوائد التعلم باملمارسة، 

 عند تطبيقها للتعلم باملمارسة. العايل مؤسسات التعليم
: يستعرض والتجارب السابقةالدراسات  -المبحث الثاني

اليت هذا املبحث جمموعة من الدراسات والتجارب السابقة 
 وخاصة مؤسسات التعلم تناولت تطبيق التعلم باملمارسة، 

، واختتم املبحث بتقدمي جمموعة الدروس املستفادة من العايل
: اآلتيةتلك التجارب والدراسات السابقة بالرتكيز على األبعاد 

نطاق تطبيق تلك التجارب و م التعلم باملمارسة، أمهية استخدا
املتنوعة لتطبيق التعلم باملمارسة،  األساليبو سات، ار والد

 وأنواع املنظمات اليت طبقت التعلم باملمارسة، جماالت التطبيق،و 
واملهارات اليت ميكن تطويرها  والفئات املستهدفة بالتطبيق،

 باستخدام التعلم باملمارسة.
: يتناول هذا وتوصيات الدراسة خالصة-الثالثالمبحث 

توصلت هلا الدراسة، كما يتضمن  النتائج اليتاملبحث تقدمي 
مؤسسات تقدمي التصور املقرتح لنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف 

 باململكة العربية السعودية كمدخل لتطوير األداء العايل التعليم
 .العايل مؤسسات التعليميف 

 المبحث األول
 اإلطار النظري للدراسة

 :التعريف بمفهوم التعلم بالممارسة
هبذا  الباحثون واملهتمونتنوعت التعريفات اليت قدمها 

 أنه ينطوي على لذيأهنا تتفق مجيعًا يف مضموهنا ا غرياملفهوم، 
ل مشكلة معينة تتسم حلجمموعة متنوعة من األفراد يعملون معًا 
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هلا، ويتعلمون من خالل ما ميرون به  بالتعقيد، ويقدمون حالً 
 ثناء ذلك. أمن خربات 

األب الروحي للتعلم  والذي يعد ،Revans (1982)ريفانس
وإمنا أوضح بأن  باملمارسة مل يقدم تعريفاً حمدداً للتعلم باملمارسة،

 إهنمنسبيًا يف الفصول الدراسية، بل  نيسلبيون يكون نياملدير 
، ويعودون للحياة عند مناقشة أيضاً يفتقدون للطاقة واحلماس 

 سونمشاكلهم الواقعية يف العمل مع بعضهم بعضاً، فهم ممار 
ارستهم للعمل ومن تصرفاهتم وقراراهتم، ممويتعلمون من 

التحديات اليت و خصوصًا أهنم يشرتكون يف ذات القيود 
سلوب لتعلمهم وتنمية مهاراهتم هو ألذا فإن أنسب  ؛تواجههم

 .سةالتعلم باملمار 
، أحد الرواد يف جمال Marqurdt .(2011)أما ماركردت 

يصفه بأنه أداة قوية تستخدم يف حل فالتعلم باملمارسة 
تتسم بقدرهتا يف بناء القيادات وبناء فرق العمل  املشكالت

"عملية : ويعرفه بأنه ،واملنظمات الناجحة يف ذات الوقت
ا، تتضمن تشكيل فريق عمل صغري يعمل على حل مشكلة م

بشأهنا، وأثناء ذلك يتعلم األفراد،  امعينً  اً أو تصرف اً ويتخذ قرار 
 ."والفريق، واملنظمة، من ممارساهتم أثناء حل املشكلة

أن التعلم باملمارسة "وسيلة ، Pedler (1996)بدلرويرى 
لتطوير األفراد واملنظمات، من خالل تشكيل جمموعة صغرية من 

ويتعلمون أثناء حماولتهم ، مةهالتنظيمية املاألفراد ملعاجلة القضايا 
 التوصل إىل حلول لتلك القضايا وتغيري األمور".

 عرفا ، فقدMcGill & Beaty (1995)أما ماك جيل وبيت 
التعلم باملمارسة بأنه "عملية للتعلم والتفكري التأملي املستمر تتم 
 بدعم ومساندة الزمالء، فهي عملية هتدف إىل إجناز العمل من

خالل تكليف جمموعة من األفراد بتناول مشكلة واقعية، 
والبحث عن حلول هلا من خالل االستفادة من جتارهبم 

ثناء ذلك يتعلم األفراد من أ فيها، و ريوخرباهتم السابقة والتفك
 بعضهم بعضاً، ويتعلمون معاً". 

ومما سبق، ميكن أن خنلص إىل أن التعلم باملمارسة هو 
تتم من خالل التعامل مع التحديات عملية تعلم مستمر 

املعقدة والواقعية اليت حتصل أثناء ممارسة  املشكالتوالقضايا و 
مهام العمل لتحقيق أهداف املنظمة. ولتحقيق التعلم وتنفيذ 

باملمارسة بشكل مقصود فإن ذلك يتطلب تكوين فريق عمل 
ومن مستويات وإدارات  متنوع اخلربات واملهارات والتخصصات

ة جيتمعون معًا ملناقشة مشكلة تتسم بالتعقيد من أجل خمتلف
ستفادة من اخلربات والتجارب واألفكار الإجياد حل هلا با

ميكن أن يصل الفريق  ؛املتنوعة واملرتاكمة لدى أعضاء الفريق
داعية للمشكلة باإلضافة إىل تعلمهم من بعضهم بعضاً إبحللول 

 وتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم.
 ف يتحقق التعلم بالممارسة كي  

ت امليالدية ناابتكرت فكرة التعلم باملمارسة يف األربعي
 فيما بعدوطورت الفكرة وانتشرت  ،Reg Revan (1940)بواسطة 

فإن التعلم باملمارسة هو  . ووفقًا لريفانسالعامليعلى املستوى 
طريقة لتطوير العاملني باملنظمات من خالل ما يقومون به من 

تلك املهام والواجبات اليت يقوم هبا  د  إذ تع ،مهام وواجبات
 ويستند يف ذلك على  افرتاض أساسي هو ،األفراد وسيلة للتعلم

"أنه ال ميكن التعلم بدون عمل، وليس هناك عمل ال ينتج عنه 
غري مقصود"،  وتتطلب فكرة  دًا أمكان مقصو أسواء  تعلم

ن األفراد من التعلم بكفاءة التعلم باملمارسة تصميم إطار ميك  
من خالل عملية التفكري التأملي يف التصرفات اليت  وفعالية

مما يساعد يف تنظيم وتشكيل التصرفات املستقبلية ؛ يقومون هبا
من خالل االستفادة من التجارب واخلربات  فعاليةبطريقة أكثر 

 ,Kolbوالتجربة )اخلربة  وتعد نظرية كولب للتعلم منالسابقة. 

 الكيفية اليت يتحقق هباأفضل النظريات اليت فسرت  من (1984
 ،الستخدامه يف تطوير املهارات املهنية لألفراد التعلم باملمارسة

 .والتعلم من خالل توضيحها العالقة بني املمارسةوذلك 
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فرتاض أساسي هو: "أن التعلم اتقوم نظرية كولب على و 
عملية يتم مبوجبها إجياد املعرفة من خالل التجارب واخلربات 

 اليت مير هبا األفراد".
 

 (1شكل رقم )
 (Kolb, 1984) كولب نموذج  دورة  

 التعلم من الخبرة والتجربة

  
Source: McGill, Ian, and Liz Beaty. (1995), Action Learning: A 

Guide for Professional, Management and Educational Development, 

Kongan Page, London. 

احملرك لعملية التعلم  ويعد التعلم من التجربة هو القلب
فإن التعلم من ،  Kolb (1984)ا لنظرية كولبوفقً  .باملمارسة

خالل التجربة يتم على أربع مراحل هي: املرور بالتجربة الواقعية، 
اختبار الفرضيات و استخالص التعميمات، و التفكري التأملي، و 

يف املواقف اجلديدة )التطبيق يف املواقف املستقبلية(. وتوضح 
( 1املوضحة بالشكل رقم ) املراحل األربعدورة كولب ذات 

جم هبا اخلربة من خالل املالحظة والتفكري الكيفية اليت ترت 
استخالص مفاهيم أو تعميمات  إىلوالتأمل ومن مث الوصول 

تستخدم يف توجيه وتشكيل التصرفات املستقبلية، وجتربتها يف 
موجز  شرح دة وهكذا تستمر الدورة.  وفيما يأيتمواقف جدي

 لكل مرحلة من تلك املراحل.

صغري يكلف حبل مشكلة ل متشكيل فريق ع المرحلة األولى:
تناول قضية معينة أو للتعامل مع حتد معني. ويتوىل بمعينة أو 

عرض املشكلة ومن مث  قائد الفريق وهو أكثر أعضاء الفريق خربة
البدء بطرح التساؤالت حوهلا لتحقيق املزيد من الفهم والتحليل 
للمشكلة هبدف التوصل إىل احللول اليت يتم اقرتاحها من قبل 
الفريق، ومن مث تنفيذ تلك القرارات أو التصرفات اليت مت اختاذها 

 بشأن املشكلة.
مرحلة مالحظة نتائج القرارات أو التصرفات  المرحلة الثانية:

اليت مت اختاذها من قبل أعضاء الفريق ومن مث طرح التساؤالت 
 حوهلا هبدف التفكري التأملي أو التفكري النقدي.

لة استخالص التعميمات بعد مرحلة مرح المرحلة الثالثة:
املالحظة والتفكري التأملي يف نتائج تطبيق احللول، وتكون تلك 

 التعميمات مبثابة املرشد واملوجه للتصرفات املستقبلية.
: مرحلة اختبار ما مت التوصل له من تعميمات المرحلة الرابعة

 املستقبلية.يف املواقف  وما مت تعلمه من التجربة السابقة

(McGill,Ian & Beaty, Liz, 1995, 30) 

 

 :التعلم بالممارسة عناصر
سنستعرض يف هذا اجلزء من الدراسة شرحًا موجزاً 
للعناصر األساسية اليت يتضمنها التعلم باملمارسة كما أوضحها 

وهي: املشكلة، فريق التعلم، طرح  Marquradt (2011)ماركردت
موجه و بالتعلم،  االلتزاماألسئلة الثاقبة، صالحية اختاذ القرار، 

 الفريق.
 :قضية، أو مهمة( فرصة،تحدي،  مشروع،المشكلة )

أو  يرتكز مشروع التعلم باملمارسة حول مشكلة ما
مشروع أو حتد أو قضية أو مهمة ميثل حلها أمهية كبرية للفرد، 

وينبغي أن تكون املشكلة أو القضية  ،وللفريق واملنظمة ككل
ملحة وذات أمهية كبرية وتكون مسؤولية الفريق التوصل إىل حل 

أن يوفر عمل الفريق يف حل تلك املشكلة  اً هلا. كما ينبغي أيض

دورة كولب 
التعلم من خالل 

 التجربة

تجربة 
 واقعية

 التفكير
  التأملي

استخالص 
 التعميمات

اختبارها 
في مواقف 

 جديدة
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فرصًا للتعلم وبناء املعرفة، وتطوير مهارات كل من الفرد، 
ة والفريق، والتنظيم ككل. وقد يركز فريق التعلم على مشكل

اليت  املشكالتواحدة من مشاكل املنظمة أو العديد من 
 يقدمها أعضاء الفريق.

 بالممارسة:فريق )مجموعة( التعلم  

الوحدة األساسية للتعلم باملمارسة هي فريق التعلم، أو 
لتشكيل فريق التعلم باملمارسة  املثايلجمموعة التعلم، والعدد 

واخللفيات مما  ( أعضاء متنوعي اخلربات4 – 3) بنييرتاوح 
حيقق فرصة النظر للمشكلة من أبعاد وجوانب متعددة، ويتيح 
الفرصة لتقدمي وجهات نظر متنوعة ومتطورة. وحسب نوع 
املشكلة يتم ترشيح األعضاء أو قد تكون املسألة تطوعية، وقد 

قسام وقد يتضمن الفريق أيكون األعضاء من عدة إدارات أو 
ات خمتلفة، وكذلك قد عضاء من منظمات أخرى أو ختصصأ

يتضمن الفريق أعضاء من الداعمني واملمولني للفريق أو من 
  .املستفيدين

 سئلة لالستبصار حول المشكلة أعملية طرح 

سئلة للتفكري أيؤكد التعلم باملمارسة على أمهية طرح 
ويركز على أمهية طرح  ،التأملي يف املشكلة املطروحة للنقاش

سئلة الصحيحة بداًل من البحث عن اإلجابات الصحيحة، ألا
ن طرح األسئلة جيعل أعضاء الفريق أكثر إدراكًا ووعيًا ملا إإذ 

هنا تساعد على إكما   ،يعرفونه عن املشكلة ال يعرفونه وما
متاسك اجملموعة وتولد التفكري النظمي)الشمويل( واالبتكاري 

سلوب أالتعلم، إضافة إىل أن لدى اجملموعة، كما تعزز نتائج 
طرح األسئلة والتفكري التأملي يساهم يف بناء املهارات القيادية 
ألعضاء الفريق. ومن ناحية أخرى فإن األسئلة الثاقبة تسهم يف 
التوضيح والتشخيص الدقيق لطبيعة املشكلة قبل القفز إىل 

 احللول. 
 :صالحية اتخاذ القرار بشأن المشكلة

املمارسة أن يتوفر لدى فريق التعلم يتطلب التعلم ب
صالحية اختاذ القرار بشأن املشكلة اليت يعملون على إجياد حل 

فأعضاء الفريق جيب أن تتوفر ، هلا أو القضية اليت يتناولوهنا
متأكدين متام  يكونوا وأنلديهم سلطة اختاذ القرار بأنفسهم، 

مل هبا. عالتأكد بأن ما يقدمونه من توصيات سيتم تنفيذها وال
عدم توافر سلطة اختاذ القرار والتصرف، يقلل من طاقة  إنإذ 

ومحاس وإبداعات أعضاء الفريق والتزامهم بتحقيق اهلدف. كما 
أي قرار أو خطة أو حل  فعاليةاألفراد احلكم على  عال يستطي

 ايوفر أساسً مامل يتم تطبيقه، فالعمل أو التطبيق يعزز التعلم ألنه 
 التجربة خري برهان(.)التفكري حيسم 

 :االلتزام بالتعلم

ن على إذا مل يتعلم أعضاء الفريق فإهنم لن يكونوا قادري
وحيقق  ،دة اليت يتناوهلا الفريققعإجياد حل خالق للمشكلة امل

تبين مدخل التعلم باملمارسة للمنظمة العديد من الفوائد على 
 القريبوالبعيد، فمن الفوائد املتحققة على املدى  القريباملدى 

التوصل إىل إجياد حل للمشكلة، وعلى املدى البعيد فإن التعلم 
املكتسب بواسطة كل عضو من أعضاء الفريق إضافة إىل 
املهارات اجلماعية اليت يكتسبها الفريق ككل تعد من الفوائد 

الستفادة من العظيمة اليت حيققها التعلم باملمارسة، وكذلك ا
 كل من خاللكتعميم ونشر ما مت تعلمه على مستوى التنظيم  

يف مواقف وإدارات خمتلفة عرب تطبيق ما مت اكتسابه من مهارات 
 التنظيم.

 :لفريق التعلم بالممارسة )ميسر( موجه

يعد وجود موجه لفريق التعلم عنصرًا أساسياً، بل متطلباً 
نه يساعد الفريق على حتقيق إإذ  ،ضروريًا لفريق التعلم باملمارسة

مت تشكيل الفريق  لذينتوازن بني اهلدفني األساسني الاالهتمام امل
ا ومها: التعلم، وإجياد حل للمشكلة امللحة اليت تواجه ممن أجله

لذا فإن الدور األساسي الذي يقوم به موجه فريق ، املنظمة
وتوجيه  ،يتعلمونهالتعلم هو مساعدة أعضاء الفريق للتفكري فيما 
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اهتمامهم حنو ذلك أثناء عملهم، باإلضافة إىل التفكري يف 
الكيفية اليت حيلون هبا املشكلة وذلك من خالل قيامه مبالحظة 

سئلة أأعضاء الفريق والقيام مبداخالت انتقائية يطرح من خالهلا 
ثاقبة ومثرية للتفكري يف املراحل املختلفة لعمل الفريق، مما يسهم 

ه يف توجيه اهتمام أعضاء الفريق لتحسني أدائهم وتطوير بدور 
 مهاراهتم القيادية.

 :المبادئ والقيم األساسية التي يقوم عليها التعلم بالممارسة
 أسفرت مراجعة األدبيات والدراسات السابقة عن

يف جناح  بفعاليةجمموعة من املبادئ والقيم اليت تسهم اكتشاف 
الفردي طوير والتنمية على املستوى التعلم باملمارسة كمدخل للت
ن عدم توافرها قد يؤثر سلبًا على إواجلماعي والتنظيمي، كما 

حتقيق أهداف التعلم والتطوير الذايت واجلماعي والتنظيمي، ومن 
 :يأيتما أهم تلك املبادئ والقيم 

 :االنضمام االختياري لعضوية فريق التعلم بالممارسة

ينبغي أن تكون املشاركة يف عضوية فريق التعلم باملمارسة ذات 
طبيعة اختيارية، مبعىن أن يبادر األفراد يف إبداء رغبتهم يف 

جبارهم على االنضمام للفريق خاصة من قبل إاملشاركة، وال يتم 
ذلك ألن التعلم باملمارسة يعد أحد  ،أو إداراهتمئهم رؤسا

بغي أن تنبثق الرغبة فيه من الفرد التعلم الذايت اليت ين اليبأس
عالوة على أن طواعية املشاركة تسهم  ،وليس من اآلخرين ذاته

 ريق واملنظمة ككل. الفللفرد و  الفعاليةبدرجة كبرية يف حتقيق 
 :احتاالنف

يعد االنفتاح قيمة ضرورية تسهم يف استيعاب وفهم األفكار 
والنقد بني أعضاء اجلديدة والتحديات، وتقبل التغذية الراجعة 

لذا فمن الضروري أن يكون لدى أعضاء  ،االفريق بعضهم بعضً 
الفريق االستعداد الكامل للتخلص من سلطاهتم وقوة تأثريهم 
أثناء اجتماعاهتم يف فريق التعلم باملمارسة، فاجلميع متساوون 

 واملسؤوليات.يف القوة والفرص 
 

 :الثقة والسرية

لكي حيقق فريق التعلم باملمارسة أهدافه بنجاح سواء تلك 
بالتوصل إىل حل للمشكلة اليت يتناوهلا  أماملتعلقة بالتعلم 

الفريق، فإن هناك حاجة للشعور بالثقة التامة واألمن جلميع 
داء آرائهم إباألعضاء املشاركني يف الفريق، مما ميكنهم من 

ظات أو خوف مما ووجهات نظرهم حبرية تامة دون أي حتف
يسهم يف انطالق التفكري. وكذلك فإن السرية أيضًا قاعدة 

عندما تتوفر الثقة والسرية  أساسية لتحقيق النجاح للفريق، إذ
سيعملون يف بيئة صحية تشجعهم على  فإهنمألعضاء الفريق، 

الكشف عن أفكارهم ومشاعرهم احلقيقية بدون حتفظ، 
سيتخذوهنا دون أي ضغوط، مما ويفكرون حبرية يف القرارات اليت 

 بداعية.إيسهم بدوره يف التوصل إىل حلول وأفكار 
 :االحترام المتبادل

احرتام آراء اآلخرين وأفكارهم هو السبيل الذي ميهد للوصول 
للفهم العميق للطريقة اليت يفكرون هبا، فمن الضروري أن يكون 

مما  ؛على االحرتام املتبادل اً التعامل بني أعضاء الفريق قائم
ستفادة من مجيع األفكار املطروحة والوصول إىل الرأي اليسهم با

اجلماعي املشرتك الناتج من النظر للمشكلة من أبعاد متعددة 
الذي قد  ومتنوعة بداًل من االقتصار على الفكر الفردي احملدود

 يغفل بعض أبعاد وجوانب املشكلة.
 :التعاون وروح الفريق

ثل التعاون والعمل بروح الفريق أحد القيم األساسية املطلوبة مي
لتحقيق التغيري املطلوب لدى األفراد واجلماعات واملنظمات، 
واملسامهة يف حتقيق أهداف املنظمة. وعلى وجه اخلصوص تربز 

منظمات  هأمهية قيمة التعاون وروح الفريق يف ظل ما تواجه
من حتديات ومشكالت معقدة حتتاج إىل مهارات  عمالاأل

وختصصات متنوعة ومتداخلة للتعامل معها والتوصل إىل حلول 
 إجيابية هلا.
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 :تقبل األخطاء واستثمارها كفرص للتعلم

يعد تقبل األخطاء والتعامل معها كفرص للتعلم واكتشاف 
جوانب الضعف لدى األفراد أو املنظمات من أحد أهم القيم 

أن يؤمن هبا األفراد وتعمل املنظمات على نشرها،  ينبغياليت 
انطالقاً من حقيقة أن االعرتاف باألخطاء والفشل ميثل منتصف 
الطريق للتوصل للحلول ومعرفة جوانب الضعف سواء على 

 املستوى الفردي واجلماعي أو التنظيمي. 
 :التقمص العاطفي

ستطيع أن ويقصد به أن يضع الفرد نفسه مكان اآلخر، حىت ي
واخللفية اليت جاء منها.  هيستوعب موقفه ومشاعره وأفكار 

ويسهم التقمص العاطفي يف حتقيق مزيد من فهم األفراد 
مما يساعد أعضاء الفريق على  ببعضهم،لبعضهم والشعور 

التقدم حنو التوصل للفهم املشرتك للمشكلة وإجياد احللول 
 أعضاء الفريق مجيعاً. أفكارستفادة من آراء و الاملناسبة هلا با

 :الدعم والتحدي
الدعم والتحدي ميثالن القلب احملرك لفريق التعلم باملمارسة 

حنو عملية التطوير والتنمية، انطالقًا من ًا والذي يدفعه قدم
ية عملية تعلم وتطوير للمهارات حتتاج إىل دعم أحقيقة أن 

عضو يتمثل الدعم باإلصغاء للو ومساندة وتشجيع من اآلخرين، 
، الذي يريد عمله ماوأفكاره، ومعرفة ئه أثناء حديثه وعرض آرا

وما الصعوبات اليت تواجهه، وطرح بعض األسئلة اليت تساعده 
 على اكتشاف بعض اجلوانب املهمة اليت مل ينتبه هلا. 

  :التآزر
ويقصد به االستعداد للمشاركة يف اخلربة واملعرفة واملعلومات 

املشكلة اليت يتناوهلا فريق التعلم، فالتآزر  واملهارات املطلوبة حلل
حيقق للفريق االستفادة من قيمة التفكري والعمل والتعلم 

جنازات وهم إيستطيع أعضاء الفريق حتقيقه من  اجلماعي، فما
 .، لن يتحقق ألحد منهم لو عمل على انفرادونجمتمع

(Zuber-Skerritt, 2002, 148), (Revans, 2011, 3). 

باإِلشارة للقيم واملبادئ السابق ذكرها، ترى الباحثة أن بعضاً 
من تلك القيم واليت تعد مطلبًا ضروريًا لتحقيق النجاح لفريق 

متوافرة يف بيئة املنظمات العربية  نال تكو التعلم باملمارسة، قد 
فعلى سبيل املثال: غالبًا ما تكون املشاركة يف فرق العمل ، حالياً 

 ملتطلباتح أو تعيني من قبل اإلدارة العليا وفقًا بناء على ترشي
ومن ناحية أخرى فإن فرق العمل غالبًا قد ، واحتياجات العمل

 صالحية اختاذ القرارات أو تنفيذ احللول، وإمنا يقتصر كال متتل
ن ثقافة النظر لألخطاء  إدورها على تقدمي التوصيات، كما 

كفرص للتعلم مازالت غري مطبقة على نطاق واسع يف 
املنظمات العربية. وكذلك هو األمر بالنسبة لالنفتاح وتوافر 
الثقة. لذا تؤكد الباحثة على أمهية وضرورة العمل على تعزيز 
ودعم ونشر تلك القيم يف بيئة العمل العربية يف حال رغبتها يف 

وبناء فرق العمل  ،املشكالتمارسة كمدخل حلل تبين التعلم بامل
 وتطوير املهارات الفردية واجلماعية.، الناجحة

 :الفوائد التي تحققها المنظمات من تبني التعلم بالممارسة

أن التعلم باملمارسة حيقق  ،Kesby (2008)أوضح كسيب 
من  نظماتاملالعديد من املكاسب لألفراد، وفرق العمل، و 

نه إإذ  ،لدى األفراد تاملهاراسهامه يف تنمية العديد من إخالل 
يعمل على: تعزيز مهارات العمل اجلماعي والتعاوين بني األفراد، 

مساعدة املشاركني يف فرق التعلم على بناء عالقة مشرتكة و 
تنمية مهارة حل و مفيدة قائمة على االحرتام املتبادل مع الزمالء، 

تنمية مهارة التفكري والتحليل و واختاذ القرارات،  املشكالت
مساعدة املشاركني على تطبيق النظريات واملفاهيم و النقدي، 

العلمية واإلدارية يف التعامل مع التحديات الواقعية يف منظماهتم، 
تعزيز مهارة املشاركني على التفكري التأملي يف اخلربات و 

تطوير و والتجارب السابقة على املستوى الفردي واجلماعي، 
األفراد بتأثري طريقة تفكريهم وافرتاضاهتم على القرارات  دراكإ

التوصل إىل حلول فورية مفيدة للمشاكل و اليت يتخذوهنا، 
زيادة كفاءة وثقة املشاركني ملناقشة و والتحديات التنظيمية، 
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، اليومية أعماهلمالقضايا التنظيمية األخرى اليت تواجههم يف 
اين من القيادات، وهتيئة تنمية املواهب وإعداد الصف الثو 

تزويد املشاركني و أعلى،  مسؤولياتاملرشحني للرتقية وحتمل 
باملهارات الالزمة اليت متكنهم من تطبيق التعلم باملمارسة يف 

 مواجهة حتديات أخرى يف مواقف خمتلفة.
مؤسسات  تطبيق التعلم بالممارسة فيالناتجة عن  الفوائد
 :العاليالتعليم 
طالع على نتائج العديد من الدراسات واألدبيات البا

اليت وثقت نتائج تطبيق التعلم باملمارسة يف العديد من 
اء متفرقة من العامل، فإننا ميكن أحنيف  العايلمؤسسات التعليم 

أن نلخص أهم الفوائد اليت من املتوقع أن حتققها مؤسسات 
عند تبين التعلم باملمارسة كمدخل حلل  العايلالتعليم 

 :يأيت، وتطوير األفراد، وبناء فرق العمل الناجحة مبا املشكالت
االستفادة من اخلربة واملعرفة الرتاكمية لدى األفراد ذوي اخلربات  -

 ، وبني األساتذة والطالب.همبنقلها وتبادهلا بني الزمالء وبعض

لفكر الفردي سواء يف االستفادة من الفكر اجلماعي بداًل من ا -
مواجهة التحديات الناجتة  ماملعقدة أ املشكالتمواجهة وحتليل 

عن التغيري السريع يف البيئة احمليطة، مما يسهم يف الوصول إىل 
 وإبداعية. فعاليةحلول تكون أكثر 

يف  اجلماعيالوصول إىل اإلبداع اجلماعي الناتج عن التفكري  -
 وحتليلها. املشكالت

 املشكالتخ مبدأ التعاون بني الزمالء يف حل حتقيق وترسي -
 وتناول القضايا احليوية وخاصة املتعلقة باجلوانب التطويرية.

سرتاتيجية األفراد على معرفة جوانب قوهتم التساعد هذه ا -
 وجوانب ضعفهم من خالل التفاعل والتعامل مع اآلخرين.

 حتسني مستوى املخرجات التعليمية. -

املهنية للطالب مبا يواكب احتياجات منظمات تطوير املهارات  -
 .احلايل األعمال يف العصر

عملية التعلم، إذ ينتج عن املمارسة ثبات ما  فعالية زيادة -
يكتسبه الطالب من معارف ومهارات على مدى زمين طويل 

 نسبياً.

يف التعامل مع املشكلة  احلاليةالتعلم املكتسب من التجربة  -
إضافة  اتعلم أعضاء الفريق بعضهم بعضً املطروحة على الفريق، و 

 إىل استخدام تلك اخلربة املكتسبة يف املواقف املشاهبة مستقباًل.

يساعد يف احملافظة على رأس املال الفكري للمؤسسات  -
نه يتطلب توثيق نتائج اجتماعات الفريق واخلطط إالتعليمية، إذ 

 اليت يطورها الفريق حلل املشكلة.

، نظراً املشكالتالقضايا و  كلالنظرة الشمولية عند التعامل مع   -
عضاء الفريق إضافة إىل انتماء األعضاء ألتنوع خربات ومهارات 

 إىل كليات وأقسام وإدارات متنوعة يف اجلامعة.
 

 المبحث الثاني
 الدراسات والتجارب السابقة والدروس المستفادة منها

 :أواًل: الدراسات السابقة
استهدفت مناقشة تطبيق التعلم  ،(Mughal,2012a)دراسة 

باملمارسة يف البيئة اجلامعية، وقد استخدم الباحث منهج 
التحليل املنطقي ملراجعة جمموعة من الدراسات والبحوث العلمية 
حول التعلم باملمارسة وذلك الستخالص منوذج للتعلم 
باملمارسة متوافق مع احتياجات وأهداف مؤسسات التعليم 

 العايل. وخلصت الدراسة إىل أن مؤسسات التعليم لعايلا
طيع استخدام التعلم باملمارسة يف براجمها األكادميية كطريقة تتس

لدعم ثقافة التحقق واالستفسار والتفكري التأملي، والنقاش 
اجلماعي، والتعلم اجلماعي، وإثارة الفكر من خالل التحدي 

ية أخرى يرى الباحث ومن ناح ،بطرح األسئلة من قبل الزمالء
يف البيئة  اً حتمي اً متطلبأن استخدام التعلم باملمارسة أصبح 

حناء متفرقة من أاملكونة من تنوع طاليب كبري من  اجلامعية
 ينطبق ذلك على جامعات الواليات املتحدة األمريكية -العامل
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يفرض هذا التنوع على الباحثني  إذ -وأسرتالياوبريطانيا 
اد إطار فكري للتعليم يناسب ويالئم التنوع واألكادمييني إجي

بعض من الثقايف واالجتماعي ليستفيد ويتعلم الطالب بعضهم 
 ومن اختالفاهتم الثقافية واالجتماعية وتنوعها.

 نظراستهدفت لفت  ،Mughal,2012b))دراسة أخرى لـ 
إىل التحديات اليت قد  العايل مؤسسات التعليميف  األكادمييني

تواجه تطبيق التعلم باملمارسة يف البيئات اجلامعية املتعددة 
الثقافات نتيجة لالختالفات الثقافية بني الطالب، ولتحقيق 
ذلك اهلدف قام الباحث بإجراء حتليل واسع النطاق لتجارب 

ذات البيئات  العايل مؤسسات التعليمتطبيق التعلم باملمارسة يف 
وبريطانيا وأحناء  الشماليةمريكا أالثقافة واليت أجريت يف  املتعددة

دراسته إىل أن التعلم  يفمتفرقة من أوروبا. وخلص الباحث 
من قبل املؤسسات التعليمية واجلامعات  باملمارسة مطبق بكثافة

من  اليت هتدف إىل حتقيق أهداف حيوية بالنسبة لتعلم الطالب
 يف والتفكر الذايت، والتأمل أمهها: التطوير الذايت، والتقييم

التصرفات والتجارب اليت مير هبا الطالب لالستفادة منها يف 
ومن ناحية أخرى فقد أشارت ، املواقف والتجارب املستقبلية

الدراسة إىل أنه بالرغم من انتشار تطبيق التعلم باملمارسة على 
 ،عليمية يف الدول الغربية )أوروبانطاق واسع يف املؤسسات الت

ة(، إال أنه مازال هناك ندرة يف الدراسات الشماليوأمريكا 
امليدانية اليت تناقش تطبيقات التعلم باملمارسة يف بيئات ثقافية 

فريقيا، مما خيلق إخمتلفة مثل: جنوب آسيا، الشرق األوسط، 
فرصة ألمهية إجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلمية اليت 

ثقافية على تطبيق التعلم باملمارسة يف تناقش تأثري االختالفات ال
 . التعليم العايل مؤسسات 

باملمارسة  مالتعل"بعنوان ،  (Jin and Suk Kim, 2008)دراسة
دراسة حالة يف كوريا اجلنوبية"، وتطبيقاته يف احلكومة: 

يف  ،استهدفت عرض ومناقشة جتربة حكومة كوريا اجلنوبية
استخدام وتطبيق التعلم باملمارسة يف الربامج التدريبية املقدمة يف 

ط به  تطوير وتعزيز و التدريب احلكومي املركزي، واملن معهد
متت  إذمهارات موظفي اخلدمة املدنية يف حكومة كوريا اجلنوبية 

األخرى املستخدمة سابقًا يف  لألساليبإضافة التعلم باملمارسة 
كالتطبيقات العملية وأسلوب دراسة احلالة،   الربامجتنفيذ تلك 

تلك الربامج وتعزيز كفاءهتا يف تزويد  فعاليةوذلك هبدف زيادة 
دوارهم القيادية ملمارسة أاليت حيتاجوهنا  املشاركني باملهارات

 بفعالية
لبية املشاركني كان لديهم وأوضحت نتائج الدراسة أن غا

رسة كمدخل لتطوير املهارات جيايب حنو التعلم باملماإاجتاه 
وبالنسبة ملا تعلموه من تلك التجربة فقد أشاروا بأن  ،القيادية

التعلم باملمارسة ساعدهم يف معرفة ما جيري يف منظماهتم عن 
ذهاهنم جلميع البدائل واألفكار أفتح تقرب، كما ساعدهم على 

من أجل الوصول للفهم الكامل جلميع وجهات النظر 
أما بالنسبة للمهارات اليت اكتسبوها من خالل ، هاواالستفادة من

أهنم اكتسبوا  كونمشاركتهم يف تلك املشاريع، فقد أوضح املشار 
 اإلصغاء الفعال لآلخرينمهارة جمموعة من املهارات تضمنت: 

، بفعاليةمهارة اختاذ القرارات و ا خيلق بيئة فعالة للنقاش، مم
بناء عالقات وشبكات اتصال قوية و ، املشكالتمهارة حل و 

 يف الوزارات والقطاعات احلكومية املختلفة.  ولنياملسؤ بني 
بعنوان "استخدام  (Leonard, & Martin,2006) دراسة

التعلم باملمارسة يف كليات إدارة األعمال: جتربة اململكة املتحدة 
أعضاء  تواجهونيوزيالندا"، واستهدفت مناقشة املشكلة اليت 

لتسهيل  واألساليبالتدريس يف البحث عن أفضل الطرق هيئة 
ة يف العالي عملية التعلم يف كليات اإلدارة، من حيث قيمتها 

سهام يف تطوير وتنمية الطالب مبا يواكب احتياجات اإل
  .احلايلمنظمات األعمال يف العصر 

 إنوتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها: 
سلوب أباستخدام  اليوممن قبل اجلامعات  اً متزايد اً هناك اهتمام

ملا حيققه للممارسني من أعضاء هيئة التدريس  ؛التعلم باملمارسة
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 مدخاًل يساعدهم أنه يقدم هلم والطالب من فوائد، إضافة إىل
على تنمية وتطوير مهاراهتم الذاتية واملهنية، وكذلك يساعد  

احتياجات منظمات كليات اإلدارة يف االستجابة ملتطلبات و 
 األعمال يف البيئة اخلارجية.

كما أوضحت النتائج أن اسرتاتيجية التعلم باملمارسة   
ا األساسي حتسني سرتاتيجيات بأن هدفهالتتميز عن غريها من ا

نه جيمع بني التدريس والبحث يف نشاط إاملمارسات، كما 
واحد، فاملمارسات والتجارب العملية قد تكون األساس 

العلمية، والبحوث العلمية تقدم املعلومات واإلرشادات  للبحوث
اليت تقود إىل التصرفات. وختامًا أوصت الدراسة أن يستخدم 
التعلم باملمارسة مع غريه من الطرق واالسرتاتيجيات املستخدمة 
يف التدريس والبحث العلمي، وليس بدياًل هلا، كما أوصت بأن 

 تعلم باملمارسة بنفستعامل نتائج البحوث اليت استخدمت ال
درجة الثقة اليت تعامل هبا نتائج البحوث اليت استخدمت الطرق 

ن كل الطرق حتتمل نسبة من إ إذ ؛البحثية األخرى واألساليب
 خطأ التقدير.

تناولت جتربة احتاد  (Raelin & Raelin, 2006)دراسة 
 The Boston Consortium for Higherللتعليم العايلبوسنت 

Education (TBC)،  يف تطبيق التعلم باملمارسة كمدخل إلحداث
وبناء شبكة  ،التغيري التعاوين، وتطبيق أسلوب القيادة التعاونية

قوية من العالقات بني اجلامعات والكليات األعضاء يف االحتاد.  
 دال يوجنه أوذلك انطالقاً من قناعة أساسية لدى االحتاد وهي: 

لذا فإن من يشغل  ؛اإلجاباتشخص واحد ميتلك مجيع 
لديه درجة معينة من القابلية  توجدمنصب القيادة البد أن 

إضافة  للقيادة حينما حيني الوقت لذلك. لالعتماد على اآلخرين
إىل أن هذا األسلوب يف القيادة سيرتتب عليه االستفادة من 
وجهات النظر املتعددة، والتفكري خارج الصندوق الذي يساعد 

وقد مت تطبيق التعلم  ل للحلول اإلبداعية للمشكالت.يف الوصو 
بني اجلامعات  املشاريع املشرتكةسلسلة من  يف تنفيذ باملمارسة

مبشاركة جمموعة كبرية من القيادات األكادميية واإلدارية يف 
 .العليا اإلدارةمستوى 
ابية من أمهها: تطوير إجيوقد أسفرت التجربة عن نتائج  

هنم أصبحوا قادرين إة التعاونية لدى املشاركني، كما مهارة القياد
على نقل مفهوم القيادة التعاونية إىل جامعاهتم وكلياهتم، 
وتكوين شبكة عالقات قوية بني املشاركني ساعدهتم يف إحداث 
التغيري التعاوين فيما بينهم.  كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن 

إىل خالصة "إن التعاون  املشاركني يف تلك املشاريع قد توصلوا
ليس جمرد تبادل ومشاركة يف املعلومات أو اخلدمات، وإمنا 

ق ابتكار طر  يةيكمن التعاون احلقيقي يف أن نتعلم معًا كيف
املعرفة الضمنية املختفية عن  جديدة للقيادة التعاونية، وحترير

فإن املكاسب املتحققة تتعدى املكاسب  من مثو نظار، األ
 االقتصادية إىل حتقيق املكاسب االجتماعية ".

 بعنوان "التعلم باملمارسة يف ( Alf & Wilson, 2004) دراسة
: التحقق من تأثريه يف تطوير القدرات املهنية التعليم العايل

هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري استخدام اسرتاتيجية " للطالب
 أساليبكنوع من  باملمارسة والتعلم من جمموعة الزمالءالتعلم 

التدريب العملي داخل البيئة اجلامعية وتأثريه يف تطوير القدرات 
ولتحقيق هدف الدراسة مت تصميم وتقدمي أحد  ،املهنية للطالب

املقررات املقدمة لطالب السنة الثالثة يف قسم علم النفس 
ية التعلم باملمارسة حبيث والعلوم السلوكية باستخدام اسرتاتيج

يتمكن الطالب من جتربة وممارسة ما اكتسبوه من معارف 
يف بيئة عملية واقعية مع زمالئهم يف  تطبيقهاو ، ومهارات

وذلك من خالل تكليف طالب السنة الثالثة بالعمل   ،اجلامعة
 كمستشارين لطالب السنة األوىل والثانية باجلامعة يف التخصص

، وبناء عليه مت تقسيم طالب السنة الثالثة إىل فرق  هنفس
استشارية يتكون كل فريق من طالبني فقط، مطلوب منهم أن 
يقوموا بتصميم وتقدمي  وتقييم برنامج تدرييب لتطوير املهارات 
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جملموعة من زمالئهم طالب السنة األوىل والثانية يرتاوح عددهم 
 ( طالب. 6 – 3بني )

دراسة إىل أن استخدام اسرتاتيجية وقد أشارت نتائج ال
سهم بدرجة كبرية يف تطوير أ العايلالتعلم باملمارسة يف التعليم 

التقليدية، وبالرغم  األساليبقدرات الطالب مقارنة بغريه من 
من التحديات اليت واجهت الطالب وأعضاء هيئة التدريس، إال 

خمرجات أن النتائج املتحققة واملتعلقة بتعلم الطالب، ومستوى 
لتطبيق التعلم باملمارسة على نطاق واسع  ةالتعلم الناجتة مشجع

 .العايل يف التعليم

، بعنوان  (Rosemary, Kathleen & Others, 2003) دراسة 
 "التعلم باملمارسة كمدخل لتطوير أعضاء هيئة التدريس يف 

"، استهدفت استعراض جتربة كلية علــوم احلياة التعليم العايل
يف استخدام التعلم باملمارسة كمدخل  أسرتالياجبامعة رمت يف 

 لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن تطبيق التعلم باملمارسة  
ت أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اكمدخل لتطوير مهار 

(RMIT University)،  قد نتج عنه حتقيق العديد من الفوائد
للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطالب من أمهها: املسامهة يف 

كانت تلك املشاريع   إذللجامعة  ةاالسرتاتيجيهداف ألحتقيق ا
 أساليبحتسني و للجامعة،  ةاالسرتاتيجيمنبثقة من التوجهات 

تطوير قدرات و تقييم الطالب،  أساليبحتسني و التعليم والتعلم، 
تطوير قدرات الطالب و ومهارات أعضاء هيئة التدريس، 

 اً خلقت تلك املشاريع فرصهذا وقد املشاركني يف تلك املشاريع، 
حبثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب، كما وفرت املشاريع 

تطوير مهارة البحث و فرص عمل للطالب كمساعدي باحثني، 
شاريع استخدام تطلبت بعض امل إذ العلمي لدى الطالب

اكتساب الطالب املشاركني معارف و البحث العلمي،  أساليب
 هدافهم التعليمية.أوخربات جديدة ساعدهتم يف حتقيق 

وخلصت الدراسة إىل أن التعلم باملمارسة ميثل أحد 
 املداخل العملية لتطوير أعضاء هيئة التدريس والطالب يف 

 ويتميز ،قة للتعلممن خالل برامج ومشاريع خال التعليم العايل
عن غريه من املداخل بأنه حُيمل املشاركني فيه مسؤولية تعلمهم 

كما تؤكد الدراسة على   ،واكتساهبم للخربات وحتقيق النتائج
أمهية أن تكون املشاريع مبنية على خربات واقعية يف بيئة العمل، 

على  ن التخطيط يساعدإفضاًل عن أمهية التخطيط اجليد هلا إذ 
التقليل من األخطاء احملتملة مثل: عدم كفاية الوقت احملدد 

 للمشاريع.
 مؤسسات التعليمثانياً: تجارب تطبيق التعلم بالممارسة في  

 العالي
العامة والسياسة في الجامعة األمريكية  اإلدارةتجربة قسم 

 :في الواليات المتحدة األمريكية

 عام Bob Kramer مت إنشاء هذا الربنامج بواسطة الدكتور 
الحظ أن معظم طالب الدراسات العليا يشغلون  إذ، )م 2112(

مناصب قيادية يف القطاع احلكومي بالواليات املتحدة 
اليت  املشكالتلذا طلب من الطالب حتديد  ؛األمريكية
 هبدف، للتعلم باملمارسةيف وظائفهم، وتشكيل فرق  تواجههم

تكليف أحدهم  ، كما طلب منهماملشكالتإجياد حلول لتلك 
بدور املوجه للفريق، على أن يتم التناوب على هذا الدور فيما 

 فرتة عمل الفريق. أثناء بينهم
ويعد برنامج التعلم باملمارسة املطبق يف قسم اإلدارة العامة 

 ،والسياسة باجلامعة األمريكية يف واشنطن من أكثر الربامج تطوراً 
يت وضعها ريفانس الرائد إىل القواعد ال باالستنادمت بناؤه  إذ

اليت اختارها  املشكالتاألول للتعلم باملمارسة. وقد اتصفت 
من التعقيد، والتحدي، وبعد حتديد  عاليةالطالب بدرجة 

قدم كل فريق خطة عمل ملشروعه، وبعد االنتهاء من  املشكالت
ستاذ املادة، مت عمل عقود أمراجعة اخلطط وتطويرها بإشراف 

 ستاذ املادة.أاهتم و بني الطالب ومنظم
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وقد متيزت تلك املشاريع بالتحليل الدقيق للمشكلة،  
سلوب التفكري التأملي املتميز الذي قام به الطالب، أإضافة إىل 

سهمت يف تغيريهم كقادة أمما يشري إىل أهنم قد مروا خبربة 
 اواضحً ا وإداريني، فضاًل عن أن تلك املشاريع قد أحدثت فرقً 

 .(Karmer, 2007, 38)يف منظماهتم 

 تجربة جامعة جورج واشنطن 

بدأ برنامج الدكتوراه اخلاص بإعداد متخصصني يف تنمية 
يف  م(0991)عام  واشنطن جورج املوارد البشرية يف جامعة

ويف  .(Len Nadler) الدكتورالواليات املتحدة األمريكية بإشراف 
إدخال التعلم مت  ،Marquardt  رالدكتو ومببادرة من  (،م0991)عام 

بعد حضوره ملؤمتر  باملمارسة كمادة أساسية يف برنامج الدكتوراه
واقتناعه مبا  ،دويل حول التعلم باملمارسة يف لندن يف ذات العام

وأعضاء هيئة ، حيققه التعلم باملمارسة من فوائد للطالب
التدريس واجلامعة ككل بعد أن اطلع على نتائج التطبيق للتعلم 

 بريطانيا.  باملمارسة يف
ضيفت املادة إىل برنامج الدكتوراه اخلاص بإعداد أوقد 

مادة ( 02) متخصصني يف تنمية املوارد البشرية والذي يتكون من
كمال برنامج إل دراسية، وأصبح التعلم باملمارسة متطلبًا أساسيًا 

مت تنظيم املادة حبيث ختصص احملاضرة األوىل و الدكتوراه. 
باملمارسة واملفاهيم األساسية اليت يقوم عليها، للتعريف بالتعلم 

ويتبع ذلك نقاش حول اجلانب النظري والتطبيقي للتعلم 
باملمارسة، ومن مث يتم توزيع الطالب إىل فرق للتعلم باملمارسة، 
ويُطلب منهم بعد ذلك تقدمي مقرتحات للمشاريع اليت 
سيعملون عليها خالل الفصل الدراسي، ويشرتط أن تكون 

قضايا اليت يتناوهلا الطالب يف مشاريعهم قضايا مهمة وملحة، ال
ومستمدة من بيئة عملهم، وأن تكون يف إطار صالحياهتم 

ت بشأهنا، وليست خارج احبيث يتمكنوا من التصرف واختاذ قرار 
كل طالب خربة وخلفية ليفرتض أن يكون و  ،نطاق حتكمهم

ال من املتوقع أ نهإيف موضوع املشكلة اليت اختارها، كما ة وافي

عضاء الفريق اآلخرين أ زمالئه مشكالتلديه خلفية عن  نتكو 
مما يسهم يف طرح األسئلة اليت مل تطرح من قبل صاحب 

سبوعيًا ليناقشوا أالفرق مرتني املشكلة. وجيتمع أعضاء 
ويطرحون التساؤالت حوهلا بعض  مع بعضهم مشكالهتم

 موجهويتشاركون يف التفكري وطرح املقرتحات، ويتوىل مسؤولية 
ويتم تدوير هذا الدور بينهم حبيث ميارس  ،الفريق أحد الطالب

 وجهيقوم بدور املفستاذ املادة أالفريق، أما  موجهاجلميع دور 
 العام للفريق.

وخيتلف برنامج التعلم باملمارسة املطبق يف برنامج 
الدكتوراه يف تنمية املوارد البشرية عن غريه من الربامج املطبقة يف 

يتطلب من كل طالب أن  إنه إذبعض اجلامعات األخرى، 
 جند أن الربامج األخرى يتم يف حنييتناول مشكلة مستقلة، 

عل العالقات بني حتديد مشكلة واحدة للفريق، وهذا قد جي فيها
قل قوة عما تكون عليه عندما يتناول الفريق أأعضاء الفريق 
م كأحد املتطلبات قد  ن التعلم باملمارسة يُ إكما   ،مشكلة واحدة

جند بعض اجلامعات األخرى جتعله  يف حني ،األساسية للربنامج
حمورًا لربناجمها بداًل من أن يكون يف مادة واحدة فقط 

(Marquardt and Carter, 1998,59) . 

 

 تجربة كلية التربية بجامعة فرجينيا كومونولث 

حيتوي برنامج ماجستري الرتبية ختصص تعليم الكبار،  
حلقة دراسية يف تعليم  مادة أساسية ضمن الربنامج تسمى

الكبار، وكانت هذه املادة ختتتم يف هناية الفصل الدراسي بتقدمي 
باستمرار االختبار وكان الطالب يعارضون  شامل، اختبار

وعندما التحق ، الشامل، ويعتقدون أنه ال حيقق هدف املادة
باجلامعة حديثًا حينذاك، قام بإقناع   Terry Carterالدكتور 

زمالئه يف القسم بالتوقف عن تقدمي االختبار الشامل يف مادة 
احللقة الدراسية يف تعليم الكبار واستبداله باستخدام التعلم 

بفائدة التعلم باملمارسة كمدخل للتطوير  ناعته التامةلقباملمارسة 
 .املشكالتيف مهارات األفراد واجلماعات واملنظمات وحل 
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وبناء عليه، فقد مت توزيع الطالب يف فرق للتعلم باملمارسة 
( طالب يف كل فريق، وقد مت مراعاة حتقيق 6 – 3من ) مكونة

الفرق أعضاء  التنوع يف تلك الفرق بقدر اإلمكان حبيث تتضمن
أمناط التعلم.  و العرق، و اخللفية، و متنوعني من حيث: اجلنس، 

كما مت تكليف كل فريق مبشكلة أو مشروع للتعلم مت 
استخالصها من خالل اخلربة السابقة للطالب، وكانت 

ملحة  مشكالتتتسم بالصعوبة والتحدي، ومتثل  املشكالت
( أسبوعًا للعمل 13) مدةوبعد ذلك مينح الطالب  ،للمنظمات

وتقدمي مقرتحاهتم وتوصياهتم  املشكالتعلى إجياد حلول لتلك 
 ،للقيادات التنظيمية الراعية لتلك املشاريع يف املنظمات املختلفة

ويُطالب الطالب بتقدمي تقارير حول مشاريعهم تتضمن 
 داخل فرقهم، كما املشكالتاليت حدثت أثناء حل  الفعاليات

جتربة التعلم  تعلمهم الذايت من حول  تقريرمنهم تقدمي يُطلب
ربط ذلك بأدلة لبعض األحداث واملواقف اليت  مع باملمارسة

أنه مبالحظة إىل ، Terry Carterويشري  .حصلت أثناء التجربة
له  عاماً، تبني عشر فريق عمل على مدى اثين ثالثنينتائج أداء 

مشكالت معقدة وبالغة  د  أن الفرق تتناول مشكالت تع
، املشكالتنظمات اليت ختصها تلك مالصعوبة، ومتثل حتد لل

، فعلى املشكالتفعالة لتلك  وقد قدمت تلك الفرق حلواًل 
العامة  لإلدارةسبيل املثال: ساعد أحد الفرق "األكادميية الوطنية 

الت، وقام ايف واشنطن" على تطوير اسرتاتيجية وطنية لالتص
مل على تطوير املناهج التعليمية اجلامعية اخلاصة فريق آخر بالع

بإحدى اجلامعات التابعة لواحدة من أكرب شركات االتصاالت 
 .(Dilworth, 2010, 35) بالواليات املتحدة األمريكية

 :الدروس المستفادة من الدراسات والتجارب السابقة
بعد االستعراض السابق لبعض الدراسات والتجارب 
السابقة اليت تناولت تطبيق التعلم باملمارسة مت حتليلها حتليالً 

استخالص جمموعة الدروس املستفادة منها،  ومن مثمنطقياً، 
: أمهية استخدام التعلم باملمارسة، نطاق اآلتيةوتناولت األبعاد 

املتنوعة لتطبيق  يباألسال سات،اتطبيق تلك التجارب والدر 
أنواع املنظمات اليت طبقت  جماالت التطبيق،و التعلم باملمارسة، 
واملهارات اليت  الفئات املستهدفة بالتطبيق، التعلم باملمارسة،

على النحو ، وهي ميكن تطويرها باستخدام التعلم باملمارسة
 :اآليت

 :التعلم بالممارسة أهمية تبني
السابقة إىل أن التعلم باملمارسة الدراسات والتجارب أشارت  -

 أحد املداخل للمنظمات بوصفهامطلبًا حتميًا  أصبح
االسرتاتيجيات اليت تواجه هبا تلك املنظمات التغيريات و 
ولتحقيق  ،واالضطرابات والتقلبات يف بيئة العمل ،تسارعةامل

يف التطوير  مسامهتهالتميز على منافسيها، وذلك من خالل 
املستمر ملهارات األفراد والقيادات، ومساعدة املنظمات على 

 التحديات حبلول إبداعية ومبتكرة.  هةومواج املشكالتحل 

بينت التجارب والدراسات السابقة أن تبين وتطبيق التعلم  -
  باملمارسة يسهم يف تطوير املهارات القيادية.

مطلبًا حتمياً  يعدالتعلم باملمارسة هذا ومن ناحية أخرى فإن  -
 جتماعي للباحثنياللالستفادة من التنوع الثقايف وا

وحتقيق ميزة من ذلك التنوع حبيث  ،واألكادمييني والطالب
بعض  منن بعضهم و ن واألكادمييو الطالب والباحث يستفيد

  من اختالفاهتم الثقافية.

التعلم  فعاليةأثبتت الدراسات والتجارب السابقة كما  -
ملواجهة التحديات يف املؤسسات  اأسلوبً بوصفه باملمارسة 

 التفكري أساليباألكادميية وخاصة تلك اليت حتتاج إىل تطوير 
التعاوين بني اإلداريني يف مستويات اإلدارة العليا داخل وخارج 

 جامعاهتم.

يضًا كمدخل للتحول إىل أتربز أمهية التعلم باملمارسة  -
 واليت  Collective Leadershipعاونية أسلوب القيادة الت

 .احلايليف العصر  ضرورياأصبحت مطلباً 
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لتنفيذ املشاريع  اأسلوبً بوصفه استخدام التعلم باملمارسة  -
وكذلك بينها  العايل، مؤسسات التعليماحليوية واملشرتكة بني 

 وبني غريها من منظمات اجملتمع.

املخرجات للتعلم باملمارسة تأثري إجيايب على مستوى  -
 التعليمية.

 :نطاق تطبيق التعلم بالممارسة
انتشر استخدام التعلم باملمارسة على نطاق واسع عاملياً  -

ويف مجيع أنواع املنظمات  منذ بداية التسعينات ميالدية
اليت تسعى إىل حتقيق  العايل مؤسسات التعليميف  خاصة

 أهداف حيوية وحتقيق التميز بالنسبة ملخرجاهتا التعليمية.

غربية  لمجيع التجارب والدراسات السابقة طبقت يف دو  -
، بريطانيا، نيوزيالندامثل: الواليات املتحدة األمريكية، 

، وهناك جتربة واحدة فقط يف كوريا أسرتالياالنرويج، 
أنه مازال هناك ندرة يف الدراسات امليدانية  غرياجلنوبية. 

اليت تناقش تطبيقات التعلم باملمارسة يف بيئات ثقافية 
مما يعد  ؛فريقياإخمتلفة مثل: جنوب آسيا، الشرق األوسط، 

مربرًا قويًا ألمهية إجراء املزيد من الدراسات والبحوث 
العلمية اليت تناقش تطبيق التعلم باملمارسة يف املنطقة 

 لعربية.ا

 :تطبيق التعلم بالممارسة بيأسال
التطبيق للتعلم باملمارسة من منظمة  أساليبتتنوع وختتلف       

سبيل املثال: جند أن  أخرى، فعلىإىل أخرى، ومن جامعة إىل 
واحدة، مشكلة  طالب، بتناولف كل موظف/ كل  يُ  بعضهم
يف ف كل  يُ  يف حنيعلى إجياد حل هلا بشكل مستقل،  للعمل

جامعات أخرى أو برامج أخرى الفريق بتناول مشكلة واحدة، 
وهذا هو النمط الشائع واملبين على االفرتاضات األساسية للتعلم 

واالستفادة من التفكري ، باملمارسة وهو التعلم والعمل اجلماعي
 .املشكالتاجلماعي للوصول إىل أفكار مبتكرة وإبداعية حلل 

باملمارسة كوحدة أساسية ضمن إدراج التعلم أحيانًا يتم ما ك
أو املقدمة بواسطة  ،برامج تطوير املهارات املقدمة يف املنظمات

مراكز التدريب وتطوير مهارات القيادات. أما يف مؤسسات 
مادة بوصفه أن التعلم باملمارسة يتم تقدميه نجد ف العايلالتعليم 
 قديف برامج الدراسات العليا، أو  ادراسيً  امتطلبً و  مستقلة

التعليم املتبعة يف تقدمي مجيع مواد  أساليبأحد بوصفه  يستخدم
، إلكساب من أجل الربط بني النظرية والتطبيق الدراسات العليا

  الطالب املهارات املطلوبة يف سوق العمل.

 :مجاالت استخدام التعلم بالممارسة      
تخدم التعلم باملمارسة يف العديد من اجملاالت منها ما سي 
 :يأيت
اليت تواجه واملشكالت املعقدة التعامل مع التحديات  -

  .املنظمات

التدريس  أساليبمن  بوصفه أسلوبًايستخدم  إذالتدريس:  -
التعلم واكتساب املهارات العملية من خالل  اليت تدعم

  .التجربة واملمارسة الواقعية للعمل

عضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية واإلداريني أتطوير  -
 .العايل مؤسسات التعليميف 

 حتسني وتطوير العمليات اجلامعية. -

 أساليبمن  بوصفه أسلوبًايستخدم  إذالبحث العلمي:  -
 البحث العلمي.

تقليص الفجوة بني احتياجات ومتطلبات سوق العمل من  -
 التعليمية.املهارات املطلوبة لدى خرجيي املؤسسات 

 :أنواع المنظمات التي تبنت التعلم بالممارسة
تنوعت املنظمات اليت تبنت التعلم باملمارسة، فقد مت تطبيقه 

منظمات ، على اختالف أنواعها احلكوميةنظمات امل يف
مؤسسات كذلك يف و والتدريبية تعليمية ال املنظمات، األعمال

 رحبية وغري رحبية.
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 :التعلم بالممارسةالفئات المستفيدة من 
لوحظ من خالل الدراسات والتجارب السابقة، أن التعلم  

 :اآليتباملمارسة استخدم مع العديد من الفئات على النحو 
هيئة  عضاءأ ،اإلداريني ،التنظيمية واألكادمييةالقيادات 

  التدريس، الطالب.

المهارات التي يمكن تنميتها من خالل تطبيق التعلم 
 :بالممارسة

هناك جمموعة كبرية من املهارات اليت ميكن تنميتها       
التعلم باملمارسة ومن أمهها: مهارات  خالل تطبيقوتطويرها من 

املعقدة، مهارة  املشكالتالقيادة بصفة عامة، مهارة حل 
صغاء الفعال، مهارة القيادة حليل والتفكري التأملي، مهارة اإلالت

التعاونية، مهارة احلوار والنقاش البناء، مهارة استقبال وتقدمي 
، مهارة التعلم الذايت والتعلم املستمر، بفعاليةالتغذية الراجعة 

مهارة طرح األسئلة، مهارة االتصال الفعال، مهارة اختاذ القرار، 
بني تكامل مهارة وضع الرؤية والرسالة، مهارة التنسيق والو 

. باإلضافة إىل تنمية يف التنظيم املختلفةاإلدارات واألقسام 
 .العايل يف التعليماملهارات املهنية لدى الطالب 

 المبحث الثالث
 وتوصيات الدراسة نتائج

أسفرت عنها  النتائج اليتعرضًا ألهم  اجلزءيتناول هذا 
تطبيق مبقرتحات توصيات الدراسة املتعلقة الدراسة، إضافة إىل 

باململكة العربية  العايلالتعلم باملمارسة يف مؤسسات التعليم 
املقرتح لنشر ثقافة السعودية، وخيتتم املبحث بتقدمي التصور 

باململكة  التعليم العايلالتعلم باملمارسة وتطبيقه يف مؤسسات 
 العربية السعودية. 

 :نتائج الدراسة
والنتائج اليت  احلاليةللدراسة على اخللفية النظرية  ءً بنا      

توصلت الدراسة  ،الدراسات والتجارب السابقةتوصلت هلا 

سئلة الدراسة، جتيب على أ النتائج اليتجمموعة من  إىل احلالية
هم النتائج مرتبة وفقًا لتسلسل أسئلة أل عرض يأيتا موفي

  :الدراسة
اليت تستخدمها املنظمات  أحد أهم املداخلهو التعلم باملمارسة  -

املعقدة اليت  املشكالتللتعامل مع التحديات و  احلايلالعصر يف 
 ،لتطوير األداء مدخاًل بوصفه  ويستخدمتواجه املنظمات 

قدرته اهلائلة  باالستفادة منوذلك  .وحتسني مستوى املخرجات
ت املتنوعة لدى االتفكري اجلماعي، واخلربات واملهار  استثمارعلى 

املنظمة يف التوصل حللول مما يزيد من قدرة  ،فريق التعلمأعضاء 
 للتعامل مع التحديات.ملشكالهتا و  إبداعية

قدمت الدراسة عددًا من التعريفات للتعلم باملمارسة ومن أمشلها  -
، أحد الرواد يف Marqurdt (2011)ماركردت التعريف الذي قدمه 

أداة قوية تستخدم يف حل  ووصفه بأنهجمال التعلم باملمارسة 
تتسم بقدرهتا يف بناء القيادات وبناء فرق العمل  املشكالت

"عملية : ويعرفه بأنه ،واملنظمات الناجحة يف ذات الوقت
تتضمن تشكيل فريق عمل صغري يعمل على حل مشكلة ما، 

بشأهنا، وأثناء ذلك يتعلم األفراد،  امعينً  اً أو تصرف اً ويتخذ قرار 
 والفريق، واملنظمة، من ممارساهتم أثناء حل املشكلة".

عملية تعلم مستمر تتم  عرفت الباحثة التعلم باملمارسة بأنه " -
 املشكالتمن خالل التعامل مع التحديات والقضايا و 

مهام العمل وتنفيذ املعقدة والواقعية اليت حتصل أثناء ممارسة 
بشكل مقصود فإن ذلك  هأهداف املنظمة. ولتحقيق لتحقيق

يتطلب تكوين فريق عمل متنوع اخلربات واملهارات 
والتخصصات ومن مستويات وإدارات خمتلفة جيتمعون معاً 
ملناقشة مشكلة تتسم بالتعقيد من أجل إجياد حل هلا 

ستفادة من اخلربات والتجارب واألفكار املتنوعة واملرتاكمة البا
داعية إبالفريق ميكن أن يصل الفريق حللول  لدى أعضاء
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للمشكلة باإلضافة إىل تعلمهم من بعضهم بعضًا وتبادل 
 املعارف واخلربات فيما بينهم.

حقق هبا التعلم قدمت الدراسة توضيحًا للكيفية اليت يت -
ثناء ممارسة العمل، وذلك من خالل وتطوير املهارات أ

 ,Kolb)التجربة من اخلربة و  للتعلمظرية كولب نل هااستعراض

1984). 

املطلوبة لتطبيق التعلم األساسية  استعرضت الدراسة العناصر -
املشكلة أو القضية أو التحدي الذي سيتم وهي: باملمارسة 

تناوله من خالل مشروع التعلم باملمارسة ويشرتط أن تكون 
، املشكلة أو القضية ملحة وذات أمهية كبرية بالنسبة للمنظمة

 التعلم باملمارسة وينبغي أن يرتاوح عدد أعضاء الفريقق فري
( أعضاء متنوعي اخلربات واخللفيات مما حيقق 4 – 3) بني 

فرصة النظر للمشكلة من أبعاد وجوانب متعددة، ويتيح 
وتبادل اخلربات  ،الفرصة لتقدمي وجهات نظر متنوعة ومتطورة

هو أحد العناصر  طرح األسئلة الثاقبةبني أعضاء الفريق، 
جيعل األفراد أكثر وعيًا ملا ورية يف التعلم باملمارسة، إذ إنه احمل

تثري التفكري الشمويل عن املشكلة، وهذه األسئلة  هال يعرفون
 ،للمشكلةالذي يوصل للحلول اإلبداعية  واالبتكاري

لدى أعضاء الفريق  ؛ إذ جيب أن توجدصالحية اختاذ القرار
ن ذلك هو أحد العوامل الرئيسة اليت إذ إ الختاذ القرار سلطة

تزيد من طاقة ومحاس الفريق للعمل لرؤية نتائج عملهم مما 
يعزز من عملية التعلم ألنه يوفر أساس حيسم التفكري 

 االلتزام ومن العناصر األساسية أيضاً  ،)التجربة خري برهان(
يلتزم به   احموريً  اوينبغي أن يكون االلتزام بالتعلم هدفً  بالتعلم

م إىل كل عضو من أعضاء الفريق، وأخريًا حيتاج فريق التعل
ولية املوازنة بني حتقيق اهلدفني وجود موجه للفريق يتوىل مسؤ 

األساسيني لفريق التعلم باملمارسة ومها: التعلم وإجياد حل 
للمشكلة، وذلك من خالل ممارسة املوجه لدوره يف مساعدة 

يف كل مرحلة من مراحل  يتعلمونهأعضاء الفريق للتفكري فيما 

على املشكلة من خالل طرح ، وتركيز اهتمامهم عمل الفريق
األسئلة املثرية للتفكري يف املراحل املختلفة لعمل أعضاء 

 الفريق.
كشفت الدراسة عن أهم املبادئ والقيم اليت ينطوي عليها     -

التعلم باملمارسة واليت تسهم بشكل كبري يف حتقيق األهداف 
، ومن أهم تلك املبادئ والقيم: االنضمام إليهايت يصبو ال

االختياري لعضوية فرق التعلم باملمارسة، االنفتاح يف طرح 
الثقة  األفكار وتقبل التغذية الراجعة بني أعضاء الفريق،

والسرية مما يتيح ألعضاء الفريق بيئة آمنة لطرح آرائهم 
ا يسهم يف وأفكارهم حبرية تامة بدون حتفظات أو خماوف مم

انطالق التفكري، االحرتام املتبادل بني أعضاء الفريق، التعاون 
وروح الفريق، تقبل األخطاء واستثمارها كفرصة للتعلم، 
التقمص العاطفي، الدعم والتحدي، وأخريًا التآزر بني 

 أعضاء الفريق.

حيقق تطبيق التعلم باملمارسة العديد من الفوائد لألفراد،  -
سهامه يف تنمية نظمات وذلك من خالل إق العمل واملوفر 

، املشكالتالعديد من املهارات ومن أمهها: مهارة حل 
والتحليل النقدي، مهارة اختاذ القرارات، مهارة التفكري 

 التفكري التأملي، مهارات القيادة، وغريها من املهارات.

أنه يف يتميز التعلم باملمارسة عن غريه من مداخل التطوير   -
الفوائد للمنظمة يف آن واحد، إذ العديد من األهداف و حيقق 

والتعامل مع التحديات  املشكالتحلل  مدخاًل نه يستخدم إ
يسهم يف  هذاتالوقت املعقدة اليت تواجه املنظمات، ويف 

يف  هسهامإتطوير مهارات وقدرات األفراد الذاتية، إضافة إىل 
بداع إلتنمية قدرة أعضاء الفريق على العمل والتفكري وا

 حتسني األداء التنظيمي.اجلماعي، كل ذلك يؤدي إىل 



 (م2211 آذار /هـ1346 مجادى األوىلالرياض )  – 34العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

20 

تم استخدام التعلم باملمارسة على نطاق واسع يف ي  -
يف مجيع األنشطة اجلامعية واليت  العايل مؤسسات التعليم

 خدمة اجملتمع.و البحث العلمي، و تتضمن: التدريس، 

 العايل مؤسسات التعليمنتج عن تطبيق التعلم باملمارسة يف  -
، وأعضاء هيئة على مستوى اجلامعة حتقيق العديد من الفوائد

 من أمهها:  التدريس، والطالب

سرتاتيجية للجامعات من خالل وضع االحتقيق األهداف  .1
ومشاريع للتعلم باملمارسة مت تشكيلها ملواجهة أهم  مبادرات

سرتاتيجية للجامعات منها الولتحقيق األهداف ا، التحديات
تطوير  التعليم والتعلم، أساليب: حتسني املثال على سبيل

 مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.

االستفادة من اخلربة الرتاكمية لدى األفراد ذوي اخلربات  .2
بنقلها وتبادهلا بني الزمالء، وبني أعضاء هيئة التدريس 

 املشكالتوالطالب، االستفادة من الفكر اجلماعي يف حل 
علمية التعلم، إذ  ليةعافزيادة املعقدة ومواجهة التحديات، 

ينتج عن املمارسة ثبات ما يكتسبه الطالب من معارف 
 ومهارات على مدى زمين طويل.

م والتعلم، وتنمية وتطوير املهارات يتسهيل عملية التعل .4
احتياجات منظمات األعمال يف و  واكبتاملهنية للطالب مبا ي

 .احلايلالعصر 

 طالب.تطوير مهارة البحث العلمي لدى ال .3

ومعارف وخربات جديدة  مهارات الطالب إكساب .1
 ساعدهتم على حتقيق أهدافهم التعليمية.

الدراسات العليا تطوير القدرات واملهارات املهنية لطالب  .6
 التقليدية. األساليبمن  همقارنة بغري 

يساعد يف تقليص الفجوة بني احتياجات ومتطلبات  .7
خرجيي املؤسسات سوق العمل من املهارات املطلوبة لدى 

 التعليمية.

هناك جمموعة من العوامل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار  -
لتساعد على حتقيق النجاح عند الرغبة يف تطبيق أو تبين التعلم 

التخطيط اجليد ملشاريع وبرامج  :يأيتباملمارسة وتتضمن ما 
، أمهية دعم اإلدارة العليا ورعايتها للمشروع، التعلم باملمارسة

ئة وإعداد املشاركني املستهدفني من خالل تقدمي حماضرة أو هتي
رشة عمل تعريفية يتم من خالهلا التعريف مبفهوم التعلم و 

ليات سؤو ، ومإليهاواألسس النظرية اليت يستند  وآلياتهباملمارسة 
ضرورة توفري التدريب الكايف ملن يقوم ، وأدوار أعضاء الفريق

الفريق نظراً ألمهية الدور الذي يقوم به والذي يتمثل  موجهبدور 
يف حتقيق املوازنة بني عملية التعلم والعمل على إجياد حل 

نه يقوم بدور فعال يف تركيز إشكلة اليت يتناوهلا الفريق، كما للم
عضاء الفريق على تنمية املهارات اليت يرغبون يف أاهتمام 

حتديد  ،تعلم باملمارسةتطويرها من خالل انضمامهم لفريق ال
اسرتاتيجيات لتقييم نتائج تطبيق التعلم باملمارسة قبل البدء 

ومن املطلوب أيضاً ، بتنفيذ برامج ومشاريع التعلم باملمارسة
التقييم ملشاريع التعلم باملمارسة للتأكد من  أساليبالتنويع يف 

: املالحظة املباشرة أثناء تنفيذ األساليبومن تلك  ليتهعاف
ربنامج، التقييم يف هناية الربنامج للتعرف على ردود فعل ال

زمنية من تنفيذ الربنامج  مدةاملشاركني املباشرة، التقييم بعد 
التطبيق( وذلك و بعد عام من أ، أشهر ةأو ست أشهر ة)ثالث

 ثر التعلم لبيئة العمل.أللتأكد من انتقال 

  توصيات الدراسة  
تطبيق ، وما قد يسهم به احلالية نتائج الدراسةبناء على 

يف  العايل مؤسسات التعليمالتعلم باملمارسة من فوائد تساعد 
وتطوير  ،اململكة العربية السعودية على مواجهة التحديات

توصي  .وحتسني مستوى األداء الفردي واجلماعي واملؤسسي
باململكة  العايل مؤسسات التعليمالباحثة بتبين هذا املفهوم يف 

، وحتسني األكادميياملؤسسي و لتطوير األداء  العربية السعودية
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وتقدم  مستوى املخرجات التعليمية والبحثية لتلك املؤسسات.
التعلم  تطبيق لكيفية االستفادة من اتصورً  يأيتفيما الدراسة 

باململكة، يليه التصور  العايلمؤسسات التعليم  باملمارسة يف
 العايل مؤسسات التعليمالعلم باملمارسة يف  املقرتح لنشر ثقافة

 باململكة العربية السعودية.

 العاليأواًل: على مستوى وزارة التعليم 
تشكيل فرق للتعلم باملمارسة على مستوى الوزارة تضم يُقرتح 

قيادات أكادميية متنوعة من اجلامعات يف مجيع أحناء اململكة 
تكلف باملشاريع املختلفة اليت ترعاها الوزارة، واليت تضمنتها 

هـ، مثل: مشروع تنمية اإلبداع 1312 للتعلم العايلخطة آفاق 
ية املهارات املهنية والتميز لدى أعضاء هيئة التدريس، تنم

للطالب واملطلوبة يف سوق العمل، استحداث برامج تطبيقية 
املطلوبة يف سوق العمل،  لألعمالهتدف إىل إعداد اخلرجيني 

 .العايل نظام التعليمتعزيز وحتسني جودة 
  ثانياً: على مستوى الجامعات

توصي الدراسة باستخدام التعلم باملمارسة يف اجملاالت    
املعقدة، تطوير  املشكالتمواجهة التحديات وحل  :اآلتية

مهارات القيادات األكادميية، تطوير مهارات أعضاء هيئة 
املستخدمة  األساليبأحد التدريس، تقدمي املواد الدراسية جبعله 

 يف التدريس، وأخرياً يف تقدمي برامج ومواد الدراسات العليا.
المعقدة وتطوير مواجهة التحديات وإيجاد حلول للمشاكل 

 .الجامعاتاألداء األكاديمي واإلداري ب
تشكيل فرق للتعلم باملمارسة يُقرتح أن يتم ولتحقيق ذلك      

املعقدة اليت تواجه  املشكالتتتناول أهم القضايا والتحديات و 
اجلامعة، أو لتتوىل عمليات التطوير املختلفة اليت تسعى اجلامعة 
إىل حتقيقها، كما ميكن تشكيل فرق للتعلم باملمارسة لتنفيذ 

أمثلة لبعض  يأيتللجامعة. وفيما  ةاالسرتاتيجياألهداف 
أو التحديات اليت ميكن تناوهلا من خالل فرق للتعلم  القضايا

 باملمارسة:

 وير العمليات اجلامعية املختلفة.حتسني وتط  -

 تفعيل دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع.  -
االرتقاء مبستوى األحباث العلمية للجامعة لتحقيق مراكز  -

 عاملية متقدمة يف البحث العلمي.
 .للربامج والكلياتاالعتماد األكادميي   -
تقليص الفجوة بني احتياجات ومتطلبات سوق العمل   -

 اليت تقدم يف الربامج األكادميية باجلامعة. واملهارات
وتسهيلها وحتويلها إىل  تطوير اإلجراءات التنظيمية باجلامعة -

 لكرتونية.إجراءات إ

 تطوير مهارات القيادات األكاديمية 
 أن تشكلتقرتح الباحثة  للقيادات األكادميية  بالنسبة    

تضم قيادات أكادميية من خمتلف اإلدارات  ااجلامعة فرقً 
أو القضايا اليت تواجه اجلامعة،  املشكالتوالكليات لتناول 

وبذلك يتحقق للجامعة أكثر من هدف يف آن واحد؛ وهي 
تطوير مهارات تلك القيادات اليت شاركت يف الفرق، وتبادل 

أو   عماداهتم إىل هما اكتسبو اخلربات واملعرفة فيما بينهم ونقل 
، باإلضافة إىل توصل الفريق حللول إبداعية للمشكلة كلياهتم

أو القضية اليت تناوهلا، وذلك نتيجة لالستفادة من اخلربات 
الرتاكمية املتنوعة ألعضاء الفريق، ووجهات النظر املختلفة مما 

حل  إىلبعادها والتوصل يع أاملشكلة من مج إىليسهم يف النظر 
 ر.يتسم بالشمولية واالبتكا

 مهارات أعضاء هيئة التدريس تطوير
املوضوعات املختلفة التعلم باملمارسة ملناقشة  تطبيقميكن     

فكر إبداعي مشويل  إىلواليت حتتاج يف األقسام األكادميية 
 :ومنها على سبيل املثالللتوصل إىل حلول فعالة هلا 

 .اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس املشكالتحل  -

 تطوير املناهج واملواد الدراسية.  -
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 التدريس والتعليم. أساليبتطوير  -

 تقييم الطالب. أساليبتطوير  -
 بداعية للبحوث.تقدمي أفكار إ -

 التدريس

يف تقدمي  االستفادة من التعلم باملمارسةتقرتح الباحثة     
التقليدية األخرى   لألساليباملواد الدراسية باإلضافة 

أثبتت جتارب التطبيق بأنه يدعم  إذ ،كاحملاضرة، النقاش
عملية التعلم واكتساب املهارات العملية من خالل التجربة 

 إىلتوزيع الطالب  ويتطلب ذلكواملمارسة الواقعية للعمل. 
جمموعات للتعلم باملمارسة تكلف كل جمموعة مبهمة إلجنازها 
أو مشكلة إلجياد حل هلا، وبذلك يكتسب الطالب 

ويرها من خالل املمارسة الواقعية املهارات املطلوب تط
من يف تعلم الطالب بعضهم  إسهامهإضافة إىل ، للعمل

 بعض وتبادل اخلربات واملعارف فيما بينهم.  
 برامج الدراسات العليا   

 بوصفه أسلوبًاتقرتح الباحثة أن يتم تبين التعلم باملمارسة    
نه العليا، إذ إة يف مرحلة الدراسات يلتقدمي مجيع املواد الدراس

يساعد الطالب على تطوير جمموعة كبرية من املهارات أمهها: 
 ،مهارة البحث العلمي، ومهارة التحليل والتفكري النقدي

اإلشارة  تواليت سبقوهذا ما أكدته العديد من الدراسات 
 .احلاليةيف منت الدراسة  إليها

 التصور المقترح لنشر ثقافة التعلم بالممارسة
 بالمملكة العربية السعودية العاليم يمؤسسات التعلفي      

التصور املقرتح  ،يناقش هذا اجلزء من املبحث الثالث     
 التعليم العايل يف مؤسساتسة ر لنشر ثقافة التعلم باملما

سة ار عودية، والذي ميثل أحد أهداف الدباململكة العربية الس
من جمموعة من العناصر هي:  ، ويتكون التصوراحلالية

منطلقات بناء التصور، اهلدف العام للتصور، األهداف 
 املقرتحة لتحقيق األهداف التفصيلية. اآللياتالتفصيلية، 

 :منطلقات بناء التصور
 اليت املوضوعات أهم أحد التعليم جودة تشكل -

 املسؤولية يتولون ممن سواء يف اململكة الكثريين بال تشغل
 جودة التعليم فضمان التعليم، بأمر املهتمني من مأ التعليمية

 يف بفعالية تسهم أن ميكن تعليمية خمرجات حتقيق تضمن
 وزارة تبذهلا اليت احلثيثة اجلهود أسهمت وقد .التنمية عملية

 بنوعية االرتقاء يف التعليم العايل ومؤسسات ،التعليم العايل
 التصنيفات من عدد يف متقدمة مراكز وحتقيق التعليم،
 وفًقا سعود امللك جامعة حققت املثال، سبيل فعلى .العاملية

 بني من واألوىل ( عاملًيا237أس املرتبة ) كيو لتصنيف تاميز
 واملعادن للبرتول فهد امللك جامعة وجاءت .العربية اجلامعات
 تلك من الرغم عربًيا، وعلى والثانية املًيا،ع (266) يف املرتبة

 باململكة العايل التعليم مؤسسات بعض حققته وما النتائج
 فإن للجامعات، العاملية التصنيفات يف ممتازة من مستويات

 تلك قائمة خارجى مازالت أخر  تعليمية مؤسسات
 االرتقاء حنو اجلهود مواصلة يتطلب مما العاملية، التصنيفات

باململكة  مؤسساته مجيع يف وجودته العايل التعليم بنوعية
-م2212االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة،  )وزارة

2213 ،442.) 
واليت تتسم  التعليم العايل التحديات اليت تواجه مؤسسات  -

بزيادة درجة التعقيد والصعوبة يف إجياد حلول مبتكرة هلا، مما 
اليت استخدمت باألمس  واألساليبجيعل احللول واألفكار 

ومنها على سبيل  موحتديات اليو  مشكالتغري فعالة حلل 
 االستيعابية الطاقة توافق ومستوى عليه، الطلب زيادةاملثال: 

 القطاع ومنشآت احتياجات مؤسسات مع لتلك املؤسسات
 التقنية التطورات اكبة، وقدرته على مو واخلدمي اإلنتاجي
 املتغريات متطلبات فرضتها اليت واملعاصرة احلديثة التعليمية
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 الكفاءة مبستوى واالرتقاء االقتصادية، والعوملة العاملية
 ملتطلبات خمرجاهتا مواءمة مستوى وتعزيز ملؤسساته، الداخلية

، التعليم العايل )وزارة العمل سوق واحتياجات التنمية عملية
 .(21ه، 1341

، ميثل العايل ملؤسسات التعليماألداء االهتمام بتطوير  -
، العايل بالتعليماملتعلقة خطة التنمية التاسعة  أحد توجهات
اليت تضمنتها خطة  العايلاسرتاتيجية التعليم فقد وجهت 

هـ( ثالثة من أهدافها 1341-هـ1342التنمية التاسعة )
 العايل مؤسسات التعليمالهتمام بتطوير أداء احنو العامة 

 واخلارجية الداخلية الكفاءة زيادة :اآليتوهي على النحو 
 النظم تطبيق، التعليم جودة حتسني، التنمية متطلبات لتحقيق
 .احلديثة اإلدارية

نتائج الدراسات والتجارب السابقة لتطبيق التعلم  -
 بوصفه أسلوبًاالتعلم باملمارسة  فعاليةباملمارسة، تؤكد على 

تلك وخاصة  العايلملواجهة التحديات يف مؤسسات التعليم 
التفكري التعاوين بني  أساليباليت حتتاج إىل  التحديات

القيادات األكادميية يف مستويات اإلدارة العليا داخل 
يف  اإجيابيً  اجامعاهتم وخارجها. كما أشارت أن له تأثريً 

وتطوير املهارات  ة،يخمرجات املؤسسات التعليمجودة حتسني 
املهنية للطالب، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات 

 األكادميية. 
التطوير والتغيري التنظيمي على أمهية  أدبياتتؤكد   -

عملية تطويرية من خالل  ةاالهتمام بالتمهيد والتقدمي ألي
والطرق اجلديدة اليت  األساليبنشر الثقافة حول املفاهيم أو 

دخال التغيري تم إنرغب يف تطبيقها يف مؤسساتنا، وأن ي
تدرجييًا وجتربته على نطاق ضيق، وبعد تقييم التطبيق 

 (.1991فرنش، وجونري، )التجربة ، يتم تعميم التجرييب
 
 

 :الهدف العام للتصور
 العايل مؤسسات التعليمنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف 

باململكة العربية السعودية من أجل االستفادة منه كمدخل 
املؤسسي واألكادميي وحتسني مستوى  لتطوير األداء

 املخرجات التعليمية.
 :األهداف التفصيلية

التعلم باملمارسة للتطبيق يف البيئة  ءمةحتديد مدى مال .1
اململكة العربية يف  العايلاألكادميية يف مؤسسات التعليم 

 السعودية.

حتديد االسرتاتيجيات املقرتحة لنشر ثقافة التعلم  .2
 .العايل مؤسسات التعليمباملمارسة يف 

وضع خطة اسرتاتيجية لتجريب تطبيق التعلم باملمارسة  .4
 .العايل مؤسسات التعليميف بعض 

 العايلتبادل التجارب واخلربات بني مؤسسات التعليم  .3
 فيما يتعلق بتطبيقات التعلم باملمارسة.

 المقترحة لتحقيق األهداف: اآلليات
 تحقيق الهدف األول:  آليات

بكونه تقدمي ورشة عمل تعريفية لتقدمي التعلم باملمارسة    
حل و  يف تطوير القيادات،جتاهات احلديثة الأحد املداخل وا

وبناء فرق العمل الناجحة. إضافة إىل  ،املشكالت
األكادميية املختلفة يف اجلامعة  استخداماته يف األنشطة

التدريس، البحث العلمي، خدمة اجملتمع.  :وتتضمن
وتستهدف الورشة حتقيق هدفني: أوهلما التعريف باملفهوم، 

ات القيادات أما اهلدف الثاين فهو التعرف على اجتاه
مة التعلم باملمارسة كمدخل حلل ءاألكادميية حنو مدى مال

، وتنمية املهارات القيادية، وبناء فرق العمل املشكالت
من  بوصفه أسلوبًاللتطبيق  ءمتهالناجحة، وكذلك مدى مال

يف  التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع أساليب
وميكن أن يتم البدء بتنفيذ هذه   بيئة اجلامعات السعودية.
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، العايل بوزارة التعليمالورشة من خالل مركز القيادة األكادميية 
ن أحد أهداف املركز" تطوير سلوك القيادة الفعالة إإذ 

وممارساهتا من خالل اخلدمات والربامج املتعلقة بالقيادة 
  www.alc.edu.saالعايل جمال التعليمواإلدارة يف 

هم، لتعريفهم ئاجلامعات ووكال يرييتم تقدميها بداية ملد إذ
باملفهوم وللحصول على دعمهم لنشر ثقافة التعلم باملمارسة 
يف املؤسسات األكادميية ومن مث للقيادات األكادميية 
باجلامعات وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات، وميكن أن يتم 

عمادات تطوير املهارات واملتوفرة يف غالبية ذلك من خالل 
 اجلامعات السعودية تقريباً.

ومما هو جدير بالذكر هنا أن الباحثة سبق وأن قامت     
بتصميم هذه الورشة وتنفيذها يف جامعة األمرية نورة بنت 

مبشاركة  م،2102( مايو 9- 8)عبدالرمحن خالل الفرتة من 
 ،اجلامعة من عميداتقائدة أكادميية يف  ينوحضور عشر 

وكيالت كليات، ورئيسات أقسام أكادميية، وأسفرت نتائج 
حنو التعلم باملمارسة  اجيابيً إ اتقييم الورشة عن أن هناك اجتاهً 

      وتطوير املهارات القيادية  املشكالتة قوية حلل اأدبوصفه 
من  بوصفه أسلوبًاوبناء فرق العمل الناجحة، وكذلك 

شارت املشاركات يف الورشة إىل أنه أالتدريس، كما  أساليب
باإلمكان تطبيق التعلم باملمارسة يف البيئة اجلامعية جبامعة 
األمرية نورة بنت عبدالرمحن وغريها من مؤسسات التعليم 

لتزام بالقيم البا االعتبارالسعودية، مع ضرورة األخذ يف  العايل
 نأمهها من وجهة نظره التعلم باملمارسة ومن إليهااليت يستند 

أن تكون املشاركة يف مشاريع التعلم باملمارسة بناء على رغبة 
جبارية لكي ال تفقد املشاركات إوموافقة األعضاء وليست 

احلماس وااللتزام بتحقيق هدف الفريق، إضافة إىل ذلك، 
أكدت املشاركات على ضرورة منح الصالحيات والسلطات 

وتنفيذ احللول حىت  ،اذ القراراتلفريق التعلم باملمارسة الخت
وء تتحقق بالفعل أهداف التعلم. كما الحظت الباحثة نش

عالقات بني القيادات األكادميية املشاركة يف فرق التعلم اليت 
مت تكوينها أثناء ورشة العمل، ولعل ذلك يعد دلياًل بارزاً على 
ما ميكن أن يتحقق من خالل تكوين فرق للتعلم باملمارسة 

أو التعامل مع القضايا احليوية يف املؤسسات  املشكالت حلل
 التعليمية. 

ومن ناحية أخرى، فقد كان هناك تبادل كبري للخربات     
مما  ؛واملعارف والتجارب بني املشاركات أثناء تنفيذ الورشة

يسهم بدوره يف احملافظة على رأس املال الفكري للجامعة 
وخصوصًا يف حال وجود تنوع كبري بني املشاركات يف 

 والتخصصات واملهارات. اخللفيات، وعدد سنوات اخلربة
 : تحقيق الهدف الثاني آليات

هناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن انتهاجها لنشر 
باململكة  العايليف مؤسسات التعليم ثقافة التعلم باملمارسة 

 ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
مؤسسات بناء القاعدة املعلوماتية للتعلم باملمارسة يف  -

: ويتم ذلك من خالل توفري مجيع ما نشر عن العايل التعليم
 ،ودراسات ،ومقاالت ،موضوع التعلم باملمارسة من كتب

بالتعلم شرتاك يف الدوريات املتخصصة الوحبوث علمية، وا
 يف املكتبات اجلامعية. باملمارسة

عقد مؤمترات علمية تستهدف استضافة الرواد يف  -
جمال التعلم باملمارسة للتحدث عن املفهوم وأمهيته، وفوائده، 

رح ومربرات تطبيقه، وغريها من أبعاد وحماور تستحق الط
ت واملؤسسات اجلامعا رزواملناقشة، وكذلك استضافة أب

 األكادميية الستعراض جتارهبا. 

تشكيل فرق عمل باجلامعات تضم جمموعة من  -
االهتمام واحلماس للموضوع تتوىل وضع خطة  ياألعضاء ذو 

للتعريف باملفهوم ونشره بني أعضاء هيئة التدريس من خالل 

http://www.alc.edu.sa/
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حلقات النقاش و تنفيذ جمموعة من األنشطة: كاحملاضرات 
 جلسات العصف الذهين.و 

من أعضاء هيئة تدريس وقيادات  األكادميينيتوجيه  -
كادميية الختيار برامج تدريبية حول التعلم باملمارسة أ

 واملشاركة يف املؤمترات العلمية اليت تناقش املوضوع.

يس ر تنظيم زيارات للقيادات األكادميية وأعضاء هيئة التد -
لالطالع على جتارب اجلامعات العاملية اليت طبقت التعلم 

 ميف التدريس، أ م، أاملشكالتباملمارسة سواء كمدخل حلل 
 يف جمال البحث العلمي لالستفادة من جتارهبم وخرباهتم.

عضاء هيئة التدريس يف التخصصات ذات أتشجيع  -
 ةالتعلم باملمارس فعاليةبإجراء البحوث على مدى  ،العالقة

وذلك  ،يف اجلامعات السعودية خاصةللتطبيق يف البيئة العربية و 
من خالل إدراجه كموضوع مقرتح للبحث ضمن خطة 

ومراكز البحث العلمي  عمادات البحوث السنوية اليت تضعها
 باجلامعات.          

التشجيع على ترمجة املؤلفات واملراجع العلمية للغة العربية  -
 إلفادة أكرب شرحية ممكنة من الباحثني والطالب واملمارسني. 

 : تحقيق الهدف الثالث آليات
سرتاتيجية على أن يتجاوز الحتديد أعضاء فريق اخلطة ا -

 عضاء ميثلون شرائح خمتلفة من اجلامعة.أ (8 – 1) همعدد

حتديد األهداف اليت ترغب اجلامعة حتقيقها من خالل  -
 تبين التعلم باملمارسة. 

حتديد جماالت تطبيق التعلم باملمارسة )حل مشكالت  -
حتقيق و التعامل مع حتديات وقضايا حيوية باجلامعة، و معينة، 

التعليم  أساليبحتسني و تطوير املناهج، و  ،ةاسرتاتيجيأهداف 
 غريها(.و علمية إجراء البحوث الو والتعلم، 

لتحديد نقاط القوة  (SOWT)إجراء عملية املسح البيئي  -
والضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة التعليمية والفرص 

التعلم  قبتطبيوالتهديدات يف البيئة اخلارجية ذات العالقة 
 باملمارسة.

 حتديد الشركاء املنفذين ملشاريع التعلم باملمارسة. -

للمشاريع يتم من خالهلا حتديد إعداد خطط تنفيذية  -
املهام واألنشطة املطلوب القيام هبا، وحتديد اجلهات أو 

ة دلني عن تنفيذ تلك املهام، واملؤو اإلدارات أو األفراد املس
 الزمنية املتوقعة لإلجناز، ومؤشرات اإلجناز.

 إعداد برامج للتقومي ومتابعة تنفيذ اخلطط. -

 تنفيذ مشاريع التعلم باملمارسة. -

 تالقراراقومي نتائج تنفيذ تلك املشاريع، ومن مث اختاذ ت -
تطبيق التعلم باملمارسة على نطاق واسع يف اجلامعة يف  بتعميم

اليت ينبغي  على اجلوانبحال كانت النتائج إجيابية. والتعرف 
 حتسينها وتطويرها مستقباًل.

 : تحقيق الهدف الرابع آليات
تقرتح الباحثة أن يعقد لقاء سنوي يتم تنظيمه من خالل مركز 

يتم خالله عرض  العايل وزارة التعليمالقيادة األكادميية يف 
احمللية اليت طبقت التعلم  التعليم العايل جتارب مؤسسات

باملمارسة، يف أي نشاط من أنشطتها، مع الرتكيز على الدروس 
أن يصاحب ذلك  املستفادة من تلك التجارب، كما ميكن

التدريبية الربامج اللقاء السنوي إقامة جمموعة من ورش العمل و 
حول املوضوع. كما توصي الباحثة بأن يكون هناك جوائز 

ألفضل املمارسات يف  العايل وزارة التعليمتشجيعية تقدم من 
على  العايل مؤسسات التعليميف تطبيق التعلم باملمارسة 

 مستوى اململكة.
 الخالصة 

مي إطار فكري للتعلم باملمارسة، تقد احلاليةستهدفت الدراسة ا
أحد املداخل احلديثة يف تطوير األداء الفردي واجلماعي بوصفه 

واملؤسسي، كما هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لنشر ثقافة 
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يف اململكة العربية  العايلالتعلم باملمارسة يف مؤسسات التعليم 
 السعودية.

الدراسة، مت استخدام املنهج الوصفي املسحي ولتحقيق هدف 
التحليلي القائم على مجع ومسح الدراسات والتجارب السابقة 

ها حتلياًل منطقياً، واستخالص الدروس لذات العالقة، وحتلي
 املستفادة منها.

سة أصبح مطلبًا حتمياً وخلصت الدراسة إىل أن التعلم باملمار 
مؤسسات يرية اليت تساعد أحد املداخل التطو وجوهريًا لكونه 

مواجهة التحديات والتغيريات السريعة يف البيئة  يف العايلالتعليم 
احمليطة هبا. كما يسهم التعلم باملمارسة يف تطوير وتنمية 
جمموعة كبرية من املهارات على املستوى الفردي واجلماعي ومن 

، ومهارة القيادة، ومهارة التحليل املشكالتأمهها: مهارة حل 
التفكري التأملي، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة القيادة و 

التعاونية، ومهارة اختاذ القرارات. كما تبني من نتائج الدراسات 
له تأثري  باملمارسة كانوالتجارب السابقة أن تطبيق التعلم 

إجيايب واضح على مستوى األداء، وحتسني مستوى املخرجات 
واختتمت الدراسة  .العايل مؤسسات التعليمالتعليمية يف 

جمموعة من التوصيات توضح جماالت االستفادة من بتقدمي 
باململكة،  العايل مؤسسات التعليمتطبيق التعلم باملمارسة يف 

لنشر ثقافة التعلم باملمارسة يف  صور مقرتحإضافة إىل تقدمي ت
باململكة العربية السعودية تضمن  العايل مؤسسات التعليم

 حتقيق تلك األهداف. وآلياتلية جمموعة من األهداف التفصي
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Abstract: The purpose of this study is to present intellectual framework of action learning as an approach for 

individual, group, and organizational development, particularly in higher education institutions. In addition, it 

aims to provide a visionary proposal to promote the culture of action learning as an approach for institutional 

performance development and improvement of outputs of higher education institutions in Saudi Arabia. The 

study includes three parts. The first part reviews the theoretical background of action learning. The second part 

of the study investigates the previous studies and practices of action learning, and is concluded with the lessons 

learned from those studies and practices. The third part discusses the most significant findings of the study. The 

findings showed that higher education institutions are applying action learning in facilitating their basic 

functions such as: teaching, research and community service. Also, they showed that action learning is an 

effective approach to facilitate the learning process as it contributes to the development of research skills as 

well as professional skills needed by labor market. Finally, the third part of this study was concluded by 

presenting recommendations for adopting action learning in higher education institutions in Saudi Arabia in 

addition to the visionary proposal to promote the culture of action learning in higher education institutions.  
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 درجة توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلمين في المرحلة االبتدائية
 

 خالد إبراهيم المطرودي
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك

 قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
 هـ21/3/1341 وقبل بتاريخ -هـ22/1/1341 قدم للنشر

 

 
هــدفه هــلد الدراســة إر التعــرج  لــر درجــة تــوفر مهــارات األســئلة الصــفية الشــفهية لــدى طــالب الرتبيــة اإلســالمية املعلمــني يف املر لــة  المستتتصل  

( طالبـا،ت 22م  ( فقـر  موع ـة  لـر  سـة ،ـاورت طبقـه  لـر  ينـة الدراسـة و ـدده44االبتدائية. ولتحقيق ذلك مت تصميم بطاقة مال ظـة مووةـة مـ   
( ودرجـة تـوافر   كبـ، (ت 49.3وكان م  أهم ةتائجها: جاء ،ور مهار  توييف األسئلة الصفية يف املرتبة األور م  بني ،اور الدراسـة اممسـة وتوسـ   

( ودرجـة تـوافر  كبـ،  جـدا،(ت 3922   جاء يف املرتبة األور جلميع املهارات   يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب مستوى لغـة التالميـل( وتوسـ يف  ني
جـاء يف  يف  ـني( ودرجـة تـوافر   متوسـطة(ت 4941و جاء ،ور مهار  مواعةة األسئلة الصفية يف املرتبة امامسة م  بـني ،ـاور الدراسـة اممسـة وتوسـ   

( ودرجة توافر  متوسطة(ت كما أثبته الدراسـة  ـدم وجـود 4922املرتبة األخ،  جلميع املهارات مهار   يستخدم الطالب املعلم األسئلة السابر ( وتوس   
ع الولـ  فروق ذات داللة إ صائية بني متوسطات درجة توفر مهارات األسئلة الصـفية لـدى الطـالب املعلمـني يف كـل ،ـور مـ  ،ـاور الدراسـة ويف ا مـو 

اســة: وــرور  تطــوير بــرامج اإل ــداد الرتبــوي ملعلمــ  الرتبيــة اإلســالمية وكــان مــ  أهــم تولــيات الدر  للمحــاور يعــود الخــتالج معــدالت الطــالب املعلمــني.
 هبدج لقل مهارات األسئلة الصفية وخالة يف ،ور مواعةة األسئلة الصفية.

 
 االبتدائية. املر لة-اإلسالمية الرتبية-الصفية األسئلة-األسئلة مهاراتالكلمات المفتاحية  
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  مقدمة
لم ةاجحا، وفا ال، يتعني  ليه جل أن يوون املعم  أ

وفق النظر  اإلسالمية والرتبية احلديثة إتقان العديد م  
املهارات التدريسية الضرورية ألداء  مله  لر الوجه األكمل 
وحتقيق أهدافه بشول أفضلت هلا إر جاةب إتقاةه للماد  

 العلمية.
وال شك  عملية التدريس تعد م  أهم مهام املعلمتف

 ثالث تتضم  لووهناأكثر العمليات تعقيدا،؛  م  أهنايف 

 وتتوقف ت(والتقومي والتنفيلت التخطي ت ه : ةترئيس  مليات

 ميتلوه املعلمت وما شخصية  لر منها  ملية إجناع كل  ملية

فا ليةت  وأكثرها املهارات هلد تدريسيةت وم  أهم مهارات م 
 تعلم يف تأث، م  هلا ملا الصفية الشفهية؛ األسئلة مهار 

 تفو،هم. وإثار  التالميل
 لسؤال يف القرآن الورمي مواةة كب، ت وأمهية معرفيةول

طالبة القرآن الورمي م  خالل م ةال ظهاو لمية  ظيمةت 
العميقة والوب،  والواسعةت فالقرآن الورمي ه أسئلت  باإلجابة  

له منهجية معترب ت وهلا  أقر مواةة السؤال معرفي،ات وجعل
املعرفة  فهو يعد م  سبل إيصالبوثر  ورودد وتنو هت مال ظ 
 .سالنافعة للنا
القرآن الورمي السؤال وم  أمثلة ذلك  ندما جعل          

قوله ومنها  تمنهج،ا  قلي،ا يف إثبات قدر  امالق سبحاةه
َولَِئْ  َسأَْلتَـُهْم َمْ  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَـُقوُل َّ   تعار:

 .21لقمان:  (ُه ُقِل احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم اَل يـَْعَلُمونَ اللَّ 
 وجعلته تبالسؤال كللك النبوية السنة اهتمه وقد

هلات فقد كان النيب للر اهلل  ليه وسلم  ومعزع،ا للمدارك منمي،ا
 احلقائق الستنباط الفور إ مال حنو الصحابة بأيدي يأخل

يف احلديث  حلقيقته وبياةه فلستامل    واملعلوماتت كسؤاله
رسول اهلل للر اهلل  ليه وسلم قال  هرير  أناللي رواد أبو 

"أتدرون ما املفلس؟" قالوا: املفلس فينا م  ال درهم له وال 
متاع. فقال "إن املفلس م  أميتت يأيت يوم القيامة بصال  
وليام وعكا ت ويأيت قد شتم هلات وقلج هلات وأكل مال 

ك دم هلات وورب هلا. فيعطر هلا م   سناته هلات وسف
وهلا م   سناته. فإن فنيه  سناتهت قبل أن يقضر ما 
  ليهت أخل م  خطاياهم فطر ه  ليه. مث طرح يف النار"

 .(..11ت 1322مسلمت   لحيح
وتعد األسئلة الصفية الوسيلة الرئيسة للتوالل بني 

املعلم ه  املعلم والطالبت وقد توون األسئلة اليت يطر ها 
املدخل اللي يبدأ املعلم به درسهت وه  األدا  اليت يوجه هبا 

يف  أدا ، لنشاطات املطلوبةت كما يستخدمها طالبه للقيام با
 التقومي البنائ  أو امتام  للدرس.

وتؤكد االجتاهات الرتبوية احلديثة تأكيدا، مستمرا، 
أن  لر مسا د  املتعلمني  لر أن يتعلموا كيف يتعلمونت و 

يصبحوا مستقلني يف تعلمهمت وأن يفوروا ألةفسهمت ولعل 
أهم الوسائل الفعالة يف ذلك ه  األسئلة اليت تتم يف العملية 

طر ها املعلم أم طر ها الطالب.  جابر أالتعليمية سواء 
 (112ت 3..1وآخرونت 

واألسئلة الصفية تعمل  لر تنمية القدر   لر 
ص ةقاط الضعف والقو ت التفو، وتطويرهات وتسهم يف تشخي

ومراجعة الدروس وتلخيصهات ومسا د  املعلم يف ختطي  
الربامج العالجيةت والتعرج  لر ما مت حتقيقه م  أهداجت 

وون اجتاهات مرغوب وتزيد م  حتصيل الطالبت وميو  أن تُ 
تعامل مع وفر طرقا، جديد  يف العزع امليولت وتُ نم  وتُ فيهات وتُ 

عط  قيمة، وهدفا، للتقومي. هنا تُ ا إاملاد  التعليميةت كم
 (112-.13ت 1.32ت روبرت

ن جناح املعلم يف لياغة األسئلة الصفية وال شك بأ
الشفهية يعد وروريا، لنجا ه يف حتقيق أهداج درسه  لر 

( 112ت 1323الوجه األكملت وهلا ما يؤكدد  فضل اهللت
لة ن جود  التعليم تقاس إر  د كب، بنوع األسئ" إ بقوله:

اليت يلقيها املعلمت وبالعناية اليت يُوون هبا أسئلتهت وال يستطيع 
املعلم النجاح يف تعليمه ما مل ميلك بصور  جيد  عمام 
السؤالت ويف مسح  ديث طُلب م  املعلمني أن حيددوا أمهية 
أكثر  س مهارات يستهدفها التعليمت فجاءت مظاهر إلقاء 
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والثالث والرابع يف قائمة األسئلة يف املوقع األول والثاين 
  ".األجوبة

 يف بارع،ا الصفية اختلت مواة،ا األسئلة وللا جند أن
 يف دور أساس  م  تلعبه ملا ؛اإلسالمية الرتبية مقررات تدريس
 النشاط وإثار  هتتم بإةار  الفور ولووهنا التدريس  ملية إجناح

راوية  وةفس كاملت باقتناع املنشود احلق إر ليصل فيه
 (.122 ص ت1322 تالعقيل 

  الدراسة مشكلة
ا  اليت يتوالل هبا تعد األسئلة الصفية الشفهية األد

م هلم م  خربات ومواد قدَّ يُ  فيما همالطالب مع مدرسي
اهلدج  قَ حتقُ  تعليمية؛ وهللا افرتض كث، م  الرتبويني أنَّ 

الرتبوي التعليم  يرتب  وا يدور م  مناقشة لفية وما يهيئ 
م  ظروج لفية تسمح للطالب باملزيد م  املشاركة  املدرس

والتفا لت وترتب  األسئلة الشفهية و يويتها وا تتضمنه املواد 
الدراسية م  خربات تعليمية واليت تقدم للطالب لو  

 (123 ت2223 ت قطام يتفا لوا معها ويعيشوا فرتاهتا. 
 املعلم يسعر أنكثر املهارات اليت جيب م  أو 

يقض  فهو  لر توجيه أسئلة مفيد ت   قدر ال  تنميتها هل
م  أي ةشاط  أكثريف توجيه األسئلة  الدرس معظم وقه
 لفظ  آخر. 

يف التدريس ويف الولول إر كب،  ولألسئلة مواةة  
بعقول طلبته فيوقظ  فم  خالهلا يرتق  املعلماحلقائقت 

البارع هو اللي يعرج كيف  واملعلماةتباههم ويث، شوقهمت 
؟ ومىت يسأل؟ فالعناية باألسئلة واال رتاج هبا وبقيمتها يسأل

   بد .العظمر يف التدريس اجتاد م  اجتاهات الرتبية احلديثة
 . (422ت 1.21ت و بد ا يد العزيز

فا لية يف مسا د  الطلبة ن لألسئلة الصفية كما إ
 ندما يشرتكون يف دراسة  ابتواريهكيفية التفو، بطريقة  لر  

التولل إر تفس،ات وإلدار األ وامت ويف احلقائق و 
ت  ةادرتعلمود يف مواقف جديد   أن،اولتهم تطبيق ما سبق 

 .(121- 122ت 1.33

طريقة  ةألياألسئلة  أمهيةويرى بعض البا ثني 
ت فوفاية املدرس تظهر بصور  يستخدمها املعلمتدريس 

واوحة  ندما يستعمل األسئلة الصفيةت وحيس  توجيهها 
ها وكيفية إثار  الطلبة لتلقيها وفهمها واإلجابة  نهات ولياغت

 فاملعلم توقد قيل م  ال حيس  االستجواب ال حيس  التدريس
يركز  لر أسلوب ووع األسئلة و يؤدي دور املوجه للحوارت 

ت  الدريجواستدراج الطلبة لإلجابات املضبوطة والصحيحة 
 . (12ت 3..1

 ا مجال، كوهن لر   الشفهية األسئلةوال تقتصر 
ستفهم هبا    أمور معينةت فه  مث،ات تتطلب  مليات يُ 

ملا تؤديه م  وظائف يف  خالا،  ت وتلقر اهتماما، متعدد  قلية 
العملية التعليمية م  جهةت وملا تقوم به م  إثار  لتساؤالت 

م   الشفهية طرح األسئلة نكما إالبا ثني م  جهة أخرىت  
ةو ية  وم  خاللة التعليميةت الوسائل املهمة يف إجناح العملي

األسئلة املطرو ة يتوقف هلا النجاحت وبلا يوون أ د معاي، 
التعليم اجليد األسئلة اجليد ت واملعلم اجليد هو اللي جييد 

ما الشفهية تنوع األسئلة  أنلياغة األسئلة وطر هات وجيب 
أسئلة تتطلب قدرات  بني أسئلة  قائقت وأسئلة استنتاجت أو

  التل. ةيات وأسئلة تتطلب قدرات  قلية  ليا قلية د
 (     223 – 224ت .1.3 تومقدادي

كما أثبته العديد م  الدراسات ومنها دراسة كل 
ت  الربيع ( و 1..1ت  الريان( و 1.32ت  ،مودم  

(: أن هناك 2222ت   زيز( و 2222ت و  س ( 2..1
الطالبت جيابيا، لألسئلة الصفية الشفهية  لر حتصيل تأث،ا، إ

 وقد د ه إر تدريب املعلمني  لر اسرتاتيجية طرح األسئلة.
وقد ال ظ البا ث خالل إشرافه  لر طالب 
الرتبية امليداةية بولية املعلمني وعفا، يف مهارات األسئلة 
الصفية الشفهيةت مما استد اد القيام هبلد الدراسة؛ للتأكد م  

 .درجة متونهم م  تلك املهارات بطريقة  لمية
الضعف الواوح العديد م  الدراسات  كدتأكما 

 الشفهيةت كدراسة:لدى املعلمني يف مهارات األسئلة الصفية 
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ت (2222ت  أمحد(ت ودراسة 2224  ت الشباطات وآخري
 (.2222ت   س ودراسة 

 لر ما تقدم فإن مشولة الدراسة ميو  أن  وبناء، 
 :اآليتتتحدد يف السؤال الرئيس 
ات األسئلة الصفية الشفهية لدى ما درجة توفر مهار 

 االبتدائية؟طالب الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة 
  الدراسة أهداف

 تتمثل أهداج الدراسة احلالية وا يأيت:
التعرج  لر درجة توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية يف  -1

ت التوييفت التتابعت املواعةةت املشاركة( لدى  الصياغةجماالت 
 الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية.طالب 

الفروق ذات الداللة اإل صائية بني متوسطات  التعرج  لر -2
درجة توفر مهارات األسئلة الشفهية لدى الطالب املعلمني 

 ا ملتغ، املعدل الرتاكم . تبع، 
  الدراسة أهمية

 :فيما يأيت الدراسة هلد أمهية تتضح
أمهية األسئلة الشفهية؛ براع يف إ قد تسا د هلد الدراسة  -1

لووهنا أدا  فعالة يف تقومي العملية التعليمية داخل  جر  
 الدراسة. 

تسا د هلد الدراسة يف تقدمي تقومي ملهارات األسئلة قد  -2
الشفهية لدى طالب الرتبية امليداةية املعلمني يف جمال 

 الصياغةت والتوييفت والتتابعت واملواعةةت واملشاركة.

م  املشرفني األكادمييني ومديري  تسا د هلد الدراسة كال، قد  -4
املدارس يف تقدمي معلومات مفيد     ةقاط القو  والضعف 

الرتبية اإلسالمية والقرآةية(ت  ختصص لدى الطالب املعلمني 
 واليت ترتب  وهارات األسئلة الشفهية.

معدي امط  الدراسية يف كليات قد تسا د هلد الدراسة  -3
 .ق األهداج املنشود  م  تلك امط يقحت يفملعلمني إ داد ا

الرتبية  ختصص قد تسا د هلد الدراسة الطالب املعلمني  -1
اإلسالمية والقرآةية( يف التغلب  لر الصعاب اليت تواجههم 

يف تدريس مقررات الرتبية اإلسالمية خالل تطبيقهم لربةامج 
 .الرتبية امليداةية

موووع إثراء  عة يفاملتواو هلد الدراسة تساهمقد  -2
  لم  سب- دراسات وجود عدماألسئلة الشفهية؛ ل

درجة توفر مهارات األسئلة الصفية  تناوله – البا ث
الشفهية لدى طالب الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة 

 هلد فإن وم  مثاالبتدائية يف اململوة العربية السعودية 
 .بية اإلسالميةحتسني أداء معلم  الرت  يف تساهم الدراسة

  أسئلة الدراسة
 السؤال الرئيس للدراسة 

ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى 
  االبتدائية؟طالب الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة 

 ويتفرع م  هلا السؤال  د  أسئلة وه :
ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب  -1

علمني يف املر لة االبتدائية يف جمال الرتبية اإلسالمية امل
 الصياغة؟

ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب  -2
الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية يف جمال 

 التوييف؟

ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب  -4
 الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية يف جمال

 التتابع؟

ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب  -3
الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية يف جمال 

 املواعةة؟

ما درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب  -1
الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية يف جمال 

 املشاركة؟
 فرضية الدراسة 

روق ذات داللة إ صائية بني متوس  ال توجد ف
درجات توفر مهارات األسئلة الشفهية لدى الطالب املعلمني 
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ا ملتغ، املعدل الرتبية اإلسالمية والقرآةية( تبع،  ختصص 
 الرتاكم .

 الدراسة  حدود
 :ةاآلتي بالنقاط الدراسة هلد ةتائج تعميم يقتصر

  لر الدراسة هلد ةتائج احلدود املواةية: تقتصر -1
إسالميةت دراسات   تربيةالطالب املعلمني ختصص 

يف كلية املعلمني بالرياض واللي  يطبقون يف  قرآةية(
 .الرياض االبتدائية ودينة املر لة

 م  العام الثاين الدراس  احلدود الزماةية: الفصل -2
 .1344/1343 الدراس 

 احلدود املووو ية:  -4

ر مهارات التعرج  لر درجة توف  لر الدراسة هلد تقتصر -
األسئلة الصفية الشفهية لدى طالب الرتبية اإلسالمية 

 املعلمني يف املر لة االبتدائية.
الدراسة  لر مقررات الرتبية اإلسالمية باملر لة  هلد تقتصر -

الورميت التجويدت الفقهت التو يدت   القرآناالبتدائية وه  
 احلديث(.

  الدراسة مصطلحات

 األسئلة الشفهية 
اليت ال تستخدم هبا القراء  أو الوتابة إذ  سئلةه : "األ

تطرح األسئلة  لر الطالب وجييب  نها بصور  شفهية وروا 
تتطلب تلك األسئلة إجابة مطولة أو إجابة قص،  وقليل ما 

. "اإلجابةتوون م  النوع اللي يتطلب اختيار 
 (211ت 2222ت ملحم

اليت  األسئلة : "( بأهنا22ت .1.3ت  مسار كما  رفها 
يوجهها الفا ص للمفحوص ويستجيب هلا املفحوص 
بالطريقة ةفسها وه  م  أقدم أةواع االختبارات وتستخدم يف 

 تقومي جماالت معينة م  التحصيل.
ويعرفها البا ث بأهنا: جممو ة م  األسئلة الشفهية اليت 
أ دها الطالب املعلم وفقا، حملتوى املاد  الدراسية ووفقا، للفروق 

ة بني التالميل ومت طر ها  ليهم هبدج معرفة وعياد  الفردي
 حتصيلهم الدراس .

 طالب التربية اإلسالمية المعلمين 
يف قسم  لي  يدرسون الهم طالب البوالوريوس 

القرآةية بولية املعلمني بالرياض الدراسات الرتبية اإلسالمية و 
واللي  يتدربون  لر التدريس ميداةيا، خالل برةامج الرتبية 

 امليداةية.
 الدراسات السابقة

 روا، للدراسات السابقة ذات العالقة  اجلزءناول هلا يت
ووووع الدراسة احلايلت هبدج االستفاد  منها يف كيفية 

 إ داد أدا  الدراسةت وإجراءاهتا.
ومت  رض الدراسات السابقة مرتبة ترتيبا، تارخييا،ت 

واملنهجت وأهم متضمنة اهلدج م  الدراسةت واألدا ت والعينةت 
ةتائجهات واختتم هلا الفصل بتعقيب  لر الدراسات الوارد  

 فيه.
  5991دراسة  الريان 

هدفه هلد الدراسة إر التعرج  لر تأث، ةوع األسئلة 
االستيعابية الصفية يف قدر  االستيعاب القرائ  لطلبة الصف 
األول متوس ت واستخدم املنهج شبه التجرييب يف هلد 

( طالبا، وطالبةت مت 122وتألفه  ينة الدراسة م   الدراسةت 
اختيارها  شوائيا،ت وقسمه العينة إر جممو تني جتريبيتني م  

( طالبا، وطالبةت وم  22الطالب والطالبات  ددها  
 (22 جممو تني وابطتني م  الطالب والطالبات و ددها 
 طالبا، وطالبةت وتولله الدراسة إر  د  ةتائج منها:

جد فروق ذات داللة إ صائية بني مستويات ال تو  -1
األسئلة الصفية الشفهية اليت استخدمها املعلمون وجنس 

 املعلم.
تفوق حتصيل ا مو تني التجريبيتني  لر ا مو تني  -2

 الضابطتني يف املستويات األربعة لألسئلة.
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وجود فروق ذات داللة إ صائية  ند مستوى داللة  -4
القرائ  بني ا مو تني ( يف مستوى االستيعاب 2921 

 التجريبيتني والضابطتني لصاحل ا مو تني التجريبيتني.

  5991دراسة  الربيعي 
هدفه هلد الدراسة إر التعرج  لر أثر استخدام 
أسئلة املناقشة الصفية يف األداء التعب،ي لطلبة الصف الثاين 

توس ت واستخدم البا ث املنهج شبه التجرييبت وتألفه امل
( طالبا، وطالبةت مت اختيار شعبتني 122الدراسة م     ينة

( طالبةت كما مت اختيار شعبتني قصديا، .1 شوائيا، بواقع  
كافأ البا ث بني جممو يت البحث يف ( طالبا،ت و 24بواقع  
العمر الزمينت ودرجات العام السابقت واملعلومات  متغ،ات:
 لألمهات.  لآلباء و ساللكاءت والتحصيل الدراو السابقةت 
 د البا ث ،وات أجل قياس األداء التعب،ي أوم   

تصحيح الستعماهلا يف تصحيح مووو ات التعب، التحريري 
جمال اللغة العربيةت وجمال  ه :موع ة  لر أربعة جماالت 

 األسلوبت وجمال األفوارت وجمال تنظيم الصفحة. 
وبعد حتليل البياةات باستعمال االختبار التائ   
 الدراسة إر  د  ةتائج منها: تولله

توجد فروق ذات داللة إ صائية بني متوسطات حتصيل   -1
ا مو تني التجريبيتني وا مو تني الضابطتني يف األداء 

 ارست ا مو تني التجريبيتني اللتني دالتعب،ي وذلك لصاحل
 األداء التعب،ي باستخدام أسئلة املناقشة.

ئية بني متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إ صا  -2
حتصيل طلبة ا مو ة التجريبية يف األداء التعب،ي وبني 
متوسطات حتصيل طالبات ا مو ة التجريبية الاليت 

 درس  األداء التعب،ي باستخدام األسلوب ذاته.

  5919دراسة التل ومقدادي 
ثر استعمال  لر أتعرج هدفه هلد الدراسة إر ال

قلية  ليا يف االستيعاب القرائ  األسئلة اليت تتطلب قدرات  
يف الو دات الدراسية املقرر  لطلبة الصف امامس االبتدائ ت 

 ينة الدراسة م   ومت استخدام املنهج شبه التجرييبت وتووةه

قسمه بطريقة  شوائية منتظمة  لر و طالبةت  (22 
يف تدريس ا مو ة استعمله جتريبية ووابطةت جممو تني 
تطلب قدرات  قلية  ليات وجممو ة وابطة أسئلة ت التجريبية

استعمله معها أسئلة الوتاب اليت تتطلب قدرات  قلية دةيا 
 يف تعليم الو دات التعليمية ةفسها.

ولغرض توافؤ ا مو تني يف االستيعاب القرائ  
ا اتسم بالصدق والثبات ومناسبة ا قبلي، طبق البا ثان اختبار، 
 الصعوبةت وأ دزية ومعامالت لقو  التميياألسئلة مجيعها يف ا

م  ةوع االختبار املقايل لقياس  بعديا،  حتصيليا،  البا ثان اختبارا، 
مستويات  تضم  سؤاال،  (12 االستيعاب القرائ  يتوون م  
والتفس،ي والرمزي   احلريف االستيعاب القرائ  مجيعها

هت وم  أهم ةتائج هلد وثبات هلدقومت التأكد م   والتوامل (
 ة:الدراس

 (2921 وجود فروق ذات داللة إ صائية  ند مستوى  -1
بني ا مو تني  البعدي(  االختباريف االستيعاب القرائ  

 هالضابطة ملصلحة ا مو ة التجريبية اليت استعملو  يةالتجريب
إذ  تاألسئلة اليت تتطلب قدرات  قلية  ليا يف تدريسها

األسئلة معها  هتفوقه  لر ا مو ة الضابطة اليت استعمل
ت .1.3ومقداديت  دةيا.  التلاليت تتطلب قدرات  قلية 

224-233) 

  5991دراسة الطراونة 
ثر استخدام  لر أتعرج هدفه هلد الدراسة إر ال  

األسئلة املتشعبة اإلجابةت واألسئلة السابر  يف حتصيل طلبة 
 تالصف األول الثاةوي يف ماد  تاريخ األدب والنصوص

املنهج شبه التجرييبت  اختار البا ث سةالدراولتحقيق هدج 
م  جمتمع  وطالبة،  ( طالبا، 142بلغه   شوائية  ينة و 

جتريبية أور  تثالث جممو اتت قسمها البا ث إر الدراسة
درسوا باستعمال األسئلة ذات  وطالبة،  ( طالبا، 32 ددها و 

 وطالبة،  ( طالبا، 33اإلجابة املتشعبةت وجتريبية ثاةية  ددها  
باستعمال األسئلة السابر ت ووابطة درسوا بالطريقة  درسوا

 التقليدية.
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 للتعرج  لر بعديا،  حتصيليا،   د البا ث اختبارا، وأ
مدى حتصيل الطلبة يف ماد  تاريخ األدب والنصوص. وكافأ 

العمر الزمينت ودرجات  متغ،ات:بني جممو ات البحث يف 
 ت.العام السابقت والتحصيل الدراس  لآلباء ولألمها

واستعمل ت استعمل البا ث حتليل التباي  الثنائ و 
طريقة شيفيه للمقارةات البعدية لتحديد اجتاد الفروق. 

 :ةاآلتيإر النتائج الدراسة  هوتولل
جممو ة الطلبة اللي  درسوا باستعمال األسئلة  تفوقه-1

ذات اإلجابة املتشعبة  لر جممو ة الطلبة اللي  درسوا 
 سابر .باستعمال األسئلة ال

جممو ة الطلبة اللي  درسوا باستعمال األسئلة  تفوقه-2
ذات اإلجابة املتشعبة  لر جممو ة الطلبة اللي  درسوا 

 بالطريقة التقليدية.
هناك فرق ذو داللة إ صائية بني جممو ة الطلبة  ليس-4

اللي  درسوا باستعمال األسئلة السابر  وجممو ة الطلبة 
 ليدية.اللي  درسوا بالطريقة التق

  0222 حسندراسة 
هدفه هلد الدراسة إر التعرج  لر فعالية برةامج 
مقرتح يف مهار  طرح السؤال للطالب معلم  الرياويات 
للتعليم االبتدائ   لر اكتساب واستخدام هلد املهار  يف 
التفا ل اللفظ  أثناء تدريس الرياوياتت واستخدمه البا ثة 

ال ظة مهارات التساؤلت ومت املنهج شبه التجرييبت وبطاقة مل
تطبيقها  لر طالب الفرقة الرابعة يف ماد  الرياويات شعبة 

( طالبا، وطالبة،ت ومت استخدام 32التعليم االبتدائ  و ددهم  
( للتحقق م  لحة الفروضت 2واختبار كااختبار  ت( 

 الدراسة:وكان م  أبرع ةتائج 
وجود فروق ذات داللة إ صائية لصاحل متوسطات  -1

 صيل ا مو ة التجريبية.حت

 
 
 

  0220 عزيزدراسة 
ثر استخدام هدفه هلد الدراسة إر التعرج  لر أ

األسئلة السابر  يف اكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات 
 عهد إ داد املعلمات يف ماد  العلوم.والصف األول 

املنهج  البا ثةاستخدمه  الدراسةولتحقيق هدج 
طالبةت قسم   لر  (22 دها  ينة  دو  شبه التجرييبت

جممو تني جتريبية درسه باستعمال األسئلة السابر ت ووابطة 
درسه بالطريقة التقليدية. وكافأت البا ثة بني ا مو تني يف 

العمر الزمينت وحتصيل التخصصات العلميةت  متغ،ات:
 واختبار اللكاءت واختبار املعلومات السابقة.

م  ةوع االختيار  ليا، حتصي اختبارا،  وأ دت البا ثة
فقر ت وبعد تطبيقه  اجله  (22 م  متعدد توون م  

 إر:البياةات باستعمال االختبار التائ ت فتولله 
وجود فروق ذات داللة إ صائية يف اكتساب املفاهيم  -1

 .العلمية ملصلحة ا مو ة التجريبية

  0222 نالشباطات وآخريدراسة 
طرح األسئلة هدفه هلد الدراسة إر تقص  مهار  

الصفية لدى معلم  العلوم والرتبية اإلسالمية والدراسات 
االجتما ية يف املر لتني اإل دادية والثاةوية يف ،افظة مسق  
بسلطنة  مان يف ووء متغ،ات اجلنست والتخصصت واملر لة 
اليت يدرس هبا املعلمت واستخدم البا ثون املنهج الولف ت 

( معلما، ومعلمةت منهم 112وتووةه  ينة الدراسة م   
( معلمةت وقد مت اختيارهم بطريقة .3( معلما،ت و 24 

 شوائيةت ومت استخدام بطاقة املال ظة لتحقيق أهداج هلد 
الدراسةت وجاء م  أهم ةتائج الدراسة: حتقق مهار  الصياغة 

(ت كما حتققه مهار  32934لدى  ينة الدراسة بنسبة  
هار  توييف األسئلة فجاءت (ت أما م12911التتابع بنسبة  

(ت وبالنسبة ملهار  املشاركة فجاءت .1193بنسبة  
(ت كما 22911ار  املواعةة بنسبة (توجاءت مه1.943بنسبة 

 (.23923ن مجيع املهارات حتققه بنسبة إ
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  0229 الدوسريدراسة 
هدفه هلد الدراسة إر التعرج  لر مدى 

مني م  األسئلة استخدام ومتو  طالب الرتبية الفنية املعل
الصفية أثناء تنفيلهم لدروس الرتبية الفنيةت واستخدم البا ث 

ا م  ( طالب، 112املنهج الولف ت وتووةه  ينة الدراسة م   
-1313طالب الرتبية امليداةية اللي  طبقوا ما بني العام 

ت واستخدم البا ث بطاقة املال ظة لتلك الدروس ه.132
شرطة الفيديو املتوفر  بأستوديو اليت مت استعراوها م  خالل أ
 قسم املناهج وطرق التدريس.

 وتولله الدراسة إر  د  ةتائج م  أمهها:
النسبة العامة حلدوث مهار  لياغة األسئلة مقبولة  -1

مقابل  %(2492 كاةه بنسبة   إذلدى أفراد العينة 
 %( م   دم احلدوث.2293 ما ةسبته 

سئلة الصفية النسبة العامة حلدوث مهارات توجيه األ  -2
%( مقابل ةسبة  دم 1492لدى أفراد العينة بنسبة  

 %(.3292  دوث املهارات اليت بلغه 

 السابقة التعليق على الدراسات 
عرض املوجز للدراسات السابقة ميو  ـ  خالل الم

 الدراسة:أن يقدم البا ث  د  مال ظات قد تفيد هلد 
لواقع توفر ةتائج الدراسات السابقة رؤية البا ث  د مه-1

ختصص مهارات األسئلة الشفهية لدى الطالب املعلمني 
الرتبية اإلسالمية والقرآةية(ت و اجة هلا الواقع للتطوير  

 والتحسني.
البا ث م  الدراسات السابقة يف التخطي   استفاد-2

 لدراستهت وتنفيلهات وبناء أدا  الدراسةت واختيار منهجها.  
كل م   الشباطات   ة مع دراسةهلد الدراس تتفق-4

 ( يف.222ت الدوسريدراسة ( و 2224  توآخري
 استخدام املنهج الولف .

( و 2222هلد الدراسة مع دراسة كل م    س ت  تتفق-3
( يف استخدام الطالب املعلمني كعينة .222ت الدوسري
 للدراسة.

( يف بيئة .222ت الدوسريهلد الدراسة مع دراسة  تتفق-1
 ية السعودية. التطبيق اململوة العرب

 أهنا يف السابقة الدراسات بقية    احلالية الدراسة ختتلف-2
  سب- السعودية العربية اململوة يف الو يد  الدراسة
درجة توفر مهارات  موووع تناوله اليت – البا ث  لم

األسئلة الصفية الشفهية لدى طالب الرتبية اإلسالمية 
 املعلمني يف املر لة االبتدائية.

 ت الدراسةإجراءا
التعريف ت و ملنهج الدراسة  روا،  اجلزءهلا  يتضم 

بعه تُ يتضم   روا، لإلجراءات اليت ا الدراسةت كماجتمع و
 واملعاجلة اإل صائية. الدراسةت ا بناء أديف 

  الدراسة منهج 
تنتم  هلد الدراسة إر فئة الدراسات الولفية 

 " :( أن املنهج الولف  هو122ت2212ت  العساجويلكر 
ظاهر  معالر  بقصد ولفها اللي يقوم فيه البا ث بدراسة 

 ."وتفس،ها
   الدراسة مجتمع 

 بار     مجيع الطالب املعلمني يف  ختصص  
الرتبية اإلسالمية والقرآةية( يف الفصل الدراس  الثاين م  العام 

 ( طالبا،.22ت والبالغ  ددهم  1343-1344الدراس  
 أداة الدراسة 

هللد الدراسة  أدا ، طاقة املال ظة مت ا تماد ب
ه العديد م  العبارات اليت تصف كل منها مهار  م  نتضم

مهارات األسئلة الصفية الشفهيةت وع ه  لر  سة ،اور 
رئيسة ه   الصياغةت التوييفت التتابعت املواعةةت املشاركة(ت 

األدبيات املرتبطة ووووع ا تمد البا ث يف تصميمها  لر 
  ختصص لر الطالب املعلمني  مال ظاتهالدراسةت و 
 ت (إسالميةدراسات 

 الدراسة صدق أداة 
م   تما أ د األدا  قيسويقصد بالصدق أن ت

قيس الوظيفة اليت أ د لقياسهات وال ت ت أيفعال، أجل قياسه 
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والصدق يف هلا اإلطار يعين إر أي  تاخمتلف،  ئ،اقيس شيت
قصد  ر قياس مادرجة يستطيع هلا االختبا ةمدى أو إر أي
 ) 1324ت1.2ت الرمح   بد .أن يقاس به

وللتأكد م  لدق بطاقة املال ظة قام البا ث 
بعرض البطاقة  لر جممو ة م  احملومني م  أ ضاء هيئة 

( أ ضاءت كما .التدريس بولية املعلمني بالرياض و ددهم  
مت  روها  لر جممو ة م  مشريف الرتبية اإلسالمية بوعار  

( مشرفنيت وبناء،  لر مال ظات 3التعليم و ددهم  الرتبية و 
وتوجيهات احملومني مت التأكد م  لدقها الظاهري ومت 

( 1امللحق رقم   اةظرا تماد لياغة البطاقة بصورته النهائية 
 بعد إجراء التعديالت  لر لياغة فقرتني منها.

ومت اإلجابة  لر فقرات بطاقة املال ظة وفق تدرج 
 ا،ت كب، ت متوسطةت قليلةت منعدمة(. اس   كب،  جد

 ة:اآلتيولتمثيل تلك البدائل رقميا،ت أ طاها البا ث القيم 
 درجة التوافر كب،  جدا،. ( تُعد  1  القيمة-1
 درجة التوافر كب، . تُعد  ( 3  القيمة-2

 درجة التوافر متوسطة. تُعد  ( 4  القيمة-4

 درجة التوافر قليلة. تُعد  ( 2  القيمة-3

 درجة التوافر منعدمة. تُعد  ( 1  القيمة-1

وسيتم تفس، النتائج لإلجابة  لر أسئلة الدراسة 
 سب تسلسلها م  خالل متوسطات إجابات أفراد العينة 
 لر فقرات االستباةةت وسيتم التعامل مع تلك املتوسطات 

اس  اس  األبعادت واللي استخدم تنظيم يتوافق مع مقيوفق 
 :اآليت لر النحو  وهوات املماثلة يف أغلب الدراس

( توون درجة 1932  ( إر1جاء املتوس  ما بني   إذا-1
 التوافر منعدمة.

( توون 2922  ( إر1931جاء املتوس  ما بني   إذا-2
 درجة التوافر قليلة.

( توون 4932  ( إر2921جاء املتوس  ما بني   إذا-4
 درجة التوافر متوسطة.

( توون 3922  ( إر4931بني   جاء املتوس  ما إذا-3
 درجة التوافر كب، .

( توون درجة 1  ( إر3921جاء املتوس  ما بني   إذا-1
 كب،  جدا،.التوافر  

كما مت التأكد م  االتساق الداخل  لبطاقة 
( إلجياد  ب،سوناملال ظة م  خالل استخدام معامل ارتباط 

 ر.معامل ارتباط كل  بار  مع الدرجة الولية للمحو 
 

 (5)جدول 
 قيم معامل ارتباط )بيرسون( للعالقة بين كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمحور

محور مهارات صياغة  الرقم 
 األسئلة الصفية الشفهية

محور مهارات  الرقم
تكييف األسئلة 
 الصفية الشفهية

محور مهارات تتابع  الرقم
األسئلة الصفية 

 الشفهية

محور مهارات  الرقم
ازنة في األسئلة المو 

 الصفية الشفهية

محور مهارات  الرقم
المشاركة في األسئلة 

 الصفية الشفهية
1 23** . 2.** 13 31** 1. 24** 42 31** 
2 32** 12 32** 11 .2** 22 32** 41 21** 
4 22** 11 32** 12 3.** 21 .1** 42 31** 
3 22** 12 31** 12 31** 22 33** 44 32** 
1 23** 14 32** 13 31** 24 .2**   
2 23**     23 32**   
2 24**     21 22**   
3 22**     22 .2**   
      22 32**   
      23 32**   
      2. 2.**   
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 0.0.دالة عند مستوى ** 
أن كل  بار  ( 1السابق رقم  يتضح م  اجلدول 

يا، مع ترتب  ارتباطا، داال، إ صائ بطاقة املال ظةم   بارات 
وهلا يدل  لر (ت 2921 ند   الدرجة الولية للمحور

ويش، إر الصدق الداخل   البطاقةاالتساق الداخل  لفقرات 
  .للبطاقة

 ثبات أداة الدراسة 
وهو ومان احلصول  لر ةفس النتائج تقريبا، إذا 

أكثر م  مر   لر ةفس ا مو ة م   األدا أ يد تطبيق 
مدى االتساق يف اإلجابة  أو األفراد حته ظروج متماثلةت

طبقه  د  مرات يف ما م  قبل املستجيب إذا  األدا  لر 
 .هاةفس الظروج

( أن  ساب الثبات 1312ت222تويرى  احلارث 
بطريقة ألفا  طريقة االتساق الداخل ( هو أفضل التقديرات 

 امالة حلساب الثبات وأكثرها شيو ا، يف بعض املواقف.
ال ظة قام البا ث باختيار وحلساب ثبات بطاقة امل

 ينة  شوائية استطال ية م  الطالب املعلمني ختصص 
ت ومت تطبيق البطاقة  ليهمت وبعد وقرآةية(إسالمية   دراسات

االختبار باستخدام معامل  ذلك مت  ساب معامل ثبات
( وه  391.بلغه ةسبة الثبات   إذلفا كروةباخ(ت ثبات  أ

 ةسبة ثبات  الية.
 حصائية المعالجة اإل

ة يف هلد اآلتيقد مت استخدام األساليب اإل صائية 
 الدراسة:

( إلجياد معامل ارتباط كل  بار   ب،سونارتباط  معامل-1
مع الدرجة الولية للمحور وذلك للتأكد م  االتساق 

 الداخل  لبطاقة املال ظة.

لفا كروةباخ( وذلك لقياس ثبات معامل ثبات  أ  ساب-2
 أدا  االختبار.

والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات  التورارات-4
املال ظني  لر كل مهار  م  املهارات املتضمنة يف بطاقة 

 املال ظة.
( ONE-WAY ANOVA ادي  حتليل التباي  األ استخدام-3

لداللة الفروق بني متوس  اإلجابات باختالج متغ، 
 املعدل الرتاكم  للطالب املعلمني.

 ومناقشتها ةالدراس نتائج
يعرض هلا اجلزء النتائج اليت تولل إليها البا ث 
بعد تطبيق بطاقة املال ظة  لر الطالب املعلمني للتعرج 
 لر درجة توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى 

 طالب الرتبية اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية.
 وقد تضم  هلا اجلزء ما يأيت:

ئج اليت تولل إليها البا ث لإلجابة  لر النتا  رض-أوال، 
 السؤال الرئيس للدراسة وفرويتها.

النتائج اليت تولل إليها البا ث ملعرفة مدى  مناقشة-ثاةيا، 
 حتقيق الدراسة ألهدافها.

 الدراسة   أواًل  نتائج
 لر السؤال الرئيس للدراسة: ما درجة توفر  اإلجابة-1

طالب الرتبية  مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى
 االبتدائية؟اإلسالمية املعلمني يف املر لة 

هلا السؤال استخدم البا ث  ولإلجابة   
التورارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملعرفة درجة 
توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى طالب الرتبية 

 اإلسالمية املعلمني يف املر لة االبتدائية.
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 (0) جدول
ين في المرحلة يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب لدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلم

 االبتدائية في مجال الصياغة
المتوسط  درجة التوافر المهارة م

 الحسابي
 الترتيب

 مةمنعد قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 1 1.28 - 8 11 82 9 ت يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة واوحة. 1

% 1..1 81.2 88.2 1.2 - 

 2 4922 - 2 11 21 12 ت يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة ،دد . 8
% 1.92 3293 2393 1191 - 

ـــــــم مـــــــا ووـــــــعه لقياســـــــه  1 ـــــــب املعل تقـــــــيس أســـــــئلة الطال
 (.  لادقة

 3 4913 - . 12 21 2 ت
% 1191 3391 2491 1294 - 

 3 4913 - 2 12 21 2 ت يقوم الطالب املعلم بصياغة أسئلة قابلة للقياس. 4
% 1491 3293 4292 1491 - 

يبتعــد الطالــب املعلــم  ــ  لــياغة أســئلة توــون إجابتهــا  8
 بنعم أو ال.

 3 .492 - 3 24 13 2 ت
% 1491 4392 3392 292 - 

 4 4912 - . 11 22 2 ت يبتعد الطالب املعلم    لياغة أسئلة ةاقصة. 6
% 1191 1292 2192 1294 - 

ــــــة  . يبتعــــــد الطالــــــب املعلــــــم  ــــــ  لــــــياغة األســــــئلة املو ي
 لإلجابة.

 3 4913 - 3 24 13 2 ت
% 1491 4392 3392 292 - 

 2 4932 - . 12 24 3 ت ة.يبتعد الطالب املعلم    لياغة األسئلة املركب 2
% 292 3392 4293 1294 - 

 4911 متوس  مجيع فقرات ،ور الصياغة
( يتضح ما 2م  خالل النظر للجدول السابق رقم  

 يأيت:
تراو ه متوسطات مجيع اإلجابات  لر فقرات 

 ددها  الصياغة والبالغ،ور توفر مهارات األسئلة يف جمال 
( أي ما بني درجة .492( و  4931( فقرات ما بني  3 

 توافر  كب، ( و  متوسطة(.
ن ( أي إ4911فقرات هلا احملور هو   متوس  مجيع

الصياغة  ينة الدراسة ترى بأن مهارات األسئلة يف جمال 
 كب، (.بدرجة  لدى الطالب املعلمني  متوافر 

جاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة يف جمال 
الب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة الط الصياغة  يقوم

( ودرجة توافرها  كب، (ت 4931واوحة( وكان متوسطها  

اجتناب وتتضم  لياغة األسئلة الشفهية بطريقة واوحة 
التحفظ م  طلب الرأي الشخص  للتلميل ت و اجلمل املعقد 

اجتناب احلشو يف بناء ت و يف مسائل تفوق مستواد املعريف
ت استخدام اجلمل املنفية دون داع االستغناء   ت و السؤال

ا رتام قوا د ت و الختصار يف السؤالت وااجتناب التورارو 
االبتعاد    األسئلة الغامضة وكللك ت التعب، العريب الفصيح

 .اليت تتعدد تفس،ات التالميل  نها
( " إر أن األسئلة اليت 1.32ت13ويش،  ريتش ت 

التايل  ملية التعلمت ال تصاغ بعناية حت، التالميل وتعوق ب
واملعلم اللي ال يويل لياغة األسئلة  ناية كافية حيرم تالميلد 

 م  فرص  ديد  لتنميه مهارات التفو، لديهم".
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الطالب املعلم    لياغة أسئلة   يبتعدأما مهار  
توون إجابتها بنعم أو ال( فقد جاءت يف املرتبة األخ،  م  

( .492متوسطها   ت وكانالصياغةمهارات األسئلة يف جمال 
ودرجة توافرها  متوسطة( وابتعاد الطالب املعلم    لياغة 

أسئلة توون إجابتها بنعم أو ال يسا د  لر تنمية تفو، 
التالميل باملستوى املطلوب؛ فهلا األسلوب املغلق يف طرح 
األسئلة ال يسا د  لر الولول بالتالميل إر مستويات 

 التفو، العليا.
 (2) جدول

ين في المرحلة يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب لدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلم
 االبتدائية في مجال التكييف

المتوسط  درجة التوافر المهارة م
 الحسابي

 الترتيب
 مةمنعد قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

يطرح الطالب املعلم األسـئلة  سـب مسـتوى  9
 لغة التالميل.

 1 3922 - - 2 02 02 ت
% 83.5 52.2 11.52 - - 

يطــرح الطالــب املعلــم األســئلة  ســب طبيعــة  12
 الدرس.

 2 3923 - 0 7 82 18 ت

% 05.2 57.7 18.5 8.3 - 

يعــــدل الطالــــب املعلــــم الســــؤال الــــلي يســــاء  11
 فهمه.

 3 49.2 - 2 12 22 11 ت
% 2192 119. 2491 493 - 

يطرح الطالب املعلم األسـئلة  سـب مسـتوى  18
 قدرات التالميل.

 1 4921 - 2 12 21 . ت
% 1294 3391 2491 1191 - 

يطرح الطالب املعلم األسـئلة  سـب مسـتوى  11
 الدراس .الصف 

 4 49.2 - 2 . 42 11 ت
% 2192 1292 1294 493 - 

 49.3 متوس  مجيع فقرات ،ور التوييف

( يتضح ما 4م  خالل النظر للجدول السابق رقم  
 يأيت:

تراو ه متوسطات مجيع اإلجابات  لر فقرات 
 ددها  التوييف والبالغ،ور توفر مهارات األسئلة يف جمال 

( أي ما بني درجة 49.2( و  3922( فقرات ما بني  1 
  (.ا( و  وكب، توافر  كب،  جد، 

ن ( أي إ49.3فقرات هلا احملور هو   متوس  مجيع
التوييف  ينة الدراسة ترى بأن مهارات األسئلة يف جمال 

 كب، (.بدرجة  لدى الطالب املعلمني  متوافر 

جاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة يف جمال 
يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب مستوى لغة التوييف  

( ودرجة توافرها  كب،  3922متوسطها  التالميل( وكان 

جدا،(ت وم  الضروري أن يقوم املعلم بطرح أسئلة توون 
اهم اللغويت وتوون األلفاظ مألوفة لدى تو سمل ة، مناسب

؛  ىت يتمو  املعلم م  ووم   دود خرباهتم تالتالميل
 حتقيق أهداج درسه بدرجة  الية.

أما مهار   يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب 
مستوى قدرات التالميل( فقد جاءت يف املرتبة األخ،  م  

( 4921متوسطها   التوييفت وكانمهارات األسئلة يف جمال 
السؤال ودرجة توافرها  كب، (ت فينبغ   لر املعلم لياغة 

ةضجهم  مستوىو  التالميلتمستوى تفو،  ليتناسب مع
ال أن  تووم   دود خرباهتم تمستواهم الدراس و  تالعقل 

 ا،.تعجيزي يوون سؤاال، 
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 (4)جدول 
ين في المرحلة يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب لدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلم

 االبتدائية في مجال التتابع
المتوسط  جة التوافردر  المهارة م

 الحسابي
 الترتيب

 منعدمة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
يستخدم الطالب املعلـم األسـئلة الـيت تسـا د  14

 مــــــعيف مراجعــــــة الــــــدروس الســــــابقة لربطهــــــا 
 الدرس احلايل.

 1 4931 - - 12 42 2 ت
% 1191 1292 4293 - - 

 4 4921 - 3 12 22 2 ت دية.يستخدم الطالب املعلم األسئلة التمهي 18
% 1191 1292 4293 292 - 

يطرح الطالب املعلم األسـئلة بطريقـة متدرجـة  16
 م  السهل إر الصعب.

 2 4922 - 4 22 12 11 ت
% 2192 4293 3294 193 - 

يســــــتخدم الطالــــــب املعلــــــم األســــــئلة بطريقــــــة  .1
 متسلسلة.

 3 4922 - 2 21 12 3 ت
% 1193 4292 3391 493 - 

 1 4941 2 12 13 22 2 ت يستخدم الطالب املعلم األسئلة التلخيصية. 12
% 1191 4391 229. 1.92 493 

 4921 متوس  مجيع فقرات ،ور التتابع
( يتضح ما 3م  خالل النظر للجدول السابق رقم  

 يأيت:
تراو ه متوسطات مجيع اإلجابات  لر فقرات 

( 1 ددها   التتابع والبالغئلة يف جمال ،ور توفر مهارات األس
( أي ما بني درجة توافر 4941( و  4931فقرات ما بني  

  كب، ( و  متوسطة(.
ن ( أي إ4921فقرات هلا احملور هو   متوس  مجيع

 التتابع متوافر  ينة الدراسة ترى بأن مهارات األسئلة يف جمال 
 كب، (.بدرجة  لدى الطالب املعلمني 

رتبة األور م  مهارات األسئلة يف جمال جاء يف امل
يستخدم الطالب املعلم األسئلة اليت تسا د يف التتابع  

الدرس احلايل( وكان  معمراجعة الدروس السابقة لربطها 
املعلم ( ودرجة توافرها  كب، (ت ويستخدم 4931متوسطها  

رب  معلومات الطالب السابقة ل ؛سئلةالنوع م  األ هلا
  .درس اجلديد م  خالل أسئلة املقارةة واملواعةةوعلومات ال

 يستخدم الطالب املعلم األسئلة  أما مهار 
التلخيصية( فقد جاءت يف املرتبة األخ،  م  مهارات األسئلة 

( ودرجة توافرها 4941يف جمال التتابعت  وكان متوسطها  
يطلب املعلم م  التالميل تلخيص فينبغ  أن   متوسطة(ت

إّما كل املوووع أو فقر  منهت وقد يستغىن  تيا، املوووع شفه
ت للموووع باألسئلة اجلزئية الشاملة    هلد امطو  اكتفاء، 

مة اليت ينبغ   لر املعلم اجليد هم  األمور امل وهلا التلخيص
فللك يسا د التالميل  لر تركيز  ؛مرا اهتا يف هناية احلصة

ويعزع م  فرص ة فيهت اههم  لر النقاط والعنالر الرئيساةتب
وهلا يتطلب م  املعلم  س   تتلكرهم هلا وتثبيتها يف اللاكر 

 تتوقيته للدرس  ىت ال تضيع  ليه فرلة  مل تلخيص له
املعلومات تظل يف اللاكر  قص،  املدى ما مل حيدث هلا ف

تعزيز بالدرجة اليت ميو  هبا أن ختزن يف اللاكر  بعيد  املدى. 
 (2222 الرتتوري والقضادت 
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 (1)جدول 
ين في المرحلة يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب لدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلم

 االبتدائية في مجال الموازنة
المتوسط  درجة التوافر المهارة م

 الحسابي
 الترتيب

 منعدمة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
يســـــــــــتخدم الطالـــــــــــب املعلـــــــــــم أســـــــــــئلة ذات  19

 مستويات مناسبة لتحقيق اهلدج.
 1 .492 - 3 11 22 2 ت
% 1491 1292 2393 292 - 

يــواعن الطالــب املعلــم يف أســئلته بــني جواةــب  82
 النمو الثالثة  املعرفية والوجداةية واملهارية(.

 1 4932 2 2 22 12 2 ت

% 1491 4292 4391 1191 493 

أن يطرح الطالب املعلم أسـئلته ييـث تتنـاول  81
 فهــم- تــلكرمجيــع مســتويات اجلاةــب املعــريف 

 تقومي(. –تركيب  –حتليل  –تطبيق  –

 12 4914 3 . 21 12 2 ت

% 1191 2491 3293 1294 292 

أن يطرح الطالب املعلم أسـئلته ييـث تتنـاول  88
اين مجيــــــــــــــع مســــــــــــــتويات اجلاةــــــــــــــب الوجــــــــــــــد

 –التقــــــــــــدير  – االســــــــــــتجابة- االســــــــــــتقبال
 التخصيص(. –التنظيم 

 3 4911 2 12 12 22 3 ت

% 7.7 83.5 11.02 82.3 8.3 

أن يطرح الطالب املعلم أسـئلته ييـث تتنـاول  81
- املال ظـةمجيع مستويات اجلاةب املهـاري 

ـــــة ـــــة  –االســـــتجابة املوجهـــــة  – التهيئ  –اآللي
 (.عاإلبدا -املركبةاالستجابة 

 2 .492 - 12 12 21 1 ت

% .92 3293 1.92 4293 - 

 2 4943 - 11 13 24 3 ت يستخدم الطالب املعلم أسئلة املقارةات. 84
% 292 3392 229. 2192 - 

يهــتم الطالــب املعلــم وشــاركة أغلــب التالميــل  88
  ند توجيهه لألسئلة.

 2 4921 2 3 14 23 . ت
% 1294 3292 2192 292 493 

 3 4911 2 12 11 13 1 ت يستخدم الطالب املعلم أسئلة التصنيف. 86
% .92 4392 2192 4293 493 

يرا ـــــ  الطالـــــب املعلـــــم  نـــــد طـــــرح األســـــئلة  .8
 الفروق الفردية بني التالميل.

 3 4933 - 12 12 12 . ت
% 1294 4292 4293 1.92 - 

 11 4922 3 14 12 13 3 ت ر .يستخدم الطالب املعلم األسئلة الساب 82
% 292 229. 4292 2192 292 

ا مـــ  األســـئلة يســـتخدم الطالـــب املعلـــم  ـــدد،  89
 يتناسب مع عم  احلصة.

 4 4913 - 3 22 22 2 ت
% 1191 4391 3294 292 - 

 4941 متوس  مجيع فقرات ،ور املواعةة
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 يأيت: ( يتضح ما1م  خالل النظر للجدول السابق رقم     
تراو ه متوسطات مجيع اإلجابات  لر فقرات 

 ددها  املواعةة والبالغ،ور توفر مهارات األسئلة يف جمال 
( أي ما بني درجة 4922( و  .492( فقر  ما بني  11 

 توافر  كب، ( و  متوسطة(.
 أي إن( 4941متوس  مجيع فقرات هلا احملور هو  

 املواعةة متوافر يف جمال  ينة الدراسة ترى بأن مهارات األسئلة 
 متوسطة(.بدرجة  لدى الطالب املعلمني 

جاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة يف جمال 
املواعةة  يستخدم الطالب املعلم أسئلة ذات مستويات مناسبة 

( ودرجة توافرها .492لتحقيق اهلدج( وكان متوسطها  
معينا، يف   كب، (ت ويعد استخدام السؤال اللي حيقق هدفا، 

مستوى معني م  مستويات اجلاةب املعريف أو الوجداين أو 
املهاري م  أهم مهارات األسئلة الصفية الشفهيةت وهلا 
حيتاج م  املعلم أن خيط  لدرسه بشول جيد؛  ىت يستطيع 
حتقيق األهداج املنشود  واملتوقعةت فم  خالل التخطي  

غ األسئلة الصفية يضع املعلم أهداج درسه أمام ةاظريهت ويصي

املناسبة لول مستوى م  مستويات تلك األهداج واليت 
ميو  أن يطر ها  لر تالميلد بعد شر ه جلزء م  درسه 
ليتأكد م  حتقيقهم لتلك األهداجت فهدج يف مستوى 

 ال يناسبه سؤال يقيس مستوى أد ى كمستوى التقومي مثال، 
 املعرفة أو الفهم.

ملعلم األسئلة السابر ( أما مهار   يستخدم الطالب ا
فقد جاءت يف املرتبة األخ،  م  مهارات األسئلة يف جمال 

( ودرجة توافرها  متوسطة(ت 4922املواعةةت وكان متوسطها  
سا د ويستخدم هلا النوع م  األسئلة بطريقة متسلسلة مما ي

هنا تولد إة أةواع خمتلفة م  التفو،ت كما  لر ممارس التالميل
إجابات  التالميلا ما يعطر وث،، ف ؛ا وجمديا، ممتع، ةقاشا لفيا، 

أولية للسؤال اللي يطر ه املعلم توون سطحيةت أو غ، 
غ، متأكد م  إجابته  التلميلأو يوون  تأو جزئية تلحيحة

ا م  هلد اللي يعط  أي،  للتلميلوجه يوم  املفيد أن  ت نها
  يها غور معرفته ييث ةتيقفسرب ياإلجابات أسئلة أخرى 

ويسمر مثل هلا النوع م   تويتصرج يف ووئها تمنها
 .األسئلة باألسئلة السابر 

 (6)جدول 
ين في المرحلة يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب لدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلم

 االبتدائية في مجال المشاركة
المتوسط  درجة التوافر المهارة م

 الحسابي
 الترتيب

 منعدمة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
يســـتخدم الطالـــب املعلـــم مـــ  وـــم  أســـئلته  12

 أسئلة إلثار  الدافعية.
 1 4924 - 4 11 22 2 ت
% 1491 119. 2393 193 - 

ال يوجـــه الطالـــب املعلـــم أســـئلة تســـا د  لـــر  11
 ية.اإلجابات اجلما 

 3 .491 - 11 22 12 2 ت
% 493 4292 3294 2192 - 

يـــــواعن الطالـــــب املعلــــــم  نـــــد طـــــرح األســــــئلة  18
إلجابـــــــــــــات التالميـــــــــــــل املتطـــــــــــــو ني وغـــــــــــــ، 

 املتطو ني.

 4 4942 - 3 23 12 4 ت

% 193 4292 1493 292 - 

ـــــه األســـــئلة بعـــــد  11 ـــــد الطالـــــب املعلـــــم توجي يعي
مـــني  ـــ  اإلجابـــة  نهـــا لتالميـــل آخـــري  ،ج

 املشاركة لتشجيعهم.

 2 4924 - 3 13 24 2 ت

% 1491 3392 4392 292 - 
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 4933 متوس  مجيع فقرات ،ور املشاركة
 يأيت:( يتضح ما 2م  خالل النظر للجدول السابق رقم    

تراو ه متوسطات مجيع اإلجابات  لر فقرات ،ور     
( 3 ددها   لغاملشاركة والباتوفر مهارات األسئلة يف جمال 

( أي ما بني درجة توافر .491( و  4924فقرات ما بني  
  كب، ( و  متوسطة(.

 أي إن( 4933متوس  مجيع فقرات هلا احملور هو  
 ينة الدراسة ترى بأن مهارات األسئلة يف جمال املشاركة 

 كب، (.بدرجة  متوافر  لدى الطالب املعلمني 

ألسئلة يف جمال جاء يف املرتبة األور م  مهارات ا
املشاركة  يستخدم الطالب املعلم م  وم  أسئلته أسئلة 

( ودرجة توافرها 4924إلثار  الدافعية( وكان متوسطها  
 وهلد النو ية م  األسئلة توون ذات جواب متعدد كب، (ت 

(divergent Questions) ،ت وه  مشجعة  لر التفو
 وس  املتنوعت ويوجد لول سؤال أكثر م  جوابت  لر

 لر  األسلوبويعتمد هلا ت األسئلة ذات اجلواب احملدد
يف   ءظاهر  ما وحيور الش أو  ءلش أكثر آو رض لورتني 

ل الطلبة    هلا أويس يس،،اا تلك الصورتني حتوير،  إ دى
 هدفعيو  التلميلث، ياالختالج اللي  صل وهلا  آوالتحوير 

  .يف الصف املشاركةحنو 
لطالب املعلم أسئلة تسا د أما مهار   ال يوجه ا

 لر اإلجابات اجلما ية( فقد جاءت يف املرتبة األخ،  م  

( .491مهارات األسئلة يف جمال املشاركةت وكان متوسطها  
ودرجة توافرها  متوسطة(ت فأثناء املناقشات الصفية يطرح 

أن جييب أ دهم حيددد   املعلم أسئلة  لر تالميلدت ويفرتض
ستمعونت ولو  يف معظم احلاالت جند أةه املعلم واآلخرون ي

 ند طرح السؤال جييب العديد م  التالميل  ليه دون إذن 
وخيتل  يف هلد اإلجابة الوالم الصحيح باماطئ واأللوات 
العالية واملنخفضة فتؤدي إر تشويش يف الصف وإوعاج 
مردود التعلمت فاإلجابات اجلما ية تؤدي إر خلق  ادات 

منها  دم ا رتام رأي اآلخري ت وقطع كالمهم  اجتما ية سيئة
قبل أن يوتملت مما يؤدي إر االستخفاج بآرائهمت و دم 
مرا ا  قوا د النقاش الصحيح واملثمرت ولووهنا ظاهر  مز جة 
لول م  املعلم والتالميلت جيب  لر املعلم أن يعوِّد تالميلد 

أسئلته  لر االبتعاد  نهات كما ينبغ   ليه أن يقوم بصياغة 
بأسلوب مينع اإلجابات اجلما يةت وأن حيدد التلميل قبل طرح 

 السؤال.
 اإلجابة على فرضية الدراسة  -2

ال توجد فروق ذات داللة إ صائية بني متوس  
درجات توفر مهارات األسئلة الشفهية لدى الطالب املعلمني 

ا ملتغ، املعدل الرتبية اإلسالمية والقرآةية( تبع،  ختصص 
 كم .الرتا 

 (1)جدول 
اسة باختالف يبين اختبار تحليل التباين اآلحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب المعلمين في محاور الدر 

 المعدل
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
مستوى  قيمة )ف(

 الداللة
األسئلة الصفية  مهارات

 يف جمال الصياغة
 2921 19222 339322 2 3.9223 بني ا مو ات
 239241 .3 .1424921 داخل ا مو ات

مهارات األسئلة الصفية 
 يف جمال التوييف

 2932 29223 29411 2 39242 بني ا مو ات
 129434 .3 1229314 داخل ا مو ات

مهارات األسئلة الصفية 
 التتابع  يف جمال

 2922 19134 139223 2 429142 بني ا مو ات
 129122 .3 1.29112 داخل ا مو ات
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مهارات األسئلة الصفية 
 يف جمال املواعةة 

 2941 19132 1229321 2 2219241 بني ا مو ات
 .339.3 .3 31229122 داخل ا مو ات

مهارات األسئلة الصفية 
 يف جمال املشاركة 

 2923 19414 39133 2 .12923  مو اتبني ا
 29112 .3 .4139.2 داخل ا مو ات

 2922 19422 2239242 2 12129323 بني ا مو ات مجيع احملاور
 .3129.2 .3 .223329.2 داخل ا مو ات

( يال ظ 2م  خالل النظر للجدول السابق رقم  
درجة   دم وجود فروق ذات داللة إ صائية بني متوسطات

توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني يف كل 
،ور م  ،اور الدراسة ويف ا موع الول  للمحاور يعود 
الختالج معدالت الطالب املعلمنيت وروا يعود السبب يف 
ذلك إر طبيعة  ملية التعلم والتعليم املستخدمة يف مقررات 

ياض واليت تعتمد يف الربةامج الرتبوي لولية املعلمني بالر 
الغالب  لر احلفظ وليس  لر التطبيق العمل  للمهارات 

 ومنها مهار  األسئلة الصفية.  
 الدراسة   ثانيًا  مناقشة نتائج

جاء ،ور مهار  لياغة األسئلة الصفية يف املرتبة الثالثة  -1
( ودرجة 4911م  بني ،اور الدراسة اممسة وتوس   

يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة  توافر   كب، (ت وجاء
يف جمال الصياغة    يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة 
بطريقة واوحة(ت ودرجة توافرها  كب، (ت وهلا يتفق مع 

(  لر أن 2223ت122ما جاء يف دراسة   قطام ت
األدا  احملركة للتعلم والتعليمت  لياغة السؤال اجليد ونزلة

يصبح معلما، مؤهال، تأهيال، لا كل معلم وه  مهار  حيتاجه
ت كما ختتلف هلد النتيجة مع ما تولله إليه دراسة جيدا، 

(ت م  ةتائج ومنها: أن لياغة 1.33ت222  مرس ت 
 يف  نياألسئلة كان يشوهبا الوث، م   دم الوووحت 

جاءت مهار    يبتعد الطالب املعلم    لياغة أسئلة 
 املرتبة األخ،  م  مهارات توون إجابتها بنعم أو ال( يف

األسئلة يف جمال الصياغةت  ودرجة توافرها  متوسطة(ت 
( واليت أشار فيها 2..1وهلا ما يتفق مع دراسة  امليفةت

إر العديد م  املشوالت اليت تواجه املعلمني وذكر منها: 

استخدام أسئلة  ةعم أو ال ( واليت تشجع التالميل  لر 
 مستويات اجلاةب املعريف وهو التخمني وتأيت يف أد ى

التلكرت مما يعين أن االقتصار  ليها جيعل التالميل 
 ،دودي التفو،.

جاء ،ور مهار  توييف األسئلة الصفية يف املرتبة األور  -2
( ودرجة 49.3م  بني ،اور الدراسة اممسة وتوس   

توافر   كب، (ت وجاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة 
يف جمال التوييف   يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب 
مستوى لغة التالميل(ت ودرجة توافرها  كب،  جدا،(ت وهلا 

(ت بأن ..ت 1322يتفق مع ما جاء يف دراسة   الفهيدت
 لر املعلم أن يرا   التفاوت يف مستويات املتعلمني 
اللغويةت وأن يعمل  لر توييف لغة السؤال ومستواد تبعا، 

كت أما مهار   يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب للل
مستوى قدرات التالميل( فقد جاءت يف املرتبة األخ،  
م  مهارات األسئلة يف جمال التوييفت ودرجة توافرها 

وهلا يتفق مع ما جاء يف دراسة   كب، (ت
(ت فقد  صله هلد املهار  يف 111ت 1322الفهيدت 

ةه ةسبة حتققها ر  دائما،(ت وكادراسته  لر تقدي
 3391.)% 
جاء ،ور مهار  تتابع األسئلة الصفية يف املرتبة الثاةية م   -4

( ودرجة توافر 4921بني ،اور الدراسة اممسة وتوس   
كب، (ت وجاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة يف  

جمال التتابع   يستخدم الطالب املعلم األسئلة اليت تسا د 
الدرس احلايل(ت  معدروس السابقة لربطها يف مراجعة ال

واتفقه هلد النتيجة مع ما ذكرد ودرجة توافرها  كب، (ت 
يرى ورور  " اال تناء  إذ(ت 113ت 1322الفهيدت 
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باستخدام األسئلة الصفية الشفهية يف خمتلف مرا ل 
احلصة الدراسية؛ ملراجعة الدرس السابق والتمهيد للدرس 

 الدرست ويف هنايته"ت أما مهار  اجلديدت وبعد كل فقر  يف
 يستخدم الطالب املعلم األسئلة التلخيصية( فقد جاءت 
يف املرتبة األخ،  م  مهارات األسئلة يف جمال التتابعت  

وهلا يتفق مع ما جاء يف  تودرجة توافرها  متوسطة(
( واليت جاء م  1..1و بد املقصودت دراسة  إبراهيم

ألسئلة اليت يطر ها وم  ةتائجها وجود وعف يف ا
 املعلمون كتلخيص للدرس. 

جاء ،ور مهار  مواعةة األسئلة الصفية يف املرتبة امامسة  -3
( ودرجة 4941مسة وتوس   م  بني ،اور الدراسة ام

متوسطة(ت وجاء يف املرتبة األور م  مهارات توافر  
األسئلة يف جمال املواعةة  يستخدم الطالب املعلم أسئلة 

مستويات مناسبة لتحقيق اهلدج( ودرجة توافرها ذات 
لد النتيجة مع ما جاء يف دراسة  كب، (ت واتفقه ه

( يف أن  ينة الدراسة متونه م  تلك .222الدوسريت 
%(ت أما مهار  4291املهار  بدرجة جيد  وبنسبة  

 يستخدم الطالب املعلم األسئلة السابر ( فقد جاءت يف 
ات األسئلة يف جمال املواعةةت ودرجة املرتبة األخ،  م  مهار 

توافرها  متوسطة(ت وقد يعود السبب يف  دم استخدام 
الطالب املعلم ملثل تلك األسئلة بدرجة كافية؛ إر  اجة 

ها. سئلة إر وقه طويل يف اإلجابة  نمثل تلك األ
واتفقه ةتائج هلد الدراسة مع ما ورد يف ةتائج دراسة 

(ت م  1321ت بل السن( ودراسة 2222ت   س 
 اخنفاض درجة التمو  م  تلك املهار .

جاء ،ور مهار  املشاركة يف املرتبة الرابعة م  بني ،اور  -1
( ودرجة توافر   كب، (ت 4933الدراسة اممسة وتوس   

وجاء يف املرتبة األور م  مهارات األسئلة يف جمال 
لة املشاركة  يستخدم الطالب املعلم م  وم  أسئلته أسئ

إلثار  الدافعية(ت ودرجة توافرها  كب، (ت وهلا خيتلف مع 
(ت 4..1ما جاء يف دراسة كل م    بد احلافظت 

جاء فيها أن حتقيق هلد  ( اليت1311 ودراسة   بدت
قل م  مستوى التحقق املطلوبت أما مهار   ال املهار  أ

يوجه الطالب املعلم أسئلة تسا د  لر اإلجابات 
اءت يف املرتبة األخ،  م  مهارات اجلما ية( فقد ج

األسئلة يف جمال املشاركةت ودرجة توافرها  متوسطة(ت 
ال  يدانت تائج الدراسة احلالية مع دراسة  وتتفق ة
(ت واليت ثبه فيها أن قدر  املعلم  لر 122ت .132

قل م  ةسبة التمو  ت أجتنب اإلجابات اجلما ية جاء
 املطلوبة.

لة إ صائية بني متوسطات وجود فروق ذات دال  دم-2
درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني 
يف كل ،ور م  ،اور الدراسة ويف ا موع الول  
للمحاور يعود الختالج معدالت الطالب املعلمنيت 
وتتفق هلد النتيجة مع ما جاء يف دراسة 

بأةه ال توجد فروق بني ( 2..1ت21ت البابطني
فيما   ات الطالب املتميزي  وغ، املتميزيمتوسطات درج

 خيتص بفا لية التدريس.
 الدراسة توصيات 

 يأيت:بناء  لر ةتائج الدراسة يول  البا ث وا 
تطوير برامج اإل داد الرتبوي ملعلم  الرتبية  ورور -1

اإلسالمية هبدج لقل مهارات األسئلة الصفية وخالة 
ينبغ  اهتمام املشرج يف ،ور مواعةة األسئلة الصفيةت كما 

 لر الطالب املعلمني بالتدريس املصغر وتطوير هلد 
 املهارات م  خالهلا.

 ملووو ات  داد املهينالتأكيد  لر تضمني مقررات اإل -2
األسئلة مهار  لياغة وطرح املعلم تنم  لدى الطالب 

 .التلخيصية
ورور  تدريب الطالب املعلمني  لر وواب   لر  تأكيدال -4

البتعاد    األسئلة اليت وخالة ما يتعلق با طرح األسئلة
 التخمني.تشجع التالميل  لر 
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التأكيد  لر تعريف الطالب بسلبيات األسئلة اليت تسا د  -3
 لر اإلجابات اجلما ية وتدريبه  لر تفادي استخدامها 

 داخل الفصل الدراس .

 الدراسة مقترحات 
 يقرتح:يف ووء ما تولله إليه الدراسة احلالية فإن البا ث 

دراسات مماثلة للتعرج  لر درجة توفر مهارات  إجراء-1
األسئلة الصفية الشفهية لدى معلم  الرتبية اإلسالمية يف 
املر لة املتوسطة والثاةويةت ومقارةة ةتائجها بنتائج الدراسة 

 احلالية.
ثر برةامج مقرتح لتنمية أدراسة للتعرج  لر  إجراء-2

املعلمني ة لدى الطالب مهارات األسئلة الصفية الشفهي
 دراسات إسالمية(.  ختصص

ثر التدريس املصغر  لر تنمية أدراسة للتعرج  لر  إجراء-4
 مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني.

  المراجع
ت الرياضت دار طيبه للنشر لحيح مسلم. (1322 الحسن مسلم ابن الحجاج  أبو

 .1والتوعيعت ط 

تطوير برةامج الرتبية العملية . (1..1محمد )د المقصود، ، وعبإبراهيم، عبد اهلل
ت جامعة اإلسوندريةت رابطة  الرتبيةت القاهر لطالب شعبة التعليم األساس  بولية 

 .222-224ت ص ص 23 ءت اجلز 12الرتبية احلديثةت جملة دراسات تربويةت جملد 
  الرتبية مدى توفر مهارات األسئلة الصفية لدى مدرس(. 0220أحمد، أسماء )

 منشور ت جامعةلنعاءت رسالة ماجست، غ، ، اإلسالمية يف املر لة الثاةوية
 لنعاءت كلية الرتبية.
تقومي فا لية التدريس لطالب الرتبية امليداةية بولية  .(1996 البابطين، عبد العزيز 

امللك سعود باستخدام بطاقة توكمانت رسالة امليج العريبت العدد  جامعة-الرتبية
 .12-21ت 12

ليل املعلم يف اإلدار  املعلم اجلديد: د (.0226، محمد )والقضاةالترتوري، محمد 
 .دار احلامد للنشر والتوعيع ت ّمانعّالةت فالصفية ال

 تأث،دراسة جتريبية يف . (.1.3 محمد فصري ، مقداديو  .حمدأالتل، شادية 
 تهالقرائ ت الوويتيعاب اليت تتطلب قدرات  قلية  ليا يف االس األسئلةاستخدام 

 .231-224ص  صت 22ت ع 2ا لة الرتبويةت ا لد  تجامعة الوويه

 تالتدريس. مهارات (3..1  ، وسليمان الشيخوفوزي زاهرجابر، عبد الحميد، 
 القاهر ت دار النهضة العربية.

ت دار الصفاجددت  تبناء االستفتاءات وقياس االجتاهات. (1312  زايد لحارثي،ا
 عة األور.الطب

فعالية برةامج مقرتح يف مهار  التساؤل للطالب . (2222 حسن، ياسمين زيدان 
معلم  الرياويات للتعليم االبتدائ   لر اكتساب واستخدام هلد املهار  و لر 

ت جملة البحث يف الرتبية و لم النفست التفا ل اللفظ  أثناء تدريس الرياويات
 .143-.12 ص ص(ت 3(ت  دد 14ا لد 

األسئلة  ملهارات اإلسالمية الرتبية معلم  تطبيقواقع . (.132 ال حيدان، رجا 
ت رسالة ماجست، غ، منشور ت موة املورمةت جامعة أم أبه الثاةوية ودارس الصفية

 القرىت كلية الرتبيةت قسم املناهج وطرق التدريس.
منهجية رؤية  الصفية:التخطي  للتدريس واألسئلة . (1996 الصليفة، حسن 

 جامعة  مر املختار. تالبيضاءت منشورات جديد 

 امل الوتب للطبا ة  الرياضت دارت حتليل العملية التعليمية .(3..1  الدريج، محمد
 .األور ط توالنشر والتوعيع

تقومي طالب الرتبية الفنية املعلمني يف ووء مهارات . (.222 الدوسري، محمد 
 ت1 ءت جز 134لية الرتبيةت جامعة القاهر ت  دد ت القاهر ت جملة كاألسئلة الصفية

 ..42-434ص ص 
أثر استخدام أسئلة املناقشة املعد  وفق تصنيف بلوم . (2..1 الربيعي، جمعة رشيد 

ت رسالة دكتوراد غ، منشور ت يف األداء التعب،ي لطلبة الصف الثاين متوس ت بغداد
 كلية الرتبية.  بغدادتجامعة  بغدادت

 وعينب  ل ت ترمجة ،مد أمني املفيت التخطي  للتدريس. (1.32  يروبرت، ريتش
 النجارت الرياضت دار املريخ للنشر.

تأث، ةوع األسئلة الصفية  لر قدر  االستيعاب القرائ  لدى  .(1..1 الريان، أسمر 
ت رسالة ماجست، غ، منشور ت األردنت اجلامعة طلبة الصف السابع األساس 

 األردةية.

 السرب العربية أسلويب اللغة معلمات استخدام مدى(ت 5405)شيصة  ،السنبل

 توحافظة امرج الثاةوية املر لة يف الشفهية الصفية األسئلة إلقاء أثناء والتوقف
الرتبيةت قسم  سعودت كلية امللك جامعة تالرياضمنشور ت  ماجست، غ، رسالة

 .املناهج وطرق التدريس

رتاتيجية طرح األسئلة الصفية لدى معلم  العلوم اس(. 2224  الشباطات، وآخرون
ت جملة دراسات يف املناهج والرتبية اإلسالمية والدراسات االجتما ية بسلطنة  مان

وطرق التدريست اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريست كلية الرتبيةت جامعة 
 .221-123ت ص ص 32 ني مشست  دد 

 اإلجابةاملتشعبة  األسئلةثر استعمال أ. (31..  الطراونة، محمد عبد الكريم نافع
 األدبالثاةوي يف ماد  تاريخ  األولالسابر  يف حتصيل طلبة الصف  واألسئلة
 بغدادت كلية الرتبية.  بغدادت جامعة تدكتوراد غ، منشور  ت رسالةوالنصوص

واد امل معلمات لدى األسئلة الصفية ملهارات حتليلية دراسة . (1311 الصضراء  ،عبد
 الرتبية غ، منشور ت جد ت كلية ماجست، رسالةت االبتدائية املر لة يف االجتما ية

 .للبنات
مدى متو  معلم  اللغة العربية يف املر لة االبتدائية . (4..1 عبد الحافظ، فؤاد 

ت القاهر ت اجلمعية املصرية باململوة العربية السعودية م  مهارات توجيه األسئلة
 .133-112ت ص ص .1لتدريست  دد للمناهج وطرق ا
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الطبعة  موتبة الفالحت تالوويه تالنفس  سالقيا .(1324  الرحمن، سعد عبد
 .األور

ت الرتبية وطرق التدريس. (1.21 عبد العزيز  عبد المجيد،و عبد العزيز، صالح، 
 .التاسعة ت ط1ج تدار املعارج تالقاهر 

السابر  يف حتصيل املفاهيم العلمية  لةاألسئثر استخدام أ .(2222  مجيد إيمانعزيز، 
ت رسالة ماجست، غ، منشور  تاملعلمات إ دادمعهد  األوللدى طالبات الصف 

 .ديارت كلية املعلمني العراقت جامعة

 الرياضت دارت املدخل إر البحث يف العلوم السلوكية .(2212  صالح، العساف
 .الزهراء

سالمية: مفهومهات خصائصهات مصادرهات الرتبية اإل (1322 العقيل، عبد اهلل  
 .1ت الرياضت موتبة الرشدت ط ألوهلات تطبيقاهتات مربوها

تقومي مهار  األسئلة الصفية الشفهية لدى معلم  الفقه . (1322 الفهيد، خالد 
ت رسالة ماجست، غ، منشور ت باملر لة الثاةوية يف ووء االجتاهات الرتبوية احلديثة

 مام ،مد ب  سعود اإلسالميةت كلية العلوم االجتما ية.الرياضت جامعة اإل

.  مانت دار الفور للنشر والتوعيعت مهارات التدريس الفعال. (2223 قطامي، نائفة 
 الطبعة األور.

مدى توافق مهار  توجيه األسئلة لدى طالب كلية  .(1.32 محمود، نصر الدين 
ت جملة  يس الرياويات بالتعليم العامالرياويات( والالعمة لتدر  شعبة بقنا الرتبية 

 .122-332ت العدد األورت ص ص بأسوانكلية الرتبية 

تقومي مهارات معلم  الرياويات باحللقة الثاةية م  التعليم . (1.33 مرسي، فؤاد 
األساس  يف لياغة وتوجيه األسئلة الشفوية والتصرج بشأن إجابات التالميل 

 (.11 ة و لم النفست ا لد ت الوتاب السنوي يف الرتبي ليها

مديرية ت ت بغدادطرائق تدريس العلوم ملعاهد املعلمني .(1.33  نادر، سعد عبد الوهاب
 .الثاةية ت الطبعةمطبعة وعار  الرتبية
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Abstract: The purpose of this study was to identify the degree of availability of the classroom oral questions skills among 

pre service Islamic education elementary teachers. Observation scale card consists of 33 items in five categories were used, 

the sample of the study were (26 students).  

The results revealed that, The area of adaptation of the classroom question skill was the first among the five categories of the 

study (SD = 3.98 ), the degree of availability was (high), while (the pre service teachers asking questions which take into 

account the students’ language level) came in first place for all skills (SD = 4.27 ), with a (very high) degree of availability, 

then the skill of asking classroom questions evenly came in fifth place among the five main areas investigated  by the study, 

(SD =3.35 ), the degree of availability was (medium), while came in the last rank of all skills (using probing questions), (SD 

= 3.02), the degree of availability (medium). 

Additionally, The Result showed that there are no statistically significant differences between the mean of the degree of 

availability of classroom questions skills among the pre service teachers in each area of the study and in the total number of 

areas due to the differences of GPA of pre service teachers. 

The main recommendations: the necessity of developing educational programs of Islamic education teachers for enhancing 

their classroom questions skills, especially the area of the evenness of classroom questions. 

 

Keywords: Skills questions - classroom questions - Islamic Education - Primary 
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درجتتتة تتتتوفر مهتتتارات األستتتئلة الصتتتفية الشتتتفهية لتتتدى الطتتتالب معلمتتتي التربيتتتة  بعنتتتوان لدراستتتة  بطاقتتتة مالح تتتة   5ملحتتتق 
  االبتدائية.اإلسالمية في المرحلة 

 حف ه اهلل             األخ العزيز /
 وبعد   يكم ورحمة اهلل وبركاته السالم عل

مـــدى تـــوفر مهـــارات األســـئلة الصـــفية الشـــفهية لـــدى الطـــالب معلمـــ  الرتبيـــة أفيـــدكم بـــأةين أقـــوم بـــإجراء دراســـة بعنـــوان " 
  ".اإلسالمية يف املر لة االبتدائية 

 وه :اليت حتاول حتقيق أهداج الدراسة  البطاقةويطيب يل أن أوع بني أيديوم هلد 
 إسالمية( يف جمال الصياغة.  دراساتجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني در  حتديد-1
 إسالمية( يف جمال التوييف.  دراساتدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  حتديد-2
  جمال التتابع.إسالمية( يف  دراساتدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  حتديد-4
 .  إسالمية( يف جمال املواعةة  دراساتدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  حتديد-3
 إسالمية( يف جمال املشاركة.  دراساتدرجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  حتديد-1

 األبعـادت( يف املوـان املناسـب مـ  مقيـاس  اسـ   المـة   سيــوون بووـع البطاقـةفقـرات هـلد   ـ  لما، أن اإلجابة 
 ذلك:ومثال  لر 

 الرقم
مالح تي لتدريس مقرر التربية اإلسالمية في من خالل 

ب المعلم قد استصدم المرحلة االبتدائية أرى بأن الطال
 بدرجة ية المهارة اآلت

 االستصدامدرجة 
 منعدمة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

      وم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة واوحة.يق 1
      يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة ،دد . 2

كليـــة املعلمـــني ختصـــص دراســـات    خرجيـــ ك للطـــالب املعلمـــني مـــ  قبلـــ بطاقـــة املال ظـــةفقـــرات   ـــ وســـتوون اإلجابـــة 
 . اإلسالمية رتبيةال أ د مقرراتاللي  يقومون بتدريس  إسالمية وقرآةية(

يؤكــد لوــم أن والبا ــث  البطاقــة.املضــامني الــوارد  يف هــلد   ــ أرجــو التفضــل بإ طــائ  جــزءا، مــ  وقتــك امــاص لإلجابــة 
  احلالية.ألغراض الدراسة  خل بوامل السرية ول  تستخدم إالإجابتوم هلد سوج تؤ 

 وجتاوبوم.لوم  س  تعاوةوم  ومقدر   شاكر  
 وبركاته.هلل والسالم  ليوم ورمحة ا
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 املال ظة:بطاقة اإلجابة  لر فقرات  ثاةيا،:
 الصياغة:إسالمية وقرآةية( يف جمال   دراساتحتديد درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  :1

 

 

 الرقم
 مال ظــــيت لتــــدريس مقــــرر الرتبيــــة اإلســــالمية يف املر لــــةمــــ  خــــالل 

 :ة بدرجةاآلتياالبتدائية أرى بأن الطالب املعلم قد استخدم املهار  
 االستخدامدرجة 

 منعدمة قليلة متوسطة كب،  كب،  جدا، 
      يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة واوحة.  .1

      يقوم الطالب املعلم بصياغة األسئلة بطريقة ،دد .  .2

      (.  لادقةم ما ووعه لقياسه تقيس أسئلة الطالب املعل  .4

      يقوم الطالب املعلم بصياغة أسئلة قابلة للقياس.  .3

      يبتعد الطالب املعلم    لياغة أسئلة توون إجابتها بنعم أو ال.  .1

      يبتعد الطالب املعلم    لياغة أسئلة ةاقصة.  .2

      يبتعد الطالب املعلم    لياغة األسئلة املو ية لإلجابة.  .2

      يبتعد الطالب املعلم    لياغة األسئلة املركبة.  .3

 إسالمية وقرآةية( يف جمال التوييف:  دراساتحتديد درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  :2
 

 الرقم
مال ظــــــيت لتــــــدريس مقــــــرر الرتبيــــــة اإلســــــالمية يف املر لــــــة مــــــ  خــــــالل 

 :ة بدرجةاآلتيعلم قد استخدم املهار  االبتدائية أرى بأن الطالب امل
 االستخدامدرجة 

 منعدمة قليلة متوسطة كب،  كب،  جدا، 
      يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب مستوى لغة التالميل.  ..

      يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب طبيعة الدرس.  .12

      يعدل الطالب املعلم السؤال اللي يساء فهمه.  .11

      الطالب املعلم األسئلة  سب مستوى قدرات التالميل.يطرح   .12

      الدراس .يطرح الطالب املعلم األسئلة  سب مستوى الصف   .14

 التتابع:إسالمية وقرآةية( يف جمال   دراساتحتديد درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  :4
 

 الرقم
ة اإلسـالمية يف املر لـة مال ظـيت لتـدريس مقـرر الرتبيـم  خالل 

ة اآلتيـــاالبتدائيـــة أرى بـــأن الطالـــب املعلـــم قـــد اســـتخدم املهـــار  
 بدرجة:

 االستخدامدرجة 

 منعدمة قليلة متوسطة كب،  كب،  جدا، 

13. 1 
يستخدم الطالب املعلم األسئلة اليت تسا د يف مراجعة الدروس 

 الدرس احلايل. مع السابقة لربطها
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      املعلم األسئلة التمهيدية. يستخدم الطالب 2 .11

12.  
يطـــرح الطالـــب املعلـــم األســـئلة بطريقـــة متدرجـــة مـــ  الســـهل إر 

 الصعب.
     

      يستخدم الطالب املعلم األسئلة بطريقة متسلسلة.  .12
      يستخدم الطالب املعلم األسئلة التلخيصية.  .13

 املواعةة:إسالمية وقرآةية( يف جمال   دراساتلمني حتديد درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املع :3
 

 الرقم
مال ظـيت لتـدريس مقـرر الرتبيـة اإلسـالمية يف املر لـة م  خالل 

ة اآلتيـــاالبتدائيـــة أرى بـــأن الطالـــب املعلـــم قـــد اســـتخدم املهـــار  
 بدرجة:

 االستخدامدرجة 

 منعدمة قليلة متوسطة كب،  كب،  جدا، 

1..  
ســئلة ذات مســتويات مناســبة لتحقيــق يســتخدم الطالــب املعلــم أ

 اهلدج.
     

22.  
يـــــواعن الطالـــــب املعلـــــم يف أســـــئلته بـــــني جواةـــــب النمـــــو الثالثـــــة 

  املعرفية والوجداةية واملهارية(.
     

21.  
أن يطــرح الطالــب املعلــم أســئلته ييــث تتنــاول مجيــع مســتويات 

 –تركيـــب  –حتليـــل  –تطبيـــق  – فهـــم- تـــلكراجلاةـــب املعـــريف 
 تقومي(.

     

22.  
أن يطــرح الطالــب املعلــم أســئلته ييــث تتنــاول مجيــع مســتويات 

التنظـيم  –التقـدير  – االسـتجابة- االسـتقبالاجلاةب الوجـداين 
 التخصيص(. –

     

24.  
أن يطــرح الطالــب املعلــم أســئلته ييــث تتنــاول مجيــع مســتويات 

 –االســــتجابة املوجهــــة  – التهيئــــة- املال ظــــةاجلاةــــب املهــــاري 
 (.اإلبداع-املركبةجابة االست –اآللية 

     

      يستخدم الطالب املعلم أسئلة املقارةات.  .23

21.  
يهـــــتم الطالـــــب املعلـــــم وشـــــاركة أغلـــــب التالميـــــل  نـــــد توجيهـــــه 

 لألسئلة.
     

      يستخدم الطالب املعلم أسئلة التصنيف.  .22

22.  
يرا ـــ  الطالـــب املعلـــم  نـــد طـــرح األســـئلة الفـــروق الفرديـــة بـــني 

 التالميل.
     

      يستخدم الطالب املعلم األسئلة السابر .  .23
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2..  
ا مـــ  األســـئلة يتناســـب مـــع عمـــ  يســـتخدم الطالـــب املعلـــم  ـــدد، 

 احلصة.
     

 

 
 
 املشاركة:إسالمية وقرآةية( يف جمال   دراساتحتديد درجة توفر مهارات األسئلة الصفية لدى الطالب املعلمني  :1

 

 الرقم
رتبيــة اإلســالمية يف املر لــة مال ظــيت لتــدريس مقــرر المــ  خــالل 

ة اآلتيـــــاالبتدائيـــــة أرى بـــــأن الطالـــــب املعلـــــم قـــــد اســـــتخدم املهـــــار  
 بدرجة:

 االستخدامدرجة 

 منعدمة قليلة متوسطة كب،   كب،  جدا، 

      يستخدم الطالب املعلم م  وم  أسئلته أسئلة إلثار  الدافعية. 1 .42

      إلجابات اجلما ية.ال يوجه الطالب املعلم أسئلة تسا د  لر ا 2 .41

42.  
يـــــواعن الطالـــــب املعلـــــم  نـــــد طـــــرح األســـــئلة إلجابـــــات التالميـــــل 

 املتطو ني وغ، املتطو ني.
     

44. 4 
ـــل  ـــه األســـئلة بعـــد اإلجابـــة  نهـــا لتالمي يعيـــد الطالـــب املعلـــم توجي

 آخري  ،جمني    املشاركة لتشجيعهم.
     

 

 



 مهارات التذوق األديب لدى طالب املرحلة املتوسطة مبكة املكرمة عبداهلل بن حممد آل متيم: تقومي
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 بمكة المكرمةتقويم مهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة المتوسطة 
 داد ــــإع
 آل تميم بن عايض عبد اهلل بن محمد

 اللغة العربية تدريس املناهج وطرق يف اساعد املستا  األ
 جامعة أم القرى –كلية الرتبية 

 هـ2/1/1341  وقبل بتاريخ -هـ22/11/1341قدم للنشر
 
 

من مهارات التذوق األديب؛ ولتحقيق اهلدف الاسابق  مبكة املكرمةاستهدفت الدراسة التحقق من امتالك طالب الصف الثاين املتوسط  :المستخلص
, وتكونت قائمة املهارات من ست عشرة مهارة, ومت بناء مبكة املكرمةأعد الباحث قائمة مبهارات التذوق األديب املناسبة لطالب الصف الثاين املتوسط 

وضع الباحث لكل مهارة ثالثة أسئلة, ومت التحقق من صدق االختبار  وقدن االختبار من أربعة ومخاسني سؤااًل؛ ختبار لقياس هذه املهارات وتكو  ا
األديب  وثباته, ومت تطبيق االختبار على جمموعة من طالب الصف الثاين املتوسط, كما مت إعداد تصور مقرتح )نظري(؛ لكيفية تنمية مهارات التذوق

 : أيتصت الدراسة إىل ما يلدى طالب الصف الثاين املتوسط, وخل
 قائمة مبهارات التذوق األديب املناسبة لطالب الصف الثاين املتوسط ومنها: 

 املهارات اخلاصة باملضمون الفكري.
 املهارات املرتبطة بالعاطفة.

 املهارات التصويرية.

 املهارات األسلوبية.
 املهارات اللغوية.

كانت   إ تدين ماستوى طالب الصف الثاين املتوسط يف مهارات التذوق األديب عامة, ويف كل مهارة رئياسة خاصة, وأسفرت النتائج عن 
 مجيع املهارات دون ماستوى التمكن املطلوب من هذه املهارات مجيًعا.

فاقد الشيء ال يعطيه, وأن ختتار النصوص األدبية  وأوصت الدراسة بضرورة تنمية مهارات التذوق األديب لدى معلمي اللغة العربية؛ ألن
 ص.بعناية يف ضوء حاجات الطالب وميوهلم األدبية, مع ضرورة أن تزداد ماساحة التحليل األديب للنصوص املختلفة يف منهج تعليم األدب والنصو 

 
 :ة:التذوق األديب, املضمون الفكري, العاطفة, املهارات التصويري الكلمات المفتاحية

 



 (م2111 آ ار /هـ1341الرياض )مجادى األوىل   – 34العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 
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 لمقدمة واإلحساس بالمشكلة: ا
للتعبري عما جييش يف أداة الفرد كوهنا تتمثل أمهية اللغة يف  

وأفكار, وهي وسيلة التصال املرء بغريه, أحاسيس نفاسه من 
من يصبو إليه من مآرب وما ما يريد وهبذا االتصال حيقق 

هنا هتيئ للفرد فرًصا كثرية لالنتفاع بأوقات إحاجات, كما 
 ىعلبواسطتها ن خالل القراءة اليت جتعله يطل الفراغ م

 العامل فتزيد من معارفه وإنتاجه الفكري.
إن أمهية اللغة كأداة للتواصل ال تقتصر على  

لكنها تتضاعف أمهيتها  ,أمهيتها بالناسبة للفرد فحاسب
فهي أداة االندماج  ,للمجتمع واإلناسانية ككل بالناسبة

الرباط الوثيق الذي ضمن  وهي ,احلقيقية بني أفراد اجملتمع
 واجلانب ,للتطور اإلناساين التارخيي البقاء عرب الاسنني

 .املعنوي الذي حفظ احلضارة لكل األمم والشعوب
وتتجلى أمهية اللغة يف كوهنا األداة اليت تعني على 

مع حاسن التعبري عما  ,إثارة التفكري والتواصل لدى الطالب
 كوهنا وسيلة وأن هذه األمهية ال ترجع إىل ,يريدون

للتخاطب أو التواصل بني اجلماعات واألفراد أو بني املرء 
ة اليت متيز شعًبا عن وي  وإمنا ترجع إىل كوهنا رمزًا لله ,و اته
وتطبع حضارته ودرجة حضوره يف ماسرح الوجود  ,شعب

واحلياة وصواًل إىل االستدالل على ما يف أعماق النفس 
فممن ال عقل  ,ني الفكر واللغةوَثم ة تالزم ب ,وتصورات الذهن

له وال فكر له فال لغة سليمة لديه وال سبيل إىل اعتباره 
, م2111)األيويب,  جزًءا ملتحًما بالكل الذي هو اجملتمع

 (.291ص
يزة تمم ةمكانواألدب هو أحد فروع اللغة, وله 
اليت تتاسم بأهنا  ومنزلة رفيعة حيظى هبا بني فروع اللغة العربية

ة متكاملة يصب كل فرع منها يف ممعني اآلخر, وحدة واحد
وُياسهم األدب يف تكوين شخصية اإلناسان, وفهمه لذاته, 

وكأنه عصا سحرية متتد حملاولة التغيري  وعامله احمليط به,
 .والتجديد والتطوير والاسعي ُقُدًما يف ركب احلياة

ويهدف تدريس النصوص األدبية إىل هتذيب 
يرهف األحاسيس لدى إىل أنه  إضافةالنفس وترقيق الذوق 

املتلقني, ويصقل العقل مبا حيمله من قيم إناسانية نبيلة 
ومسات أخالقية وصيغ مجالية تلفت الوجدان إىل مضامينها, 
وتتضمن النصوص األدبية ثقافات متنوعة تارخيية ونفاسية 
واجتماعية فضاًل عن كوهنا نافذة وجمااًل خصًبا لإلثراء 

 .(32ص, م2113)الوائلي,  اللغوي
إىل أن  (32ص, م2113, شحاتة)ويشري 

التذوق األديب هو الغاية الكربى لتعليم األدب العريب يف 
مجيع املراحل الدراسية, حىت يتجلى  لك يف تعبريهم ويكون 
 ريعة على مواصلة الطالب القراءة يف أوقات فراغهم, 
وتقومي ألاسنتهم, وتعويد الطالب على حاسن اإللقاء 

 والقدرة على النقد.والكتابة 
أمهية التذوق األديب يف إثارة اإلحاساس لدى ربز وت

الطالب مبراحل التعليم املختلفة بروعة اللغة, وفهم أسرار 
مجاهلا عندما يتم حتليل وتذوق النصوص األدبية فتتحول من 
قواعد جافة إىل أرض خصبة وألفاظ مورقة من األفكار 

, ويُعيد التذوق األديب ةاملثمرة اليانع واملعاين والدالالت
نه يريب لدى إر قيمته الفنية, كما تشكيل النص وتقدي

الطالب اإلحاساس بقيمة اللفظ, ومجال املعىن واملبىن, وسعة 
اخليال, وياساعد الطالب على حماكاة األساليب اجلميلة يف  

واحلرص  كتابته, ويُعوده الدقة اللغوية يف استخدامه للغة,
 والصرفية, واالشتقاق من مصادرهعلى سالمتها النحوية 

ويرهف التذوق األديب احلس االجتماعي لدى  الصحيحة,
اآلخرين, ويكتاسب خربات  الطالب فيعيش آمال وآالم

 .وجتارب مجالية وحياتية
أمهية التذوق األديب بالناسبة لطالب تظهر و 

ال يقل أمهية عن بشكل  ,وتالميذ املراحل الدراسية املختلفة
 تذوق مجال الكون ىفالقدرة عل ,يالتفكري العلم

واالستمتاع بالفنون األدبية أمر أساس يف حياة كل فرد 
وخمطئ من  ,واستمتاعه بآدميته وضروري لتكامل شخصيته
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يظن أن احلضارة احلديثة علم وتكنولوجيا فقط أو تقاس 
 ىفاحلضارة احلديثة كما تقاس هبما تقاس مبد ,هبما فحاسب

ولذا  ,وإبداعه له ,به واستمتاعه ,األديب تذق شعبها للفن
  ه البعض املهارة اخلاماسة من مهارات اللغةعد  

 .  (421ص, م2111)طعيمة والشعييب, 
أمهيــــة التـــــذوق  (34ص, م1941, عيـــــاد)ويؤكــــد 
أنه رسالة موجهة مـن  علىالعمل األديب  خاصة إ ا نظرنا إىل

فهــذا العمــل ال حكــن حصــره داخــل حــدود  ,متلــق  إىل مبــدع 
أنه شيء خيرج من يـد منـتج هـو  علىمعينة وال معاملته  فكرة

يـــد  علـــىاملنشـــئ ليتلقـــاه ماســـتهلك هـــو القـــار  ولكنـــه يوجـــد 
بـداًل مـن دور الفاعـل القار  نفاسه الذي يقوم بدور الشريك 

 .فقط املاستهلك
 (92 – 91ص, م2114, عبــــــــدالباري)ويشــــــــري 

بــــأن للتــــذوق األديب أمهيــــة كــــربى بالناســــبة للمبــــدع وللمتلقــــي 
علــى حــد ســواء, وتكمــن أمهيتــه بالناســبة للمبــدع يف أنــه أول 
متذوق لعمله عندما يقف من نفاسه موقف املتأمل ملـا أبدعـه 
خياله, وما حققه من روائع فبعد أن ينتج القصيدة أو القصة 

, ويشـعر بنشـوة أكـرب عنـدما يتـذوقها ,و املقالة يعود ليتأملهاأ
تـــذوق النصـــوص  أمـــا أمهيتـــه بالناســـبة للمتلقـــي فتتضـــ  يف أن

األدبية تاستثري عاطفة القـار  وانفعاالتـه, فيجعلـه يتفاعـل مـع 
اجلـو النفاسـي املاسـيطر يف العمـل األديب, فيفـرح لفـرح األديـب 
وحيــزن حلزنــه, ويتفــاءل لتفاملــه, كمــا أن تــذوق العمــل األديب 
حكنه من الوقوف على ما يف العمـل األديب مـن أفكـار حتمـل 

واجتاهاتــــه وثقافتــــه ونظرتــــه جتــــاه يف طياهتــــا خــــربات األديــــب 
 الكون واحلياة واإلناسان.

ولقد حظـي التـذوق األديب باهتمـام الدراسـات والبحـو      
اليت هـدفت إىل قيـاس و  (2114, علي)الرتبوية ومنها دراسة 

سرتاتيجية الـتعلم لإلتقـان يف تـدريس النصـوص اأثر استخدام 
لدى تالميـذ األدبية على تنمية بعض مهارات التذوق األديب 

وكشـــفت نتيجـــة الدراســـة عـــن منـــو  ,الصـــف الثـــاين اإلعـــدادي
مهارات التذوق األديب لدى تالميذ اجملموعة التجريبية و لك 

مقارنــة بتالميــذ اجملموعــة الضــابطة ويرجــع  لــك إىل اســتخدام 
والـيت أتاحـت لكـل تلميـذ الـتعلم  ,الـتعلم باإلتقـان اسرتاتيجية

ضافة إىل ما وفرته مـن املاسـاعدة ا لقدراته واستعداداته باإلوفقً 
 والوقت الكافيني للتالميذ إلتقان التعلم.
 (2113, احلباســـي)ومـــن هـــذه الدراســـات دراســـة 

والــيت اســتهدفت حتديــد معــايري التــذوق األديب الــيت ينبغــي أن 
تتــوافر يف أســئلة النصــوص الشــعرية املقــررة علــى طلبــة الصــف 

ف هـذه األسـئلة ومعرفـة مـدى اتفـاق أو اخـتال ,العاشـر العـام
مث تقــدمي تصــور مقــرتح ملــا ينبغــي أن تكــون  ,مــع تلــك املعــايري

وقـــــد أســـــفرت , عليـــــه أســـــئلة النصـــــوص الشـــــعرية يف ضـــــوئها
 ,حتديــــد واحــــد وثالثــــني معيــــارًا للتــــذوق األديبالدراســــة عــــن 

قاســـــــمت إىل جمـــــــاالت ثالثـــــــة هـــــــي: جمـــــــال تـــــــذوق التجربـــــــة 
 ,الفكريــة وضــم ســتة معــايري, وجمــال تــذوق التجربــة ,الشــعورية

 ,وحــوى أحــد عشــر معيــارًا, وجمــال تــذوق التجربــة األســلوبية
ومشل أربعة عشر معيارًا, وقلة مراعاة أسئلة النصوص الشـعرية 
 ,املقررة على طلبة الصف العاشـر العـام ملعـايري التـذوق األديب

بناســـــبة  ,( ســـــؤاال 13بلـــــغ عـــــدد األســـــئلة الـــــيت تناولتـــــه )  إ 
ومت وضـــــع تصـــــور  ,ســـــئلة% ( مـــــن العـــــدد املفـــــرتض لأ12)

مقــــرتح ألســــئلة النصــــوص الشــــعرية يف ضــــوء معــــايري التــــذوق 
 األديب.

بدراسـة هـدفت إىل  (م2114, هويـدي)كما قـام 
التحقــق مــن أثــر التــدريس بطريقــة التنقيــب احلــواري يف حفــظ 
 النصوص األدبية والتذوق األديب والتفكري اإلبداعي يف مادة

 ,س األديباألدب والنصـــــــوص لـــــــدى طلبـــــــة الصـــــــف اخلـــــــام
علــى  تفــوق طلبــة اجملموعــة التجريبيــةعــن وأســفرت الدراســة 

اختبــار حفــظ النصــوص كــل مــن طلبــة اجملموعــة الضــابطة يف  
 اختبار التذوق األديب.و  ,األدبية

دراســـــة  (م2114, خـــــويطرمســـــرية )كمـــــا أجـــــرت 
الـتعلم التعـاوين يف  اسـرتاتيجيةهدفت إىل معرفة أثر اسـتخدام 

ألديب لـــدى طالبـــات الصـــف الثـــاين تنميـــة مهـــارات التـــذوق ا
وتوصــلت الدراســة إىل وجــود فــروق  ,الثــانوي مبحافظــة املهــرة
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( بــني متوســطي درجــات 1011دالــة إحصــائياً عنــد ماســتوى )
اجملمــــــوعتني التجريبيــــــة والضــــــابطة يف األداء الكلــــــي ملهــــــارات 
التـــــذوق األديب, لصـــــام أفـــــراد اجملموعـــــة التجريبيـــــة, وكـــــذلك 

إحصــــائية بــــني متوســــطي درجــــات  وجــــود فــــروق  ات داللــــة
اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي الختبـــار 

  .التذوق األديب لصام أفراد التخصص العلمي
دراسة  (م2119, اجلليدي)ويف الاسياق  اته أعد 
 وراء ما اسرتاتيجيات إحدى استهدفت التحقق من فاعلية

 الصف طالب دىل األديب التذوق مهارات تنمية املعرفة يف
الثانوي, وكشفت الدراسة عن فاعلية هذه  الثاين
يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب  سرتاتيجيةاال

  الصف الثاين الثانوي.
وبالرغم من أمهية التذوق األديب وما ناله من  

اهتمام إال أن الدراسات والبحو  يف هذا اجملال قد أكدت 
وسطة يف مهارات التذوق تدين ماستوى طالب املرحلة املت

وبرز هذا الضعف يف تدين مهارة الطالب يف األديب, 
اإلحاساس جبماليات النص األديب وبيان الصور األدبية 
واحملاسنات اللفظية وداللتها املعنوية وبيان العالقة بني الفكر 

أن الطالب يتجهون إلصدار بعض  نوالوجدان, فضاًل ع
, و لك من خالل األحكام الباسيطة حول النص األديب

    .(م1941)طعيمة,  الشرح املباسط له
 (م2114, الفارسي)دراسة كما أشارت نتائج  

أن مرد  هذا الضعف إمنا يرجع إىل املمارسات التدرياسية 
أشارت إىل أن حمور و القاصرة من قبل معلمي اللغة العربية, 

مهارات تدريس التجربة الشعورية أو العاطفة قد حظي 
ف يف املمارسات التدرياسية ملعلمي اللغة العربية,  بتقدير ضعي

كما حصل حمور مهارات تدريس التجربة اللفظية على 
ماستوى متوسط, وحظي حمور مهارات تدريس التجربة 

 الفكرية على ماستوى متوسط.
أن عن  (2119, الشاجع)وكشفت نتائج دراسة 

الصف الثاين الثانوي العام مل يصلوا إىل درجة  طالب

ومهارات التذوق األديب,  ,املفاهيم البالغية  من التمكن
 ,%31031  فقد بلغ ماستوى متكنهم من املفاهيم البالغية

% وهي ناسبة أقل من 34ومهارات التذوق األديب بلغت 
وهو  احلايلاحلد األدىن ملاستوى التمكن املعتمد يف البحث 

41 .% 
ولقد دعم إحاساس الباحث بوجود هذه املشكلة 

عف الواض  لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مالحظته للض
مهارات التذوق األديب, وملزيد من التحقق من هذا الضعف 

 سؤااًل مهًما, وهو:طرح الباحث على معلمي اللغة العربية 
ما أبرز مظاهر ضعف طالب املرحلة املتوسطة يف مهارات 
التذوق األديب, وكانت أبرز مظاهر الضعف لدى الطالب 

 هي: 
 حتديد احلالة الشعورية للكاتب أو الضعف يف 

 الشاعر.
  ضعف القدرة على حتديد أبرز مظاهر اجلمال يف

 النص األديب.
  الضعف الواض  يف معرفة األثر النفاسي للمفردات

 اللغوية.
 .احلكم على الوحدة العضوية للنص األديب 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف التحقق من 

من  مبكة املكرمةمتكن طالب املرحلة املتوسطة  مدى
مهارات التذوق األديب, وحلل مشكلة الدراسة احلالية يطرح 

 الباحث التاسامالت اآلتية: 
ما مهارات التذوق األديب املناسبة لطالب املرحلة  (1

 ؟مبكة املكرمةاملتوسطة 
مبكة ما مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط  (2

 تذوق األديب؟من مهارات ال املكرمة
ما التصور املقرتح لتنمية مهارات التذوق األديب لدى  (3

 ؟مبكة املكرمةطالب الصف الثاين املتوسط 
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 أهداف الدراسة:
 الدراسة لتحقيق الغايات اآلتية: سعت  

  حتديد مهارات التذوق األديب املناسبة لطالب املرحلة
 .مبكة املكرمةاملتوسطة 

 ب ملهارات التذوق تشخيص مدى امتالك هؤالء الطال
 .األديب

  بناء تصور نظري مقرتح لتنمية مهارات التذوق األديب
 لطالب الصف الثاين املتوسط.

 أداتا الدراسة: 
 ومها: الدراسة مت بناء أدايت  

  قائمة مهارات التذوق األديب املناسبة لطالب الصف
 .مبكة املكرمةالثاين املتوسط 

 لطالب الصف  اختبار لقياس مهارات التذوق األديب
 .مبكة املكرمةالثاين املتوسط 

 حدود الدراسة: 
  ية:تعلى احلدود اآلالدراسة اقتصرت  

 :الحدود البشرية
  باإلدارة العامة للرتبية طالب الصف الثاين املتوسط

 .(العاصمة املقدسةوالتعليم يف منطقة مكة املكرمة )
 الحدود الزمانية: 

  الفصل الدراسي  التذوق األديب يف اختبارمت تطبيق
 ه.1343 – 1344الثاين من العام الدراسي 

 الحدود الموضوعية: 
 ؛ إلتاحة الفرصة ملن أعد الباحث تصوراً نظرياً ومل يطبقه

هذه الدراسة لتنمية مهارات من الباحثني بعد يأيت 
التذوق األديب باستخدام إسرتاتيجيات التدريس والتعلم 

 املناسبة.

 مصطلحات الدراسة:
 :Evaluationتقويم ال -1

العملية اليت "بأنه  م(1999) يعرفه هندي وعليان
حُيكم هبا على مدى جناح العملية الرتبوية يف حتقيق 

 .119" صاألهداف املنشودة
العملية "بأنه  م(2114) كما يعرفه الوكيل واملفيت

اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة النجاح أو الفشل يف 
ذا نقاط القوة والضعف حىت يتمكن من حتقيق األهداف وك

 .141ص" حتقيق هذه األهداف بطريقة أفضل
ويعرف الباحث التقومي يف هذا البحث بأهنا 

عملية علمية تاستهدف الكشف عم ا حتلكه طالب "
من مهارات التذوق  مبكة املكرمةالصف الثاين املتوسط 

 . "األديب الالزمة هلم
 :Literary Appreciationالتذوق األدبي:  -2

النشــــاط اإلجيــــايب "بأنــــه  م(1994) يعرفــــه رحــــاب
الذي يقوم به التلميذ استجابة لنص أديب بعـد تركيـز اهتمامـه 
وتفاعلـــه معـــه ويتمثـــل هـــذا النشـــاط يف أشـــكال متنوعـــة مـــن 

فهــم الفكــرة العامــة للــنص, والتعبــري عــن معــاين  :الاســلوك مثــل
اللفــظ األبيــات بأســلوبه مــع توضــي  ســر اجلمــال يف كــل مــن 

 .242"  صوالرتكيب والصورة
بأنــــه قــــدرة املــــتعلم  م(1992) يعرفــــه عــــوضكمــــا 

تناول النص بالتدقيق والتحليل من خـالل إدراك نـواحي على 
اجلمــال ودقــة املعــاين وفهــم الرتاكيــب ودالالهتــا وحتديــد قيمــة 

العبــــــارات املبتكــــــرة والتحليــــــل إىل الصــــــور البيانيــــــة والــــــتفطن 
علــى صــر التجربــة الشــعرية وإقــداره األســلويب للــنص ونقــد عنا

  .19" صالنصعلى إصدار األحكام 
نشــاط إجيــايب يظهــره "ويعرفــه الباحــث إجرائًيــا بأنــه 

يف أثنـاء تفـاعلهم  مبكـة املكرمـةطالب الصف الثاين املتوسط 
مــع النصــوص األدبيــة, واســتنتاجهم لعناصــر اجلمــال الفــ  يف 

يلــــــة, هــــــذه النصــــــوص مــــــن حيــــــث: املعــــــاين, والصــــــور واألخ
والعاطفــة واملوســيقى واأللفــاظ والرتاكيــب واألســاليب األدبيــة 
املختلفـــــة مــــــع اســــــتنتاج عناصــــــر القــــــب  واجلمــــــال يف العمــــــل 

 ."األديب
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 Literary Appreciationمهـــارات التـــذوق األدبـــي  -4
Skills : 

أو قــدرة الطالـــب علـــي حتليـــل النصـــوص واملهـــارات  
لتـــدريب علـــي اللغويـــة بوجـــه عـــام , ويتطلـــب هـــذه التحليـــل ا

أربــــع مهــــام هــــي : فهــــم الــــنص األديب , مقارنــــة مالحظــــات 
حـــول هـــذا  هالطـــالب جتـــاه الـــنص األديب , مث كتابـــة انطباعاتـــ

ا كتابــــــة مقــــــال مفصــــــل عــــــن هــــــذا العمــــــل العمــــــل , وأخــــــريً 
(Frank   ,1994 ,1.) 

بأهنـــــــــا:  م(2111) وعطيــــــــة جـــــــــاب اهلليعرفهــــــــا و 
مـــــع الـــــنص  األداءات الـــــيت يبـــــديها الطالـــــب نتيجـــــة تفاعلـــــه"

ــــا موضــــوعًيا ومــــن تلــــك  ــــه حكًم األديب لتقــــديره واحلكــــم علي
األداءات إدراك مكونــــات الصــــورة الشــــعرية, واســــتنتاج القــــيم 

 . 111" صواالجتاهات املتضمنة يف النص األديب
االســتجابة التأمليــة "ويعرفهــا الباحــث إجرائًيــا بأهنــا  

الوجدانيــــــة اجلماليــــــة الــــــيت يصــــــدرها طــــــالب الصــــــف الثــــــاين 
أثنــاء تفــاعلهم مــع النصــوص األدبيــة,  مبكــة املكرمــةتوســط امل

االســــتجابة مــــن خــــالل اختبــــار التــــذوق األديب وتقــــاس هــــذه 
 .أعده الباحث"الذي 

 إجراءات الدراسة: 
 : أيتتتمثل إجراءات الدراسة فيما ي

حتديــد مهــارات التــذوق األديب املناســبة لطــالب املرحلــة  (1
 : و لك من خالل مبكة املكرمةاملتوسطة 

 .الدراسات والبحو  الاسابقة املرتبطة بالتذوق األديب 
 .األدبيات املتصلة بالتذوق األديب ومهاراته 
  مبكة املكرمةطبيعة طالب املرحلة املتوسطة. 
  أهـــــــداف تعلـــــــيم اللغـــــــة العربيـــــــة عامـــــــة وتعلـــــــيم األدب

 والنصوص خاصة.
 استطالع آراء اخلرباء. 
  ـــــــذوق ـــــــة مبهـــــــارات الت األديب التوصـــــــل إىل قائمـــــــة مبدئي

 املناسبة وعرضها على احملكمني إلقرارها.

حتديــد مــدى متكــن طــالب الصــف الثــاين املتوســط مــن  (2
 : أيتلتذوق األديب, و لك عن طريق ما يمهارات ا

  .مراجعة اإلجراء الاسابق 
  بنـــــاء اختبـــــار لقيـــــاس مهـــــارات التـــــذوق األديب لطـــــالب

 الصف الثاين املتوسط.
  اءعرض االختبار على جمموعة من اخلرب. 
 .ضبط االختبار ضبطًا علمًيا 
  تطبيق االختبـار علـى جمموعـة مـن طـالب الصـف الثـاين

 املتوسط.
 .رصد البيانات ومعاجلتها إحصائًيا 
 .حتليل النتائج وتفاسريها 
بناء التصـور املقـرتح لتنميـة مهـارات التـذوق األديب لـدى  (4

لثــــاين املتوســــط و لــــك مــــن خــــالل مــــا طــــالب الصــــف ا
 : أيتي
 لتصور.حتديد أهداف ا 
 .حتديد حمتوى التصور 
  حتديد إسرتاتيجيات تنميـة مهـارات التـذوق األديب لـدى

 .مبكة املكرمةطالب الصف الثاين املتوسط 
 .حتديد أساليب التقومي 
 تقدمي التوصيات واملقرتحات.   (3

 أهمية الدراسة: 
 تنبع أمهية الدراسة من خالل:  
 مهارات التذوق األديب لدى طالب الصف  تشخيص

 .مبكة املكرمةاين باملرحلة املتوسطة الث
  إمداد املعلمني باختبار موضوعي لقياس مهارات

التذوق األديب حكن االسرتشاد به عند تنمية مهارات 
طالب الصف الثاين باملرحلة التذوق األديب لدى 

 املتوسطة. 
  منه يف تطوير مناهج  اإلفادةتقدمي تصور مقرتح حكن

 .املكرمة مبكةاللغة العربية تعليم 
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  فت  اجملال أمام الباحثني إلجراء مزيد من الدراسات
  التذوق األديب.والبحو  العلمية يف 
 اإلطار النظري للدراسة: 

تاستهدف الدراسة احلالية تقومي مهارات التذوق  
وملزيد من  مبكة املكرمةاألديب لدى طالب املرحلة املتوسط 

 : أيتي ما ى هذا املتغري يعرض الباحثإلقاء الضوء عل
 : تعريف التذوق األدبي (1

لقـــد كـــان أهـــم مـــا حيـــز التـــذوق األديب يف العصـــور 
أدى الـذوق األديب دورًا كبـريًا  وقـداملاضية أنه يتاسم بالعفوية, 

يف العمليـــة النقديـــة, بـــالرغم مـــن اصـــطباغه بالصـــبغة الفرديـــة, 
فهـــو ال يعـــدو أن يكـــون جمـــرد أقـــوال عامـــة تركـــز علـــى بعـــض 

هــوى فيــه املبــدع  أو علــى نقــد مزلــق   ,األديب أجــزاء مــن العمــل
 دون قصد منه.

, م1941, أبـــــو الاســـــعد)ولقــــد دعـــــم هـــــذا الـــــرأي 
بقولــه: لقــد لعــب الــذوق دورًا بــارزًا يف تلــك العمليــة  (12ص

فإنـــه خاضـــع يف  وقـــه للـــرأي  ؛النقديـــة وبـــرغم فرديتـــه و اتيتـــه
الــــذي ترســــبت يف وجدانــــه الفــــ  عــــرب أزمنــــة متتابعــــة  ,العــــام
فات حــــــول اللغــــــة واســــــتخدامها والرتاكيــــــب وطريقــــــة مواصــــــ

 بـل هـو تلـك ,تشكيلها, فليس الذوق مع هذا عملية طائشة
 ,املوهبـــة اإلناســـانية الـــيت أنضـــجتها رواســـب األجيـــال الاســـابقة

وتيــارات الثقافــات املعاصــرة, والــيت امتزجــت مجيعهــا فكونــت 
ليس فهو  ,هذا الشيء املاسمى حباسة التمييز والتذوق األديب

تأثرييــة خرقــاء, كمــا أنــه لــيس إحاساًســا أرعــن وال عمليــة رد جمــ
 هو لذة فحاسب. 

فقـــــد عرفـــــه ابـــــن أمـــــا عـــــن تعريـــــف التـــــذوق األديب 
ـــــدون ـــــذي يقـــــول  م(1943) خل ـــــم أن لفظـــــة الـــــذوق "ال اعل

يتـداوهلا املعتنـون بفنـون البيــان ومعناهـا حصـول ملكـة البالغــة 
وتكـرره وهذه امللكة إمنا حتصل مبمارسـة كـالم العـرب  ,للاسان
الاســـمع والـــتفطن خلـــواص تركيبـــه ولياســـت حتصـــل مبعرفـــة علـــى 

 ,القوانني العلمية يف  لك اليت اسـتنبطها أهـل صـناعة اللاسـان

فــإن هــذه القــوانني إمنــا تفيــد علًمــا بــذلك اللاســان و ال تفيــد 
 .112" صحصول امللكة بالفعل يف حملها

ـــــــيم "بأنـــــــه م( 2111كمـــــــا عرفـــــــه مصـــــــطفى ) تقي
ـــــا ووجـــــدانًيا الطالـــــب للـــــنص األديب  أثنـــــاء تفاعلـــــه معـــــه عقلًي

ــا معــربًا هبــذا التعبــري عــن مــدى تقبلــه للــنص  ــا واجتماعًي ومجالًي
  .4". صاألديب واستمتاعه به

م( التـــذوق األديب 2111مـــن جانبـــه يبـــني لطفـــي )
تقيـــيم الطالـــب للـــنص األديب واحلكـــم عليـــه مـــن خـــالل بأنـــه "

ـــز انتباهـــه عليـــه ـــه وتركي ـــ ,قراءت ـــه معـــه عقلًي ا واجتماعيًـــا وتفاعل
معـــربًا هبـــذا التقيـــيم عـــن مـــدى تقبلـــه جلمـــال الـــنص  ,ومجاليًـــا

ويقــاس إجرائًيــا بالــدرجات الــيت حيصــل  ,األديب واســتمتاعه بــه
 .91" صعليها الطالب يف مقياس التذوق األديب

بــــــأن مصــــــطل  " م(2114) عبــــــد البــــــاري يــــــرىو 
التــذوق األديب يــرتبط ارتباطًــا عضــويًا بفهــم النصــوص األدبيــة 

الوقوف على مضامينها, حيث إن الفهـم يقـوم علـى إحاطـة و 
القـــار  وإملامـــه بـــالغرض العـــام للـــنص األديب, وحاســـن تصـــوره 
لفكرتــه العامــة, فضــاًل عــن حتليلــه للعناصــر األساســية املكونــة 
للعمل األديب أو بتعبري آخر ملقومات العمل األديب مـن فكـرة 

تكـر؛ ألن وعاطفة قوية, وخيال مب  ,وموسيقى عذبة ,عميقة
التــذوق حيــث ال تــذوق دون علــى فهــم هــذه املقومــات يعــني 
 .19" صفهم وال فهم دون تذوق

يف ضــوء التعريفــات الاســابقة حكــن تعريــف التــذوق 
نشاط إجيايب يظهره طالب الصف الثاين األديب إجرائًيا بأنه: 

يف أثناء تفاعلهم مع النصوص األدبية,  مبكة املكرمةاملتوسط 
اصــــر اجلمــــال الفــــ  يف هــــذه النصــــوص مــــن واســــتنتاجهم لعن

حيــــــث: املعــــــاين, والصــــــور واألخيلــــــة, والعاطفــــــة واملوســــــيقى 
واأللفــاظ والرتاكيــب واألســاليب األدبيــة املختلفــة مــع اســتنتاج 

 عناصر القب  واجلمال يف العمل األديب.
 : لطالب املرحلة املتوسطة أمهية التذوق األديب (2

 أصب  من املاسلمات أن األدب شيء مهم
فهو حد اإلناسان بطاقات  ,وحيوي بالناسبة للفرد واجلماعة
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فيحد  فيه  ,وشحنات متس وجدانه ومشاعره وإحاساساته
, م1941, طعيمة)التعبري, ولقد أكد على ا وقدرة نشاطً 
 ,التفكري العلمي نعأمهية التذوق وأنه ال يقل أمهية  (31ص

دبية تذوق مجال الكون واالستمتاع بالفنون األعلى فالقدرة 
أمر أساس يف حياة كل فرد وضروري لتكامل شخصيته 
واستمتاعه بآدميته, وخمطئ من يظن أن احلضارة احلديثة 

فاحلضارة  ,علم وتكنولوجيا فقط أو تقاس هبما فحاسب
 ,تذق شعبها للفن ىاحلديثة كما تقاس هبما تقاس مبد

 .وإبداعه له ,واستمتاعه به
بأن  (131ص, م2111, الشايب)ويشري 

تذوق األديب من الدوافع القوية اليت تفضي إىل هتذيب ال
وجعلها أخا ة  ,وتناسيق األلفاظ ,الاسمو هباو األفكار 
حاسنة الوقع على النفس, كما ياسهم التذوق  ,باأللباب

واالستمتاع باجلمال  ,ديب يف فهم اآلثار األدبية والفنيةاأل
كه فضاًل عن إدرا  ,املتضمن فيها, والشعور باملتعة والاسرور

 وحماولة حماكاته للنصوص األدبية املختلفة. 
وألمهية مهارة التذوق األديب يف حياة الطالب فقد 
عد خمططو مناهج األدب والنصوص تنميتها من األهداف 

 ؛لتدريس األدب والنصوص يف مراحل التعليم العام الكربى
لذلك أصب  اهلدف من دراسة األدب تكوين التذوق 

 لك يف تعبريهم  ىفيتجل ,باألديب يف نفوس الطال
مواصلة القراءة يف أوقات فراغهم لروائع األدب إىل ويدفعهم 

 .من شعر نثر
قدرة صاحب الذوق على ولقد أكد علم النفس 

وإدراك ما فيها  ,تقدير األعمال الفنية واألدبيةعلى الاسليم 
 ,االستمتاع هبذا اجلمال, و من مجال وتناسب واناسجام

رور عند معايشته وإدراكه, وحماكاة  لك والشعور باللذة والاس
ن إ إ  ,األفكار م يفأ ,اجلمال سواء كان يف األعمال
ويعد من الدوافع القوية  ,التذوق الاسليم منبع الاسرور واللذة

 .لتهذيب األفكار والاسمو هبا وتناسيق األلفاظ

 : لطالب املرحلة املتوسطة مهارات التذوق األديب (4

موعــــة مــــن مهــــارات طرحــــت العديــــد مــــن الدراســــات جم
التـــــذوق األديب املناســـــبة لطـــــالب وطالبـــــات مبراحـــــل التعلـــــيم 

 314, 1992, عــوض)دراســة العــام, ومــن هــذه الدراســات 
 إ , تصـــــورًا ملهـــــارات التـــــذوق األديبالـــــيت قـــــدمت  (311 –

 :فئتني مهاإىل قاسمها 
 :يأتتحليل النص وتضمنت ما ي مهارات: أوًل 

 :اجملاز مثل)أ( حتليل العناصر البالغية يف 
 حتديد احلقيقي واجملازي من الكالم. 
  حتديــد القـــرائن الـــيت انتقـــل هبـــا الكـــالم مـــن احلقيقـــة

 .اجملازإىل 
 حتديد مواضع التقدمي والتأخري يف البيت. 

   :)ب( حتليل العناصر النحوية يف الرتاكيب وتشمل اآليت 
  حتديـــــد املتبـــــاين واملـــــرتادف واملشـــــرتك اللفظـــــي مـــــن

 يت. األلفاظ يف الب
  التحليــل اللغــوي يف الرتاكيــب النحويــة للصــور غــري

 .البالغية

   :أيتات النحوية البالغية وتتضمن ما ي)ج( حتليل العالق 
  حتديــــد القيمــــة البالغيــــة حلــــروف الصــــالت والــــربط

 .ومعرفة جدواها يف املعىن
  العالقـات االسـتبدالية يف علـى التعـرف على القدرة

 الكالم اجملازي. 

  :وتضم اآليت ,الرتاكيب اللغوية)د( حتليل  
  املراد املعىنحتديد دقة الكلمة يف أداء. 
  اإلحياءعلى حتديد قدرة الكلمة. 
  معرفـــــة القـــــيم التعبرييـــــة ملعـــــاين البيـــــت مـــــن خـــــالل

 .عالقات الكلمات باملعاين واملوضوع
  ــــــــة ــــــــب اللغوي ــــــــد عنصــــــــر الوضــــــــوح يف الرتاكي حتدي

 .الشعرية
 بــني اجليــد والــرديء و  ,التمييــز بــني املبتكــر والعــادي

 .املعىنالرتكيب و  :من األلفاظ من ناحيتني
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)هـــــــ( التحليــــــل اللغــــــوي واإلحصــــــائي لأســــــلوب )التحليــــــل 
 :أيتيتناول ما ي ,األسلويب(

  حتديد البعـد اإلحصـائي لأسـلوب يف الـنص )اجلانـب
 .النحوي(

  )التحليـــــــل األســـــــلويب يف الــــــــنص )اجلانـــــــب النحــــــــوي
 اجلانب البالغي(.وللحقيقة واجملاز يف األبيات )

  التمييز بني البنية الاسـطحية والبنيـة العميقـة مـن اجلمـل
 .يف البيت

والنقــد وإصــدار احلكــم وتشــمل مــا  الفهــم مهــارات :ثانيًــا
   :أيتي

 :)أ( تذوق عناصر التجربة الشعرية وتشمل
  بـــــــاقي الصـــــــور علـــــــى إدراك العاطفـــــــة وحتديـــــــد أثرهـــــــا

 .التعبريية
 صـــــدق والقـــــوة حتديـــــد مســـــات العاطفـــــة مـــــن حيـــــث ال

 .والثبات والتنوع
 إبراز اجلانب العقلي للفكرة يف النص. 

  :ما يأيت على)ب( فهم النص األديب وحتتوي  
 فهم درجة التوافق بني التجربة والصياغة. 
 إدراك التناسب بني الكلمة واجلو النفاسي يف النص. 
 إدراك أمهية التشكيل املوسيقي للنص. 

  :يأيتديب وتضم ما )ج( إدراك املعاين يف النص األ
  الوصــــــول للمعــــــاين املتضــــــمنة يف البيــــــت مــــــن خــــــالل

 .ماستويات التحليل الاسابقة
  إدراك النغمــة الــيت تشــيع يف الــنص مــن خــالل مــؤثرات

 .معينة
 حتديد عناصر االبتكار واجلدة يف املعاين. 

  :وتتضمن اآليت ه)د( نقد العمل األديب واحلكم علي 
 البديعيـــــة ومـــــدى  تعـــــرف الصـــــور البالغيـــــة واحملاســـــنات

 .توفيقهما
  يف ضوء الرتكيب النحوي املعىنالكشف عن دقة. 

 املوازنة بني األفكار املتشاهبة واملعاين املتداخلة. 

كمـا   (141, 1993, نـاعم  ) قدمـهومن هذه املهارات ما 
  :يأيت

 عبارة نثريةإىل  معرفة أقرب األبيات الشعرية معىن. 
 استخراج احلكمة من النص األديب. 
 دراك حاسن تعليل األديب لأشياءإ. 
  حتديــــد الصــــفات الــــيت يتصــــف هبــــا أشــــخاص القصــــة

 .القصرية
 إدراك قيمة التعبري بألفاظ معينة يف النص األديب. 
  اســـــتخراج القـــــيم االجتماعيـــــة الـــــيت تتضـــــمنها القصـــــة

 .القصرية
جمموعــــة مــــن  (41 – 19, 2111, عطيــــة)كمــــا حــــدد 

 :متثلت يف مهارات التذوق األديب
 الفكرة الرئياسة للنص حتديد. 
 استخراج األفكار العامة واجلزئية. 
 بيان سر مجال اللفظ داخل الرتكيب أو الصورة. 

هبذه املهارات عند إعداده لقائمة وقد اسرتشد الباحث 
مهارات التذوق األديب املناسبة لطالب املرحلة 

 .مبكة املكرمةاملتوسطة 
 الدراسات والبحوث السابقة: 

من الدراسات والبحو  الاسابقة  أجريت العديد  
 اليت تناولت التذوق األديب ومن هذه الدراسات دراسة

واليت هدفت إىل قياس أثر استخدام  (2114, علي)
نصوص األدبية على الالتعلم لإلتقان يف تدريس  اسرتاتيجية

تنمية بعض مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف 
اسة على عينه من تالميذ مت تطبيق الدر  إ . اإلعدادي الثاين

مت يف مصر, و  مدارس الغردقة ىحدإباملتوسط الصف الثاين 
ة, جتريبية واألخرى ضابطإحدامها إىل جمموعتني  اتقاسيمه
استغرق , و االختبار القبلي على كل من اجملموعتني وطُبِّق

من تطبيق البحث ستة أسابيع, واستخدمت الدراسة 
واختبار التذوق األديب, األدوات استبانه مهارات التذوق, 
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تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية  عنوأسفرت نتائج الدراسة 
 ,على تالميذ اجملموعة الضابطة يف اختبار التذوق األديب

بلوم إلتقان التعلم  اسرتاتيجيةكما دلت النتائج على متيز 
رنة بالطريقة ابالفعالية يف تدريس النصوص األدبية مق

ارات التذوق األديب لدى تالميذ مهكما منت التقليدية  
اجملموعة التجريبية مقارنة بتالميذ اجملموعة الضابطة ويرجع 

التعلم باإلتقان يف تدريس  اسرتاتيجية لك إىل استخدام 
ا لقدراته النصوص األدبية بشكل أتاح لكل تلميذ التعلم وفقً 

واستعداداته باإلضافة إىل ما وفرته من املاساعدة والوقت 
 .للتالميذ إلتقان التعلم الكافيني

بدراسة  (2114, العابدي)ويف العراق قام 
التنقيب احلواري يف  تعّرف أثر التدريس بطريقةإىل هدفت 

حفظ النصوص األدبية والتذوق األديب والتفكري اإلبداعي 
األدب والنصوص لدى طلبة الصف اخلامس  يف مادة

 :أدواتاألديب؛ ولتحقيق اهلدف الاسابق أعد الباحث ثال  
والثانية لقياس التذوق  ,لقياس حفظ النصوص األدبية األوىل
أعد  كما  ,قدرات التفكري اإلبداعي والثالثة لقياس ,األديب

النصوص األدبية  الباحث اختبارين األول لقياس حفظ
ن لقياس التذوق األديب تكو   والثاين ,تكو ن من أربعة أسئلة

أما قياس  ,ن متعدد( فقرة من نوع االختيار م 21من ) 
على فقد اعتمد الباحث  ,التفكري اإلبداعي القدرة على

, مقياس يف التفكري اإلبداعي ألحد الباحثني أعد ماسبقاً 
على  اجملموعة التجريبيةطالب تفوق وخلصت الدراسة إىل 

اجملموعة الضابطة يف اختبار حفظ النصوص األدبية,  طالب
 اجملموعة طالب اجملموعة التجريبية على طالبوتفوق 

الضابطة يف اختبار التذوق األديب, وال يوجد فرق  و داللة 
اجملموعة التجريبية  طالبإحصائية بني متوسط درجات 

اجملموعة الضابطة يف اختبار  طالبومتوسط درجات 
  .التفكري اإلبداعي

 (م2114, بصلسلوى )قامت  ويف حماولة حبثية أخرى    
مقرتحة لتدريس األدب  تيجيةاسرتادراسة استهدفت بناء ب

والتعلم النشط وأثرها على  يعلقائمة على التدريس التفا
تنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب املرحلة الثانوية؛ 

قائمة مبهارات  ولتحقيق اهلدف الاسابق أعدت الباحثة
التذوق األديب املناسبة لطالب الصف األول الثانوي, ومت 

 يف ضوء قائمة مهارات التذوق بناء مقياس للتذوق األديب
وأعدت قائمة باملفاهيم األدبية واملعلومات البالغية  ,األديب

املتضمنة بكتاب األدب للصف األول الثانوي و لك من 
خالل حتليل حمتوى كتاب األدب واستخراج املفاهيم األدبية 
واملعلومات البالغية, ووضعها يف قائمة, وإعداد اختبار يف 

اجلزء األول:  :يب والبالغي يف جزءين مهاالتحصيل األد
اجلزء الثاين: يشمل املفاهيم , و يشمل األدب والرتاجم

مت بناء االختبار يف ضوء قائمة املفاهيم األدبية و  ,البالغية
ومت التحقق من صدقه وثباته لوضعه  ,واملعلومات البالغية

يف صورته النهائية, وإعداد قائمة لتحديد أكثر اسرتاتيجيات 
 وفاعليةوالتعلم النشط مناسبة  يعلالتدريس التفا :كل من

يف تدريس األدب وتنمية مهارات التذوق األديب لدى 
 سرتاتيجيةاالطالب الصف األول الثانوي, ومت بناء 

اجملموعات التجريبية  قرتحة, وكشفت نتائج الدراسة تفوقامل
البعدي لكل من  الثال  على اجملموعة الضابطة يف التطبيق

األساليب  فاعليةملقياس واالختبار التحصيلي مما يثبت ا
يف تنمية مهارات التذوق األديب واالرتقاء  ةالتدرياسية الثالث

باملاستوى التحصيلي لدى الطالب, وتفوق هذه األساليب 
 .على الطريقة التقليدية

حممود )أجريت يف العراق دراسة  ويف الاسياق  اته    
ثر تلخيص أىل معرفة واليت هدفت إ (2119, وحممود

موضوعات األدب والنصوص يف التذوق األديب لدى 
ولتحقيق  لك استخدم  ,طالبات الصف اخلامس األديب

 ,اجملموعات املتكافئة املتمثل يفالباحثان التصميم التجرييب 
طالبات ثانوية ومتثلت يف  ,جتريبية األوىل قد كانت اجملموعةو 
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 ,فق طريقة التلخيص)اليمامة( واليت مت تدرياسها على و 
طالبات ثانوية  ضابطة ومتثلت يف اجملموعة الثانيةكانت و 

 ,مت تدرياسها على وفق الطريقة التقليديةو )آمنة بنت وهب( 
( طالبة لكل 21( طالبة وبواقع )11بلغ عدد أفراد العينة )

اختبار جاهزة لقياس التذوق  أداةومت احلصول على  ,جمموعة
د حاسن حنورة, وبعد إجراء محأاألديب أعدها الدكتور 
داللة ات   اً قو ا تبني أن هناك فر االختبار ومعاجلته إحصائيً 

إحصائية لصام اجملموعة اليت مت تدرياسها وفق طريقة 
ويف ضوء نتائج البحث أوصى  ,تلخيص املوضوعات األدبية

بأمهية استعمال طريقة تلخيص املوضوعات األدبية  انالباحث
 .وصعند تدريس األدب والنص

يف ضوء العرض الاسابق حددت الدراسات 
والبحو  الاسابقة جمموعة من مهارات التذوق األديب, 
وكذلك اختبارات لقياس هذه املهارات وكانت مجيعها تنتمي 

الباحث هبذه األدوات  وقد استعانلالختبارات املوضوعية, 
 عند بنائه ألدوات الدراسة احلالية.  

 لية: الجانب اإلجرائي للدراسة الحا
تاســــــتهدف الدراســــــة احلاليــــــة التحقــــــق مــــــن مــــــدى 

هــارات التــذوق مل مبكــة املكرمــةامــتالك طــالب الصــف الثــاين 
اسـابق يعـرض الباحـث لإلجـراءات األديب, ولتحقيق اهلـدف ال

 ية:تاآل
مهــــارات التــــذوق األديب الالزمــــة لتالميــــذ املرحلــــة  قائمــــة (1

  :املتوسطة
تاســــتهدف هــــذه القائمــــة حتديــــد مهــــارات التــــذوق 

وقـــد  ؛مبكـــة املكرمـــةألديب الالزمـــة لتالميـــذ املرحلـــة املتوســـطة ا
  :اشتقت هذه القائمة من مصادر عدة منها

  الدراســات والبحــو  الاســابقة العربيــة واألجنبيــة املرتبطــة
 .مبهارات التذوق األديب

 املتصلة بالتذوق األديب ومهاراته. الكتابات 
  مبكـــــة أهـــــداف تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة باملرحلـــــة املتوســـــطة

   .املكرمة

  التصــــنيفات املختلفــــة ملهــــارات التــــذوق األديب للطــــالب
 مبراحل التعليم العام.

وتضمنت القائمة يف صورهتا املبدئية عشرين مهـارة 
فرعية تندرج يف مخـس مهـارات رئياسـة هـي مهـارات املضـمون 
الفكـــــري يف العمـــــل األديب, واملهـــــارات املرتبطـــــة بالعاطفـــــة يف 

 ,واملهــــارات األســــلوبية ,رات التصــــويريةالعمــــل األديب, واملهــــا
 وأخريًا املهارات اللغوية.

ومت عـــــــرض القائمـــــــة علـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن اخلـــــــرباء 
   :يأيت, وطلب الباحث منهم إبداء الرأي فيما )*(واحملكمني 

  مــدى اتاســاق املهــارات الفرعيــة مــع كــل مهــارة رئياســة
 .من مهارات التذوق األديب

  لطـــالبهـــارات مناســـبة كـــل مهـــارة مـــن هـــذه املمـــدى 
 .املرحلة املتوسطة

 مدى أمهية كل مهارة لطالب الصف الثاين املتوسط. 
 سالمة الصياغة اللغوية هلذه املهارات. 
  ـــــه مـــــع مراعـــــاة إضـــــافة أو حـــــذف أو تعـــــديل مـــــا ترون

 .مناسًبا ملزيد من ضبط هذه القائمة
حباســــــاب الــــــوزن الناســــــيب ملهــــــارات  وقــــــام الباحــــــث

و لك الختيار املهـارات الـيت حظيـت بناسـب  ,التذوق األديب
%(  111 – 41اتفـــاق تصـــل ناســـبتها بـــني احملكمـــني مـــن )

وقد توصل الباحث إىل ست عشرة مهارة الزمة لطالب  ,)*(
 .)*(الصف الثاين املتوسط بالعاصمة املقدسة

بنـــــــاء اختبـــــــار التـــــــذوق األديب لطـــــــالب الصـــــــف الثـــــــاين  (2
    :مبكة املكرمةاملتوسط 

االختبار قياس مهارات التذوق استهدف هذا 
األديب لدى طالب الصف الثاين املتوسط بالعاصمة املقدسة 

                                                            
 : قائمة بأمساء احملكمني. اخلامسراجع امللحق   )*(
 : اجلدول اخلاص بالوزن الناسيب لقائمة مهارات التذوق األديبالثاينراجع امللحق   )*(

 لتالميذ الصف األول املتوسط. 
راجع امللحق الثالث: قائمة مهارات التذوق األديب لطالب املرحلة املتوسطة يف   )*(

 صورهتا النهائية. 
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, وكانت املهارات اليت مت يف ضوئها بناء هذا مبكة املكرمة
 : على النحو اآليتاالختبار هي 

   :المهارات الخاصة بالمضمون الفكري للعمل األدبي :أولً 
 .ياستنتج األفكار الرئياسة يف النص (1
 .نتج األفكار الفرعية يف العمل األديبياست (2
يربط بني األفكار الواردة يف النص والقيم  (3

 .اإلناسانية عامة
حيدد عالقة األفكار الواردة يف النص باجلو  (4

 .النفاسي

  :يأتيالمهارات المرتبطة بالعاطفة وتشمل ما  :ثانًيا
 .حيدد العاطفة الاسائدة يف النص األديب (5
دات اللغوية بالنص املفر على حيدد أثر العاطفة  (6

 األديب.
الصور البيانية يف العمل على ياستنتج أثر العاطفة  (7

 األديب.

  :يأتيالمهارات التصويرية بالعمل األدبي وتتضمن ما  :ثالثًا
 .حيدد املعاين اليت توحي هبا الصور البالغية (8
 .اتاساق الصورة مع سياق النصعلى حيكم  (9

 .تثريهايربط بني الصورة األدبية واملشاعر اليت  (11
  :يةتوتتضمن المهارات اآل ،المهارات األسلوبية :رابًعا

 .ياستنتج اخلصائص األسلوبية للنص (11
حيز بني األسلوب األديب واألسلوب العلمي  (12

 .والعلمي املتأدب
 .ياستنبط األدلة والرباهني اليت أوردها املبدع (13

   :يتغوية في العمل األدبي وتشمل اآلالمهارات الل :خامًسا
 .الكلمة من خالل الاسياق ىنحيدد مع (14
 .حيدد القيمة اجملازية  للكلمات يف العمل األديب (15
 .يربط بني الكلمة واجلو النفاسي يف النص األديب (16

وقام الباحث ببناء االختبار يف صورته املبدئية,  
مبيًنا فيه اهلدف منه, والتعليمات اليت جيب على طالب 

إجابة منو جية, الصف الثاين املتوسط اتباعها لإلجابة عنه 
 : يأيتوقد روعي عند بناء هذا االختبار ما 

  أن تكون النصوص األدبية املضمنة يف االختبار
 نصوًصا جديدة مل ياسبق هلم دراستها.

  أن تتنوع النصوص الواردة يف االختبار بني الشعر
 والنثر.

 .ترتيب البدائل االختبارية ترتيًبا عشوائًيا 
  وصف الختبار:

ختبار من َثانية وأربعني سؤااًل تقيس ن االتكو   
ست عشرة مهارة بواقع ثال  مفردات اختبارية لكل مهارة, 
, وقد أعد الباحث اختبارًا موضوعًيا لقياس هذه املهارات

ار الباحث ثالثة نصوص أدبية : ولقياس هذه املهارات اخت
 والثالث نثري من خارج املنهج املقرر على شعريني نصني

   الطالب.   
وقام الباحث بتحكيم االختبار و لك بعرضه  

على جمموعة من املتخصصني, كما قام بضبط االختبار 
بتطبيقه على جمموعة من طالب ضبطًا علمًيا, و لك 

حبي  املتوسطة األمري ماجدالصف الثاين املتوسط مبدرسة 
بلغ عددهم مخاسة وثالثني طالًبا من  ,مبكة املكرمة العوايل

االثنني املوافق  لك يوم  كانو  املتوسط, طالب الصف الثاين
هـ املوافق احلادي  1343الثامن عشر من شهر صفر سنة 
, ومت يف ميالدية 2114والثالثني من شهر دياسمرب سنة 

 : يأيتما  هذا التطبيق
 : الختبار تحديد زمنأوًل: 

مت حاساب زمن االختبار عن طريق تاسجيل أول  
خر الطالب انتهاًء, ومت مجع الطالب انتهاء من االختبار وآ

التوقيتني مًعا وبقاسمتهما على اثنني تبني أن الزمن املناسب 
   .دقيقة أي ما يعادل ساعة كاملة 14لالختبار هو 

 : حساب معامل السهولة والصعوبةثانًيا: 
إىل أنــــه  (339 – 334, 1342, الاســــيد)يشــــري  

ت احلاسـايب لإلجابـاتقاس سهولة أي سؤال حباساب املتوسط 
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ن املختــربين يرتكــون أحيانًــا بعــض املفــردات إالصــحيحة, ومبــا 
املتوسـط احلاسـايب فالواجب حاسـاب  ا, إ ً يبوا عنهادون أن جي

لاسـؤال إجابـات صـحيحة أو خطـأ, للذين أجابوا فعـاًل علـى ا
بعد املفـــــردات احملذوفـــــة أو املرتوكـــــة, ويـــــتم حاســـــاب اســـــتم تُ وأن 

  اآلتيتني:معامل الاسهولة والصعوبة من خالل املعادلتني
 معامل السهولة =        اإلجابات الصحيحة - أ

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات الخاطئة                          
 معامل السهولة - 1معامل الصعوبة =    - ب

اختبـــــار وللتحقـــــق مـــــن ســـــهولة وصـــــعوبة مفـــــردات  
جــابوا عــن  أمت حصــر الطــالب الــذين  مهــارات التــذوق األديب
حيحة عــن طريــق وضــع عالمــة تكراريــة كــل مفــردة إجابــة صــ

أجــــــاب عــــــن املفــــــردة إجابــــــة صــــــحيحة, مث مت  طالــــــبلكــــــل 
حاســـاب معامـــل الاســـهولة والصـــعوبة لكـــل مفـــردة عـــن طريـــق 

وقـــد تبـــني أن الاســـؤال اخلـــامس  تطبيـــق املعـــادلتني الاســـابقتني,
الاســؤال الثــاين والثالثــون والاســابع و  ,عشــر ســؤال ســهل للغايــة
عـديل هـذه املفـردات االختباريـة ومت ت ,والثالثون صعب للغايـة

 لتتالءم مع املاستوى املطلوب.
  : ثالثًا: حساب ثبات الختبار

إ ا أجرى باحث اختبارًا على جمموعة من األفراد, وُرِصدمت 
درجات كل فرد يف هذا االختبار, مث أعيد إجراء نفس هذا 

, ورصدت أيًضا درجات  هانفاس االختبار على هذه اجملموعة
ت النتائج على أن الدرجات اليت حصل عليها كل فرد, ودل
يف املرة األوىل لتطبيق هذا االختبار هي الدرجات الطالب 
فإن يف املرة الثانية,  الطالباليت حصل عليها هؤالء نفاسها 

الاسيد, ) هذا يدل على أن نتائج االختبار ثابتة متاًما
1342 ,244) . 

مت حاســاب ثبــات االختبــار عــن طريــق التجزئــة قــد و 
يطبـق  إ ا, وهي مـن أكثـر طـرق تعيـني الثبـات شـيوعً  النصفية

أي  ,اخل مــــــرة واحــــــدة…. ةانالباحــــــث االختبــــــار أو االســــــتب
يعطــــى الفــــرد درجــــة واحــــدة عــــن مجيــــع املفــــردات مث حياســــب 
معامــل االرتبــاط بــني جممــوع املفــردات ) الــدرجات ( الفرديــة 

والزوجيــــة, ويالحــــظ ارتفــــاع معامــــل الثبــــات كلمــــا زاد حجــــم 
ينـــة, وجيـــب أن تكـــون درجتـــا الفـــرد علـــى نصـــفي االختبـــار الع

كما جيب اسـتخدام   ,متناظرتني عند حاساب معامل االرتباط
معامــل ارتبــاط يتناســب مــع طبيعــة الــدرجات علــى االختبــار. 
وتصـــــل  هـــــذه الطريقـــــة يف اختبـــــارات األداء احلركـــــي )األداء 

 نـــه توجـــدأختبـــارات الكتابيـــة وغريهـــا, ويـــذكر املميـــز( ويف اال
طـــــرق متعـــــددة حلاســـــاب الثبـــــات بالتنصـــــيف )كالقاســـــمة إىل 
نصــــفني, الفــــردي والزوجــــي, جــــزءا االختبــــار( وختتلــــف هــــذه 
الطــرق يف أســلوب تنصــيف االختبــار ولكنهــا تتفــق يف كيفيــة 

  (.221, 1321)عالم,  حاساب معامل االرتباط
وقـــــد قـــــام الباحـــــث حباســـــاب معامـــــل الثبـــــات مـــــن 

و لــك  SPSS Version 20خــالل حزمــة الــربامج اإلحصــائية 
وتبـني أن معامـل بتجزئة االختبـار إىل نصـفني فـردي وزوجـي, 

وهـــو معامـــل ثبـــات مرتفـــع  1044الثبـــات هلـــذا االختبـــار هـــو 
 جًدا يطمئن على صالحية االختبار للتطبيق. 

وبعد الضبط العلمي لالختبار أصب  صاحلًا  
للتطبيق على طالب الصف الثاين املتوسط بالعاصمة 

 املقدسة.
التطبيق النهائي الختبار مهارات التذوق األديب  (4

 لطالب الصف الثاين املتوسط:
مت التطبيق النهائي الختبار مهارات التذوق األديب  

بالط الشهداء حبي مبدرسة  لطالب الصف الثاين املتوسط 
ليهم االختبار مخاسني وبلغ عدد من طبق ع, سرت اللحياين

فق احلادي والعشرين من يوم اخلميس املوا لك كان طالًبا, و 
هـ املوافق الثالث من شهر يناير سنة  1343شهر صفر سنة 

 .م2114
 مجتمع الدراسة: 

يتمثل جمتمع الدراسة احلالية من مجيع طالب 
 الصف الثاين املتوسط بالعاصمة املقدسة.
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 عينة الدراسة:
ًبا من طالب الصف الثاين مت اختيار مخاسني طال 
قدسة )مكة املكرمة(, ومت اختيارهم بالعاصمة امل املتوسط

بطريقة عشوائية, حبيث يصب  لكل طالب الفرصة يف 
 االنضمام جملموعة االختبار.  

 نتائج الدراسة: 
قام الباحث بتطبيق اختبار مهارات التـذوق األديب  

, و لــك هبــدف مبكــة املكرمــةلطــالب الصــف الثــاين املتوســط 
 ,الطـــــالب حتديـــــد ماســـــتوى مهـــــارات التـــــذوق لـــــدى هـــــؤالء

ولتحقيق  لك قام الباحث حباسـاب قيمـة اختبـار )ت( لعينـة 
ـــــك للتحقـــــق مـــــن ســـــؤال مفـــــاده ,واحـــــدة هـــــل حصـــــل  :و ل

% مـــــن جممـــــوع الدرجـــــة الكليـــــة  41ناســـــبة علـــــى الطـــــالب 
اعتمــد الباحــث علــى وســعياً لتحقيــق هــذا اهلــدف  ,للمقيــاس

ــــة لدرجــــة  ــــك حباســــاب الناســــب املئوي اإلحصــــاء الوصــــفي و ل
ديب ككــل, ويف كــل مهــارة فرعيــة كــل علــى اختبــار التــذوق األ

 :  يأيت حدة كما
حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (1

 :مهارات التذوق األديب بصفة عامة
قـــــام الباحـــــث حباســـــاب داللـــــة املتوســـــط الختبـــــار  

يوضـ  ماسـتوى  اآليتمهارات التذوق األديب عامـة, واجلـدول 
ة املقدســة مــن متكــن طــالب الصــف الثــاين املتوســط بالعاصــم

 : يأيتمهارات التذوق األديب عامة كما 
  (1الجدول )

 مستوى تمكن طالب الصف الثاني المتوسط من مهارات التذوق األدبي بشكل عام
النحراف  المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة

 المعياري
مستوى نسبة الخطأ 

 للمتوسط
 النسبة المئوية %

11 4 14 12043 2029 1042 21041  

يتض  من اجلدول الاسابق تدين ماستوى طالب 
الصف الثاين املتوسط بالعاصمة املقدسة يف مهارات التذوق 

من  12043بلغت قيمة املتوسط احلاسايب  إ األديب, 
( درجة واليت متثل الدرجة 34الدرجة اإلمجالية وهي )

اإلمجالية لالختبار, وبقاسمة قيمة املتوسط على الدرجة 
% وهي  21041لالختبار يتض  أهنا بلغت  العظمى

ناسبة ضعيفة جًدا, مما يدل على تدين ماستوى الطالب يف 
 مهارات التذوق األديب جمتمعة.  

حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (2
 مهارات املضمون الفكري للعمل األديب: 

ملزيد من الكشف عن درجة متكن طالب الصف 
هارات الفرعية الختبار التذوق األديب الثاين املتوسط من امل

قام الباحث حباساب درجات الطالب يف مهارات املضمون 
 : يأيتالفكري للعمل األديب, وكانت نتائجها كما 

 (2جدول )
 مستوى تمكن طالب الصف الثاني المتوسط من مهارات المضمون الفكري للعمل األدبي

 النسبة المئوية % مستوى نسبة الخطأ للمتوسط النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة
11 1 1 4032 1011 1013 2401 

اجلدول الاسابق تدين ماستوى من خالل يتض  
طالب الصف الثاين املتوسط من مهارات املضمون الفكري 

 بلغت قيمة املتوسط احلاسايب لدرجات  إ للعمل األديب, 

الكلية البالغة اثنتا عشرة من الدرجة  4032هذا احملور 
% وهي ناسبة متدنية  2401درجة, وكانت ناسبتها املئوية 

 تكشف عن ضعف الطالب يف هذا اجلانب.
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حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (3
 مهارات العاطفة: 

مدى امتالك الطالب ملهارات للتحقق من 
العاطفة املضمنة يف النصوص األدبية, مت حاساب درجات 

 يوض   لك:   اآليتذا احملور, واجلدول ه
 (3جدول )

 مستوى تمكن طالب الصف الثاني المتوسط من مهارات العاطفة
 النسبة المئوية % مستوى نسبة الخطأ للمتوسط النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة
 21011 1011 1019 2031 1 صفر 11

اسابق يتض  أن املتوسط املتأمل يف اجلدول ال
من الدرجة  2031احلاسايب لدرجات حمور العاطفة قد بلغ 

الكلية والبالغة تاسع درجات, وكانت ناسبة املتوسط مقارنة 
وهي ناسبة متدنية أيًضا تدلل على  21011بالدرجة الكلية 

عدم متكن طالب الصف الثاين املتوسط من مهارات 
 العاطفة الاسائدة يف النصوص األدبية. 

حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (4
 املهارات التصويرية للعمل األديب: 

للتحقق من مدى امتالك الطالب للمهارات 
التصويرية للعمل األديب, مت حاساب درجات هذا احملور, 

 يوض   لك:   اآليتواجلدول 

 (4جدول )
 ة للعمل األدبيمستوى تمكن طالب الصف الثاني المتوسط من المهارات التصويري

 النسبة المئوية % مستوى نسبة الخطأ للمتوسط النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة
11 1 3 2014 1041 1011 23022 

من خالل اجلدول الاسابق يتض  أن متوسط 
درجات طالب الصف الثاين املتوسط يف املهارات التصويرية 

إلمجالية والبالغة تاسع درجات, من الدرجة ا 2014هو 
وهي  23022وكانت ناسبة املتوسط مقارنة بالدرجة الكلية 

أيًضا ناسبة ضئيلة تدل على الضعف البني يف مهارات هذا 
 احملور.

حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (5
 املهارات األسلوبية املضمنة يف العمل األديب: 

لمهارات للتحقق من مدى امتالك الطالب ل
األسلوبية للعمل األديب, مت حاساب درجات هذا احملور, 

 يوض   لك:   اآليتواجلدول 

 (5جدول )
 مستوى تمكن طالب الصف الثاني المتوسط من المهارات األسلوبية للعمل األدبي

 المئوية % النسبة مستوى نسبة الخطأ للمتوسط النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة
 23044 1012 1044 2023 3 صفر 11

من خالل اجلدول الاسابق يتض  أن متوسط 
من الدرجة  2023درجات حمور املهارات األسلوبية قد بلغ 

اإلمجالية البالغة تاسع درجات, وكانت ناسبتها املئوية 
وهي ناسبة أيًضا متدنية تدلل على الضعف  23044

الثاين املتوسط يف  الشديد الذي يعاين منه طالب الصف
 مهارات التذوق األديب.

حتديد مدى متكن طالب الصف الثاين املتوسط من  (6
 اللغوية للعمل األديب: املهارات 
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للتحقق من مدى امتالك الطالب للمهارات 
اللغوية يف العمل األديب, مت حاساب درجات هذا احملور, 

 يوض   لك:   اآليتواجلدول 

 (6جدول )
 الصف الثاني المتوسط من المهارات اللغوية للعمل األدبيمستوى تمكن طالب 

 النسبة المئوية % مستوى نسبة الخطأ للمتوسط النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى درجة أقل درجة العينة
11 1 3  2011 1041 1011 24044 

يتض  من اجلدول الاسابق تدين ماستوى طالب 
اللغوية املضمنة يف  الصف الثاين املتوسط يف املهارات

بلغت قيمة املتوسط احلاسايب ملهارات  إ النصوص األدبية, 
من الدرجة اإلمجالية والبالغة تاسع  2011هذا احملور 

% وهي أيًضا  24044درجات, وكانت ناسبتها املئوية 
 ناسبة متدنية. 

 :تحليل النتائج وتفسيرها

يتض  من خالل النتائج الاسابقة ضعف امتالك 
الثاين املتوسط بالعاصمة املقدسة يف مهارات طالب الصف 

التذوق األديب جمتمعة أو يف املهارات الفرعية للتذوق األديب, 
 : يأيتويفاسر الباحث  لك مبا 

 أوًل: أسباب ترجع إلى المعلم:
املمارسات التدرياسية الضعيفة اليت حارسها معلمو اللغة  (1

تشجع العربية عند تدرياسهم للنصوص األدبية واليت ال 
 على تنمية مهارات التذوق األديب لدى طالهبم.

الرتكيز عند تناوهلم للنصوص األدبية على األفكار فقط  (2
 دون التطرق إىل مجاليات النص األديب املختلفة.

عدم إتاحة الفرصة أمام طالهبم ملمارسة مهارات  (3
التذوق األديب ممارسة عملية, و لك من خالل تشجيع 

 ع النص األديب.الطالب على االندماج م
االقتصار فقط على النصوص الواردة يف منهج اللغة  (4

العربية, وعدم تشجيع الطالب على عقد املقارنات أو 
بني نصوص أخرى للمبدع نفاسه أو نصوص املوازنات 

تدور حول الفكرة نفاسها للنص الشعري املقرر على 
 الطالب.

عدم تاسلحهم بأدوات املتذوق من التعرف على جو  (5
مناسبته وإسهامات املبدع يف هذا اجملال النص, و 

وقدرهتم على احلكم على النص األديب وتقديره تقديًرا 
  موضوعًيا.

 ثانًيا: أسباب ترجع إلى منهج النصوص األدبية: 
عدم االهتمام بتذوق النصوص األدبية, واالقتصار يف  (1

معظم الوقت على اجلانب اللغوي متمثاًل يف الشرح 
لمفردات اللغوية, أو بالرتكيز على ل والداليلاملعجمي 

 اجلانب العقلي بتحديد أفكار النص األديب.
عدم إحالة الطالب إىل قراءة نصوص أخرى ترتبط  (2

 باملوضوع نفاسه أو مبنشئه.
 قلة األنشطة األدبية يف منهج تعليم األدب والنصوص. (3
اختفاء اجلماعات األدبية من مدارسنا, وأصب  الرتكيز  (4

ظ النصوص دون الوقوف على األول فقط على حف
 مجالياهتا.

ال تضمن األسئلة املوضوعة  إ تقليدية طرائق التقومي  (5
على استثارة مهارات التذوق أو حث للنصوص األدبية 

 الطالب على التفكري حبرية.
عدم تضمني نصوص أدبية تليب حاجات الطالب  (6

 واهتماماهتم وميوهلم.
دبـــي لطـــالب الصـــف التصـــور المقتـــري لتنميـــة مهـــارات التـــذوق األ

   :  بمكة المكرمةالثاني المتوسط 

انطالًقا من النتائج الاسابقة يطرح الباحث تصورًا 
لكيفية تنمية مهارات التذوق األديب لطالب الصف الثاين 

 : يأيتكما   مبكة املكرمةاملتوسط 
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 :أهداف التصور (1
جمموعة من الغايات حتقيق  احلايلياستهدف التصور 

 : اآليتالنحو على الرتبوية وهي 
 ياستنتج األفكار الرئياسة يف النص. 
 ياستنتج األفكار الفرعية يف العمل األديب. 
  يربط بني األفكار الواردة يف النص والقيم اإلناسانية

 .عامة
 حيدد عالقة األفكار الواردة يف النص باجلو النفاسي. 
 حيدد العاطفة الاسائدة يف النص األديب. 
  ت اللغوية بالنص األديب.املفرداعلى حيدد أثر العاطفة 
  الصور البيانية يف العمل على ياستنتج أثر العاطفة

 األديب.
 حيدد املعاين اليت توحي هبا الصور البالغية. 
  اتاساق الصورة مع سياق النصعلى حيكم. 
 يربط بني الصورة األدبية واملشاعر اليت تثريها. 
 ياستنتج اخلصائص األسلوبية للنص. 
 يب واألسلوب العلمي والعلمي حيز بني األسلوب األد

 .املتأدب
 ياستنبط األدلة والرباهني اليت أوردها املبدع. 
 الكلمة من خالل الاسياق حيدد معىن. 
 حيدد القيمة اجملازية  للكلمات يف العمل األديب. 
 يربط بني الكلمة واجلو النفاسي يف النص األديب. 
 : محتوى التصور (2

األدبية يتضمن حمتوى التصور جمموعة من النصوص 
اليت حكن تضمينها يف منهج تعليم األدب والنصوص؛ 
ولتحديد هذه النصوص جيب االلتزام مبجموعة من املعايري 

 العلمية وهي: 

  مراعاة امليول األدبية للطالب بالصف الثاين املتوسط
 .مبكة املكرمة

 مراعاة حاجات الطالب واهتماماهتم. 

 سلوك  أن تكون النصوص األدبية تدعو الطالب إىل
 محيد.

  النصوص القرآنية, أن تتنوع النصوص األدبية بني
 .والاسنة املطهرة, وعيون الشعر والنثر العريب

 .أن تكون من بيئات خمتلفة وملبدعني خمتلفني 
 .أن تكون يف نطاق املاستوى اللغوي للطالب 
  أن تتحدى تفكري الطالب وتاستثري لديهم مهارات

 التفكري العليا.
   ًكاماًل للنص األديب من حتليل   أن تتضمن حتليال

اجلانب الفكري, والعاطفي, والصور, واألخيلة, 
واملوسيقى, والقيم وربط كل هذا بواقع املتعلم يف 

 اململكة العربية خاصة وباجملتمع العريب والعاملي كافة.
 : التدريس المقترحة استراتيجية (3

من اإلسرتاتيجيات اليت  KWL اسرتاتيجيةتعد 
ها لتنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب حكن استخدام

مها يف تدريس املفردات ااستخد حكناملرحلة املتوسطة, كما 
مراحل ثال   , وهي تقوم على اللغوية والفهم القرائي

( يف ثال  مراحل هي : Teal ,2114  ,4حددها )تيل 
ما ا تريد أن تعرف؟ وما ا تعلمت؟, وهي و عرف ؟ ما ا ت

اليت حتلكها الطالب عن خلربات الاسابقة تقوم على تقييم ا
 , وعن داللة هذه املفردات بالناسبة هلم .املفردات

نظرية املخططات  على االسرتاتيجيةتاستند هذه 
, تلك  Schemata Theory, أو األطر املعرفية العقلية

أفكار بياجيه يف  علىالنظرية اليت تاستند يف بعض جوانبها 
أن الفرد حتلك معلومات  على, و مو العقلي املعريفالن

اعد , هذه املعارف تاس Prior Knowledgeومعارف سابقة 
, اليت سرعان ما تندمج يف يف اكتاساب املعلومات اجلديدة

البنية املعرفية للفرد يف شكل خمططات عقلية مصنفة حاسب 
 اجملاالت املعرفية املختلفة.
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, Carr & Ogle ,1944أشار )كار وأوجل  وقد
121 -141 ,Bos, C.S. & Vaughn, S.   ,2112 ,
 : تاسري يف عدة مراحل هي االسرتاتيجيةبأن هذه  (11
  العصف الذه  )استمطار األفكار(Brainstorming :

, وقيامهم  ياستثري املعلم طالبه للتفكري يف املوضوع إ 
, ومن مث ياستحضر كل طالب بعملية قدح  ه  حوله

 Priorضوع معلوماته ومعارفه الاسابقة عن هذا املو 

Knowledge وهذه املرحلة هي اليت يعرب هبا عن ,
 , أي ما ا أعرف ؟Kاحلرف 

  تصنيف املعلوماتClassification ويف هذه املرحلة :
, وياسم  طالب يف تصنيف معلوماهتم يف فئاتيبدأ ال

للطالب يف هذه املرحلة بالتفكري بصوت مرتفع 
Thinking Aloud. 

  توقع التالميذAnticipation وفيها يقوم املعلم :
باستثارة طالبه للتنبؤ عما سيتضمنه املوضوع من 

 معلومات ومعارف جديدة .

  كتابة األسئلةWriting The Questions : يكلف  إ
الطالب بكتابة جمموعة من األسئلة ترتبط باملوضوع 

أي  Wاملراد شرحه , وهذه األسئلة يعرب عنها باحلرف 
 ما ا أريد أن أعرف ؟

 النشطة  القراءةActive Reading  وهي املرحلة :
يقرأ فيها الطالب املوضوع  إ  االسرتاتيجيةاخلتامية يف 

ية عما تعلموه بالفعل , مث يقومون بإجراء مناقشة مجاع
, مث يطرحون عدة تاسامالت حول املوضوع من املوضوع

 , ويقوم املعلم بدوره باإلجابة عنها .
( 91 , 2111,  ومقدادي رعاشو كما يشري )

 ثال  خطوات هي:  االسرتاتيجيةبأن هلذه 

: وتتضمن هذه املرحلة  What I Know: ما أعرفه أولً 
, موضوع املادة املقروءة علىيتعرف الطلبة  إ : خطوتني

ن مث , ومقائمة ما يعرفونه عن هذا املوضوعويضعون يف 
 .يقومون بتصنيف بنود القائمة

 القار :حيدد  What I Want to Learn: ما أريد تعلمه ثانًيا
مزيد  علىيف هذه املرحلة اجملاالت اليت يرغب يف احلصول 

 من املعلومات ترتبط هبذا املوضوع أو  اك .
ذه املرحلة : ويف هWhat I did Learn: ما ا تعلمت ثالثًا

به ؛ متهيًدا لالستفادة ه من املوضوعياسجل الطالب ما تعلمو 
 .يف موضوعات الحقة

هذه اإلجراءات لتنمية مهارات التذوق وحكن توظيف    
  األديب لدى طالب الصف الثاين املتوسط مبكة املكرمة.

 أساليب التقومي املتبعة:  (4
جيب أن تتنوع أساليب التقومي املتبعة لقياس مهارات 

 التذوق األديب, و لك من خالل: 
 .األسئلة املوضوعية اليت تدور حول النصوص األدبية 
 بية.عقد املاسابقات األد 
 .عقد املوازنات األدبية بني النصوص أو بني املبدعني 
 .عقد مناظرات بني الفنون واألغراض األدبية 
  تكليف الطالب بأنشطة أدبية لتنمية مهارات التذوق

 األديب.
 توصيات الدراسة:    

 : يأيتيف ضوء نتائج الدراسة الاسابقة يوصي الباحث مبا      
 ديب لدى معلمي اللغة ضرورة تنمية مهارات التذوق األ

 العربية؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه.
  أن ختتار النصوص األدبية بعناية يف ضوء حاجات

 الطالب وميوهلم األدبية.
  ضرورة أن تزداد ماساحة التحليل األديب للنصوص

 املختلفة يف منهج تعليم األدب والنصوص.
  أن يدرب الطالب تدريًبا عملًيا على كيفية حتليل

تذوق  إىلاألدبية؛ ألن التحليل يفضي  النصوص
 مجاليات النص األديب.



 مهارات التذوق األديب لدى طالب املرحلة املتوسطة مبكة املكرمة عبداهلل بن حممد آل متيم: تقومي
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  أن تعود املدرسة كما كانت يف سابق عهدها ويلتحق
 الطالب باجلماعات األدبية.

 مقترحات الدراسة: 
يف ضوء نتائج الدراسة وتوصياهتا يقرتح الباحث  

   إجراء البحو  والدراسات اآلتية:  

 ى معلمي اللغة العربية تقومي مهارات التذوق األديب لد
 مبراحل التعليم املختلفة.

  دراسة حتليلية ملنهج النصوص األدبية لطالب املرحلة
 يف ضوء مقومات التذوق األديب. مبكة املكرمةاملتوسطة 

  دراسة حتليلية مقارنة بني ماستوى التذوق األديب لدى
 طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية.

 األديب للطالب مبراحل  إعادة تنظيم مهارات التذوق
 التعليم العام. 

  قياس مهارات التحليل األديب لدى الطالب مبراحل
 .مبكة املكرمةالتعليم العام 

  بناء منهج األدب والنصوص لطالب املرحلة املتوسطة
 وأثره يف تنمية مهارات التذوق األديب لديهم.

  دراسة حتليلية لأنشطة التعليمية املضمنة يف منهج
ألدب والنصوص يف ضوء مقومات التذوق تعليم ا
 األديب.

  دراسة حتليلية للميول األدبية لطالب املرحلة املتوسطة
 .مبكة املكرمة

  دراسة حتليلية ملهارات التفكري العليا املضمنة يف منهج
مبكة دب والنصوص لطالب املرحلة املتوسطة األ

 .املكرمة
  تنمية مهارات التذوق األديب لطالب املرحلة

 اسرتاتيجياتباستخدام  مبكة املكرمةتوسطة امل
 تعليمية حديثة.

 :راجع مال
 ,الطبعـة اخلاماسـة .مقدمـة ابـن خلـدون :(1943ابن خلدون, عبـد الـرمحن )

 .دار القلم :بريوت

مفهــوم الشــعر يف ضــوء نظريــات النقــد  :(1941وف )م عبــد الــر  ,أبــو الاســعد
 العريب. القاهرة: دار املعارف.

اللغـــــة العربيـــــة يف القـــــرن احلـــــادي والعشـــــرين يف  :(2111ياســـــني ) ,األيـــــويب
 ,الواقــع والتحــديات واستشــراف املاســتقبل :املؤساســات العلميــة يف لبنــان

 .جملة جممع اللغة العربية األردين
مقرتحــة لتــدريس األدب  اســرتاتيجية(: 2114بصــل, ســلوى حممــد حاســن )
ية مهارات والتعلم النشط وأثرها على تنمعلى قائمة على التدريس التفا

التـــــذوق األديب لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة الثانويـــــة. رســـــالة دكتـــــوراه )غـــــري 
 جامعة الزقازيق. ,منشورة(, كلية الرتبية

فعاليــة برنــامج  (:2111ســعد, وعطيــة, مجــال ســليمان )علــى جــاب اهلل, 
املـــدخل اإلناســـاين يف تنميـــة مهـــارات التـــذوق األديب لـــدى  قــائم علـــى

جامعـــة طنطـــا, اجمللـــد  -جملـــة كليـــة الرتبيـــة   .طـــالب املرحلـــة الثانويـــة
 األول, العدد اخلامس والثالثون.

ـــــــن حاســـــــن ) ـــــــن إبـــــــراهيم ب فاعليـــــــة إحـــــــدى  :(2119اجلليـــــــدي, حاســـــــن ب
ـــة ـــدى  إســـرتاتيجيات مـــا وراء املعرفـــة  يف تنمي مهـــارات التـــذوق األديب ل

طــــالب الصــــف الثــــاين الثــــانوي. رســــالة دكتــــوراه )غــــري منشــــورة(, كليــــة 
 الرتبية, جامعة أم القرى.

(: مــدى تــوافر معــايري التــذوق 2113احلباســي, هــالل بــن خالــد بــن عــامر )
األديب يف أســـئلة النصـــوص الشـــعرية املقـــررة علـــى طلبـــة الصـــف العاشـــر 

منشــورة(, كليــة الرتبيــة, جامعــة الاســلطان  العــام. رســالة ماجاســتري )غــري
 قابوس.  

الـــتعلم التعـــاوين يف تنميـــة  اســـرتاتيجيةأثـــر  :(2114خـــويطر, مســـرية ســـاملني )
مهــارات التــذوق األديب لــدى طالبــات الصــف الثــاين الثــانوي مبحافظــة 

  .جامعة صنعاء ,كلية الرتبية  ,رسالة ماجاستري )غري منشورة( .املهرة
أثــر اســتخدام أســاليب تدرياســية  :(1994أمحــد سـيد )رحـاب, عبــد الشــايف 

ـــــى متعـــــددة  ـــــذ الصـــــف عل ـــــدى تالمي ـــــذوق األديب ل ـــــة مهـــــارات الت تنمي
 العدد العاشر.  ,جملة كلية الرتبية باملنيا .اخلامس االبتدائي
علـــــم الـــــنفس اإلحصـــــائي وقيـــــاس العقـــــل  :(1342الاســـــيد, فـــــؤاد البهـــــي )
 دار الفكر العريب.  :البشري. القاهرة

مــدى متكــن طلبــة املرحلــة الثانويــة  :(2119مهــدي ) يعلــع, حممــد الشــاج
األدبيـة. رســالة ماجاسـتري )غــري  مـن املفـاهيم البالغيــة بتـذوق النصـوص
 منشورة(, كلية الرتبية, جامعة صنعاء. 

(: أصـــول النقـــد األديب. الطبعـــة العاشـــرة, القـــاهرة: 2111الشـــايب, أمحـــد )
 مكتبة النهضة املصرية.

. الطبعـة تعليم اللغـة العربيـة بـني النظريـة والتطبيـق :(2113شحاتة, حاسن )
 : الدار املصرية اللبنانية.الاسادسة, القاهرة
وضــع مقيــاس للتــذوق األديب عنــد طــالب  :(1941طعيمــة, رشــدي أمحــد )

املرحلــــة الثانويــــة: فــــن الشــــعر. رســــالة ماجاســــتري )غــــري منشــــورة(, كليــــة 
 الرتبية, جامعة عني مشس.

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672
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تعليم القراءة  :(2111, والشعييب, حممد عالء الدين )طعيمة, رشدي أمحد
دار الفكـــــر  :القـــــاهرة .إســـــرتاتيجيات خمتلفـــــة جلمهـــــور متنـــــوع :واألدب
 العريب. 

(: أثـــــر التـــــدريس بطريقـــــة التنقيـــــب 2114العابـــــدي, أمحـــــد جبـــــار راضـــــي )
حفـظ النصـوص األدبيـة والتـذوق األديب والتفكـري اإلبـداعي  احلـواري يف

طلبــة الصــف اخلــامس األديب. رســالة  النصــوص لــدىيف مــادة األدب و 
 دكتوراه )غري منشورة(, كلية الرتبية جامعة ابن رشد ببغداد.

( : املهـارات القرائيـة 2111عاشور, راتب قاسم, ومقدادي, حممد فخري )
األردن : دار  –والكتابيــــة : طرائــــق تدرياســــها وإســــرتاتيجياهتا . عمــــان 

  املاسرية لطبع والنشر والتوزيع .
التـــــذوق األديب طبيعتـــــه, نظرياتـــــه,  :(2114عبـــــد البـــــاري, مـــــاهر شـــــعبان )

األردن: دار  –مقوماتـــــه, معـــــايريه وقياســـــه. الطبعـــــة الاسادســـــة, عمـــــان 
 الفكر.

النظريــــة والتطبيــــق.  :(: التــــذوق األديب2114عبــــد البــــاري, مــــاهر شــــعبان )
 اململكة العربية الاسعودية, مكتبة املتنيب.  –الدمام 
ــــد الــــاله )عطيــــة, خمتــــا ــــد اخلــــالق عب ــــامج مقــــرتح لتــــدريس  :(2111ر عب برن

علـــــــى النصـــــــوص األدبيـــــــة باســـــــتخدام احلاســـــــوب "الكمبيـــــــوتر" وأثـــــــره 
التحصــيل املعــريف وتنميــة مهــارات التــذوق األديب لــدى تالميــذ الصــف 

 ,كليـة الرتبيـة باسـوهاج  ,رسالة ماجاسـتري)غري منشـورة( .الثاين اإلعدادي
 .جامعة جنوب الوادي

ـــــدين حممـــــود )عـــــالم, صـــــ ـــــة  :(1321الح ال ـــــارات واملقـــــاييس الرتبوي االختب
 األردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  -والنفاسية. عمان 

الـتعلم لإلتقـان  اسـرتاتيجيةأثر استخدام   :(2114علي, رقية حممود أمحد )
يف تــدريس النصــوص األدبيــة علــى تنميــة بعــض مهــارات التــذوق األديب 

  ,رسـالة ماجاسـتري )غـري منشـورة( .ف الثاين اإلعداديلدى تالميذ الص
  .جامعة جنوب الوادي ,كلية الرتبية بقنا  ,كلية الرتبية

علـى تصـور مقـرتح ملـنهج  ـوي بالغـي وأثـره  :(1992عوض, أمحد عبـده )
تنميــــة مهــــارات اإلنتــــاج اللغــــوي والتــــذوق األديب لــــدى طــــالب املرحلــــة 

 جامعة طنطا. ,كلية الرتبية  ,(غري منشورة)رسالة دكتوراه  .الثانوية
 .مقدمــة يف أصــول النقــد :يف دائــرة اإلبــداع :(1941عيــاد, شــكري حممــد )

 دار إلياس العصرية.   :القاهرة
(: تقــومي مهــارات تــدريس 2114الفارســي, خدجيــة بنــت حبــو  بــن حممــد )

التـــذوق األديب لـــدى معلمـــات املرحلـــة الثانويـــة. رســـالة ماجاســـتري )غـــري 
 الرتبية, جامعة الاسلطان قابوس. منشورة(, كلية

أثر تفاعـل ماسـتوى التفكـري الناقـد مـع  :(2111لطفي, فتحي الاسيد حمرز )
التخصـــص األكـــادحي يف التـــذوق األديب لـــدى عينـــة مـــن طـــالب كليـــة 

 (. 113العدد ) ,جملة كلية الرتبية جامعة األزهر ,الرتبية جامعة األزهر

(: أثـــر تلخـــيص 2119كـــرمي )حممـــود, خالـــد جنـــم, وحممـــود, عـــدنان عبـــد ال
موضــوعات األدب والنصــوص يف التــذوق األديب لــدى طالبــات الصــف 

 اخلامس األديب. جملة الفت  العراقية, العدد الثالث واألربعون.
العالقــة بــني بعــض قــدرات التفكــري  :(2111, ســعيد خــريي زكــي )ىمصــطف

رسالة  .االبتكاري والتذوق األديب لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية
 جامعة األزهر.  ,ماجاستري)غري منشورة(, كلية الرتبية

برنــامج مقــرتح لتنميــة تــذوق األدب العــريب  :(1993منــاع, حممــد الاســيد ) 
غــري )رســالة دكتــوراه  .عنــد الدارســني يف بــرامج تعلــيم العربيــة كلغــة ثانيــة

 .جامعة املنوفية ,كلية الرتبية  (,منشورة
دراسـات يف املنـاهج  :(1999عـامر ) هشـام ,وعليان ,صام  ياب ,هندي

دار الفكــــــر  :األردن –الطبعــــــة الاســـــابعة, عمـــــان  .واألســـــاليب العامـــــة
 للطباعة والنشر والتوزيع.

أثــــر التــــدريس بطريقــــة  :(2114هويــــدي, فــــائزة حممــــد ســــعيد أمحــــد حبــــر )
التنقيــب احلــواري يف حفــظ النصــوص األدبيــة والتــذوق األديب والتفكــري 

دب ب والنصـــوص لـــدى طلبـــة الصـــف اخلـــامس اإلبـــداعي يف مـــادة األ
  .جامعة بغداد ,كلية الرتبية  ,رسالة دكتوراه )غري منشورة(.االبتدائي

طرائـــــق تـــــدريس األدب والبالغـــــة  :(2113الـــــوائلي, ســـــعاد عبـــــد الكـــــرمي ) 
األردن: دار الشـروق للطباعـة  –بني التنظـري والتطبيـق. عمـان  :والتعبري

 والنشر والتوزيع.
أســـس بنـــاء املنـــاهج  :(2114حممـــد أمـــني ) ,واملفـــيت ,ي أمحـــدحلمـــ ,الوكيـــل

دار املاســـرية للطباعـــة  :األردن –, عمـــان الاسادســـةالطبعـــة  .وتنظيماهتـــا
 والنشر والتوزيع.
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Abstract: This study aimed to verify that second intermediate grade students at K.S.A. have the literary appreciation skills. 

In order to achieve such aim, the resrecaher prepared a list with literary appreciation skills, which are suitable for students of 

second intermediate grade at K.S.A. This list has sixteen skills. Furthermore, a test for measuring such skills has been 

created. This test consists of fifty four questions, whereas each skill has three questions. The validity and reliability of such 

test has been assured. This test has been applied on a group of students from the second intermediate grade. Also, a proposed 

perception (theoretical) has been prepared for the method of developing literary appreciation skills with students of second 

intermediate grade. The study reached to the following results:  

A list with literary appreciation skills that suites students of second intermediate grade. This list includes:  

- Skills of intellectual content.  

- Skills of emotion  

- Pictorial Skills  

- Stylistic skills 

- Linguistic Skills  

Moreover, the results of the study showed the decrease of students of second intermediate grade level in the literary 

appreciation skills generally, and in each main skills particularly. All of such skills were below the required level.  

The student recommended concentrating on developing the literary appreciation skills with Arabic Language teacher. 

Furthermore, literary texts should be selected carefully in the light of students' needs and their literary trends. Finally, the area 

of literary analysis for different texts should be increased in the curricula of Arabic Literature and texts.  

 

Key Word: Literary Appreciation, Intellectual Content, Emotion, pictorial Skills 
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 " عينتين "مصرية وسعودية: دراسة مقارنة بين جضوء نظرية ستيرنبر  فيالتفكير  أساليب
 من طالب الجامعة

 السيد محمد أبو هاشم
 كلية الرتبية  –أستاذ علم النفس 

 اململكة العربية السعودية   -جامعة امللك سعود
 هـ62/3/1341  وقبل بتاريخ -هـ 62/1/1341 قدم للنشر

 
 

طالب عينتني مصرية وسعودية من لدى   Sternbergضوء نظرية سترينبج ىف التفكري أساليبإىل التعرف على  هدف البحث احلايل :المستخلص
قائمة  عليهمطبق ، ( طالبًا وطالبة من السعوديني312)، وطالبة من املصريني ( طالباً 399وطالبة منهم )( طالبًا 769وتكونت العينة من ) .اجلامعة
وحتليل ، ، واالحنرافات املعياريةحلسابيةاملتوسطات او االستكشاف،  يوباستخدام التحليل العامل ، ) ترمجة وتعريب الباحث (  تفكري لسترينبجال أساليب

امعة الب اجلط لدىالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج تنتظم حول عاملني  أساليبأن : أظهرت النتائج، (MANOVA)التباين متعدد املتغريات التابعة 
الرتتيب: اهلرمي،  علىطـــالب اجلامعــة املصريني والسعوديني وهي  لدىتفكــري يف ضوء نظرية سترينبج مفضلة  أساليبوجود ، و املصريني والسعوديني

، والتخصص نسية، واجلنسائيًا لكل من: اجل، ووجود تأثري دال إحص، واحلكمي، واحمللي، واملتحرر، واخلارجي، والتنفيذيلكي، والتشريعي، واملواألقلي
 طالب اجلامعة  لدىالتفكري  يف ضوء نظرية سترينبج  أساليببعض  علىوالتفاعل بينهم 

 
  طالب اجلامعة  –نظرية سترينبج  –التفكري  أساليب: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة
الرتبية فيه  اجملتمع وأسلوبمن املسلم به أن ثقافة           

اجملتمع وأسلوب  دورًا مهمًا يف تشكيل سلوك أفرادتلعبان 
ثقافتها ختتلف اجملتمعات يف بنائها و  إذ. تفكريهم وتعلمهم

، فنجد هناك جمتمعات تدعم ومعتقداهتا بعضها عن بعض
جند النوع  يف حني وتشجع التفكري املنطقي والتحليلي،

 .ر يدعم ويشجع احلدس واخليالاآلخ
 وتطوره أثر بالغ يف اه املعريفكان لظهور االجتو         

، هوتفسري  وصف السلوك اإلنساين ازدواجيةالتغلب على 
قامت على الفصل احلاد بني التنظيم  اليت االزدواجيةتلك 
وبات من   .ومكوناته االنفعايلومكوناته والتنظيم  العقلي

 ممثاًل يف العقليبني التنظيم  املسلم به أن هناك تفاعاًل 
املعرفية كالذكاء العام والقدرات اخلاصة  الوظائف العقلية

 االنفعايلالنشاط  أساليب ممثاًل يف والتنظيم الوجداين
، هذا التفاعل أو التداخل هو ما يشكل خصائص يوالنزوع

بوجه  مواقف األداء املعريف الفرد املنتجة ألسلوبه املميز يف
   .(49: 6226، خاص )شليب

املتعلم من فالتفكري عملية ذهنية يتطور فيها 
بني الفرد وما يكتسبه من  خالل عمليات التفاعل الذهين

خبات هبدف تطوير األبنية املعرفية والوصول إىل افرتاضات 
 .(162:  6221، يقطام جديدة )وتوقعات 

عملية  التفكري ( أن6221أبو املعاطي ) ىوير 
إعادة تنظيم عناصر املوقف  علىعقلية معرفية راقية تنطوي 

طريقة جديدة تسمح بإدراك العالقات أو حل املشكل ب
ويتضمن التفكري إجراء العديد من العمليات  املشكالت،

كاالنتباه واإلدراك والتذكر وغريها   األخرىالعقلية واملعرفية 
وكذلك بعض املهارات العقلية واملعرفية كالتصنيف 

 .رتكيب واملقارنة والتعميم وغريهاواالستنتاج والتحليل وال
 ( خصائص التفكري يف1777جروان ) ويلخص

 ،فراغ أو بال هدف فهو ال حيدث يف هادف، أنه: سلوك
يتغري كماً  يسلوك تطور . و مواقف معينة وإمنا حيدث يف

يوصل إىل .  وفعال تبعًا لنمو الفرد وتراكم خباته ونوعاً 
ومفهوم  .واملعلومات املمكن استخالصها أفضل املعاين

 يصل إىل درجة الكمال يف فال يعقل لفرد ما أن نسيب
يتشكل و  .حيقق وميارس مجيع أنواع التفكري التفكري أو أن

ة جيرى فيها التفكري )فرت  من تداخل عناصر البيئة اليت
  اط خمتلفة ــــحيدث بأشكال وأمنو  .التفكري(، واملوقف أو اخلبة

، لكل منها (، شكليةكمية، منطقية، مكانية  ،لفظية، رمزية)
  .خصوصيته

إىل   Thinking Styles التفكري أساليبشري وت
توظيف قدراته،  املفضلة للفرد يف ساليبالطرق واأل

الءم مع ، وتنظيم أفكاره والتعبري عنها مبا يتواكتساب معارفه
فأسلوب التفكري املتبع   .تعرتض الفرد ام  واملواقف اليتامله

قد  احلياتيةاجلوانب  يفعند التعامل مع املواقف االجتماعية 
عند حل املسائل العلمية مما  خيتلف عن أسلوب التفكري

التفكري وقد  يف أساليبأن الفرد قد يستخدم عدة  يعين
 . (Sternberg , 1992 : 68) مع الزمن ساليبتتغري هذه األ

يف أن  هالتفكري عن اسرتاتيجيات أساليبوختتلف 
له  قة مميزةالفرد كطري ىأكثر عمومية واستقرارًا لد ساليباأل

يد من املواقف العد على، وتنسحب يف معاجلة املعلومات
أقل عموميـة  االسرتاتيجية يف حني إن، واملشكالت العقلية

، مشكالت عقلية معينة دون غريها علىفقد تنطبق 
ية معينة حتدث بشكل متتابع أو عمليات عقل وتتضمن

إجناز مهمة معينة )أبو  ين لتحقيق هدف ما أوأمت
 .(497 :6221املعاطي،

( أن لكل فرد أسلوبه 6223ويرى العتوم )
ومن الصعوبة مبكان التنبؤ بطرق تفكري  التفكري، اخلاص يف

ن أسلوب التفكري يقيس تفضيالت األفراد إ، كما  اآلخرين
العمل والتعامل  يف لديهماللغوية واملعرفية ومستويات املرونة 

 .مع اآلخرين
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 , Grigorenko & Sternberg) من كل  ىوير 

1995 , 1997) ( kim ,2011 : 253) مداخل  أربعة وجود
 : وهي ساليبلتفسري األ

 Cognition – Centered   املعرفة على)أ( املدخل املتمركز 

Approach  الفروق الفردية يف املعرفة  علىويركز هذا املدخل
وظهرت يف هذا  ،Cognition and Perception واإلدراك

وهي تشبه  Cognition Stylesة املعرفي ساليباالجتاه األ
باستخدام اختبارات األداء  القدرات العقلية ألهنا تقاس

 , Kagan(1965)  ، ومن أصحاب هذا املدخلىاألقص

Kirton(1976)    Witkin ( 1978)      Rayner & Riding 

( 1997) , . 
 – Personality   الشخصية على)ب( املدخل املتمركز 

Centered Approach ساليباأل علىركز هذا املدخل وي 
 Personality يف عالقتها خبصائص الشخصية

Characteristicsها باختبارات األداء املميز، ويتم قياس ،
 Myers –Briggsجزوظهر يف هذا االجتاه منوذج مايرز وبري

Model (1993)  مجع بني التفكري والشخصية. 
 Activity – Centered  النشاط  على)جـ( املدخل املتمركز 

Approachالتعلم  ى، أو املدخل املتمركز عل  Learning– 

Centered Approach  ساليباأل علىويركز هذا املدخل  
من  ة ألشكال خمتلفة من األنشطة تظهريكمتغريات وسط

، وظهر يف هذا االجتاه خالل جوانب املعرفة والشخصية
 .Dunn et al .(1978) التعلم أساليب

 نظرية احلكومة الذاتية العقلية علىمركز )د( املدخل املت
Mental self- Government theory approach    ويركز

كمحدد لطريقة الفرد املفضلة   ساليباأل علىهذا املدخل 
 .Sternberg ( 1997) يف التفكري عند أداء األعمال املختلفة

التحكم  هي نظريةاألكثر شيوعًا وتقباًل  النظريةو          
 Sternberg's Theory of Mental  لسترينبج الذايت العقلي

Self – Government(1988) ( أطلق 1772عام ) ، ويف
 Thinking Styles التفكري أساليبسترينبج نظرية  عليها

Theory أساليب( كتابًا بعنوان 1779عام ) ، وأصدر يف 

فيما  أبعاد ةمخسوجود وتقوم هذه النظرية على . التفكري
القة احلكومات أو السلطات بالنسبة للمجتمعات يتعلق بع
 ويشمل: امللكي Form لشكل( ا1) :يفتتمثل 

Monarchicاهلرمي ، Hierarchicاألقلي ، Oligarchic  ،
 ويشمل  Functionالوظيفة Anarchic (6) الفوضوي
 ، احلكمي Executiveالتنفيذي ،Legislative التشريعي
Judicial (4امل )ستوي Level العاملي لويشم Global ،

، Liberalاملتحرروتشمل  LeaningالنزعةLocal (3 ) احمللي
ويشمل  Scope ( اجملال1)  Conservationاحملافظ

    External اخلارجي،  Internal الداخلي
 (Sternberg , 1997)وبذلك تقرتح نظرية سترينبج     

ثالثة عشر أسلوبًا للتفكري يتصف كل منها بعدد من 
 : التفكري أساليبأمهها أن ت أو اخلصائص الصفا

استخدام القدرات وليست القدرات  تفضيالت يف  -
 .نفسها

 املهام. خاللمتغريات نوعية  -
 االجتماعي.ميكن أن تكتسب من خالل التطبيع  -
أهنا دينامية وليست  يختتلف باختالف احلياة )أ -

 .استاتيكية(
 .قياسهاو  تعليمهاميكن  -
 .وقت آخر كون األفضل يفيوقت ما قد ال  األفضل يف -
مكان  كون األفضل يفيمكان ما قد ال  األفضل يف -

 .آخر
ليست جيدة أو رديئة ولكن السؤال ما هو األسلوب  -

 األفضل هلذا املوقف 
إىل توليفة أكب  يوالقدرات يؤد ساليبالتنسيق بني األ -

مهمة لنوعية  ساليبمن جمموع أجزائها )مبعىن أن األ
 .(خنتاره يالعمل الذ

وأيضاً  ساليباختيارات احلياة تتطلب مالئمة األ  -
 .القدرات
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وليس أسلوباً  ساليببروفيل من األ لديهماألفراد يكون   -
لفرد إىل أسلوب واحد داخل كل مييل ا إذ، واحدًا فقط

 .فئة
 ساليبقوة تفضيلهم لأل: كل من األفراد يتباينون يف -

 .ومرونتهم األسلوبية
  Stylistic Fit بمالئمة األسلو بني خيلط األفراد   -

 .يات القدرةمستو و 
ري لدى الفرد هلا نفس الوظائف ـالتفك أساليبف

يوجد ثالثة  ومن مث، شكال واملستويات واجملال وامليولواأل
بواسطة التحليل  إليهاعشر أسلوبًا للتفكري مت التوصل 

بقة مع أسفر عن وجود مخسة عوامل متطا يالذ يالعامل
%( من 99األبعاد اخلمسة للنظرية وكانت نسبة تباينها )

  0(Sternberg , 1994: 36-40) يالتباين الكل

بفحص ودراسة (Sternberg, 1992)  وقام سترينبج    
ن طالب التفكري على عينة م ساليباالتساقات البينية أل

التفكري  أساليب، فالحظ أن بعض اجلامعة باململكة املتحدة
، ررمع املتح يالتشريعموجبًا دااًل )بط فيما بينها ارتباطًا ترت

، وبعضها ترتبط فيما بينها ارتباطاً (ياحملافظ مع التنفيذ
 Bipolar ذات القطبني ساليباأل عليهاسالبًا دااًل وأطلق 

Styles  مقابل  ي، العامليمقابل اخلارجي : الداخليوه
 .ر مقابل احملافظ، املتحر يمقابل التنفيذ ي، التشريعياحملل

 .مستقلة كل منها عن األخرى ساليبوهذه األ
 أساليبومن املتغريات اليت تلعب دوراً أساسياً يف 

، وقد يرجع ذلك أن لكل من التفكري اجلنس أو النوع
ن الثقافات إرًا اجتماعية متوقعة كما االذكور واإلناث أدو 

، ه األدوار. وكما ذكر )سيرتنبجاملختلفة تعدهم هلذ
ميكن تدعيمها  ساليب( أنه توجد فروق يف األ6223

يتم  هللذكور مقابل اإلناث هي أن الذكور أكثر احتمااًل ألن
تشجيعهم بالنسبة لألسلوب التشريعي والداخلي والتحرري 

نفيذي الت بلو سيف حني إن اإلناث يشجعن بالنسبة لأل
 التشريعية والتحررية ساليب. فاألواحلكمي واخلارجي واحملافظ

دراسة عجوة وأظهرت نتائج  ،اإلناث لدىأكثر قبواًل منه 
 أساليبيف تكوين  اً ( أن اجلنس ال يلعب دور 1774)

 ( إىل6229والشريدة )وتوصل كل من الزعيب  .التفكري
 ىعدم وجود تأثري لكل من اجلنس والتخصص الدراسي عل

 & Fjell) أكد يف حني، طلبة اجلامعة ىالتفكري لد أساليب

Walhovd ,2004 : 293) اجلنسيةالدور الذي تلعبه  على 
، وأنه عب الثقافات املختلفة ختتلف التفكري أساليبيف 

      .ساليباملقاييس اليت تقيس األ ىالدرجات عل
حمدوداً أن قدرًا  (Sternberg & Wagner ,  1988) ىوير    

 ، يف حنيالعوامل الوراثية إىلالتفكري يرجع  أساليبمن 
 عمليات إىل ساليباألكب من  تلك األ القدريرجع 

 وقد. لذا فمن املمكن تعديلها وتغيريها، التفاعل االجتماعي
، التفكري الثبات النسيب أساليبأنه من خصائص  إىلأشار 

،  التعليميةفمن املمكن أن تتغري باختالف املواقف واملهام 
. وع املقررات الدراسية ومتطلباهتاهنا قد تتنوع بتنإكما 

دراسة الفروق بني ذوي  احلايلحاول البحث وسي
التفكري يف ضوء  أساليبالتخصصات اإلنسانية والعلمية يف 

إن طبيعة التخصصات األكادميية حتتاج  إذ، نظرية سترينبج
مطالب وقدرات عقلية حمددة قد ال تتناسب مع  إىل

، األمر الذي ينعكس سلباً لديهمالتفكري املفضلة  أساليب
نبج، حد قول )ستري  علىو ، لتحصيليأدائهم ا على

( فإن املدارس يف أغلب أحناء العامل رمبا 194: 6223
الداخلي  وأالتنفيذي  سلوبتكون أكثر إثابة وتشجيعًا لأل

أهنم أذكياء عندما  علىالطلبة  إىلاحملافظ ، وينظر املربون  وأ
يع ، ونادراً أن يتم تشجيفعلون ما يطلب منهم بطريقة جيدة

يف  األقل حىت على، من االستقالل العقلي جزء أكب
فإنه التفكري التشريعي  وكذلك،  التعليممن  لياعاملستويات ال

 ميعوبيئة الدراسة جب اجلنسية. إن ال يتم تشجيعه غالباً 
 أساليبهم املتغريات اليت تؤثر يف منو أمن تعدُّ أشكاهلا 

 (6216أظهرت نتائج دراسة الباكستاين )يف حني  .التفكري
، وقد التفكري أساليب علىعدم تأثري التخصص الدراسي 
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أن املرجعية الثقافية للطالب يف  إىليرجع السبب يف ذلك 
    .  ملرحلة اجلامعية تكاد تكون واحدةا

أيضًا دراسة الفروق الثقافية يف  احلايلوحياول البحث    
يذكر  إذ، يف الثقافتني املصرية والسعودية التفكري أساليب

Sternberg , 1999))  أن الفروق الثقافية هي املتغري األول
، فبعض الثقافات أكثر التفكري أساليبمنو  علىالذي يؤثر 

تفكري متنوعة بني األفراد عن  أساليباحتمااًل ألن تعزز 
 أمريكا الشماليةسبيل املثال فإن  على. فاألخرى ساليباأل

 ،أفضل االكتشافات تشجيعاخللق واإلبداع و  علىتؤكد 
التشريعية  ساليبتعزيز أكثر نسبة لأل إىل ذلك ورمبا يؤدي

واليت  اليابانمثل  األخرى، أما يف اجملتمعات والتحررية
رمبا تكون  التقاليد إىلاالنسياق أكثر  علىبطبعها تركز 

 .واحملافظة التقليدية اليبأكثر احتمااًل ألن تعزز األس
 : مشكلة البحث

دراسة  يف الحاليحث مشكلة البمما سبق حتددت     
عينتني مصرية لدى  ضوء نظرية سترينبج التفكري يف أساليب

الل اإلجابة عن طالب اجلامعة من خوسعودية من 
 : التساؤالت اآلتية

التفكري يف ضوء  ساليبما طبيعة البناء العاملي أل( 1)
الب اجلامعة املصريني ط ىسترينبج لد نظرية

 ؟ والسعوديني
طالب  لدى تفكري األكثر استخداماً ال أساليبما ( 6)

  ؟والسعودينياجلامعة املصريني 
من: اجلنسية، تأثري دال إحصائيًا لكل  يوجدهل ( 4)

، والتفاعالت الثنائية والثالثية واجلنس، والتخصص
التفكري يف ضوء نظرية سترينبج  أساليب على ابينه
 ؟طالب اجلامعة ىلد

 : علىتعرف ال إىليهدف هذا البحث : أهداف البحث
التفكري يف ضوء نظرية  ساليبالبناء العاملي أل (1)

 والسعوديني.طالب اجلامعة املصريني  لدىسترينبج 

التفكري يف ضوء نظرية سترينبج املميزة  أساليب (6)
 .الب اجلامعة املصريني والسعودينيلكل من ط

نس والتخصص : اجلنسية واجلتأثري كل من  (4)
 .فكريالت ساليبأ والتفاعالت بينها على

ه من أمهية أمهيت احلايليكتسب البحث : أهمية البحث
 : يةاآلتاجلوانب  إىل، إضافة املوضوع الذي يتناوله

 –العربية ندرة البحوث الرتبوية والنفسية يف اجلامعات ( 1)
التفكري  أساليباليت تناولت  –يف حدود علم الباحث 
ء حماولة إلثرا احلايل، فالبحث يف ضوء نظرية سترينبج

التفكري يف ضوء  أساليباملكتبة العربية بدراسة تتناول 
  .ثقافتني خمتلفتني يف غالبية اجلوانب

طالب  لدىالتفكري املفضلة  أساليبإن معرفة ( 6)
اجلامعة يساعد أعضاء اهليئة التدريسية يف تعزيزها من 

يف اجلوانب  أفضل مستويات املعرفة إىل جل الوصولأ
 . األكادميية املختلفة

يف ختطيط وتنفيذ  احلايلميكن االستفادة من البحث ( 4)
 ساليبمن حيث استخدام األ والتعليمعمليات التعلم 

طالب اجلامعة  لدىالتفكري  أساليبواألنشطة اليت تعزز 
 . جوانب سلوكية ووجدانية واجتماعية لديهموتنمي 

يف وضع برامج  احلايلميكن االستعانة بنتائج البحث ( 3)
 . طالب اجلامعة لدىالتفكري  أساليبتحسني تدريبية ل

 :مصطلحات البحث
 :Thinking Styles التفكير أساليب

 Grigorenko & Sternberg يعرف جرجيورنكو وسترينبج   

عملية عقلية معرفية تؤثر بشكل ( التفكري بأنه "1771)  
طريقة وكيفية جتهيز ومعاجلة املعلومات والتمثيالت  مباشر يف
يعرف  يف حني، "اإلنساينملعرفية داخل العقل العقلية ا

( أسلوب التفكري بأنه طريقة الفرد املفضلة 1773سترينبج )
، إمنا هو ، وهو ليس قدرةأداء األعمال عندالتفكري  يف

تفضيل الستخدام القدرات ويقع بني الشخصية والقدرات 
، ويتبىن البحث القدرات( –التفكري  أساليب –)الشخصية 
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 وتعرف التفكري  ساليبذا التعريف لسترينبج أله احلايل
كل أسلوب على  الفرد ىف عليهاحيصل  اليتبالدرجة  إجرائيا  

 .التفكري  أساليبقائمة حدة من 
  : والدراسات السابقة ياإلطار النظر  

التفكري  أساليبركز على ي احلايلالبحث نظراً ألن 
وكذلك  النظري، لذا فإن اإلطار ىف ضوء نظرية سترينبج

قتصر على عرض هذه النظرية تسوف الدراسات السابقة 
 ة عشر أسلوباً ـسترينبج أن هناك ثالث ىير هذا الصدد  ويف

شمل يو  الشكل :للتفكري تندرج حتت الفئات اخلمس
، ي، اهلرمي، الفوضوي، األقلى(امللكالتفكري ) أساليب

، تنفيذي، احلكمي(، الالتشريعيوتشمل ) ظيفةوالو 

 ويشمل ة، والنزعي، احمللي(ـالعامل) ويشمل يواملستو 
 2، الداخلي()اخلارجي ويشمل ل، واجملا(، احملافظ)املتحرر

قط داخل كل ويضيف إننا منيل عادة حنو أسلوب واحد ف
وميكن توضيح خصائص األفراد يف  .فئة من الفئات اخلمسة

 :كل من  االتفكري عند سترينبج كما عرضه أساليبضوء 
Sternberg, 1990, 1994, 1997, Grigorenko & 

Sternberg, 1995, Bernardo   et al, 2002،  ،عجوة
وميكن  .6221، أبو املعاطي، 6226شليب، ، 1774

ا لكل التفكري وخصائص األفراد وفقً  أساليبتلخيص 
 :اآليتأسلوب على النحو 

 
 نظرية ستيرنبرج في ضوءالتفكير  ساليبا أل( خصائص األفراد وفق  1جدول )

 خصائص األفراد األسلوب البعد
امللكي الشكل

Monarchic   
ثليهم للمشكالت ، متدون يف مبدأ الغاية تبر الوسيلة، يعتقبالتوجه حنو هدف واحد طوال الوقتيتصف هؤالء األفراد 

، اريخ، والعلومبدائل، يفضلون األعمال التجارية، والتإدراك قليل نسبياً باألولويات وال لديهم، مشوش، متساحمون، مرنون
 التحليل والتفكري املنطقي  علىمنخفضون يف القدرة 

اهلرمي 
Hierarchic  

حسب أمهيتها  على، يضعون أهدافهم يف صورة هرمية عمل أشياء كثرية يف وقت واحد إىلمييل أصحاب هذا األسلوب 
، ومنظمون جداً ومدركون لألولويات قيد ومرنون، ويبحثون دائماً عن التعتقدون مببدأ الغاية تبر الوسيلةوأولويتها، وال يع

 ويتميزون بالواقعية واملنطقية يف تناوهلم للمشكالت
الفوضوي 

Anarchic   
، أن الغايات تبر الوسـائل، يعتقدون ن خالل خليط من احلاجات واألهدافيتصف هؤالء األفراد بأهنـم مدفوعون م

، فسري الدوافع وراء سلوكهم، مشوشون ومتطرفون يف مواقفهمالصعب ت، من يف معاجلتهم للمشكالت نو وائيعش
 ويكرهون النظام

األقلي 
Oligarchic   

العديد من األهداف  لديهم، اوية األمهية، متوترون، مشوشونيتصف هؤالء األفراد باندفاعهم خالل أهداف متس
 ال حيققون أهدافهم  جًدا،حامسون  التعقيد،يبحثون عن  الوسائل،، ويعتقدون أن الغايات ال تبر املتناقضة

التشريعي الوظيفة
Legislative   

، وعمل األشياء بطريقتهم ، التصميم والتخطيط حلل املشكالتحاب هذا األسلوب يفضلون االبتكار، التجديدأص
 كلة ويفضلوناملشلكيفية حل  ى، ومييلون لبناء النظام واحملتو ، ويفضلون املشكالت اليت تكون غري معدة مسبقاً اخلاصة

، سياسي أو صانع مهندس معماري أديب،لتشريعي مثل: كاتب مبتكر، فنان، املهن اليت متكنهم من توظيف أسلوهبم ا
 سياسة

التنفيذي 
Executive   

، ومييلون دة واحملددة مسبقًا حلل املشكالت، واستخدام الطرق املوجو إلتباع القواعد املوضوعيةمييز األفراد الذين مييلون 
، املوضوعية يف معاجلتهم للمشـكالت، ويتميزون بالواقعية و تطبيق القوانني وتنفيذها، والتفكري يف احملسوسات إىل

  الدين، رجل ن املهن التنفيذية مثل: احملامي، مديرويفضلو 
 احلكمي

Judicial   
شياء، ، وحتليل وتقييم األجراءاتاآلخرين وأعماهلم، وتقييم القواعد واإل علىاحلكم  إىلأصحاب هذا األسلوب مييلون 

، ثل كتابة النقد، وتقييم البامجالتخيل واالبتكار ويفضلون املهن املختلفة م علىالقدرة  ولديهم، وكتابة املقاالت النقدية
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 واإلرشاد والتوجيه
 Globalالعاملي املستوي

   
الرتبة، والتغيري والتجديد واالبتكار، واملواقف  عالية ، واملفاهيمللتعامل مع القضايا اجملردة هملييتصف هؤالء األفراد بتفض

 ، ويتجاهلون التفاصيلالغامضة، والعموميات

، ويتجهون حنو املواقف العملية عيانية اليت تتطلب عمل التفاصيليتصف أصحاب هذا األسلوب بتفضيل املشكالت ال Local احمللي
 ويستمتعون بالتفاصيل

املتحرر النزعة 
Liberal   

 املألوفة،واقف غري الغموض وامل إىل، وامليل ب فيما وراء القوانني واإلجراءاتتصف أصحاب هذا األسلوب بالذهاي
 تغيري ممكن  ىويفضلون أقص

احملافظ
Conservatio

n 
ويتميزون باحلرص  التغيري،ويرفضون  املألوف،، وحيبون تمسك بالقوانني، ويكرهون الغموضيتصف هؤالء األفراد بال

 ظاموالن
اخلارجي اجملال

External 
حس اجتماعي، ويكون عالقات  ولديهموالعمل مع فريـق،  االنبساط،يتصف أصحاب هذا األسلوب بأهنم مييلون إىل 

 اجتماعية، ويساعدون يف حل املشكالت االجتماعية
 الداخلي

Internal 
ميزون بالرتكيز الداخلي، مييلون إىل الوحدة، يفضلون العمل مبفردهم، منطوون ويكون توجههم حنو العمل أو املهمة، يت

 هم يف األشياء وليس مع اآلخرين، ويفضلون املشكالت التحليلية واالبتكاريةءويستخدمون ذكا

 أساليب (Zhang, 2004: 1551) ولقد صنف
التفكري  أساليبهي  ىل، األو التفكري يف ثالث جمموعات

من  ىعلأ اليت تتوجه حنو االبتكارية وتتطلب مستويات
ألقلي واهلرمي التشريعي وا بلو سالتعقيد املعريف وهي األ

اليت تتوجه  ساليب، واجملموعة الثانية هي األوالعاملي واملتحرر
تنفيذي ال بلو سحنو التقليدية وتفضيل القوانني وهي األ

 بلو س، واجملموعة الثالثة هي األوامللكي واحمللي واحملافظ
ارجي وهي تظهر خصائص الفوضوي واألقلي والداخلي واخل

املتطلبات األسلوبية من كلتا اجملموعتني حبسب  ساليباأل
، سواء فضل الفرد العمل سبيل املثال على، و ملهمة حمددة

األسلوب مع اآلخرين ) مخلي ( أمنفردًا ) األسلوب  الدا
من  اخلارجي ( فبإمكانه أن يعمل يف املهام اليت تتطلب أياً 

وحول طبيعة البناء . ول والثاينيف النوعني األ ساليباأل
 إىلالتفكري تشري نتائج البحوث السابقة  ساليبالعاملي أل

من  إليهااختالف طبيعة العوامل وعددها اليت مت التوصل 
 إىل  Bernardo   et  al (2002)، فقد توصل  حبث آلخر

األول تشبع تشبعاً : ثالثة عوامل علىالتفكري  أساليبتشبع 
، ، والداخليالتشريعي، واملتحر  التفكري أساليبموجبًا ب

 أساليب، والثاين تشبع تشبعًا موجبًا بوالعاملي، واحلكمي
، ي، واألقليل، واحملوامللكي، نفيذي، والتالتفكـري احملافظ

، وتشبع العامل الثالث تشبعًا موجباً واحلكمي، واهلرمي
 تشبع تشبعاً  يف حني، ي، واألقلالتفكري اخلارجي أساليبب

 وأظهرت نتائج دراسة   .لبًا بأسلوب التفكري الداخليسا
Zhang (2000 ,2002)  ( 94وجود عاملني فسرا نسبة )%

التفكري  أساليب، تشبع العامل األول بين الكليمن التبا
تشبع  يف حني، ، املتحرر، العاملي(، احلكمي)التشريعي

.  (، احملافظ، احملليالتنفيذي) بأساليب التفكري العامل الثاين
وجود مخسة عوامل  إىل Fjel & Walhovd (2004) توصلو 

والتحرري احلكمي واهلرمي  :باليستشبع بالعامل األول األ
التنفيذي  :بالياألس، وتشبع بالعامل الثاين والتشريعي

 :، وتشبع بالعامل الثالث األسلوبانواحملافظ وامللكي
سلوب األ ، وتشبع بالعامل الرابع إجيابياً الفوضوي واألقلي

، وتشبع بالعامل اخلامس اخلارجي وسلبيًا األسلوب الداخلي
وضمن . سلوب احملليا األسلوب الكلي وسلبيًا األإجيابيً 

 ساليب( البناء العاملي أل6223خضر ) حبثه تناولأهداف 
التفكري  أساليبتشبع  إىلوأشارت النتائج  ،التفكري
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ي، التشريع :ساليببالعامل األول األ تتشبع بعاملني،
 ت، واخلارجي ومسيواحلكمي، والتحرري، والكلي، واهلرمي

بالعامل الثاين  ت، وتشبعغري التقليدية ساليبباأل
، وامللكي، واألقلي، ، واحملافظالتنفيذي، واحمللي :ساليباأل

. التقليدية ساليبباأل ت، ومسيوالفوضوي، والداخلي
 أساليبتشبع  إىل Zhang (2004) وأشارت نتائج دراسة

بالعامل  تتشبعإذ  ،أربعة عواملب رفكري الثالثة عشالت
حلكمي والتحرري واهلرمي التشريعي وا :ساليباألول األ
التنفيذي  :ساليب، وتشبع بالعامل الثاين األوالداخلي

األسلوب  ا، وتشبع بالعامل الثالث إجيابيً واحملافظ وامللكي
 هاعلياخلارجي واألقلي وأطلق  :ناالداخلي وسلبيًا األسلوب

، وتشبع بالعامل الرابع إجيابيًا األسلوب متضادة أساليب
 Fer أما دراسة. احمللي والفوضوي :نااألسلوب االكلي وسلبيً 

صدق وثبات النسخة الطويلة  على فقد ركزت (2005)
، عينة من اجملتمع الرتكي لدىالتفكري  أساليبلقائمة 

 .لعوام مسةخبالتفكري  أساليبتشبع  إىلوأشارت النتائج 
التفكري بناء  ساليب( منوذجًا أل6229واقرتح الشورجبي )

: بعد الوظائف ليل العاملي، يتكون منعلى نتائج التح
،  األول التشريعي مقابل التنفيذيويشمل أسلوبني للتفكري

. وبعد األشكال ويشمل والثاين هو أسلوب التفكري احلكمي
يات ستو ، وبعد امللكي الفوضوي مقابل اهلرمي األقليامل

، وبعد اجملاالت ويشمل ويشمل الكلي مقابل احمللي
( إىل 6224وتوصل أبو هاشم ) .اخلارجي الداخلي مقابل

مسة خبالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج  أساليبتشبع 
 األول تشبع بالعامل %( إذ93.13عوامل تفسر معًا )

واملتحرر، واهلرمي،  ،، واحملليالتفكري: احلكمي أساليب
التفكري امللكي،  أساليبوتشبع بالعامل الثاين ، واخلارجي

التفكري التنفيذي،  أساليب، وتشبع بالعامل الثالث واألقلي
التفكري العاملي،  أساليب، وتشبع بالعامل الرابع واحملافظ

التفكري  أساليب، وتشبع بالعامل اخلامس والفوضوي
   ، والداخلي.التشريعي

 أساليب ىعلوفيما يتصل باملتغريات اليت تؤثر 
توصلت دراسة عجوة التفكري يف ضوء نظرية سترينبج 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني الذكور إىل  (1774)
، باستثناء أسلويب التفكري عند سترينبج أساليبواإلناث يف 
فروق دالة إحصائيًا لصاحل فكانت ال ،واحملافظ يالتفكري احملل

بني طالب  ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً اإلناث
، باستثناء التفكري أساليبالتخصصات العلمية واألدبية يف 

كانت الفروق دالة   فقد، يتفكري احلكمي والكلأسلويب ال
وأظهرت . يًا لصاحل طالب التخصصات األدبيةإحصائ

تفكري شائعة  أساليب( وجود 6221نتائج دراسة رمضان )
 ،ي: التنفيذهي ساليب، وهذه األطالب اجلامعة لدى

. ووجود فروق واألقلي ،، واحمللي، واملتحرر، واهلرمياحلكميو 
التفكري  أساليبدالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف 

، والداخلي لصاحل واحملافظ، وامللكي ،، واحملليالتشريعي
 ىاألخر  ساليبكانت الفروق يف مجيع األ  يف حني ،الذكور

ني ، ووجدت فروق دالة إحصائيًا بغري دالة إحصائياً 
 أساليبالطالب ذوي التخصصات العلمية واألدبية يف 

، واحمللي لصاحل طالب التخصصات احلكمي التفكري
وكانت هذه الفروق يف امللكي والداخلي لصاحل  ة،العلمي

( 6226شليب ) وحبثت األدبية.طالب التخصصات 
ية التفكري لطالب التخصصات األكادمي أساليببروفيالت 

( 319، وتكونت العينة من )اجلامعيةاملختلفة من املرحلة 
التفكري  أساليبقائمة  عليهمطالبًا وطالبة باجلامعة طبق 

النتائج وجود  "، وأظهرتسترينبج وواجنر "الصورة الطويلةل
ي، : التشريعالتفكري أساليبتأثري للتخصص الدراسي على 

، والتقدمي، واحملافظ، ي، والكلوالتنفيذي، واحلكمي
، وعدم ، واخلارجيالداخلي، و ي، والفوضويوامللكواهلرمي، 

. ووجود فروق دالة يفيما يتعلق باألسلوب األقل داللتها
إلناث يف كل من األسلوب إحصائيًا بني الذكور وا

األسلوب  ، ويفكمي، واهلرمي لصاحل الذكور، واحلالتشريعي
 ساليبالتنفيذي لصاحل اإلناث وعدم وجود فروق يف األ
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وجود إىل  Zhang(2002)ج دراسة وأشارت نتائ األخرى.
فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف األسلوبني 
التشريعي والتحرري لصاحل الذكور يف حني مل يكن الفرق 

الفروق بني ( 6223) خضرتناول و  .ساليبدااًل يف بقية األ
 أساليبالذكور واإلناث من تالميذ املرحلة اإلعدادية يف 

ا بني فروق دالة إحصائيً  وجود إىلتائج ، وأشارت النالتفكري
. التفكري لصاحل اإلناث أساليبالذكور واإلناث يف مجيع 

تأثري كل من اجلنس  Balkis &Isiker (2005) وحبث
، وأشارت النتائج التفكري أساليب علىوالتخصص الدراسي 

وجود فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف  إىل
 ، ويفخلارجي لصاحل الذكوروا أسلويب التفكري احلكمي

 إىل، كما أشارت النتائج األسلوب التنفيذي لصاحل اإلناث
فظ أكثر طلبة األقسام االجتماعية يوظفون األسلوب احملا أن

، والطلبة يف األقسام األدبية يوظفون من طلبة العلوم الطبيعية
االجتماعية  األسلوب األقلي أكثر من طلبة العلوم

، كمال هاشم هرت نتائج دراسة أيبوأظ . والطبيعية
( أن أسلوب التفكري الفوضوي األكثر متييزاً 6229)

األكثر متييزاً  األسلوب التشريعيكان   يف حني ،للذكور
، وأسلوب التفكري التشريعي األكثر متييزًا لطالب لإلناث

كان أسلوب التفكري العاملي ، يف حني  التخصصات األدبية
الشورجبي  تناولو . العلمية األكثر متييزًا للتخصصات

 لدىالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج  أساليب( 6229)
وجود فروق دالة  إىل، وأشارت النتائج اجلامعة خرجيي

إحصائياً بني طالب الكليات النظرية والعملية لصاحل خرجيي 
التشريعي واحلكمي  :التفكري أساليبالكليات العملية يف 

، وكانت هذه حمللي والداخليوا وامللكي والفوضوي والكلي
يف  النظرية لصاحل خرجيي الكلياتالفروق دالة إحصائيًا 

يف  ،التفكري اهلرمي واألقلي واخلارجي والتحرري أساليب
إحصائيًا يف كل من أسلوب  حني مل يكن الفرق دااًل 

. وجاءت الفروق بني الذكور واحملافظ يالتفكري التنفيذ
التفكري احلكمي والكلي  ليبأساواإلناث دالة إحصائيًا يف 

وقارن عاشور  .لصاحل الذكور والداخلي وذلكلكي وامل
طالب اجلامعة املصريني والسعوديني يف  ( بني6229)

( طالبًا منهم 446، وتكونت العينة من )التفكري أساليب
 عليهم، وطبق ( طالبًا سعودياً 117مصرياً، ) ( طالباً 194)

، وأظهرت النتائج لطويلة"الصورة افكري "الت أساليبقائمة 
التفكري لصاحل  أساليبوجود فروق دالة إحصائيًا يف مجيع 

، ووجود فروق دالة إحصائيًا بني الطالب السعوديني
 أساليبالطالب ذوي التخصصات العلمية واألدبية يف 

التفكري التنفيذي واحملافظ واألقلي واخلارجي والتشريعي 
ام القضاة ومقدادي وق.  خصصات العلميةلصاحل طالب الت

 لدىالتفكري السائدة  أساليب( بالتعرف على 6224)
، وأظهرت النتائج أن أسلوب طالب جامعة امللك خالد

ة كان يف املرتب  يف حني، تفكري التشريعي يف املرتبة األوىلال
، ووجود فروق دالة األخرية أسلوب التفكري الفوضوي
تفكري العاملي ال أساليبإحصائيًا بني الذكور واإلناث يف 

، وكذلك والداخلي والتقليدي لصاحل الذكورواحمللي واألقلي 
 أساليبفروق دالة إحصائيًا لصاحل التخصصات العلمية يف 

، التفكري التشريعي، والتنفيذي، والفوضوي، واحمللي
( 6212وحبث نصار ويدك ). والداخلي، والتقليدي

ين يف امله التعليمطلبة  لدىالتفكري السائدة  أساليب
التفكري السائدة هي  أساليب، وأظهرت النتائج أن األردن

، التحرري، التنفيذي، ، التشريعيالرتتيب: اخلارجي على
. وعدم وجود عالقة بني الداخلي، اهلرمي، التقليدي

 ومن ضمن أهداف دراسة أيب .التفكري واجلنس أساليب
طالب املرحلة  لدىالتفكري  أساليب( مقارنة 6211العال )

وأظهرت النتائج أن  عمان،لثانوية يف كل من مصر وسلطنة ا
 عينة الدراسة من طالب لدىالتفكري شيوعًا  أساليبأكثر 

اجملتمعني املصري والعماين كانت: التنفيذي، واحلكمي، 
. ووجود فروق دالة واحمللي، والتقدمي، واهلرمي، واألقلي

ني التفكري بني طالب اجملتمع أساليبإحصائيًا يف مجيع 
التشريعي، : أساليبلصاحل طالب اجملتمع املصري يف 
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لفوضوي، ، واواحلكمي، واحمللي، وامللكي، واألقلي
كانت الفروق لصاحل طالب   يف حني. والداخلي، والتقدمي
يذي، واخلارجي، : التنفالتفكري أساليباجملتمع العماين يف 

ووجود فروق دالة إحصائيًا يف  .والكلي، واحملافظ، واهلرمي
احمللي لصاحل طالب التخصص األسلوبني احلكمي و 

: الكلي، ساليبكانت الفروق يف األ  يف حني، العلمي
، وامللكي لصاحل طالب التخصص واخلارجي، والتشريعي

 ساليبا يف مجيع األمل توجد فروق دالة إحصائيً و األديب. 
 أساليب يف( 6216النور ) وأظهرت نتائج دراسة .األخرى

كلية الرتبية جامعة جازان وجود   طالب لدىالتفكري 
: الطالب وهي لدى للتفكري أكثر تفضياًل  أساليب

التفكري  أساليبن إ، كما جي، واهلرمي، والتشريعياخلار 
، ي: اهلرمطالب التخصصات العلمية هي لدىاملفضلة 

التفكري  أساليبكانت   يف حني ،واملتحرر والتشريعي،
، : اخلارجيطالب التخصصات األدبية هي لدىاملفضلة 

شيوع  إىل Turki (2012) وتوصل. ، والتشريعيواهلرمي
طلبة الكلية التقنية  لدىالتفكري بنسب خمتلفة  أساليب

، ، والداخلي: احمللي، واحملافظالرتتيب علىباألردن وكانت 
والتنفيذي،  ،، والفوضويوالعاملي، واملتحرر ،واخلارجي

، ووجود ألقلي، واواهلرمي، والتشريعي، واحلكمي، وامللكي
التفكري  أساليبفروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف 

ق و كانت الفر   يف حنيالتشريعي واحلكمي لصاحل الذكور، 
، ووجود تأثري دال ثيف األسلوب التنفيذي لصاحل اإلنا

التفكري العاملي،  أساليب علىإحصائيًا للتخصص الدراسي 
، والداخلي يف واألقلي ،واملتحرر، واحمللي، واهلرمي، وامللكي

  .ىاألخر  ساليباأل علىحني مل يوجد تأثري 
عرضه من حبوث سابقة حول  يتضح مما سبق

 : سترينبجيف ضوء نظرية التفكري  أساليب
التفكري يف ضوء  ساليبالنتائج اخلاصة بالبناء العاملي أل )أ(

اختالف طبيعة العوامل وعددها اليت مت : نظرية سترينبج
 Zhang ، فقد توصل كل منمن حبث آلخر ليهاإالتوصل 

 أساليبتشبع  إىل( 6223وخضر ) ،(2002, 2000)
 Bernardo et al توصل كل من يف حنيعاملني، بالتفكري 

(2002) , Zhang (2004) ثالثةبالتفكري  أساليبتشبع  إىل 
 Fjel & Walhovd ، وأظهرت نتائج دراسات كل منعوامل

(2004) , (Fer (2005) ,)، تشبع إىل ( 6224هاشم ) وأيب
. وعلى الرغم من اختالف عوامل مسةخبالتفكري  أساليب

أنه يتضح عدم وجود  غريعدد العوامل وقيم التشبعات 
التفكري ويدل ذلك على  أساليبه بعامل عام تتشبع 

 .هذه العوامل استقاللية
اجلنس، ، و يةبتأثري كل من اجلنس)ب( النتائج اخلاصة 

التفكري يف ضوء نظرية  أساليب ي علىالدراسلتخصص وا
 : سترينبج

أظهرت نتائج البحوث والدراسات السابقة وجود فروق   -
 غري التفكري، أساليبدالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف 

أنه ال يوجد اتساق بني تلك النتائج ىف وجهة تلك الفروق 
( واليت أظهرت عدم 6212باستثناء دراسة نصار ويدك )

 .التفكري واجلنس أساليبعالقة بني  وجود
أظهرت نتائج البحوث والدراسات السابقة تفضيل  -

تفكري ختتلف  ساليبالطالب ذوي التخصصات العلمية أل
 األدبية.عن تلك اليت يفضلها طالب التخصصات 

أظهرت نتائج البحوث والدراسات السابقة اختالف  -
 اجلنسيةالف التفكري يف ضوء نظرية سترينبج باخت أساليب

(، 6229عاشور ) ،Zhang (2000) من:وهذا ما أكده كل 
التفكري ىف جانب كبري  أساليبأن  ( يف6211)العال  أيب

منها اجتماعية وميكن تعديلها وهي تتغري بتغري البيئات 
 أساليبخيتلفون يف  إذوالثقافات اليت يعيش هبا األفراد 

 تفكريهم تبعاً الختالف خصائصهم الشخصية 
 :روض البحثف
 لدىالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج  أساليبتنتظم ( 1)

 .  أكثر من عامل علىطالب اجلامعة املصريني والسعوديني 
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اجلامعة  لدى طالبمفضلة تفكري  أساليب توجد( 6)
 ساليبأليف ضوء نظرية سترينبج والسعوديني  املصريني
 .التفكري

نسية واجلنس لكل من اجلإحصائيًا  دال يوجد تأثري( 4)
 أساليب والتخصص والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها على

 . طالب اجلامعة لدىالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج 
 :منهج البحث وإجراءاته

 :منهج البحث :أول  
ك باستخدام كل من وذل ينهج الوصفمت استخدام امل   

ءمة أكثر مال إذ إنه ،والفارق أو املقارن ياألسلوب العامل
 ي اسُتخِدم، فاألسلوب العاملاحلاليةألهداف الدراسة 

التفكري يف ضوء نظرية  ساليبأل للتعرف على البناء العاملي
تأثري كل  علىللتعرف  اسُتخِدم ، واألسلوب املقارنرينبجست

 ص والتفاعالت بينها علىمن اجلنسية واجلنس والتخص
 .التفكري أساليب

 : عينة البحثمجتمع و  :ثانيا  
 يتجامعوطالبات طالب  الحاليمجتمع البحث ميثل    

يف  هـ 1344/ 46للعام الدراسي  سعود والزقازيقامللك 
 .، واحلاسبات واملعلوماتوالعلوم ،، والرتبيةكليات اآلداب

كل   ( استبانة يف122) ( استبانة بواقع1222مت توزيع ) إذ
، وذلك لى طالب وطالبات الكليات احملددةجامعة ع

( 769العائد ) ، وكانالبسيطةام الطريقة العشوائية باستخد
. ميثل حجم العينة النهائية %( وهو76.9بنسبة ) استبانة

، ( سنة62.61)املصرية وبلغ متوسط العمـر الزمين للعينة 
( 62.34السعودية ) (، وللعينة1.69وباحنراف معياري )

( 6ويشري اجلدول رقم ). (1.47سنة، وباحنراف معياري )
  متغريات الدراسة توزيع أفراد العينة حسب إىل 

 ( توزيع العينة وفقا  لمتغيرات الدراسة2جدول )
 % المجموع التخصص الجنس العينة

 % علمية % إنسانية % إناث % ذكور
 11.1 399 14.2 614 39.2 663 26.1 672 49.7 141 املصرية

 34.1 312 32.7 143 17.1 622 32.6 624 14.4 636 السعودية
 122 769 39.1 349 16.7 372 13.3 123 31.2 364 اجملموع

  :البحث اةأد ثالثا :
    Sternberg & Wagner (1991) التفكير أساليبقائمة 
، وتتكون التفكري أساليبثالثة عشر أسلوبًا من  وتقيس

( مفردة مبعدل مخس مفردات لكل أسلوب 21القائمة من )
يسأل  ن نوع التقرير الذايتم ي، وهالتفكري أساليبمن 

أداء األشياء  يستخدموهنا يف فراد عن طرق تفكريهم اليتألا
ضوء مقياس  داخل املدرسة أو اجلامعة أو املنزل أو العمل يف

تنطبق بدرجة   ، الاالستجابة )ال تنطبق إطالقاً  يسباع
ة، ال أعرف، تنطبق بدرجة ، ال تنطبق بدرجة صغري كبرية

وتعطى  2كبرية، تنطبق متاماً(نطبق بدرجة  ، تصغرية
وليست للقائمة ( 9،  2، 1،  3،  4،  6، 1الدرجات )

 يتم التعامل مع درجة كل مقياس فرع، إمنا يكليةدرجة  
( 4ويوضح اجلدول رقم ). )كل أسلوب تفكري( على حدة

 .التفكري أساليبتوزيع العبارات على 
  برجالتفكير لستيرن أساليبقائمة  بنودتوزيع  (3جدول )

 البنود ساليباأل البنود ساليباأل
  22، 39، 43، 61، 4 ياهلرم 14، 32، 69، 13، 1 يالتشريع
  21، 34، 41، 66، 7 يامللك 13، 31، 64، 11، 6 يالتنفيذ
 26، 37، 42، 64، 12 ياألقل 11، 36، 67، 12، 4 ياحلكم
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 24، 12، 49، 63، 11 يالفوضو   12، 34، 42، 19، 3 يالعامل
 23، 11، 44،  61، 16 يالداخل 19، 33، 41، 14، 1 يلاحمل

 21، 16، 47، 62، 14 ياخلارج  14، 31، 46، 17، 2 املتحرر
   17، 32، 44، 62، 9 احملافظ

 علىويتوفر للقائمة مؤشرات مرتفعة للصدق والثبات     
تشبعت  إذمن خالل الصدق العاملي  سعودية وذلكعينة 

مسة عوامل خبنظرية سترينبج  تفكري يف ضوءال أساليب
، واحنصرت ي%( من التباين الكل93.13ر معًا )تفس

 إليهمعامالت ارتباط البنود بدرجة األسلوب الذي تنتمي 
رت ، واحنص( ومجيعها دالة إحصائياً 2.967، 2.313بني )

، وكانت (2.942، 2.124قيم معامل ألفا كرونباخ بني )
بروان ة مبعادلة سبريمان قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفي

، 2.129( ومبعادلة جتمان بني )2.243،  2.342)  بني
 ( 6224، (  ) أبو هاشم2.924

عينة ال علىوللتحقق من صدق وثبات القائمة 
كلية ( طالب وطالبة ب122) علىصرية مت تطبيق القائمة امل

وحبساب معامل ارتباط بريسون بني  الزقازيق،جامعة الرتبية 
البنود والدرجة الكلية لألسلوب جاءت قيم معامالت 

 : اآليتاالرتباط كما يوضحها اجلدول 

 إليه( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لألسلوب الذي تنتمي 4جدول )
معامالت  م

 الرتباط
معامالت  م

 الرتباط
معامالت  م

 الرتباط
معامالت  م

 تباطالر 
معامالت  م

 الرتباط
1 2.132** 13 2.227** 69 2.117** 32 2.191** 14 2.272** 
6 2.144** 11 2.121** 64 2.231** 31 2.234** 13 2.143** 
4 2.247** 12 2.112** 67 2.929** 36 2.137** 11 2.937** 
3 2.222** 19 2.911** 42 2.292** 34 2.112** 12 2.239** 
1 2.149** 14 2.931** 41 2.912** 33 2.132** 19 2.231** 
2 2.173** 17 2.379** 46 2.991** 31 2.171** 14 2.212** 
9 2.191** 62 2.113** 44 2.994** 32 2.171** 17 2.242** 
4 2.292** 61 2.129** 43 2.922** 39 2.112** 22 2.266** 
7 2.243** 66 2.147** 41 2.291** 34 2.222** 21 2.244** 

12 2.244** 64 2.429** 42 2.219** 37 2.212** 26 2.224** 
11 2.912** 63 2.924** 49 2.194** 12 2.236** 24 2.197** 
16 2.242** 61 2.466** 44 2.147** 11 2.173** 23 2.233 
14 2.237** 62 2.221** 47 2.219** 16 2.994** 21 2.242** 

مجيع قيم معامالت االرتباط ن أيتضح من اجلدول السابق 
( وحمصورة بني 2.21) ىعند مستو  ادالة إحصائيً 

(2.112 ،2.429). 

، حدة علىوحبساب معامل ألفا كرونباخ لبنود كل أسلوب 
 : اآليتجاءت القيم كما يوضحها اجلدول 

 
 



 ....: دراسة مقارنة بني عينتني "مصرية وسعودية"جالسيد أبو هاشم: أساليب التفكري ىف ضوء نظرية سترينب 

 

77 

 حدة علىأسلوب  كرونباخ لكلألفا  ( قيم معامالت 5جدول )
 الفاكرونباخ األسلوب ألفا كرونباخ األسلوب ألفا كرونباخ األسلوب
 2.219 الفوضوي 2.246 املتحرر 2.924 التشريعي
 2.274 الداخلي 2.921 احملافظ 2.226 التنفيذي
 2.921 اخلارجي 2.231 اهلرمي 2.232 احلكمي
   2.924 امللكي 2.212 العاملي
   2.222 األقلي 2.217 احمللي

لفا  أع معامالت اجلدول السابق أن مجي يتضح من     
. (2.246،2.924تفعة واحنصرت بني )كرونباخ للثبات مر 

الباحث لصالحية القائمة  نأطماجراءات السابقة اإلومن 
  املصرية.العينة  علىتطبيقها  وإمكان

 : المعالجة اإلحصائية :رابعا  
بواسطة  ةاآلتياإلحصائية  ساليبالباحث األ استخدم  

 :SPSS 20 االجتماعيةالعلوم  احلزمة اإلحصائية يف
التحليل العاملي االستكشايف للتحقق من بنية ( 1)

 . فراد العينة املصريني والسعودينيأ لدىالتفكري  أساليب
 أساليبللتعرف على  املتوسط العام لكل أسلوب( 6)

 .العينتني املصرية والسعودية لدىالتفكري املفضلة 
 (MANOVA)حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة ( 4)

تأثري كل من اجلنسية واجلنس والتخصص  للتعرف على
 والتفاعالت بينها على أساليب التفكري 

 علىسارت إجراءات البحث : خامسا : إجراءات البحث 
 : اآليتالنحو 

بات جامعيت امللك اختيار العينة من طالب وطال( 1)
 .سعود والزقازيق

رية سترينبج يف ضوء نظالتفكري  أساليبقائمة  ( تطبيق6)
 .أفراد العينة املصرية والسعودية على

إىل  وإدخاهلا( تصحيح االستجابات ورصد البيانات 4)
 .اآليلاحلاسب 

اإلحصائية  ساليب( معاجلة البيانات إحصائيًا وفقًا لأل3)
 .احملددة

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 على: ينص الفرض األول نتائج الفرض األول ومناقشتها

 لدىالتفكري يف ضوء نظرية سترينبج  أساليبتظم تن" أنه
، "أكثر من عامل علىطالب اجلامعة املصريني والسعوديني 

التحليل العاملي والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام 
ملصفوفة   Exploratory Factor Analysis االستكشايف

بطريقة املكونات التفكري  أساليبمعامالت االرتباط بني 
 Kaiser كايزرمع حمك   Principal Component األساسية

Normalization وهي العوامل اليت هلا الستخالص العوامل ،
، مث الواحد الصحيح (يساوي)أو  (أكب من)جذر كامن 

 Direct التدوير املائل للمحاور بطريقة أقل ميل مباشر

Oblimin  مصفوفة البناء علىباالعتمادStructure Matrix 

مع اعتبار تشبع  ،Pattern Matrix النمط ةوليست مصفوف
 2.4ائيًا إذا كانت قيمته )إحص األسلوب بالعامل دااًل 

كل   لدىالتفكري  أساليبوأسفر ذلك عن تشبع  . (فأكثر
كما يوضحها عاملني،  بالعينة املصرية والعينة السعودية  من

 :اآليتاجلدول 
 المصريين والسعوديين طالب الجامعة لدى التفكير أساليب تشبعات( 6جدول )

 أساليب
 التفكير

 (454العينة السعودية )ن= (444العينة المصرية )ن=
 العامل الثاني العامل األول قيم الشيوع العامل الثاني العامل األول قيم الشيوع

  2.267 2.373  2.977 2.244 التشريعي
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 2.443  2.962 2.924  2.274 التنفيذي
  2.943 2.134  2.433 2.914 احلكمي

  2.172 2.367  2.916 2.174 العاملي
 2.274  2.144 2.941  2.222 احمللي

  2.916 2.172  2.429 2.216 املتحرر
 2.439  2.941 2.971  2.236 احملافظ
  2.424 2.217  2.461 2.241 اهلرمي
  2.231 2.126  2.943 2.234 امللكي
  2.942 2.114  2.929 2.172 األقلي

  2.921 2.171  2.431 2.911 وضويالف
  2.212 2.362  2.992 2.227 الداخلي
  2.941 2.116  2.144 2.196 اخلارجي

 1.16 2.66  1.67 9.14 اجلذر الكامن
 4.21 39.42  7.71 13.41 نسبة التباين 
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تشبع والشكلني السابقني  (2يتضح من اجلدول رقم )    
طالب  لدىء نظرية سترينبج التفكري يف ضو  أساليب

 :أيت، ويالحظ ما يصريني والسعودينياجلامعة امل
( 23.99التفكري بعاملني بنسبة تباين ) أساليبتشبع  -

وجبذر كامن ( من التباين 13.41يفسر العامل األول )
( وجبذر كامن 7.71، والعامل الثاين يفسر )(9.14)
فسر عودية ( للعينة الس12.39، )للعينة املصرية (1.67)

، والعامل (2.66( وجبذر كامن )39.42األول )العامل 
 .(1.16( وجبذر كامن )4.21لثاين )ا

احنصرت بني  إذالتقارب الشديد يف قيم التشبعات  -
، 2.172، )( للعينة املصرية2.433، 2.144)

  .( للعينة السعودية2.439
، التفكري: التشريعي األول أساليبالعامل بتشبع  -

والعاملي، واملتحرر، واهلرمي، وامللكي، واألقلي،  ،واحلكمي
 تتشبع يف حني ،، واخلارجيوالفوضوي، والداخلي

تفكري: التنفيذي من بعد ال أساليبالعامل الثاين ب
، واحملافظ من بعد من بعد املستوي الوظيفة، واحمللي

 . وديةالنزعة وذلك للعينتني املصرية والسع

التفكري يف ضوء  أساليبوالنتائج السابقة توضح أن    
طالب اجلامعة تنتظم حول عاملني مما  لدىنظرية سترينبج 

من وهذه النتائج تتفق  األول،حتقق صحة الفرض  إىليشري 
مع  حيث عدد العوامل وختتلف من حيث قيم التشبعات 

. (6223وخضر ) ،Zhang (2000 ,2002)) كل من:
 من مع كل احلاليةالنتائج  إليهأشارت  وختتلف ما

Bernardo et al (2002) ، Zhang (2004) ،Fjel & 

Walhovd (2004)  Fer (2005،  ( 6224هاشم ) وأيب
،  وعلى الرغم من اختالف عدد وذلك يف عدد العوامل

عام تتشبع  العوامل وقيم التشبعات يتضح عدم وجود عامل
 .هذه العوامل استقالليةالتفكري ويدل ذلك على  أساليبه ب

 على: ينص الفرض الثاين ض الثاني ومناقشتهانتائج الفر 
اجلامعة  لدى طالبتفكري مفضلة  أساليبأنه "توجد 

 ساليباملصريني والسعوديني يف ضوء نظرية سترينبج أل
والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام  التفكري"

مع  حدة علىوذلك لكل أسلوب  املتوسطات احلسابية
ة أو شيوع األسلوب مقارنة هذه املتوسطات مبؤشر سيطر 

   .  (فأكثر 3.33أفراد العينة وهو ) لدى

 طالب الجامعة المصريين والسعوديين لدىالتفكير  أساليب( المتوسط العام لكل أسلوب من 4جدول )
 (454العينة السعودية)ن= (444العينة المصرية )ن= التفكير أساليب
 1.33 1.32 التشريعي
 1.62 1.62 التنفيذي
 1.64 1.11 احلكمي

 3.94 3.29 العاملي
 1.26 3.72 احمللي

 1.42 1.27 املتحرر
 3.46 3.23 احملافظ
 1.32 1.33 اهلرمي
 1.13 1.21 امللكي
 1.67 1.12 األقلي

 1.27 3.74 الفوضوي
 3.79 3.44 الداخلي
 1.69 1.14 اخلارجي
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  : أيت( ما ي9ويتضح من اجلدول )   
 لدىرية سترينبج مفضلة التفكري يف ضوء نظ أساليب-

طالب اجلامعة املصريني والسعوديني مع اختالف قيم 
، 3.23احنصر املتوسط العام لألسلوب بني ) إذشيوعها 

 لدى( 1.32، 3.94، وبني )العينة املصرية لدى( 1.32
من مؤشر سيطرة األسلوب  على، ومجيعها أالعينة السعودية

العينة املصرية  لدى التفكري أساليباألفراد. وأن ترتيب  لدى
والتنفيذي، واخلارجي، واألقلي،  ،التشريعي، واهلرمي: كان

واحلكمي، واملتحرر، وامللكي، والفوضوي، واحمللي، 
 أساليبكان ترتيب حني   واحملافظ يف، والداخلي، والعاملي

، واملتحرر، ، والتشريعيالعينة السعودية: اهلرمي لدىالتفكري 
جي، والتنفيذي، وامللكي، واألقلي، واحلكمي، واخلار 

وهذه  .افظ، والعامليـــــــ، واحملوالفوضوي، واحمللي، والداخلي
للتفكري  أساليبشيوع أو سيطرة تسعة  إىلالنتيجة تشري 

 : مخس فئات هي إىلتنتمي 
هي  أساليبسيطرة ثالثة  إىل: أشارت النتائج الشكل (1)

ائص ، ومن خصالرتتيب: اهلرمي، واألقلي، وامللكي على
عمل أشياء كثرية  إىلاألفراد ذوي األسلوب اهلرمي ميلهم 

رة هرمية ، ويضعون أهدافهم يف صو يف وقت واحد
، وال يعتقدون أن الغاية تبر حسب امهيتها وأولوياهتا
ة واملنطقية يف ا ويتميزون بالواقعيالوسيلة، ومنظمون جدً 

األسلوب األقلي  و. أما األفراد ذو تناوهلم للمشكالت
العديد من األهداف  ولديهم، ترون ومضطربونمتو 

لكي مدفوعون من أصحاب األسلوب امل املتناقضة، وأما
لعمل أي  عليهم، وميكن االعتماد داخلهم ومستقلون

 . ما يواجههم من مشكالت على، ويتغلبون يءش
، ن هذه الفئة من ثالث وظائف للعملوتتكو  ( الوظيفة:6)

، ي، والتنفيذيالتفكري التشريع أساليبت كان  إذ
 لدىا هذه الفئة األكثر شيوعً  إىلواحلكمي واليت تنتمي 

 Grigorenko  إليهما أشار مع ، ويتفق هذا أفراد العينة

&Sternberg (1995)   ثالث وظائف هي أن للعقل :

. ويتميز أصحاب هذه تشريعية ، والتنفيذية، واحلكميةال
عية، وتطبيق املوضو  والتعليماتباع القواعد ت  اب ساليباأل

، والواقعية واملوضوعية يف حل القوانني وتنفيذها
 .ملشكالت، والتفكري يف احملسوساتا
: وقد أوضحت النتائج سيطرة أسلوب ي( املستو 4)

، ويتصف أفراد هذا األسلوب بتفضيل ري احملليالتفك
هون التفاصيل ويتج علىاملشكالت اليت تتطلب الرتكيز 

 . تحنو احللول العملية للمشكال
لوب سيطرة األس إىل: وقد أشارت النتائج ة( النزع3)

صحاب هذا األسلوب أ، ويتصف املتحرر أو التقدمي
 إىل، وامليل ث فيما وراء القوانني واإلجراءاتبالبح

الرغبة يف عمل  ولديهم ،الغموض واملواقف غري املألوفة
 تغيري ممكن. ىأقص

اخلارجي  شيوع األسلوب إىل: وأشارت النتائج ل( اجملا1)
تصف أصحاب هذا األسلوب ، ويأفراد العينة لدى

اجتماعي حس  ولديهم، باالنبساط، والعمل مع اآلخرين
هذه  الوصول إىل . وميكنتكوين عالقات اجتماعيةو 

لذلك فقد  شائعة،تفكري  أساليبالنتيجة أن لكل ثقافة 
، وتتفق هذه ىأخر  إىلمن ثقافة  ساليبختتلف هذه األ
من  Sternberg & Wagner (1991) ذكرهالنتيجة مع ما 

التفكري هو متغري  أساليبأن أكثر املتغريات تأثريًا يف 
  .اجلنسية

: يــنص الفــرض الثالــث نتااائج الفاارض الثالااث ومناقشااتها 
لكــــل مـــن اجلنســــية إحصـــائياً  دال يوجــــد تـــأثريأنـــه " علـــى

واجلــــنس والتخصــــص والتفــــاعالت الثنائيــــة والثالثيــــة بينهــــا 
لتفكـــــري يف ضـــــوء نظريـــــة ســـــترينبج لـــــدى أســـــاليب ا علـــــى

والختبــــــــار صــــــــحة هــــــــذا الفــــــــرض مت  اجلامعــــــــة "طــــــــالب 
حتليـــــــــل التبـــــــــاين متعـــــــــدد املتغـــــــــريات التابعـــــــــة اســـــــــتخدام 

(MANOVA) (6×6×6) يالتصــــــــــــــميم العــــــــــــــامل يذ .
 :اآلتيةوجاءت النتائج كما توضحها اجلداول 
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 على أساليب التفكير والتفاعل بينها ية والجنس والتخصص ( نتائج الختبارات المتعددة عند دراسة تأثير الجنس8جدول )
 الدللة ف القيمة الختبار المتغير المستقل

  Pillai 2.616 يبيال  اجلنسية 
14.94 

 
 Wilks 2.944 ويلكس 2.222

 Hotelling  2.67هوتلنج
 Roy 2.627ي رو 

  Pillai 2.174 يبيال اجلنس 
19.64 

 
 Wilks 2.426 ويلكس 2.222

 Hotelling  2.634هوتلنج
 Roy 2.634 يرو 

  Pillai 2.39 يبيال التخصص
14.34 

 
 Wilks 2.714 ويلكس 2.222

 Hotelling  2.237هوتلنج
 Roy  2.237روي

  Pillai 2.126 بيالي اجلنس× اجلنسية 
14.22 

 
 Wilks 2.444 ويلكس 2.222

 Hotelling  2.174هوتلنج
 Roy  2.174روي

  Pillai 2.267 بيالي التخصص× اجلنسية 
6.27 

 
 Wilks 2.791 ويلكس 2.216

 Hotelling 2.242 هوتلنج
 Roy  2.242روي

  Pillai 2.219 بيالي التخصص ×اجلنس 
1.17 

 
 Wilks 2.744 ويلكس 2.697

 Hotelling  2.219هوتلنج
 Roy 2.219 روي

  Pillai 2.266 بيالي التخصص× اجلنس × اجلنسية 
1.22 

 
 Wilks 2.794 ويلكس 2.294

 Hotelling  2.264هوتلنج
 Roy  2.264روي

(df= 13 , Error df =907) 

يتضح من اجلدول السابق أن االختبارات األربعة دالة      
 كل، وتفاعل  ا لكل من اجلنسية واجلنس والتخصصإحصائيً 

كانت   يف حني. اجلنسية واجلنس، واجلنسية والتخصص من

، والتفاعل لتفاعل اجلنس والتخصص اغري دالة إحصائيً 
. ويوضح واجلنس والتخصص الثالثي لكل من اجلنسية

  التابعة.لتباين متعدد املتغريات نتائج حتليل ا اآليتاجلدول 
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 أساليب التفكيربينها  التوالتفاعثير الجنسية والجنس والتخصص التباين متعدد المتغيرات التابعة لتأ ( تحليل9جدول )
 الداللة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات أساليب التفكري  مصدر التباين
 2.226 7.31 661.73 1 661.73 التشريعي اجلنسية  

 2.222 91.46 1276.24 1 1276.24 التنفيذي
 2.221 4.34 46.42 1 46.42 احلكمي
 2.222 12.77 479.69 1 479.69 العاملي
 2.222 74.41 6323.42 1 6323.42 احمللي
 2.273 6.46 76.14 1 76.14 املتحرر
 2.222 94.71 6111.14 1 6111.14 احملافظ
 2.311 2.223 19.64 1 19.64 اهلرمي
 2.244 3.21 164.93 1 164.93 امللكي
 2.294 6.17 74.72 1 74.72 األقلي

 2.413 1.21 69.21 1 69.21 الفوضوي
 2.297 4.24 42.11 1 42.11 الداخلي
 2.222 24.69 1722.22 1 1722.22 اخلارجي

 2.266 1.64 163.31 1 163.31 التشريعي  اجلنس 
 2.222 23.16 1341.14 1 1341.14 التنفيذي

 2.222 11.19 423.27 1 423.27 احلكمي

 2.222 44.44 479.46 1 479.46 العاملي

 2.222 161.33 4147.66 1 4147.66 احمللي

 2.222 11.74 161.41 1 161.41 املتحرر

 2.222 24.99 6444.44 1 6444.44 احملافظ

 2.336 2.176 11.41 1 11.41 اهلرمي
 2.222 11.22 322.69 1 322.69 امللكي
 2.222 13.61 476.34 1 476.34 األقلي

 2.221 11.99 413.21 1 413.21 وضويالف
 2.222 61.14 924.47 1 924.47 الداخلي
 2.222 17.74 222.14 1 222.14 اخلارجي

 2.227 2.626 2.14 1 2.14 التشريعي التخصص  
 2.277 6.93 21.23 1 21.23 التنفيذي
 2.243 3.37 13.13 1 13.13 احلكمي
 2.349 2.221 121.19 1 121.19 العاملي
 2.126 2.442 4.44 1 4.44 احمللي
 2.496 2.974 62.64 1 62.64 املتحرر
 2.211 4.46 167.93 1 167.93 احملافظ
 2.262 1.33 131.16 1 131.16 اهلرمي
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 2.431 2.471 64.24 1 64.24 امللكي
 2.242 3.63 112.96 1 112.96 األقلي

 2.211 4.79 122.16 1 122.16 الفوضوي
 2.242 3،74 111.21 1 111.21 الداخلي
 2.242 3.49 141.91 1 141.91 اخلارجي

× اجلنسية 
 اجلنس

 2.221 11.42 694.46 1 694.46 التشريعي
 2.222 73.29 6116.42 1 6116.42 التنفيذي
 2.221 12.61 632.31 1 632.31 احلكمي
 2.222 13.92 431.14 1 431.14 العاملي

 2.222 129.21 6411.11 1 6411.11 احمللي

 2.222 16.42 323.11 1 323.11 املتحرر

 2.222 31.63 1144.43 1 1144.43 احملافظ

 2.222 14.42 344.62 1 344.62 اهلرمي

 2.222 14.66 343.67 1 343.67 امللكي

 2.222 13.44 471.74 1 471.74 األقلي

 2.222 17.46 112.62 1 112.62 الفوضوي

 2.222 14.42 116.41 1 116.41 لداخليا

 2.199 1.44 11.22 1 11.22 اخلارجي
× اجلنسية 

 التخصص
 2.192 1.44 34.17 1 34.17 التشريعي
 2.222 9.24 191.31 1 191.31 التنفيذي
 2.217 1.16 146.97 1 146.97 احلكمي
 2.126 6.29 26.12 1 26.12 العاملي
 2.216 2.42 121.22 1 121.22 احمللي
 2.129 6.22 41.39 1 41.39 املتحرر
 2.624 1.61 36.92 1 36.92 احملافظ
 2.221 11.11 677.76 1 677.76 اهلرمي
 2.229 9.61 176.24 1 176.24 امللكي
 2.244 3.42 114.31 1 114.31 األقلي

 2.266 1.69 132.41 1 132.41 الفوضوي
 2.244 4.21 43.62 1 43.62 الداخلي
 2.223 4.11 619.19 1 619.19 اخلارجي

× اجلنس 
 التخصص

 2.716 2.216 2.644 1 2.644 التشريعي
 2.294 4.16 27.17 1 27.17 التنفيذي
 2.241 2.121 4.72 1 4.72 احلكمي
 2.277 6.96 24.22 1 24.22 العاملي
 2.414 1.21 62.93 1 62.93 احمللي
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 2.724 2.214 2.349 1 2.349 املتحرر
 2.314 2.219 66.43 1 66.43 احملافظ
 2.446 2.266 2.192 1 2.192 اهلرمي
 2.342 2.229 12.14 1 12.14 امللكي
 2.732 2.221 2.169 1 2.169 األقلي

 2.941 2.114 4.13 1 4.13 الفوضوي
 2.112 6.39 24.74 1 24.74 الداخلي
 2.436 2.232 1.17 1 1.17 اخلارجي

× اجلنسية 
× اجلنس 

 التخصص 

 2.221 2.629 2.42 1 2.42 التشريعي
 2.227 2.99 111.66 1 111.66 التنفيذي
 2.124 6.14 26.66 1 26.66 احلكمي
 2.123 1.74 31.69 1 31.69 العاملي
 2.411 2.411 66.31 1 66.31 احمللي
 2.112 6.26 22.44 1 22.44 املتحرر
 2.131 2.429 16.39 1 16.39 احملافظ
 2.923 2.272 6.43 1 6.43 اهلرمي
 2.439 2.249 2.772 1 2.772 امللكي
 2.294 2.194 3.72 1 3.72 األقلي

 2.129 6.22 27.11 1 27.11 الفوضوي
 2.917 2.167 4.21 1 4.21 الداخلي
 2.742 2.224 2.646 1 2.646 اخلارجي

   64.19 717 61229.21 التشريعي اخلطأ
   66.41 717 62127.76 التنفيذي
   63.24 717 66241.41 احلكمي
   64.49 717 61344.64 العاملي
   62.62 717 42621.24 احمللي
   46.42 717 41613.29 املتحرر
   43.22 717 64413.29 احملافظ
   61.71 717 63314.47 اهلرمي
   62.19 717 61674.41 امللكي

   69.16 717 63131.26 ياألقل
   62.92 717 61229.41 الفوضوي
   69.74 717 69242.97 الداخلي
   42.16 717 69242.97 اخلارجي
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 ( المتوسطات الحسابية ألساليب التفكير في ضوء متغيرات ) الجنسية ، الجنس ، التخصص(14جدول )
 التخصص الجنس الجنسية أساليب التفكير

 علمي  إنساني إناث ذكور ةسعودي مصرية
 69.31 69.41 69.44 64.26 69.62 64.26 التشريعي
 69.11 69.26 62.31 64.14 62.31 64.44 التنفيذي
 62.22 62.72 61.44 69.63 62.39 62.14 احلكمي

 64.44 64.74 64.11 63.41 64.34 63.41 العاملي
 61.41 62.39 63.47 69.94 63.27 69.16 احمللي
 62.19 62.34 61.24 69.16 62.69 62.32 رراملتح

 64.72 61.27 64.32 62.23 64.31 62.62 احملافظ
 69.13 64.14 69.47 64.44 64.13 64.23 اهلرمي
 61.42 62.23 61.31 62.12 62.92 62.11 امللكي
 62.64 62.73 61.77 69.44 62.34 62.96 األقلي

 61.37 62.64 61.46 62.22 62.24 61.97 الفوضوي
 63.26 61.41 63.61 61.71 63.74 61.24 الداخلي
 64.12 69.24 64.37 69.19 62.34 67.26 اخلارجي

 
 :(12& 7أرقام )ول ايتضح من اجلد

التفكري:  أساليب للجنسية علىإحصائيًا تأثري دال وجود  -
ارجي ، واخل، واحملافظ، واحملليوالتنفيذي، والعاملي ،التشريعي

كانت الفروق يف باقي يف حني  ، ملصرينيلصاحل الطالب ا
 التفكري غري دالة.  أساليب

التفكري:  أساليب للجنس علىإحصائيًا  تأثري دالوجود  -
التشريعي، والتنفيذي، واحلكمي، والعاملي، واحمللي، 
واملتحرر، واحملافظ، وامللكي، واألقلي، والفوضوي، والداخلي 

، رجي لصاحل اإلناثوب التفكري اخلا، ويف أسللصاحل الذكور
 .كانت الفروق يف أسلوب التفكري اهلرمي غري دالةيف حني  

 أساليب للتخصص علىإحصائيًا  وجود تأثري دال -
، التفكري: احلكمي، واحمللي، واحملافظ، واهلرمي، واألقلي

، والفروق يف وي لصاحل ذوي التخصصات اإلنسانيةوالفوض
، صات العلميةالتخص أسلوب التفكري اخلارجي لصاحل ذوي

التفكري التشريعي،  كانت الفروق يف أساليب  يف حني
 ، والعاملي غري دالة.  تحرر، وامللكي، واملوالتنفيذي

× ري دال إحصائيًا للتفاعل الثنائي )اجلنسية وجود تأث - 
ري ما عدا أسلوب التفكري مجيع أساليب التفك اجلنس( على

 .اخلارجي
× اجلنسية اعل الثنائي )للتف وجود تأثري دال إحصائياً  -

، ي: أسلوب التفكري التنفيذكل من  على( التخصص
. ي، واألقلي، والفوضوي واخلارجي، وامللكواحمللي، واهلرمي

 .باقي األساليب غري دال إحصائياً  كان التأثري على  يف حني
× اجلنسود تأثري دال إحصائيًا الثنائي )عدم وج -

 .أساليب التفكري ( علىالتخصص
× اجلنسية دال إحصائيًا للتفاعل الثالثي ) د تأثريوجو    

 ،أسلوب التفكري التنفيذي فقط على( التخصص× اجلنس 
على باقي  اكان هذا التأثري غري دال إحصائيً   يف حني

 . أساليب التفكري
، (6229دراسة كل من عاشور ) مع  النتائج السابقةوتتفق 

 Sternberg) (  وكذلك مع ما ذكره6211) العال وأيب

يف أن الفروق الثقافية هي املتغري األول الذي يؤثر  (1997,
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التفكري وأن بعض الثقافات أكثر احتمااًل ألن  أساليبيف 
وهذا  ىة بني األفراد عن الثقافات األخر متنوع أساليبتعزز 

 التفكري يف أساليبن أيف  (Zahang , 2000)يؤكد ما ذكره 
لها وهي تتغري بتغري جانب كبري منها اجتماعية وميكن تعدي

خيتلفون يف  إذثقافات اليت يعيش هبا األفراد البيئات وال
خصائصهم الشخصية  تفكريهم تبعًا الختالف أساليب

فثقافة اجملتمع املصري ختتلف بصورة كبرية عن ثقافة اجملتمع 
تفكري  أساليبطريقة و  علىلسعودي األمر الذي يؤثر ا

 لدىالتفكري  أساليبن األفراد يف كال الثقافتني نالحظ أ
األفراد خمتلفة بني اجملتمعني ألن من املبادئ األساسية اليت 

مكان  التفكري أهنا ذات قيمة يف أساليب عليهاتقوم 
وليست ذات قيمة يف مكان آخر ألهنا ختتلف باختالف 

التفكري تكتسب اجتماعياً  أساليبن إواجملتمع كما  اجلنسية
. ومن خالل ج االجتماعيةمشاهدة الفرد للنماذ من خالل 

التفكري  أساليبفحص اخلصائص املميزة لكل أسلوب من 
ا فروق لصاحل اجملتمع املصري وهي: اليت وجدت فيه

، واخلارجي والتنفيذي، والعاملي، واحمللي، واحملافظ ،التشريعي
االبتكار  إىليتضح أن أفراد اجملتمع املصري مييلون 

، وعمل ما يطلب تاملشكالط حلل واالستنباط والتخطي
تقومي  . ومييلون إىلتمتاع بذلكمنهم بطريقتهم اخلاصة واالس

، ويفضلون املشكالت واألنشطة اليت القوانني واإلجراءات
ن دافعيتهم حنو هدف حمدد ويركزو  والتقومي،تتطلب التحليل 

ويعتقدون أن الغاية ، واحد يف الوقت الواحديء وعمل ش
ون مداخل عشوائية يف حل ما يستخد، وأحيانً تبر الوسيلة
، ويفضلون حل املشكالت احملسوسة ويركزون املشكالت

لتغيري . ومييلون إىل االتفاصيل الدقيقة للموضوعات على
، وال خيافون من املواقف وختطي القواعد واإلجراءات

وهذه اخلصائص  والتعليم.الغامضة وخاصة يف جمال الدراسة 
التفكري اليت  تتفق إىل حد كبري مع خصائص أساليب

تفضلها أفراد اجملتمع املصري واليت كشفت عنها النتائج 
 .احلايل

التفكري يف  أساليبهذه النتائج تعين أن الذكور يوظفون و    
الشكل، والوظيفة، واملستوي،  معهاجيضوء األبعاد اليت 

كان اإلناث   يف حني، كثر من اإلناثأ، واجملال والنزعة
ويتفق كري اخلارجي من الذكور أكثر توظيفًا ألسلوب التف

مييل أصحاب هذا  إذهذا مع طبيعة األسلوب اخلارجي 
 ولديهم، والعمل مع فريق امليل لالنبساط إىلاألسلوب 

، ويساعدون يف حل املشكالت االجتماعية حس اجتماعي
ومل . طبيعة التكوين البيولوجي لإلناث إىلويرجع هذا أيضًا 

. أسلوب التفكري اهلرميبينهما يف  توجد داللة للفروق
ا توجهات البحوث وجاءت هذه النتائج لتدعم أيضً 

التفكري  أساليب علىتأثري اجلنس حول  والدراسات السابقة
ا لتشابه عينات البحث وهذا اتفاق طبيعي ومنطقي نظرً 

قة يف أن مجيعها من طالب مع البحوث الساب احلايل
( 6212). ولكنها اختلفت مع دراسة نصار ويدك اجلامعة

التفكري واجلنس  أساليبواليت أظهرت عدم وجود عالقة بني 
 .الفين ميعلطالب الت علىجريت هذه الدراسة أ إذ

التفكري بني الذكور واإلناث يرجع  أساليبواالختالف يف 
، من تكتسب اجتماعياً  ساليبأن األ إىل  يف جزء كبري منه

ون ووسائل مها املربون واملعلمخالل مناذج األدوار اليت يقد
عالم وتلك النماذج تقدم مبا يتفق وطبيعة كل من الذكور اإل

ميكن أن تؤدي  الوالديةاملعاملة  أساليبواإلناث ، كما أن 
التفكري  أساليبإظهار الفروق بني الذكور واإلناث يف  إىل

املوجهة حنو  الوالديةاملعاملة  أساليبخاصة إذا كانت 
يتفق هذا إىل حد كبري اإلناث ، و  لدىالذكور ختتلف عنه 

من جمتمعني  يفه ،احلاليةمع طبيعة عينات الدراسة 
فة يف التعامل مع الذكور منهما يؤكد ثقافة خمتل كل    ،خمتلفني
  . واإلناث

أن طلبة الكليات اإلنسانية يوظفون  وتشري النتائج إىل   
، واحملافظ، واهلرمي، ، واحملليالتفكري احلكمي أساليب
، يف الكليات العلميةوضوي أكثر من طلبة ، والفواألقلي

حني أن طلبة الكليات العلمية يوظفون أسلوب التفكري 
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التفكري يف  أساليبخصائص  عن (Sternberg ,1997) حد كبري مع ما ذكره إىلوهذه النتيجة تتفق  .اخلارجي
، فهي تتغري عب املهام هنا ليست ثابتة متاماً أ

، فاألسلوب الذي املختلفةاقف والتخصصات الدراسية واملو 
حيتاجه الطالب حلل مشكلة يف مادة من املواد الدراسية قد 

حل مشكلة خيتلف عن األسلوب الذي حيتاجه الطالب يف 
  . ىيف مادة أخر 

و أونتائج هذا الفرض تؤكد األثر الواضح لنوع الدراسة    
، ولكنها ختتلف مع نتائج التفكري أساليب علىالكلية 

وجود  إىل( 1774، وةتوصل )عج إذبقة البحوث السا
فروق يف أسلوبني فقط مها احلكمي واحمللي لصاحل 

مع نتائج حبوث كل  ختتلفأيضًا و  ،التخصصات اإلنسانية
، كمال هاشم ، و أيب (Balkis & Isilker ,2005)من

أن أسلوب التفكري التشريعي  إىل( واليت توصلت 6229)
كان   يف حني ،دبيةاألكثر متييزًا لطالب التخصصات األ

. األكثر متييزًا للتخصصات العلميةأسلوب التفكري العاملي 
( يف أن خرجيي الكليات 6229وكذلك دراسة الشورجبي )

التفكري التشريعي واحلكمي وامللكي  أساليبالعملية يوظفون 
يوظف  يف حني ،والفوضوي والكلي واحمللي والداخلي

ي واألقلي تفكري اهلرمال أساليبخرجيي الكليات النظرية يف 
تائج مع دراسة ، وكذلك ختتلف هذه النواخلارجي والتحرري

 أساليبأظهرت وجود فروق يف  ( واليت6229عاشور )
واخلارجي التفكري التنفيذي والتشريعي واحملافظ واألقلي 

وختتلف مع نتائج دراسة  .لصاحل التخصصات العلمية
التخصص  ( واليت أظهرت عدم تأثري6216الباكستاين )

 التفكري.  أساليب علىالدراسي 
بيئة  أن ما سبق يف ضوءوميكن أن تفسر هذه النتائج    

معينة  أساليبالدراسة تسهم بشكل كبري يف تشكيل وتنمية 
تفكري  أساليبيضًا يف عدم منو يف التفكري وقد تسهم أ

، ولكنها فيما الفروق ليست حقًا يف كفاءة الفردمعينة ، ف
، مواقع خمتلفة من التخصصند نقاط أو يتم إثباته ع

فأسباب التفكري ليست ثابتة فقد تكون ذات قيمة يف 

مكان ما وغري ذات قيمة يف مكان آخر فورش العمل اليت 
النفس والرتبية  علمكانت مالئمة يف أقسام اجلامعة يف جمال 

يف نفس  ىتكون غري مقبولة يف أقسام أخر  من احملتمل أن
أمهية تلك الورش رمبا ، وذلك ألن ىأخر اجلامعة أو جامعة 

 وأحبث متناقضة  أساليبتكون خمتلفة أو قد يكون هلا 
اليت تصلح  ساليب، فاأل(6223متضادة معه )سترينبج، 

مكان ما قد  وتتناغم مع طبيعة العمل والدراسة والبحث يف
التفكري متغرية  أساليب. كذلك فإن ال تصلح يف مكان آخر

قف الدراسة وطبيعتها من شأهنا أن تغري ، ومواعب املواقف
 .   التفكري اليت نفضلها يف كل موقف أساليب

  :التوصيات
التفكري يف ضوء  أساليبطبيعة  احلايلالبحث  ز( أبر 1)

مصرية وسعودية من طالب  عينتني لدىنظرية سترينبج 
 ساليبالبنية العاملية أل على، واهتم بالتعرف اجلامعة

 على، وكذلك أهم املتغريات اليت تؤثر نةكل عي  لدىالتفكري 
ومت  .، واجلنس، والتخصصاجلنسيةالتفكري وهي  أساليب

ن نستخلص منها أجمموعة من النتائج ميكن  إىلالتوصل 
 :اآليت النحو علىبعض البحوث املقرتحة والتوصيات 

التفكري يف ضوء نظرية  أساليبمت التوصل لتصور  (6)
، وهي عام عاملبكل بعد   يبأسال، وفيه تتشبع سترينبج

–1744تصور الذي قدمه سترينبج )نتيجة تتفق مع ال
إجراء مزيد من  إىل. وهذا االستنتاج حيتاج (1779

 مراحل عمريةعينات مصرية وسعودية من  علىالبحوث 
، وميكن التوصية بضرورة مراعاة التضاد يف خمتلفة وتعليمية
(، الداخلي/اخلارجيالتفكري مثل ) أساليب

، وأن نضع يف أذهاننا /احملافظ(، )العاملي/احمللي(التحرري)
ولكنها تفكري ليست هي القدرات العقلية ال أساليبأن 

، اليت تواجه الطالب التعليميةطرق مفضلة حلل املشكالت 
مبا يساعد الطلبة  ساليبومن مث نستطيع أن ننمي تلك األ

  النجاح وإجناز املهام األكادميية بسهولة ويسر على
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، والتخصص اجلنسية، واجلنس: اهتم البحث بأثر كل من-
التفكري، وقد أظهرت النتائج وجود  أساليب على الدراسي

التفكري،  أساليب علىتأثري هلذه املتغريات والتفاعالت بينها 
 :وميكن أن نوصي

كل من  لدىالتفكري املفضلة  أساليبضرورة األخذ ب -
تلفة، ات الدراسية املخ، والطلبة ىف التخصصناثالذكور واإل

، ووجوب االهتمام وكذلك الثقافات املتباينة بعني االعتبار
 األفراد. اإلبداع لدىالتفكري اليت تولد  أساليبب

 علىختطيط وبناء مناهج دراسية عصرية حتفز وتشجع  -
، وتتضمن وتالئم تطورات العصر الذي نعيشه التفكري،

، ىف مواقف صفيةعمل ولقاءات تنفذ  دورات تدريبية وورش
 تثري التفكري بأشكاله املختلفة.وال صفية متكاملة 

ضرورة إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول -
 اجلامعة.طالب  لدىالتفكري وكيفية تطويرها  أساليب

 المراجع
. دراسة الفروق الوظيفية بني (6211مسعد ربيع عبد اهلل ) العال،أبو 

يف تفضيل أساليب التفكري لدى طالب النصفني الكرويني للمخ 
، ثانوية يف كل من مصر وسلطنة عمان: دراسة عب ثقافيةاملرحلة ال

 .94-11( 3) 19، دراسات تربوية واجتماعية
ملميزة لألمناط املختلفة أساليب التفكري ا 2(6221، يوسف )أبو املعاطي

-491، (37) 11، اجمللة املصرية للدراسات النفسية، للشخصية
332. 

. اخلصائص السيكومرتية لقائمة أساليب (6224أبو هاشم، السيد )
طالب اجلامعة، جامعة امللك  التفكري يف ضوء نظرية سترينبج لدى

 (.627، )مركز حبوث كلية الرتبية، سعود، كلية الرتبية
. أساليب التعلم (6229ناز أمحد )، صافيأبو هاشم، السيد، كمال

 امعة يف ضوء مستوياهتم التحصيليةوالتفكري املميزة لطالب اجل
وة ند، وختصصاهتم األكادميية املختلفة، جامعة طيبة، كلية الرتبية

( 61-17، )الواقع والطموحات اجلامع:التحصيل العلمي للطالب 
 .أكتوبر

. أساليب التفكري وحب االستطالع (6216الباكستاين، عدنان شريف )
وجامعة امللك عبد العزيز  لدى الطالب اجلامعيني ىف جامعة أم القرى

 62، جملة العلوم الرتبوية، غربية باململكة العربية السعوديةباملنطقة ال
(4) ،631-641. 

رات، اإلمـا 2مفاهيم وتطبيقات التفكري: تعليم. (1777) يفتح جروان،
 . ي، دار الكتاب اجلامعالعني

عالقتها ( . البناء العاملي للقدرات العقلية يف 6223عادل سعد ) خضر،
اختبار حلة اإلعدادية مبدينة الزقازيق )بأساليب التفكري لدى تالميذ املر 

جملة دراسات تربوية  (.رينبج الثالثية للقدرات العقليةصدق نظرية ست
 . 421- 697 (،3) 12لوان، ، كلية الرتبية جامعة حواجتماعية

نس ري يف ضوء اجل. دراسة ألساليب التفك(6221)رمضان، رمضان حممد 
 16، بنهاجملة كلية الرتبية جامعة ، الدراسي ىوالتخصص واملستو 

(32 ) ،12 -32   
. أساليب التفكري الشائعة (6229بد اهلل، الشريدة، حممد )، طالل عالزعيب

ها بكل من اجلنس لدى طلبة جامعة احلسني بن طالل وتأثر 
ية للرتب جملة احتاد اجلامعات العربية، الدراسي ىوالتخصص واملستو 

 .161- 124 (،6) 1، ، سورياوعلم النفس
، القاهرة خضر،ترمجة عادل سعد  .التفكريأساليب  (.6223سترينبج )

 مكتبة النهضة العربية 
بروفيالت أساليب التفكري لطالب التخصصات  2(6226، أمينة )شليب

اجمللة ، املختلفة من املرحلة اجلامعية "دراسة حتليلية مقارنة" األكادميية
 .136-49فباير، ( 43) 16، صرية للدراسات النفسيةامل

. أساليب التفكري من منظور نظرية (6229الشورجبي، أبو اجملد إبراهيم )
احلكومة الذاتية العقلية وعالقتها بكل من أسلوب التدريس املفضل 

جملة  ، خرجيي اجلامعة والتحصيل الدراسي ونوع الدراسة والعمر لدى
 .192 – 79 ،11 ،زقازيقالكلية الرتبية جامعة 
. أساليب التفكري وعالقتها بأساليب اختاذ (6224عاشور، أمحد حسن )

 ثقافية،دراسة عب  اجلامعة:القرار األكادميي لدى عينة من طالب 
  617 – 662، (93) 14، جملة كلية الرتبية جامعة بنها

، انعم 2النظرية والتطبيق  املعرف:علم النفس  2(6223العتوم، عدنان )
 والتوزيع.دار املسرية للنشر 

، التفكري وعالقتها ببعض املتغرياتأساليب  2(1774، عبد العال )عجوة
   361-424، (44) 7، بنها جامعة الرتبيةجملة كلية 

. أساليب التفكري (6224القضاة، حممد فرحان، مقدادي، هاين صالح )
غريات السائدة لدى عينة من طلبة جامعة امللك خالد يف ضوء مت

 الرتبية جامعةجملة كلية ، الدراسي ىواملستو  اجلنس ونوع التخصص
 .442-416، (6) 47، طنطا

، دار عمان 2 التفكري للمرحلة األساسية تعليم 2(6221نايفة ) قطامى،
 2الفكر للطباعة والنشر 

. أساليب التفكري (6212نصار، حييي حيايت، يدك، صفاء ماجد )
املهين يف األردن وعالقتها بالتحصيل  التعليمالسائدة لدى طلبة 

، ، الكويتاجمللة الرتبوية ختصصهم،األكادميي للطلبة واجتاهاهتم حنو 
63 (71،) 464 – 421.  

عالقتها بكل من أساليب التفكري و  . أساليب(6216النور، أمحد يعقوب )
ى طالب كلية لد والتحصيل الدراسي األكاديميوالتخصص التعلم 
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Abstract:  The  objective of the present research to identify styles thinking in the light of the theory of Sternberg Sternberg 

has two samples Egyptian and a Saudi university students 0 and the sample consisted of (927) students of them (477) students 

from the Egyptians, (450) students from the Saudis, dish out a list of styles thinking for Sternberg , and using exploratory 

factor analysis, and the Mean , standard deviations, and MANOA .  the results showed the following: The results showed: 

that ways of thinking in the light of the theory of Sternberg organized around workers have university students Egyptians and 

Saudis, and the presence of ways of thinking in the light of the theory of Sternberg favorite with university students 

Egyptians and Saudis which respectively: hierarchical, and minorities, and Royal, legislative, executive, and estoppel, and 

local levels, and liberal, and external, and the presence of a statistically significant effect of each of: sexuality, gender, and 

specialization on some ways of thinking in the light of the theory of Sternberg have university students 

 

Key Words:  Thinking styles, theory of Sternberg , Students University  
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 1الذكاءات المتعددة لدى أطفال مدينة الرياض وعالقتها بالمستوى االقتصادي لألسرة
 

 الكريم العبد عمر سارة                                                    خولة تحسين صبحا 
 دكتوراه يف رياض األطفال                                                  نفس النمو دكتوراه يف علم

 كلية الرتبية  -أستاذ مساعد/ جامعة امللك سعود
 هـ33/3/5321  وقبل بتاريخ -هـ32/3/5321 قدم للنشر

 
 

، والتعـرف إىل ترتيـه هـذه واملسـتوى االقتصـادي لألسـرة طفـل الروةـة لـدى املتعـددةتعرف العالقة بني الـذكاءات إىل هدفت هذه الدراسة : المستخلص
بطري ــة العينــة وطفلــة يتووعــوى علــ  إشــدى وعشــروى روةــة    اختيــارهم  طفــال   333تكونــت عينــة الدراســة مــ   للمســتوى االقتصــادي   الــذكاءات وف ــا  

  ة الطب يةعشوائيال
 الت الصــدا وال بــات لتلــك ال ائمــة،بعــد اســت را  دال ،علــ  عيــر أفــراد العينــةاملتعــددة للطفولــة املبكــرة  قائمــة الــذكاءاتبتطبيــ   وقــد قامــت الباش تــاى

 ات الش صية للطفل البيانإةافة إىل 
  ية:تتوصلت الدراسة للنتائج اآلوقد 
يف  لألســرة والــت تعــود الخــتالف املســتوى االقتصــادي ،عــدم وجــود فــروا ذات داللــة إشصــائية يف درجــات الــذكاءات املتعــددة لــدى عينــة الدراســة      
يف درجات هذا النوع م  الذكاءات املتعددة لدى عينة الدراسة  دالة إشصائيا  مما يشري إىل وجود فروا  ،عدا الذكاء املكاين أنواع الذكاءات املتعددةعير 

  ا  ى املستوى االقتصادي ألسرهم مرتفعكاوذلك لصاحل األطفال الذي   تعود الختالف املستوى االقتصادي لألهل، 
ـــذكاء  ـــذكاء  االجتمـــاعا والطبيعـــاكمـــا أتـــارت النتـــائل إىل أى ال شصـــال علـــ  نفـــس الرتتيـــه يف عيـــر املســـتويات االقتصـــادية امل تلفـــة فكـــاى ال

 ويليه الطبيعا   ،االجتماعا يف الرتتيه األول
ف ـد ههـرت فـروا ذات داللـة إشصـائية  :املتعددة لـدى أطفـال الروةـة بـاختالف ا)ـنس ملكـل مسـتوى اقتصـادي  أما الفروا يف أنواع الذكاءات

ذات الداللـــة  ف ـــد كانـــت الفـــروا :املتوســـ الـــدخل مســـتوى  أمـــا  لصـــاحل الـــذكور ملـــن ف يف الـــذكاء الطبيعـــا لـــدى أطفـــال األســـر ذوي الـــدخل ا
يف يف الـــذكاء ا ركـــا والش صـــا  كانـــت الفـــروا يف شـــنياإلنـــا   كانـــت لصـــاحل والـــذكاء الل ـــوي   ،لصـــاحل الـــذكور اإلشصـــائية يف الـــذكاء ا ركـــا

  لصاحل الذكور الدخل املرتفرمستوى 
 

 وةة الر  / أطفالاملستوى االقتصادي لألسرة/ الذكاءات املتعددة  :الكلمات المفتاحية
 

                                                            
  سعود امللك جامعة العلما، البحث عمادة ، اإلنسانية الدراسات حبو  مركز قبل م  البح ا املشروع هذا ُدعم 5
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 مقدمة الدراسة:
تعـد نرريــة الــذكاءات املتعـددة مــ  النرريــات الــت             

أسســها  والــت ،االختالفــات بــني األفــراد االعتبــار تأخــذ بعــني
 Framesأطـر الع ـل ميف كتابـه  5842عـام   جـاردنرم العامل

of mind)،   م ل  ،  ساب نينرريموقد اعتمد فيها عل 
 عــــ  فضــــال   Guilford & Thurston جيلفـــورد وتريســــتوى

 جوملـــــــاىو ، Sternberg املنرـــــــري  املعاصـــــــري  م ـــــــل ســـــــترين  
Golemanالـــذكاءنســـبة عـــيعهم مفهـــوم  وى، والـــذي  يرفضـــ، 

 ,Saban)الطبيعـــة املتعـــددة ل ـــدرات الـــدما   ويؤكــدوى علـــ 

وقــــدمت هــــذه النرريــــة نرــــرة خاصــــة لطبيعــــة الــــذكاء   (2009
وإمنــا أصــبحت منهلــا  لديــه  ،نرريــة ذكــاءف ــ   تعــد  ال وهــا 

ال ــدرة علــ  اكتشــاف أمنــا، الــتعلم، وفرديــة الــتعلم والتعلــيم، 
ســمهل  ــم ي ممــا وير املنــاهل ونيســني ت يــيم املعلــم ألطفالــهوتطــ

وتنشي  البحـث ملزيـد مـ  بتفعيل عير ذكاءاهتم واكتشافها، 
، حمورهــــا الطالــــه والت يــــيم والتــــدريساملنــــاهل األصــــيلة والــــت 

 ياملعـــذ وذ يل ذا خلـــ ات املـــنهفـــال أك ـــر شب ـــليصـــبهل األط
 & Özdemir, Güneysu) وبش صـــيتهمصـــلة  ـــم ال

Tekkaya, 2006)     

  جيـا تصـوير الـدما  لو و ك    جـاردنر  باسـت دام تكنوقد مت
م  نيديد أنواع متعددة مـ  الـذكاء ت ـر يف أجـزاء ةتلفـة مـ  

بـــــدأ بتحديـــــد ســـــبعة أنـــــواع مبدئيـــــة مـــــ  الـــــذكاء  إذ ،الـــــدما 
وتتضم  هـذه  ، 3113مالسلطا،  وأةاف إليها نوعا  تامنا  

 :ما يأيت الذكاءات
لكلمـــــات ال ـــــدرة علـــــ  اســـــت دام ا وهـــــو الذذذذذذكاء الل ذذذذذوي:

كتــاو ويتضــم  هــذا بشــكل   مبفاعليــة ســواء بشــكل لفرــا أ
أو بنـــــاء  ،الـــــذكاء ال ـــــدرة علـــــ  التعامـــــل مـــــر األبنيـــــة الل ويـــــة

األفــراد الــذي  وعلــم األصــوات، و  ،ا)مــل، ومعــاين الكلمــات
مكونــات  يف يتمتعــوى  ــذا الــذكاء يكــوى لــديهم منــو مرتفــر

، مـا أمـم ي ـر وى أو يكتبـوى ك ـريا  ، كالل ة واملهارات السمعية
قـدرة عاليـة علـ  معا)ـة الل ـة واسـت دام الكـالم إمـا  ولـديهم

أو كـأداة للتواصـل  ،بالشـعر أو ،للتعبري عـ  الـنفس بامل اطبـة
   (Armstrong , 2009مر اآلخري  

ال ــــدرة وا ساســــية يف متييــــز أمنــــا،  وهــــوالذذذذذكاء المن قذذذذ : 
التعامـل مـر سالسـل طويلـة ال درة عل  أو عددية، و  ،منط ية

الفــرد علــ   قــدرةإةــافة إىل  ،(Mehta, 2002)مــ  املنطــ  
واســـــت دام  ، والتصـــــوري،لتلريـــــدي، واالســـــتنباطاالتفكـــــري ا
قات، واكتشاف األمنـا، وإدراك العالة بفاعلية وكفاءاألعداد 

 ، واألمنـــــــــــــــا، العدديـــــــــــــــة واالســـــــــــــــتدالل ا)يـــــــــــــــداملنط يـــــــــــــــة
    3111مشسني،

دراك العــامل البصــري املكــاين ال ــدرة علــ  إالذذذكاء المكذذا  : 
بدقـــة وال يـــام بعمـــل نيـــوالت بنـــاء علـــ  ذلـــك اإلدراك  وهـــو 

ذات يتضـــم  ال ـــدرة علـــ  التصـــور البصـــري ومت يـــل األفكـــار 
وكــذلك نيديــد الوجهــة الذاتيــة   املكانيــة،الطبيعــة البصــرية أو 

وفهــم واســتيعاك أتــكال البعــد ال الــث وا ساســية لأللــواى، 
اخلطـــو،، األتـــكال، الفرااـــات، والعالقـــات بـــني عيـــر هـــذه 

   (Armstrong , 2009العوامل 
للتعبـــري  ؛اخلـــ ة يف اســـت دام الفـــرد )ســـمهالذذذذكاء الحركذذذ : 

افـه ويتمتـر والـتحكم يف عضـالته وأطر  واملشـاعر،ع  األفكار 
 ،والتــــــرور ا ركــــــا ،هــــــذا الــــــذكاء يهــــــارات فيزي يــــــة كــــــالتواوى

وســـــهولة اســـــت دام اليـــــدي  يف تشـــــكيل  ،وا ركـــــات الدقي ـــــة
   3153الزايب،ا)راشة  م النحت،الرسم، م :األتياء م ل

 ،ال ـــدرة علـــ  إدراك املوســـي   ونيليلهـــا الذذذذكاء الموسذذذيق :
 ،األصــــوات فهــــم ال ــــدرة علــــ والتعبــــري املوســــي ا إةــــافة إىل 

راد لــــديهم واالســــتعارة املوســــي ية  وهــــؤالء األفــــ ،واإلي اعــــات
ى علـــ  التمييـــز بـــني األمنـــا، شـــس  عـــا جيـــد، وهـــم قـــادرو 

  (Kumbar,2006)اإلي اعية وأمنا، الن مات 
ال ــدرة علــ  فهــم الفــرد لذاتــه مــ  خــالل  : الذذذكاء الصخصذذ

مـــ  التـــه، وقدرتـــه علـــ  تصـــور ذاتـــه ااســـتبطاى أفكـــاره، وانفع
شيــــث نــــواشا ال ــــوة والضــــعه، والــــوعا بأمزجتــــه الداخليــــة 

   3151ودوافعه وت ديره لذاته، والضب  الذايت منوفل، 
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إدراك ا ــــاالت املزاجيــــة  ال ــــدرة علــــ الذذذذذكاء االعتمذذذذاع : 
ودوافعهــــــــــم  نوايــــــــــاهم،والتمييــــــــــز بينهــــــــــا وإدراك  لآلخــــــــــري ،
ويتضــــــم  ذلــــــك ا ساســــــية لتعبــــــريات الوجــــــه  ومشــــــاعرهم،
وكـــــذلك ال ـــــدرة علـــــ  التمييـــــز بـــــني  اإلميـــــاءات،و والصـــــوت 

كمــا يتضــم  هــذا   االجتماعيــة،املؤتــرات امل تلفــة للعالقــات 
ـــة  الـــذكاء ال ـــدرة علـــ  االســـتلابة  ـــذه املؤتـــرات االجتماعي

 . 3152ميع وك النور، بصور عملية
أو  ،ال ــدرة علــ  متييــز وتصــنيه الكائنــات الذذذكاء ال بيعذذ :
وصــاشه هــذا الــذكاء يتمتــر بــا)ري يف  ،الرــواهر يف الطبيعــة

 ،والــــــــتعلم عــــــــ  النباتــــــــات ،ا ــــــــواء الطلــــــــ ، واالستكشــــــــاف
  (Gangi, 2011) واألشدا  الطبيعية

أى كــل دمــا  بشــري لديــه كــل الــذكاءات   جــاردنرمويعت ــد  
ت التطـور أو أنـه نيـ ،ال مانية ولك  البع  منها ليس متطـورا  

تـار أيضـا  أ، و  3113مالسلطا،  وذلك بسبه قلة اخل ات
أى  رىويــ ،ى النلــايف يف ا يــاة يتطلــه ذكــاءات متنوعــةإىل أ

أهــم إســهام ميكــ  أى ي دمــه الــتعلم مــ  أجــل تنميــة األطفــال 
هو توجيههم حنو اجملاالت الت تتناسه وأوجـه التميـز لـديهم 
واالهتمـــــــام باكتشـــــــاف أوجـــــــه الكفـــــــاءة واملوهبـــــــة الطبيعيـــــــة 

ف ــد    (Mehta, 2002) وتنميتهــا، ليح  ــوا الرةــا والكفــاءة
مصــاشبة م يــال تيلــا للــذكاءات املتعــددة  يف  أتــارت تيلــا

 علــــــ  ت ــــــدمي نيإىل أى قــــــدرة املعلمــــــ 5883تها عــــــام دراســــــ
عيـر الطـالك متكـ   علومات م  خـالل الـذكاءات ال مانيـةم

م واكتســـــاك ال ـــــوة يف عيـــــر مـــــ  االيفـــــرا، يف عمليـــــة الـــــتعل
  (Özdemir, Güneysu & Tekkaya, 2006) الذكاءات

وقد عرف جاردنر الذكاء بأنه ال درة علـ  شـل املشـكالت   
 أو ابتكـــــــار منتلـــــــات ذات قيمـــــــة ةـــــــم  الســـــــياا ال  ـــــــايف

(Saban, 2009)   وبــأى الــذكاء طاقــة بيولوجيــة نفســية ملعا)ــة
املعلومــــــات والــــــت ميكــــــ  أى تنشــــــ  يف موقــــــه ت ــــــايف  ــــــل 

 وي  منتلـــــات ذات قيمـــــة يف ت افـــــة مـــــاأو تكـــــ ،املشـــــكالت
 ومــ  خــالل هــذا التعريــه فــ ى جــاردنر   3113مالســلطا،

 Saban) لسياا ال  ايف واالجتماعا للـذكاءيركز االنتباه إىل ا

أى هــذه الطاقـة العصــبية  أنـه ميكــ  افـرتاضويضـيه  ،(2009,
والفــرا املتــوافرة يف تلــك اعتمــادا  علــ  قيمتهــا  ســوف تنشــ 

وال ـــرارات الش صـــية الـــت يت ـــذها األفـــراد ومعلمـــو  ال  افـــة،
   3113مالسلطا،  املدارل أو عائالهتم

قــدر اإلمكــاى  ى األمــر يســتوجه التــدخل املبكــر ومــ  هنــا فــ
للكشه عـ  ذكـاءات األطفـال مـ  خـالل هتيمـة اإلمكانـات 

واســت دام األســاليه والوســائل الالومــة يــا  املناســه،واملنــا  
وقــدراهتم ممــا يل ــا علــ   ،ء األطفــالاشتياجــات هــؤالو يتفــ  

والنرــام التعليمــا مســؤولية الكشــه  ،ألســرةايف  اجملتمــر ممــ ال  
لـة وهتيمـة البيمـة الصـا ة منـذ الطفو ع  تلك الـذكاءات املبكر 
ت الـــت قـــد تعطـــل منـــو هـــذه والت لـــه علـــ  الصـــعوبا لتنميتهـــا
   الذكاءات

لـــذا تعـــد األســـرة واجملتمـــر مـــ  العوامـــل األساســـية للنلـــايف يف 
إتـــــراك األســـــرة يف ألى تطبيـــــ  نرريـــــة الـــــذكاءات املتعـــــددة، 

إتـــــ ال األطفـــــال بطـــــرا متنوعـــــة  عـــــل األطفـــــال يتحفـــــزوى 
والبيـت، ويف اجملتمـر،  الذكائيـة يف املدرسـةالست دام قدراهتم 

لتعامــل ممــا ميكــ  األطفــال مــ  أى يصــبحوا أك ــر فاعليــة يف ا
وي ــــدم   مــــر التحــــديات واملشــــكالت الــــت تــــواجههم يوميــــا  

مـــنهل الـــذكاءات املتعـــددة فرصـــا  لآلبـــاء ليصـــبحوا مشـــاركني 
ذكــــــــــرت ستيفنســــــــــوى  أطفــــــــــا م  وقــــــــــدفــــــــــاعلني يف تربيــــــــــة 

(Stevenson, 2008)  أى مســـاعدة الوالـــدي  يف تعلـــم كيـــه
ـــدى أطفـــا م تشـــلر اآلبـــاء  ـــذكاءات األساســـية ل يفهمـــوى ال

لت ويــــــة وتكامــــــل  ت دام الــــــذكاءات الطبيعيــــــة  ــــــمعلــــــ  اســــــ
    (Phipps, 2010) تعلمهم

الـــــذكاءات  دراســـــتهما أىكمـــــا أتـــــارت خضـــــر ومـــــ وك يف 
ـــــ أو تتلاهـــــل وتضـــــعه،  ،ىوت ـــــو   ، املتعـــــددة ميكـــــ  أى تنم 

ويتوقــه هــذا علــ  تــوفري الــدوافر لــدى الفــرد، والتشــلير أو 
الت بـــــي  مـــــ  اويطـــــني بـــــه وتـــــوافر أو عـــــدم تـــــوافر التـــــدريه 

أى نيســ  كــل الــذكاءات  فاألســرة تســتطير مــ  ماملناســه  و 
وتنميهـــا إىل مســـتوى م بـــول مـــ  الكفـــاءة، والـــت ال يتوقـــه 

   3155، مخضر وم وكمنوها عند س  معينة 
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ات يســاعدة األطفــال علــ  تطــوير إمكانــويتم ــل دور الكبــار 
ــــوفري الفــــرا  ــــة فضــــو م الطبيعــــا  مــــ  خــــالل ت ــــتعلم لتلبي ال
النوعيــــة والتعامــــل مــــر املــــواد واألدوات، فالبيمــــة ال نيــــة تعمــــل 
علــ  ويــادة كميــات املعلومــات امل زنــة، ويعمــل الــدما  علــ  

يــتم ختــزي  املعلومــات  إذختــزي  املعلومــات يف منــاط  ةتلفــة، 
ختـزى  يف شـنيالبصرية واملوسي   يف ا)زء األمي  مـ  الـدما ، 

الل ـــة واملـــدخالت والتسلســـل والوقــــت يف ا)ـــزء األيســـر مــــ  
   3153وتنيكات، الدما  محيىي 

ويتفـــ  املربـــوى علـــ  أى األســـرة هـــا املدرســـة األوىل للتعلـــيم، 
قـوي ودائـم فالطفل لديه اتصـال وتيـ  بأسـرته وهـذا االتصـال 

ويـــؤتر يف ســـلوك الطفـــل وتنشـــمته االجتماعيـــة ول تـــه وتعلمـــه 
 ه  تر قدراته املعرفية وذكالذلك تتأيف ت صيته ونتيلة  ويؤتر

(Shahzada, 2011).  

كمـــا أى التنبـــؤات النرريـــة للنمـــو يف مرشلـــة مـــا قبـــل املدرســـة 
تشري إىل وجود قابلية أك  لتطوير النمو لـدى أطفـال مرشلـة 
الطفولــة املبكــرة، وقابليــة هــذه الفــرتة للتــأتر بالعوامــل األســرية 

  (Duncan et.al, 2011)م ارنة باملدرسة واألقراى وا ا 

 :وأهميتها مصكلة الدراسة
الوقــــت ا اةــــر االهتمــــام بالدراســــات  ل ــــد واد يف

والبحـــو  الـــت تناولـــت البحـــث يف أتـــر العوامـــل االقتصـــادية 
فبــــدأ  ،واالجتماعيــــة وال  افيــــة واريهــــا مــــ  العوامــــل األخــــرى

البــاش وى الرتبويــوى والنفســيوى وعلمــاء االجتمــاع بالبحــث يف 
ملعا)ـــــة  ؛يــــة واالقتصــــادية وال  افيــــة للطلبــــةاخللفيــــة االجتماع

، والتكيــه مــر الــت تــنلم عنهــا وحماولــة  اووهــا تاملشــكال
لرفر مستوى نيصـيل  ؛الرروف الت تطرأ عل  العملية الرتبوية

 الطلبة يف املواد الدراسية  
ربطـت  جود عـدد ال حيصـ  مـ  الدراسـاتعل  الرام م  و و 

الوةــر االقتصــادي لألســرة مــر مت ــريات متعــددة م ــل النمــو 
رجــت  ــا ل  الــت خوالــتعلم، إال أنــه ال يوجــد توافــ  يف النتــائ

راء الباش ني شول أمهية العامل االقتصـادي آهذه الدراسات و 

 وأتـــار بعـــ  البـــاش ني ، يف التـــأتري علـــ  املت ـــريات املســـتهدفة
إىل أى   (Duncan et.al, 2011) ه  دنكـــ  وومـــالومـــنهم 

معرم الدراسات املهتمـة با)انـه االقتصـادي لألسـرة تسـتند 
ا اعتمـد علـ  املــنهل فالعديــد منهـ ،إىل بيانـات ليسـت  ريبيـة

هــــو التحــــدي الــــذي يواجــــه البــــاش ني فكــــاى ، اــــري التلــــرييب
حماولــــــة ت ــــــدير األتــــــر الســــــبيب لــــــدخل األســــــرة علــــــ  نتــــــائل 

 األطفال   
 ســـاب  بـــني الدراســـات املتعـــددة يف هـــذاوراـــم عـــدم التوافـــ  ال

مة الت اتف ت عليها أالـه هاجملال إال أى م  املالشرات امل
ى تــأتري ا)انــه االقتصــادي علــ  الطفــل  تلــه أالدراســات 

ــــأتري هــــذا ا)انــــه يف مرشلــــة ــــة فت ــــة  عــــ  عمــــر الطفول الطفول
ملراشــل العمريــة تــار دائمــة م ارنــة باآاملبكــرة يكــوى أقــوى ولــه 
   (Duncan, et a l, 2011) وومال هاألخرى، ف د وجد دنك  

 الـــت اســـتهدفت أتـــر الـــدخل كمت ـــري لوشـــده أى يف دراســـتهم
علــــ  نيصــــيل أطفــــال مــــا قبــــل  داللــــة ذا اأتــــر   األســــرةلــــدخل 
 األك   كذلك لدى األطفال  يك  ملاري أنه املدرسة 

املعاصـــرة أى  وتؤكـــد بعـــ  النرريـــات واألحبـــا  الفســـيولوجية
ا مـ  الـتعلم الدما  اإلنساين يف شالة دينامية نشطة، متيز نوع  

-املبكــر يف الطفولــة يــؤدي إىل تنشــي  فعاليــة عمــل الــدما  
تتشـكل يف سـياقه أمنـا،  الذي-األويلما يسم  بالتعلم  وهو

للنشـــا، الكهــــرو تــــؤتر يف نشـــا، الــــتعلم لــــدى الطفــــل، ويف 
ســنوات مــا  د   ــذا تعــ ،اســتلابته خلــ ات التعلــيم يف املســت بل

قبل املدرسة مرشلة م لـ  للـتعلم الفعـال ولتوسـير مـا يعـرف بــ 
لــــدى الطفـــــل  (learning potentials) إمكانــــات الــــتعلم  

   3155مالببالوي، 

ى حبــــــو  الــــــدما  ا دي ــــــة ونرريــــــات الــــــذكاء توجــــــه إكمــــــا 
ونــوع  ،وهــا الرــروف البيميــة حمــددة،اهتمامنــا لــ ال  منــاط  

، والعالقــات بــني م ــدما الرعايــة ممــ  آبــاء ومعلمــني  الــدعم
عـ  كمـربني ا اجة لتطـاب  مـا نعرفـه  ترهر  وأخريا   ،واألطفال
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صــــــممة املســـــرتاتيليات الاو ذكيـــــاء األطفـــــال األ تعلـــــم طـــــرا
  (Hine,2007) لكل طفلالتعليم لتح ي  أقص  قدر م  

مهيـــــــة دور األســـــــرة كمشـــــــاركني فـــــــاعلني يف تطـــــــوير أل ونرـــــــرا  
علــ  أمهيــة وتركيــز البحــو   ،وإتــراء البيمــة ،ذكــاءات أطفــا م

ودور العوامــــل االقتصــــادية يف تلــــك  ،مرشلــــة الطفولــــة املبكــــرة
 العالقـــة بـــني لتعـــرف ةحاولـــاملرشلـــة جـــاءت هـــذه الدراســـة كم

ألطفــــال املســــتوى االقتصــــادي لألســــرة والــــذكاءات املتعــــددة 
 األسملة اآلتية: الروةة واإلجابة ع 

توجد فروا ذات داللة إشصـائية يف أنـواع الـذكاءات  هل-5
وةـــة تعـــزى للمســـتوى االقتصـــادي املتعـــددة لـــدى أطفـــال الر 

 ؟لألسرة
املتعـــــددة لـــــدى أطفـــــال الطب ـــــات  ترتيـــــه الـــــذكاءات مـــــا-3

 امل تلفة يف املستوى االقتصادي لألسرة؟
ـــــة إشصـــــائية -2 ـــــذكور  هـــــل توجـــــد فـــــروا ذات دالل ـــــني ال ب

واإلنــا  يف الــذكاءات املتعــددة تعــزى للمســتوى االقتصــادي 
  لألسرة؟
 الدراسة أهداف
 :إىلا الية  الدراسة هدفت

واملســتوى  املتعــددة الــذكاءات بــني العالقــة عــ  الكشــه -5
  املبكرة الطفولة مرشلة االقتصادي لألسرة يف

تعـــــــرف الفـــــــروا بـــــــني الـــــــذكور واإلنـــــــا  يف الـــــــذكاءات  -3
 املتعددة بناء عل  املستوى االقتصادي لألسرة 

نيديـــد ترتيـــه الـــذكاءات املتعـــددة بـــني الـــذكور واإلنـــا   -2
 والعائدة للمستوى االقتصادي لألسرة 

 أهمية الدراسة:
علــــــــ  أمهيــــــــة البيمــــــــة األســــــــرية والوةــــــــر  إل ــــــــاء الضــــــــوء -

 االقتصادي لألسرة يف مرشلة الطفولة املبكرة 
الــــــذكاءات املتعــــــددة يف تعــــــرف  قائمــــــة االســــــتفادة مــــــ  -

  الروةةذكاءات األطفال يف مرشلة 
 
 

 محددات الدراسة:
طب ــت الدراســة علــ  أطفــال الروةــة يف املرشلــة العمريــة مــ  

ــــاض للعــــام  1-1 ــــة الري -3153الدراســــا ســــنوات يف مدين
3152  

علـــ  الدراســـة الـــذكاءات الـــت تضـــمنها هـــذه كمـــا اقتصـــرت 
 مثانية م  أنواع الذكاءات املتعددة 

 مص لحات الدراسة:
 الذكاءات المتعددة: 

علـ  أنـه ال ـدرة علـ  شـل املشـكالت، الـذكاء جاردنر  عرف
أو ختلي  نتاجات ذات قيمة ةـم  موقـه أو مواقـه ت افيـة 

   3151منوفل، 
ا يف هــــذه الدراســــة بأمــــا إجرائي ــــ الــــذكاءات املتعــــددة تعــــرفو 

نسبة تواجد كـل ذكـاء مـ  الـذكاءات ال مانيـة املعرفـة يف هـذه 
 الدراسة عل  قائمة الذكاءات اخلاصة  ذه الدراسة 

 المستوى االقتصادي:
تصنيه األسر يف وةعيات اقتصادية ةتلفة نيددها جمموعـة 

يف الـــــدخل، نـــــوع الســـــك ، مـــــ  املؤتـــــرات املاديـــــة املتم لـــــة 
   3114وشلمه، ونوع عمل الوالدي  م توى، 

والتعريه الساب  هو التعريه اإلجرائا الـذي تبنتـه الباش تـاى 
 .يف هذه الدراسة

 الدراسات السابقة
شـــددت البحـــو  العديـــد مـــ  العوامـــل الدميوارافيـــة يف البيمـــة 
األسرية الت قد تسهم يف اختالف األطفال يف جوانه منائية 

ـــــدة  ـــــة عدي الوةـــــر االقتصـــــادي  ومـــــ  هـــــذه العوامـــــلوتعليمي
 & ,Berger, Paxson)برياـر وومالئـهفلـاءت دراسـة ، لألهـل

Waldfogel, 2009)  ، فحصــت كيــه يــرتب  الــدخل والــت
 إذببيمة املنزل والنمـو املعـريف وسـلوك أطفـال مـا قبـل املدرسـة، 

وجـــــــدت النتـــــــائل أى األطفـــــــال مـــــــ  املســـــــتوى االقتصـــــــادي 
ســــنوات أك ــــر عرةــــة مــــ  األطفــــال يف  2املــــن ف  بعمــــر 

منزليــة اــري كافيــة وأمهــاهتم  املســتوى املرتفــر للعــيئ يف بيمــات
، وذكـــرت  وإشباطـــا ، وأقـــل اســـتلابة ألطفـــا  أك ـــر ةـــ طا ،

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldfogel%20J%5Bauth%5D
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ت ــــــارير امل ابلــــــة أى لــــــدى األطفــــــال مــــــ  الطب ــــــة املن فضــــــة 
  أمـا دراسـة نوبـل مشاكل سلوكية أك ر م  األطفال اآلخري 

 (Noble, Houston, Kan &   Sowell, 2012)وومالئهـا 
فلــاءت الكتشــاف العالقــة بــني مســتوى دخــل األســرة ومنــو 

 وى بتحليــــل صــــور الــــدما  ملواةــــير ف ــــد قــــام البــــاش ،الــــدما 
وقــد وجــدت   ســنة،53-4ى ألطفــا م بعمــر ادرســها الوالــدي

بني دخل الوالـدي  ومسـتوى التعلـيم  االدراسة أى هناك ارتباط  
 ومنــــــو منــــــاط  يف الــــــدما  لــــــدى األطفــــــال واملتعل ــــــة بــــــالتعلم
والـــذاكرة وعمليـــات الضـــ   واإلجهـــاد، كمـــا وجـــدت نوبـــل 

وهـــــا  (hippocampal)أى منط ـــــة   Nobel et.alورفاقهـــــا 
منط ة  ا عالقة بالذاكرة كانت تردداهتا أعل  للمواةير الـت 
أتريت م  قبل اآلباء ذوي الـدخل املرتفـر، وأةـافت الدراسـة 
أى دخل األسرة لـه ارتبـا، قـوي بـاألداء األكـادميا شـ  عنـد 
األخــذ بعــني االعتبــار املت ــريات األخــرى م ــل ا)ــنس والعــرا 

يادة يف الدخل تعادل عشـرة واخللفية التعليمية لألهل، فكل و 
أو  ،ا يف مرشلة الطفولة املبكرة والت تعادلآالف دوالر سنوي  

 م  التعليم   اإةافي   اتتلاوو تهر  
لبحـــث أتـــر الـــدخل  (Gittleman, 2003)لمـــاى تجيودراســـة 

يف كــل مــ  أمريكــا وبريطانيــا باســت دام نيليــل  يف منــو الطفــل
 the National Longitudinal Survey of) مــ بيانــات 

Youth (USA) and (the National Child Development 

Study (UK).  ـ  اوقـد خرجـت نتـائل الدراسـة بـأى هنـاك دعم 
الفـــرتاض أى درجـــات الت يـــيم ســـتت ري كاســـتلابة لت ـــري  قلـــيال  

الدخل يف أي م  البلدي  إال إذا كانت الت ـريات كبـرية، كمـا 
علــ   مهــمئل أى دخــل األســرة لــه تــأتري إ ــاو و أههــرت النتــا

درجات الطفل يف ا)انه املعريف يف كل م  أمريكا وبريطانيا 
نــه يــؤتر يف املشــاكل الســلوكية إتــر قليــل، كمــا هــذا األراــم أى 

أتـارت و ، قلـيال  كـاى لألطفال إال أى تـأتريه يف جوانـه النمـو  
علـ  منـو الدراسة إىل وجود عوامل أخـرى قـد يكـوى  ـا تـأتري 

   الطفل، م ل: املستوى التعليما لألم 

شاولـــت الـــرب  بـــني املســـتوى االقتصــــادي  دراسذذذات أخذذذرى
 ,Davis-ken)لألســــرة والتحصــــيل كدراســــة ديفــــيس كــــني 

، واالقتصــادية لألهــلوالــت تناولــت ا الــة االجتماعيــة  (2005
وعلـــ  وجـــه التحديـــد تعلـــيم اآلبـــاء والـــدخل، وعالقتهـــا اـــري 

بالتحصـيل األكـادميا لألطفـال مـ  خـالل معت ـدات املباترة 
وســلوكيات الوالــدي   واســت دمت هــذه الدراســة بيانــات مــ  

ســنة، وجــد  53-4دراسـة وطنيــة، مستعرةـة لألطفــال بعمـر 
الباشــث أى العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية  ــا عالقــة اــري 
مباتـــرة بالتحصـــيل األكـــادميا لألطفـــال ولكـــ  هـــذه العالقـــة 

 ء علـــــ  اجملموعـــــة العرقيـــــة، كمـــــا وجـــــد أى ا الـــــةختتلـــــه بنـــــا
ما   ه أى تؤخذ باالعتبـار هماالجتماعية االقتصادية عامال  

 يف السياسات والبحو  اخلاصة باألطفال يف س  املدرسة 
الـــت أتـــارت إىل أى  (Dahl & Lochner 2012)ودراســـة 

الدراسات الساب ة ألتـر دخـل األسـرة علـ  منـو الطفـل كانـت 
تتــــأتر يت ــــريات دخيلــــة منهــــا أى األطفــــال ينشــــؤوى يف ا االب ــــ

بيمات ف رية تواجه نيديات مستمرة تؤتر فيهم شـ  لـو ارتفـر 
دخــــل األســــرة بشــــكل ملحــــور، أمــــا يف هــــذه الدراســــة ف ــــد 

 Instrumental variables (IV)اســـت دموا اســـرتاتيلية 

estimation  لت دير وها منهلية تستند إىل معادلة إشصائية
ات يالســبيب لــدخل األســرة علــ  نيصــيل ال ــراءة والرياةــاألتــر 

لألطفــال، وذلــك مــ  خــالل شــل املشــكالت املرتبطــة  ميــر 
صـــدمات الـــدخل اـــري املالشرـــة واـــري املتلانســـة، وأتـــارت 
النتـــائل إىل أى الـــدخل ا ـــايل لـــه أتـــر علـــ  درجـــات نيصـــيل 

دوالر  5111األطفـــــال يف الرياةـــــيات وال ـــــراءة، وأى ويـــــادة 
حنــراف املعيــاري لــدرجات اختبــار ال ــراءة والرياةــيات تزيــد اال
%، كمــا توصـلت نتــائل الدراسـة إىل أى أتــر الــدخل 1بنسـبة 

يزيــــد لــــدى أطفــــال األســــر اورومــــة واألطفــــال األصــــ ر ســــنا  
 واألوالد الذكور   

 ,Duncan et.al)وجــاءت نتــائل دراســة دنكــ  وومالئــه 
ا ت عشـوائي  دراسـات عينـ 7والت ععت بياناهتا مـ   (2011

ومكافحـة  للرعايـة االجتماعيـةوتعمل عل  ت ييم عشر برامل 
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ـــــ 55الف ـــــر يف  والـــــت أجريـــــت علـــــ  أطفـــــال مـــــا قبـــــل  اموقع 
ســـــنوات مؤكــــــدة  علـــــ  أمهيــــــة العامــــــل  1-3املدرســـــة بعمــــــر 

 اإ ابي ـ ااالقتصادي يف نيصيل األطفـال ف ـد أتبتـت أى لـه أتـر  
 قبل املدرسة  عل  نيصيل أطفال ما

 ,Huaqing, Kaiser, Milan, Yzquierdo)أمــا دراســة  

Hancock, 2003)  ــــل ف ــــد اســــتهدفت أداء أطفــــال مــــا قب
املدرسة م  املستوى االقتصادي املن ف  عل  م يال الل ـة 

 ــا وقــد مــ  أصــل أفري اأمريكي ــ طفــال   715فحصــت أداء  إذ
ذات داللـــة لـــدى هـــذه العينـــة  أههـــرت النتـــائل وجـــود فـــروا

الل ـوي م ارنـة مـر  وجـود ةـاطر عاعيـة للتـأخر باإلةافة إىل
ـــــة، كـــــاى مـــــ  أصـــــل أوروو  ير األطفـــــال األم ودراســـــة ما وارن

منــو    الــت هــدفت إىل معرفــة املت ــريات املرتبطــة بتــأخر3153
الل ـــــــة لـــــــدى أطفـــــــال الروةـــــــة م ـــــــل املســـــــتوى االقتصـــــــادي 

طفـل  511ال  ايف لألسرة، والـت طب ـت علـ  و االجتماعا و 
سنوات، وكانت أهم النتائل تشري  1-3ترتاويف أعمارهم م  

اوداد  االقتصــادي االجتمــاعاإىل أنــه كلمــا ايففــ  املســتوى 
 تأخر منو الل ة عند األطفال 

إىل وجــود اخــتالف    لتشــري3113دراســة ماــراك، وجــاءت 
ا اإلبداعيــة تبع ــ يف مســتوى وعــا األســرة حنــو تنميــة ال ــدرات

الختالف املستوى االقتصـادي االجتمـاعا مخضـر ومـ وك، 
3155   

ف ــد اســتهدفت التعــرف إىل دور بعــ   أمــا الدراســات التاليــة
املت ــــريات الدمي رافيــــة ومنهـــــا العامــــل االقتصــــادي لألســـــرة يف 
نيديـــد مســـتوى وأبعـــاد الـــذكاءات املتعـــددة، فدراســـة اريفـــاى 

 (Ariffin, Jailan, Din, Ariffin & Ahmad, 2010) وومالئـه
ا مـ  طالب ـ335يف ماليزيا عملت عل  نيليل الذكاءات لـدى 

ســـنة، أتـــارت النتـــائل إىل تفـــوا اإلنـــا  يف  58-51عمـــر 
الــذكاء ا ركــا والش صــا والطبيعــا م ارنــة بالــذكور، وأههــر 
الطلبـــة مـــ  املنـــاط  ا ضـــرية مـــيال  للـــذكاء ا ركـــا واملوســـي ا 

واالجتمــاعا م ارنــة بالطلبــة مــ  املنــاط   والطبيعــا واملنط ــا
 والطلبـــــة ذو ههـــــر أيفيـــــة، أمـــــا ا)انـــــه االقتصـــــادي ف ـــــد الر 

ــــذكاء ا ركــــا واملوســــي ا، كمــــا  ــــدخل املرتفــــر مــــيال  حنــــو ال ال
أههــــرت الدراســــة فروقــــا  ذات داللــــة علــــ  األبعــــاد امل تلفــــة 
للذكاءات املتعددة والت تعزى لللنس ومسار التعليم ودخـل 

إى البنات م  الت صص العلما واملنـاط  ا ضـرية  إذ األسرة
والــــــدخل املرتفــــــر أههــــــرى مــــــيال  للــــــذكاء الش صــــــا م ارنــــــة 

 بالذكور 
  (Ayesha & Khurshid, 2013)ودراســة أيشــا وكــرد   

صـــممت للكشـــه عـــ  االرتبـــا، بـــني الـــذكاءات ومت ـــريات 
وطالبــة مــ   اطالب ــ 311الدراســة والتحصــيل األكــادميا لــدى 

طلبــــة ا)امعــــة يف إســــالم آبــــاد، وكــــاى ا ــــدف ال الــــث  ــــذه 
الدراســة الكشــه عــ  دور املت ــريات الدمي رافيــة م ــل ا)ــنس، 
الرتتيـــه الـــوالدي، ودخـــل األســـرة يف نيديـــد مســـتوى وأبعـــاد 
ـــة، والتحصـــيل ـــذكاءات املتعـــددة واملهـــارات الدراســـية الفعال  ال

لطلبـــة مـــ  األســـر ذوي ى اأاألكـــادميا، وأتـــارت النتـــائل إىل 
الـــــــدخل املرتفـــــــر شصـــــــلوا علـــــــ  درجـــــــات أعلـــــــ  يف قائمـــــــة 

الطلبــة مــ  األســر ذوي  يف شــني شصــلالــذكاءات املتعــددة، 
الــــــــدخل املــــــــن ف  علــــــــ  درجــــــــات أعلــــــــ  يف التحصــــــــيل 

 األكادميا واملهارات الدراسية 
 (Abaci, & Baran 2007) ألباســا وبــاراىوجــاءت دراســة 
ت الـذكاءات املتعـددة للطـالك نيديـد جمـاالوالت هدفت إىل 

واالختالفــــات بــــني املشــــاركني وف ــــا  لــــبع  املت ــــريات  والــــت 
دوات األوكانـــت يف تركيـــا طالبـــا  جامعيـــا   322طب ـــت علـــ  

املعلومـــــات  عـــــ  ورقـــــةاملســـــت دمة يف هـــــذه الدراســـــة عبـــــارة 
الش صـــــــية وم يـــــــال الـــــــذكاءات املتعـــــــددة  وقـــــــد   نيليـــــــل 

املتعــددة بــني ا)نســني، واملســتوى  االختالفــات يف الــذكاءات
التعليمــــا لآلبــــاء، ومســــتوى الــــدخل  وفيمــــا يتعلــــ  يســــتوى 
دخــل األســرة وجــدت النتــائل أنــه ال يوجــد فــروا ذات داللــة 
بـــني مســـتوى دخـــل األســـرة ممـــن ف / مرتفـــر  علـــ  نيديـــد 

 الذكاء املسيطر عل  طلبة ا)امعة 
   الـــت هـــدفت للتعـــرف إىل3155ودراســـة مخضـــر ومـــ وك،

تـــأتري جـــودة ا يـــاة األســـرية علـــ  قـــدرة األم علـــ  اكتشـــاف 
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 ،سـنوات 1-3وتنمية الـذكاءات املتعـددة ألطفا ـا مـ  عمـر 
وقـــــد أتـــــارت نتـــــائل الدراســـــة إىل وجـــــود فـــــروا ذات داللـــــة 
إشصـــــائية يف جـــــودة شيـــــاة األســـــرة مرعايـــــة األبنـــــاء  ودخـــــل 
األسرة لصاحل مستوى الـدخل املرتفـر إةـافة إىل وجـود فـروا 

ات داللـــة إشصـــائية يف جـــودة شيـــاة األســـرة ككـــل والـــدخل ذ
لصاحل مسـتوى الـدخل املتوسـ ، ومل ترهـر فـروا ذات داللـة 
إشصـــــائية يف قـــــدرة األم علـــــ  اكتشـــــاف وتنميـــــة الـــــذكاءات 

 ا ملت ـــري دخـــل األســـرة  ودراســـة جـــاوم املتعـــددة ألطفا ـــا تبع ـــ
(Guzman, 2010)  الـت اهتمـت بتحديـد الـذكاءات املسـيطرة

ـــــــــت وع ـــــــــة الصـــــــــه اخلـــــــــامس وال القتهـــــــــا يســـــــــتوى أداء طلب
 طالبـــا  مـــ  نفـــس العمـــر 21اســـت دمت قائمـــة طب ـــت علـــ  

وكــــاى أك ــــر الــــذكاءات املســــيطرة هــــو الــــذكاء املوســــي ا ألى 
معرم الطلبة يشاركوى بأنشطة موسي ية، وفيما يتعل  بوجـود 
عالقة بني الـذكاء املسـيطر وأداء الطلبـة تعـزى ملت ـريات العمـر 

ف ـد  ،س ومستوى تعليم اآلباء واألمهات ودخل األسـرةوا)ن
داللــة بـني مســتوى  يرت نتـائل الدراســة بوجـود ارتبـا، ذأتـا

درجـــة  تكـــ  يف شـــني ملأداء الطلبـــة ودخـــل األســـرة الشـــهري 
  االرتبا، ذات داللة بالنسبة للمت ريات األخرى

نــوعني مــ  خــالل عــرض الدراســات الســاب ة تــدها تناولــت 
العالقــة بــني املســتوى ركــز النــوع األول علــ   :مــ  الدراســات

ومنو األطفال كالنمو الع لا ومنو الـدما   االقتصادي لألسرة 
ركـــزت ف ـــد ، أمـــا النـــوع ال ـــاين مـــ  الدراســـات والنمـــو املعـــريف

منهــــــا ةتلفــــــة يت ــــــريات علــــــ  عالقــــــة الــــــذكاءات املتعــــــددة، 
، والــت أتــارت العديــد منهــا إىل املســتوى االقتصــادي لألســرة

م ارنـــــة  قابليـــــة فـــــرتة الطفولـــــة املبكـــــرة للتـــــأتر بعوامـــــل األســـــرة
، لــــذا اهتمــــت هــــذه الدراســــات باملســــتوى باملدرســــة واألقــــراى

االقتصادي لألسرة كمت ري منفرد أو االهتمام به مر مت ـريات 
 باألسرة عيعها أخرى تتعل  

دراســـات الســـاب ة بـــني تنـــوع النتـــائل الـــت خرجـــت  ـــا ال ومـــر
 او أو عدم وجود ارتبا، بـني مت ـري املسـتوى وجود ارتبا، إ

االبيتهــــا ركــــز  فــــ ى  ، االقتصــــادي لألســــرة واملت ــــريات األخــــرى
وهــذا مــا شفــز عمــر الطفــل، مــر تنــاقص االرتبــا، قــوة علــ  

 الباش تاى عل  االهتمام بدراسة هذا املت ري وربطه بالذكاءات
املتعـــــــددة والـــــــت ركـــــــز النـــــــوع ال ـــــــاين مـــــــ  الدراســـــــات علـــــــ  
اســـتهدافها، مـــر االخـــتالف يف املرشلـــة العمريـــة الـــت تناولتهـــا 

 هذه الدراسات ع  الدراسة ا الية     
 :الدراسة منهج

 عــ  لإلجابــة االرتبــاطا الوصــفا املــنهل الدراســة اســت دمت
  أسملتها

 :وعينتها مجتمع الدراسة
يشــمل جمتمــر الدراســة عيــر األطفــال الــذي  تــرتاويف أعمــارهم 

مدينـــة الريـــاض  بالروةـــات يفســـنوات، امللتح ـــني  1-1مـــ  
مؤترات أداء إدارة وف   يتكما يف ا)دول اآلوالبالغ عددهم  
  3152 -3153للعام الدراسا رياض األطفال 

 (1)عدول 
 الدراسةتوزيع مجتمع 

 
 أطفال العام الدراسا ا ايل

 أهل  حكوم 
 بنات بنين بنات بنين
3311 3174 51513 53513 

 28343 المجموع
 حبيـث وقد   اختيار عينة عشوائية طب ية مـ  أطفـال الروةـة

روعــــــا يف اختيــــــارهم النســــــه التم يليــــــة للمنــــــاط  ا) رافيــــــة 
 تكونت عينة موس ، مشال جنوك، ترا، ارك  وقد 

دى إشــــــيتووعــــــوى علــــــ   طفــــــال  وطفلــــــة 333الدراســــــة مــــــ  
 يبني تووير عينة الدراسة  3رقم موا)دول   روةة    يوعشر 
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 (2)عدول 
 توزيع عينة الدراسة وفق المستوى االقتصادي لألسرة

 أدوات الدراسة:
 :  :لل فولة المبكرةالذكاءات المتعددة  قائمةأوالا

 :  بناء القائمة
مـــ  قبـــل  قائمـــة الـــذكاءات املتعـــددة للطفولـــة املبكـــرة   بنـــاء

مبســمة ا لــو، خولـــة صــبحا، ســـارة  عضــوات هيمــة التـــدريس
 :بناء عل  العبد الكرمي 

ــــات علــــ  األدك املتعلــــ  اطــــالع   -5 ــــ    ــــوائمبالباش  تتعل
ومنها ال وائم اللفريـة للـذكاءات وقائمـة  ،بالذكاءات املتعددة

وقد استمدت الباش ات فكرة قائمـة  تيلا للذكاءات املتعددة
م  قائمـة تيلـا مـ  شيـث  املتعددة للطفولة املبكرة الذكاءات

التعبـــــري بالصــــــور عــــــ  الـــــذكاءات املتعــــــددة، وقــــــد روعــــــا يف 
 تصميم الصور أى تعكس ت افة الطفل العرو 

عــــ  املعــــ ة  املصــــورة   اختيــــار املشــــاهد بنــــاء الف ــــرات: -3
 الذكاءات بعد الرجوع ألدبيات كل ذكاء ومعرفة مكوناته 

 :وصف القائمة
ف ـــرة ريـــاري  لكـــل ف ـــرة   23تكـــوى مـــ  ت ةفرديـــ قائمـــة هـــا
ل كـل خيـار يشـهد يعكـس أشـد الـذكاءات ال مانيـة بواقـر  ـ مُ 

رتبــت الصــور مثانيــة مشــاهد لكــل نــوع مــ  أنــواع الــذكاءات  
األيســر ميــ  و تراعــا تواجــد الــذكاء يف ا)انــه األيف تنائيــات 

ذكــاءي  مكــاى بــني الــدما  حبيــث ال يــتم ا)مــر قــدر اإلمــ  
نفســـها   تنويـــر اخليـــارات يف الف ـــرة  مأي، يف نفـــس ا)انـــه

مت ـــل حبيـــث ال مت ـــل جانبـــا  واشـــدا  مـــ  جوانـــه الـــدما  وإمنـــا 
  اختيــــــار ت صــــــية شياديــــــة ا)ــــــنس ، كمــــــا ا)ــــــانبني معــــــا  

 املسم  لضب  هذا املت ري و 

 لية الت بيق:آ
كـل صـفحة يف  ، و ةفرديـ صـورةي وم الفاشص بتطبي  ال ائمـة ب

مـــاذا نيـــه أك ـــر  ويع ـــه هـــذا الســـؤال بطـــريف ســـؤال   يبـــدأ
إجابـات  ، ويرصدوصه الفاشص للصورة با)ملة اوددة  ا

 الطفل م  خالل تسليل اإلجابة الت أتار إليها الطفل 
 وقت الت بيق:

 دقي ة لكل طفل  51-53يست را تطبي  امل يال ما بني 
  : التجريب الت بيق-3

  33معلــــ  عينــــة مــــ   بتطبيــــ  ال ائمــــة قامــــت الباش ــــات -
بشكل عشوائا م  األطفال الـذي  تـرتاويف  يارهمخت  ا ال  طف

فهــم األطفــال  ســنوات للتأكــد مــ   1-1أعمــارهم مــا بــني م
للف ــــرات، ومــــدى وةــــويف الصــــور والصــــيااة الل ويــــة، وهــــل 

الـالوم لتطبيـ   هناك صعوبة يف فهم كل ف رة، ونيديـد الوقـت
إىل التطبيــــ  التلــــرييب قامــــت الباش ــــات باالســــتناد   ال ائمــــة

يــري العبــارات الوصــفية مــ  شيــث ت  بعمــل التعــديالت الالومــة
ةـــــافة اىل باإل املشـــــاهد،تعـــــديل ترتيـــــه بعـــــ  و  للمشـــــاهد،

 تعديل بع  الصور 
 :الصورة النهائية للمقياس ت بيق-4

مـــــ   طفـــــال  333  تطبيـــــ  ال ائمـــــة بصـــــورهتا النهائيـــــة علـــــ  
إشـــدى أطفـــال الروةـــة مـــ  الـــذكور واإلنـــا  مـــووعني علـــ  

 روةة    يوعشر 
 :الخصائص السيكومترية للقائمة

للحكم عل  صدا ال ائمـة اسـت دمت 
 تية:أنواع الصدا اآل اتالباش 
 :  محكمينصدق ال -1

األوليـــة علـــ  )نـــة نيكـــيم  ابصـــورهت   عـــرض ال ائمـــة -
مــ  وعلــم الــنفس يف الرتبيــة مكونــة مــ  خمســة ةتصــني 

جامعــة و جامعــة امللــك ســعود، يف أعضــاء هيمــة تــدريس 
   ميف مدينة الرياض وا)امعة العربية املفتوشة ،اإلمام

لعشـري   ونتيلة ملا أتار إليه اوكموى، والتطبيـ  األويل
ـــــة طفـــــال   وتعـــــديل املشـــــاهد ،   تعـــــديل الصـــــيااة الل وي

 النسبة العدد المستوى االقتصادي لألسرة
 1221 12 بسيط
 5126 373 متوسط
 2322 511 مرتفع
 222 53 لم يحدد
 11121 442 المجموع
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لـــبع  الف ـــرات، وشـــذفت الف ـــرات الـــت اتفـــ   املصـــورة
حمكمـــــاى أو أك ـــــر علـــــ  ةـــــرورة اســـــتبعادها لصـــــعوبتها 

ةـــوء ذلـــك      ويفاملســـتهدف وعـــدم مالءمتهـــا للعمـــر
، وإةــــافة ف ــــرة نيف ــــرت اســــتبدال  ف ــــرة، و 53تعــــديل م

اإلجراء أصبهل عـدد املشـاهد الـت تتكـوى  جديدة  و ذا
مثانيـــة مشـــاهد لكـــل بواقـــر  مشـــهدا    13م منهـــا ال ائمـــة

 ذكاء 
 :تساق الداخل االصدق  -2

  شســـــاك معـــــامالت ارتبـــــا، ف ـــــرات الـــــذكاءات املتعـــــددة 
علــــ  عينــــة الف ــــرة،  لــــه الــــذي تنتمــــابالدرجــــة الكليــــة للبعــــد 

وقــد تبــني مــ  النتــائل  ،وطفلــة طفــال   73اســتطالعية عــددها 
  أى معـــــامالت ارتبـــــا، الف ـــــرات مـــــر درجـــــة 2يف ا)ـــــدول م

البعد الذي تنتما إليه تشري إىل درجات صدا دالـة وم بولـة 
ـــذكاء املنط ـــااشـــد: إالبحـــث عـــدا ف ـــرتنيألاـــراض   مها يف ال
، وقــــد ك 4ف ــــرةم واألخــــرى يف الــــذكاء الل ــــوي ،أ 3ف ــــرة م

قامــت الباش ــات بتعــديل صــيااة الف ــرات والتعــديل يف صــورة 
 إشدى الف رات 

 

 (3)عدول 
 (24)العينة االست العية: ن= درعة الكلية للبعد المنتمية إليهمعامالت ارتباط بنود مقياس الذكاءات المتعددة بال

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد
 **152832 53ك **151315 5أ الذكاء االجتماعا

 **153181 54أ *153178 3أ
 **153373 33ك **152311 51أ
 **151111 34أ *153413 52ك

 **151152 54ك **152432 5ك االذكاء الش ص
 **151112 58ك **152721 2أ
 **152215 33أ **153513 1ك
 **152315 31أ *153718 8أ

 **152317 53أ **153574 3ك الذكاء املوسي ا
 **152112 51ك **152441 2ك
 **153143 58أ **153348 1أ
 *153313 21أ **152223 51ك

 **152313 31ك 155722 3أ الذكاء املنط ا
 **151217 38ك **152184 53ك
 **153853 21ك *153134 51أ
 **153823 23ك **151484 35أ

 **151881 51أ **152134 3ك الذكاء املكاين
 **152383 32أ **152813 1ك
 **151347 34ك *153711 7ك
 **153181 25أ **153713 8ك

 **151255 35ك *153312 1أ الذكاء ا ركا
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 **151417 33أ **153111 55ك
 **151141 31ك **151335 53أ
 **151117 38أ **151543 57ك

 *153257 31ك **153831 7أ الذكاء الل وي
 **151838 33ك 155123 4ك
 **153383 37أ **152233 55أ
 **152484 25ك **153823 57أ

 **152851 32ك **153552 4أ الذكاء الطبيعا
 **153223 31أ **151221 52أ
 **153517 37ك **153177 51ك
 **151487 23أ *153854 31أ

 1511دالة عند مستوى * 
 1515** دالة عند مستوى 

حبسـاك معـامالت ارتبـا، ف ـرات الـذكاءات املتعـددة  م قم 
لف ــــرة، علــــ  عينــــة ا لــــه الــــذي تنتمــــابالدرجــــة الكليــــة للبعــــد 

وقـــد  ،وطفلـــة طفـــال  333التطبيـــ  الكليـــة والـــت بلـــغ عـــددها 

  أى معـــــــامالت ارتبـــــــا، 3تبــــــني مـــــــ  النتـــــــائل يف ا)ـــــــدول م
الـذي تنتمـا إليـه تشـري إىل درجـات  الف رات مر درجـة البعـد

ـــــــــــــــــــــة ألاـــــــــــــــــــــراض البحـــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــة وم بول .صـــــــــــــــــــــدا دال
 (4)عدول 

 معامالت ارتباط بنود مقياس الذكاءات المتعددة بالدرعة الكلية للبعد المنتمية إليه
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد

 **153311 53ك **151111 5أ الذكاء االجتماعا
 **151111 54أ **153115 3أ
 **151524 33ك **153188 51أ
 **153232 34أ **153511 52ك

 **153113 54ك **153131 5ك االذكاء الش ص
 **153777 58ك **152112 2أ
 **153112 33أ **152831 1ك
 **153412 31أ **152831 8أ

 **153183 53أ **152174 3ك الذكاء املوسي ا
 **152312 51ك **152335 2ك
 **153315 58أ **152832 1أ
 **152117 21أ **152258 51ك

 **153148 31ك *155115 3أ الذكاء املنط ا
 **153713 38ك **152343 53ك
 **153413 21ك **152731 51أ
 **152435 23ك **153831 35أ

 **153437 51أ **153433 3ك الذكاء املكاين
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 **153277 32أ **152188 1ك
 **153132 34ك **152111 7ك
 **152818 25أ **153313 8ك

 **151381 35ك **153113 1أ الذكاء ا ركا
 **151125 33أ **151125 55ك
 **151411 31ك **151181 53أ
 **151148 38أ **151182 57ك

 **153111 31ك **153311 7أ الذكاء الل وي
 **151173 33ك **153152 4ك
 **153341 37أ **153143 55أ
 **153133 25ك **153253 57أ

 **152117 32ك **152717 4أ الذكاء الطبيعا
 **153132 31أ **151581 52أ
 **151133 37ك **153411 51ك
 **151452 23أ **152135 31أ

 1511* دالة عند مستوى 
 1515** دالة عند مستوى 

الت ببذذذات المقيذذذاس باتبذذذاع طريقذذذة دالتذذذم التوصذذذل إلذذذ  
  ببات اإلعادة:

  اختيـــار االختبــار إعـــادة الســت را  معامــل ال بـــات بطري ــة 
  طفـال  وطفلـة تـرتاويف أعمـارهم مـا بـني 25عينة مكونـة مـ  م

م أعيـد  وطبـ  علـيهم امل يـال للمـرة األوىلسنوات،   1-1م
  ســـــبوعنيأتطبي ـــــه للمـــــرة ال انيـــــة علـــــ  العينـــــة نفســـــها بعـــــد 

ألنــــــواع يوةــــــهل قــــــيم ال بــــــات باإلعــــــادة   1رقــــــم موا)ــــــدول 
وهـا  1541 و 1511، والت تراوشت بـنيالذكاءات املتعددة

 معامالت ارتبا، م بولة 
 (4)عدول 

 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين
 الت بيق األول والت بيق الثا   لمقياس الذكاءات المتعددة

 (31)ن=
 االرتباط معامل البعد

 **157137 الذكاء االجتماعا
 **157212 الذكاء الش صا
 **157433 الذكاء املوسي ا
 **154512 الذكاء املنط ا

 **151848 الذكاء املكاين
 **154138 الذكاء ا ركا
 **157138 الذكاء الل وي
 **151538 الذكاء الطبيعا

 1515* دالة عند مستوى 

 معلومات عن الوضع االقتصاديا: استمارة تتضمن با يا 
 :لألسرة

قامــــــــت الباش تــــــــاى باالعتمــــــــاد علــــــــ  البيانــــــــات املتــــــــوفرة يف 
مـــــر ) ؛واألهـــــل ،ومعلمـــــات الفصـــــول ،لاطفـــــســـــلالت األ

معمـل  والـت تتضـم  املعلومات املتعل ة باملستوى االقتصادي
الــت يلتحــ  وةــة ر ألم، ا ــا، عــدد األطفــال، نــوع الاألك/ ا

، إةـــافة لت ـــدير املدرســـية، نـــوع الســـك  ـــا الطفـــل، الرســـوم 
 مرتفـــر  وذلـــك-متوســـ  –األهـــل ملســـتوى الـــدخل  بســـي  

لصـــعوبة ا صـــول علـــ  م ـــدار دخـــل األســـرة الفعلـــا نتيلـــة 
 عدم تعاوى األهل يف هذا ا)انه 

املســتوى االقتصــادي لألســر إىل ممســتوى وبنــاء عليــه صــنه 
 اقتصادي مرتفر/ متوس / من ف   
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  تائج الدراسة:
 متكنت الدراسة م  التوصل للنتائل اآلتية:

هــــــــل توجــــــــد فــــــــروا ذات داللــــــــة إشصــــــــائية يف أنــــــــواع  -1
 الــذكاءات املتعــددة لــدى أطفــال الروةــة تعــزى للمســتوى

 االقتصادي لألهل؟

باســت دام  هــذا الســؤال قامــت الباش تــاى  جابــة عــلإل
اختبـــار نيليــــل التبـــاي  األشــــادي مف  لداللـــة الفــــروا 
بــــني أك ــــر مــــ  جممــــوعتني مســــت لتني، وذلــــك للتعــــرف 
عل  داللة الفروا يف درجات الذكاءات املتعددة لـدى 

ى االقتصــادي لألهــل  عينــة الدراســة بــاختالف املســتو 
  يبني النتيلة الت   التوصل إليها:يتوا)دول اآل

 
 (5)عدول 

 درعات الذكاءات المتعددة باختالف المستوى االقتصادي لألهل ين األحادي )ف( لداللة الفروق ف اختبار تحليل التبا
درعات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

الذكاء 
 االجتماعا

 اري دالة 15383 5533 217513 3 721537 بني اجملموعات
 387518 337 537551524 داخل اجملموعات

الذكاء 
 االش ص

 اري دالة 15877 1513 7517 3 53552 بني اجملموعات
 217527 337 525331535 داخل اجملموعات

الذكاء 
 املوسي ا

 اري دالة 15341 5531 217512 3 751531 بني اجملموعات
 341512 337 535711515 داخل اجملموعات

الذكاء 
 املنط ا

 اري دالة 15233 5552 284537 3 781513 بني اجملموعات
 213514 337 511138571 داخل اجملموعات

الذكاء 
 املكاين

دالة عند  15151 3518 5312518 3 3837524 بني اجملموعات
مستوى 
1515 

 253554 337 522211543 اجملموعاتداخل 

 اري دالة 15145 1528 334575 3 387533 بني اجملموعات الذكاء ا ركا
 131538 337 371138518 داخل اجملموعات

الذكاء 
 الل وي

 اري دالة 15543 5575 117575 3 5251532 بني اجملموعات
 243512 337 513324521 داخل اجملموعات

الذكاء 
 الطبيعا

 اري دالة 15712 1521 514531 3 221531 بني اجملموعات
 371572 337 312113533 داخل اجملموعات

 
  أى قـيم مف  اـري دالـة يف 1يتضهل م  ا)دول رقـم م
مالـذكاء االجتمـاعا، الـذكاء  أنواع الذكاءات املتعـددة:

ا، الــذكاء املوســي ا، الــذكاء املنط ــا، الــذكاء الش صــ
ا ركا، الذكاء الل وي، الذكاء الطبيعا ، مما يشري إىل 
عــــدم وجــــود فــــروا ذات داللــــة إشصــــائية يف درجــــات 

تلك األنواع م  الذكاءات املتعددة لـدى عينـة الدراسـة 
كمــــا  خــــتالف املســــتوى االقتصــــادي لألهــــل تعــــود ال

يمــة مف  دالــة عنــد   أى ق1يتضــهل مــ  ا)ــدول رقــم م
يف مالـــــذكاء املكـــــاين ، ممـــــا يشـــــري إىل  1515مســـــتوى 

وجــــود فــــروا ذات داللـــــة إشصــــائية يف درجــــات هـــــذا 
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ـــــــدى عينـــــــة الدراســـــــة تعـــــــود  ـــــــوع مـــــــ  الـــــــذكاءات ل الن
 الختالف املستوى االقتصادي لألهل 

تــــيفيه  اســــت دام اختبــــار    7ويف ا)ــــدول رقــــم م 
 للكشه ع  مصدر تلك الفروا 

 (2) عدول
 الذكاء المكا   باختالف المستوى االقتصادي لألهل فيه لتوضيح مصدر الفروق ف  درعاتاختبار شي

 الفرق لصالح مرتفع متوسط بسيط المتوسط الحساب  المستوى االقتصادي
     35584 بسي 
     31532 متوس 
 مرتفر   * 11575 مرتفر

  1511* تعين وجود فروا دالة عند مستوى 

  وجـــود فـــروا دالـــة عنـــد 7يتضـــهل مـــ  ا)ـــدول رقـــم م
األسـر  يف مالذكاء املكـاين  بـني أطفـال 1511 مستوى
األســـــر بســـــي ، وأطفـــــال الاملســـــتوى االقتصـــــادي ذوي 
، وذلـــــــك لصـــــــاحل رتفـــــــراملاملســـــــتوى االقتصـــــــادي ذوي 
  االقتصادي املرتفرذوي املستوى األسر أطفال 

إىل أى الـــذكاء املكـــاين يزيـــد يف وميكـــ  أى يعـــزى هـــذا الفـــرا 
، وتــوفري امل ــريات البصــرية شــاالت إتــراء البيمــة اويطــة بالطفــل

وا ســية ومــ  ةــمنها األلعــاك امل تلفــة، والــرشالت، وهتيمــة 
  أى قـــدرات 3111ذكـــر مشســـني،  املنشـــطة، وقـــدالبيمـــات 

ي لــــدى اإلنســــاى متتــــد إىل مــــا هــــو أبعــــد مــــ  الــــذكاء البصــــر 
اإلبصــار الفعلـــا وتشـــمل تلــك ال ـــدرات علـــ  تــذكر مـــا تـــراه 
وعلـــــ  نيديـــــد األتـــــياء املرئيـــــة اامضـــــة الداللـــــة الـــــت يعلـــــز 

ه امل ــــريات العاليــــة أو ودرجــــة هــــذاآلخــــروى عــــ  مالشرتهــــا  
الدراســة اتف ــت قــد و   فــرتض أى ختتلــه يف تكلفتهــااملتــوفرة ي
الت ذكرت أى  (Noble, et.al, 2012) دراسة نوبلمر ا الية 

املواةـــير الـــت أتـــريت مـــ  خـــالل اآلبـــاء ذوي الـــدخل املرتفـــر 
 (hippocampal)أدت إىل ويــادة تــرددات منط ــة مــ  الــدما  

 تتف ــوا يف الــتعلم وعمليــات الــذاكرة وهــا منط ــة أساســية 
 بوجــود (Ariffin et. al. 2012)وومالئــه ريفــاى أدراســة مــر 

داللـــــــة بـــــــني مســـــــتوى أداء الطلبـــــــة والـــــــذكاءات  يارتبـــــــا، ذ
 يف شــني ،املتعــددة لصــاحل أطفــال األســر ذوي الــدخل املرتفــر

ــــذكاء ذف ر تلــــك الدراســــةاختلفــــت مــــ  ييمــــا يتعلــــ  بنــــوع ال
أطفـال األسـر بنتـائل أى  Ariffinالداللة ف ـد خرجـت دراسـة 

  أعلـــ  حنـــو الـــذكاء ا ركـــاذات الـــدخل املرتفـــر أههـــروا مـــيال  
  واملوسي ا

داللــة يف أنــواع الــذكاءات  ييمــا يتعلــ  بعــدم ههــور فــرا ذوف
 تعــزى للمســتوى االقتصــادي لألســرة، والــت األخــرى املتعــددة
توصـلت الـت  (Abaci, & Baran 2007)دراسة تواف ت و ف د 
أنه ال توجـد فـروا ذات داللـة بـني مسـتوى دخـل األسـرة  إىل

ممــن ف / مرتفــر  علــ  نيديـــد الــذكاء املســيطر علــ  طلبـــة 
ـــــة املســـــتوى  يففـــــت لاختى الدراســـــات إكمـــــا  ا)امعـــــة  أمهي

فلــاءت جمموعــة مــ  الدراســات تؤيــد أمهيتــه وأى  االقتصــادي
بــــــني هـــــذا العامــــــل واملت ــــــريات املســــــتهدفة يف  اهنـــــاك ارتباط ــــــ

 (Ayesha & Khurshid, 2013)أيشا وكرد كدراسة   سةالدرا

ف ــــد أتـــــارت نتائلهـــــا إىل أى الطلبــــة ذوي الـــــدخل املرتفـــــر  
يف  ،شصلوا عل  درجـات أعلـ  يف قائمـة الـذكاءات املتعـددة

ــــدخل املــــن ف  علــــ  درجــــات  وشصــــل الطلبــــة ذو  شــــني ال
  أعل  يف التحصيل واملهارات الدراسية  

املســتوى االقتصــادي ىل أمهيــة إدراســات البعــ   تــارتأ وقــد
 ,Duncan)ورفاقهـــا  تـــارت دنكـــ ولكـــ  بدرجـــة قليلـــة، فأ

et.al.2011) ملســــتوى  ال  ةــــمي اأى هنــــاك أتــــر  إىل  يف دراســــتهم
 ، كــــــــــــــــذلك أتــــــــــــــــاردخــــــــــــــــل األســــــــــــــــرة علــــــــــــــــ  أطفــــــــــــــــا م

إىل أى دخــل األســرة لــه أتــر   (Gittleman, 2003)جيتلمــاى
ـــــت     الطفـــــل يف جانـــــه النمـــــو قليـــــل علـــــ  درجـــــات  وكان

دراســــــات أخــــــرى تــــــرى عــــــدم وجــــــود ارتبــــــا، بــــــني الوةــــــر 
يف  (Shea, 2000)االقتصــادي واألطفــال، ف ــد وجــدت تــيا 
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دراستها أى أتر الوةر االقتصادي لألهل عل  األبنـاء ةـميل 
ا، وال يوجــد فــرا بــني مســتويات الــدخل امل تلفــة ســواء جــد  

ت املرتفعــة واملتوســطة واملن فضــة، وأتــره ال يرهــر إال يف شــاال
الـذي  (Løken, 2010)األسر الف رية واورومة  وكذلك لـوك  

خــــر  بنتــــائل تؤكــــد عــــدم وجــــود عالقــــات ســــببية بــــني دخــــل 
 & Dahl)م ى دل ولــوكنرإكمــا ،  األســرة ونيصــيل األطفــال 

Lochner,2012  أى األتر األك  لدخل األسرة ههر استنتلا

ــــــدى ا ــــــذي  ينشــــــؤ ل ــــــات أك ــــــر شرمانــــــا  ألطفــــــال ال وى يف بيم
   واألطفال األص ر سنا  

مــا ترتيــه الــذكاءات املتعــددة لــدى الطب ــات امل تلفــة   -2
 يف املستوى االقتصادي لألسرة؟

  يبـــــني النتيلـــــة الـــــت   التوصـــــل 4وا)ـــــدول رقـــــم م
 إليها:

 (2)عدول 
 المتعددة موزعة وفق المستوى االقتصادي لألهل ترتيب متوس ات الذكاءات

 المستوى
 االقتصادي

 
 البعد

 بسيط
 (63)ن=

 متوسط
 (222)ن=

 مرتفع
 (116)ن=

المتوسط 
 الحساب *

المتوسط  الترتيب
 الحساب *

المتوسط  الترتيب
 الحساب *

 الترتيب

 5 12517 5 11514 5 11513 الذكاء االجتماعا
 4 23557 4 22583 4 23532 االذكاء الش ص
 7 35517 7 33551 1 31571 الذكاء املوسي ا
 1 31521 1 31587 1 33583 الذكاء املنط ا
 3 11575 1 31532 7 35584 الذكاء املكاين
 1 38531 2 15511 2 13518 الذكاء ا ركا
 2 13531 3 38557 3 31531 الذكاء الل وي
 3 14531 3 14572 3 15523 الذكاء الطبيعا
 درجة 511نيويل الدرجة لتصبهل م  *   

االجتمــــــــاعا الـــــــذكاء    أى4يتضـــــــهل مـــــــ  ا)ــــــــدول رقـــــــم م
شصـــال علـــ  نفـــس الرتتيـــه يف عيـــر املســـتويات  والطبيعـــا

مـــاعا يف الرتتيـــه تاالقتصـــادية امل تلفـــة فكـــاى الـــذكاء االج
يف ات ال التــة اتف ــت املســتوي األول ويليــه الطبيعــا، وكــذلك

وهـــذا  ا ولكـــ  ترتيبـــه كـــاى األخـــري ترتيـــه الـــذكاء الش صـــ
يشـري إىل أى االختالفــات بـني املســتويات االقتصـادية كانــت 

وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أى العامـــل ال  ـــايف واخلـــ ات  ،مت اربـــة
الت يتعـرض  ـا األطفـال قـد يكـوى تأتريهـا أكـ  مـ  العامـل 

تف ـــت ااالقتصـــادي  وفيمـــا بتعلـــ  برتتيـــه الـــذكاءات ف ـــد 
الدراســــة ا اليــــة مــــر جانــــه مــــ  جوانــــه دراســــة املزروعــــا 

أك ــر    كانــت3114، دراســة ماملزروعــافــا فودراســة تيلــا 
ــــذكاء ا بــــني أفــــراد العينــــة اإلعاليــــةالــــذكاءات تــــوافر   ى امهــــا ال

الــذكاء املوســي ا يف  جــاء يف شــني، ا واالجتمــاعاالش صــ
الـــــت  5883وكـــــذلك دراســـــة تيلـــــا عـــــام املرتبـــــة األخـــــرية  

الشرـــت أى الـــذكاء الل ـــوي كـــاى األقـــوى يف مرشلـــة ريـــاض 
لـذكاء الش صـا األطفال وش  الصه الرابر، يف شني أى ا

 ,Özdemir, Güneysu & Tekkaya)  ا كاى األقـليواملوس
2006)  

الـــت  (Guzman, 2010)دراســـة جزمـــاى  وقـــد اختلفـــت مـــر
الــــــذكاءات املســــــيطرة كانــــــت الــــــذكاء أك ــــــر أتــــــارت إىل أى 
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املوســــي ا، وهــــذا االخــــتالف يعــــود إىل مشــــاركة األطفــــال يف 
 .بأنشــطة موســي ية ةتلفــة البلــداى الــت أجريــت فيهــا الدراســة

تـــارت إىل أى ترتيـــه أالـــت   3151موايف، وكـــذلك دراســـة 
ملرشلــة ال انويــة  الــذكاءات مــ  األعلــ  إىل األدط لــدى طلبــة ا

   ملنط ا ا م الل وي يليها ا ركا م اكاى الذكاء الش ص
وهذا االختالف أو االتفاا يف بع  ا)وانه مر الدراسـات 

الـت تطبـ  فيهـا  ةط ـاملرشلة العمريـة واملنالساب ة قد يعزى إىل 
تركــز علــ  أمهيــة التنشــمة جــاردنر  أى نرريــةالدراســات شيــث 

ـــدما  إلكـــل جانـــه مـــ  جوانـــه الـــذكاء  كمـــا  ال  افيـــة ى ال
ـــــه األميـــــ  واأليســـــر كلمـــــا  تعـــــرض املـــــتعلم إىل يتحســـــ   انبي

ويطــــة مواقــــه وخــــ ات تعليميــــة مرتبطــــة بالبيمــــة الصــــفية أو ا
ى دمــــا  اإلنســــاى تت ــــري خاليــــاه مــــ  شــــني إىل بــــالتعلم، إذ إ

آخر يف ةوء ما يتعرض له م  هـروف وخـ ات، والـذكاءات 
ترجـــــر إىل خاليـــــا مســـــؤولة عنهـــــا مثانيـــــة منـــــاط  يف  يـــــةال مان

   3117، اخلزندارالدما  معفانة و 

بــني  هــل توجـد فــروا ذات داللـة إشصــائية: السذاال الثالذذ 
الذكور واإلنا  يف أنـواع الـذكاءات املتعـددة تعـزى للمسـتوى 

  ؟من ف -متوس -مرتفراالقتصادي لألسرة م
بفحص الفـروا يف  هذا السؤال قامت الباش تاى  جابة علإل

أنــــواع الــــذكاءات املتعــــددة لــــدى أطفــــال الروةــــة بــــاختالف 
ا)نس واملستوى االقتصـادي لألسـرة: ف ـد التفاعل بني مت ري 

قامــــت الباش تــــاى باســــت دام اختبــــار نيليــــل التبــــاي  املتعــــدد، 
للتعرف عل  الفروا يف درجات الذكاءات املتعددة: مالـذكاء 
االجتمـــــــاعا، الـــــــذكاء الـــــــذايت، الـــــــذكاء املوســـــــي ا، الـــــــذكاء 

كاء الل ـــوي، املنط ـــا، الـــذكاء املكـــاين، الـــذكاء ا ركـــا، الـــذ 
الـــذكاء الطبيعـــا ، بـــاختالف التفاعـــل بـــني املت ـــريي : ا)ـــنس 

 - متوســ - املســتوى االقتصــادي  بســي  –أن ــ   - ذكــر 
  يوةهل النتائل الت   التوصل  ا يتمرتفر   وا)دول اآل

 (9)عدول 
 الذكاءات المتعددة باختالف التفاعل ف  أبعاد مقياسدد لداللة الفروق اختبار تحليل التباين المتع

 بين الجنس والمستوى االقتصادي
درعات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد

 الحرية
مستوى  قيمة ف متوسط المربعات

 الداللة
 التعليق

الذكاء االجتماعا
 اري دالة 15128 15335 11588 5 11588 ا)نس 

 اري دالة 15342 55313 2745215 3 7115732 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15755 15235 5135513 3 3135213 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    3885325 333 5314735131 اخلطأ
     338 5374115113 اجملموع املعدل

الذكاء الش صا
 

دالة عند مستوى  15134 25838 55815288 5 55815288 ا)نس
1511 

 اري دالة 15822 1517 355355 3 335332 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15135 15331 5215311 3 3715418 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    2135113 333 538514544 اخلطأ
     338 5253115124 اجملموع املعدل

الذكاء املوسي ا
 اري دالة 15831 15111 5527 5 5527 ا)نس 

 اري دالة 15342 55311 2155857 3 7325423 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15128 15158 5715431 3 212511 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    3415418 333 5353145341 اخلطأ

     338 5333355471 اجملموع املعدل
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الذكاء املنط ا
 

 دالةاري  15348 1534 5185131 5 5185131 ا)نس

 اري دالة 15211 5515 2175517 3 7535221 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15413 15335 745541 3 511527 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    2125123 333 5384875338 اخلطأ

     338 5152315383 اجملموع املعدل

الذكاء املكاين
 

 اري دالة 15214 55135 2335848 5 2335848 ا)نس

دالة عند مستوى  15153 35375 52815387 3 37815882 املستوى االقتصادي
1515 

 اري دالة 15114 15313 5315578 3 3135217 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس
    2535528 333 523237517 اخلطأ

     338 5213345584 اجملموع املعدل

الذكاء ا ركا
 

دالة عند مستوى  15135 15217 23315224 5 23315224 ا)نس
1511 

 اري دالة 15747 15328 5135145 3 2115513 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15415 15538 815117 3 5815523 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    1275373 333 3713125281 اخلطأ

     338 3711315153 اجملموع املعدل

الذكاء الل وي
 

دالة عند مستوى  15118 15413 31415321 5 31415321 ا)نس
1515 

 اري دالة 15315 55247 137511 3 5113553 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15454 15315 715337 3 5135383 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    2415172 333 5155115834 اخلطأ

     338 5111125778 اجملموع املعدل

الذكاء الطبيعا
 

دالة عند مستوى  15121 35312 35555134 5 35555134 ا)نس
1511 

 اري دالة 15437 1558 815187 3 5415581 املستوى االقتصادي
 اري دالة 15111 35712 52135331 3 3113548 املستوى االقتصادي ×التفاعل ما)نس

    3725137 333 3111125125 اخلطأ

     338 3124845158 اجملموع املعدل

  أى قـيم مف  اـري دالـة يف عيـر 8يتضهل م  ا)ـدول رقـم م
أنـــواع الـــذكاءات املتعــــددة، ممـــا يشـــري إىل عــــدم وجـــود فــــروا 
 ذات داللة إشصـائية يف درجـات تلـك األنـواع مـ  الـذكاءات
املتعـــــددة لـــــدى عينـــــة الدراســـــة تعـــــود للتفاعـــــل بـــــني ا)ـــــنس 
واملســـتوى االقتصـــادي، وبنـــاء علـــ  هـــذه النتيلـــة وهـــا عـــدم 
وجـــــــود فـــــــروا ذات داللـــــــة تعـــــــود للتفاعـــــــل بـــــــني املت ـــــــريي  
املســــــــتهدفني توجهــــــــت الباش تــــــــاى لفحــــــــص الفــــــــروا بــــــــني 

متوســـــطات درجـــــات الـــــذكاءات املتعـــــددة لكـــــل مـــــ  عينـــــت 
مســــتوى اقتصــــادي  للتعــــرف علــــ  الــــذكور واإلنــــا  يف كــــل 

مـوعتني باست دام اختبار مت  لداللة الفـروا بـني جم تهادالل
 ية تبني النتائل الت   التوصل إليها:تمست لتني، وا)داول اآل

الفــــروا يف أنــــواع الــــذكاءات   51يوةــــهل ا)ــــدول رقــــم م إذ
ـــــذوي املتعـــــددة لـــــدى أطفـــــال الروةـــــة بـــــاختالف ا)ـــــنس م ل

 لبسي  :املستوى االقتصادي ا
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 (11عدول رقم )
 )المستوى االقتصادي البسيط( الذكاءات المتعددة باختالف الجنساختبار )ت( لداللة الفروق ف  متوس ات 

المتوسط  العدد  وع العينة البعد
 الحساب 

اال حراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعليق

 اري دالة 15871 1513 51517 11581 38 ذكور الذكاء االجتماعا
 35522 11551 33 إنا 

 اري دالة 15731 1521 57524 21523 38 ذكور االذكاء الش ص
 33523 22522 33 إنا 

 اري دالة 15173 1517 51511 31584 38 ذكور الذكاء املوسي ا
 58551 33537 33 إنا 

 اري دالة 15783 1537 57533 32512 38 ذكور الذكاء املنط ا
 58578 33558 33 إنا 

 اري دالة 15818 1553 54533 33533 38 ذكور الذكاء املكاين
 57511 35517 33 إنا 

 اري دالة 15334 1577 32531 13573 38 ذكور الذكاء ا ركا
 35538 11511 33 إنا 

 اري دالة 15511 5531 58512 33517 38 ذكور الذكاء الل وي
 33518 15513 33 إنا 

دالة عند مستوى  15111 3515 35533 17533 38 ذكور الذكاء الطبيعا
 31533 13557 33 إنا  1511

 
  أى قيمـة مت  دالـة عنـد 51يتضهل م  ا)دول رقم م

ــــذكاء الطبيعــــا ، ممــــا يشــــري إىل  1511مســــتوى  يف مال
ـــــة إشصـــــائية بـــــني متوســـــطات  وجـــــود فـــــروا ذات دالل
درجــات هــذا النــوع مــ  الــذكاءات املتعــددة لــدى عينــة 

إنـا  ،  –الدراسة تعود الختالف نوع العينة: مذكـور 
 وتلك الفروا لصاحل عينة الذكور 

الفـــــروا يف أنـــــواع الـــــذكاءات    ترهـــــر55م يف ا)ـــــدول رقـــــم
ـــــذوي املتعـــــددة لـــــدى أطفـــــال الروةـــــة بـــــاختالف ا)ـــــنس م ل

 املستوى االقتصادي املتوس   
 (11)عدول 

 )المستوى االقتصادي المتوسط( الذكاءات المتعددة باختالف الجنساختبار )ت( لداللة الفروق ف  متوس ات 
المتوسط  العدد العينة وع  البعد

 الحساب 
اال حراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعليق

 اري دالة 15482 1553 51571 11541 513 ذكور الذكاء االجتماعا
 54513 11512 554 إنا 

 اري دالة 15147 5573 51583 21537 513 ذكور االذكاء الش ص
 57558 25548 554 إنا 

 اري دالة 15352 5531 51512 32551 513 ذكور املوسي االذكاء 
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 51575 31511 554 إنا 
 اري دالة 15541 5523 54553 34521 513 ذكور الذكاء املنط ا

 58531 31532 554 إنا 
 اري دالة 15371 5551 57571 31535 513 ذكور الذكاء املكاين

 57523 37511 554 إنا 
دالة عند مستوى  15138 3558 33571 13575 513 ذكور الذكاء ا ركا

 34517 37517 554 إنا  1511
دالة عند مستوى  15113 5581 58525 37551 513 ذكور الذكاء الل وي

 58511 15541 554 إنا  1511
 اري دالة 15183 1513 35512 14553 513 ذكور الذكاء الطبيعا

 33537 18512 554 إنا 
 

  أى قــــيم مت  دالــــة 55يتضــــهل مــــ  ا)ــــدول رقــــم م
يف أنـــواع الـــذكاءات املتعـــددة:  1511عنـــد مســـتوى 

مالذكاء ا ركا، الذكاء الل وي ، مما يشري إىل وجود 
فــروا ذات داللــة إشصــائية بــني متوســطات درجــات 
تلـــــك األنـــــواع مـــــ  الـــــذكاءات املتعـــــددة لـــــدى عينـــــة 

 –عـــــود الخـــــتالف نـــــوع العينـــــة: مذكـــــور الدراســـــة ت

إنا  ، وتلك الفروا لصاحل عينـة الـذكور يف الـذكاء 
 ا ركا، ولصاحل عينة اإلنا  يف الذكاء الل وي 

الفـروا يف أنـواع الـذكاءات   يبني 53وا)دول رقم م
ـــــاختالف ا)ـــــنس  ـــــدى أطفـــــال الروةـــــة ب املتعـــــددة ل

 ملذوي املستوى االقتصادي املرتفر :

 (12)عدول 
 )المستوى االقتصادي المرتفع( الذكاءات المتعددة باختالف الجنساختبار )ت( لداللة الفروق ف  متوس ات 

المتوسط  العدد  وع العينة البعد
 الحساب 

اال حراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعليق

 اري دالة 15281 1541 57541 13511 11 ذكور الذكاء االجتماعا
 57573 11511 11 إنا 

دالة عند مستوى  15131 3512 54545 27571 11 ذكور اش صالذكاء ال
 51571 21585 11 إنا  1511

 اري دالة 15811 1513 57533 35571 11 ذكور الذكاء املوسي ا
 31552 35518 11 إنا 

 اري دالة 15832 1517 57531 31511 11 ذكور الذكاء املنط ا
 35513 31532 11 إنا 

 اري دالة 15542 5523 58548 34531 11 ذكور الذكاء املكاين
 51514 13581 11 إنا 

دالة عند مستوى  15111 5588 32513 13531 11 ذكور الذكاء ا ركا
 33515 31511 11 إنا  1511

 اري دالة 15518 5533 58511 38511 11 ذكور الذكاء الل وي
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 54511 13577 11 إنا 
 اري دالة 15333 5557 58588 15511 11 ذكور الذكاء الطبيعا

 33538 11553 11 إنا 
 

  أى قــيم مت  دالــة عنــد 53كمــا يتضــهل مــ  ا)ــدول رقــم م
املتعــــــــددة: مالــــــــذكاء  الــــــــذكاءاتيف أنــــــــواع  1515مســــــــتوى 
ا، الــذكاء ا ركــا ، ممــا يشــري إىل وجــود فــروا ذات الش صــ

داللـــة إشصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات تلـــك األنـــواع مـــ  
الــذكاءات املتعــددة لــدى عينــة الدراســة تعــود الخــتالف نــوع 

 إنا  ، وتلك الفروا لصاحل عينة الذكور  –العينة: مذكور 
اإلنـا  يف الـذكاء الل ـوي  وبشكل عام كانت الفـروا لصـاحل

 وهـو ،يف الذكاء ا ركا والطبيعا والش صـاولصاحل الذكور 
يتفــ  مــر مــا توصــلت إليــه أحبــا  الــدما  ا دي ــة فيمــا يتعلــ  

وجـدت أى  إذ، بني أدم ة كل م  الـذكور و اإلنـا بالفروا 
اختالف الوهائه الع ليـة لـدى ا)نسـني يكمـ  يف أمنـا، أو 

يس يف مســـــتوى الـــــذكاء الكلـــــا أتـــــكال هـــــذه ال ـــــدرات ولـــــ
يــــــز الــــــذكور يف ال ــــــدرات الفراايــــــة يتم إذ، نســــــبة الــــــذكاء  م
ت ا ركيـــة املوجهـــة املكانيـــة و االســـتنتا  الرياةـــا و املهـــاراو 

تتميـــــز اإلنـــــا  يف الطالقـــــة اللفريـــــة و  يف شـــــنيبا ـــــدف ، 
   3111، املهارات ا ركية الدقي ة مالعنيزات

أخـــرى يف تناو ـــا تواف ـــت هـــذه الدراســـة مـــر دراســـات قـــد و  
راــم االخــتالف يف  االـدخل والــذكاءات مع ـو ا)ــنس  ملت ـريات

 ,Ariffin) ريفـــاى وومالئـــهأكدراســـة النتـــائل وعينـــة الدراســـة  

Jailan, Din, Ariffin & Ahmad, 2010)  أههــرت والــت
املتعـــددة  ذات داللـــة علـــ  األبعـــاد امل تلفـــة للـــذكاءات ا  فروقـــ

وأتــارت  ،والــت تعــزى لللــنس ومســار التعلــيم ودخــل األســرة
ا ا اإلنـــــا  يف الـــــذكاء ا ركـــــا والش صـــــالنتـــــائل إىل تفـــــو 

أى  البنــات مــ  كمــا أتــارت إىل   والطبيعــا م ارنــة بالــذكور،
 ط  ا ضــرية والــدخل املرتفــر أههــرىالت صــص العلمــا واملنــا
 ا م ارنة بالذكور ميال  للذكاء الش ص

أتـارت إىل أى أك ـر  الـت (Guzman, 2010) ودراسـة جـاوم 
الــــذكاءات املســــيطرة هــــو الــــذكاء املوســــي ا وأى العالقــــة بــــني 
الـــذكاء املســـيطر وأداء الطلبـــة تعـــزى ملت ـــريات العمـــر وا)ـــنس 

 .ومستوى تعليم اآلباء واألمهات ودخل األسرة

والــت  (Ayesha & Khurshid, 2013)أيشــا وكــرد دراســة و 
أتارت إىل أى الطلبة يف ا)امعة شصلوا علـ  درجـات أعلـ  

شصــــلت الطالبــــات علــــ   يف شــــنيالــــذكاءات املتعــــددة  مــــ 
درجــات أعلــ  يف التحصــيل األكــادميا، كمــا أتــارت النتــائل 
إىل أى الـــــذكاء الل ـــــوي كـــــاى أعلـــــ  لـــــدى طالبـــــات ا)امعـــــة 

 م ارنة بالذكور   
والفـروا بـني ا)نسـني  أما الدراسـات الـت تناولـت الـذكاءات 

ف ــد توافــ  بعضــها مــر الدراســة ا اليــة يف وجــود فــروا ذات 
الـــت أتـــارت إىل   3114ماملزروعـــا، داللـــة، ومنهـــا دراســـة 

طلبــة ا ــادي عشــر  إشصــائية لــدىد فــروا ذات داللــة و وجــ
لصـــــاحل ملت ـــــري ا)ـــــنس،  اةـــــا تعـــــزىيف الـــــذكاء املنط ـــــا الري

    الذكورالطلبة 
الـت أجريـت علـ  طلبـة ا)امعـة  (Neto et al. 2008)دراسـة 
أههــــــرت فــــــروا ذات داللــــــة علــــــ  األبعــــــاد امل تلفــــــة  والــــــت

فوجـدت أى الـذكور للذكاءات املتعـددة والـت تعـزى لللـنس، 
أعلــ  مــ  اإلنــا  يف الــذكاء املنط ــا، املكــاين، االجتمــاعا، 

  الطبيعا، الروشا
ـــــدارمودراســـــة  ـــــة واخلزن ـــــة   3113، عفان ـــــت هـــــدفت ملعرف وال

الـــــذكاءات املتعـــــددة لـــــدى طلبـــــة مرشلـــــة التعلـــــيم مســـــتويات 
الرياةــيات ف ــد أههــرت  لاألساســا ب ــزة وعالقتهــا بتحصــي

النتائل تفوا الـذكور يف الـذكاء الرياةـا وا ركـا أمـا اإلنـا  
 ف د تفوق  يف الذكاء الل وي واملكاين 
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والـت هـدفها ت يـيم   (Kaur & Chhikara 2008) دراسـةأمـا 
الذكاءات املتعددة لدى املـراه ني واالختالفـات بـني ا)نسـني 

بــني والــت أههــرت نتائلهــا أى هنــاك اختالفــات ذات داللــة 
ــــ  الــــذكاء الل ــــوي، املنط ــــا،  درجــــات الــــذكور واإلنــــا  عل

الـذكاء  املوسي ا، ا ركا، املنط ا، حبيث تفوقت اإلنا  يف
 وا الذكور يف املنط ا ا ركا فت يف شنيالل وي واملوسي ا 

تشـري يف نتائلهـا ل (Abaci & Baran 2007)وجاءت دراسـة  
إىل وجــود فــروا ذات داللــة بــني الــذكور واإلنــا  يف الــذكاء 

 الل وي لصاحل اإلنا  
وجــاءت بعــ  الدراســات تشــري إىل عــدم وجــود فــروا ذات 

تــــــبري، م أتــــــارداللــــــة يف الــــــذكاءات تعــــــزى لللــــــنس، ف ــــــد 
بعـــدم  ا)امعـــة يف دراســـته الـــت أجريـــت علـــ  طلبـــة  3111
ــــني متوســــ  الطــــالك والطالبــــات يف م يــــال و وجــــ د فــــروا ب

 الذكاءات  
 الـت طب ـت يف  3151دراسـة موايف، أتارت  كذلك
د فـــــروا ذات داللـــــة يف مســـــتوى و وجـــــإىل عـــــدم  اـــــزة

الـــذكاءات املتعـــددة لـــدى طلبـــة املرشلـــة ال انويـــة تعـــزى 
وهذا يعـين أى انتمـاء الطفـل إىل مسـتوى  ملت ري ا)نس 
يـــؤتر بصـــور ةتلفـــة يف الرـــروف الـــت  معـــني اقتصـــادي
 نيي  به  
 التوصيات:

، التوســـر يف دراســـات مماتلـــة علـــ  مراشـــل عمريـــة ةتلفـــة -5
  ئلها مر نتائل الدراسة ا اليةامل ارنة نت

أنواع  بني التوسر يف دراسات مماتلة تتضم  امل ارنة  -3
 امل تلفة ماالهلية و ا كومية والعاملية   املدارل 

 ةاملتعــددة ودراســة كــل ذكــاء علــ  شــد تنــاول الــذكاءات -2
ا)انـه التعليمـا م :والعالقة بينه وبـني مت ـريات متعـددة منهـا

    لألهل، أمنا، التعلم
التوسر يف جمتمر الدراسة ليشمل أطفـال اململكـة العربيـة  -3

ــــذكاءا ت علــــ  أطفــــال اململكــــة الســــعودية وت نــــني م يــــال ال

دراســة عالقتــه يت ــريات للم ارنـة بــني مــدى اململكــة امل تلفــة و 
   متعددة

 المراعع:

بشرية مستدامة،  تنمية-املبكرةالرتبية يف الطفولة    3155فيوال م، الببالوي
   34 -51ا ، ا1، جملد 58، عدد ولة والتنميةمجلة ال ف

االقتصذذذذادي لألسذذذذرة وأبذذذذر  فذذذذ  الوضذذذذع    3114م  تــــوى، نصــــر الــــدي 
، رســــالة ماجســــتري، االتنصذذذذالة االعتماعيذذذذة لل فذذذذل المتخلذذذذف  هنياذذذذ

 ا)زائر  -باتنة -جامعة الع يد ا ا  خلضر
، دار قوة  ظريذة الذذكاءات المتعذددة   3111م حممد عبد ا اديشسني،

 األردى  -الفكر، عماى
   جودة شياة األسـرة وتأتريهـا علـ  3155خضر، منار و م وك، أشالم  م

قـدرة األم الكتشـاف وتنميـة الـذكاءات املتعـددة لـدى األطفـال يف ســ  
، عامعذذة المنصذذورة –مجلذذة بحذذوت التربيذذة النوعيذذة مـا قبــل املدرســة، 

  522-78اا ، 5اكتوبر ا)زء  32عدد
ـــذكاء املتعـــدد   3153الـــزايب، أمـــل م رات شـــل املشـــكالت لـــدى اهـــة ومال

مجلذذة  عينــة مــ  الطــالك ذوي مســتويات متعــددة مــ  فاعليــة الــذات، 
   314-311ا ا، 81بريل، العددإ، كلية الترية ببنها
دار املســــرية،  ،الذذذذتعلم المسذذذذتند إلذذذذ  الذذذذدما    3113الســــلطا، ناديــــا م

 األردى  -عماى
المت يذرات فذ  توى ال مذو  وعالقتذه بذبع  مسذ   3111تبري، توفيـ  م

  رســالة ضذذوء الثقافذذة السذذائدة لذذدى طلبذذة الجامعذذة اإلسذذالمية ب ذذ ة
 ا)امعة اإلسالمية ب زة  -ماجستري، كلية الرتبية

  مســـتويات الـــذكاء املتعـــدد لـــدى   3113عفانـــة، عـــزو واخلزنـــدار، نائلـــة م 
طلبـة مرشلـة التعلـيم األساسـا ب ـزة وعالقتهـا بالتحصـيل يف الرياةــيات 

العــدد ال ــاين،  ،53، اجمللــد مجلذذة الجامعذذة اإلسذذالمية. وهــاوامليــول حن
  211-232اا يونيو، 

التذذذدريس الصذذذف  بالذذذذكاءات     3117عفانـــة، عـــزو واخلزنـــدار، نائلـــة م 
 األردى  -دار املسرية، عماى المتعددة،

فاعذلية بر امذج تعليذم  قائم عل   ظذرية    3111العنيزات، صبايف م
المتعذددة ف  تحسين مهارات القذراءة والكذتابة لدى  الذكذاءات

، رسالة دكتوراه، جامعة عماى العربية ال لذبة  وي صعذوبات التعذلم
  للدراسات العليا

تقنذذذذذذذين مقيذذذذذذذاس ميذذذذذذذداس    3114املزروعـــــــا، عبـــــــدالعزيز بـــــــ  عبـــــــدا  م
midas المتعذذذذددة ل ذذذذالل الصذذذذف الحذذذذادي عصذذذذر  للذذذذذكاءات

رســالة ماجســتري، جامعــة ، عمذذان بمن قذذة الباطنذذة شذذمال فذذ  سذذل نة
  السلطاى قابول، الشبكة العمانية لألطروشات ا)امعية
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، دار  3،م الذذذذكاء المتعذذذددة فذذذ   رفذذذة الصذذذف  3151حممـــد م نوفـــل،
 املسرية للنشر والتووير، ، عماى 

دراسـة بعـ  املت ـريات املرتبطـة يف تـأخر منـو الل ـة    3153ا وارنة، معمر م
-34، جملـد مجلة عامعة دمصذقلدى أطفال الروةة   دراسة شالة  

  555-75ا ا العدد ال الث، 
المهذذذذذذذذارات الحياتيذذذذذذذذة وعالقتهذذذذذذذذا    3151وايف، عبــــــــد الــــــــر   ععــــــــة م

، بالذذذكاءات المتعذذددة لذذدى طلبذذة المرحلذذة الثا ويذذة فذذ  ق ذذاع  ذذ ة
 ري، ا)امعة اإلسالمية ب زة رسالة ماجست

ــــــة وتــــــنيكات، فريــــــال م حيــــــىي،    اســــــت را  دالالت الصــــــدا 3153خول
مجلذذذذة يف مرشلــــة الروةــــة،  وال بــــات مل يــــال الكشــــه عــــ  املوهــــوبني

   315-217ا ا ، 5، العدد العلوم التربوية
الـــذكاءات املتعـــددة لـــدى طـــالك جامعـــة    3152يع ـــوك النـــور، أ ـــد م
الكــــ ى وختصصــــاهتم الدراســــية،  بالســــمات اخلمــــسجــــاواى وعالقتهــــا 

 3،العـــدد53، اجمللـــدمجلذذذة العلذذذوم التربويذذذة والنفسذذذية عامعذذذة عذذذازان
   581-511ا  ايونيو، 
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Abstract: This descriptive study aimed to determine the degree of the relationship between the domains of Gardner’s 
multiple intelligences in children and their families’ economic level, as well as identify the order of these domains 
according to families’ economic level.  Data was collected from a sample of 422 children in the (5-6) age range attending 
kindergarten. The sample was stratified random  selected from 21 kindergartens. The researchers implemented an Early 
Childhood Inventory of Multiple Intelligences after measuring its validity and reliability and collecting basic data about 
the participants.  Results indicated no significant differences in the degree of the presence of any domain of the multiple 
intelligences due to the families’ economic statues except for spatial intelligence found to be related to the economic 
statues in favor of children of a high economic level. Interpersonal and naturalist intelligences had the same order of 
dominance in all economic levels. Furthermore, the researchers examined differences between genders in the dominance 
of these domains in relation to each economic level (high-medium-low). Statistically significant differences were found 
for the naturalist intelligence for children of the low economic level in favor of males. Significant differences were also 
found in the kinesthetic intelligence for children from the medium economic level in favor of males and linguistic 
intelligence in favor of females. As for children from the high economic level significant differences were found in the 
kinesthetic intelligence found predominately in males. 

 
Key words: multiple intelligences/ families’ economic level/ children. 
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 1مدينة الرياضلمقيم في بعض المدارس األهلية بالدور التربوي لطبيب الصحة المدرسية ا
 

 عثمان محمد المنيع
 صول تربيةاعد بقسم السياسات الرتبوية ختصص أأستاذ مس

 جامعة امللك سعود–كلية الرتبية 
 هـ51/4/5441  وقبل بتاريخ -هـ4/4/5441 قدم للنشر

من خالل حتديد التأهيل وذلك  على الدور الرتبوي لطبيب الصحة املدرسية املقيم يف بعض املدارس األهلية، التعرفهدفت الدراسة  :صلخستمال
( 86)طبيباً وقد طبقت الدراسة على (77والبالغ عددهم ) ،الرياضمبدنية هلية املدارس األبعض  واالحتياجات الرتبوية واألدوار والصعوبات لدى أطباء 

بيانات الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباهتا، ال، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع لى املنهج الوصفي بأسلوبه املسحيواعتمدت الدراسة عطبيباً، 
هلية حاجة أطباء املدارس األنتائج الدراسة إىل  كما أشارت،  اء املدارس األهليةالتدريب الرتبوي لدى أطب وعدم وجود التأهيل وأظهرت نتائج الدراسة 

يف معظمها عالجية يف حني تراجعت األدوار التثقيفية والتوعوية، وبينت أدوارهم كانت  أوضحت أن وية اليت تعزز دورهم الرتبوي، ولرتبللجوانب ا
، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات  وكذلك يعانون من كثافة الطالب يف املدارسهلية يواجهون صعوبات مادية وبشرية طباء املدارس األالدراسة أن أ

 .ىل املدارس احلكوميةهم إتوجيهسوف يتم ين مهها تصميم وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة على احلاجات الرتبوية لألطباء واملمرضني الذمن أكان 
 

  .، املدارس األهليةالصحة املدرسية، طبيب املدرسة: الكلمات المفتاحية
 

 

 
 

 
 

 

 
 امللك سعود جامعة-بكلية الرتبية البحوث مت دعم نشر هذا البحث مركز 5
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 :مقدمةال
ويرتبط  ،متثل صحة األفراد مصدر قوة للمجتمعات      

مستوى تقدمها ومتيزها يف اجملاالت االقتصادية والعلمية 
تُعىن لذا ، غريها مبا تكون عليه صحة أبنائهاوالثقافية و 

الدول بصحة أبنائها يف خمتلف مراحلهم العمرية وتوجه 
ملا متثله الصحة يف  ؛عناية خاصة هلم يف املراحل الدراسية

تلك املراحل من أمهية بالغة يف تكوين احلالة الصحية لفئة  
ولذلك تأيت الصحة املدرسية كأحد ، كبرية من اجملتمع

تيجيات واخلطط ااجملاالت املهمة اليت تضع هلا الدول االسرت 
 .والربامج واألنشطة

أصبحت الصحة املدرسية مسألة مهمة ومن مث       
ألن  ؛تفرض نفسها على قائمة األولويات الوطنية ،وملحة

تعد كما ،  اً للمستقبلالصحة اجليدة يف املدارس تعد استثمار 
تقاء بصحة مميزة لالاملدرسية أداة فعالة و  برامج الصحة

برامج التوعية الصحية اليت ختاطب  السيما ،اجملتمعات
ومراحل التطور  .شرحية حساسة من اجملتمع وهم الطالب
تؤثر  وأمناط سلوكيةيف هذه الشرحية يستوجب إرساء مفاهيم 

 اسلوك الصحي املبكر يتيح وضعً فال ،يف مستقبل صحتهم
مر يستوجب ، لذا فإن األفضل هلذه الشرحيةأ اصحي  

لربامج واألسس وضع او  ،مكانات، وتوفري اإلاالهتمام
 )الصرايرةواخلطط لقطاع الصحة املدرسية 

 (. 7، 5155الرشيدي،و 
جماالت  كل  التقدم الذي نعيشه اليوم يف  السيما و أن       
مراض وانتشارها بني مناط األأجذري يف  تغرير  أدى إىل احلياة

مراض األىل إ مراض املعديةمن األفتحولت فراد اجملتمع أ
 ،مراض القلب والشرايني والسكريأوبشكل خاص  ،املزمنة

بني و غريها مما كثر انتشاره  ،ضغط الدمو  ،والسرطان
   م(5155، منظمة الصحة العاملية) األطفالالشباب و 

القيام بدور وهذا يستلزم من الصحة املدرسية         
 الوضع الصحيهذا  و إحداث برامج تتناسب مع جديد،
 لذا سعت وزارات الرتبية والتعليم يف كثري من الدول ،الراهن

لتطوير ودعم الصحة   ةبرامج وخطط اسرتاتيجي إىل وضع
وزارة الرتبية  مؤخرا   املدرسية ومن أفضل الربامج اليت قامت هبا

والتعليم باململكة العربية السعودية  لدعم الصحة املدرسية 
 ،التوجيه بتوفري ممرض يباشر العمل باملدرسة بشكل دائم

على سلطة وصدر هذا التوجيه من أ ،طبيب ويشرف عليه
 ه .5444/ 5/ 51جملس الوزراء يف  البالد وهويف 
علمية ختدم لذا جاءت هذه الدراسة لتقدم نتائج         

وضع الوذلك من خالل دراسة  ،مثل هذا املشروع الكبري
 الرياض.هلية مبدينة الراهن لألطباء يف بعض املدارس األ

 مشكلة الدراسة
  عام الصادر  يشري تقرير منظمة الصحة العاملية        

ائية الثمانية مناألهداف اإلاهلدف الرابع من  م بأن5154
تواجه مازالت صحتهم  طفال بأناأللأللفية واملتعلق بصحة 

صعوبات حىت يف الدول مرتفعة الدخل )منظمة الصحة 
 (.م5154 العاملية،

اط ويف نفس الصدد تشري التقارير املقدمة ملؤمتر أمن        
وعالقتها بتزايد  ،احلياة الصحية يف منطقة الشرق األوسط

بتعاون بني  نظمالذي  ،وترية انتشار األمراض غري السارية
بأن أمراض  ،ةالسعودي ووزارة الصحةمنظمة الصحة العاملية 

وارتفاع  ،والسمنة التنفسية،مراض واأل ،وداء السكر ،القلب
سباب الرئيسة حلاالت الوفيات يف تعد من األضغط الدم 

ن متوقع أ 5141أنه حبلول عام % و 81ومتثل نسبة العامل 
منطقة الشرق ، وتشكل %71النسبة إىل  هذه تصل

ن املدارس وجاءت توصيات املؤمتر بأ %.11وسط منهااأل
تفعيل  من خاللمراض لوقاية من األامن أهم أماكن 
 .(م 5155، منظمة الصحة العامليةالتثقيف الصحي )

وعلى املستوى احمللي حتتل السعودية املرتبة الثالثة        
ًا بني شر تصبح من، الذي أعامليًا يف انتشار مرض السكري

رى مثل خكذلك انتشار أمراض أ  ووالشباب  األطفال
 يعد العالج الناجح ملثل هذه األمراض هو، و السمنة والربو
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 )وزارة تنطلق من املدارس ية و التثقيفية اليتو الربامج التوع
   .(م 5155 والتعليم،ة الرتبي
وزارات الصحة تتطلب من  املفزعة  البياناتهذه          

ارتفاع نسب من  التحرك حنو وضع اسرتاتيجية للحدوالتعليم 
ذلك يف يعزى السبب قد  ومراض وانتشارها بني الطالب األ

، لذا جاءت واكتساب سلوكيات خاطئة ،نقص الوعيإىل 
تفعيل دور املدرسة فيما يتعلق بالصحة التوجيهات ب

الدور هذا  ، ولكنئي التثقيفيوتفعيل اجلانب الوقا ،املدرسية
نتائج  شارت أ إذ ،قق املأمولقوم به املدرسة مل حيت الذي

إىل  صحة املدرسيةالدراسات اليت طبقت على خدمات ال
 ،والقبول من الطالب والعاملني باملدرسة ق الرضاأهنا مل حتق

،  Elizabeth)م( و5117بدح، )وهذا ما أكدته دراسة 
الدراسة اليت قامت  املستوى احمللي أشارتوعلى  ،م(5155

، الصحة املدرسية بتعليم الرياضشعبة التوعية ب)هبا 
عن  بالصحة املدرسية  بعدم رضا املسؤولني( م5117

 .داخل املدارسخدمات الصحة املدرسية 
مت البحوث والدراسات يف جمال الرتبية الصحية تواه       

تضمني مفاهيم يف الكتب الدراسية  بدوروالصحة املدرسية 
اليت طبقت ( م5116 ،)العثمان دراسةة مثل يالرتبية الصح

وضحت اليت أ، و ة يف التعليم السعودييعلى الكتب الدراس
 ،عدم قدرة الكتب الدراسية على تضمني تلك املفاهيم
 ،وبعد أكثر من عشر سنوات جاءت دراسة  )العمري

املفاهيم  تضمنييف تدين  نفسها النتائج لتؤكدم( 5111
برامج اليت تناولت الدراسات والبحوث ن إ ، كماالصحية

أشارت نشطة الصحة املدرسية اليت تنفذ يف املدارس أو 
هداف اليت وضعت األمل حتقق ك الربامج تل إىل أن نتائجها

و )شعبة  )مlee & Fung  ،5118 دراسة ) مثلمن أجلها 
، )زهراندراسة م( و 5117،التوعية بتعليم الرياض

  م(.5155
، فاملقررات كلذل اً مربر باحث يرى المن جانبه و        

 نظراً  ،الصحية مجيع املفاهيمن تغطي الدراسية ال ميكن أ

والصحة  ،الصحة العقليةمثل: تشمل جوانب عديدة  ألهنا
بعض يف واليت ال ميكن اختزاهلا  ،سميةجلاالصحة و  ،النفسية

املقررات من ثورة معرفية تواجهه هذه  ماخاصة مع املقررات 
 العلمية اجلوانبىل املقررات تتجه إهذه  أصبحت إذعلمية، 

 الربامج جناحعدم ن كما إ  القيم الرتبوية، هافي تتراجعو 
تدار من يعود إىل أهنا الصحية املطبقة يف املدارس نشطة واأل

 كذلكهم  و  يفتقرون للجوانب الصحيةوهؤالء قبل املعلمني، 
 .مبهمة التدريس منشغلون

لتطوير الصحة  جراءات املتبعةألجل ذلك فإن اإل      
التثقيفية داخل الربامج التوعوية و قامة املتمثلة يف إ، و املدرسية

املدرسة وحماولة تضمني املفاهيم الصحية يف املقررات 
لذا البد من  ،يعد كافيًا لتعزيز صحة الطالبمل الدراسية 

من اليت و  ،لتطوير الصحة املدرسية أخرىالبحث عن طرق 
وهذا ما تؤكده كثري  ،يف املدرسة أمهها توفري طبيب أو ممرضة

، Gregg( ودراسة )5114،دراسة )زكريمثل من الدراسات 
دراسة و ( Hill & Hollis ،5155م( ودراسة )5117

(Scott ،5111 )أو املرشد الصحي  أشارت إىل أناليت م
للقيام مبهام خدمات الصحة  الزائر الصحي غري كاف

املدرسة بشكل دائم وجود الطبيب أو املمرضة يف ، و املدرسية
اليت  ،يتوافق مع االجتاهات احلديثة يف الصحة املدرسية

أعمال الصحة املدرسية من العيادات  لاقتني بضرورة اتناد
، م5118 ،األنصاري) واملستشفيات إىل داخل املدرسة

51). 
واستجابة هلذه املتطلبات املتمثلة يف توفري طبيب أو         

عقد يف تاريخ ناملجاء  قرار جملس الوزراء السعودي   ،ممرض
وىل تقدمي خدمات واملتضمن أن يتهـ، 51/5/5444

الصحة املدرسية بشكل مباشر من خالل املدرسة ممرض 
ويشرف طبيب واحد على عدد  ،خمتص يف الصحة املدرسية

يقة خلدمات يعد مثل هذا القرار نقلة حقو ، من املمرضني
رائع يكتمل هذا املشروع ال ن لكيالصحة املدرسية، ولك

وكيفية  ،طباء باجلوانب الرتبويةتأهيل املمرضني واأل البد من
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وهذا ما نادت به دراسة  ،التعامل والتواصل مع الطالب
(Darlene، 5115)م، ( ودراسةRegina ،5155 )اللتان م

 ل املمرضات للعمل يف املدارس نظراً ضرورة  تأهي إىلأشارت 
حىت كتساب مهارات التعامل مع الطالب ، إىل ا حلاجتهم 

واملتمثل يف  اجلانب التوعوي و  ،ميارسوا العالج الوقائي
وعدم االقتصار على اجلانب العالجي  ،التثقيفي والرتبوي

 ،م(Regina،5155توصلت إليه دراسة  ) ما وهذا ،فقط
شارت كل وقد أ م( Alexandropoulou ،5154ودراسة )

ضرورة ممارسة الطبيب أو املمرضة الدور التثقيفي منهما إىل 
 والرتبوي والتوعوي. 

كيفية تأهيل هؤالء   وتربز مشكلة الدراسة احلالية يف     
 ،الذين سوف يتم توجيههم إىل املدارس ،طباء تربوياً األ

مما  ي الرمسي،دوىل يف التعليم السعو التجربة األهنا باعتبار أ
 فوجد، ربة مشاهبة يف التعليملبحث عن جتدفع الباحث إىل ا

أن املدارس األهلية يتوفر هبا طبيب مقيم باملدرسة فرأى 
عليها الكتشاف الباحث تطبيق الدراسة احلالية 

ت الرتبوية اليت تواجه هؤالء دوار والصعوبااالحتياجات واأل
يف أن تسهم نتائج الدراسة  أمالً  ،هليةيف املدارس األطباء األ

، وحتديد االحتياجات ،تأهيليةيف وضع برامج تربوية احلالية 
طباء الذين سوف يتم رضني واألمللم دوار والصعوباتواأل
، لذا ميكن صياغة مشكلة احلكومية ههم إىل املدارسيتوج

على الرغم من توجيه الدولة ية )الدراسة يف اجلملة اآلتهذه 
، لتوفري ممرض يف كل مدرسة حكومية وأطباء يشرفون عليهم

ماسة للتعرف على احتياجاهتم مازالت  ن احلاجةإال أ
هم والصعوبات اليت قد تواجههم لتأهيل ،وأدوارهم الرتبوية
  .وتدريبهم تربوياً(

 أهداف الدراسة:
 :هتدف الدراسة إىل التعرف على         

لطبيب املدارس  والتأهيل الرتبويالتخصصات العلمية  .5
 .األهلية

لطبيب املدارس األهلية اليت تعزز االحتياجات الرتبوية  .5
 دوره الرتبوي.

 األدوار اليت يقوم هبا طبيب املدارس األهلية يف املدرسة. .4
الصعوبات اليت تواجه طبيب املدارس األهلية يف عمله  .4

 باملدرسة. 
 :أسئلة الدراسة

لطبيب  والتأهيل الرتبويما التخصصات العلمية  .5
 ؟املدارس األهلية

الرتبوية لطبيب املدارس األهلية اليت ما االحتياجات  .5
 تعزز دوره الرتبوي؟

األدوار اليت يقوم هبا طبيب املدارس األهلية يف ما  .4
 املدرسة؟

ما الصعوبات اليت تواجه طبيب املدارس األهلية يف  .4
 عمله باملدرسة؟ 

 أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية الصحة     

ميكن بيان أمهية و ، حياتههي نسان اإلصحة ف، بشكل عام
النحو  والتطبيقية علىظرية الن تنيالدراسة من الناحيهذه 

 :يتاآل
ذه الدراسة من من الناحية النظرية: تربز أمهية ه   

صحة اليف جمال  علمي من إثراء خالل ما سوف تضيفه
وما تسعى ، صحة املدرسية بشكل خاصالو  ،بشكل عام

بلورة مفاهيم وعالقات و بالصحة ليه من خالل ربط الرتبية إ
اجملال مل حيظ بكثري من الدراسة بينهما، ال سيما أن هذا 

املدرسية مفهوم جيمع بني جمالني خمتلفني  والطرح، فالصحة
 الصحة والرتبية.  :مها
 هذه نتائجتسهم ن أميكن من الناحية التطبيقية: و       

 منها:يف جوانب عدة الدراسة 
فرصة لتأهيل مجيع العاملني يف الصحة املدرسية من أطباء  .5

   .على اجلوانب الرتبوية والتوعوية والتثقيفيةوممرضني 
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خدمات الصحة املدرسية من العيادات واملستشفيات حتويل  .5
 .املدارسإىل داخل 

شرفني املالتعرف على االحتياجات الرتبوية لألطباء و  .4
   .واملمرضات وتزويدهم هبامرضني املصحيني و ال

طباء الصحة املدرسية أالصعوبات اليت تواجه على التعرف  .4
 املقيمني يف املدارس وحماولة التغلب عليها 

 مصطلحات الدراسة:
 الفرد على املرتتبة الواجبات جمموعة" :يعرف بأنهالدور: 

 تنظيم يف الدور يساعد هذا وعلى معينة، لوظيفة لشاغلا
الشهري، " (املذكور خصشال من اآلخرين األفراد توقعات
املهام بأنه جمموعة  ويعرف إجرائياً  ،(51 م،5118

اليت يقوم هبا طبيب الصحة املدرسية داخل ، والواجبات
 املدرسة.

من هذه التعريفات ما هو و  ،التعريفات للرتبيةتتعدد  :التربية
 الصحة فتعرفمرتبط مبفهوم الرعاية كمصطلح قريب من 

)الغامدي،  " احملافظة على فطرة الناشئة ورعايتها" :بأهنا
واألنشطة  بأهنا العمليات وتعرف إجرائياً  ،(5117،5

تعلقة جراءات اليت ميارسها الطبيب يف املدرسة واملواإل
لتعزيز صحة الطالب والعاملني  ةالصحي والتوعيةبالتثقيف 

 باملدرسة واجملتمع احمللي.
اجلوانب  مجيع على بأنه املشرف ويعرف إجرائياً  :طبيب

يف أحد جماالت علميًا وحيمل ختصصًا  ،باملدرسةالصحية 
 .الطب

: جمموعة املفاهيم واملبادئ واألنظمة المدرسية الصحة
، املدرسية الطالب يف السن واخلدمات اليت تقدم لتعزيز صحة

نصاري، )األ وتعزيز صحة اجملتمع من خالل املدارس
 .(51م، 5118
وتعين التواجد بصورة دائمة باملدرسة  ،قامة: من اإلالمقيم

   الطالب.تواجد  وقت

: ويقصد هبا الباحث مدارس تعليم البنني هليةالمدارس األ
 غري احلكومية مبدينة والثانوية النهاريةاالبتدائية واملتوسطة 

 .الرياض
 :والدراسات السابقةطار النظري اإل ثانياً:

 ة وتطوره يمفهوم الصحة المدرس
 حمدد الصحة املدرسية ليست ختصصًا مستقاًل      

 املعارف الصحية وإمنا هي بلورة جملموعة مناألطراف، 
ومن  ،اسب النظام الصحي والتعليميوالرتبوية يف قالب ين

 ،الطب الوقائيو  ،األطفالالصحية طب العلوم واملعارف 
 ،وصحة الفم ،والتغذية، وصحة البيئة ،وعلم الوبائيات

ومن العلوم املعارف الرتبوية اليت تؤازر  ،والتمريض ،واألسنان
 واإلدارة املدرسية الرتبوي، املدرسية علم النفس الصحة

 .(51، م 5118، نصاري)األ
أن أكدت  إذأكده منظمة الصحة املدرسية وهذا       

الصحة املدرسية ليست دعم الصحة )املعاجلة( أو الرتبية 
 ،منا مزيج من اخلدمات يف جمال الصحة والرتبيةوإ ،الصحية

لتعزيز الصحة اجلسدية والعقلية واالجتماعية للمتعلمني 
(World Health Organization، 2102م).  

املفهوم للصحة املدرسية فإن الباحث يرى  اوبناء على هذ   
 اءتأهيل متخصص يف العلوم الصحية سو فضل نه من األأ
أو ممرضة باملعارف والعلوم  اً صحي اً أخصائي مكان طبيبًا أأ

يف حني ، لسهولة اكتساهبا بالتدريب والتعليم ؛الرتبوية
معلم يف الرتبية البدنية أو أي تأهيل معلم العلوم أو  يصعب

، وهذا ما دفع الباحث للقيام هبذا املدرسة باجلوانب الصحية
البحث ملعرفة مدى تأهيل طبيب الصحة املدرسية باجلوانب 

 . رتبوية ومتطلبات هذا التأهيلال
شهد خرى فإن مفهوم الصحة املدرسية أومن جهة      

من  ،املدرسية بداية عالجيةبدأت الصحة  فقد ،اً كبري  حتوالً 
 أوبعد ذلك بد ،وتقدمي العالج ،الفحص الطيبخالل عمل 

 ية،مكافحة العدو : اخلدمات الوقائية مثل توفريحنو  التحول
راءات التعامل مع األمراض وإج ،إعطاء التطعيماتو 
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حتولت اخلدمات املقدمة يف الصحة املدرسية من مث  ،ةيداملع
 ،التعامل مع املشكالت اجلسدية إىل املشكالت السلوكية

مث  ،السليمةساب الطالب السلوكيات الصحية كإوحماولة 
انتقلت أعمال الصحة املدرسية من العيادات واملستشفيات 

، رسادإىل داخل املؤسسات التعليمية والرتبوية وإىل امل
تحولت الصحة املدرسية من كوهنا إدارة واحدة إىل عمل ف

 .اجلهود بني كل اجلهات املعنية تنسيقي تتضافر فيه
 .(55- 51، م5118نصاري،األ)

الصحة املدرسية يف الواقع مفهوم تطور حيث أما من      
كان النموذج األول للصحة املدرسية يف فقد   ،يتطبيقال

الواليات املتحدة يف بدايات القرن العشرين مبنيًا على ثالثة 
حماور هي: تقدمي اخلدمات الصحية، وتدريس علوم الصحة، 

مث توسعت نشاطات هذه احملاور ، املدرسيةواملعيشة الصحية 
الثالثة لتشمل: خدمات التغذية املدرسية، والرتبية البدنية، 
وتقدمي االستشارة املدرسية، وحتسني البيئة املدرسية، 

 بعض الرتبويني أطروحات ونشاطات املدرسة واجملتمع، وتبىَن 
يف جمال الصحة املدرسية، منها تدريب املعلمني يف جمال 

عام ويف ،  ، وإدخال الصحة يف املنهج املدرصحةال
قرتح منوذج جديد للصحة املدرسية، جيعل املدرسة م ا5111

 األنشطةمؤسسة حتتضن جماالت واسعة يف الصحة و 
التعليمية. يضع هذا التصور احلالة الصحية للطالب واألداء 

 ،املدرسي على رأس مثلث تتكون أضالعه من األسرة
 .(م 5115 نصاري،)األواجملتمع.  ،واملدرسة

واملفهوم الشامل للصحة املدرسية ظهر تطبيقه            
م مبفهوم  5111لعاملية عام عندما نادت منظمة الصحة ا

 ،مكونات يةعلى مثان ينبوالذي  ،س املعززة للصحةار املد
عليها ة يف العامل ياعتمدت معظم نظم الصحة املدرس

  وتشمل:
 والتثقيف الصحيالتوعية الرتبية الصحية، واملتمثلة يف  .5

املتضمنة النشاطات اليت تساعد و  ،طوال مراحل التعليم
  .التالميذ على تنمية مهارات احلياة الصحية

 ،النفسيةو  ،البيئة الصحية املدرسية مبكوناهتا الطبيعية .5
  واالجتماعية

  هبا.هبدف االرتقاء  تعزيز صحة العاملني باملدرسة .4
 ،الوقائية اليت تشمل اخلدمات ،الصحية دماتاخل .4

 واإلسعافات األولية ،واالكتشاف املبكر لألمراض
 واإلحالة.

واليت تسمح بتوفري  ،سالمة الغذاءخدمات التغذية و  .1
  وجبة ذات قيمة غذائية عالية

اليت  ،واالجتماعية يةاخلدمات الصحية النفسية واإلرشاد .8
  والنفسيجتماعي تسمح بالتطور الصحي اال

 ،تشمل ممارسة النشاط الرياضيو  ،الرتبية البدنية .7
  التثقيف الصحي الرياضي للطالبو 

التعاون املشرتك بني املدرسة واألسرة واجملتمع من أجل  .6
  .(4م، 5114الشهري واخرون، ) تعزيز الصحة

آلية إال أن املكونات  هومع تبين معظم دول العامل هلذ      
لنظام ل تبعاً  أخرى إىلمن دولة  وطريقته ختتلفالتنفيذ 

والوضع  ،والثقافة السائدة بني أفراد اجملتمع ،التعليمي بالبلد
مراض وكيفية ذلك نوعية األوك ،االقتصادي، وطبيعة املناخ

ة ئوبة ظروفها الصحية ونوعية األقطلكل منن إ إذرها، انتشا
والطرق يف ليات اآل فاختالولكن مع اليت تتكرر عليها، 

ن تعمل بشكل تكاملي إال أنه ينبغي أ فيذ هذه املكوناتتن
 ومنظم ومتناسق لكي يتحقق النجاح يف الصحة املدرسية. 

( يف دراسته عددًا من م 5116واستعرض )القرين،       
 ،مناذج العمل يف الصحة املدرسية يف بعض الدول املتقدمة

يعتمد على ممرضة  الذي مريكيالنموذج األفأشار إىل 
دمات الصحة مقيمة يف املدرسة بصفة دائمة لتقدمي خ

وجود  علىالنموذج الكوري  املدرسية، يف حني يعتمد
عمل لتقدمي خدمات طباء ميارسون الفئات طبية من غري األ

ما  النموذج الياباين على توفرييعتمد و ، الصحة املدرسية
 ،رتبية والصحةجتمع بني ال إذبــــ "معلمة الصحة"،  يعرف

منا لديها تأهيل ، و إدراسية افهي ليست معلمة تدرس موادً 
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ولذلك  ،لديها تأهيل صحينفسه يف الوقت تربوي و 
 تصفت بالصحة.ا

نسب النماذج أ الياباين منويرى الباحث أن النموذج      
 ،الرتبوي والتأهيلالصحي  التأهيلوذلك ألنه جيمع بني 

معرفة اليت هتدف إىل هذه الدراسة  إليه وهذا ما تسعى
الرتبوية لطبيب الصحة األدوار احلاجات الرتبوية وحتديد 

بني  جيمع املدرسة، الذي ينبغي أنيف  املدرسية املقيم
 .والتدريب الرتبويالتأهيل الصحي 

بدأت خدمات الصحة املدرسية  يعلى املستوى احمللو      
ارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية مع نشأة وز 

من خالل افتتاح عدد من الوحدات ، هـ5474عام 
كز يرت مريف بادئ األاليت كان دورها  ،الصحية املدرسية

ت على اخلدمات العالجية، وقد قدمت هذه الوحدا
وبعد النهوض  ،خدمات عالجية للطالب واملعلمني

وحتسن اخلدمات الصحية، وتغري  ،احلضاري يف اململكة
 طبيعة املشكالت الصحية حنو األمناط العصرية، حتول تركيز

، اخلدمات الوقائية إىلمتدرجة الصحة املدرسية وبطريقة 
ز على اجلانب يمث بدأ الرتك ،سها التوعية الصحيةوعلى رأ

انطالق من خالل  ،والرتبية الصحيةالتوعوي والتثقيفي 
وليس من  ،أنشطة وبرامج الصحة املدرسية من املدارس

 ،املدارس املعززة للصحة :جبرناممثل   الوحدات الصحية
 ،وغريها صحة األسرة برنامج و، برنامج  املرشدة الصحيةو 

شراك يقوم على إ جديداً  هنجت الصحة املدرسية هنجاً مث 
وإداريني يف برامج ني سرة الرتبوية من معلمني ومشرفاأل

سرة التلميذ يف ، وكذلك إشراك أتعزيز صحة التالميذ
، )الغامديلتوعية واكتساب عادات صحية سليمة.ا

   .(51، م 5116
نشطة والربامج واجلهود يف تبقى هذه األولكن        

على حتقيق الصحة املدرسية على املستوى احمللي غري قادرة 
ة يالتخطيط والرؤية املستقبل ، لذا كاناألهداف املرجوة منها

يعتمد على توفري طبيب أو ممرض لتطوير الصحة املدرسية 

يعمل من خالل وجود عيادة ، بشكل مقيم باملدرسة
يف  وفقًا لالجتاهات احلديثةوهذا يأيت  ،لذلك خمصصة

، وبناء وخربات كثري من الدول املتقدمة ،صحة املدرسيةال
 تاريخاملنعقد يف لسعودي اقرار جملس الوزراء على ذلك جاء 

وىل تقدمي خدمات يتأن واملتضمن هـ، 51/5/5444
الصحة املدرسية بشكل مباشر من خالل املدرسة ممرض 

ويشرف طبيب واحد على عدد  ،خمتص يف الصحة املدرسية
برز خدمات الصحة املدرسية أوحيدد القرار من املمرضني 

وتعزيز  اللياقة، وفحص لرتبية الصحية، والرتبية البدنيةبا
ملهنية للعاملني ، والصحة االصحة، واإلصحاح البيئي

رشاد، ، والصحة النفسية واإلالغذائية، والتوعية باملدرسة
   .سعافات األولية داخل املدرسةوتقدمي اإل

  :المدرسية وممرضة الصحةطبيب مهام وأدوار 
 من صحي فريق تقدم برامج الصحة املدرسية بواسطة     

 ممرضة، الزائرة الصحية، املدرسة طبيب :هم املدرسة داخل
 بعض النفسي، األخصائي االجتماعي، املشرف املدرسة،
 مجعية الصحية اجلمعية أعضاء واملهتمني، املختارين املدرسني

 من أفراد اآلباء، جملس من داأفر  باملدرسة، األمحر اهلالل
 ممرضة وتكون  ،التالميذ لصحة أساسي كشريك اجملتمع
 الصحية الرعاية خدمات تقدمي عن ولؤ املس هي املدرسة
 املدرسي الصحي الفريق عمل وتنسيق ،املدرسة لتالميذ
 وأسرهم التالميذ صحة لتعزيز متكاملة صحيةبرامج  لتطبيق
، منظمة الصحة العاملية) احمليط واجملتمع العاملني وصحة

 .(51-1م  5116، وزارة الصحةو 
وممرضة  أدوار طبيب املدرسةوسيتناول الباحث         

الرتباطهم ؛ اة من الفريق الصحي املشار إليه سابقً املدرس
  .بالدراسة احلالية

   :الصحة المدرسية طبيبدور 
الصحة املدرسة  يف إدارةدليل املوظف اجلديد  حيدد       

 هومهامطبيب الصحة املدرسية  والتعليم أدواربوزارة الرتبية 
 :النحو اآليت وواجباته على
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ال الصحية مع مشاركة الفريق الصحي يف القيام باألعم .5
 .أعضاء الفريق الطيب

ن أجل م ،عقد اجتماعات دورية مع مدير املدرسة .5
  .تنفيذ الربامج الصحية تواجههتذليل الصعاب اليت 

 الصحية.املشاركة يف برنامج التوعية  .4
جلميع و  ،تقدمي االستشارات الطبية جلميع الطالب .4

   .باملدرسةالعاملني 
 تقدمي اخلدمات العالجية. .1
املقدمة التقارير الدورية عن اخلدمات  إعداد .8

 منها.النتائج  واستخالص
 .املشاركة يف تدبري احلاالت اإلسعافية .7
)وزارة الرتبية متابعة احلاالت ذات العناية اخلاصة  .6

 .(51، 5151،والتعليم 
طبياً ن منها عماًل أ جنددوار وبالنظر إىل هذه األ      

دارية إ عمااًل أهناك ن ، كما إتقدمي العالجيتمثل يف 
 دورأيضًا ، وهنالك يف التخطيط واملتابعة للطبيب تتمثل
لقاء احملاضرات إيتمثل يف التوعية و  همنصوص علي

 للطالب.
 األطفاللطب  ةيكير األم األكادمييةقدمت وقد         

ا شرحً  (,American Academy of Pediatricsم  5116)
مرضات الوطنية مل ضعتها اجلمعيةممرضة املدرسة اليت و  ألدوار

هذه و  (National Association of School  Nurses)املدرسة 
 :تتمثل يفدوار األ
 ،للطالب املصابني جبروحتوفر املمرضة الرعاية الصحية  .5

وتنظيم  ،مفاجئة بأمراضوكذلك الرعاية الصحية للمصابني 
 مزمنة أوصحية للطالب الذين يشكون من أمراض رعاية 

 .عاقةإ
املدرسة  صحيًا داخل املدرسة خبرياً  تكون ممرضة .5
برامج  على وضعتعمل  الصحية، كمامور  األيفًا رجعوم

يم لألعمال الصحية داخل تقيو  للطوارئخطط صحية و 
  .املدرسة وتوثيق املعلومات الصحية

متارس ممرضة املدرسة الفحص على مجيع الطالب  .4
 للطالب املصابنياملناسب  جراءاإل دوري، وحتديدبشكل 
 .ة للمستشفى أو معاجلة يف املدرسةحالإمن  بأمراض

 الناحيةلمدرسة من الصحة لتعزز ممرضة املدرسة بيئة  .4
 واملالعب والتهوية.مثل املباين والساحات واملعنوية  املادية

وهذا  ،ة للطالبيضة املدرسة الرتبية الصحتعزيز ممر  .1
فاملمرضة تقوم بتقدمي الدور يعد دورًا تربويًا خالصاً، 

للطالب كفرد عند التعامل معه أو املعلومات الصحية 
 و، نشطة املدرسيةوذلك من خالل األ ،لطالب كمجموعةل

العلوم، مقرر و  ،الرتبية الصحية مقرر :مثلاملدرسة مقررات 
ن املمرضة تساهم مع فريق تطوير إ، كما خرىألاملقررات او 
برامج وأنشطة توعية  موتقد ،الرتبية الصحيةاملرتبطة بناهج امل

مثلة هذه أومن  ،لمجتمع احملليلمعلمني و لل، و للطالب
التمارين و ، التغذية السليمةتوعية وتثقيف الطالب بالربامج 

 ، و التثقيف عنالتدخنيمكافحة  و ،اة وفوائدهيالرياض
 تشارككما ،  ليت تنتقل عن االتصال اجلنسيمراض ااأل

اهتا مثل مجعية يجلاهنا ومجعاملمرضة يف جمالس املدرسة و 
 ، هاولية وغري األسعافات ومجعية اإل  ،الصحة املدرسية

 .الصحة املدرسية احملليةجمال يف تشارك وكذلك  
ممرضة املدرسة يف رسم وتطوير وتقييم  تساهم .8

 .ة للمدرسةيالسياسات والربامج الصح
تعمل ممرضة املدرسة كحلقة وصل بني املعلمني يف  .7

وأسر الطالب والعاملني يف مراكز الرعاية الصحية  ،املدرسة
   .باجملتمع احمللي

 كانتأاء دوار واملهام السابقة سو هذه األ ومن خالل      
تربوية  اً دوار أأن هناك  لممرضة يتضح للباحثل مللطبيب أ

وهناك  حي،مرتبطة بالتوعية والتثقيف الص ربشكل مباش
 ،من خالل الكشف الطيب ،غري مباشربشكل دوار تربوية أ

شراف على واإل ،ومراقبة البيئة الصحية ،وتقدمي العالج
واملشاركة  ،الطاليب واملعلمني رشدوالتعامل مع امل ،نشطةاأل
 .أعمال املدرسةيف 
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 التثقيف الصحي ينقسم إىل ثالثة أنواعيشري إىل أن وهذا 
 :هي
ويكون على  ،وزارةالنظمه تتثقيف صحي رمسي:  .5

ويكون من  ،مجيع املدارسبراجمه على  ويطبق مستوى عالر 
 . والوقت وحمددة باملوضوعخمطط هلا  برامج خالل

ينظمه الطبيب أو املمرضة  : رمسيتثقيف صحي غري .5
مت حول موضوعات بالتعاون مع إدارة املدرسة ، باملدرسة

مشكلة صحية  الشامل، أومن الفحص الطيب  اكتشافها
ذاعة املدرسة إيستغل الطبيب  ، ومن مث ميكن أنحديثة

ي و أو تصميم برنامج توع ،لتقدمي التثقيف الصحي املطلوب
 . خاص باملدرسةمناسب 

 ()اللحظي املوقف يكون وليد ضي:ر  تثقيف صحي ع   .4
أو حدوث مشكلة ة الطالب لعيادة املدرسة، ر ل زيامن خال

 ،ثناء ممارسة الرياضةأ تهمصابإمثل  ،لعدد من الطالب
مة منظ) هلم اً صحي اً تثقيفي اً فيمارس الطبيب أو املمرضة دور 

 .(56-57م، 5116،ووزارة الصحةالصحة العاملية 
نواع الثالثة للتثقيف والتوعية األ ن هذهأويرى الباحث      

مرضة وقد و املأن ميارسها الطبيب أجيب  ،الصحية مهمة
 ، يف حني معروفًا و حمددًا لديهمول والثاين يكون النوع األ

لطالب الذي فا ،اً مفقودمع أمهيته النوع الثالث قد يكون 
 ولديه، ات الطبيبلتوجيهكثر استجابة أيزور العيادة يكون 

فرصة يف تغري  هناك  وبذلك تكون ،تلقي املعلوماتيف رغبة 
الطبيب استغالل هذه الفرصة من وعلى اجتاهاته وسلوكه 

الب وربطها مبا درسها الط ،ح املفاهيم الصحيةيخالل توض
هلذا  ممارسة الطبيب تكونك لوبذ ،سيةيف املقررات الدرا

هو  وليس كما ،دور تربوي حقيقي لهالنوع من التثقيف 
 افيها عالجيً اليت يكون دور الطبيب  يف املستشفياتاحلال 

     .فقط
 الدراسات السابقة:

( دراسة لتحديد اجلوانب م5116جرى العثمان )أ     
اليت تناسب تالميذ الصفوف  ،املهمة يف الرتبية الصحية

ضمن يف كتب اليت ينبغي أن تتو  ،العليا باملرحلة االبتدائية
ذه الكتب جلوانب تناول ه ، ومدىالعلوم  هلذه املرحلة

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،الرتبية الصحية
القائم على حتليل حمتوى كتب العلوم يف الصفوف الثالثة  

وبذلك كان جمتمع الدراسة مجيع  ،العليا باملرحلة االبتدائية
موضوعات كتب العلوم للصفوف الثالثة العليا باملرحلة 

 ،تمع بكاملهاجملكانت العينة هي االبتدائية، ولذلك  
عايري حلكم على حمتوى كتب ملاواستخدم الباحث استمارة 

 برز النتائج تشري إىل إمهال كتب العلومأالعلوم. وكانت 
مة للرتبية الصحية هامللبعض اجلوانب  العليا الثالثة للصفوف

، وصحة اجملتمع وصحة املستهلك ،المةوالس ،مثل الوقاية
تب العلوم الصحة العقلية والنفسية يف مجيع ك ديف حني مل تر 

افتقدت كتب العلوم الثالثة التوازن ، و للصفوف الثالثة العليا
واالستمرارية يف عرض جوانب الرتبية الصحية واختتمت 

عادة النظر يف  ضرورة إمهها كان من أالدراسة بتوصيات  
واالستفادة من برامج الصحة  ،كتب العلوم للصفوف الثالثة

  املتقدمة.درسية وخاصة يف الدول امل

( دراسة عن  استقاللية مDarlene، 5115)جرى أو      
ن كثريًا ممن أل ممارسة ممرضة املدرسة لعملها باملدرسة، نظراً 

 ،يف مواجهة حتد   نختصص التمريض جيدن أنفسه يدخلن
من يتمثل  يف ممارسة خدمات الرعاية الصحية ألعداد كبرية 

باإلضافة إىل االنتقال  والعاملني يف املدارس،الطالب 
من التطبيق يف جمال العيادات واملستشفيات إىل  املفاجئ

استخدم الباحث املنهج وقد  ،العمل يف البيئة التعليمية
ست  ،ممرضة (55)الكيفي هلذه الدراسة من خالل مقابلة 

والست  ،ربة يف التمريض يف املدارسخ نمنهن لديه
نتائج الدراسة عن أن  ت، وكشفخربة نلديهليس  ياتخر األ

ارتياح  نولديه كثر استقاللية،أن ذوات اخلربة يكاملمرضات 
 درسة، وقدرة على اكتساب املعرفة،يف العمل، ودعم من امل

باملدرسة نتيجة  مارسة العملالتأهيل ملأيضًا  نولديه
ممرضة  كونتواختتمت الدراسة توصياهتا بأن  ،خلربهتن
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 على أن يتم  علمي بدرجة بكالوريوس مؤهللديها  املدرسة 
بالعمل ن التحاقه تدريب املمرضات على البيئة التعليمية قبل

 .ة باملدرسةيالصح دمةللخ
( إىل التعرف على م5114، كريز دراسة ) تهدفو        
، مصر بشكل عام يف الصحي التأمني نظام واقع

 ىلإيضا أت هدفو  ،خاص بشكل للطالب الصحي والتأمني
إجيابيات نظام التأمني الصحي التعرف على سلبيات و 

ساسيني )أطباء املدارس للطالب من وجهة نظر الفاعلني األ
 واتبع ،(مورولياء األأ -لطالب ا -و الزائرات الصحيات

الدراسة الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته طبيعة 
من  لكل ةلفتوذلك من خالل تصميم ثالث استبانات خم

 أولياء، و الطالبارس والزائرات الصحيات، و أطباء املد
وزائرة  طبيباً  (45من ) عينة الدراسة تكونتمور، و األ

نتائج  أشارتو ، ويل أمر( 455و)طالباً، ( 167و) ،صحية
ن أملدرسة والزائرات الصحيات يرون بأن أطباء اإىل  الدراسة

رفة غبتوفري  يطالبونو ، تواجدهم يف املدرسة غري كافر 
، باملواد املطلوبة  وعمال للنظافةمناسبة للعيادة وجتهيزها 

تقدمي دارية لاملدرسة بعض السلطات اإل وإعطاء طبيب
مور واملعلمني، يف ولياء واألأ التثقيف الصحي للطالب و

منهم مل جيدوا طبيب  ٪44ن أراء الطالب بآحني جاءت 
من  ٪45خرى يرى أومن جهة ، إليهاملدرسة عند حاجتهم 

من خالهلا نه مل يتم عقد ندوات يقوم الطبيب أالطالب 
رشادية إجيدوا لوحات  مل ٪58 ن، كما إبالتوعية الصحية

وكانت  ،ماكن ظاهرة يف املدرسةأصحية معلقة يف 
تواجد الطبيب طوال   ضرورة مقرتحات الطالب تتمثل يف

ية الصحية توعلعقد ندوات لوضرورة ، اليوم الدراسي
 .   وليةسعافات األب على اإلتدريب الطالو 

كان  فقد( م 5111 ،واخرون Scott) أما دراسة     
التعليمية يف ة ذا كانت املقاطعإحتديد ما  منهاالغرض 

الواليات الغربية من الواليات املتحدة األمريكية تفعل دور 
املرشد الصحي الزائر للمدرسة، وقد مت مجع بيانات الدراسة 

ربية من الواليات تعليمية يف الواليات الغ( مقاطعة 46من)
% من 71إىل أن برز نتائج الدراسة أ تشار أاملتحدة، و 

  ،ن للمرشد الصحي مهارات صحيةأعينة الدراسة ترى 
مهارات  البدنية يف املدرسةوكذلك لدى معلمي الرتبية 

 وقتهمن  ٪51فقط  للزائر يستغاملرشد الصحي افصحية، 
عمال إدارية أقي الوقت يف باكون وينشطة  الصحية على األ
كما  ،الصحة املدرسية ساسي يف عمله األًا لخالف أو تربوية

من املرشدين الصحيني مل يشاركوا يف تعزيز  ٪11ن إ
 بأن وصت الدراسةأ قدو ، ة باملدارسيلصحالنشاطات ا

ركزة على ما خيدم وتكون م ،مهام املرشد الصحي الزائر حتدد
 .الصحة املدرسية

راء آم( إىل معرفة Puharic ،2112 )هدفت دراسة و        
أطباء الصحة املدرسية يف كرواتيا حول  مقرر جديد 

أوضحت نتائج الدراسة و ة، يمتخصص فقط يف الرتبية الصح
ديد  يف اجلأطباء الصحة املدرسية حول املقرر  عدم رضا

نقل املعرفة واحلقائق فقط،  إىل يهدفألنه  ؛الرتبية الصحية
عادات ومواقف ضرورة تغيري اجلهود أغفلت يف حني 

 هلدف احلقيقي من املقرر، كما يرىوهذا هو ا ،الطالب
ومن جهة بتأليف الرتبية الصحية،  ونطباء أهنم هم املعنيألا

أخرى يرون أطباء الصحة املدرسية بكرواتيا بأنه قبل إحداث 
النظام التعليمي جيب معرفة ية بري يف الرعاية الصحيأي تغ

لتعزيز  ، وذلكلطالب والوالدين حنو هذا التغيرياجتاهات ا
  .و املدرسة واجملتمع التعاون بني الرعاية الصحية

يف هونغ كونغ  (مlee & fung ، 5118دراسة ) بنيت
برامج يف مدارسهم  مالذي لديه الطالبن أعلى فرضية 

 نالذي الطالبشاملة لتعزيز الصحة املدرسية أفضل من 
من خالل  ، وذلكليس لديهم برامج لتعزيز الصحة املدرسية

 السلوك الصحي، الوضع الصحي، والنتائج الدراسية،
 تعرضالقائم على ن  املنهج شبه التجرييب اواستخدم الباحث
 خرىأ ومدارس ،ربامج تعزيز الصحة املدرسيةلبعض املدارس 

من  ، و ذلكال يوجد هبا برامج تعزيز الصحة املدرسية
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خالل استباتة مت توزيعها قبل تطبيق برامج الصحة املدرسية 
أربع س مدارس ابتدائية و على طالب من مخ هوبعد

 اتوجد فروق ذتال إىل أنه النتائج  تشار وقد أ، ثانويات
 ،مدارس اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطةبني  ةدالل

سهم يف حتقيق ت ة مليمج الصحة املدرسان بر أمبعىن 
طالب املرحلة  ولكن هناك فروق واضحة بني هداف،األ

، ىل مستوى النضح واخلربةإية يرجع الثانو املرحلة االبتدائية و 
املرحلة االبتدائية أو  اءمجيع الطالب سو واتفقت اجتاهات 
تطبيق برامج الصحة  يفرغبتهم على املرحلة الثانوية 

 .املدرسية
دراسة للتعرف على واقع  م( 5117، بدح جرى )أ       

برامج اخلدمات الصحية املقدمة للطلبة يف مدارس حمافظة  
، وكذلك  ي املدارسجهة نظر مدير قاء يف األردن من و الزر 

رامج صحة  التعرف على واقع برامج التثقيف الصحي  وب
ستخدام املنهج ام الباحث با، قالبيئة يف تلك املدارس

املنهج  لكونهسلوب الدراسة امليدانية أاملسحي التحليلي و 
ن جمتمع الدراسـة من مجيع ، وتكوَ املالئم لطبيعة الدراسة

لغ  عددهم ابوال ،مديري ومديرات املدارس مبحـافظة الزرقاء
فراد ألدراسة مجيع ومشلت عينة ا مديرًا ومديرة، (458)

استبانة  بإعدادقام الباحث ولغرض الدراسة  ،جمتمع الدراسة
موزعة على جماالت برامج الصحة مكونة من فقرات 

البيئة  ،التثقيف الصحي ،اخلدمات الصحية ي:املدرسية وه
ن واقع أشارت نتائج الدراسة إىل أو  ،املدرسية الصحية

التثقيف الصحي،  ، وبرامجاخلدمات الصحية املدرسية
متوسطة وليست بالشكل م بصورة تيصحة بيئة املدرسة و 

، ويف هناية الدراسة أوصت بزيادة االهتمام املؤمل منها
شرفني والطبية املساعدة من قبل امل ،بتدريب الكوادر الطبية

، وكذلك تدريب املعلمني على خدمات الصحة املدرسية
    .واملسؤولني عن تقدمي اخلدمات الصحية

دراسة ( م5117 ،خرونآو  GREGGأجرى )   
مور حول أمهية توفر األ ءللتعرف عن تصورات أوليا

كما   ،املدارس االبتدائية لطالباخلدمات الصحية املختلفة 
ن أالدعم اليت ميكن  معرفة مستوياتإىل  هدفت الدراسة
مور ملوظفي خدمة الصحة املدرسية، األ يقدمها أولياء

سلوب املسحي من خالل تصميم األواستخدم الباحث 
وكان عدد املشاركني  ،وزعت على أولياء األمور استبانة
أن شري إىل تبرز النتائج أوكانت  ،ويل أمر( 481منهم )

املرشد و  ،٪(6866)سبة نممرضة املدرسة يكون ب ريتوف
بنسبة  املشرف االجتماعيو  ٪(،7661)سبة نالطاليب ب

أمهية توفر إىل مور ولياء األأشارت آراء أو  .(1864٪)
وطالبوا بأن تتوىل املدارس ، ة املدرسيةيالعاملني يف الصح

،  درسةة بامليمسؤوليتها الكاملة يف توفري اخلدمات الصح
الغ مور عن استعداهم لدفع مبكما أفاد معظم أولياء األ

موظفني توظيف مقابل  مالية من خالل زيادة الضرائب
  .واملشرفني الصحينيمة الصحة املدرسية مثل املمرضات خلد
بإدارة الصحة شعبة التوعية والربامج الصحية )قامت      

 تقوميية لربامج( بدراسة م5117 ،الرياض املدرسية بتعليم
واملساعدين  نظر األطباءة املدرسية املركزية من وجهة الصح

امج يف ذلك الوقت على كانت تلك الرب   إذ ،الصحيني
: املرشد الصحي، احلليب املدرسي، رسوم يتالنحو اآل

ة، غذاؤك حياتك، املدارس املعززة للصحة، الطالب الصحي
 .نظف أسنانك كل أيامك، منتدى املعارف الصحية

واستخدم فريق البحث  املنهج الوصفي التحليلي من خالل 
( 85تصميم استبانة جلمع البيانات، وكانت عينة الدراسة )

مساعدًا صحياً، وكانت  51طبيبًا و 45مقسمة إىل فردًا 
معظم املنفذين لربامج الصحة  ىل أن تشري إبرز النتائج أ

ي هم من و املدرسية  واليت يغلب عليها الدور التثقيفي والتوع
فراد العينة  أ، ومن جهة أخرى يتفق طباء واملساعديناأل

مج الصحية يف أن قبول وتنفيذ ومتابعة املعلمني للرباعلى 
، كما أن أفراد العينة  يشككون يف اً املدرسة  كان منخفض

حية اليت ترسل من عن الربامج الص اليت ترد مصداقية التقارير
األفضل يف بأهنم هم هم و ومساعداألطباء  ، ويرىاملدرسة
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 ،خلربهتم بذلك ،متابعة الربامج الصحية يف املدارس
  .وتواجدهم يعطي فرصة أكرب للتعاون مع املعلمني

برزها حتديد أالدراسة جبملة من التوصيات كان  واختتمت
يري ومقاييس )رمبا تكون دولية( ثابتة لعدد الفئات معا

  .الطالبية اليت خيدمها كل طبيب وكل مساعد صحي
معرفة إىل دراسة هدفت م( 5111، العمري)جرى أ         

ول الثانوي ملواضيع حياء بالصف األدرجة احتواء مقرر األ
ومشلت موضوعات  ،ة من وجهة نظر املعلمنييالرتبية الصح

، واستخدم الباحث حد عشر موضوعاً أالرتبية الصحية 
بيق أداة االستبانة على معلمي املنهج الوصفي من خالل تط

حياء بتعليم كان جمتمع الدراسة مجيع معلمي األ، و حياءاأل
، ( معلماً 45) املهد باململكة العربية السعودية وعددهم

تمع الدراسة لصغر ومشلت عينة الدراسة على مجيع أفراد جم
حياء ىل أن مقرر األإ، وكانت نتائج الدراسة تشري حجمه

: على مخسة موضوعات هي ول الثانوي مل حيتوللصف األ
ولية، الصحة اجلنسية، سعافات األدوية واستخدامها، اإلاأل

 خرىأومن جهة  ،راض والوقاية منهام، األالصحة النفسية
 املقرر بشكل خمتصر على أربعة موضوعات هي حتوىا

صحة العقلية، ، والصحة الغذائية، والالشخصية الصحة
ى بشكل مناسب عل ى، يف حني احتو واملسكرات والتدخني

 وظائفه ، وأعضاء اجلسم و الصحة البيئية :موضوعني فقط مها
عادة النظر يف إها مهأواختتم الباحث الدراسة بتوصيات 

 ياء فيما يتعلق بالرتبية الصحية. ححمتوى مقرر األ
 إىل كشف  ) مRegina ،5155) دراسة هدفت  

دور ممرضة املدرسة يف تقدمي اخلدمات الصحية لدى طالب 
واستخدم  الباحث  ،هبونغ كونغ ةوالثانوي ةاملدارس االبتدائي

( ممرضة 41)لـ  قابلة الشخصيةاملاملنهج الكمي من خالل 
واستخدم حتليل احملتوى  ،واالبتدائيةيف املدارس الثانوية 

إليها إلجابات املمرضات وكانت أبرز النتائج اليت توصلت 
دوار أعة باحلالية ملمرضة املدرسة بس دواراألالدراسة حتديد 

للخدمات الصحية، ومستشارة صحية،  ةمأهنا مقد   :هي

، سرة املدرسةأمتعاونة مع و معززة للصحة، و قدوة للطالب، و 
كشفت الدراسة و مشرفة صحية، و ضايا الصحية، مرجع للقو 

، املمرضات حباجة الكتساب مهارات االتصال أيضًا أن
يف جمال الصحة،  دوارهم املتعددةأواملعارف احلديثة ملقابلة 

 .لألساليب الرتبوية خلدمة الطالب واجملتمع احمللي احلاجةو 
ن يكون لكل مدرسة ممرضة مقيمة يف بأوصت الدراسة أو 

 طالهبا.املدرسة لتعزيز صحة 
معرفة إىل ( مElizabeth)، 5155 دراسة تسع  

رامج توظيف مبادئ بعلى مدى قدرة املدرسة االبتدائية 
الدراسة من خالل االتفاق  تونفذ، تعزيز الصحة املدرسية

والتعاون بني املركز االجتماعي الصحي واملدرسة االبتدائية 
عضاء املركز أواستخدم  ،ن بأسرتاليار يف مدينة ملبو 

من خالل زيارة سلوب املالحظة أاالجتماعي الصحي 
على طالب  خالهلا أعضاء املركز ركز ربع مراتأاملدرسة 

استبانة طبقت   عملمت وكذلك ،ىل السادسإالصف الثالث 
برز نتائج الدراسة أمن املدرسة، وكانت  اً معلم (51)على 
يرتكز كان   الصحة املدرسية يفراء الطالب آن أ إىلتشري 

الذي يقدم  ،بالبيئة املدرسية وحتسني املقصف على االهتمام
اللياقة ، أما املعلمون فقد رأوا ضرورة الرتكيز على به الوجبات

 ىل تعزيزإ، كما يرون أن التحول الطالبو ية للمعلمني نالبد
تعاون بني املعلمني واملدرسة وقت و  إىلبرامج الصحة حيتاج 

 وتوفري املدرسية، الصحةبومؤسسات اجملتمع ذات العالقة 
  .بشرية هلذه املهمة طاقة

إىل  (مHill  & Hollis،  5155دراسة ) تهدف  
ن و املعلمقضيه معرفة تصورات املعلمني عن الوقت الذي ي

القضايا اليت تعزز مع الطالب يف املرحلة االبتدائية يف 
توفري ممرضة مقيمة بضرورة مر هذا األ ةعالقحة و الص

 ،باملدرسة، وطبقت الدراسة يف والية نورث كاروالينا
سحي من خالل استبانة  واستخدم الباحثان املنهج امل

، معلماً  (441مشلت )عينة الدراسة واليت وزعت على 
 ،ممرضة مقيمة يف املدرسةبضرورة توفري برز النتائج أشارت أو 
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، املعلمني ملتابعة القضايا الصحيةيسهم يف عدم ضياع وقت 
كما يسهم وجود ممرضة يف مساعدة الطالب الذين يعانون 

ات الصحية وجود مصدر للمعلومو  ،زمات صحيةأمن 
 يف القضاياداريني باملدرسة باملدرسة ومنع تدخل اإل

 .ةالصحي
معرفة مدى  إىل( م5155، زهراندراسة )هدفت        

ردن ملفاهيم ساسية العليا يف األاكتساب طلبة املرحلة األ
حة املدرسية  بوالية ة يف ضوء برنامج  الصيالرتبية الصح

جماالت للرتبية  ةربعأ مريكية الذي يرتكز علىماساشوتس األ
 صحة اجلسم، والصحة العقلية واالجتماعية، :الصحية هي

 ع،موصحة اجملت ،والسالمة والوقاية، والصحة والشخصية
ساسي يف منطقة مع الدراسة مجيع طلبة التعليم األوكان جمت

ن أساس أوكانت عينة الدراسة طبقية على  ،ردنربد باألإ
ومت  طالب ، 5118وبلغت العينة  ،املدرسة وحدة االختيار

ناسب مع ليت ؛بار اكتساب مفاهيم الصحةتطوير اخت
طار العام للرتبية ساسية يف ضوء اإلمستوى طلبة املرحلة األ

برز نتائج أشارت أمريكية. و يف والية ماساشوتس األ ةيالصح
ناثًا بشكل عام يف إتدين أداء الطلبة ذكورًا أو إىل الدراسة 

اختبار اكتساب مفاهيم الرتبية الصحية، يف حني جاءت 
فوجد أن جمال  ،جابات الطلبة متفاوتة حسب جماالتهإ
يليه بعد ذلك ، علىلصحة العقلية واالجتماعية كان األا

املناهج  لذلك وهو اهتمام مربراً الباحثة  رىوت ،صحة اجلسم
يف  ،الدراسية بالصحة العقلية واالجتماعية وصحة اجلسم

 تشار أخرى، ومن جهة أخرى األ باجلوانب هتتمحني ال 
أن مستوى اكتساب الطالبات ملفاهيم  إىل ج الدراسةنتائ

ويف ضوء نتائج  ،الطالبفضل من أ كان  الرتبية الصحية
 ضرورة توصيات كان من أبرزها عدة الدراسة قدمت الباحثة
عن  ملدرسية جبميع مكوناهتا والبحثتفعيل دور الصحة ا

 .جماالت جديدة لتعزيز الرتبية الصحية
ىل إ( مAlexandropoulou،5154) دراسةسعت 

تعزيز الصحة املدرسية  يفالتعرف على تصورات املعلمني 

سلوب حتليل املضمون أوممرضة املدرسة، واستخدم  الباحث 
( 561على ) جاباتن خالل تصميم استبانة  مفتوحة اإلم

تشري برز نتائج الدراسة أوكانت  ،معلمًا من عينة الدراسة
ن تسهم أ أن املدرسة ميكن تشري إىلراء  املعلمني آن إىل أ

جانب العالج ز على يف تعزيز الصحة من خالل الرتك
 الدور األساسي  نأ، و اجلانب الرتبوي الصحيالوقائي و 

مسامهتها يف تدريب الطالب تمثل يف يعمل ممرضة املدرسة ل
أعضاء  اولية وتقدمي العالج  ومشاركتهسعافات األعلى اإل

  .املدارسببية الصحية للطالب الرت املدرسة يف تعزيز 
اليت تناولت موضوع من خالل الدراسات السابقة         

  :اآليتيتبني الصحة املدرسية 
اليت تناولت مستوى خدمات الصحة تشري الدراسات  .5

ليست بالشكل إىل أهنا دون املتوسط و املدرسية يف املدارس 
  ،(م5117بدح، وهذا ما أكدته دراسة ) ،املؤمل

ومن جهة فإن الكتب   (مElizabeth)، 5155  ودراسة 
 ،الدراسية غري قادرة على نشر الثقافة الصحية بني الطالب

دراسة و  (م5116 ،العثمان)وهذا ما أكدته دراسة 
اليت تناولت تضمني الكتب الدراسية  (م5111 ،العمري)

 هذهتضمني  و أشارت إىل تدين  للمفاهيم الصحية
مل  املتعلقة بالصحة نشطة املدرسيةاأل كذلكو  ،املفاهيم

قادرة على اكتساب الطالب السلوكيات الصحية  نتك
نتائج الدراسات اليت تناولت  املطلوبة، وهذا ما أظهرته

عدم حتقيقها ية أنشطة وبرامج الصحة املدرسية فعال
 (مlee &Fung،5118)دراسة مثل  ،منها املرجوة لألهداف

 ،زهران)دراسة و  (م5117 ،الرياضبتعليم شعبة التوعية )و
  .م(5155

شار عدد من الدراسات يف جمال الصحة املدرسية إىل أو  .5
دراسة مثل يف املدرسة طبيب أو ممرضة  وجودضرورة 

ودراسة  (مGregg،5117)دراسة و  (م5114 ،زكري)
(Hill& Hollis،5155م) دراسة  وهذا ما أكدته
(Scott،5111م) أو الزائر الصحي غري أن املرشد الصحي ب



 (م5151 آذار /هـ5448الرياض )مجادى األوىل   – 46العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

140 

 املطالبةللقيام مبهام خدمات الصحة املدرسية. ومع  كافر 
شارت دراسات طبيب أو ممرضة يف املدرسة أ وجودبضرورة 

 Alexandropoulouدراسة )و  (مRegina،5155)مثل دراسة 
ورة ممارسة الطبيب أو إىل ضر  أشارتا اللتني (م5154، 

وعدم االقتصار  ،والتوعوي والرتبويالدور التثقيفي  املمرضة
دراسة د أكدت ويف نفس الصد ،على الدور العالجي

(Darlene،5115م)،  ودراسة(Regina،5155م)  اللتان
ات للعمل يف املدارس نظراً تأهيل املمرضضرورة شارتا إىل أ

 .كتساب مهارات التعامل مع الطالبال  حلاجتهن
منها قد  إذا كانت الدراسات السابقة، السيما العربية  .4

تضمني املفاهيم  :متكررة مثلتناولت موضوعات حمددة و 
الصحية يف الكتب الدراسية، أو حبث مستوى اخلدمات 

الربامج و نشطة ، ومدى فعالية األدرسةحية يف املالص
الصحية املقامة يف املدارس، إال أن الدراسة احلالية جاءت 

الرتبوي  على الدوربشكل مغاير من خالل التعرف 
خرى فإن بعض أومن جهة  يب املقيم يف املدرسة.للطب

تدعم مشكلة الدراسة منها األجنبية الدراسات وخاصة 
احلالية واملتمثلة يف ضرورة وجود طبيب أو ممرضة بشكل 

مع التأكيد على دورهم التثقيفي  ،دائم يف املدرسة
، وحباجتهم إىل العالجي مع دورهموالتوعوي والرتبوي 

 الـتأهيل والتدريب الرتبوي. 

 إجراءات الدراسة  ثالثاً:
 منهجية الدراسة: 

عليه الباحث يف إجراء هذه  اعتمدإن املنهج الذي   
الذي يبدأ ببحث  ،الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي

مكتيب، وكذلك البحث امليداين الذي يعتمد على توزيع 
 وتوزعموضوعة مبعايري تتفق مع أهداف الدراسة،  استبانة
، مث حتليل أطباء الصحة املدرسية يف املدارس األهليةعلى 

نتائج تلك الدراسة بواسطة إحدى طرق التحليل اإلحصائي 
الستخالص نتائج الدراسة النهائية  ،(SPSS)املعروفة 

 أطباء الصحة املدرسية. نظرواملقرتحات من وجهة 

 مجتمع الدراسة 
يشمل جمتمع الدراسة مجيع أطباء الصحة املدرسية     

املقيمني بصورة دائمة يف بعض املدارس األهلية مبدينة 
 .( طبيباً 77عددهم )والبالغ  ،الرياض

 : عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من مجيع أفراد جمتمعها؛ وذلك 

طباء مجيع األ أرسلت أداة الدراسة إىلو  ،عينةلصغر حجم ال
والبالغ عددهم  ،هلية مبدينة الرياضيف املدارس األ وجودينامل
%( من 67( بنسبة )86وأجاب منهم ) ،( طبيباً 77)

 .  جمتمع الدراسة
 أداة الدراسة 

الباحث  قاميف إطار منهجية وأهداف الدراسة،       
 إىل اً كأداة جلمع بيانات الدراسة مستندبتصميم استبانة   

السابقة واملراجع العلمية اليت  اتالنظري والدراسطار اإل
 ربعة حماور كان أوهلاأتناولت موضوع الدراسة، وتضمنت 
التأهيل الرتبوي ألفراد جيمع بيانات عن التخصص العلمي و 

احملور الثاين االحتياجات الرتبوية يقيس يف حني  ،العينة
احملور ما أ ،اليت تعزز دوره الرتبوي ،لطبيب املدارس األهلية

الثالث فيقيس األدوار اليت يقوم هبا طبيب املدارس األهلية 
واحملور الرابع يقيس الصعوبات اليت تواجه طبيب  ،يف املدرسة

ولتسهيل النتائج  .ملدارس األهلية يف عمله باملدرسةا
 ،جابة لتحديد مستوى اإليتاآل سلوباألاستخدم الباحث 

بني جمموعة من  ختياراول عبارة عن فقد كان احملور األ
للبدائل  اً وزن اهؤ مت إعطافقد ما احملور الثاين والرابع أاخليارات 

، غري 5، غري موافق=4، موافق=4ا=)موافق جدً  :يةتاآل
 اً ه وزنؤ عطاإأما احملور الثالث فقد مت و  ،(5موافق بشدة=

، تنفذ 4=، تنفذ غالباً 4=)تنفذ دائماً  :اآلتيةللبدائل 
 (.5مطلقًا=، ال تنفذ 5نادرًا=

 األداة:صدق 
توصل الباحث إىل الصورة األولية لالستبانة  أن بعد        

من أعضاء هيئة  ،( من احملكمني51عرضهما على )
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الذين درسوا مقرر  ،التدريس يف ختصص أصول الرتبية
، وختصص علم النفس، الصحة املدرسية وختصص املناهج

طباء الصحة املدرسية جبهاز وزارة الرتبية أ( من 5وعدد )
من حيث  لألداة الصدق الظاهري للتأكد منوالتعليم 

ا للمحور الذي تنتمي وضوحها، و مالءمة عبارهتأمهيتهما، و 
وقام الباحث بعد ذلك  بإجراء التعديالت اليت اتفق  ،إليه

مت تعديل بعض عبارات االستبانة  إذعليها غالب احملكمني، 
وبذلك  إضافة عبارات مقرتحة من احملكمني، و ا، أو حذفه

 ( عبارًة.41كانت عبارات االستبانة بعد التحكيم جمتمعًة )
لالســتبانة مــن أجــل التأكــد مــن االتســاق الــداخلي و        
حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــني كـــــل عبـــــارة مـــــن عبـــــارات  مت

ــــــة للمحــــــور ــــــاط  ،االســــــتبانة، والدرجــــــة الكلي باســــــتخدام ارتب
بـــاط للمحـــور الثـــاين تـــرتاوح فكانـــت معـــامالت االرت بريســـون،

كانـت تـرتاوح   الثالـثوللمحـور  ،(16615 – 16457بني )
كانــــت تــــرتاوح   الرابــــعوللمحــــور  ،(16685 -16451بــــني )

ـــــــــني ) ـــــــــاط  ،(16714-16454ب ـــــــــع معـــــــــامالت االرتب ومجي
اتســاق  ممــا يؤكــد  1615للمحــاور الثالثــة دالــة عنــد مســتوى 

   .الدراسةمجيع عبارات حماور 
 :ةادثبات األ

ــــات أداة ال         دراســــة اســــتخدم الباحــــث للتأكــــد مــــن ثب
ثبــات احملــور وكانــت معــامالت  ،لفــا كرونبــاخأمعامــل ثبــات 

الرابـــــــع و احملـــــــور  ،.(15الثالـــــــث )احملـــــــور  و ،(.61الثـــــــاين )
 .ري إىل  أهنا معامالت ثبات عاليةشتواليت  ،(. 61)

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

: اآلتيــــــــة اســــــــتخدم الباحــــــــث األســــــــاليب اإلحصــــــــائية     
أفـــراد العينـــة  وحتديـــد اســـتجاباتالتكـــرارات والنســـب املئويـــة، 

لرتتيـــب اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة  ،املتوســـط احلســـايبو 
واســتخدم الباحــث معامــل  حمــاور أداة الدراســة.عبــارات جتــاه 

 ،لتحديـد االتسـاق الـداخلي ألداة الدراسـة ؛ارتباط "بريسون"
لفــــا كرونبــــاخ لتحديــــد معامــــل ثبــــات أداة معامــــل ارتبــــاط أو 

حصــــــــائية للعلــــــــوم باســــــــتخدام احلزمـــــــة اإلوذلــــــــك  ،الدراســـــــة
 .SPSSاالجتماعية 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها رابعاً:
التخصصات العلمية ما ) :ولالسؤال األ عنلإلجابة         

عرض احملور ( ؟الرتبوي لطبيب املدارس األهليةوالتأهيل 
لعلمية خصصات االتمن األول من أداة الدراسة عددًا 

لديهم، ويعرض  التأهيل الرتبويألطباء املدارس األهلية و 
والنسب  تالتكرارا (5واجلدول رقم ) (5اجلدول رقم )

 املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة
 .الرتبوي تأهيلهمحنو ختصصاهتم العلمية ومستوى 

 األهلية.خصصات العلمية ألطباء المدارس ( الت1)جدول 
 
 
 

 
 

ن النسبة العظمى من ( أ5اجلدول رقم ) ويتضح من    
لألطباء املقيمني يف املدارس األهلية  التخصصات الطبية

، وقد يكون %65بنسبة  تنحصر يف ختصص طبيب عام
 هو املربر لذلك 

سرة مع العلم أن ختصص طبيب األ ،توفر هذا التخصص
قرب للصحة قد يكون األ وطبيب الصحة العامة ،واجملتمع
ولكن  ،لوجود اجلانب اإلرشادي والوقائي لديهم ،املدرسية

مقارنة  لندرة هذين التخصصني كانت نسبهم ضعيفة جداً 
  .فقط %7بلغت  إذبتخصص الطبيب العام 

التخصص 
 العلمي

طبيب  طبيب أخصائي طبيب عام
 األسرة

طبيب الصحة 
 العامة

طبيب 
 أسنان

 اإلجمالي

 86 4 5 4 4 11 التكرار
% 65 النسبة   8 %  4%  4%  8%  511%  
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 هليةتأهيل التربوي ألطباء المدارس األ( ال2)جدول 
دبلوم في الصحة  التأهيل التربوي

 المدرسية
عام تربوي دبلوم  اإلجمالي ال يوجد تأهيل تربوي دورة تربوية قصيرة 

 86 14 4 1 55 التكرار
%58 النسبة   1%  8%  76%  511%  

املقيمني يف  غالبية األطباء( فيوضح أن 5أما اجلدول رقم )
 ممع أهن ،تأهيل الرتبويالهلية ليس لديهم املدارس األ

% من 76 فادأ وقد، املدارسن بشكل دائم يف مقيمو 
هذا و  بعدم وجود تأهيل تربوي ولو لدورة قصرية،طباء األ

، ومن االهتمام بالصحة املدرسيةعدم على  اً يعطي مؤشر 
إىل عدم وجود أحد من أفراد   اجلدولريجهة أخرى يش

ذلك لن النسبة صفر، واملربر إ إذ، العينة لديه دبلوم تربوي
أن وزارة الرتبية والتعليم ال تفرض على أطباء الصحة 

 ال يوجد  هنكما إ ،اً تربوي املدرسية املقيمني يف املدارس تأهيالً 
 

ات الطبية العاملة يف املدارس دبلوم تربوي خيصص للتخصص
حكومية حسب استفسارات  أمكانت أهلية سواء أ

  الباحث. 
االحتياجات الرتبوية السؤال الثاين )ما  لإلجابة عنو       

عرض ( ؟لطبيب املدارس األهلية اليت تعزز دوره الرتبوي
احملور الثاين من أداة الدراسة عددًا من االحتياجات الرتبوية 

ويعرض هلية، كن أن تعزز دور طبيب املدارس األاليت مي
والنسب املئوية واملتوسطات  ت( التكرارا4اجلدول رقم )

احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حنو احتياجاهتم 
 .ةالرتبوي

 .االحتياجات التربوية لطبيب المدارس األهلية التي تعزز دوره التربوي( 3)جدول 
 العبارة م

جداً 
فق 

موا
 

افق
 مو

افق
 مو

غير
 

مواف
ير 

غ
 ق

جداً 
 

سط
متو

 ال

ف 
حرا

االن
ري

معيا
 ال

يب
لترت

 ا

األهداف الرتبوية للمرحلة )املراحل(  5
.التعليمية اليت يعمل هبا  

 4 1681 4614 5 4 55 45 ت
% 8566 4564 464 561 

األهداف الرتبوية الصحية يف بعض  5
 املقررات الدراسية.

 4 1616 4615 1 4 57 46 ت
% 1161 4167 464 1 

يف  الصفية املقامةالنشاطات غري  4
 املدرسة.

 1 1675 4648 5 4 51 46 ت
% 1161 4866 464 561 

لعاب الرياضية اليت ميارسها طبيعة األ 4
 الطالب باملدرسة.

 6 1675 4646 5 85 57 44 ت
% 11 4167 666 561 

املدرسية  الصحية للبيئةاملواصفات  1
.، التهوية ، املياه ..()اإلنارةاملادية   

 8 1674 4644 1 51 56 41 ت
% 1666 5861 5467 1 

دور املرشد الطاليب يف جمال الصحة  8
.النفسية للطالب  

 5 1671 4681 1 4 55 44 ت
% 8467 4161 464 1 

املعايري الصحية للمقصف املدرسي  7
نظافة املكان(.–العاملون –)الوجبات   

 7 1664 4644 4 8 56 45 ت
% 8164 5861 666 464 

أساليب التعامل الرتبوي مع تفاوت  6
.أعمار الطالب  

 5 1681 4611 1 8 58 48 ت
% 8768 5461 666 1 

 51 1665 4641 4 4 58 41 تاللوائح والتعليمات املنظمة للعملية  1
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 161 464 4665 1561 % التعليمية.
.معلومات الطالب وبياناهتم 51  1 1665 4647 4 5 57 41 ت 

% 1561 4167 561 161 
 55 1664 4645 4 4 57 44 ت آليات التواصل مع  أسر الطالب. 55

% 4661 4167 161 161 
 55 1667 4658 4 7 54 44 ت املشاركة يف اجتماعات املعلمني. 55

% 4661 4164 5164 161 
 46447 املتوسط العام للمحور الثاين

فراد أ آلراءن املتوسط العام ( أ4ويتضح من اجلدول رقم )
ز دورهم الرتبوي اليت تعز  ،الرتبوية حتياجاهتمالعينة عن ا

وهو متوسط  ،%68بنسبة  (4) ( من4644يساوي )
مني يف املدارس إىل مرتفع مما يشري إىل حاجة األطباء املقي

هم فتثقيهم مع الطالب لليف تعاميساعدهم  ،تأهيل تربوي
متوسطات مرتفعة  أغلب العبارات  سجلت إذ، عيتهموتو 

( بنسبة 4من ) (4658) عبارة يساويمتوسط أدىن كان 
كثر العبارات كانت أو  ، مرتفعاً  متوسطاً  يعدهو و  % 6561

الطاليب يف جمال  دور املرشد"حاجة لدى أفراد العينة هي 
( 4681) اً سجلت متوسط إذ ،"للطالبالصحة النفسية 

النفسية لدى مهية الصحة ، ولعل ذلك يعود إىل أ(4من ) 
الوضع النفسي املدرسة عن  وضرورة معرفة طبيب ،الطالب
بوي مع تفاوت ، تليها حاجة "أساليب التعامل الرت للطالب

و يرجع ذلك  ،(4( من )4611وسط )أعمار الطالب"  مبت
فهذا  ،لصعوبة التعامل مع الطالب يف فئات عمرية خمتلفة

 ،يف جمال علم النفس الرتبوي معرفةجانب حيتاج إىل تأهيل و 
"األهداف الرتبوية للمرحلة )املراحل( التعليمية تليها حاجة 

تليها  ،(4ن )( م4614اليت يعمل هبا " مبتوسط )
" ررات الدراسيةالصحية يف بعض املقاألهداف الرتبوية "

معرفة  ألمهيةويرجع ذلك  ،(4( من )4615مبتوسط )

لمه الطالب خاصة يف اجلانب عالرتبوية وما يتهداف األ
ينسق الطبيب نشاطاته وتوجيهاته الصحي، ومن مث 

وتبقى باقي العبارات على هذا . ذلك على للطالب بناءً 
إىل  (4644) ترتاوح بني متوسط إذ ،من االرتفاعاملستوى 

خصائيني الصحيني واألطباء حاجة األهذا يؤكد و  ،(4658)
اجلوانب الرتبوية  إىلباملدارس  ملقيمنياباختالف جماالهتم 

تتفق مع نتائج  النتيجةوهذه  ،ذات العالقة مبجال عملهم
م( Regina،5155ودراسة ) ،م(Darlene،5115)دراسة 

املدارس تأهيل املمرضات للعمل يف  أشارتا إىل ضرورة اللتني
 ،الكتساب مهارات التعامل مع الطالب حلاجتهن نظراً 

 اليت تشري إىل ضرورة م(5117بدح، وكذلك نتائج دراسة )
تدريب الكوادر الطبية والطبية املساعدة من قبل املشرفني 

  .على خدمات الصحة املدرسية
هبا  )ما األدوار اليت يقوم السؤال الثالث لإلجابة عنو     

عرض احملور الثالث من ( ؟األهلية يف املدرسة طبيب املدارس
ر اليت يقوم هبا طبيب املدارس أداة الدراسة عددًا من األدوا

والنسب املئوية  ت( التكرارا4هلية، ويعرض اجلدول رقم )األ
واملتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حنو 

 .أدوارهم اليت يقومون هبا

 .المدرسةاألدوار التي يقوم بها طبيب المدارس األهلية في ( 4جدول )
 العبارة م

نفذ
 ت

ئماً 
نفذ دا
 ت

الباً 
نفذ غ
 ت

دراً 
 نا

القاً 
 إط

نفذ
ال ت

 

سط
متو

 ال

ف 
حرا

االن
ري

معيا
 ال

يب
لترت

 ا

 5 1685 4647 1 4 56 48 ت الفحص الشامل للطالب املستجدين. 5
% 1561 4565 161 1 
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 7 1615 4651 1 51 58 57 ت تقدمي التطعيمات الالزمة للطالب وتوثيقها. 5
% 4167 4665 5467 764 

 5 1686 4614 5 4 55 45 ت عالج احلاالت اإلسعافية. 4
% 8566 4161 161 561 

.حتويل احلاالت املرضية إىل املستشفيات 4  4 1611 4658 7 7 55 45 ت 
% 4765 4564 5164 5164 

.الدوري للطالبالفحص  1  54 1616 5661 7 57 54 55 ت 
% 4161 4466 51 5164 

ة والتأكد من ياملدرس على البيئةشراف اإل 8
  .لمعايري الصحيةلموافقتها 

 4 1661 4655 5 51 56 44 ت
% 4661 5861 5565 561 

 واملناسباتالنشاطات شراف الصحي على اإل 7
.الرياضية  

م1 1667 4651 4 55 51 56 ت  
% 4565 4866 5768 464 

والتأكد من موافقته  زيارة املقصف يومياً  6
.لشروط الصحيةل  

م54 5655 5665 54 51 55 54 ت  
% 4164 4161 5467 5165 

املشاركة يف قرارات املدرسة ذات العالقة  1
.بالصحة املدرسية  

 51 1611 5611 1 58 55 51 ت
% 4866 4564 5461 764 

 55 1617 5681 51 51 51 54 ت  .إعداد ملف صحي إلكرتوين لكل طالب 51
% 5168 4568 5565 5467 

.جازات للطالبإعطاء اإل  55  51 5654 5674 54 54 56 54 ت 
% 4466 5861 5165 5168 

. باملدرسةلصحية االتوعوية  النشاطاتتقدمي   55  55 1661 5681 6 51 44 6 ت 
% 5566 4661 5761 5566 

التنسيق مع املرشد الطاليب يف معاجلة   54
  .احلاالت النفسية لدى الطالب

 6 1614 4611 4 54 55 56 ت
% 4565 4564 5168 161 

.مجيع الطالبعلى توزيع النشرات الصحية   54  51 1664 5675 7 51 48 51 ت 
% 5467 1561 5565 5164 

 الرتبوية يفهداف علمني يف حتقيق األدعم امل 51
.اجلوانب الصحية  

 55 1675 5666 5 58 46 55 ت
% 5768 1161 5461 561 

تنفيذ الربامج الوقائية يف مواسم انتشار  58
.الشتاء(دخول  – )الغباراألمراض   

م54 1615 5665 4 58 51 51 ت  
% 5164 5761 4665 464 

تكوين جلنة الصحة املدرسية واإلشراف  57
  .عليها

م1 1675 4651 5 51 41 55 ت  
% 4564 1561 5467 561 

 57 1661 5665 4 55 51 57 ت  .تدريب املعلمني على برامج تعزيز الصحة 56
% 51 4866 161 4564 

أنواع مشاركة معلمي الرتبية البدنية يف حتديد  51
.النشاطات الرياضية املناسبة لسن الطالب  

 55 1611 5614 4 56 51 55 ت
% 4161 4866 5861 161 

ربط احلاالت العالجية للطالب بتوعيتهم  51
.وتثقيفهم  

م54 1611 5665 1 51 57 57 ت  
% 51 4167 5761 764 
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توجيه املعلمني حنو مراعاة ظروف بعض  55
  .الطالب الصحية

 1 1666 4614 4 58 51 54 ت
% 4164 4866 5461 464 

نشر الثقافة الصحية يف اجملتمع احمللي عرب  55
.أسر الطالب  

 56 1671 5678 4 51 44 55 ت
% 5865 11 5761 161 

 56181 املتوسط العام للمحور 
 العامتوسط املبأن  (4) ويتضح من اجلدول رقم        
غالباً  تنفيذ الدور  املدرسة املقيم تكون بنيدوار طبيب أل

( 5617)مع قربه إىل غالبًا مبتوسط قدره  ،إىل تنفيذه نادراً 
جيب أن يقوم األدوار اليت بعض ن وهذا يشري إىل أ( 4من )

 ، ولكن بالنظر إىلادائمً  نفذهلية ال تهبا أطباء املدارس األ
مرتفعة وأخرى  اً نالحظ أن هناك قيم العباراتقيم متوسط 

دارس املقيمني لدى أطباء امل ذاً يمرتاجعة فأكثر األدوار تنف
عالج دور " كان من جهة نظرهم  هليةيف املدارس األ

ولعل  ،(4(  من )4614مبتوسط ) ،"سعافيةاحلاالت اإل
سعافية ىل ضرورة مباشرة عالج احلاالت اإلذلك يرجع إ

، "الفحص الشامل للطالب املستجدينيليه دور " ،خلطورهتا
دوار ( ولعل هذا من ضمن األ4( من )4647مبتوسط )

من ويكون هلا تنظيم  ،مع بداية العام تأيت و ،احملددة مسبقاً 
ة يشراف على البيئة املدرساإلدور "يليه ، دارات املركزيةاإل

( 4655) مبتوسط ،"والتأكد من موافقتها املعايري الصحية
لوجود استمارات  طباءذلك يلتزم به األ ولعل ،(4من )

حتويل احلاالت املرضية إىل يليه " "،جيب تعبئتها
دور  اولعل هذ ،(4من ) (4658مبتوسط ) ،"املستشفيات

 عالجه ما إذا كان حتديدفبعد الفحص ميكن  ،تكميلي
لذا احتل مرتبة  ،إىل املستشفياتباملدرسة أو حتويله  ممكًنا

وتقع هذه األدوار اليت  .متقدمة من أدوار الطبيب باملدرسة
دور الطبيب املقيم يف حازت على متوسطات متقدمة ل

دوار األدوار الغالب القيام هبا و األ هلية بنياملدارس األ
دوار ظ أن أكثر األومن جهة أخرى نالحالدائم القيام هبا، 

تقدمي هلية دور "املدارس األاملقيم يف للطبيب  اً تراجع
( من 568مبتوسط ) ،"لصحية باملدرسةاالتوعوية  النشاطات

 وانبباجل هرتباطاليعود يف تراجع هذا الدور  السببو  ،(4)

الذي  ،الطبيبعليها  واليت قد ال يركز  ،الرتبوية والتوعوية
إعداد ر "يليه دو  ،العالجية األدوارعلى  ينصب اهتمامه

( من 5681مبتوسط ) ،"إلكرتوين لكل طالبملف صحي 
الرتبية  لدى وزارةظام ذلك راجع لعدم توفر نولعل  ،(4)

هلية لتسجيل حاالت الطالب والتعليم أو املدارس األ
على توزيع النشرات الصحية ، يليه دور "إلكرتونياً الصحية 

وقد يرى  ،(4( من )5675مبتوسط ) ،"مجيع الطالب
وميكن أن يقوم به أحد  ،بسيطالطبيب أن هذا الدور 

مبتوسط  ،"جازات للطالبإعطاء اإلليه دور "املعلمني، ي
قد  وهذا بطبيعته عمل إداري أو تربوي ،(4( من )5674)

مهيته يف حتديد قدرة الطالب ب مع أال يهتم به الطبي
  .من اليوم الدراسي الستفادةاضوره للمدرسة و حالصحية يف 

جعة للطبيب املقيم يف املدارس وتقع هذه األدوار املرتا
القيام  واألدوار الغالبالقيام هبا  األهلية بني األدوار النادر

( إىل 5678باقي األدوار بني متوسط ) حني تقعيف هبا، 
، وهي متوسطات تقع (4( من أصل )4651متوسط )

دوار وبالنظر إىل األ دوار الغالب القيام هبا.بالقرب من األ
دور الطبيب املقيم يف طات متقدمة لاليت حازت على متوس

، بأهنا أدوار عالجيةواضحة هلية نصل إىل نتيجة املدارس األ
ذات طبيعة تربوية  كانتدوار املرتاجعة  يف حني أن األ

ول والثاين إجابة السؤال األ افسرهالنتيجة ت وهذهوتوعوية 
األول بأن تشري إجابة السؤال  إذمن هذه الدراسة، 

تنحصر يف  هليةطباء املدارس األأل ةالتخصصات الطبي
الذي ال يركز على اجلانب اإلرشادي  ،ختصص طبيب عام

سرة واجملتمع  وطب وي كما يف ختصصات طب األوالتوع
النتيجة تشري من ناحية التأهيل الرتبوي  والصحة العامة، 

 مدة طويلة أم إىل عدم وجود التأهيل الرتبوي هلم سواء أكان
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طباء األال الثاين تشري إىل حاجة وإجابة السؤ  .قصرية
انب الرتبوية كثري من اجلو إىل  باملدارس األهلية مني ياملق

النتائج جمتمعة تربر ضعف أدوارهم  املفقودة لديهم، وهذه
اليت أوضحتها نتيجة هذا التوعوية والتثقيفية والرتبوية 

من دراسة  وختتلف هذه النتيجة مع نتائج كلر . السؤال
(Regina،5155)م ( ودراسةAlexandropoulou، 5154 )م

دور الرتبية إىل ممارسة الطبيب واملمرضة ل  أشارتااللتني
  .الصحية جبانب الدور العالجي

الصعوبات اليت تواجه طبيب )ما  الرابعالسؤال  لإلجابة عن
من  الرابع عرض احملور( املدارس األهلية يف عمله باملدرسة

طبيب املدارس  تواجهاليت  الصعوباتأداة الدراسة عددًا من 
والنسب املئوية  تالتكرارا (1هلية، ويعرض اجلدول رقم )األ

واملتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حنو 
 .الصعوبات اليت تواجههم

 بالمدرسة.الصعوبات التي تواجه طبيب المدارس األهلية في عمله  (5)جدول 
 العبارة م

وبة 
صع

جداً 
لية 

 عا

وبة 
صع الية
 ع

وبة 
صع ضة
خف

من
 

 

وبة 
صع

ضة 
خف

من
داً 

 ج

سط
متو

 ال

ف 
حرا

االن
ري

معيا
 ال

يب
لترت

 ا

 5 1688 4614 5 4 54 45 ت  .زيادة أعداد الطالب باملدرسة  5
% 8164 4466 464 561 

.قلة الكوادر البشرية ملساعدة الطبيب 5  5 1685 4614 5 5 58 41 ت 
% 1666 4665 561 561 

وإدارة غموض العالقة بني الطبيب  4
 املدرسة. 

 6 1611 4654 4 55 51 56 ت
% 4565 4866 5865 161 

وتوجيهات جتاهل إدارة املدرسة إرشادات  4
.الطبيب  

 51 5647 4611 7 51 57 51 ت
% 4568 51 5565 5164 

املعلمني  والتنسيق بنيضعف التعاون  1
.والطبيب  

 8 1618 4655 1 51 51 44 ت
% 11 5761 5467 764 

غياب قنوات االتصال بني الطبيب وأسر  8
.الطالب  

 4 1678 4641 5 1 51 48 ت
% 1561 4866 764 561 

نقص اللوازم الطبية اليت قد حيتاج إليها  7
.الطالب  

 1 1618 4651 7 7 58 56 ت
% 4565 4665 5164 5164 

قلة احلوافز املادية املمنوحة للطبيب  6
 باملدرسة. 

م4 1661 4651 4 6 54 44 ت  
% 4661 4466 5566 161 

.تنقل الطبيب من مدرسة إىل أخرى  1  55 1616 5617 8 51 55 51 ت 
% 4866 4564 5565 666 

واملرشد ضعف التنسيق بني الطبيب  51
 الطاليب. 

 55 1614 5614 7 55 51 55 ت
% 4161 4568 5865 5164 

إحالة املعلمني بعض الطالب إىل الطبيب  55
منهم. لغرض التخلص   

 58 1654 5674 51 1 54 55 ت
% 4161 4466 5465 5565 

مرافقها. كرب حجم املدرسة وكثرة  55  7 1667 4651 1 1 41 56 ت 
% 4565 4465 764 764 

م54 5618 5671 55 51 55 51 من املشاركة يف جلان  الطبيبحرمان  54  
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 5865 5565 4564 5164   .واجتماعات املدرسة
ه الطبيب صعوبة يف احلصول على يواج 54

.بيانات الطالب  
 54 56 55 54 5678 5651 54 
 4164 5861 5768 5168 

ضعف التعاون والتنسيق بني الطبيب  51
املركزية.والوحدة   

م54 5655 5671 54 54 51 55   
 4564 5164 5165 5165 

ات التقنية إلنشاء ملف ضعف اإلمكان 58
 صحي إلكرتوين لكل طالب. 

م4 1678 4651 5 51 56 51   
 4568 4565 5467 561 

 46114 املتوسط العام  
لصعوبات العام لأن املتوسط ( 1ويتضح من اجلدول رقم )

كون بني هلية  يرس األااملديف الطبيب املقيم  اجههاو ياليت 
( 4611مبتوسط قدره ) ،صعوبة عالية و صعوبة عالية جداً 

واجهون هلية يذا يشري إىل أن أطباء املدارس األوه ،(4من )
ه كانت أعلى الصعوبات اليت تواج  إذ، صعوبات يف عملهم

 ،"الكوادر البشرية ملساعدة الطبيب قلة" :أطباء املدارس
املتطلبات لزيادة  ويرجع ذلك  ،(4( من )4614مبتوسط )

 ،"ق عمل الطبيب، اليت تعو دارية والتنظيمية يف املدارساإل
 ، مبتوسط""زيادة أعداد الطالب باملدرسة ا صعوبةتليه

 يعد  طالب ال أعداد وال شك أن ازدياد ،(4( من )4614)
مجيع العاملني يف املدرسة من معلمني واجه صعوبة ت

االتصال بني  غياب قنواتتليها صعوبة " ،ومشرفني وإدارة
ولعل  ،(4( من )4641)مبتوسط  ،"الطبيب وأسر الطالب

الذي يتعدى  ،املدرسة عود إىل عدم  فهم دور طبيبذلك ي
خرى أمن جهة و حدود املدرسة ليؤثر يف اجملتمع احمللي، 

نالحظ أن الصعوبات اليت سجلت أقل متوسط هي صعوبة 
إحالة املعلمني بعض الطالب إىل الطبيب لغرض التخلص " 

ظاهرة مل الولعل هذه  ،(4( من ) 5674)مبتوسط ، منهم "
شار بعض احملكمني أ إذ ،سابقكما كانت يف الموجودة  تعد 
 ليها، تطباء الوحدة الصحية لوجود مثل هذه الظاهرةمن أ

ضعف التعاون والتنسيق بني الطبيب والوحدة صعوبة "
حرمان  الطبيب من املشاركة و صعوبة " ،" ةة املركزييالصح

متوسط درجة حتمالن   اللتان" يف جلان واجتماعات املدرسة
لطبيب ولعل التعاون بني ا ،(4( من )5671)هو  ،متساور 

ًا بوجود نوع من صبح ميسر الوحدة الصحية املركزية أو 

ن مشاركة الطبيب املقيم يف ، كما إاالتصال اإللكرتوين
ة أصبح ياملدارس األهلية باللجان واالجتماعات املدرس

باقي وتقع  .من العملية الرتبوية اً عنصر  بوصفه متاحاً 
املقيم يف املدارس ه الطبيب متوسطات الصعوبات اليت تواج

بني  تقعواليت  (4651) ( إىل5678متوسط )هلية بني األ
وتتفق هذه  .الصعوبات املنخفضة والصعوبات العالية

إىل م( اليت تشري 5114 زكرى،النتيجة مع نتائج دراسة )
وذلك من خالل عدم  ،مكانات املالية والبشريةضعف اإل

وقلة  ،توفر غرفة مناسبة وجمهزة لتكون عيادة طبية باملدرسة
 املساعدين وعمال النظافة. 

 ملخص النتائج والتوصيات  خامًسا:
 : ملخص النتائج

أظهرت الدراسة احلالية جمموعة من النتائج اليت         
 : اآلتيةواليت ميكن استعراضها يف النقاط  ،تستحق االهتمام

 املدرسية املقيمني ن التخصصات الطبية ألطباء الصحة إ
ختصص الطبيب العام هلية ترتكز يف يف املدارس األ

التخصصات  تندر يفحني يف % 65 كانت بنسبةو 
بلغت  إذ والتثقيفية التوعويةرشادية و ذات الصبغة اإل

  %.7نسبتها 
  ألطباء يف اجلوانب الرتبوية ة يبرامج تدريب وجودعدم

  .هليةاملدرسية املقيمني يف املدارس األالصحة 
 املدرسية نتائج الدراسة حاجة أطباء الصحة  أبرزت

عرف على اجلوانب لتاألهلية إىل ااملقيمني يف املدارس 
يف الرتبوي والتوعوي والتثقيفي  معزز دورهلت ،الرتبوية

 .عملهم باملدارس
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  املدرسية املقيمني يف املدارسأطباء الصحة تركزت أدوار 
: عالج احلاالت األهلية على األدوار العالجية مثل

الفحص الشامل للطالب املستجدين، و  اإلسعافية،
من موافقتها  والتأكد لبيئة املدرسيةواإلشراف على ا

حتويل احلاالت املرضية إىل للمعايري الصحية، و 
 دوار التوعوية والرتبويةيف حني تراجعت األاملستشفيات، 

ات التوعوية الصحية باملدرسة، : تقدمي النشاطمثل
نشر نشرات الصحية على مجيع الطالب، و توزيع الو 

  .سر الطالبعرب أة الصحية يف اجملتمع احمللي الثقاف
  هلية املدرسية املقيمني يف املدارس األيواجه أطباء الصحة

واليت من أبرزها  ،ق عملهمو اً من الصعوبات اليت تععدد
وارتفاع عدد  ،ملساعدة الطبيب قلة الكوادر البشرية

التواصل بني الطبيب  وغياب قنوات ،الطالب باملدارس
 .وأسر الطالب

 :التوصيات
دم عددًا من قعلى نتائج الدراسة فإن الباحث ي بناءً 

 :التوصيات
املدرسية  وممرضي الصحةطباء أالتوسع يف برامج تعيني  .5

يف احلكومية ليشمل مجيع املدارس  ،املقيمني باملدارس
ضح يف حتقيق الدوره الو نظام التعليم السعودي 
  األهداف الصحية املنشودة.

بناء على يف املدارس يكون  املمرضنيطباء و األ توزيع .5
  .يف تلك املدارسعدد الطالب 

 لصحة املدرسية يف الكلياتأكادميي لختصص  توفري .4
لتلبية الطلب املتزايد من املدارس  ؛والطبيةالصحية 

 الوظيفة.لتلك 
على احلاجات  مبنيةتدريبية برامج تصميم وتنفيذ  .4

 .املعينني باملدارسالرتبوية لألطباء واملمرضني 
 لكرتوين على مجيع الطالبتطبيق امللف الصحي اإل .1

 يكون سجالً حبيث  ،نسخة منه وزارة الصحة وتعطى
 منه يف املستقبل. يستفاد اً صحي

طباء واملمرضني املقيمني باملدارس على العالج ز األيترك .8
 نظراً  رشادة واإلمن خالل التثقيف والتوعي ،الوقائي

لتواجدهم يف املدرسة اليت تبىن القيم واملبادئ هبا، لذا 
  ة يف املدارس.يجيب بناء القيم الصح

نشطة اء واملمرضني صالحيات ملمارسة األطبمنح األ .7
هم احلق يف املشاركة يف قرارات عطاؤ ، وإداخل املدرسة

   .خاصة ذات الصلة بالعملية الصحية ،املدرسة
طباء وممرضي الصحة اليت تواجه أ تذليل الصعوبات .6

توفري برزها أواليت من  ،املدرسية املقيمني باملدارس
 .مكانات املادية والبشريةاإل

يف هلية األ جتربة املدارسسلبيات تفادي جيابيات و نقل إ .1
 .باملدرسةتوفري طبيب مقيم  جتربتها

املمرضات مركز طباء و املدرسة من خالل األ جعل .51
 احمللي.رشاد صحي للمجتمع توعية وإ

 :المراجع العربية
نظرة عاملية ومناذج  :الصحة املدرسية .(م5115م)سعد. نصاري، صاحل األ

 ، السعودية.5العدد  1، اجمللد رقم سرة واجملتمع، جملة طب األدولية
الصحة املدرسية، مكتب الرتبية لدول  .(م5118) .نصاري، صاحل سعداأل

  .اخلليج، الرياض

واقع برامج اخلدمات الصحية املقدمة للطلبة يف (. م5117بدح، أمحد. )
، مدارس حمافظة الزرقاء يف األردن من وجهة نظر مديري املدارس

مج  فلسطني، ،نسانيةاإل للعلوملألحباث جملة جامعة النجاح 
 .5،ع 55

يف مدارس التعليم  الصحي التأمني نظام .(م 5114بسطا. ) زكري، لورنس
 القاهرة.اإلعدادي، املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، 

مدى اكتساب طلبة املرحلة األساسية العليا يف  .(م5155) .موسى
الصحية يف ضوء برنامج ماساشوتس للصحة  األردن ملفاهيم الرتبية

 .5ع ،51مج مصر،: رتبية العلميةجملة ال، املدرسية
. مستوى الصحة املدرسية يف (م5155) .تركي الرشيدي،و ، خالد الصرايرة

، جملة تاملدارس االبتدائية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرا
 ن 58اجملل د، فلسطني، نسانيةالنجاح لألحباث العلوم اإلجامعة 

   .ع
آراء موظفي الصحة املدرسية  .(م5117الصحية. )شعبة التوعية والربامج 

دارة اإلالصحة املدرسة  املركزية، اإلدارةجتاه الربامج الصحية املدرسية 
  .، اململكة العربية السعوديةبالرياضالعامة للرتبية والتعليم 
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 .(5114) .مضاوي، وسعيد، ، حممدوسالمه ،سليمان الشهري،
سرة واجملتمع، جملة طب األ، تطبيقات حديثة يف الصحة املدرسية

 السعودية.، 5العدد  55اجمللد رقم 

 يف الثانوية املدرسة دور .م(5118) .اهلل عبد بن علي بن فايز ري،شهال
 املرحلة طالب من عينة على دراسة ميدانية ،األمين الوعي نشر

 جامعة منشورة:رسالة ماجستري غري  ،أهبا مدينة يف للبنني الثانوية
 .األمنية للعلوم العربية نايف

الرتبية الصحية يف كتب العلوم  .(5116 )عبدالرمحن. عبدالعزيز  ،العثمان
، رسالة ماجستري غري باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

 .، الرياضلك سعود، جامعة املمنشورة
دار مدخل إىل الرتبية اإلسالمية:  .م(5117) .عبد الرمحن، الغامدي

 .، الرياضللنشر والتوزيع اخلرجيي
. دور اإلدارة املدرسية يف حتقيق م(5116حممد. )حسن بن  القرين،

، رحلة االبتدائية مبدينة الطائفهداف الرتبية الصحية لطالب املأ
 ، جامعة أم القرى.منشورة رسالة ماجستري غري

 حياءمقرر األالرتبية الصحية يف  .(م5111حممد. )حفيظ بن  ،العمري
ول الثانوي من وجهة نظر املعلمني، رسالة ماجستري غري األللصف 
 الرياض.م القرى، ، جامعة أمنشورة

التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام  .م(5154) .منظمة الصحة العاملية
 حبوث التغطية الشاملة. 5154

اط احلياة الصحية يف منطقة مؤمتر أمن .(م5155منظمة الصحة العاملية )
، األوسط وعالقتها بتزايد وترية انتشار األمراض غري الساريةالشرق 

وزارة الصحة بالسعودية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية. متوفر 
هـ   51/5/5441على املوقع بتاريخ 

http://www.emro.who.int/ar/entity/media/newsarc

hive.html   
 دليل عمل .(م5116) .سكانية، وزارة الصحة واإلمنظمة الصحة العامل

     .: مصرالزائرة الصحيةالفريق الصحي املدرسي املمرضة و 
الصحة يف وزارة الرتبية والتعليم )نظرة  .م(5155) .وزارة الرتبية والتعليم

 .دارة العامة للصحة املدرسيةبلية للتوجه الوقائي(: اإلمستق
ة العامة للصحة دار : اإلم( دليل املوظف اجلديد5151وزارة الرتبية والتعليم )

 املدرسية.
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Abstract: The study aimed at identifying the educational role for the resident school health doctors in some 

private schools, and that was through the identification of qualifications and educational needs, roles, and 

difficulties faced by school doctors in some private schools in Riyadh City. The target number of doctors in this 

study was (77) doctors   of whom (68) doctors participated in the study. This study relied on the descriptive 

survey method in which the questionnaire was used as a tool for data collection thus after confirmation of its 

validity and reliability.  Results of the study showed that health doctors in private schools a lacks qualification 

and educational training, the results also revealed  that there is need for health doctors in private schools to be 

knowledgeable on  educational aspects that will enhance their educational role in the private schools. The study 

showed that the major role for health doctors in private school was therapeutic roles followed by educational 

and lastly awareness role.  The study indicated that health doctors in private schools are facing financial 

difficulties, scarcity of human resource and the overwhelming number of students in private schools. The study 

concluded with a number of recommendations, most important of which was designing and implementation of 

training programs based on the educational needs purposely for school doctors and nurses who will be engaged 

in government schools. 

 

Key word: School health, school doctor, Private schools
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 ضوء نظرية العالج المعرفي السلوكي. يالصالبة النفسية لدى المكتئبين فلتنمية  يفاعلية برنامج إرشاد
 عبد اهلل بن عبد العزيز مناحي المناحي

 ستاذ علم النفس اإلرشادي املساعدأ
 جامعة شقراء –كلية الرتبية   -قسم علم النفس

 هـ72/7/0341  وقبل بتاريخ -هـ01/0/0341 قدم للنشر
 

ن : هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى املكتئبني يف ضوء نظرية العالج املعريف السلوكي, والكشف عالمستخلص
( طالبًا جامعياً, 01والتحقق من مدى استمرار فعالية الربنامج اإلرشادي بعد مرور شهرين من تطبيقه. لدى عينة من ) أثر ذلك يف ختفيف حدة االكتئاب,

الصالبة النفسية واالكتئاب )قبلي/ وبعدي(  اتني جتريبية وضابطة. وطُبق مقياس( سنة, قسموا بالتساوي إىل جمموع74-01وقد تراوحت أعمارهم ما بني )
فطُبق على اجملموعة التجريبية فقط. وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف  اإلرشاديأما الربنامج  .نيعلى اجملموعت

الضابطة يف عة مقياسي الصالبة النفسية واالكتئاب لصاحل القياس البعدي, وكذلك يف مقياس الصالبة النفسية واالكتئاب بني اجملموعة التجريبية واجملمو 
كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف الصالبة   .البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةالقياس 

 النفسية بني القياس البعدي والتتبعي.
 

 علم النفس اإلجيايب. ,االضطرابات النفسية ,العالج املعريف السلوكي ,االكتئاب ,: الصالبة النفسيةالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
وتكرارها وعدم تكيف الفرد معها يؤثر  الضغوط احلياتية حدة

ر عدد قد  يُ  إذ ,شخصيتهو يف  صحته اجلسميةو  سلوكه سلبيًا يف
, ونسبة مليون حالة 411 العامل حبوايل يف االكتئابحاالت 
, ومن املتوقع أن % من سكان العامل1تصل إىل  بهاإلصابة 

 (.www.who.int/ar%( )01تزداد نسبة انتشاره إىل )
لذا ظهرت احلاجة إىل تناول الصالبة النفسية كمتغري إجيايب 

يعين مقاومة الفرد للمواقف احلياتية الضاغطة اليت يتعرض  وقائي
 , للحد من االضطرابات النفسيةةهلا خالل مراحل النمو املختلف

إذ قال: " املؤمن القوى خري  وصدق رسولنا  ,ومنها االكتئاب
 .(0)ري"خاهلل من املؤمن الضعيف وىف كل وأحب إىل 

أن  (Salvator et.al, 2009؛ )(Gerson, 1998)كل من   وقد بني  
لكفاءة يف مواجهة واالصالبة النفسية تكون باإلدراك املعريف 

فتحدي  .لرضا خبالف العصابيةاإىل يؤدي مما املشكالت, 
 السيطرة على ردود األفعال غري املرغوبة.من األزمات يرفع 

 ) (Kobasa,1979,1983كوبازا عن املقاومة النفسية   تاوتؤكد دراس
وختفيف الضغوط املرونة اإلجيايب يف مواجهة الصالبة و تأثري  على

ن األفراد األقوى صالبة أكثر ضبطاً إلدى املكتئبني, كما 
 من غريهم. ةوواقعيوسيطرة وكفاءة ودافعية ونشاطاً 
 ,Beasley)؛ (Gerson, 1998) وجاء ذلك متوافقًا مع ما ذكره

et.al, 2003) ارتفاع مستوى الصالبة املعرفية يؤثر يف أن يف ؛
على  ها السليبتأثري  من مما يقلل ,أساليب املواجهه مع الضغوط

 .كالقلق واالكئتاب  الفرد
(؛ 7107)حممد,  (؛Judkins et.al, 2006)ويؤيد ذلك دراسة 

يف أن الصالبة تؤثر يف تقييم الفرد ( 7107)عبداللطيف, 

                                  

   .رواه مسلم ,حديث صحيح (1)

أو تقديره لذاته, ويف للمواقف وما تتضمنه من هتديد له 
 .تهااسرتاتيجيات مواجه

بني بينها و ( 7107(؛ )الشرياوي, 7117كما ربط )البهاص, 
لمكتئبني, لجيايب مع اآلخرين, وتعزيز التوافق النفسي التكيف اإل

 .الضغوط إدراكيف لفعاليتها 
(؛ Merr & Isava, 2005)وهذا ما توصلت إليه أيضًا دراسة 

يف فاعلية الصالبة  (Judkins et.al, 2006؛ )(0112, خميمر)
سلبية الضغوط واملساندة االجتماعية يف التخفيف من 

 .للمكتئبني
لذا فإن إرشاد األفراد ومساندهتم ملواجهة االكتئاب والعمل على 
التقليل من تأثرياته, من خالل حتسني أبعاد الصالبة النفسية 

ظرهتم لآلخرين, لديهم ميكن أن يلعب دورًا مهمًا مرتبطًا بن
وارتفاع قيمة ذواهتم وأفعاهلم ومشاركتهم اإلجيابية يف مواقف 

, واختاذ اً بيئتهم, وتفسريها واعتبارها مصدر حتفيز وليس هتديد
 القرارات املالئمة للتصدي هلا.

 مشكلة الدراسة:
 ؛ (Rice, 1997)(؛Williams et.al, 1992) كل منيشري  

(Wanter,2007)  الصالبة يصبح للفرد هدفإىل أنه بارتفاع 
آلية واختيار  ,وحتمل الضغط واإلحباط ,ذاته وقدراته ُُيقق به

 حل األزمات والتكيف معها.
 Salvator(؛ )0112؛ )خميمر, (Rice, 1997)كل من  كما أكد

et.al, 2009)  حدة االكتئاب خُتفضلصالبة النفسية اعلى أن 
 طالب اجلامعة.ل

وصحته النفسية  إدراك الفرد لقوة صالبته عالقة إجيابية بني ةومث
 ,Marie) (؛7117)البهاص,  االكتئابختفيف خاصة  ,النفسية

 تقلل منفالصالبة النفسية  .(Dolan & Adler,2006)(؛ 2005
التحكم يف االنفعاالت والثقة الذاتية يف وتعزز  ,به لإلصابة تههتيئ

ومساندته خر وفهم مشاعر الطرف اآل ,واجهةاملالقدرة على 
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 ,Judkins et.al؛ )(Merrell & Isava, 2005)انفعاليًا واجتماعيًا 
2006). 

 ملواجهةاإلجيابية السمات ب ذلك إال بتمتع الفرد وال يتسىن
الضبط والتحكم يف األمور و االلتزام  ىالقدرة علكالضغوط  

 (.7101)زقوت,  والتحدي الصعبة
 (؛ Williams et.al,1992) ؛(Collins, 1992) كل من  وقد أكد

(Gerson, 1998) النفسية يف خفض  قاومةعلى أمهية امل
فالصالبة املنخفضة ترتبط باالضطرابات النفسية  ,االكتئاب

كن معه التنبؤ مما مي والعضوية بصرف النظر عن شدة الضغوط.
عبد ؛ )(Michell, 1999)بالرضا والسعادة  الفرد مبدى شعور

 .(7117, الصمد
 ,Salvator et.al) (؛Kobasa & Maddi, 1982) كل من  وأوضح

أن اعتقاد الفرد بأن ما يتعرض له من مواقف ال يعد  (2009
على  اً يُعد مؤشر و بل تتطلبه مراحل النمو املختلفة,  ,هتديدًا له

والتغيري  واالستكشاف اإلقداممما ُيفزه على  صالبتهقوة 
األزمات دون الشعور  ة, وبذلك يُظهر التحدي ملواجهاإلجيايب

 .تأثريها النفسي ةحبد
ويعد العالج املعريف السلوكي من األساليب اليت ثبت فعاليتها يف 

 ةتعديل األفكار املعرفية املشوهب االكتئاب,عالج اضطراب 
 ,Beasley؛ )(7111عن الذات واآلخرين )حممد,  للمريض

et.al, 2003). املكتئبنيمع  هومن مث فإن حماولة استخدام فنيات 
الرتكيز على تصحيح معتقداهتم وسلوكياهتم اخلاطئة يساعد على ب

 ؛(Rice, 1997) تنمية الصالبة النفسية لديهم وخفض االكتئاب
(Wood, et.al, 2010 ؛)(Kennard, et.al, 2009). 
 

ما أثر تنمية )اآليت: )مشكلة الدراسة يف التساؤل  ُتصاغولذا 
باستخدام برنامج  أعراض االكتئابيف ختفيف الصالبة النفسية 

لديهم يف فرتة  هأي مدى ميتد تأثري  وإىل؟ عالجي معريف سلوكي
 املتابعة؟((.

 

 الدراسة:  تساؤالت
توجد فروق يف درجات اجملموعة التجريبية يف مقياس هل  -0

 ؟الصالبة النفسية بني القياسني القبلي والبعدي
ريبية يف مقياس توجد فروق يف درجات اجملموعة التجهل  -7

 ؟االكتئاب بني القياسني القبلي والبعدي
هل توجد فروق يف درجات اجملموعة الضابطة يف مقياس  -4

 ؟الصالبة النفسية بني القياسني القبلي والبعدي
توجد فروق يف درجات اجملموعة الضابطة يف مقياس هل  -3

 ؟االكتئاب بني القياسني القبلي والبعدي
تني مقياس الصالبة النفسية بني اجملموع توجد فروق يفهل  -1

 ؟الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةالتجريبية و 
توجد فروق يف درجات اجملموعة التجريبية يف الصالبة هل  -1

النفسية بني القياس البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( من 
 ؟تطبيق الربنامج

 :أهداف الدراسة
 ة:اآلتياحلالية إىل حتقيق األهداف تسعى الدراسة   
لتنمية الصالبة النفسية لدى  إرشادي برنامجتصميم  -0

 يف ضوء العالج املعريف السلوكي. املكتئبني
عراض أالكشف عن أثر تنمية الصالبة النفسية يف ختفيف  -7

 االكتئاب لدى عينة من طالب اجلامعة.
اإلرشادي لتنمية التحقق من مدى استمرار فعالية الربنامج  -4

 الصالبة النفسية بعد مرور شهرين من تطبيقه.
 :دراسةأمهية ال

 :األمهية النظرية: وتكمن فيما يأيت -أ
االكتئاب والصالبة النفسية   ىإلقاء مزيٍد من الضوء عل -0

  .الثالثة اكمتغري حديث بأبعاده
اليت  –يف حدود علم الباحث  –قلة الدراسات العربية  -7

 االكتئاب.بتناولت الصالبة النفسية يف عالقتها 
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أبعاد الشخصية اإلجيابية  يفتوسيع مدى الدراسات النفسية  -4
 للمقاومة النفسية.الصالبة النفسية بتناول 

باخلربة اإلجيابية يف مواجهة  باالكتئاب املصابني تزويد -3
 ط واالحباطات.الضغو 

 :األمهية التطبيقية تتمثل يف -ب
إثراء نطاق برامج الصحة النفسية الوقائية والعالجية,  -0

 وختطيطها.
فربنامج الدراسة يهدف إىل تدريب  ,باالجتاه التنموي األخذ -7

ملواجهة الضغوط, مما يكفل  على التفكري العقالينالفرد 
 االستمرارية يف فعالية الربنامج.

 الدراسة:حدود 
  الحدود الموضوعية: -0

-الباحثإعداد  من-معريف سلوكي  عالجي برنامج من خالل
 االكتئاب. و الصالبة النفسية  ومقياسي

 :الحدود المكانية -7
 .على طالب جامعة امللك سعود بالرياضطُبقت  

 : الحدود الزمنية -4
الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام  تطُبق 

 . هـ0344/0343اجلامعي 
 مصطلحات الدراسة:

  Psychological Hardinessالصالبة النفسية: -0
واالجتماعية النفسية  استخدام املواردلفرد يف قدرته على ا اعتقاد

ليدرك ويفسر ويواجه بكفاءة األحداث  املتوفرة, الشخصيةو 
 وتطويرها إىل أعلى مستوى من الفاعلية احلياتية الضاغطة

(Kobasa, 1983).  
بأهنا فاعلية الفرد يف مواجهة الضغوط للحد إجرائيًا  فوتُعر      

عراض االكتئاب مبمارسة اسرتاتيجيات العالج املعريف أمن 

بالدرجة الكلية اليت ُيصل عليها الطالب يف وتقاس  السلوكي,
 .مقياس الصالبة النفسية للدراسة احلالية

-Cognitive :املعريف السلوكي الربنامج اإلرشادي -7
behavioral counseling program 

ويشمل األسس النظرية للصالبة النفسية بأبعادها الثالثة )االلتزام 
باستخدام فنيات العالج التحدي( وكيفية تنميتها  –الضبط  –

 املكتئبنيترتكز على إعادة البناء املعريف لدى  اليت املعريف السلوكي
بتعديل أساليب  ض,املنخفذوي مستوى الصالبة النفسية 

وبذلك ميكن  والعامل,التفكري السلبية حنو الذات واآلخرين 
 ( جلسة01خالل )وذلك من  لديهم,تعديل السلوك املضطرب 

بواقع جلستني  للجلسة, ( دقيقة11-11) هقدر زمن ب إرشادية,
 .تقريباً  أسبوعياً ملدة شهرين

 Depression  :االكتئاب -4
بالذنب  نتيجة اإلحساستنتاب الفرد حالة من احلزن الشديد 

 والعزلةاالنتباه والرتكيز  واخنفاض مستوى واليأس,والدونية والعجز 
 .(7111والتقوقع حول الذات )اخلطيب, 

اليت ُيصل عليها الطالب يف  بالدرجة الكليةإجرائيًا  ويُعرف
 لدراسة احلالية.لمقياس االكتئاب 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل
 Psychological Hardiness النفسية:الصالبة أواًل/ 

من أهم متغريات الوقاية النفسية لآلثار السلبية  
أول من  (Kobasa,1979)وتعد كوبازا  والصدمات,للضغوط 

 .يف دراساهتا عن دورها الوقائي هامفهوم إىل حتديدتوصل 
وعّرفتها بأهنا جمموعة من السمات الشخصية املقاومة لألحداث 

وأهنا متثل اعتقادًا عامًا للفرد يف قدرته على  الضاغطة,احلياتية 
استغالل مصادره الذاتية والبيئية املتاحة ملقاومة أحداث احلياة 

 الضاغطة وتفسريها بواقعية.
, عبد الصمد؛ )(7117, عيد) من ل  ك ويرى 

 األشياء,الصالبة النفسية تضفي قيمة ومعىن على أن  (7117
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 ,Marie) ؛(Collins, 1992) ؛(Allred & Smith, 1989أما )

يستخدمون منطاً  أن ذوي الصالبة النفسية ( فيشريون إىل2005
 الفسيولوجي,يقلل من مستوى االستثارة  للتكيف,معرفيًا 
 أكثر مقاومة لألمراض. نفيكونو 

( الصالبة النفسية بأهنا مسة 7113ويعرف جرب ) 
شخصية إجيابية تساعد على حتمل األحداث احلياتية الضاغطة 

 ومواجهتها وختطي آثارها النفسية. 
ويعرفها الباحث بأهنا فعالية الفرد الشخصية والبيئية وإدراكه 

مما يؤهله للمبادرة والدافعية يف التعامل والتحكم يف  بذلك,
لتغيريها إجيابياً  هلا,مناسبة  لبانتقاء حلو املواقف احلياتية السلبية 

 لصاحل توافقه النفسي واالجتماعي.
 

 :أبعاد الصالبة النفسية -
  Commitmentااللتزام:  -0 

( باعتقاد الفرد قيمة Kobasa,1979وعربت عنه كوبازا ) 
نوع من  بأنه (Cotton, 1990)أما كوتون فريى  .ذاته وأفعاله

 واآلخرين, هالتعاقد النفسي يلتزم به الفرد جتاه نفسه وأهدافه وقيم
ويعرب عنه مبيله القوي  اهلادف,ويعكس إحساسه بالتصميم 

 للمشاركة اإلجيابية يف أحداث بيئته. 
  Controlالتحكم:  -7

اختاذ القرارات ملواجهة  ىوتعين االستقاللية والقدرة عل 
ومتثل اعتقاد الفرد بقدرته على  (,Kobasa,1979املشكالت )

واقف, وحتمل املسؤولية امل تفسريالتحكم واختاذ القرارات و 
( أن 7100(. وترى آمال باظة )0112الشخصية )خميمر, 

 ةالتحكم يتمثل يف القدرة على وضع اخلطط والربامج ملواجه
 الضغوط وحتملها. 

  Challengeالتحدي:  -4
أمر حياته من تغيري هو  ييعرت هو اعتقاد الفرد أن ما  

طبيعي وضروري للنمو أكثر من كونه هتديدًا له يساعده على 

واستغالل املصادر الداخلية اليت متده  بيئته,املبادأة واستكشاف 
 من ل  ك(. كما يرى  Kobasa,1979بالقدرة على املقاومة )

(Allred & Smith, 1989)؛ (Salvator et.al, 2009)  أن التحدي
 .اً اإلجيايب هو رؤية التهديد احملتمل كحدث ليس مهدد

فاخلصائص الشخصية املكونة للصالبة تقلل من تأثري الضغوط 
 .السلبية

(؛ Williams et.al, 1992)وقد اتفقت دراسة  
(Gerson, 1998) ,مع ما ذكرته كوبازا يف أن ( 7117؛ )البهاص
 للفرديسر عمليات اإلدراك والتقييم واملواجهة الصالبة النفسية تُ 

  .دي إىل التعامل اإلجيايب مع املواقف الضاغطةؤ فت
 : Depressionاالكتئاب /ثانياً 

( االكتئاب بأنه اجتاه انفعايل 7111البشر)عرف يُ  
يصحبه  األمل,ينطوي على شعور متطرف بعدم الكفاية وفقدان 

 املستقبل,اخنفاض يف النشاط اجلسمي والنفسي وتشاؤم من 
ويشعر الفرد أيضًا بالتعب وعدم االستمتاع بالنشاطات 
وإحساس بانعدام القيمة وبنقصان القدرة على التفكري أو 

 .الرتكيز
بأنه خربة االكتئاب  (7111غريب )كما يعرف  

تبدو يف أعراض احلزن والتشاؤم والشعور بالفشل وجدانية ذاتية 
وفقدان والرتدد واإلرهاق  وكراهيتها,والرغبة يف نداء الذات 

 .واخلمول والندمالشهية واالنسحاب 
االكتئاب على أنه  (7114) ويعرف عكاشة 

والشعور باإلرهاق وعدم  سوداوي,اضطراب وجداين يتميز مبزاج 
وفقدان القدرة على  قبل,املستواليأس يف مواجهة  الرضا,

مع اضطراب يف النوم  الرتكيز,ووجود صعوبة يف  النشاط,
 والشهية للطعام.

جد أن الضغوط النفسية تؤدي إىل اختالل يف ووُ  
فتقل قدرته على الضبط كبعد من  املكتئب,التنظيم املعريف للفرد 

أبعاد الصالبة النفسية وذلك يف عمليات التفكري كالرتكيز 
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يصدر أحكامًا متطرفة شاذة جتاه فل والذاكرة, واالستدال
 األحداث الضاغطة.

على  (Davison & Neal, 1998ويؤكد ديفسون ونيل ) 
أن االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسية انتشارًا خاصة بني 

كما  املنخفض, يواالقتصاد ياالجتماع ىي املستو و ذ الشباب
 .ذكورضعف ما لدى ال اإلناثنسبة انتشاره لدى أن 

 ذج املعريف بدمجولقد اعتمد بيك على النمو  
املكتئب ليتعرف  السلوك,ية وأساليب تعديل اإلجراءات اللفظ
 هتفكري مث العمل على تعديل طريقة  السلبية,على املعتقدات 

وبذلك يستطيع مواجهة اإلحباطات يف  الواقع,ليتوافق مع 
ومن هنا مت اختيار   نفسي.املواقف العصيبة فيشعر بالتوافق ال

 لعالج أو ختفيف أعراض االكتئاب يالسلوك – املدخل املعريف
 .(7111)إبراهيم, 

 Cognitive-behavioral therapy ثالثاً/ العالج املعريف السلوكي:

للعالج املعريف  سةاملالمح الرئي Beckوضع بيك  
الشائعة لعالج  الفّعالةمن األساليب الذي يُعد السلوكي 

 االنتكاسة,معدالت حدوث  فهو ُيد من النفسية,االضطرابات 
استجاباته االنفعالية والسلوكية بأن  ريضإىل إقناع امليهدف  إذ

السلبية هي نتاج ألفكاره غري املنطقية عن نفسه والعامل 
)حممد,  واملستقبل, واملؤدية إىل إدراك الواقع بشكل غري صحيح

7111.) 
املريض دراك السليب لدى تعديل اإل إىلأيضًا كما يهدف 

ما فاالضطرابات النفسية غالبًا  اإلجيايب,وإحالله بالتفكري 
, وتوقع الشر, كاملبالغة, والتهويل يصاحبها أساليب تفكري

 (.0113)إبراهيم,  السليب التعميمو 
 :هيويتضمن العالج املعريف السلوكي فنيات 

    Cognitive techniquesالفنيات املعرفية:   أ/

وقد ذكرها   املعرفية,جمموعة من الطرق العالجية  وهي 
 :يأيتكما   (7111)إبراهيم,  (؛7111من )حممد, ل  ك
تفكري املريض  معرفة منطللمعتقدات: التحليل املنطقي  -0

 .ةللوصول إىل البنية املعرفية املسببة لالضطرابات السلبي
 البحث عن املعتقدات غري العقالنية: وهو واجملادلة الكشف -7

 ومن مث ,يتعرف على سلبيتهااملرشد ل يدحضلدى املريض, مث 
  اإلجيايب. املعريف البديل خيتار

إلشغال  وغريها الرياضيةكممارسة األنشطة  : التشتت املعريف -4
 التوتر.تفكري املريض عن القبول من اآلخرين, أو 

  Emotional techniques  :الفنيات االنفعالية ب/
 وتشمل عدة فنيات منها: 

تقبل املريض ليدرك أنه مقبول بصرف  التقبل غري املشروط: -0
 .غري التوافقية النظر عن صفاته

  .على التعبري عن املشاعر تدريب املريض -7
للمريض يتم املهامجة: بعد التعرف على املشاعر السلبية  -4

 واستبداهلا بأخرى منطقية.دحضها 
وهو حوار بني معتقدات املريض ار الفعال مع الذات: احلو  -3

 لتعديل السليب منها. 
 مستوى انفعايليف كونه كل مرة  يف  املريض التخيل: يتخيل  -1

طلب منه أن ُُيدث نفسه بعبارات يُ و ملوقف سليب ما,  أقل
قف اردود أفعاله جتاه املو  وتعديلمن االنفعال,  للتقليل

 .ةالضاغط
بالرتكيز على اإلجيابيات من خالل إعادة صياغة املشكلة:  -1

 . وبذلك يتقبله املريضسلبيات املوقف الضاغط, 
  Behavioral techniques/ الفنيات السلوكية: ج

 (7111؛ )إبراهيم, (0113)الشناوي,  من ل  ك يرى 
 السلوكية ومنها:  الفنيات يعتمد على أن العالج السلوكي املعريف
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من اجللسات  ما تعلمه املريض طبقالواجبات املنزلية: ليُ  -0
 يف املواقف احلياتية واالجتماعية.العالجية 

لتعديل منوذج سلوكي مباشر أو ضمين توفري النمذجة:  -7
 املريض.وسلوك  معتقدات وانفعاالت

التعبري عن و لتفهم دوافع ومشكالت املريض, لعب الدور:  -4
 املكبوتة. مشاعره الداخلية

, ى املريضاالسرتخاء: للتقليل من تأثري الضغوط النفسية عل -3
 مناسبة لألزمات.أفعاله فتكون ردود 

يُزود املريض مبفاهيم منظمة بشكل التغذية الراجعة:  -1
  .االستجابات اإلجيابية مستمر, بغرض تدعيم

يقوم بذلك املرشد أو املريض نفسه, التعزيز والعقاب:  -1
 جيايب.التفكري والسلوك اإلعلى  لتشجيعه

 الدراسات السابقة:
 أثر بدراسة هدفت إىل معرفة  (Collins, 1992)كولينز قام  

من  عينة على ,مقاومة الضغوط النفسيةيف الصالبة النفسية 
طبق و  ,سنة( 01-00أعمارهم ما بني )ترتاوح  ( مراهقاً 774)

 تأثري عن وكشفت الدراسة ,عليهم مقياس الصالبة النفسية
 ختفيف الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي. الصالبة يف

( دراسة Williams et.al,1992) نو وآخر كما أجرى ويليامز 
 لصالبة والصحة اجلسميةوا ةلفحص العالقة بني أساليب املواجه

( طالبة, وتوصلت 40( طالبًا و)14لدى عينة من اجلامعيني )
إجيابيًا بأساليب املواجهة  النفسية الدراسة إىل ارتباط الصالبة

أو البحث عن الدعم,  ,الفعالة كالرتكيز على املشكلة ومواجهتها
وكذلك ارتباط الصالبة املنخفضة باألساليب غري الفعالة 

 والتعرض لألمراض اجلسمية.
لية عاف لىسلطت الضوء ع اليت (Rice, 1997) رايسدراسة ويف 

فسية ختفيف الضغوط النبرنامج منظم للصالبة النفسية يف تطبيق 
 جامعية,طالبة ( 17) على عينة منوأجريت  اإلناث, ىلد

يف  يلعب دوراً الصالبة النفسية متغري أن إىل توصلت الدراسة 
 ختفيف الضغوط النفسية.ارتفاع تقدير الذات ويف 

الصالبة النفسية  أثر دراسة لفحص (0112خميمر ) وأجرى
 االكتئاب,الضغوط وأعراض  تقليلواملساندة االجتماعية يف 

أعمارهم  ترتاوح (طالبة 11, اً طالب 21اجلامعني ) عينة من ىلد
 النفسية,وطُبق مقياس الصالبة  .سنة( 73-01ما بني )

وأحداث احلياة الضاغطة, واملساندة االجتماعية, واالكتئاب. 
عالقة ارتباطية موجبة دالة بني الضغوط وأظهرت النتائج وجود 

من  تقليلالاملساندة يف وفاعلية تدعيم الصالبة ب واالكتئاب,
كما وجدت فروق   النفسية,واحملافظة على الصحة حدة الضغوط 

لصاحل اإلناث يف و لصاحل الذكور يف الصالبة وإدراك الضغوط, 
 .املساندة االجتماعية

العالقة بني دراسة لبحث  (Gerson, 1998)جريسون كما أجرى 
 منعينة  ىلد الضغوط,واجهة مالصالبة النفسية ومهارات 

مقياس  واستخدم العليا,( طالبًا من طالب الدراسات 010)
الصالبة  مرتفعيأن  وتوصلت الدراسة إىل .النفسيةالصالبة 
عالقة سالبة بني الصالبة  ووجود فّعالة,مهارات مواجهة ميتلكون 

 والضغوط النفسية.
البة الص اليت تناولت (Michell, 1999)دراسة ميتشل أما 

 طالباً,( 14) ى عينة منالصحي لدالنفسية وعالقتها بالتوافق 
من  ديف احلاملرتفعة  الصالبة النفسية ليةعاف توصلت إىلفقد 

 نتنبأ بالصالبةوميكن أن  واجلسمية,األمراض النفسية والعقلية 
كأداة نفسية بني الطالب الذين يعانون من صعوبات  ةخفضنامل

 واالجتماعية واألكادميية. االنفعاليةيف اجلوانب 
العالقة بني إىل حبث ( 7117) عبد الصمددراسة  وهدفت

عينة من  ىاحلياة لد الديين ومعىن والوعي الصالبة النفسية
بني الصالبة  عن ارتباط موجب دالكشفت الدراسة و  اجلامعيني,

فروق دالة يف أبعاد الصالبة ووجود  احلياة,والوعي الديين ومعىن 
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 يف مقياسي بالدرجاتبالصالبة  ؤميكن التنب كما  الذكور,لصاحل 
 .والوعي الديين احلياة معىن

 فحص العالقة بني فهدفت إىل( 7117البهاص )أما دراسة 
وتكونت العينة من  النفسي, واإلجهاد املرتفعة الصالبة النفسية

 14معلماً,  21معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة )من  (033)
من  تقللأن الصالبة النفسية  وتوصلت الدراسة إىل .معلمة(

  لألحداث,السليب  املعريف الناتج عن اإلدراك باإلجهادالشعور 
يف التكيف والتعايش مع اآلخرين  اً إجيابي اً كما أن هلا تأثري 

  الشعور بالتوافق النفسي. ومن مث األزمات,ومقاومة 
أثر  (Maddi, et. al, 2002)ن يدراسة مادي وآخر  وتناولت

( جامعيًا مبتوسط 14) ةى عينلدالتدريب على الصالبة النفسية 
( و 31)جتريبية = , قسمت إىل  جمموعتني( عاماً 71عمري )

الصالبة  وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى(. 14ضابطة=)
 .يف القياس البعدي والتتبعيالنفسية لدى اجملموعة التجريبية 

أثر  فتناولت (Vickie, et. al, 2003) ينأما دراسة فيكي وآخر 
الصالبة  مستوى رفع اسرتاتيجيات احلد من الضغوط يف تطبيق

جتريبية  إىل جمموعتنيوقسمت العينة  .النفسية يف مكان العمل
لصالبة النفسية ل التأثري اإلجيايب عنالنتائج  وأسفرت وضابطة,

واألحداث  قدرة الفرد على التعامل مع اإلجهاداملرتفعة يف 
 يف العمل.  الضاغطة
أثر العوامل إىل فحص  (Marie, 2005) يمار دراسة  وهدفت

 حتقيق الصحة النفسية كالصالبة والتفاؤل والتشاؤم يفالشخصية  
الصالبة النفسية, )املقاييس  توطُبق فرداً,( 741) على عينة من

وأسفرت النتائج عن عالقة  .(معىن احلياةو التفاؤل والتشاؤم, و 
وتأثريها اإلجيايب على الوجدان  النفسية,الصالبة بالصحة 

 .والتفاؤل والتواصل مع اآلخرين
دراسة  (Judkins et.al, 2006) نو خر آأجرى جادكينز و كما 

لدى عينة من  واملرض,تناولت عالقة الصالبة النفسية بالضغوط 

الصالبة النفسية,  مقياسي( ممرضة, واستخدمت 101)
ن التدعيم يف بيئة العمل أوالضغوط املكتسبة. وأوضحت النتائج 

املواجهة  والتدعيم الذايت باإلضافة إىل الصالبة النفسية ومهارات
 ملواجهة الضغوط واملرض.شخصية الفعالة تعد كمتغريات 

تناولت العالقة بني ف (Iba Debra, 2007دبرا )دراسة إبا أما
لدى عينة من  اآلخرين,الصالبة النفسية وقلق التحدث أمام 

وأسفرت  باخلطابة,( طالبًا وطالبة يدرسون مقرر التواصل 011)
النتائج عن وجود ارتباط سليب دال بني الصالبة النفسية وقلق 

 خرين.التواصل االجتماعي والتفاعل مع اآل
( إىل معرفة فعالية برنامج إرشادي 7112وهدفت دراسة الدبور )

بصرياً  ( معاقٍ 711) عينة منالصالبة النفسية لدى  لتحسني
من اجلنسني. وتوصلت الدراسة إىل  املبصرين,من ( 011و)

أفراد العينة يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى فعالية الربنامج 
ن مستوى الصالبة النفسية إ, كما يف القياس البعدي والتتبعي

   لدى اإلناث أكثر من الذكور.
 ( دراسة هدفتSalvator et.al, 2009ن )و وآخر  وأجرى سالفاتور

دور الصالبة النفسية وما تتضمنه من إقدام ودافعية  إىل تأكيد
ىل إ وتعديلها املواقف احلياتية الضاغطة يفوقوة نفسية للتحكم 

من على عينة  اإلجيايب,والتغيري  تطورالة للمصادر وفرص فعّ 
 ة:اآلتياملقاييس واستخدم الباحثون  .ياً جامعطالبًا ( 111)
وأوضحت  (. اليأس والقلق والكآبةالعدوان, الصالبة النفسية, )

اليأس و بني الصالبة النفسية  السليبنتائج الدراسة االرتباط 
بني و كما وجد ارتباط إجيايب بينها   العدوان,إىل والقلق وامليل 

 التفاؤل.
( إىل معرفة أثر أسلوب 7107وهدفت دراسة عبداجمليد وزهران )

( 07) الصالبة النفسية لدى عينة من مستوى القصة يف رفع
من الصف اخلامس والسادس يتيمًا معاقًا جسديًا طالبًا 

وكشفت الدراسة عن وجود حتسن دال إحصائيًا يف  االبتدائي,
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أفراد درجات الصالبة النفسية بعد تطبيق أسلوب القصة على 
 اجملموعة التجريبية.

( فتناولت أسلوب مواجهة 7107الشرياوي ) دراسةأما 
لدى  النفسية,الضغوطات النفسية احلياتية وعالقتها بالصالبة 

وطُبق مقياس أساليب مواجهة أحداث  .( أرملة11عينة من )
 وبينت النتائج النفسية,احلياة اليومية الضاغطة واستبانة الصالبة 

وجود تأثري للصالبة النفسية على أسلوب التكيف اإلجيايب مع 
وكذلك وجود فروق  األرامل,الضغوط الذي كان سائدًا لدى 

 يف مستوى الصالبة تبعاً للمستوى التعليمي. ةدال
أثر الصالبة  معرفةهدفت إىل ف( 7107دراسة حممد ) وأّما

لدى عينة من  الضاغطة,النفسية يف مواجهة أحداث احلياة 
 سنة(,11-71بني ) رتاوح أعمارهن مات معلمة,( 704)

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة سالبة بني أحداث احلياة 
 وكذلك وجود النفسية,بأبعادها املختلفة وبني الصالبة  السلبية

فروق يف الصالبة النفسية بني احلاالت الطرفية األكثر ارتفاعاً 
 على مقياس أحداث احلياة الضاغطة لدى املعلمات.

فهدفت إىل فحص عالقة ( 7107دراسة عبداللطيف ) أما
لدى  .الصالبة النفسية ببعض أساليب مواجهة الضغوط النفسية

 التعلم تراوحت أعمارهم ما يمن بطيئ ( طفلٍ 011عينة من )
عدم وجود ارتباط بني  وأوضحت النتائج عاماً,( 07-1بني )

 مهات على مقياس الصالبة النفسية بأبعاده ودرجاتدرجات األ
التعلم على مقياس أساليب مواجهة  يأبنائهن من األطفال بطيئ
 الضغوط بأبعاده الفرعية.

 التعليق على الدراسات السابقة:
اسات السابقة املتعلقة مبتغريات عرض للدر بعد تناول  

 تسلسل الزمين هلا يتضح:لل وفقاً الدراسة احلالية 
اتفقت معظم الدراسات السابقة على اختالف عيناهتا يف  -0

الضغوط  ةاملرتفعة مبقاومة وخفض حد ارتباط الصالبة النفسية
 احلياتية والشعور باالكتئاب, وأثرها اإلجيايب على الصحة النفسية

(؛ Williams et.al, 1992) (Collins, 1992)واجلسدية كدراسة
(Rice, 1997) ,(؛ 0112؛ )خميمر(Gerson, 1998) ؛

(Michell, 1999)  ,البهاص( (؛ )7117؛Marie, 2005.) 

أثر التدريب على الربامج  بفحصالدراسات اهتمت بعض  -7
تعديل  بة النفسية, مما يدل على إمكاناإلرشادية يف تنمية الصال

بعض االضطرابات النفسية باستخدام إجراءات تربوية عالجية 
 ,Rice) من السهل تطبيقها يف املؤسسات ذات العالقة, كدراسة

 ؛(Vickie, et. al, 2003) ؛(Maddi, et. al, 2002)؛ (1997
 (.   7107)عبداجمليد وزهران,  ؛(7112 ,الدبور)
( 111-07) بنيما تنوع حجم العينات للدراسات السابقة -4

كدراسة   اً متوسطفيها أن معظمها كان حجم العينة  غري ,فرداً 
(, Iba Debra, 2007) (؛Marie, 2005)(؛ 7117)البهاص, 

؛ (Michell, 1999)كدراسة   وبعض العينات كان حجمها قليالً 
(Rice, 1997)(؛ )عبداجمليد وزهران, 7107, ؛  )الشرياوي

(, ولعل ذلك يرجع إىل  األدوات واملقاييس املستخدمة 7107
 الوصفي والتجرييب. ما بنيفيها  واملنهج املتبع راسةالديف 
بعض الدراسات أظهرت وجود ارتباط دال بني مستوى -3

الصالبة النفسية املرتفعة والدعم االجتماعي كدراسة )خميمر, 
 ةوكذلك مهارات املواجه (,Judkins et.al, 2006(؛ )0112

 ؛(Gerson, 1998) (؛Williams et.al, 1992الة كدراسة )ع  فال

(Judkins et.al, 2006) ,(؛ )عبداللطيف, 7107؛ )حممد
(, وأيضًا املستوى التعليمي العايل كدراسة )الشرياوي, 7107
7107.) 

التنبؤ  مكانإكشفت نتائج بعض الدراسات عن   -1
باالضطرابات االنفعالية واالجتماعية واألكادميية والوعي الديين 

د من خالل مستوى الصالبة كدراسة اومعىن احلياة لألفر 
(Michell, 1999)( 7117, عبد الصمد؛.) 

    مما يدل  تتميز العينات يف الدراسات السابقة بتنوعها -1
  بعضهاف, ألفرادعلى أمهية الصالبة النفسية وتأثريها يف حياة ا
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 ركز على عينات من البالغني من طالب املرحلة اجلامعية 
؛ )خميمر, (Rice, 1997)(؛ Williams et.al, 1992كدراسة )

 ؛(Maddi, et. al, 2002) (؛7117, عبد الصمد(؛ )0112
((Salvator et.al, 2009.  من املعلمني فيها وبعضها كانت العينة

 .(7107(؛ )حممد, 7117)البهاص,  واملعلمات كدراسة
املعاقني بصريًا كدراسة  منفيها وبعض الدراسات كانت العينة 

يتام املعاقني جسديًا كدراسة األ (, أو من7112)الدبور, 
 ,Vickie) أو من املوظفني كدراسة (,7107)عبداجمليد وزهران, 

et. al, 2003)(, أو 7107أو من األرامل كدراسة )الشرياوي,  ؛
(, أو 7107ات التعلم كدراسة )عبداللطيف, من ذوي صعوب

  .(Judkins et.al, 2006من املمرضات كدراسة )
جيايب للصالبة أسفرت نتائج بعض الدراسات عن األثر اإل -2

عراض االكتئاب أالنفسية مع املساندة االجتماعية يف تقليل 
(, أو يف التكيف 0112كدراسة )خميمر, والتقليل من الضغوط  

(؛ )الشرياوي, 7117اآلخرين كدراسة )البهاص,  والتعايش مع
7107.) 

؛ (Marie, 2005)اتسقت نتائج بعض الدراسات كدراسة  -4
((Salvator et.al, 2009 ؛(Iba Debra, 2007)  على األثر اإلجيايب

للصالبة النفسية يف التفاؤل والتواصل مع اآلخرين وخفض 
( 7117, عبد الصمد(؛ )0112)خميمر,  تاأما دراس .القلق

لصاحل  على وجود فروق يف مستوى الصالبةا مفاتفقت نتائجه
( اليت جاءت نتائجها 7112خبالف دراسة )الدبور,  الذكور,

 .لصاحل اإلناث
 فروض الدراسة:

اجملموعة توجد فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات  -0
بني القياسني القبلي يف مقياس الصالبة النفسية التجريبية 

 ي.والبعد

توجد فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات اجملموعة  -7 
 بني القياسني القبلي والبعدي.التجريبية يف مقياس االكتئاب 

توجد فروق دالة إحصائياً يف متوسطات درجات اجملموعة ال  -4
بني القياسني القبلي الضابطة يف مقياس الصالبة النفسية 

 والبعدي.
توجد فروق دالة إحصائياً يف متوسطات درجات اجملموعة ال  -3

 بني القياسني القبلي والبعدي.الضابطة يف مقياس االكتئاب 
توجد فروق دالة إحصائيًا يف مقياس الصالبة النفسية بني  -1

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لصاحل 
 .اجملموعة التجريبية

دالة إحصائياً يف متوسطات درجات اجملموعة  ال توجد فروق -1
بني القياس البعدي والتتبعي  الصالبة النفسية مقياس التجريبية يف

 .)بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج
 منهج الدراسة واإلجراءات:

 أواًل/ منهج الدراسة:
تجرييب ال هشبدت الدراسة احلالية على املنهج اعتم

Experimental Method Quasi-عن فعالية برنامج للكشف 
لتنمية الصالبة  قائم على فنيات العالج املعريف السلوكي إرشادي

أفراد اجملموعة  املكتئبني كما تظهره درجاتالنفسية لدى 
كما اعتمدت   احلالية,يف الدراسة  مقياس االكتئابالتجريبية يف 

التجريبية مها: اجملموعة و الدراسة على التصميم ذي اجملموعتني 
 واجملموعة الضابطة بقياس قبلي وبعدي وتتبعي.

 العينة: ثانياً/
 :)أ( العينة االستطالعية )عينة التقنيني(

 ( طالبٍ 711نفسية واالكتئاب على )الصالبة ال اطُبق مقياس
جبامعة امللك  من املستوى الثاين والثالث والرابع واخلامس جامعي
اختريوا عشوائيًا من كليات الرتبية واآلداب والعلوم  سعود,

ملعرفة مدى وضوح تعليمات املقياس وفهم , واللغات والرتمجة
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, وحساب معاملي الثبات فقراته إلجراء التعديالت املناسبة
 والصدق للمقياسني.

 العينة األساسية:( ب)
( طالبًا من الذين وقعوا ضمن املستوى املرتفع يف 74اختري )

قياس االكتئاب واملستوى املنخفض يف مقياس الصالبة م
الدراسة يف ملشاركة اعلى ( طالبًا 01) فق منهماو  النفسية,

( سنة مبتوسط 74-01بني )ما وقد تراوحت أعمارهم , احلالية

(, وقسموا بالتساوي 1,24( واحنراف معياري )71,07) عمري
 إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.

 )ج( جتانس العينة:
متت اجملانسة بني اجملموعتني يف متغريات الدراسة )الصالبة 

ات الدميوجرافية )العمر الزمين, االكتئاب( وبعض املتغري  النفسية,
رقم دول اجلويوضح  .االقتصادي( ىاملستو املعدل األكادميي, 

 ( نتائج ذلك.0)
 .التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة وبعض المتغيرات الديموجرافية تينوعمتجانس المج( يوضح 1)جدول 

 مستوى الداللة U)قيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

 16474 776111 22611 1611 4 جتريبية الصالبة النفسية
 14611 2640 4 ضابطة

 
 االكتئاب

 16424 416111 21611 4621 4 جتريبية
 11611 4671 4 ضابطة

 
 العمر الزمين

  41611 01611 4 جتريبية
016111 

 
 11611 1631 4 ضابطة 16011

املعدل 
 كادميياأل

  20611 3611 4 جتريبية
746111 

 
 13611 3631 4 ضابطة 16270

املستوى 
 االقتصادي

  714611 01621 4 جتريبية
073611 

 
 711611 01671 4 ضابطة 16421

 
ويتضح من اجلدول السابق تكافؤ اجملموعتني التجريبية     

 والعمر,الصالبة النفسية واالكتئاب ) اتتغري املوالضابطة يف 
مستوى الداللة يف ف االقتصادي(,واملستوى  األكادميي,واملعدل 

 غري دال إحصائياً.هذه املتغريات 
 أدوات الدراسة:  ثالثاً/

 (7117الصالبة النفسية )إعداد: عماد خميمر  مقياس -0
 وصف املقياس:أ/

االلتزام ويتضمن  -0: بثالثة أبعاد هيعبارة ( 32يتكون من )
التحدي  -4عبارة.  (01التحكم ويتضمن )-7عبارة.  (01)

مستويات )دائماً,  ثالثةتقع اإلجابة يف و  عبارة (01ويتضمن )

وبذلك يرتاوح  درجة, (0-4بني )ما  بدرجاتأحياناً, أبداً( 
 ( درجة.030إىل  32) ما بنيلدرجات اجملموع الكلي ل

قام الباحث حبساب معامل الصدق  :املقياسصدق ب/ 
 :بطريقتني مها

صدق البناء: مت حساب معامل االرتباط بريسون بني  -0
كل بعد من األبعاد   ىاالستطالعية علألفراد يف العينة درجات ا

ما وتراوحت معامالت االرتباط  ,مقياسالثالثة والدرجة الكلية لل
 ىوهي دالة إحصائيًا عند مستو  ,(16113( و)16744) بني

يتمتع بدرجة عالية من  ملقياسوهذا يؤكد أن ا ,(1610)
 االتساق الداخلي.    
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( من املتخصصني 4رض املقياس على )صدق احملكمني: عُ  -7
للتأكد من مناسبتها لألهداف  ,علم النفس والصحة النفسيةيف 

إعادة صياغة بعض  وعليه مت, الدراسة اليت وضعت من أجلها
 العبارات لتناسب البيئة السعودية.

من  ثباتقام الباحث حبساب معامل ال ج/ ثبات املقياس:
 خالل:

 يبني جمموعبلغ معامل االرتباط االتساق الداخلي:  -0
أما  .(1,212العبارات الزوجية والعبارات الفردية للمقياس )

 باستخدام معادلة سبريمان براون (1,431)معامل الثبات فبلغ 
 وهو معامل مرتفع ودال إحصائياً.

معادلة ثبات ألفا كرونباخ: حبساب الدرجة الكلية وكل بُعد  -7
( مما يشري إىل 1,24بلغ معامل الثبات ) إذ, من أبعاد املقياس

 يوضح ذلك: اآليت, واجلدول ثبات املقياس
يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية وكل بُعد ( 2)جدول 

 للمقياس
 معامل ألفا كرونباخ األبعاد
 1617 االلتزام

 1611 التحدي
 1613 الضبط

 1624 الدرجة الكلية للصالبة
 :بيك "الثانية" لالكتئابقائمة  -7

Beck  Depression Inventory-II  

 أ/وصف املقياس:
تتفق مع  وهي (7111, أعدها للبيئة العربية )غريب 

عراض االكتئاب يف الدليل التشخيصي واإلحصائي أ
مها  سنيويقيس بعدين رئي (,Dsm-IVلالضطرابات العقلية )

( بندًا من 70)من وتتكون  ,(الوجداين والبعد اجلسدي/املعريف)
ل بند عرضًا من أعراض االكتئاب, ويتناول ك تعدد,املاالختيار 

 ما بني ةتتدرج حبسب الشدة يف أربع عبارات, وترتاوح الدرج

ما جملموع الكلي للدرجات , وبذلك يرتاوح ا( درجات4-)صفر
  ( درجة.14 -)صفر بني

قام الباحث حبساب معامل الصدق من  ب/ صدق املقياس:
 خالل:

مت حساب معامل االرتباط بريسون بني كل  صدق البناء: -0
( 1,414) ما بني تراوحت إذ, لمقياسبعد والدرجة الكلية ل

  (.1610) ى( وهي دالة إحصائياً عند مستو 16271و)
 نيمتخصص( 4صدق احملكمني: مت عرض املقياس على ) -7

والصحة النفسية للتأكد من مناسبتها لألهداف علم النفس يف 
اليت وضعت من أجلها, وترتب على ذلك إعادة صياغة بعض 

 .ليةالعبارات لتناسب البيئة احمل
ثبات االختبار بطريقتني قام الباحث حبساب  ج/ ثبات املقياس:

 وهي: للتأكد من متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات
لك حبساب الدرجة الكلية وكل بُعد وذ :معامل ألفا كرونباخ -0

( وهي دالة عند 1,24)بلغ معامل الثبات  إذمن أبعاد املقياس, 
 (.1,10مستوى )

االتساق الداخلي: بلغت قيمة الثبات بطريقة التجزئة -7
 (.1,10( وهي دالة عند مستوى )1,210النصفية )

إعداد  )منالربنامج اإلرشادي لتنمية الصالبة النفسية  /4
 :الباحث(

 أمهية الربنامج:أ/ 

 ,Rice)(؛ Williams et.al, 1992)أشارت معظم نتائج الدراسات 

؛ )البهاص, (Michell, 1999)(؛ 0112؛ )خميمر, (1997
يف احلد من االضطرابات  أثر الصالبة النفسيةإىل ( 7117
 املكتئبنيومن هذا املنطلق طُبق الربنامج على  والعضوية,النفسية 

التفاعل اجهة ضغوط احلياة اليومية وكيفية مو أساليب  كساهمإل 
وتعديل بعض  املشكالت,والقدرة على حل  االجتماعي,

 .لديهم األفكار اخلاطئة
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 الربنامج اإلرشادي: إعدادب/ 
 يلسلوكلعالج املعريف الاألسس النظرية على  طالعباال 

اليت و  والدراسات السابقة الثالثة,أبعادها بوالصالبة النفسية 
وكذلك  النفسية,تخفيف االضطرابات ل هذا العالج طبقت

 : يأيت ما أمهها منو  النفسية,الربامج اليت اهتمت بتنمية الصالبة 
برنامج لتنمية اليقظة العقلية يف خفض أعراض االكتئاب / 0

 .(7104اجلامعة )الضبع وعلي,  بالنفسي لدى طال
السلوكي يف خفض برنامج للعالج العقالين االنفعايل /7

 (.7107االكتئاب لدى عينة من املعلمني )املغازي, 
/ برنامج لإلرشاد عرب الشخصي يف خفض مستوى االكتئاب 4

 (.7100لدى الشباب )عبد املنعم, 
/برنامج إرشادي لتحسني الصالبة النفسية ألمهات األبناء 3

 (.7100علي, املعاقني عقلياً )حممود و 
بة النفسية لدى املعاقني بصريًا )دبور, / برنامج لتنمية الصال1

7112.) 
 حتكيم الربنامج اإلرشادي:ج/ 

على  امت عرضه املقرتحة,الربنامج يف صورته جلسات بعد بناء   
 النفسية,والصحة من املتخصصني يف جمال علم النفس  مثانية

 اإلجرائية األهدافالنظرية و  األسسمن حيث  بداء املقرتحاتإل

 ما بنية اتفاق حصلت على نسبوقد  حتقيقها,سعى إىل تاليت 
٪ فأكثر 41حدد الباحث نسبة  إذ ,(٪011٪ إىل 41)

 لإلبقاء على اجللسة ضمن جلسات الربنامج.
 األهداف العامة للربنامج: د/ 

بأبعادها الثالثة )االلتزام, التحكم,  تنمية الصالبة النفسية
العالقة بني األفكار توضيح ب التجريبية,فراد اجملموعة ألالتحدي( 

 والشعور بأعراضالصالبة النفسية  اخنفاضغري العقالنية و 
وإحالل ُأخرى  لديهم,دحض أمناط التفكري اخلاطئة و االكتئاب 

ضغوط احلياة  ليتمكنوا من مواجهة وواقعية,أكثر عقالنية 
 وإحباطاهتا.

( طالب 4عينة من )على  طُبقالفئة املستهدفة من الربنامج: هـ/ 
ويعانون من أعراض  الصالبة النفسية منخفضي جامعيني

مقياسي الصالبة النفسية يف  درجاهتمظهرها تكما   االكتئاب,
   .واالكتئاب يف هذه الدراسة

 (. أسبوعياً  انجلستجلسة ) 01عدد اجللسات: و/ 
 . ( دقيقة11- 11) ما بنييرتاوح زمن اجللسة: ز/ 

 اآليت: يوضح اجلدول والفنيات املستخدمة جلسات الربنامجح/ 
 الربنامج اإلرشادي. وفنيات جلساتمضمون 

 
 جلسات البرنامج اإلرشادي والفنيات المستخدمة. مضامين( 3) جدول

 الفنيات المستخدمة الجلسة أهداف رقم الجلسة
ة على اخلطوط الرئيس فاقعلى اجملموعة التجريبية واالت التعرف 0

 للجلسات.
 التعزيز. -3. إشباع املطالب -4املناقشة.  -7. احملاضرة القصرية -0

 اخنفاضها,على  واآلثار املرتتبةالصالبة النفسية  التعريف مبفهوم 7-4
 أكثر واقعية.ف حتديد أهدا الضغوط,صادر مب التعريف

 .متثيل الدور -4املناقشة واحلوار العقالين.  -7الشرح والتوضيح.  -0
 الواجب املنزيل. -1 التعزيز والتغذية الراجعة. -3 

ل حل القرار,اختاذ و  النفس,الثقة يف  تعزيز يتالتدريب على مهار  3-2
 املشكالت.

لعب  -4. املمارسة والتدريب على املهارة -7املناقشة واحلوار.  -0
األفكار غري  دحض -1 النمذجة. -3الدور ومتثيل الدور املنعكس. 

 الواجب املنزيل. -1 التعزيز والتغذية الراجعة. -2العقالنية.
 

4-1 
 الصدر, الرقبة, الرأس, اليدان,االسرتخاء العضلي ) ىالتدريب عل

 اجلسم(.كامل  البطن,
التعزيز والتغذية  -4متثيل الدور.  -7الشرح والتوضيح.  -0

  نزيل.الواجب امل -3الراجعة.
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01-00 

( تعديل البنية املعرفية للفرد )التدريب على إعادة التقييم املعريف
 إلقاء التعليمات للذات.و 

دحض األفكار  -3احملاضرة.  -4املناقشة واحلوار.  -7التعزيز.  -0
 .الواجب املنزيل -1التغذية الراجعة.  -1غري العقالنية.  

 
 

07- 01 

ومواجهة الضغوط  ,الثالثةالصالبة النفسية بأبعادها  تطويرطرق 
احلياة اليومية, والتعرف على األفكار غري املنطقية اليت  وإحباطات

, واإلميان باهلل, ومنطقيةواستبداهلا بأفكار أكثر عقالنية  هاتضعف
 وبالقضاء والقدر.

متثيل الدور  -4املناقشة واحلوار العقالين.  -7الشرح والتوضيح.  -0
دحض األفكار -1(. ABCفنية ) -1التعزيز والتغذية الراجعة.  -3

 الواجب املنزيل. -2 غري العقالنية.

 
02 

 
, وكيفية مواجهة التدريب على دحض وتفنيد املعتقدات اخلاطئة

 .الضغوط اليومية بطرق إجيابية

الواجب  -4املناقشة واحلوار العقالين.  -7والتوضيح. الشرح  -0
دحض  -1التعزيز والتغذية الراجعة.  -1متثيل الدور.  -3املنزيل. 

 التخيل االنفعايل. -2األفكار غري العقالنية. 
 

04 
  

 التدريب على مهارة معرفه الذات )فهم النفس(.
متثيل الدور.  -4املناقشة واحلوار العقالين.  -7الشرح والتوضيح.  -0
 -1دحض األفكار غري العقالنية.  -1التعزيز والتغذية الراجعة.  -3

 الواجب املنزيل. -4 التخيل االنفعايل. -2األحاديث الذاتية. 
تطبيق  ,حبفل مبسطكيفية حتقيق الذات, التقييم وإهناء اجللسات  01

 واالتفاق على موعد للقياس التتبعي. القياس البعدي,
 الدعابة. -4التعزيز والتغذية الراجعة.  -7احملاضرة واملناقشة. -0

 
 تقومي الربنامج اإلرشادي:ط/ 

 ة:اآلتيخالل الطرق وذلك من   
يف  التعرف على استجابات أفراد اجملموعة التجريبية -0

 تقييم اجللسات.استمارات 
 لصالبةمستوى اس قاالربنامج يُ بعد تطبيق  التقومي البعدي: -7

 الضابطة والتجريبية. لمجموعتنيلواالكتئاب  النفسية
من التقومي البعدي مت  شهرينمرور بعد  التقومي التتبعي: -4

 مقياس الصالبة النفسية على اجملموعة التجريبية.تطبيق 
 األساليب اإلحصائية: رابعاً/

اخلصائص العمرية املتوسطات واالحنرافات املعيارية: لوصف   -0
 لعينة الدراسة.

لفروق بني ا: لفحص Test Wilcoxonاختبار ولكوكسن  -7
  .البعدي لكل جمموعةو القبلي  نيالقياس

لفحص  :Mann-Whitney-U Testوتين  –اختبار مان  -4
الضابطة و التجريبية  تنيداللة الفروق بني متوسط درجات اجملموع

 .(7113هاشم, . )أبو يف القياس القبلي والبعدي
 نتائج الدراسة وتفسريها: 

ينص هذا الفرض على أنه:  نتائج اختبار الفرض األول: -0
توجد فروق يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف ))

 ((.مقياس الصالبة النفسية بني القياسني القبلي والبعدي
مت استخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامرتي املتمثل يف اختبار 

املرتابطة )غري املستقلة(  للعينات Test Wilcoxonولكوكسن 
لداللة الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية بني 

 :اآليت (3القياسني كما هو يف اجلدول رقم )
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 القبلي والبعدي في مقياس الصالبة النفسية. بين القياسين متوسطات رتب المجموعة التجريبية ( يوضح الفروق في4)جدول 
 الداللة اتجاه مستوى الداللة  z قيمة الموجبة متوسط الرتب السالبة الرتب متوسط القياس أبعاد الصالبة النفسية

قبلي /  االلتزام
 بعدي
 4ن = 

 لصاحل القياس البعدي **16111 76117 1611 3611

قبلي /  الضبط والتحكم
 بعدي
 4ن = 

 لصاحل القياس البعدي **16111 76142 1611 3611

قبلي /  يالتحد
 بعدي
 4ن = 

 لصاحل القياس البعدي **16111 76141 1611 3611

قبلي /  الدرجة الكلية
 بعدي
 4ن = 

3611 1611 76411  
16111** 

 لصاحل القياس البعدي

 
القيم دالة إحصائياً مجيع تلك أن  ويتضح من اجلدول السابق

( مما يشري إىل االختالف يف 1 ,10عند مستوى داللة )
متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس الصالبة 

 النفسية. 
نتائج اختبار الفرض الثاين: ينص هذا الفرض على أنه:  -7
توجد فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات اجملموعة ))

 ((.االكتئاب بني القياسني القبلي والبعدي التجريبية يف مقياس

مت استخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامرتي املتمثل يف اختبار 
املرتابطة )غري املستقلة(  للعينات Test Wilcoxonولكوكسن 

لداللة الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية بني 
 :اآليت (1القياسني كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس االكتئاب. ( يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية5)جدول 
 الداللة اتجاه الداللة مستوى  Z قيمة الموجبة متوسط الرتب السالبة متوسط الرتب القياس االكتئاب مقياس

  / بعديقبلي  )الدرجة الكلية(

11, 1 3611 76144  

 لصاحل القياس البعدي **16111

القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  السابق أنويتضح من اجلدول 
( مما يشري إىل االختالف يف متوسطات رتب 1 ,10داللة )

 أفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس االكتئاب. 
الثالث: ينص هذا الفرض على أنه: نتائج اختبار الفرض  -4
ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات اجملموعة ))

الضابطة يف مقياس الصالبة النفسية بني القياسني القبلي 
 ((.والبعدي

 Test Wilcoxonمت استخدام األسلوب اختبار ولكوكسن     
طات املرتابطة )غري املستقلة( لداللة الفروق يف متوس للعينات
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 :اآليت (1اجلدول رقم )رتب أفراد اجملموعة الضابطة بني القياسني كما هو موضح يف 
 بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس الصالبة النفسية. ( يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة6)جدول 

 الرتب متوسط القياس أبعاد الصالبة النفسية
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 ال توجد فروق 16123 16371- 3602 7644 قبلي / بعدي االلتزام
 ال توجد فروق 16721 06014- 1607 7611 قبلي / بعدي الضبط والتحكم

 ال توجد فروق 16147 16141- 4617 3611 قبلي / بعدي التحدي
 ال توجد فروق 16414 16433- 3641 3611 قبلي / بعدي الكليةالدرجة 

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

 الصالبة النفسية.
ال توجد فروق ))نتائج اختبار الفرض الرابع: ينص على أنه:  -3

دالة إحصائياً يف متوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف مقياس 
 ((.االكتئاب بني القياسني القبلي والبعدي

املرتابطة  للعينات Test Wilcoxonمت استخدام اختبار ولكوكسن 
)غري املستقلة( لداللة الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة 

 (2الضابطة بني القياسني كما هو موضح يف اجلدول رقم )
 :اآليت

 ب.بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس االكتئا ( يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة7)جدول 
 الرتب متوسط القياس مقياس االكتئاب

 السالبة
 متوسط الرتب

 الموجبة
 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 ال توجد فروق 16112 16341- 4644 3607 قبلي / بعدي )الدرجة الكلية(

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

 .االكتئاب
نتائج اختبار الفرض اخلامس: ينص هذا الفرض على أنه:  -1
توجد فروق دالة إحصائيًا يف مقياس الصالبة النفسية بني ))

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

 ,Mann-Whitney-U Testوتين  –مت استخدام اختبار مان 
( يوضح النتائج املتعلقة 4للعينات املستقلة, واجلدول رقم )

 بذلك.
 

 والضابطة في القياس البعدي للصالبة النفسية.( يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية 8)جدول 
أبعاد الصالبة 

 النفسية
 قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب القياس

U 
مستوى 
 الداللة

 اتجاه
 الفروق

  16111 011611 07611 4الضابطة ن =  االلتزام
1611** 

لصاحل اجملموعة 
 41611 3611 4التجريبية ن =  التجريبية
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  16111 011611 07611 4 الضابطة ن = الضبط
1611** 

لصاحل اجملموعة 
 41611 3611 4التجريبية ن =  التجريبية

  16111 011611 07611 4الضابطة ن =  التحكم
1611** 

لصاحل اجملموعة 
 41611 3611 4التجريبية ن =  التجريبية

  16111 011611 07611 4الضابطة ن =  الدرجة الكلية
1611** 

اجملموعة لصاحل 
 41611 3611 4التجريبية ن =  التجريبية

السابق وجود فروق دالة إحصائيًا بني أفراد  من اجلدولويتضح 
 ميعاجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي جل

وهذا  التجريبية,لصاحل اجملموعة  أبعاد مقياس الصالبة النفسية
 .يدل على فعالية الربنامج اإلرشادي يف تنمية الصالبة النفسية

نتائج اختبار الفرض السادس: ينص هذا الفرض على أنه:  -1
ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف متوسطات درجات اجملموعة ))

)بعد  التجريبية يف الصالبة النفسية بني القياس البعدي والتتبعي
 ((. مرور شهرين( من تطبيق الربنامج

للعينات املرتابطة لداللة   Test Wilcoxonمت اختبار ولكوكسن   
الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية بني القياسني 

بعد مرور شهرين من  الصالبة النفسيةالبعدي والتتبعي يف مقياس 
( 1يف اجلدول )تطبيق الربنامج اإلرشادي, كما هو موضح 

 :اآليت
 البعدي والتتبعي في مقياس االكتئاب. ( يوضح متوسطات رتب المجموعة التجريبية بين القياسين9)جدول 

 مقياس
 االكتئاب

 الرتب متوسط القياس
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 / تتبعي بعدي االلتزام
 4ن = 

4631 3611 -06033 16031  
 ال يوجد فروق

 بعدي / تتبعي الضبط
 4ن = 

3611 3611 -06213 16121  
 ال يوجد فروق

 بعدي / تتبعي التحكم
 4ن = 

4611 3611 -16473 16231  
 ال يوجد فروق

 بعدي / تتبعي الدرجة الكلية
 4ن = 

1614 7621 -06214 16124  
 ال يوجد فروق

إحصائيًا بني  ةعدم وجود فروق دالويتضح من اجلدول السابق 
أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي, وهذا يدل 

  .على فعالية الربنامج واستمراريته
 مناقشة وتفسير النتائج:

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

الدراسات السابقة, باإلضافة إىل ربطها باألطر النظرية ملفاهيم 
 الدراسة.

 أواًل/ مناقشة نتائج الفرض األول:
)توجد فروق يف متوسطات  أنه على هذا الفرض ينص 

درجات اجملموعة التجريبية يف مقياس الصالبة النفسية بني 
القياسني القبلي والبعدي( دلت الدراسات السابقة كدراسة 
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(؛ Michell, 1999(؛ )Gerson, 1998(؛ )0112)خميمر, 
( على ارتباط الصالبة Marie, 2005(؛ )7117)البهاص, 

لذا ميكن بيًا بالشعور باالكتئاب, إجياالنفسية املنخفضة لألفراد 
رجاع التحسن يف مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد اجملموعة إ

التجريبية املتجانسة إىل تأثري جلسات الربنامج اإلرشادي من 
الواجبات املنزلية واملناقشة ومتثيل الدور كخالل اسرتاتيجيات  

كما أن التعريف مبصادر   . والتهيئة ملواجهة املوافقة الضاغطة
الضغوط احلياتية والتدريب على مهارات مقاومتها كتعزيز الثقة 
بالنفس ومهارة حل املشكالت وإعادة البناء املعريف وكيفية 

يف رفع مستوى الصالبة  ثرأله التفكري العقالين وفهم الذات 
 طريقة التفكرياجللسات االبتدائية أن فقد تبني يف  النفسية,
وهذا ما أكد عليه  النفسية,هلا تأثري سليب يف الصالبة  نيللمشارك

( يف أن تعديل اإلدراك السليب وإحالله بالتفكري 0113براهيم,إ)
فاالضطرابات النفسية غالبًا ما  النفسية,يدعم الصحة  اإلجيايب

 يصاحبها أساليب تفكري خاطئة.
ة على ومع حرص الباحث على توضيح اآلثار السلبية املرتتب

وبدعم من الفنيات  هلا,والبديل العقالين  العقالنية,فكار غري األ
اجملموعة التجريبية حتديد  ت( استطاعABCاملستخدمة كفنية )

غري العقالنية واالنفعاالت املصاحبة هلا العالقة بني املعتقدات 
ومن مث دحض تلك املعتقدات وإدراك قيمة  سلوكهم,وأثرها يف 

مما يعزز  الضاغطة,املعتقدات العقالنية لتطبيقها يف املواقف 
أكثر  ونخرين هلم فيشعر لديهم مفهوم الذات بزيادة تقدير اآل

  بأمهية البديل املعريف العقالين ملواجهة تلك الضغوط. 
أن  (Salvator et.al, 2009؛ )(Gerson, 1998)كما بنّي كل من 

الصالبة النفسية تكون باإلدراك املعريف والكفاءة يف مواجهة 
 بالرضا,األمر الذي يؤدي إىل الشعور  الضاغطة,املشكالت 

فتحدي األزمات يرفع من مستوى السيطرة على ردود األفعال 
األمر الذي جيعلهم يتطلعون لتنميتها من خالل  غري املرغوبة.

وتنفيذ توجيهات الباحث  اإلرشادي,االلتزام جبلسات الربنامج 
 لتحقيق أهدافهم وتعزيز ثقتهم بذواهتم.

رشادي اجلمعي يف تعزيز السلوكيات دور اإل ىننس كما ال
اإلجيابية ورفع الروح املعنوية والتفاعل االجتماعي ومفهوم الذات 

)خميمر,  وهذا ما أشارت إليه دراسة املرجوة,وحتقيق األهداف 
أمهية املساندة االجتماعية  ( يفJudkins et.al, 2006(؛ )0112
 مستوى الصالبة النفسية.يف رفع 

 مماكذلك يزيد من مهارات احلوار واالتصال والتعبري واملواجهة 
ينعكس إجيابيًا على مستوى الصالبة النفسية كما بينت ذلك 

 Judkins(؛ )Gerson, 1998(؛ )Williams et.al, 1992دراسة )

et.al, 2006ويريب  ,(7107(؛ )عبداللطيف, 7107مد, (؛ )حم
يف املشاركني الصرب واالعتماد على الذات وااللتزام باألدوار 
والتعبري عن املشاعر وفهم مشاعر الطرف اآلخر, وضبط 
االنفعاالت وإدراك انفعاالت اآلخرين خاصة مع تأثري التقييم 

 ,مةالذايت والتغذية الراجعة يف اكتساب اخلربات واملعارف الالز 
دراسة والتحكم يف املواقف املختلفة بتعديل السلوك, ويؤكد ذلك 

(Judkins et.al, 2006؛)  ,(؛ )عبداللطيف, 7107)حممد
ملواقف الضاغطة وما ا( يف أن الصالبة تؤثر يف تقييم 7107

تتضمنه من هتديد له أو تقديره لذاته, وكذلك يف اسرتاتيجيات 
 .ةواجهامل
ثر اإلجيايب للربامج اإلرشادية كأداة لتحقيق التوافق مما يعكس األ 

مبا تتضمنه من خربات وإتاحة الفرصة  واالجتماعي,النفسي 
لتدريب على السلوكيات اإلجيابية ملمارسة األفكار العقالنية وا

يحد من الشعور باإلحباط. وهذا يتفق مع ما جاءت به ف
الصالبة النفسية الدراسات السابقة اليت تناولت الربامج لتنمية 

 ؛(Maddi, et. al, 2002) (؛Rice, 1997ومنها ) لديهم

(Vickie, et. al, 2003)عبداجمليد  ؛(7112 ,الدبور) ؛(
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تنمية  نتائجها عن إمكانسفرت أ( واليت 7107وزهران, 
   عالجية.ألفراد باستخدام إجراءات تربوية الصالبة النفسية لدى ا

 الثاين:/ مناقشة نتائج الفرض ثانياً 
)توجد فروق يف متوسطات درجات  أنه والذي ينص على 

بني القياسني القبلي  االكتئاباجملموعة التجريبية يف مقياس 
جاءت هذه النتيجة مؤيدة ألمهية تنمية الصالبة  فقد والبعدي(,

النفسية وفعاليتها يف التقليل من أعراض االكتئاب لدى أفراد 
نون من االكتئاب قبل تطبيق اجملموعة التجريبية والذين يعا

 على) (Kobasa,1979,1983وهذا ما أكدته  اإلرشادي,الربنامج 
تأثري الصالبة اإلجيايب يف مواجهة الضغوط وختفيف وقعها لدى 
املكتئبني للحفاظ على صحتهم النفسية. فاألقوى صالبة أكثر 

 من غريهم. ةضبطاً داخلياً وسيطرة وكفاءة ودافعية ونشاطاً وواقعي
وقد وصل التحسن إىل أقصاه يف اجللسات األخرية بعد مرورهم 
خبربات الربنامج, فكانوا أقل اضطرابًا وأكثر تقديرًا لذواهتم 
بإدراكهم لكفاءهتم, وأصبح من الواضح مالحظة قدرهتم على 

والتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم وانفعاالهتم  األحداث تفسري
خالل تطور املشاركة من  وذواهتم واآلخرين بصورة مالئمة,

اإلجيابية للمتدربني كلعب الدور وإتقان الواجبات املنزلية 
ساهم  إذ ,واملناقشات املثمرة ومهارة حل املشكالت وغريها

الربنامج يف تعديل اجلوانب االنفعالية لدى املشاركني وتعديل 
, فالصالبة النفسية تقلل من هتيئة الفرد لإلصابة سلوكهم

التحكم يف االنفعاالت والثقة الذاتية يف القدرة باالكتئاب وتعزز 
خر ومساندته على مواجهة املشكالت, وفهم مشاعر الطرف اآل

 ,Judkins et.al(؛ )Merrell & Isava, 2005انفعاليًا واجتماعيًا )
2006). 

مما يعىن التأثري اإلجيايب لفنيات الربنامج يف تفاعلهم االجتماعي  
وتعديل معتقداهتم اخلاطئة  احلياتية,وتعميم خرباهتم يف املواقف 

اليت كانت تؤثر سلبًا يف تصوراهتم للمواقف وإدراكاهتم لذواهتم 
 باالكتئاب,وتؤدي هم إىل الشعور  هم,واآلخرين والبيئة احمليطة 

بب االضطرابات االنفعالية والسلوكية وجاء ذلك تس ومن مث
 (Beasley, et.al, 2003؛ )(Gerson, 1998)متوافقًا مع ما ذكره 

مع  ةرتفعة تؤثر يف أساليب املواجهيف أن الصالبة املعرفية امل
 كما أيد ذلك دراساتالضغوط احلياتية, مما ُيد من االكتئاب.  

(Marie, 2005 ؛)((Salvator et.al, 2009( ؛Iba Debra, 2007 )
ر اإلجيايب للصالبة النفسية يف الشعور بالتفاؤل اليت تناولت األث

 .والتواصل مع اآلخرين وخفض القلق
ومن هذه الفنيات اليت ركز عليها الباحث إلعادة تشكيل البناء 

ومساعدهتم على حتديد العالقة بني  للمسرتشدين,املعريف 
ومن  السلبية,الت والسلوكيات املعتقدات غري العقالنية واالنفعا

دحضها بعد التعرف على دوافعها ومقارنتها بالبديل العقالين  مث
من حيث خصائصها واآلثار املرتتبة عليها, وإدراك أمهية تبين 

للوصول إىل التوافق املعتقدات العقالنية والتعبري عنها يف األزمات 
 النفسي واالجتماعي:

  الفنيات االنفعالية كاكتساب املهارات والتقبل غري املشروط
ال ع  واحلوار الف حبرية,ئهم ومشاعرهم راآللمشاركني للتعبري عن 

 وإعادة صياغة املشكلة. الذات,مع 
 تعديل املعتقدات وبعدها يأيت دور الفنيات املعرفية يف 

(؛ 7117ربط )البهاص,  إذ واملناقشة,ت املعريف تشكالت  اخلاطئة,
( بني الصالبة النفسية املرتفعة والتكيف 7107)الشرياوي, 

وذلك لدورها يف  املكتئبني,والتوافق النفسي لألفراد  اإلجيايب,
 اإلدراك املعريف اإلجيايب لألحداث الضاغطة.

  ًلتأكيد على التعديل اإلجيايب للمعتقدات السلبية من اوأخريا
 الراجعة,والتغذية  الدور,خالل الفنيات السلوكية كلعب 

؛ (Rice, 1997من ) ل  كوهذا ما املح إليه   املنزلية,والواجبات 
(Wood, et.al, 2010( ؛)Kennard, et.al, 2009)  يف أن تطبيق

تصحيح لفنيات العالج املعريف السلوكي على مرضى االكتئاب 
معتقداهتم غري املنطقية وسلوكياهتم اخلاطئة وتعديل اجتاهاهتم 

 يساعد على تنمية الصالبة لديهم وخفض االكتئاب. 
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 :والرابع اً/ مناقشة نتائج الفرض الثالثثالث
ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف ) أنه على ناينص انذلوال

الصالبة  يمتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف مقياس
ويفسر . (بني القياسني القبلي والبعدي واالكتئاب النفسية

 ذلك درجاهتم يف ني  يف أن اجملموعة الضابطة كما ب ذلكالباحث 
يعانون من اخنفاض يف مستوى الصالبة  احلالية الدراسة يمقياس

هنم مل يتلقوا أي تدريبات إومبا  .أعراض االكتئابمن النفسية و 
لذلك مل يتغري مستوى الصالبة  اناهتممن معإرشادية للحد 

 ,Collins) فقد بنّي كل من  . النفسية واالكتئاب لديهم

أن  (Gerson, 1998) (؛Williams et.al,1992؛ )(1992
الصالبة النفسية املنخفضة ترتبط باالضطرابات النفسية  

كن معه التنبؤ مبدى شعور الفرد بالرضا مما مي كاالكتئاب,
 (.7117, عبد الصمد(؛ )Michell, 1999مستقباَل )والسعادة 

رشادي املستخدم يف الدراسة يدل على أمهية الربنامج اإل وهذا
االكتئاب لدى  خفضاحلالية يف رفع مستوى الصالبة النفسية و 

بتبصريهم بقيمة ذواهتم وقدرهتم على  التجريبية,فراد اجملموعة أ
مما قلل لديهم  االجتماعي,التأثري يف عاملهم وتفاعلهم 

 .وجعلهم يشعرون بالرضا املرغوبةاالنفعاالت والسلوكيات غري 
الفرضني جاءت مؤيدة لبعض الدراسات اليت  ينونتائج هذ 

أثر التدريب على الربامج اإلرشادية يف تنمية  بفحص اهتمت
تعديل بعض االضطرابات  مما يدل على إمكان النفسية,بة الصال

 ؛(Maddi, et. al, 2002) (؛Rice, 1997النفسية كدراسة )

(Vickie, et. al, 2003)عبداجمليد   ؛(7112 ,الدبور) ؛(
 (.7107وزهران, 

اجملموعة  يالنتيجتني من خالل عدم تلق اتنيوميكن تفسري ه
 ةفلذا مل تظهر فروق دال اجتماعية,الضابطة ألي دعم ومساندة 

فقد  درجاهتم,بني القياسني القبلي والبعدي يف متوسطات 
أوضحت بعض الدراسات وجود ارتباط دال بني مستوى 

 Judkinsالصالبة النفسية املرتفعة والدعم االجتماعي كدراسة )

et.al, 2006,)  من الضغوط  وحدةويف تقليل أعراض االكتئاب
اجملموعة الضابطة مل يتعرضوا  أن ومبا (.0112كدراسة )خميمر, 

رشادي فإن مستوى مهارات املواجهة الفعالة لفنيات الربنامج اإل
ة إجيابياً فالصالبة النفسية املرتفعة مرتبط لديهم,ما زالت حمدودة 

(؛ Williams et.al, 1992الة كدراسة )ع  مبهارات املواجهه الف

(Gerson, 1998( ؛)Judkins et.al, 2006 ,؛ 7107(؛ )حممد)
املشاركة مما جعلهم ُيجمون عن  (7107)عبداللطيف, 

 يئةاالجتماعية لسيطرة األفكار اخلاطئة حنو ذواهتم واآلخرين والب
لديهم االنفعاالت والتصرفات السلبية اليت  ذلك عززف ,احمليطة

 أبقت على مستوى االكتئاب لديهم.
التنبؤ باالضطرابات  كشفت نتائج بعض الدراسات إمكان  فقد

ل ياة لألفراد من خالاالنفعالية واالجتماعية واألكادميية ومعىن احل
عبد )؛ (Michell, 1999)مستوى الصالبة النفسية كدراسة 

 (.7117, الصمد
وكذلك أكدت بعض الدراسات على األثر اإلجيايب للصالبة 
النفسية يف التكيف والتعايش مع اآلخرين كدراسة )البهاص, 

(. ويف الشعور بالتفاؤل والتواصل 7107, (؛ )الشرياوي7117
 Salvator)؛ )(Marie, 2005)مع اآلخرين وخفض القلق كدراسة 

et.al, 2009. 
 العينة,النتيجتني من خالل خصائص  اتنيتفسري هكما ميكن 

فالعمر الزمين لعينة الدراسة وكذلك املرحلة التعليمية هي فرتة 
حرجة ملا متثله من مفرتق الطرق بني حياة االعتمادية وبدء 

واختالف  الذاتية,خرين والشعور باملسؤولية االستقاللية عن اآل
طبيعة التعليم اجلامعي عن التعليم العام وارتباطه باملستقبل 

من الضغوط احلياتية اليت كل مزيدًا كل ذلك ش  املهين,والعمل 
ولقد أوضح كل من  . ألقت بكاهلها على اجملموعة الضابطة

(Kobasa & Maddi, 1982( ؛)Salvator et.al, 2009 أن )
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اعتقاد الفرد بأن ما يتعرض له من مواقف ال يعد هتديدًا له بل 
 يبمراحل النمو املختلفة ُيفزه على اإلقدام والتغيري اإلجيا تتطلبه

  .التأثريات النفسية السلبية ةدون الشعور حبد
ألي برامج تدريبية أو عالجية  اجملموعة الضابطة ومع عدم تعرض

لتنمية الصالبة النفسية لديهم أصبحوا فريسة أكثر ألعراض 
بناء على االكتئاب, خاصة مع قصور دور األسرة يف تدريب األ

مهارات التفاعل االجتماعي حبجة أن املواقف احلياتية كفيلة 
 هو مطلوب منهم مطرقة ما ما بنيمستقباًل بتعليمهم, فأصبحوا 

اهتم احملدودة, لذا فهم أكثر وسندان إمكان وااللتزام بأدوارهم
لعدم منو إجيايب وتقدمي يف انفعاالهتم وسلوكهم وعلى  ةعرض

 Salvator(؛ )0112)خميمر, ؛ (Rice, 1997)كل منذلك أكد  

et.al, 2009 أن للصالبة النفسية دورًا يف خفض حدة الشعور )
 باالكتئاب لدى طالب اجلامعة.

 اً/ مناقشة نتائج الفرض اخلامس:رابع
)توجد فروق دالة إحصائيًا يف مقياس  أنه والذي ينص على 

الصالبة النفسية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف 
ن أفراد اجملموعة إ. مبا القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية(

التجريبية قد شاركوا يف الربنامج اإلرشادي الذي يهدف أساساً 
خالل تدريبهم من  لديهم,إىل رفع مستوى الصالبة النفسية 

فمن املتوقع تفوقهم على اجملموعة الضابطة  املتنوعة,على فنياته 
 .مل يتلقوا أي برامج تدريبية إذ يف ذلك

وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع العديد من الدراسات اليت 
 (؛Rice,1997)تناولت املعاجلة التجريبية للصالبة كدراسة 

(Maddi, et. al, 2002)؛ (Vickie, et. al, 2003)الدبور) ؛, 
واليت ربطت بني األثر  (7107)عبداجمليد وزهران,  ؛(7112

ا يؤكد اإلجيايب للربامج اإلرشادية وتعديل االضطرابات النفسية, مم
 واقف التفاعلمعد الذي مهد للمشاركني على فعالية الربنامج امل

تعميم ذلك على املواقف احلياتية من ومن مث  االجتماعي اإلجيايب
خالل توفري الفنيات الداعمة لذلك طيلة جلسات الربنامج, 

تعديل البناء املعريف للمشاركني وربطه بالشعور  واملسامهة يف
إىل الطرق املثلى  هيأهتمباالرتياح والكفاءة وقيمة الذات, واليت 

لوكيات حباطات, والسثناء األزمات واإلأالبديلة لالنفعاالت 
القومية واملهارات الالزمة ملواجهة املواقف الضاغطة وأساليب 

وهذا ما أكد  ,التعامل العقالنية مع اآلخرين والتفاعل اإلجيايب
يف أن  (Salvator et.al, 2009؛ )(Gerson, 1998)عليه كل من 

الصالبة تكون باإلدراك املعريف والكفاءة يف مواجهة املشكالت 
الضاغطة, األمر الذي يؤدي إىل الشعور بالرضا, مما يعين تفوق 

, كما بّينت ذلك الذين أدركوا قيمة الربنامجاجملموعة التجريبية 
 ,Rice) ؛(Williams et.al, 1992)؛ (Collins, 1992) دراسة

 ,Michell) (؛Gerson, 1998(؛ )0112(؛ )خميمر, 1997

( واليت وجدت Marie, 2005(؛ )7117)البهاص,  ؛(1999
 عالقة بني الصالبة النفسية املرتفعة والتوافق النفسي.

كما يفسر الباحث وجود فروق لصاحل اجملموعة التجريبية يف 
الصالبة النفسية بعد تطبيق الربنامج نظراً لوجود قصور يف الربامج 
التدريبية اليت تتبناها املؤسسات االجتماعية والرتبوية ذات 

النواحي املعرفية واالنفعالية  علىنعكس ااألمر الذي  العالقة,
ويف  .توى الصالبة النفسية لديهمدى إىل خفض مسألألفراد و 
لخربة الالزمة يف مواجهة فراد اجملموعة الضابطة لأ رظل افتقا
احلياتية وعدم تعرضهم لفنيات الربنامج اإلرشادي املواقف 

 منخفضة,الصالبة النفسية  بقاءوالفرص التدريبية ساهم ذلك يف 
 مما يشري إىل حتقيق الربنامج للهدف الذي وضع من أجله.

التنبؤ باالضطرابات  إمكان إىلض الدراسات أشارت بع فقد
االجتماعية واالنفعالية من خالل مستوى الصالبة النفسية  

أما  .(7117, الصمد ؛ )عبد(Michell, 1999)كدراسة 
الصالبة النفسية املرتفعة فيصبح للفرد هدف يستطيع معه حتقيق 

واختيار اآللية املناسبة  واإلحباط,وحتمل الضغط  وقدراته,ذاته 
 ,Rice) (؛Williams et.al,1992) حلل األزمات والتكيف معها

(, وهذا ما Wanter,2007) ؛(Vickie, et. al, 2003) (؛1997
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جعل املشاركني من أفراد اجملموعة التجريبية ُيرصون على 
بالفرص  يطبقوناالنتظام يف جلسات الربنامج اإلرشادي و 

 التدريبية املتاحة فيه.
 اً/ مناقشة نتائج الفرض السادس:خامس

)ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف  أنه والذي ينص على 
متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف الصالبة النفسية بني 

. (د مرور شهرين( من تطبيق الربنامجالقياس البعدي والتتبعي )بع
تعرض اجملموعة التجريبية للخربات التدريبية واألنشطة  إن

والفنيات الداعمة يف الربنامج اإلرشادي ساهم يف التعديل 
كما مت تفسري ذلك   لديهم,ء املعريف وقيمة الذات اإلجيايب للبنا

وملعرفة حجم فعالية الربنامج ومدى  السابقة,من خالل الفروض 
إجراء  متلى املدى البعيد انتقال أثر التدريب واحلفاظ عليه ع

القياس التتبعي للمجموعة التجريبية بعد شهرين من القياس 
والذي من خالله ثبت استمرار تطور التأثريات اإلجيابية  البعدي,

 يف ذواهتم وتصرفاهتم وتصوراهتم لآلخرين والبيئة احمليطة.
مج الوقائية للربناوميكن تفسري ثبات اخلربات التعليمية والتدريبية و 

التدريبية والتدرج يف جللساته الزمنية املناسبة  دةمن خالل امل
وانتقاء الفنيات املناسبة ومالئمتها  فيها,مضامينها واألنشطة 

 ملوضوع الدراسة ومن أبرزها:
 ( فنيةABC اليت سامهت يف التغيري اإلجيايب اجلذري )

 مث ومناجملموعة التجريبية  املشاركني يف املستمر ملعتقدات
وذلك بالتعرف على املعتقدات اخلاطئة  وسلوكياهتم,انفعاالهتم 

ومن مث  الفرد,االضطرابات اليت تعرتي بودورها يف الشعور 
فيعتمد املشارك على ذاته  منها,دحضها واختيار البديل العقالين 

مما يفتح  حوله,يصبح أكثر سيطرة على األحداث من و يف ذلك 
ويكفل  واقعية,أكثر  افأمامه جماالت بديلة لتحقيق أهد

استمرارية التفاعل االجتماعي يف نطاق املعايري املقبولة والشعور 
شكل دافعًا قويًا الستمرار التحسن يف يُ  اذفه .بالرضا واالرتياح

؛ (Gerson, 1998)كما أكد على ذلك كل من   الصالبة,مستوى 

(Salvator et.al, 2009 يف أن الصالبة النفسية والكفاءة يف )
تؤدي إىل الشعور بالرضا وترفع  الضاغطة,مواجهة املشكالت 

 فيها. من مستوى السيطرة والتحكم
 ما فنيات التقبل غري املشروط واملناقشة اجلماعية وأداء أ

 وغريها,الدور والتعزيز والتغذية الراجعة والواجبات املنزلية 
 لوكيات اإلجيابية اليت منت مع التدريبفدعمت املعتقدات والس

 اجللسات,ثناء مواجهة املواقف احلياتية داخل وخارج أواملمارسة 
عن اإلحباطات  ونفسوان من جتارب زمالئهم و املشاركاستفاد  إذ

حل املشكالت خارج كمما سهل تطبيق املهارات   الداخلية,
 نطاق اجللسات بعيداً عن توجيه الباحث املباشر. 

 التوصيات:
تركيز الدراسات النفسية على املتغريات واجلوانب اإلجيابية  -0

 والعمل على تطويرها لدى الفئات العمرية املختلفة.
استخدام برنامج الدراسة احلالية يف املؤسسات املتخصصة  -7

 والعيادات النفسية للتخفيف من حدة االكتئاب.
ألنشطة الالمنهجية ربط برامج تقوية املهارات االجتماعية با -4

 خاصة صغار السن لتنمية الصالبة النفسية لديهم.
ية النفسية القائمة على االلتزام بأوامر ئنشر الثقافة الوقا -3

حباطات من خالل واالبتعاد عن نواهيه ملواجهة اإل اإلسالم
 اإلميان باهلل وقدره.

نشاء مراكز لإلرشاد النفسي داخل املدن لتقدمي اخلدمات إ -1
 النفسية والرتبوية املناسبة لألفراد.
 الدراسات والبحوث المقترحة:

 معىن احلياة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى املراهقني. -0
تصميم برامج إرشادية لتنمية الصالبة النفسية عند مدمين  -7

 املخدرات.
 دراسة عالقة الصالبة النفسية وجنوح األحداث. -4
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رها على الصالبة النفسية لدى دراسة مسات الشخصية وأث -3
 طالب املرحلة اجلامعية.

 
 

 المراجع
 أواًل/ المراجع العربية: 

(: العالج املعريف الكتئاب, أسسه النظرية وتطبيقاته 7111إبراهيم, زيزي, السيد )
 العلمية, القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.

املعريف احلديث أساليبه, (: العالج النفسي السلوكي 0113إبراهيم, عبد الستار)
 وميادين تطبيقه, القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.

(: الدليل اإلحصائي يف حتليل البيانات باستخدام 7113أبو هاشم, حممد السيد )
SPSS.الرياض: مكتبة الرشد , 

(: التعرض لإلساءة يف الطفولة وعالقتها بالقلق 7111البشر, سعاد عبد اهلل )
اضطرابات الشخصية احلدية يف الرشد, دراسات نفسية, واالكتئاب و 
 .301-411(, ص ص 4(, العدد )01مصر, جملد)

القته بالصالبة النفسية لدى وع ي(: النهك النفس7117سيد أمحد ) البهاص,
جامعة طنطا, اجمللد  ومعلمات الرتبية اخلاصة, جملة كلية الرتبية, يمعلم

 . 303-444(, ص ص 40األول, العدد )
(: التوجيه واإلرشاد النفسي بني النظرية 7111خلطيب, حممد عبداجلواد )ا

 (, غزة: مطبعة املقداد.7والتطبيق, ط )
(: مستويات الصالبة النفسية ومدى فعالية برنامج 7112دبور, أمحد حممد )ال

لتنميتها لدى املعاقني بصرياً, رسالة دكتوراه غري منشورة, كلية اآلداب, 
 جامعة املنوفية.

(: نظريات اإلرشاد والعالج النفسي, القاهرة: 0113الشناوي, حممد حمروس )
 دار غريب للنشر.

(: أسلوب مواجهة األرملة للضغوطات 7107الشرياوي أماين عبد الرمحن )
النفسية اليومية وعالقته بالصالبة النفسية, جملة العلوم الرتبوية والنفسية, 

 (, القاهرة.0(, ع )04مج )
(: فاعلية اليقظة العقلية يف خفض أعراض 7104حي وحممود, أمحد )الضبع, فت

, يرشاد النفسعينة من طالل اجلامعة, جملة اإلاالكتئاب النفسي لدى 
 .21 - 0(, ص ص 43مصر ,العدد )

(: فاعلية برنامج للعالج العقالين االنفعايل 7107املغازي, حامد سليمان )
رشاد املعلمني, جملة اإلب لدى عينة من السلوكي يف خفض االكتئا

 .724-742(, ص ص 41النفسي, مصر, العدد )

(: مقياس صالبة الشخصية, القاهرة: مكتبة 7100باظة, آمال عبد السميع )
 األجنلو املصرية. 

مفهوم الذات بالصالبة النفسية لدى املعاقني عالقة (: 7113جرب, حممد جرب )
ات الدميوجرافية, املؤمتر بصريًا مقارنة باملبصرين يف ضوء بعض املتغري 

 العلمي بكلية اآلداب, بين سويف, جامعة القاهرة.
(: الصالبة النفسية لدى األطفال, برنامج غزة للصحة 7101زقوت, مسري )

 النفسية. 
 الديين يالصالبة النفسية وعالقتها بالوع (:7117عبد الصمد, فضل إبراهيم )

ومعىن احلياة لدى عينة من طالب الدبلوم العام بكلية الرتبية باملنيا, 
دراسة سيكومرتية إكلينيكية, جملة الرتبية وعلم النفس, كلية الرتبية, 

 . (02)العدد      جامعة إملنيا,
(: الصالبة النفسية لألم وعالقتها ببعض 7107عبد اللطيف, شريين مممدوح ) 

لنفسية لدى األطفال بطيئي التعلم, جملة أساليب مواجهة الضغوط ا
 . 031(, ص 12(, العدد )01دراسات الطفولة, جملد )

(: فاعلية برنامج لإلرشاد عرب الشخصي يف 7100عبد املنعم, أمحد حممد )
خفض االكتئاب لدى عني من الشباب, رسالة دكتوراه غري منشورة,  

 كلية الرتبية, جامعة عني مشس.
(: فاعلية أسلوب القصة يف رفع الصالبة 7107هران, أمين )عبداجمليد, حممد وز 

النفسية لدى عينة من التالميذ اليتامى ذوي اإلعاقة البدنية, جملة كلية 
 . 41-12(, ص ص 7(, اجلزء )21الرتبية, جامعة املنصورة, العدد)

 (: الطب النفسي املعاصر, القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.7114عكاشة, أمحد )
 (: اهلوية والقلق واإلبداع, القاهرة: دار القاهرة. 7117, حممد إبراهيم )عيد

(: مقياس بيك لالكتئاب, القاهرة, األجنلو 7111غريب, عبد الفتاح, غريب )
 املصرية. 

(: العالج السلوكي احلديث أسس وتطبيقات, 7111حممد, عادل عبد اهلل )
 القاهرة: دار الرشاد.

الصالبة النفسية يف مواجهة أحداث احلياة الضاغطة (: 7107حممد, هبة حممد )
لدى عينة من املعلمات, رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, 

 جامعة عني مشس.
(: مدى فاعلية برنامج إرشادي لتحسني 7100حممود, ماجدة و علي, أمحد )

ت الصالبة النفسية ألمهات األبناء املعاقني عقليًا وأثره على تقدير الذا
(, ص ص 4(, العدد )70ألبنائهم, جملة الدراسات النفسية, جملد)

332-324. 
(: استبيان الصالبة النفسية "دليل االستبيان". 7117خميمر, عماد حممد )

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.
(: الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية, متغريات 0112خميمر, عماد حممد)

بني ضغوط احلياة وأعراض االكتئاب لدى الشباب وسطية يف العالقات 
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(, ص 1(, العدد )7اجلامعي, اجمللة املصرية للدراسات النفسية, اجمللد )
 . 711-721ص 
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Abstract:  The study aimed to develop a counseling program based on cognitive-behavioral therapy for enhancing the 
psychological hardiness of depressed individuals. The effect the program has on the alleviation of depression intensity and the 
retention of the effect after two months from the application were examined. A sample of 16 university students between 19 and 23 
were divided into an experimental and a control group, with 8 students each. The Psychological Hardness and Depression Scale was 
administered to the two groups as a pre- and post-test. The experimental group was then taught the counseling program. Statistical 
analyses revealed significant differences between the pre- and post-test mean scores of the experimental group on the Psychological 
Hardness and Depression Scale in favor of the posttest. The experimental group also outperformed the control group on the posttest. 
No significant differences were found between the mean scores of the experimental group on the Psychological Hardness and 
Depression posttest and delayed posttest.  
 
Key words: Psychological hardness, depression, cognitive-behavioral therapy, psychological disorders, positive psychology. 
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 في المملكة العربية السعودية   بالمرحلة االبتدائيةللصفوف العليا ياضيات المطورة ئية كتب الر مستوى مقرو 
 

 سمر بنت عبدالعزيز الشلهوب 
 أستاذ املناهج وتعليم الرياضيات املشارك

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 

 عبدالناصر محمد عبدالحميد عبدالبر 
 الرياضيات املساعد أستاذ املناهج وتعليم
 جامعة امللك سعود –كرسي العبيكان 
 جامعة املنوفية -وكلية الرتبية 

 عبدالعزيز بن محمد الرويس
 أستاذ املناهج وتعليم الرياضيات املشارك

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 
 هـ3/1/2121  وقبل بتاريخ -هـ32/23/2121 قدم للنشر

 
 
 
 

حتديـــد مســـتوى مقروئيـــة كتـــب الرياضـــيات املطـــورة للصـــفوف الـــائي العليـــا باملرحلـــة االبتدائيـــة   اململكـــة العربيـــة  إىلهـــدفل الدراســـة   المستتتت:ل  
ا وطالبــة ع طالب ــ066أناــ ع علــ  مســتوى مقروئيــة تلــك الكتــب. وتكونــل عينــة الدراســة مــ ك /نــو) كذكــرالالســعودية, وكــدلك دراســة أريــر مت ــ  ا ــتئف 

منــاطيف   اململكــة هــي الريــاا, جــد , الــدمام, عســ . وقــد توصــلل  بطريقــة عشــوائية مــ  أربــ للمرحلــة االبتدائيــة, ت ا تيــارهم  العليــا ةبالصــفوف الائريــ
ا لنتـائج ا تبـارات املقروئيـة املعـدة   الدراسـة وفق ـ هـو املسـتوى التعليمـي الائريـةنتائج الدراسـة إىل أن مسـتوى مقروئيـة كتـب الرياضـيات املطـورة للصـفوف 

%ع علـــ  15,15%ع, ك11,15%ع, ك16,06الرابـــ  واســـامس والســـاد  هـــيك :كانـــل النســـب املقويـــة ملقروئيـــة الكتـــب املطـــورة للصـــفوف  إذ, حلاليـــةا
الرتتيــب, كمــا توصــلل الدراســة إىل عــدم وجــود فــروا ذات داللــة إحصـــائية بــا متوســطي درجــات كــل مــ  الطــئب والطالبــات   ا تبــارات املقروئيـــة 

مراجعـة حمتـوى  , ومنهـا قرتحـاتب  واسامس والساد  االبتدائي ككل علـ  حـدةع. و  ضـول النتـائج السـابقة ت تقـدا بعـي التوصـيات واملالرا :للصفوف
 كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية والعمل عل  تعديل غ  املناسب منها.

 
 ائية.ات املطورة, املرحلة االبتدياملقروئية, كتب الرياضالكلمات المفتاحية  
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  مقتتدمتتتتة
يُعد الكتاب املدرسي دعامة أساسية تعتمد عليها         

  العملية التعليمية ىف حتقييف أهداف املنهج, ونظر ا ألمهيته 
العملية التعليمية واالعتماد عليه كمصدر رئيس للمعلومات 

ا م  عناصر تكوي  شخصية واسربات, كما يعد عنصر  
دانه فقد يدفعه إىل القرالة أو النفور وج  الطالب, ويؤرير 

  منها, وعليه فإن دراسة مقروئية الكتب املدرسية تفيد 
كل    تقدا كتب دراسية تتفيف ومستويات الطئب القرائية 

صف دراسي وذلك لتسهيل الفهم, وجتنب تعريضهم 
لإلحباط واليأ  كنتيجة لضعف الفهم وقلة التحصيل اليت 

تتناسب م  مستوى طئب الصف  تنتج ع  تقدا كتب ال
 املقدمة له.

 ا  ة جهود  السنوات األ   الرتبويهد اجملال شلقد و       
اسية بنصيب وافر م  وحظيل املناهج الدر  ,وتطورات كا ة
عادة النظر إوعليه قامل العديد م  الدول ب ,تلك التطورات

ما م  حاجات املتعل املناهج الدراسية لتصبح منسجمة  
ومبا يتفيف م   ,اجملتم  حنو التطور والتقدمحقييف تطلعات لتو 

يتطلب م   الدي مراأل ,واملعاي  القياسية العامليةاملواصفات 
حيددوا متطلبات العصر املناهج بصفة عامة أن  خمططي

 باقافة علمية ورياضية وتكنولوجية تؤهله إلعداد جيل مسلح
 .ع3661كالنعواش  , للعيش باقة واقتدار

ميال األداة  والدي املدرسيألمهية الكتاب  اونظر        
فقد تناولل بعي  ,التعليم والتعلم عملية  الرئيسة 

هبدف تطوير   املدرسيالبحوي والدراسات تقوا الكتاب 
ضول معاي  ومواصفات معينة ومنها دراسات كل م    

 ع,3666كالسعيد ,ع3660ليماتكع ع,3662كغنيم
 األ رىالدراسات ولل بعي كما تنا ع,3626كالشهري

 ع,3666كساملمال دراسات حتليل حمتوى املنهج 
 Dogbey ,ع3626 كواسروص اجلهوري ع,3666كشحاته

  وذلك هبدف الوصول إىل نتائج إجيابية تسهم  ,(2010)
 ,العملية الرتبوية املتعلقة هبا تطوير الكتب الدراسية وحتسا

تلك   ضعف جوانب القوة والوجتسيد صورة واضحة ع  
تواجه  اليتوكدلك الكشف ع  الصعوبات  ,الكتب

جل الطئب للوقوف عليها والعمل عل  مواجهتها م  أ
 .الوصول إىل عملية تعليم فعالة

 الدراساتبعي  أكدتسبيف فقد  عل  ما اوعطف        
لرياضيات وتعليم اال تيار اجليد حملتوى منهج ا أمهيةعل  

 والتطبيقات وحل املشكئت ,واملهارات الطئب املفاهيم,
وكدلك تقوا تعلم  ,والتأكيد عل  عملية تقوا املنهج ,..إخل

ضول أهداف املنهج واملتضم    الطئب للرياضيات 
ت حل املشكلة, وعمليا ,حل املشكئتو  رات,املها

 املنهج مليول وقدرات الطئب حمتوىمراعاة عل   والتأكيد
Stein, 2010)  ؛NCTM, 2010 ؛ (Stein, 2007 . 
سهل عملية وم  املسلم به أن يسر القرالة ي"

فالنص املقرول بيسر جيعل التفك   ,التعلم وتعدرها يعوقها
فإذا  ,ليصل مباشرة إىل املعىن املقصود يتخط  احلروف

ال حيصل عل  ا يفوا مهاراته فإنه صادف املتعلم نص  
  الئزم  أكار ما سهئ  وإذا صادفه نص   ,اإلفادة الكاملة منه

ستا  فإنه ميل م  قرالته ألن املادة الىت يتضمنها ال ت
ن هناك إوعليه ميك  القول  .ع52, 2660,كشحاته" ربته

قد يصاب هبا  اليتعئقة با النص املقرول وحاالت الفشل 
 عامة وم  مث ينعكس ذلكبصفة جمال القرالة   املتعلم 

 .لرياضياتاملواد األ رى ومنها ا  عل  جناحه وتفوقه 
 ع,2662كعم ةأبـــــو وقـــــد أكـــــدت دراســـــات كـــــل مـــــ        

ع علــــــ  أن مــــــ  أهــــــم 3662كالــــــزعي ,هـــــــع2125كالعمــــــري
دراسـتهم ملـادة الرياضـيات   تواجه الطـئب  اليتاملشكئت 

وكــدلك  وفهمهــا قــرالة املســائل اللفظيــة  ضــعفهم   تتماــل 
اإلجابــة عــ   عــدم قــدرلم علــ  ومــ  مث ,فهــم املطلــوب منهــا

علــ  حتصــيلهم  اممــا يــؤرير ســلب   ,فيهــا ملشــكلة الرياضــية الــواردةا
ع الســبب   3661يككمــا يرجــ  مقــدادي والــزع .الدراســي

تــدا القــدرة القرائيــة للطــئب   مــادة الرياضــيات إىل إمهــال 
ـــــال  منـــــاهج إعـــــداد معلمـــــي الرياضـــــيات وبـــــرامج تـــــدريبهم أرين
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رائيـــــة اسدمـــــة العئقـــــة بـــــا تـــــدريس الرياضـــــيات والقـــــدرة الق
والكتابية لدى الطلبـة, ومـدى تـأري  هـد  العئقـة   جنـاحهم 
  حتقيــــيف األهــــداف اساصــــة للمــــادة, األمــــر الــــدي أدى إىل 

   ئبتكــــون قناعــــة لــــدى املعلمــــا بــــأن تنميــــة قــــدرة الطــــ
ـــة دون  ـــة تقـــ  علـــ  عـــاتيف معلمـــي الل ـــة العربي القـــرالة والكتاب

 غ هم م  املعلما.
 لكتابا مقروئيةعل  مستوى  إن الوقوفف ولدلك      
يساعد املعلما م   إذ" .اضروري   ااملقدم يعد أمر   ياملدرس

غة املادة عرفة مصادر الصعوبة أن يعيدوا صيا ئل م
الفروا  يملقدمة بصورة تيسر صعوبتها وتراعالدراسية ا

كما  ,وتتفيف م  ميوهلم وحاجالمالفردية با الطئب 
ناسب م  القدرات تت اليت ا تيار طرا التدريس  يساعد 

ئمة ن ا تيار الكتب الصاحلة واملئإما ك ,القرائية للطئب
 لة لدى الطئب تعد م     األساليبللقدرة عل  القرا

الكتب  مقروئيةن مراعاة مستوى إكما  لدفعهم إىل القرالة,
املقدمة للطئب تزيد م  اهتمامهم بقراللا وقرالة غ ها 

 ع.211 ,3666كراشد ,"وفهمها
م  ا تئف الباحاا حول تعريف وعل  الرغم      

يتفقون عل  أهنا مناسبة املادة املقرولة  أهنم غ , املقروئية
للقارئ م  حيث السهولة أو الصعوبة, ومدى قابلية النص 
العلمي للقرالة بالنسبة للمرحلة العمرية للطئب الدي  

م   اواهتمام   اأعدت هلم, األمر الدي جيعلهم أكار اندماج  
 النص مما يؤدي إىل جناح عملية االتصال والتفاعل با

ن إكما  ع.230, 3665,هالقارئ واملادة املقرولةكجوارن
تربوية بال ة حيتاجها مؤلفو الكتب   حتديد  أمهيةللمقروئية 

 القارئحسب عمر  امواصفات املادة ل ة وعرض  
ادة التعليمية واحتياجاته النفسية ومنو  العقلي, حبيث تصل امل

ة م  املتعلما, وبدلك يتحقيف ال را م   نسبىل أكرب إ
وقد تزايدت   اآلونة األ  ة  كتابتها وتقدميها للقارئ,

لئرتباط الوريييف با ارتفا) مستوى  انظر   باملقروئيةالعناية 

اسية   مراحل الكتب الدر  مقروئيةالتحصيل الدراسي و 
  ع. 1, 3666جنادات,التعليم املختلفةك

عامل ساب محبلدلك أوصل العديد م  الدراسات         
للمستويات  والتأكد م  مناسبتها ,كتب الرياضيات  مقروئية
املراحل الدراسية  قبل اعتماد أي كتاب  , للطئبالعقلية 
ئية الكتب احلالية املقررة عل  وكدلك حساب مقرو  ,املختلفة

  تسفر عنهل ما ضو    الصفوف الدراسية املختلفة وتعديلها
 .ع3666,راشد ؛3666اللبودى, ؛3663,كالشيخ نتائجال

ولقد تناولل بعي الدراسات والبحوي السابقة       
مقروئية الكتب الدراسية  وحىت اآلن  ئل العقد املاضي

املختلفة   العديد م  الدول هبدف الوقوف عل  مدى 
 املراحل  مناسبة مستوى مقروئية تلك الكتب للطئب 

 Richard دراسة ريتشاردفقد هدفل  .الدراسية املختلفة

إىل ا تبار صدا معادلة فليش وكلومان ومعادلة  (2000)
لك للتنبؤ ديل وتشال اجلديدة كمقاييس للمقروئية, وذ

تدر  لطئب الكليات  اليتجنليزية مبقروئية كتب الل ة اإل
ع إىل قيا  3663كالبسيوادراسة كما هدفل   .اليابان  
قروئية كتب الل ة العربية املقررة عل  تئميد الصفوف م

مصر.   الدراسية م  الاالث إىل اسامس باملرحلة االبتدائية 
وتوصلل الدراسة إىل أن مستوى مقروئية كتب الصفوف 

ملستوى  ةالائرية األ  ة م  املرحلة االبتدائية غ  مئئم
 التئميد.
التعرف عل  هـع 2131دراسة الناجيكوتناولل      

ودرجة إشراكية كتاب الل ة العربية للصف  مقروئيةمستوى 
توصلل الدراسة إىل و  ,دولة اإلمارات  الساد  االبتدائ  

الطئب ال يستوعبون ما يقرلون حىت  ريلايأن أكار م  
ع 3662دراسة عامانككما تناولل   مبساعدة املعلم وإشرافه.

املقرر عل   قيا  مقروئية كتاب الدراسات االجتماعية
مصر, ومعرفة   تئميد الصف الاالث اإلعدادي األزهري 

عئقة مقروئية الكتاب مبستوى حتصيل التئميد للمفاهيم 
وقد توصلل نتائج الدراسة إىل صعوبة مقروئية  ,التارخيية
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ا با مستوى مقروئية ا إجيابي  الكتاب, وأن هناك ارتباط  
 يم التارخيية. الكتاب ومستوى حتصيل التئميد للمفاه

ع إىل قيا  مقروئية 3661دراسة سليمكوهدفل      
نصوص القرالة بكتاب الل ة اإلجنليزية املقرر عل  تئميد 

وقد أظهرت النتائج  ,مصر  الصف الاالث اإلعدادي 
صعوبة مستوى مقروئية نصوص القرالة املقررة عل  التئميد 

 يدادمق دراسةكما هدفل  . تبارات التتمةال وفق ا
ع إىل التعرف عل  مستوى مقروئية كتاب 3661كوالزعي

األردن, وأشارت   الرياضيات للصف اسامس األساسي 
النتائج إىل أن مستوى املقروئية جلمي  مستويات ا تبار  

كما أشارت النتائج إىل وجود   ,ا بشكل عامكلوز كان متدني  
وز مجي  مستويات ا تبار كل  فروا با البنا والبنات 

 لصاحل البنات.
 دراسة أيبالدراسات هدفل  لتلك اوامتداد       

إىل حتديد مستوى مقروئية كتاب األحيال  ع3665صليطك
للصف األول الاانوي   اليم , وكدلك كتاب 

لتاس  األساسي وعئقة العلومكوحدات األحيالع للصف ا
. وقد توصلل نتائج الدراسة ع أنا /لبكذكرنو) الطاذلك ب
كانل عند   إذكتاب األحيال   مقروئيةمستوى  اتد إىل

كتاب العلوم   مقروئيةكان مستوى     حااملستوى احملبط, 
دراسة وهدفل  للصف التاس  عند املستوى التعليمي.

إىل التعرف عل  مستوى مقروئية   Chavkin(2007) شافكا
بالواليات املتحدة  عيالالكيميال والفيزيال واألحككتب العلوم 

إىل أن مستوى  الدراسة وقد توصلل نتائج كية,األمري
اإلحباطي,    ىة كتب الكيميال كانل عند املستو مقروئي

جيدة  الفيزيال واألحيالكتب  حا كانل مستوى مقروئية
فقد   Zorbaz(2007)دراسة زوربازأما  ومناسبة للطئب.

هدفل إىل التعرف عل  مستوى مقروئية كتب الل ة الرتكية 
وتوصلل نتائج الدراسة  لة االبتدائية   تركيا,ف املرحصفو ل

إىل أن مستويات املقروئية لنصوص الكتب املقررة   الل ة 
 الرتكية كانل سهلة ومناسبة للتئميد.

ع إىل التعرف عل  3665دراسة غليونكهدفل و        
العئقة با مقروئية كتاب الفيزيال ومهارات التفك  العلمي 

لاانوي. وأشارت نتائج الدراسة لث الدى طئب الصف الاا
%ع م  عينة الدراسة تق  مقروئيتهم 56,2أن نسبةك إىل

%ع منهم عند املستوى 22,3  املستوى املستقل, ونسبةك
%ع   املستوى احملبط,  0,1التعليمي, ونسبة قليلة قدرهاك

كما أظهرت النتائج وجود فروا ذات داللة إحصائية با 
إلناي   ا تبار الكلوز لصاحل مستوى كل م  الدكور وا

 -Al-Khataybeh & Alدراسة اسطابية واملصريأما  اإلناي.

Massri(2008)  هدفل إىل التعرف عل  مستوى  فقد
جنليزية للصف العاشر ودراسة ب الل ة اإلامقروئية كت

 نتائج  عئقتها بنو) الطئب ومنطقة سكنهم. وقد توصلل
ب كانل منخفضة الكتالدراسة إىل أن مستوى مقروئية ا

دراسة أدينوا حا هدفل   املستوى احملبط.   ا و جد  
إىل تقوا كتب الل ة  Udenwa & Ikonta (2008) إكونتاو 
, بنيج يا والية الجو   املدار  الاانوية   جنليزية اإل

وتوصلل نتائج الدراسة إىل صعوبة مقروئية تلك الكتب, 
كتب الل ة واألدب   وأن هناك عدم توازن با تكامل ال

 املقررة.
إىل حتديد  ع3666سكينةك أيب كما هدفل دراسة       

مستوى مقروئية الكلمة واجلملة   الكتب املدرسية 
املطورةكالل ة العربية والرتبية اإلسئمية والرياضيات والعلوم 
واالجتماعياتع, م  الصف األول إىل الصف الراب  م  

. وقد توصلل النتائج إىل وجود مصر  املرحلة االبتدائية 
الكتب صعوبات  اصة مبقروئية الكلمة واجلملة   

ع إىل حتديد 3666كي دراسة اللبودوهدفل  .املدكورة
كتب الل ة العربية    مستوى مقروئية النصوص املقررة 

والدراسات االجتماعية والرياضيات والعلوم للصف اسامس 
املقروئية.  تمصر كما تكشفها معادال  االبتدائي 

وتوصلل الدراسة إىل أن مجي  الكتب الدراسية املقررة عل  
الصف اسامس االبتدائي ال تشج  التئميد عل  ممارسة 
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تلك الكتب   القرالة املستقلة, وأن النصوص املقررة 
أما    وجود مساعدة.يصعب عل  التئميد قراللا حىت 

ل  مستوى هدفل إىل التعرف ع ع فقد3666دراسة راشدك
عل  تلميدات  ةمقروئية كتاب املطالعة والنصوص املقرر 

مصر, وقد أظهرت   اإلعدادي األزهري  الاااالصف 
قد  –عينة الدراسة -نتائج الدراسة أن مجي  التلميدات

للمقروئية, مما يؤكد صعوبة هد   اإلحباطياملستوى   وقع  
 . هلبتها للمرحلة العمرية املقدمة النصوص وعدم مناس

دراسة لكرتوا, هدفل و  جمال التعليم اإل      
ع إىل حتديد معاي  إنقرائية النص الفائيف 3666عبدالئ ك

املكتوب بالل ة العربية, وكدلك حتديد مدى توافر معاي  
املقررات اإللكرتونية املنشورة عل  موق    النص الفائيف 

توصلل الدراسة إىل حتديد و مصر.   جامعة أسيوط 
النص  ريئرية حماور  اصة مبقروئيةا موزعة عل  عشري  معيار  

الفائيف هي بنال النص الفائيف, ووظيفة النص الفائيف, 
العامة لتوافر هد   وكان متوسط النسبوالعوامل الل وية, 

أما  .عل  الرتتيب %ع26%ع, ك25%ع, ك15كاملعاي 
هدفل إىل قيا  مستوى  فقد ع3626دراسة املطر ك

باململكة العربية  ب العلوم للصف األول املتوسطمقروئية كتا
توصلل نتائج الدراسة إىل أن غالبية أدال السعودية, و 

التئميد ضم  عينة الدراسة يق    املستوى اإلحباطي, 
باإلضافة إىل أن النصوص القرائية العلمية   الكتاب ليسل 

 متدرجة وفيف درجة مقروئيتها.
هـع 2122ك س وعبداحلميددراسة الشلهوب والروي أما    

حتديد مستوى مقروئية كتب الرياضيات  إىلفقد هدفل 
باملرحلة املتوسطة   اململكة العربية  ةاملطورة للصفوف الائري
 /راسة أرير مت   ا تئف النو)كذكرالسعودية, وكدلك د

نتائج أنا ع عل  مستوى إنقرائية تلك الكتب. وتوصلل ال
الرياضيات املطور لكل م  ئية كتاب إىل أن مستوى مقرو 

  لتعليمي, الصفا األول والااا املتوسط هو املستوى ا
ئية لكتاب الصف الاالث املتوسط كان مستوى املقرو   حا

توصلل الدراسة إىل وجود  هو املستوى اإلحباطي, كما
ع با 6,61داللة إحصائية عند مستوىكذات  فروا

ا تبارات  ب والطالبات  متوسطي درجات كل م  الطئ
ا هدفل دراسة وأ     وذلك لصاحل الطالبات.املقروئية, 
هـع إىل التعرف عل  مستوى مقروئية كتاب 2122القااميك

الرياضيات للصف األول املتوسط   اململكة العربية 
السعودية, وتوصلل النتائج إىل أن مستوى مقروئية الكتاب 

%ع 51,3حصل ما نسبتهك إذتق    املستوى التعليمي, 
%ع م  الدرجة 16م  الطئب عل  درجة أكار م ك

 الكلية ال تبار التتمة املستخدم
ويالحظ من خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة 

  يأتيما 
 اآلونة األ  ة بدراسة وحتديد تزايد اهتمام الباحاا   -

مستوى مقروئية الكتب الدراسية املختلفة   مجي  
تناولل بعي تلك الدراسات املراحل التعليمية, فقد 

املرحلة االبتدائية ومنها دراسات كل م  
هـع, مقدادي 2131ع, الناجيك3663البسيواك
 سكينة أيب ,Zorbaz(2007) ع,3661والزعيك

ع, كما تناولل دراسات أ رى املرحلة 3666ك
ع, 3662املتوسطة ومنها دراسات كل م  عامانك

 ع,3626ع, املطر ك3666ع, راشدك3661سليمك
   حا هـع 2122الشلهوب والرويس وعبداحلميدك

-Chavkin (2007) , Alتناولل دراسات كل م 

Khataybeh & Al-Massri(2008) ,Udenwa & 

Ikonta(2008), ع املرحلة الاانوية, 3665غليونك  
, Richard(2000)حا تناولل دراسات كل م 

 ع املرحلة اجلامعية.3666عبدالئ ك
الدراسات إىل صعوبة مستوى توصلل معظم تلك  -

مقروئية الكتب الدراسية وعدم مناسبتها للمتعلما 
ع, 3663مال دراسات كل م  البسيواك

ع, 3661ع, سليمك3662هـع, عامانك2131الناجيك
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 ع,3665صليطك أيبو ع, 3661مقدادي والزعيك
Chavkin (2007) ,Al-Khataybeh& Al-

Massri(2008) ,Udenwa & Ikonta(2008)يب, أ 
ع, 3666ك ع, راشد3666ع, اللبوديك3666سكينةك
الشلهوب والرويس ع, 3626املطر ك

  حا توصلل بعي هـع, 2122وعبداحلميدك
إىل مناسبة املستوى القرائي لبعي  األ رىالدراسات 

 Zorbazالكتب الدراسية مال دراسات كل م  

 ع.3665غليونك ,(2007)
تتمة   استخدمل بعي هد  الدراسات ا تبارات ال -

ال دراسات كل م  قيا  املقروئية م
,3662عامانكهـع,2131ع,الناجيك3663البسيواك

 ,Chavkin(2007)ع, 3661مقدادي والزعيك
ع, 3626املطر كع, 3666كأبوسكينةع,3665غليونك

  حا هـع, 2122الشلهوب والرويس وعبداحلميدك
قيا    نقرائية عتمد القليل منها عل  معادالت االا

 ,Richard(2000)اجلانب مال دراسات كل م   هدا
 ع.3661سليمك

 /اسات تأري  مت   نو) القارئكذكرتناولل بعي الدر  -
الدراسية مال أنا ع عل  مستوى مقروئية الكتب 

ع, 3661والزعىبك يدراسات كل م  مقداد
الشلهوب ع, 3665ع, غليونك3665أبوصليطك

توصلل تلك  إذهـع, 2122والرويس وعبداحلميدك
عل  البنا   ا تبارات  لدراسات إىل تفوا البناتا

 التتمة.
سات السابقة عل  مل يقتصر اهتمام البحوي والدرا -

رقية فقط, ئية الكتب الدراسية الو قيا  مستوى مقرو 
ا كما   دراسة لكرتونية أيض  بل تناولل املقررات اإل

 ع.3666عبدالئ ك
ننة مل تستخدم أي م  تلك الدراسات املقابئت املق -

م  الطئب والطالبات للوقوف عل  املستوى الفعلي 

سوى دراسة الشلهوب والرويس  ملقروئية الكتب لديهم
 هـع. 2122ك وعبداحلميد

 مقروئيةركزت معظم هد  الدراسات عل  العئقة با  -
 ,ومشكلة الفهم هلدا احملتوى الدراسياحملتوى   الل ة 

 رياضي عل ركزت الدراسات ذات العئقة باحملتوى الو 
وتوصلل إىل أن أحد  فهم املسائل اللفظية الرياضية,

فهم ذلك النو) م  املسائل   أسباب ضعف الطئب 
 .قرالة املفردات واجلمل  ضعفهم  يعود إىل

  تهامشكلة الدراسة وأسئل    
ورييقة تربوية تشمل جمموعة م   يميال الكتاب املدرس       

ت استخراجها  اليتياضية املعارف واسربات العلمية والر 
 شكل مكتوب أو مرسوم أو مصور يناسب   وتقدميها

عرا   ويتدرج  ,مستوى كل صف م  الصفوف الدراسية
ألعمار  اوفق   رف العلمية واملهارية والوجدانية,تلك املعا

 اوعقلي   التحقييف منوهم الشامل واملتكامل جسمي   ,ملتعلماا
تكيفهم م  ذالم ا حيقيف مبو  ,اوروحي   اواجتماعي   اونفسي  

العمل عل  رقي وتقدم اجملتم  وحتقييف و  ,وجمتمعهم
 .م  العملية التعليمية بصفة عامة هداف املنشودةاأل

و   ظل التطوير املستمر الدي تشهد  منـاهج التعلـيم        
ـــــــة الســـــــعودية شـــــــهدت الســـــــاحة الرتبويـــــــة    اململكـــــــة العربي

يات ضـــــم  مـــــا اســـــتحداي كتـــــب جديـــــدة   مـــــادة الرياضـــــ
" يســم  "مشــرو) تطــوير منــاهج الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة

العــــــــــــــام  الــــــــــــــدي بــــــــــــــدأ تعمــــــــــــــيم مقرراتــــــــــــــه منــــــــــــــد بدايــــــــــــــة
وتتماـــــــل مرجعيـــــــة املشـــــــرو) . هــــــــع2126/2122الدراســـــــيك

و لفيتــه   موالمــة سئســل عامليــة متميــزة ملنــاهج الرياضــيات 
 والعلــوم الطبيعيــة جلميــ  مراحــل التعلــيم العــام لئســتفادة مــ 

, ويشـمل املشـرو) باإلضـافة إىل الكتـب ااسربات املميزة عاملي ـ
املدرســــية معينــــات للــــتعلم وأدلــــة للنشــــاط والتجــــارب وبــــرامج 

 تدريب املعلما.
املناهج للوقوف تلك وم  هنا كانل ضرورة تقوا       

ي  معا وجودومدى  ,اف فيهعل  جوانب القوة والضع
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أكدت العديد م   إذ ,فيها النموذجي املدرسيالكتاب 
 سبيل املاال ال احلصر دراسات كل الدراسات ومنها عل 

 ,ع3626كالشهري ع,3660عليماتك ع,3662كغنيم م 
جمموعة م   وجودضرورة عل  ع 3626كيواسروص اجلهوري
سهولة ل ته وسئمتها منها , و املدرسيالكتاب   املعاي  
 مبادئ وتوافيف احملتوى م  , طال الل وية والعلميةم  األ

بيعة جتماعية وطالفلسفة الرتبوية والاقافية واال ومتطلبات
 املدرسيالكتاب   كما يشرتط  ,املعرفة املعاصرة احلدياة

 ,صائص الشخصية والنفسية للمتعلمااته التامة للخمراع
باإلضافة إىل  ه مليول وحاجات املتعلما وأسرهم,م  متايل

 الدراسية األ رى.ته الدراسية باملواد ذلك أن يربط ماد
 التعرف عل معرفة ذلك إال م   ئل  ول  يتأت    

لدلك كان حمور اهتمام  ,ة تلك الكتبئيمقرو مستوى 
التعرف عل  مدى مناسبة ل ة الكتاب الدراسة احلالية هو 

ئية    قرو وسئسة صياغة احملتوى ومدى حتقيف معاي  امل
املرحلة ب العليا ةللصفوف الائريكتب الرياضيات املطورة 

  .اململكة  ة االبتدائي
وانطئق ا م  هدا املعىن, حاولل الّدراسة احلالّية 

 :يتاآل الرئيس الّسؤالع  جابة اإل
وف "ما مستوى مقروئّية كتب الرياضيات املطورة للصف

باململكة العربية  العليا م  املرحلة االبتدائية ةالائري
 السعودية؟"

  اآلتيةاؤالت الفرعية وينبثق عن السؤال السابق التس
ئية كتاب الرياضيات املطور للصف ما مستوى مقرو  -2

 السعودية ؟  اململكة العربية   الراب  االبتدائي
كتاب الرياضيات املطور للصف   مقروئية ما مستوى -3

 اململكة العربية السعودية ؟   اسامس االبتدائي
كتاب الرياضيات املطور للصف مقروئية   ما مستوى -2

 اململكة العربية السعودية ؟ االبتدائي  الساد  

عل  ع أنا  /كذكر لنو)   اما أرير ا تئف مت -1
للصفوف  ةب الرياضيات املطور كت  مقروئيةمستوى 

 ؟ة رحلة االبتدائيملباالعليا  ةالائري
 

   ف الدراسةاهتتدأ
ب كت  مقروئيةحتديد مستوى  إىل الدراسة احلالية لهدف

ة املرحلة االبتدائيب العليا ةلائريلصفوف ال ةالرياضيات املطور 
مت   دراسة أرير , وكدلك اململكة العربية السعودية  

تلك ئية مستوى مقرو عل   عا أن/ ذكرك ا تئف النو)
 . بكتال

  أهمية الدراسة
 :أهنا  مهية الدراسة احلالية تكم  أ

صورته   هج الرياضيات منتعمل عل  مراجعة وتطوير  -
نواتج  قد يزيد م  فعاليته وحيقيف يالدر األم احلالية,

 التعلم املختلفة للرياضيات املدرسية .
مدى مناسبة حمتوى املنهج  حكم عل لل اتقدم مؤشر    -

 .البتدائيةاملرحلة ا  للمتعلما  القرائيستوى للم احلايل
متكننا م  احلكم عل  مدى فاعلية   اليتتعد الوسيلة   -

 إذ ومالا املختلفة,كتب الرياضيات املطورة بعناصرها ومق
ن عملية حتليل الكتب املدرسية للكشف ع  مستوى إ

وأكارها  ,مناشط العملية التعليمية تعد م  مقروئيتها
 .الرتبويبالتطور  اارتباط  

أمام الباحاا واملهتما مبناهج الرياضيات  تفتح جماال    -
 ,رال دراسات وحبوي أ رى مماريلةوطرائيف تدريسها إلج

  املرحلة طوير مناهج الرياضيات ت  هم تساقد 
 .هبا املمارسات التدريسية املتعلقة وكدلكاالبتدائية 

 

  أدوات الدراسة
,  Cloze Test التتمة ا تبارات  أدوات الدراسة  متالل

الراب   :وتكونل م  ريئرية ا تبارات للمقروئية للصفوف
 واسامس والساد  االبتدائي.  
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  حدود الدراسة
 :اآلتيةل إليها الدراسة باحلدود تتوص اليتائج تتقيد النت

م   علياالوف الائرية للصف ةاملطور كتب الرياضيات  -
 هـ2122ك الطبعة التجريبية ,رحلة االبتدائيةامل
  مع.3626/
 م  االبتدائية املرحلة طئب وطالباتعينة عشوائية م   -

اململكة العربية السعودية هي الرياا,    مناطيف أرب 
 .مام, عس جد , الد

عل  املطورة ئية الكتب مقرو قيا  مستوى  اقتصر -
  ئية أو التتمة.استخدام ا تبارات املقرو 

الفصل الدراسي األول  الدراسة   بداية أدوات طبقل -
 .عهـ2122/2121كللعام الدراسي

 

  مصطلحات الدراسة
أن   Klare" كل " يرى  Readability المقروئية            

 للداللةاألول  ,معان ةريئري  ية يستعمل ئاملقرو  مصطلح
للداللة عل   والااا ,ط والكتابة أو الطباعةعل  وضوح اس

سهولة القرالة سوال أكانل هد  السهولة راجعة إىل اهتمام 
والاالث  ,ابةأم إىل متعته وسرور  بالكت ,باملقرول القارئ

الراجعة عل  للداللة عل  سهولة الفهم أو االستيعاب 
واجلزل الاالث م  التعريف السابيف  .ب الكتابة وهكداأسلو 

 ,Klare, 1984)حبوي اإلنقرائية   ا هو األكار استخدام  

 The literacy dictionaryكما يعرف قامو   . (681

تعرف بأهنا سهولة  إذ ,ابيفا م  التعريف السئية متفق  ملقرو ا
مال  ,النص  تفاعل عديد م  املت  ات الفهم بسبب 

 ,واألسلوب ,واحملتوى ,الطباعة وأسلوب ,ل العامالشك
م   ,وكتابة املفاهيم ,وتعقد اجلملة ,وصعوبة املفردات

مال الدواف  والقدرات واملعلومات  , اصة بالقارئ مت  ات
 Harris)السابقة واالهتمامات لتحديد إنقرائية املادة 

&Hodges , 1995, 203) . 

احلالية مستوى السهولة  الدراسة  ئية ويقصد باملقرو      
كتب الرياضيات املطورة   ل ة النص املقدم   والصعوبة 

وتقا  مبتوسط عدد  ,لصفوف العليا باملرحلة االبتدائيةل
 والطالبات االسرتجاعات الصحيحة م  قبل الطئب

 Clozeال تبارات التتمة  وفق اللكلمات احملدوفة م  النص 

Test  تعد هلدا ال را واليت. 
يستخدم لقيا  مستوى  :Cloze Testكلوز   ختبارا 

عل  املادة التعليمية وميك  تصنيف املستجيبا بنال مقروئية 
 املستقل,القرائي املستوى  نتائجهم إىل ريئرية مستويات:

 اإلحباطياملستوى القرائي و  ,التعليمياملستوى القرائي و 
(Harrison, 1984, 142) . 

هو مدى استيعاب الطالب " ئية إجرائيًّا مستوى المقرو 
للنصوص القرائية, وفق ا لدرجاته   ا تبار التتمة", ويتكّون 

كاملطر , عل  النحو اآليت  م  ريئرية مستويات متدرجة
 :ع262, 3626

حصول  :(Independent level)املستوى املستقل  -2
٪ع   ا تبار 06كأكرب م  الطالب عل  نسبة

 التتمة".
حصول : (Instructional level) املستوى التعليمي -3

٪ع   ا تبار 06-16ك الطالب عل  نسبة با
 التتمة.

حصول  :(Frustration level)املستوى اإلحباطي  -2
 .٪ع   ا تبار التتّمة16كأقل م  الطالب عل  نسبة  

  النظرياإلطار 
 قياسها(  طرق -عواملها -)مفهومها ئيةالمقرو 

 مفهوم المقروئية 
ا تبع   املقروئيةات لقد تعددت وتنوعل تعريف 

ع 62 ,2662ك الكندرى يعرف. ف تئف وتنو) الباحااال
يتها وقابل ,سهولة أو صعوبة املادة املكتوبة ئية بأهنااملقرو 

 Hargis هارجيس كما عرفها معا. عمريللقرالة ملستوى 

حا    .ا سهولة قرالة الكلمات واجلملبأهن (2000,130)
ا حتديد مستوى سهولة ع بأهن126 ,3661ك ةطعيم عرفها
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هدا   تؤرير  اليتأو صعوبة النص وذلك بدراسة العوامل 
  .ت والرتاكيب واملفاهيم ......إخلاملستوى مال املفردا

ويقرر كا  م  الباحاا أن م  أكار تعريفات 
 هي املقروئية أن ,مؤدا  الدي هو التعريف مشوال   املقروئية

ادة املطبوعة وتؤرير عل  تشتمل عليها امل اليتجممو) العناصر 
 قراللا وفهمها بسرعة أفضل  جناح جمموعة م  القرال 

حتدد  اليت هي النهائيحتليلها   ئية ملقرو فا ,واهتمام أكار
 ,ليس فقط بنال عل  صعوبة النص ,نها لقارئ بعيا معين  نص  
ول ته وقدرته عل   ا عل  مميزات القارئ اساصة,  أيض  ولك

 Chall &Dale ,1995)املادة ه ع  حمتوى ومعلومات ,القرالة

,80-81)  . 

عدة دالالت, فتدل عل   املقروئيةن لكلمة إكما      
درجة وضوح املادة املكتوبة م  حيث رمسها وطريقة كتابتها,  

هنا تدل عل  مدى قدرة القارئ عل  فهم حمتواها م  إكما 
حقائيف ومعلومات صرحية أو ضمنية, وبالرغم م  أن هد  

أهنا  غ الالت ما زالل قائمة   استعمال هد  الكلمة, الد
يش  عل  املدلول األ   وهو الدرجة النسبية  مصطلح

لصعوبة املادة املكتوبة اليت يواجهها القارئ   فهمه 
 ع.2, 3665كأبو صليط, ملضموهنا
والقدرة عل    Readabilityاملقروئيةبا  هناك فراو        

فعندما نتكلم ع  الطئب فنح   ,Reading abilityالقرالة 
 يوه ,Reading abilityنتكلم ع  القدرة عل  القرالة 

أما إذا تكلمنا  ,ا بعملية القرالةمباشر   اتصاال  عملية تتصل 
 ,Readabilityاملقروئية ع  املواد املقرولة فنح  نتكلم ع  

إىل مستوى صعوبة  لإلشارةفنح  نستخدم هدا املصطلح 
 & McKenna دف م  القدرة عل  الفهمالكتاب كمرتا

Robinson,1997 ,44) 326, 3663الشيخ,؛(. 
ا تش  إىل الفهم ويتضح م  التعريفات السابقة أهن

م  عدم تركيزها فقط عل  اسصائص  ,وامليل والسرعة
لتشمل  صائص القارئ  اأيض  بل امتدت  ,لمادةالل وية ل

 املقروئيةيف . ومما سبيف ميك  تعر ما يقرأوقدرته عل  فهم 

 كاحملتوى الرياضيع الرياضيةاملادة ة سهولة أو صعوبعل  أهنا 
  كالطالبع  ومدى توافيف هد  املادة م  القارئاملقرولة 

 .ةاملرحلة االبتدائي
 

  المقروئيةعوامل 
 ةالعئقة با ريئرياعتبارها    املقروئيةتض  حبوي      

هل أو أصعب أس ,انص   أوا هناك كتاب   أن :األول ,مت  ات
: الااا, املعر لتعقيد والتنظيم وابنال عل   صائص الل ة 

واملعلومات  , ة واملعرفةالل قدرته عل  القرالة, ,القارئ
 ,واهلدف م  القرالة ,واالهتمامات ,السابقة

وهو  ,يستخدمها, املت   الاالث اليتت واالسرتاتيجيا
 ,أو األصدقالارئ قد تعلم م  معلم : سوال أكان القاحملتوى

ورد الفعل  ,لفهم املتوق  م    ئل املعلوماتودرجة ونو) ا
 .(Chall &Dale, 1995, 80) الناقد

وما زالوا  ,وقد اهتم العلمال مند سنا مضل 
مستوى سهولة الكتابة   تؤرير  اليتيهتمون ببحث العوامل 

 األحبايوقد توصلل هد   ,الل ات املختلفة  صعوبتها  أو
جمموعة متعلقة بالنص  د جمموعتا م  العوامل:إىل حتدي
 ,النحويمال الكلمات وبنال النص والتعقيد  ,نفسه

مال  ,متعلقة بالقارئ وقدرته ومعلوماتهوجمموعة أ رى 
 يأيتلك فيما وميك  تفصيل ذبقة والدواف . املعلومات السا

  Harrison,1980 ,142-143؛25-20, 2650يونس,ك

؛ 205-201, 3663ا,البسيو  ؛ Gameel,1993؛
 -211, 3666؛ راشد,322-326, 3663,الشيخ
 :ع215
  المقروئية المرتبطة بالن عوامل   أواًل 

ن أن هلا عئقة هناك أكار م  مائة عامل وجد الباحاو       
 األفكار, ,املوضو) ,اجلمل ,املفردات مال: بصعوبة النص,

 ب,العام للكتا الشكل ,التلخيص يم النص,تنظ ,املفاهيم
 اليتأهم العوامل  يأيت ونتناول فيما ,الرسوم التوضيحية

 :يوبة وهاملادة املكت مقروئية  تتحكم 
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تعد املفردات م   :Vocabulariesالمفردات  -2
وتوجد ستة  ,ا عل  صعوبة النصر العوامل تأري   أكا

رالة عوامل للمفردات ميك  أن جتعل النص سهل الق
 ,األفكار يتداع ,تكرار الكلمة يوه ,والفهم
والضمائر وتكرار  ,األفعال مقابل األمسال ,التجريد

أشهر  وم  ,متعاقبتااللفظة الواحدة أوائل مجلتا 
 Wordطول الكلمة  طرا قيا  صعوبة املفردات

length ,  وشيو) الكلمةCommon word . 
م   الاااتعد اجلملة العامل و   Sentenceالجملة  -3

سهولة أو صعوبة  عل  اعوامل اإلنقرائية األكار تأري   
مجي    استخدامها   ويبدو ذلك  ,املواد املقرولة

بساطة  معادالت اإلنقرائية وتؤرير اجلملة عل 
صعوبة ة و وتقا  سهول ,األسلوب وسرعة فهم الفكرة

ونو)  منها طول اجلملة, اجلملة مبوازي  خمتلفة,
 .اجلملة

  كا  م  الباحاا   يتعقيد البناء اللغو درجة  -2
تفهم معىن اجلملة  يعوامل اإلنقرائية اعتقدوا أنه لك
 اليتلكلمات ل  معىن حيتاج القرال إىل معرفة أكار م

فم   ئل األفكار واملعلومات  ,ن البنالتكو  
 يالل و يفهم القرال البنال واملفاهيم املوجودة بالنص 

 اليتليسل فقط القواعد  يوقواعد البنال الل و  ,للنص
 .لتنظيم العبارات  يطبقها الكاتب

 ,ترب جوهر املوضو) املقرول أفكار يع عرض األفكار  -1
  ة والتنظيم ولدا جيب أن تراع  السهولة والدق

اجلملة املفيدة معىن   يوتؤد ,عرا أفكار املوضو)
وخيتلف مستوى صعوبة اجلملة أو سهولتها  ,كامئ  
 .عليهاتشتمل  اليتا لعدد األفكار تبع  

ا ا كب   ماد  تمد الكتب السهلة اعتتع الصور والرسوم  -1
لتقرب املعىن لألذهان  ,عل  الرسوم التوضيحية
لقرالة وتا  انتباهه وحتفز وتشوا الفرد إىل عملية ا

الكتب املدرسية عادة    فالرسومات والصور ,ميله

وختتلف  ,ه الطالبا ملا يتعلما تكميلي  جزل   د  ما تع
قرالة ونو) تئف مستوى الا ال مساحة الصور تبع  

املستويات األوىل   كار فنجد الصور ت ,املوضو)
الصور ومساحتها كلما زاد وتقل عدد  ,للقرالة
 .املستوى

عناصر التشوييف  وتعد م  أهم  األلوان والطباعة -0
وقد وجد أن احلرب األسود  , اصة عند األطفال

ار إنقرائية م  غ ها م  واألزرا واأل ضر أك
ام احلروف الكب ة واسطوط ن استخدإكما  ,األلوان

الصفحة نفسها تربك   املائلة ألغراا خمتلفة 
ن حجم احلروف وطول السطور إكما  ,رئالقا

الصفحة الواحدة   وحجم اهلوامش وعدد السطور 
 .ئيةاملقرو وطوهلا يؤرير عل  

  لعوامل املؤريرة أحد ا : Organizationالتنظيم  -5
دة كتابة النص وتقوم فكرته عل  إعا ,ئية النصمقرو 

إىل فهم النص  يللمعلومات ستؤد ابصورة أكار تنظيم  
منه أكار مما لو ترك بدون  أكار واكتساب معلومات

 .تنظيم
  ا  العوامل المرتبطة بالقارئانيً ث

رات واسرتاتيجيات فالقارئ جيب أن ميتلك مها 
ئية هو وذلك ألن ال را م  تقييم املقرو  ,مناسبة للقرالة

 وحلدوي هدا ,افيف با القارئ والنصدوي أفضل تو ح
يقرأ م   الديال را  أي ,التوافيف يلزم معرفة مقصد القارئ

كالتفاعل م  التفاعل با هدي  العاملا يتأجله فالصعوبة تأ
 .عبا النص والقارئ وال را م  القرالة

توى ملسا املرتبطة بالقارئ كا ة منها:والعوامل  
فيته السابقة ع  املوضو) و ل ,للقارئ والاقا  التعليمي

وبوجه عام  ,ودافعيته واستعداد  للقرالة ,بقةو رباته السا
ئية النص هو مستوى القرالة يكون أفضل مستوى ملقرو 

أما القرالة ألغراا  ,  Independent readingالداتية 
تعليمية فيجب أن يكون أعل  مستوى م  الطئب 
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حىت املعلم  ليشجعهم عل  منو فهمهم وقراللم مبساعدة
جمال   أما القرالة  ,الفكريتنمو مفردالم ونضجهم 

وتقارير الد ل  ,دمات العامة مال اجملاالت الطبيةاس
وتعليمات استخدام األجهزة املنزلية فيجب أن  ,والضرائب

القدرات القرائية  ي ذو تكون سهلة ليفهمها كل النا  حىت
 .احملدودة

  ئيةطرق قياس المقرو 
عديدة ومتنوعة لقيا   االباحاون طرق   استخدم     

لقيا   فمنهم م  استخدم اال تبارات املوضوعية ,املقروئية
ومنهم م   ,ئية النصكمؤشر عل  مقرو   القرائيالفهم 

كما استخدمل اسرائط  ,استخدم ا تبارات القرالة املقننة
  يأيتما  املقروئيةم  طرا وأساليب قيا  و  ,م البيانيةوالرسو 

(Harrison, 1984,39; Harros, 1990, 202-203; 

Gameel, 1993, 38-44; Chall& Dale, 1995, 80-84; 

Harris& Hodges, 1995, 690;, ,3663البسيوىن ,
؛ أبو  320-322, 3663, الشيخ ؛205-253

-215, 3666راشد, ؛22-31, 3665صليط, 
  :ع200
  Considered Judgment آراء المحكمين -2

 مال القرال للمحكما, شخصيةال األحكام تعين يوه
أو  ,أو املؤلفا أو املعلما, أو اسربال, ,عالطئبك

 Subjective الدايتا التقييم الناشري  وتسم  أحيان  

Assessment,  وترج  أمهية آرال احملكما إىل أهنا تقيس
 ,بواسطة اال تبارات أو املعادالت أوجه يصعب قياسها

ضافة إىل كوهنا تسهل باإلمال العواطف واالنفعاالت 
التطبييف وال حتتاج إىل درجات أو حسابات معقدة وعل  

 غ  الرغم م  سهولة تطبييف هدا املقيا  وسرعة حسابه,
فهدا النو)  ا لصئحيته وريقته,أن هدا ال يشكل أساس  

 عتمد عل  قدرة احملكم و ربته اليتم  التقييمات ي
 ختتلف م  حمكم آل ر .

  Comprehension testsاختبارات الفهم   -3
وتكون بعدة وسائل لئ تبار مال ا تبارات اال تيار م  

فما نسميه ا تبار فهم  ,واألجوبة األسقلةمتعدد أو 
النسبة  د  وتع ,للنص القارئللقرالة هو بالفعل قيا  لفهم 

احملدد  يحيحة ال تبار الفهم هاملقوية للقرالة الص
 .للنص القارئملدى فهم  األساسي

  Readability Formulasئية المقرو  معادالت -2
معادالت  يئية وهوتعد م  أبرز أساليب قيا  املقرو 

تنبؤية تبىن عادة عل  دراسة العئقة با مميزات النص 
 القرائيمال الكلمات واجلمل, وصعوبة النص مال الفهم 
وقد  . ومستوى القرالة وأحكام اسربال عل  النص

ا معادلة لقيا  ا وريئريريئري   "Klare كل " أحص 
اإلنقرائية, وذكر أن ا تيار وتفضيل واحدة عل  أ رى 
خيض  لائرية اعتبارات هي الدقة التنبؤية للمعادلة, سهولة 

 وسرعة التطبييف,سهولة وسرعة ودقة احلساب.
ظهر ا تبار التتمة   :Cloze Testاختبارات التتمة  -1

وجهل ملعادالت  اليتت الواسعة لئنتقاداكرد فعل 
 &Dale-Chall ديل شال وفليتش ئية مال معادالتاملقرو 

Flesch, تايلور أوضح إذ Taylor ت ليسل أن الكلما
العئقات با  هيإمنا  ,أفضل مؤشر عل  صعوبة النص

 القارئحتدد قدرة  اليت هيهد  العئقات  الكلمات,
مة عل  ويقوم ا تبار التت .عل  التنبؤ بكلمات النص

حدف كلمة م  النص وفيف ا و ا معين  ل املتعلم نص  إعطا
كأن حيدف كل  امس كلمة أو راب    ترتيب معا,

وتستند هد   .مث يطلب م  املتعلم إمتام النص ة,كلم
ترى أننا منيل  اليتو  Gestaltالطريقة إىل نظرية اجلشطلل 

ولتوضيح ذلك  إىل رؤية األشكال غ  املكتملة مكتملة,
ن إد اجلوانب وقالوا وحة م  أحاستخدموا دائرة مفت

وبالطريقة  العقل مييل إىل رؤيتها م لقة لدا فهو ي لقها,
 كالطالبع مبلل احملدوف م  النص. ئنفسها يقوم القار 

املادة التعليمية    مقروئية ىكم عل  مستو يتم احلو       
هد  الطريقة م   ئل تصنيف استجابات الطلبة عل  

 مستويات هي: ا تبار التتمة عل  ريئرية
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   املستوى املستقل أو مستوى التعلم الدايتIndependent 

reading level وهو املستوى الدي يستطي  فيه الطلبة :
قرالة النص واستيعابه دون مساعدة املعلم وإشرافه, 

  الب أو الطالبة فيه عل  درجة أعلويتحدد حبصول الط
  ائية.نقر   ا تبار التتمة املعد لقيا  اإل%ع 06ك م 
  ي أو التعلم مبساعدة املعلمستوى التعليمامل 

Instructional reading level:  الدي ال  ىوهو املستو
كل مستقل شيستطي  فيه الطلبة قرالة النص واستيعابه ب

ع  املعلم, بل حيتاجون   ذلك إىل توجيه املعلم 
وإشرافه, ويتحدد حبصول الطالب أو الطالبة فيه عل  

  ا تبار التتمة %ع 06-%16ك ا بايمدرجة تقدر ف
 نقرائية.املعد لقيا  اإل

  احملبط أو املخيبستوى امل Frustration reading 

level: حماولتهم   الدي يفشل فيه الطلبة  وهو املستوى
لقرالة النصوص الرياضية وفهمها حىت بتوجيه املعلم 
 وإرشاد , ويتحدد حبصول الطالب فيه عل  درجة أقل

 نقرائية.التتمة املعد لقيا  اإل  ا تبار  %ع16كم 
 :منها عدة ميزات ال تبارات التتمةو 
 ,تعتمــــــد علــــــ  نــــــص املــــــادة املختــــــربة إذســــــهولة البنــــــال  -

ــــال مفــــردات فاألســــقلة تعــــد جــــزل   ــــاج إىل بن ا مــــ  وال حتت
 .ذاتهالنص 

 ـــــــــــربة باملـــــــــــادة  ال تتطلـــــــــــب مـــــــــــ  واضـــــــــــ  اال تبـــــــــــار -
 .الدراسية أو ل تها

 إذح ات وســــــــــهولة التصــــــــــحيســــــــــهولة تقــــــــــدير الــــــــــدرج -
درجــــة  يــــةأ  وال تعطــــ ,تعطــــ  درجــــة للكلمــــة املطابقــــة

 .إذا ترك الفراغ كما هو
ــــــــــــا وريابت ــــــــــــا صــــــــــــادق  تعــــــــــــد أســــــــــــلوب   - ــــــــــــا  ا ومئئم  ا لقي

 .نقرائيةاإل
ئيـــــة باســـــتخدام ا تبـــــارات التتمـــــة أكاـــــر إن تقـــــوا املقرو  -

 .سوب ع  طرييف استخدام املعادالتا م  احملريبات  

ـــــا  مقرو ييس صـــــادقة مقـــــا د  تعـــــ - ئيـــــة بدرجـــــة أعلـــــ  لقي
  هنـــــــــــا تضـــــــــــ  إ إذاملـــــــــــادة املطبوعـــــــــــة وفهـــــــــــم القـــــــــــرال 

 اعتبارها التفاعل با القارئ واملادة املطبوعة .
الطـــــــــئب  ميكـــــــــ  اســـــــــتخدامها مـــــــــ  جمموعـــــــــات مـــــــــ  -

 .قدرالم القرائية خمتلفة
 Directedاألنشطة الموجهة المرتبطة بالن   -1

Activities Related to Text    ا وتعرف ا تصار
ة عل  القرالة الفعالة وتشج  هد  الطريق عDARTبك

دا ل الصف الدراسي وهناك عدة أنوا) منها ميك  
وم  ئية تخدامها دا ل غرفة الصف لقيا  املقرو اس

 :أمهها
ــــــاب    - ــــــة Sequencingالتت ــــــم بتجزئ ــــــه يقــــــوم املعل : وفي

الــــــــــــنص إىل جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــ  اجلمـــــــــــــل أو العبـــــــــــــارات, 
قـــــــــة صـــــــــحيحة ويطلـــــــــب مـــــــــ  الطـــــــــئب ترتيبهـــــــــا بطري

ـــــــــــؤدي معـــــــــــىن متكـــــــــــامئ   ـــــــــــة  صـــــــــــحيح  ت ا مـــــــــــ  الناحي
 العلمية.

وفيهـــــا  :Text Markingوضـــــ  عئمـــــة علـــــ  الـــــنص  -
ـــــد  ـــــة أو حتدي ـــــب مـــــ  الطـــــئب وضـــــ  عئمـــــة معين يطل
شـــيل مـــا لـــه معـــىن دا ــــل الـــنص, ماـــل حتديـــد مفهــــوم 

 رياضي أو عملية حسابية معينة.
: و  هــــدا Text Restructuringإعــــادة بنــــال الــــنص  -

ـــــنص, النـــــو) ي ويطلـــــب مـــــنهم حتويلـــــه قـــــدم للطـــــئب ال
, ويوجــــــــد عــــــــدة أشــــــــكال إلعــــــــادة إىل صــــــــورة أ ــــــــرى

تركيــــــب الــــــنص منهــــــا: إعــــــادة كتابــــــة الــــــنص بأســــــلوب 
الطالــــــب, حتويــــــل الــــــنص إىل جــــــداول, حتويــــــل الــــــنص 
إىل رســـــوم أو أشـــــكال رياضـــــية, وضـــــ  البيانـــــات علـــــ  
الرســــوم مــــ   ــــئل احلصــــول علــــ  تلــــك البيانــــات مــــ  

؛   Heselden&Staples,2002,51-62) الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص
؛ 216-215, 3661أمبوســـــــــــــــــــــعيدي والعرميـــــــــــــــــــــي, 

 ع.262-262, 3665غليون, 
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   منهج الدراسة
اعتمـــدت الدراســـة   إجرالالـــا علـــ  املـــنهج الوصـــفي       

هـــدا املـــنهج إىل حتديـــد الوضـــ  احلـــايل  يهـــدف إذ, التحليلـــي
لألشــــيال موضــــو) الدراســــة, ومــــ  مث العمــــل علــــ  وصــــفها, 

ى يســــــع  إىل مجــــــ  البيانــــــات لإلجابــــــة علــــــ  وبعبــــــارة أ ــــــر 
 ع.2666قلة املتصلة مبوضو) الدراسةكعد ,األس

 عينة الدراسة 

ــــــة الدراســــــة مــــــ ك    ــــــة ت 066تكونــــــل عين ــــــب وطالب ع طال
ئية مــــــــ  عــــــــدة منــــــــاطيف ومــــــــدن ا تيــــــــارهم بطريقــــــــة عشــــــــوا

 .عس , الدمام, جد الرياا,  هيسعودية 
 عـــــــــــدد كـــــــــــل مـــــــــــ  الطـــــــــــئب يتويوضـــــــــــح اجلـــــــــــدول اآل   
ــــــــــــاتو  ــــــــــــة الدراســــــــــــة -الطالب ــــــــــــ   -عين  ةالصــــــــــــفوف الائري

 ة:باملرحلة االبتدائي

 عدد الطالب والطالبات عينة الدراسة  (1جدول)
 
 م

 
 المنطقتتتتتتتتتتتة 

المجموع  عدد البنات عدد البنين
 السادس ال:امس الرابع السادس ال:امس الرابع الكلي

 212 31 31 35 31 30 31 الرياا 2
 211 32 36 35 36 31 33 جد  3
 211 32 31 31 36 26 31 الدمام 2
 215 31 30 33 31 31 31 عس  1

 066 63 61 262 265 261 65 المجموع الكلي
 ئية إعداد وضبط اختبارات المقرو 

إىل  هدفل تلك اال تباراتهدف االختبارات ووصفها   
كتب الرياضيات املطورة للصفوف   مقروئيةقيا  مستوى 

, وقد روعي   بنائها االبتدائية   املرحلة األ  ة ةالائري
كسبيف ذكرها  اتبنال هدا النو) م  اال تبار ومعاي  أسس 

ومتايل أسقلة كل ا تبار منها للمحتوى   اإلطار النظريع, 
, املدرسي تابالرياضي املتضم    كل فصل م  فصول الك

 حمتوى الكتب قبل البدل  وذلك م   ئل عملية حتليل 
ت ا تيار عدة نصوص م  كل فصل  إذبنال اال تبارات, 
مهما كان نو) الكلمة عاشر كلمة كل   الكتاب وحدف  

  النص, عدا بداية النص فإنه ال حتدف منه أية كلمة, 

ليرتك اجملال للطالب لفهم سياا النص, ويرى الباحاون أن 
  أكرب لتفك قد يعطي جماال  لعاشرة حدف الكلمة ا

وض  قائمة بالكلمات اليت سيختار منها كما ت  ,الطئب
الطالب الكلمات الناقصة لكتابتها مكان النقط   بداية  

كانل م  نو) األسقلة املقيدة, وتكونل   إذكل سؤال 
 عل  ع سؤاال  26ع,ك23ع,ك23م ك ةاال تبارات الائري

, وت ختصيص الصفحة األوىل ع2,3,2:كمئحيف الرتتيب
بيانات الطالب باإلضافة إىل  م  كل ا تبار لكتابة

ع  أسقلته,  تعليمات اال تبار والزم  احملدد لإلجابة
 املقروئية مواصفات ا تبارات يتويوضح اجلدول اآل

 : الائريةللصفوف 
 الرابع وال:امس والسادس االبتدائي  للصفوف مقروئيةمواصفات اختبارات ال  (2جدول)

الكتاب المدرسي عدد فصول الصف ة االختبارعدد أسئل   الزمن الم:ص  لإلجابة الدرجة العظمى لالختبار عدد الفراغات 
 ع دقيقة56ك 66 66 23 23 الرابع

 ع دقيقة56ك 261 261 23 23 ال:امس
 ع دقيقة51ك 226 226 26 26 السادس
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, ت ةلتقدير صدا اال تبارات الائري صدق االختبارات 
  املناهج  عرضها عل  جمموعة م  احملكما املتخصصا

وطرا التدريس بصفة عامة وطرا تدريس الرياضيات والل ة 
, إلبدال الرأي حول مدى سئمة ع1كملحيف  العربية  اصة

أسقلة اال تبارات وصحتها م  حيث الصياغة واملضمون 
العلمي, ومدى مناسبة عدد األسقلة الكلي وكدلك مئلمة 

ت تتمت  أمج  احملكمون عل  أن اال تبارا إذالتعليمات, 
 بدرجة عالية م  الصدا لقيا  ما وضعل لقياسه.

لتقدير ريبات اال تبارات ت تطبيقها  ثبات االختبارات  
ا وطالبة م  كل ع طالب  16عل  عينة استطئعية قوامهاك

صف دراسي, وت حساب ريبات اال تبارات باستخدام 
 ,Kuderوريتشاردسون  طريقة حتليل التباي  لكودر

Richardson بل ل إذ ع,263-262, 3660سيد,كال 
ع عل  الرتتيب, مما يدل عل  51,6ع, ك51,6ك ع,56,6ك

بدرجة مناسبة م  الابات تطمق  إىل  ةمتت  اال تبارات الائري
 استخدامها كأداة للقيا .

حلساب الزم  املناسب الزمن المناسب لالختبارات  
, ت حساب زم  كل ا تبار ةلتطبييف اال تبارات الائري

, وذلك حبساب الزم  الدي است رقه كل طالب أو منها
طالبة عل  حدة   اإلجابة ع  أسقلة اال تبار, مث حساب 

 املقروئيةمتوسط هد  األزمنة, وقد بلغ زم  ا تبارات 
ع, 56ع, ك56كلراب  واسامس والساد  االبتدائياللصفوف 

 عل  الرتتيب.  دقيقةع 51ك

حبيث  ةالائريت تصحيح اال تبارات  طريقة التصحيح 
تعط  عئمة أو درجة واحدة لكل كلمة يسرتجعها الطالب 

تعط  الكلمة اساطقة    حاأو الطالبة بصورة صحيحة, 
 . اصفر  

  الدراسة أدوات تطبيق 
بعــــد إعــــداد أدوات الدراســــة واالنتهــــال مــــ  ضــــبطها, ت      

تطبيـــــــــــــــــيف اال تبـــــــــــــــــارات   بدايـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــي 
بعـــــــــي املشـــــــــرفا الرتبـــــــــويا  هــــــــــ, مبشـــــــــاركة2122/2121

املتعــــاونا مــــ  مركــــز التميــــز البحاــــي   تطــــوير تعلــــيم العلــــوم 
, وبعـــد مجـــ  اال تبـــارات جامعـــة امللـــك ســـعود -والرياضـــيات
 .ات جدولة الدرجات ومعاجلتها إحصائي   ,وتصحيحها

 نتائج الدراسة 
 السؤال األول   إجابة
مســتوى  مــا" :علــ  مــ  أســقلة الدراســة يـنص الســؤال األول  

   ر للصــف الرابــ  االبتــدائيئيــة كتــاب الرياضــيات املطــو مقرو 
 ولإلجابــة عــ  هــدا التســاؤل ت ,"اململكــة العربيــة الســعودية؟

لــدرجات الطــئب  نســبة املقويــةتوســط احلســايب والحســاب امل
  إذالرابـــ  االبتـــدائي, ئيـــة للصـــف   ا تبـــار املقرو  والطالبـــات

لكتـاب املقـرر   الفصـلا ل وفق ـات تقسيم درجـات اال تبـار 
, وت التوصل إىل النتـائج املوضـحة   والااا األولالدراسيا 
 :اآليتاجلدول 

 في اختبار المقروئية للصف الرابع االبتدائي عينة الدراسة  (  المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لدرجات3جدول)
االختبار درجة  والطالبات عدد الطالب الكتاب المقرر  النسبة المئوية الحسابي  وسطالمت 
 % 12,03 25,31 26 366 الفصل الدراسي األول
 % 25,15 30,36 12 366 الفصل الدراسي الثاني

 % 06,16 01,12 66 366 الكتاب ككل
   

 -م  النتائج املتضمنة   اجلدول السابيف يتضحو        
ت عينة الدراسة   أن املتوسط احلسايب لدرجا -ع2جدولك

 ع31,25ئية املتعليف بالفصل الدراسي األولكبار املقرو ا ت

كتاب ل ع30,36كانك    حا, %ع12,03وبنسبة مقويةك
,   حا %ع25,15وبنسبة مقويةك الفصل الدراسي الااا
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الطئب   كتاب الصف كان املتوسط احلسايب لدرجات 
  .ع01,12ككلك  الراب 
طور للصف كتاب الرياضيات امل  مقروئيةولبيان مستوى     

ات عل  , ت توزي  نتائج الطئب والطالبالراب  االبتدائي

 ئية, وت احلصول عل  النتائج املستويات الائرية للمقرو 
 :اآليتاملوضحة   اجلدول 

 (  مستوى مقروئية كتاب الرياضيات المطور للصف الرابع االبتدائي 4جدول)
مئويةالنسبة ال عدد الطالب والطالبات المستوى القرائي  

 % 1,26 02 المستوى المستقل
 % 13 51 المستوى التعليمي
 % 1,25 11 المستوى المحبط
 %266 366 المجموع الكلي

 

 -املوضــــحة   اجلــــدول الســــابيف بيانــــاتويتضــــح مــــ  ال     
ن   أن عــدد الطــئب والطالبــات الــدي  يقعــو   -ع1جــدولك

بة ا وطالبــــــــة وبنســــــــع طالب ــــــــ02املســــــــتوى القرائــــــــي املســــــــتقلك
  املســــــتوى القرائــــــي  عــــــددهم   حــــــاع, %26,1مقويــــــةك

ع,   حـا  %13ا وطالبة وبنسـبة مقويـةكطالب   ع51التعليميك
  املســـــــــتوى القرائـــــــــي كـــــــــان عـــــــــدد الطـــــــــئب والطالبـــــــــات 

 ع.%1,35وطالبـــــة وبنســـــبة مقويـــــةك اع طالب ـــــ11اإلحبـــــاطيك
ئيـة ويـة ملتوسـط الـدرجات   ا تبـار املقرو وحبساب النسبة املق

ويـدل ذلـك علـ   %ع,06,16نـه يبلـغكب ككـل جنـد أللكتا
ــــاب الرياضــــيات للصــــف أن مســــتوى مقرو  ــــة كت هــــو  الرابــــ ئي

 التعليمي. املستوى

   الثانيالسؤال  إجابة
كتـــاب   مقروئيـــةمـــا مســـتوى " علـــ  اـــاايـــنص الســـؤال ال    

اململكـــــة    اســـــامس االبتـــــدائيالرياضـــــيات املطـــــور للصـــــف 
حســاب عــ  هــدا التســاؤل ت ولإلجابــة  ,"؟العربيــة الســعودية

لدرجات الطئب والطالبات  نسبة املقويةتوسط احلسايب والامل
ت تقســيم  إذاســامس االبتــدائي, للصــف  املقروئيــة  ا تبــار 

للكتـاب املقـرر   الفصـلا الدراسـيا  وفق ادرجات اال تبار 
األول والاـــاا, وت التوصـــل إىل النتـــائج املوضـــحة   اجلـــدول 

 :اآليت

 بتدائيار المقروئية للصف ال:امس االعينة الدراسة في اختبوالنسبة المئوية لدرجات (  المتوسط الحسابي 5ول)جد
االختبار درجة  والطالبات عدد الطالب الكتاب المقرر  النسبة المئوية الحسابي  المتوسط 

 % 15,02 15,23 12 366 الفصل الدراسي األول
 % 20,15 02,31 13 366 الفصل الدراسي الثاني
 % 15,11 32,15 261 366 الكتاب ككل

 -ويتضح م  النتائج املتضمنة   اجلدول السابيف
ت عينة الدراسة   أن املتوسط احلسايب لدرجا -ع1جدولك

 ع15,23املتعليف بالفصل الدراسي األولك ئيةا تبار املقرو 
ع    02,32كانك    حا, %ع15,02وبنسبة مقوية ك

, %ع15,20وبنسبة مقويةك سي الاااكتاب الفصل الدرا

  حا كان املتوسط احلسايب لدرجات الطئب   كتاب 
 ع.15,01ككلك  اسامسالصف 
كتاب الرياضيات املطور للصف   مقروئيةولبيان مستوى     

, ت توزي  نتائج الطئب والطالبات عل  اسامس االبتدائي
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 :اآليتاملوضحة   اجلدول لنتائج ئية, وت احلصول عل  استويات الائرية للمقرو امل
 (  مستوى مقروئية كتاب الرياضيات المطور للصف ال:امس االبتدائي6جدول)
 النسبة المئوية عدد الطالب والطالبات المستوى القرائي

 % 1,35 15 المستوى المستقل
 % 1,26 56 المستوى التعليمي
 % 23 01 المستوى المحبط
 %266 366 المجموع الكلي

ويتضـــح مـــ  البيانـــات املوضـــحة   اجلـــدول الســـابيف أن عـــدد 
ن   املســـــــتوى القرائـــــــي الطـــــــئب والطالبـــــــات الـــــــدي  يقعـــــــو 

كــان و ع, %1,35وطالبــة وبنســبة مقويــةك طالب ــاع 15املســتقلك
وطالبــــة  طالب ــــاع 56  املســــتوى القرائــــي التعليمــــيك عــــددهم

عـــــدد الطـــــئب كـــــان     حـــــا ع, %1,26وبنســـــبة مقويـــــةك
ـــــــات ـــــــي اإلحبـــــــاطي والطالب  طالب ـــــــاع 01ك   املســـــــتوى القرائ

ــــــةك ــــــة  ع.%23وطالبــــــة وبنســــــبة مقوي وحبســــــاب النســــــبة املقوي
نـه للكتـاب ككـل جنـد أ املقروئيـةتبـار ملتوسط الدرجات   ا 

ئيـة كتــاب %ع, ممـا يــدل علـ  أن مســتوى مقرو 15,11يبلـغك
 هو املستوى التعليمي. اسامس االبتدائيالرياضيات للصف 

   ثالثالالسؤال  ابة
ئيــــة كتــــاب مــــا مســــتوى مقرو : علــــ  الاالــــثيــــنص الســــؤال   

  اململكــــة  الســــاد  االبتــــدائيالرياضــــيات املطــــور للصــــف 
ــــة الســــعودية ــــة عــــ  هــــدا التســــاؤل ت إجــــرال  ,؟العربي ولإلجاب

, وت التوصــل الســابقانفــس اسطــوات الســابقة   الســؤالا 
 :اآليتإىل النتائج املوضحة   اجلدول 

 المقروئية للصف السادس االبتدائيعينة الدراسة في اختبار  المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لدرجات(  7جدول)
 النسبة المئوية الحسابي المتوسط درجة االختبار عدد الطالب والطالبات الكتاب المقرر
 % 25,02 50,22 11 366 الفصل الدراسي األول
 % 10,11 10,26 11 366 الفصل الدراسي الثاني
 %15,15 23,01 226 366 الكتاب ككل

        
 -ويتضح م  النتائج املتضمنة   اجلدول السابيف     

ت عينة الدراسة   أن املتوسط احلسايب لدرجا -ع5جدولك
 ع50,22املتعليف بالفصل الدراسي األولك ئيةا تبار املقرو 
ع   كتاب 10,26ك كانو  ,%ع25,02ك وبنسبة مقوية

  حا , %ع10,11وبنسبة مقويةك الااا الفصل الدراسي

لطئب   كتاب الصف كان املتوسط احلسايب لدرجات ا
 ع.23,01ككلك  الساد 

كتاب الرياضيات املطور للصف   مقروئيةولبيان مستوى    
عل  , ت توزي  نتائج الطئب والطالبات الساد  االبتدائي

ائج , وت احلصول عل  النتاملستويات الائرية للمقروئية
 :اآليتاملوضحة   اجلدول 

 (  مستوى مقروئية كتاب الرياضيات المطور للصف السادس االبتدائي 8جدول)
 النسبة المئوية عدد الطالب والطالبات المستوى القرائي

 % 35 10 المستوى المستقل
 % 1,25 51 المستوى التعليمي
 % 1,21 06 المستوى المحبط
 %266 366 المجموع الكلي

     



 ...ة, عبدالعزيز الرويس: مستوى مقروئية كتب الرياضيات املطورة للصفوف العليا باملرحلة االبتدائيالشلهوب, عبدالناصر حممدمسر 
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 -ويتضــــــــح مــــــــ  البيانــــــــات املوضــــــــحة   اجلــــــــدول الســــــــابيف

ن   أن عـــدد الطـــئب والطالبـــات الـــدي  يقعـــو -ع5جـــدولك
وطالبــــــــة وبنســــــــبة  طالب ــــــــاع 10املســــــــتوى القرائــــــــي املســــــــتقلك

  املســـــــــــتوى القرائـــــــــــي  عـــــــــــددهم وكـــــــــــانع, %35مقويـــــــــــةك
ع,   %1,25وطالبـــة وبنســـبة مقويـــةك طالب ـــا ع51التعليمـــيك

  املســـــتوى القرائـــــي د الطـــــئب والطالبـــــات حـــــا كـــــان عـــــد
 ع.%1,21ةكوطالبـــــة وبنســـــبة مقويـــــ طالب ـــــاع 06اإلحبـــــاطيك

 املقروئيـةوحبساب النسبة املقويـة ملتوسـط الـدرجات   ا تبـار 
%ع, ممـا يــدل علــ  أن 15,15نــه يبلــغكللكتـاب ككــل جنـد أ

الســـاد  كتـــاب الرياضـــيات املطـــور للصـــف   مقروئيـــةمســـتوى 
 .اأيض   توى التعليميهو املس االبتدائي

   لرابعالسؤال ا إجابة
مــــــا أريــــــر ا ــــــتئف مت ــــــ  : علــــــ  لرابــــــ يــــــنص الســــــؤال ا    

كتـــب الرياضـــيات   مقروئيـــةأناـــ ع علـــ  مســـتوى  –النـــو)كذكر
ولإلجابــة  ؟رحلــة املتوســطةبامل العليــا ةاملطــورة للصــفوف الائريــ

 t–test عـــــ  هـــــدا التســـــاؤل ت حســـــاب قيمـــــة ا تبـــــاركتع

, 3660عكالســيد, 3ن ≠2كنتبطا حيــثملتوســطا غــ  مــر 
النتــائج املوضــحة  ع وحبســاب قيمــةكتع ت التوصــل إىل220

 :اآليت  اجلدول 
 للصفوف الرابع وال:امس والسادس االبتدائي (  داللة الفروق بين متوسطي درجات كل من البنين والبنات في اختبارات المقروئية9جدول)

متوسط   العدد  البيان الصف الدراسي
لدرجاتا   

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة )ت( 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 الصف
 الرابع 

  52,2 265 56,1 63,12 65 البنا
الفرا غ  دال 

 ا إحصائي  
 25,1 30,11 262 البنات

 61,6 265 23,1 15,15 261 البنا الصف ال:امس
 65,2 61,10 61 البنات

 32,2 265 56,0 52,02 265 البنا  سالصف الساد
 31,5 62,01 63 البنات 

  ع2,65ع = ك6,61عند مستوى داللة كقيمة كتع اجلدولية . 

, ع6جدولك -ائج املوضحة   اجلدول السابيفالنتومبراجعة 
الراب  واسامس يتضح أن قيمكتع احملسوبة للصفوف 

تيب, الرت عل   ع32,2ك ع,61,6كع,52,2بل لك والساد 
عند مستوى  ع65,2كم  قيمتها اجلدولية أقلوتلك القيم 

ال تبار الداللة أحادي  ع265كحريةع ودرجة 61,6داللةك
وجود فروا عدم , مما يدل عل  One tailed testالطرف 

ذات داللة إحصائية با متوسطي درجات كل م  البنا 
الراب  واسامس للصفوف  املقروئيةوالبنات عل  ا تبارات 

يوجد تأري  ملت   نو) ال ككل عل  حدةع, وم  مث الساد و 
كتب الرياضيات   مقروئيةأنا ع عل  مستوى  -كذكر القارئ

 .العليا باملرحلة االبتدائية  ةاملطورة للصفوف الائري
 

   نتائج الدراسة تفسير
ب كتــ  مقروئيــةتوصــلل نتــائج الدراســة إىل أن مســتوى       

ائريــة العليــا باملرحلــة االبتدائيــة للصــفوف ال ةالرياضــيات املطــور 
ئيـــــة كانـــــل النســـــب املقويـــــة ملقرو   إذ ,هـــــو املســـــتوى التعليمـــــي

ــــــــب املطــــــــورة ــــــــ  واســــــــامس والســــــــاد لصــــــــفوف ل الكت  الراب
%ع علــــــــــــــ  15,15%ع, ك15,11%ع, ك06,16هــــــــــــــيك

الرتتيـــــــب, وتمـــــــ  املســـــــتويا املســـــــتقل والتعليمـــــــي للكتـــــــب 
ب مــا نســبته املــدكورة, جنــد أن كتــب الرياضــيات املطــورة تناســ

%ع مــ  طــئب الصــفوف 1,01%ع, ك05%ع , ك1,53ك
وعليـه تكـون تلـك الكتـب غـ  مناسـبة  الائرية علـ  الرتتيـب,

%ع مـــ  طـــئب 1,21%ع, ك23%ع. ك1,35ملـــا نســـبته ك
و  ضـول  ابـ  واسـامس والسـاد  علـ  الرتتيـب,الصفوف الر 
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ذلـــك ميكـــ  احلكـــم علـــ  مقروئيـــة كتـــب الرياضـــيات املطـــورة 
ئريــة برتجــيح أن عوامــل الســهولة فيهــا أكــرب مــ  للصــفوف الا

عوامل الصـعوبة, ويتفـيف ذلـك مـ  مـا يسـع  إليـه مؤلفـو تلـك 
وقــــد يرجــــ  ارتفــــا) مســــتوى مقروئيــــة كتــــب  ا.الكتــــب نظريـ ـــ

الرياضـــيات املطـــورة للصـــفوف الائريـــة إىل عـــدة عوامـــل منهـــا 
اإل ــــراج اجليــــد لتلــــك الكتــــب, وســــهولة العبــــارات الرياضــــية 

ا, وكاـــــــرة األشـــــــكال التوضـــــــيحية املصـــــــاحبة املتضـــــــمنة فيهـــــــ
للــدرو , وكــدلك ألفــة الكلمــات املــدكورة   الكتــب والبعــد 

 ع  الكلمات الصعبة واملبهمة بالنسبة للطئب.
وتتفيف نتيجة الدراسة احلالية م  نتائج دراسات كل م       

Zorbaz (2007), واليت توصلل إىل مناسبة ع 3665غليونك
    ب الدراسية لقدرات الطئب.املستوى القرائي للكت

هد  النتيجة م  نتائج دراسات كل م   حا ختتلف
ع, 3662عامانكهـع, 2131كع, الناجي3663البسيواك

 صليط ع, أيب3661ع, مقدادي والزعيك3661ك سليم
-Chavkin (2007), Al-Khataybeh& Al ع,3665ك

Massri(2008) ,Udenwa & Ikonta (2008), أيب 
ع, 3666ع, راشدك3666ع, اللبوديك3666سكينةك
 احلميد الرويس وعبد الشلهوب وعبدع, 3626املطر ك

توصلل هد  الدراسات إىل صعوبة مستوى  إذهـع 2122ك
  وعدم مناسبتها للمتعلما. الكتب الدراسية مقروئية
وجــــود تــــأري  عــــدم كمــــا أشــــارت نتــــائج الدراســــة إىل          

كتــب   مقروئيــة  مســتوى أناــ ع علــ /كذكــر ملت ــ  نــو) القــارئ
وقــد  للصــفوف العليــا باملرحلــة االبتدائيــة,الرياضــيات املطــورة 

ا بدرجـــة كافيـــة   يرجــ  ذلـــك إىل عـــدم نضـــج الطـــئب ل وي ـــ
  مــ  نتــائج دراســاتهــد  النتيجــة  وختتلــف ,املرحلــة االبتدائيــة

ـــزعيك ع, 3665صـــليطك ع, أيب3661كـــل مـــ  مقـــدادي وال
يس الــــــــــــــــــــــرو  ع, الشــــــــــــــــــــــلهوب وعبــــــــــــــــــــــد3665غليــــــــــــــــــــــونك
توصــــــلل تلــــــك الدراســــــات إىل  إذهـــــــع 2122وعبداحلميــــــدك

 تفوا البنات عل  البنا   ا تبارات التتمة .
 

 توصيات الدراسة 
 :يتتوصلل إليها الدراسة يوص  باآل   ضول النتائج اليت

رياضيات املطورة للمرحلة مراجعة حمتوى كتب ال -2
   ضول نتائج الدراسة احلالية, والعمل عل  االبتدائية

 تعديل غ  املناسب منها.
كتب الرياضيات  مقروئيةقيا  مستوى العمل عل   -3

املطورة قبل إقرارها وتعميمها عل  مدار  اململكة 
 مقروئيتهاهبدف الوقوف عل  مدى مناسبة مستوى 

الائي والسيما املرحلة  للطئب   املراحل التعليمية
 .االبتدائية

ة   قيا  مستوى أو التتم املقروئيةاستخدام ا تبارات  -2
ية للتأكد م  مدى مئلمتها النصوص الرياض مقروئية
ا لفاعليتها   قيا  الطئب والطالبات, نظر   ملستوى
والدراسات    كما أريبتل العديد م  األحباي  املقروئية

 هدا اجملال.
تدريب معلمي الرياضيات عل  إعداد ا تبارات  -1

الطئب   أو التتمة الستخدامها   تصنيف  املقروئية
الصف الدراسي الواحد للتعرف عل  مستويالم, وم  

 مث حتديد القدر املناسب م  التوجيه لكل منهم.
 مقترحات الدراسة 

 للجهد املبدول   الدراسة احلالية, يقرتح إجرال استكماال   
 :اآلتيةالدراسات والبحوي 

ب كت  مقروئيةإجرال دراسة مماريلة حول مستوى  -2
 الاانوية. ة   املرحلةالرياضيات املطور 

إجرال دراسات أ رى مماريلة للتعرف عل  مستوى   -3
راسية األ رى   املرحلة كتب املواد الد  مقروئية
 والسيما املطورة منها. االبتدائية

إجرال دراسة تتبعية للتعرف عل  مستوى مقروئية كتب  -2
الرياضيات   الصفوف املختلفة وأرير ذلك عل  

  املرحلة  ب بشكل عامالتحصيل الدراسي للطئ
 .االبتدائية



 ...ة, عبدالعزيز الرويس: مستوى مقروئية كتب الرياضيات املطورة للصفوف العليا باملرحلة االبتدائيالشلهوب, عبدالناصر حممدمسر 
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كالقدرة التحصيلية  دراسة تأري  بعي املت  ات مال -1
للطئب ومستوى تفك هم الرياضي واإلبداعي 

كتب   مقروئيةواجتاهالم حنو الرياضياتع عل  مستوى 
 .املتوسطة اضيات املطورة   املرحلة الري

 شكر وتقدير  
التقدير لكرسي الشيخ يتقدم الفرييف البحاي بالشكر و      

عبدالرمح  ب  رينيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم 
 والرياضيات تامعة امللك سعود, عل  متويله هلدا البحث.

   
 ع تتتراجتالم

ع: إنقرائيــــــــــة املفــــــــــردات واجلمــــــــــل   3666أبــــــــــو ســــــــــكينة, ناديــــــــــة علــــــــــ ك
ــــــــــــة  الكتــــــــــــب املطــــــــــــورة للمرحلــــــــــــة االبتدائيةكالل ــــــــــــة العربيــــــــــــة, الرتبي

ــــــــــاتاإلســــــــــئم (, المتتتتتتتتتتؤتمر ية, الرياضــــــــــيات, العلــــــــــوم, االجتماعي
العلمتتتتتي التاستتتتتع للجمعيتتتتتة المصتتتتترية للقتتتتتراءة والمعرفتتتتتة  كتتتتتتب 
, تعلتتتتيم القتتتتراءة فتتتتتي التتتتوطن العربتتتتي بتتتتتين اإلنقرائيتتتتة واإلختتتتترا 

 313 -256اجمللد الااا, القاهرة, يوليو, 
ـــــــو صـــــــليط, حيـــــــى ع: مقروئيـــــــة كتـــــــاب األحيـــــــال للصـــــــف 3665أمحـــــــدك أب
وي والعلـــــــــوم للصـــــــــف التاســـــــــ  األساســـــــــي وعئقتهـــــــــا األول الاـــــــــان

  رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير)غير منشتتتتتتورة(,بالتحصــــــيل والنــــــو) واملنطقــــــة, 
 كلية الرتبية, جامعة صنعال, اليم .

ـــــــــاتك , احللقـــــــــة تحستتتتتتتتتين قتتتتتتتتتراءة الرياضتتتتتتتتتياتع: 2662أبـــــــــوعم  , حمب
الواقــــــــ  واملســــــــتقبل,  -الدراســــــــية عــــــــ  مهرجــــــــان القــــــــرالة للجميــــــــ 

 العامة للكتاب . القاهرة: اهليقة املصرية
ع: مقروئيـــــــــــة كتـــــــــــاب 3661أمبوســـــــــــعيدي, عبـــــــــــدا  والعرميـــــــــــي, بامســـــــــــةك

األحيـــــــــــال للصـــــــــــف األول الاـــــــــــانوي بســـــــــــلطنة عمـــــــــــان وعئقتهـــــــــــا 
, جامعـــــــــــة الكويـــــــــــل, المجلتتتتتتتتتتتة التربويتتتتتتتتتتتةبـــــــــــبعي املت ـــــــــــ ات, 

 ع, اجمللد التاس .52العددك
  ع: فاعليــــــة طريقــــــة مقرتحــــــة للتــــــدريس 2663البســــــيوىن, حممــــــد ســــــويلمك

علــــــــــ  قــــــــــرالة  قــــــــــدرة تئميــــــــــد الصــــــــــف األول اإلعــــــــــدادي ةتنميــــــــــ
ـــــــرالة كتبهـــــــا,  المتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتي الثتتتتتتتاني عشتتتتتتتر  الرياضـــــــيات وق

, مصــــر, اجمللــــد الاــــاا, السياستتتتات التعليميتتتتة فتتتتي التتتتوطن العربتتتتي
2623– 2653 

ع: قيــــــا  بعــــــي جوانــــــب إنقرائيــــــة كتــــــب 3663كالبســــــيوا, ســــــامية علــــــي
مجلتتتتتتتتتة األساســـــــــي,  الل ــــــــة العربيـــــــــة باحللقـــــــــة األوىل مـــــــــ  التعلـــــــــيم

 366-212ع, 26, العددكالقراءة والمعرفة
حممــــــــــــد و اسروصــــــــــــي, هــــــــــــدى بنــــــــــــل  اجلهــــــــــــوري, ناصــــــــــــر بــــــــــــ  علــــــــــــي

ـــــــاب العلـــــــوم للصـــــــف الاـــــــام  3626ســـــــيفك ع: حتليـــــــل حمتـــــــوى كت

األساســــــــــــي   ســــــــــــلطنة عمــــــــــــان   ضــــــــــــول متطلبــــــــــــات مشــــــــــــرو) 
(TIMSS) المتتتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتتتي الرابتتتتتتتتتع عشتتتتتتتتتر للجمعيتتتتتتتتتة ,

الفكتتتترة  –تربيتتتتة العلميتتتتة والمعتتتتاييرالمصتتتترية للتربيتتتتة العلميتتتتة ال
 362 –205أغسطس,  ع2 –2ك , اإلمساعيلية,والتطبيق
ع: مســـــــتوى مقروئيـــــــة كتـــــــاب الرتبيـــــــة االجتماعيـــــــة 3665جوارنـــــــة, حممـــــــدك

المجلتتتتتة األردنيتتتتتة والوطنيـــــة للصـــــف الرابـــــ  األساســـــي   األردن, 
, جامعـــــــة ال مـــــــوك, اجمللـــــــد الرابـــــــ , العـــــــدد فتتتتتتتي العلتتتتتتتوم التربويتتتتتتتة

 الااا.
ع: قيـــــــــــا  إنقرائيـــــــــــة كتـــــــــــاب املطالعـــــــــــة 3666راشـــــــــــد, حنـــــــــــان مـــــــــــدبويلك

, المتتتتتتتتتتتؤتمر والنصـــــــــــوص للصـــــــــــف الاـــــــــــاا اإلعـــــــــــدادي األزهـــــــــــري
العلمتتتتي التاستتتتع للجمعيتتتتة المصتتتترية للقتتتتراءة و المعرفتتتتة  كتتتتتب 
, تعلتتتتيم القتتتتراءة فتتتتتي التتتتوطن العربتتتتي بتتتتتين اإلنقرائيتتتتة واإلختتتتترا 

 .262-225اجمللد األول, القاهرة, يوليو, 
ع: تنميـــــة إنقرائيـــــة كتـــــب الرياضـــــيات للمرحلـــــة 3662حممـــــدك ي, علـــــالـــــزعي

)غير رستتتتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتتتيراألساســـــــــــــية وأريرهـــــــــــــا   التحصـــــــــــــيل, 
 , جامعة ال موك, إربد: األردن .(منشورة

ــــة للصــــف 3666ســــامل, حممــــد حممــــدك ــــاب ل تنــــا العربي ع: حتليــــل حمتــــوى كت
ــــــــــة , المتتتتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتتتتي الســــــــــاد    اململكــــــــــة األردنيــــــــــة اهلامشي

جمعيتتتتتتة المصتتتتتترية للقتتتتتتراءة والمعرفتتتتتتة  كتتتتتتتب تعلتتتتتتيم التاستتتتتتع لل
اجمللـــــد  القتتتتتراءة فتتتتتي التتتتتوطن العربتتتتتي بتتتتتين اإلنقرائيتتتتتة واإلختتتتترا ,

 .220-51األول, القاهرة, يوليو, 
عصـــــــــر   ع: أ طـــــــــال الكتـــــــــب املطـــــــــورة 3666الســـــــــعيد, رضـــــــــا مســـــــــعدك

تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات واالتصــــــــال كدراســــــــة حالــــــــة علــــــــ  منــــــــاهج 
واألول اإلعـــــــــــداديع,  االبتـــــــــــدائيالرياضـــــــــــيات بالصـــــــــــفا الرابـــــــــــ  

المتتتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتنوي التاستتتتتتتتتع للجمعيتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتترية 
لتربويتتتتتتات الرياضتتتتتتيات  المستتتتتتتحدثات التكنولوجيتتتتتتة وتطتتتتتتوير 

ع أغســــــطس, 1-1جامعــــــة عــــــا مشــــــس, كتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتيات, 
232 – 212 

ـــــ  صـــــربيك ع: قيـــــا  مقروئيـــــة نصـــــوص القـــــرالة لكتـــــاب 3661ســـــليم, عب
ـــــة املقـــــرر ـــــث اإلعـــــدادي,  الل ـــــة اإلجنليزي ـــــد الصـــــف الاال ـــــ  تئمي عل

معهــــــد الدراســــــات والبحــــــوي  رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير)غير منشتتتتتتورة(,
 الرتبوية, جامعة القاهرة .

علتتتتم التتتتنفس اإلحصتتتتائي وقيتتتتاس العقتتتتل   ع3660الســــيد, فــــؤاد البهــــيك
 , القاهرة, دار الفكر العريب.يالبشر 

ة: الطبعـــــة الاالاـــــة, القـــــاهر  قتتتتتراءات األطفتتتتتال,ع: 2660, حســـــ كشـــــحاتة
 الدار املصرية اللبنانية.

, ع: منهجيـــــــة وتقنيـــــــة حتليـــــــل الكتـــــــاب املدرســـــــي3666, حســـــــ كشـــــــحاتة
المتتتتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتتتتي التاستتتتتتتتتتع للجمعيتتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتترية للقتتتتتتتتتتراءة 
والمعرفتتتتتتتتة كتب تعلتتتتتتتتيم القتتتتتتتتراءة فتتتتتتتتي التتتتتتتتوطن العربتتتتتتتتي بتتتتتتتتين 



 عم3621 رآذا /هـ2120الرياا كمجادى األوىل   – 15العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

711 

 52-10اجمللـــــــد األول, القـــــــاهرة, يوليـــــــو,  اإلنقرائيتتتتتتتة واإلختتتتتتترا ,
. 

عبـــــــــــــــــــــــــدالعزيز وعبداحلميـــــــــــــــــــــــــد, الشـــــــــــــــــــــــــلهوب, مســـــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــــرويس, 
هــــــــــع: مســـــــــتوى إنقرائيـــــــــة كتـــــــــب الرياضـــــــــيات 2122عبدالناصـــــــــرك

مجلتتتتتتة املطــــــورة باملرحلــــــة املتوســــــطة   اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية, 
, الجمعيتتتتتتة العلميتتتتتتة الستتتتتتعودية للمنتتتتتتاهج واإلشتتتتتتراف التربتتتتتتوي

 جامعة أم القرى.
 ع: تقــــوا حمتــــوى كتــــب األحيــــال3626الشــــهري, عبــــدا  بــــ  عبــــدالرمح ك

رستتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتير)غير نظــــــــام املقـــــــــررات للمرحلـــــــــة الاانويـــــــــة,   
 , كلية الرتبية, جامعة امللك سعود منشورة(

ـــــــــدالرؤوفك ـــــــــار مـــــــــ  3663الشـــــــــيخ, حممـــــــــد عب ـــــــــنص كمعي ـــــــــة ال ع: إنقرائي
الستتتتتتتتابع لكليتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة  المتتتتتتتتؤتمر العلمتتتتتتتتيمعــــــــاي  اجلــــــــودة, 

بطنطتتتتتا  جتتتتتودة التعلتتتتتيم فتتتتتي المدرستتتتتة المصتتتتترية )التحتتتتتديات 
كليـــــــــة الرتبيـــــــــة, جامعـــــــــة طنطـــــــــا, اجمللـــــــــد  ,(الفتتتتتتتتتر  –المعتتتتتتتتتايير

 326 -360األول, إبريل, 
تحليتتتتتتتتل المحتتتتتتتتتوى فتتتتتتتتي العلتتتتتتتتوم ع:  3661طعيمــــــــة, رشــــــــدي أمحــــــــدك

 , القاهرة: دار الفكر العريب.اإلنسانية
الــــــــنص الفـــــــــائيف    ع: قيــــــــا  إنقرائيــــــــة3666عبــــــــدالئ , نايــــــــل يوســــــــفك
العــــــدد  ,مجلتتتتتتة القتتتتتتراءة والمعرفتتتتتتةلكرتونيــــــة, بعــــــي املقــــــررات اإل

 .265- 50ع, مصر, 55ك
ـــــــديبك ـــــــة لكتـــــــاب الدراســـــــات 3662عامـــــــان, مجعـــــــة ال ع: تقـــــــوا اإلنقرائي

رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير)غير االجتماعيــــــة للصــــــف الاالــــــث اإلعــــــدادي, 
 , كلية الرتبية, جامعة األزهر.منشورة(

, الطبعــــــــة أساستتتتتتتيات البحتتتتتتتتث التربتتتتتتتويع: 2666عـــــــد , عبـــــــدالرمح ك
 ألردنية.الاالاة, دار الفرقان, اجلامعة ا

تقتتتتتتتتتتتويم وتطتتتتتتتتتتتوير الكتتتتتتتتتتتتب المدرستتتتتتتتتتتية ع: 3660عليمـــــــــــات, عبيــــــــــــرك
 , عمان: دار احلامد للنشر والتوزي .للمرحلة األساسية
هــــــــع: العئقـــــــة بـــــــا قـــــــدرة الطالـــــــب علـــــــ  2125العمـــــــري, نـــــــاعم حممـــــــدك

رستتتتتتتالة القـــــــرالة وقدرتـــــــه علـــــــ  حـــــــل املســـــــائل الرياضـــــــية اللفظيـــــــة, 
 معة امللك سعود, كلية الرتبية, جاماجستير)غير منشورة(

ع: العئقـــــــة بـــــــا مقروئيـــــــة كتـــــــاب الفيزيـــــــال 3665غليـــــــون, أزهـــــــار حممـــــــدك
ـــــث الاـــــانوي,  ومهـــــارات التفكـــــ  العلمـــــي لـــــدى طلبـــــة الصـــــف الاال

, اجلمعيـــــة املصـــــرية للرتبيـــــة العلميـــــة, اجمللـــــد مجلتتتتتة التربيتتتتتة العلميتتتتتة
 .225 -61احلادي عشر, العدد األول, 

علــــــم األحيــــــال باملرحلــــــة الاانويــــــة ع: تقــــــوا مــــــنهج 3662غنيـــــــم, صفينـــــــازك
ــــــــــم  ــــــــــة   جمــــــــــال عل ــــــــــة العلمي ــــــــــات الرتبي ــــــــــات   ضــــــــــول متطلب للبن

)غير رستتتتتتتتتتتالة دكتتتتتتتتتتتتورا األحيـــــــــــال للقـــــــــــرن احلـــــــــــادي والعشـــــــــــري , 
 , كلية الرتبية, جامعة أم القرى.منشورة(

هـــــــــع: مســــــــتوى مقروئيــــــــة كتــــــــاب 2122القاــــــــامي, عبــــــــدا  بــــــــ  ســــــــلمانك
)غير ة ماجستتتتتتتتتتتيررستتتتتتتتتتالالرياضــــــــــيات للصــــــــــف األول املتوســــــــــط, 

 كلية الرتبية مبكة املكرمة , جامعة أم القرى.  ,منشورة(
ع: قيـــــــــا  إنقرائيـــــــــة كتـــــــــب القـــــــــرالة باملرحلـــــــــة 2662الكنـــــــــدرى, عبـــــــــدا ك

, كليـــــة رستتتتتالة دكتتتتتتورا )غير منشتتتتتورة(املتوســـــطة بدولـــــة الكويـــــل, 
 الرتبية, جامعة عا مشس.

  املقـــــــررة  ع: إنقرائيـــــــة الكتـــــــب الدراســـــــية3666, مـــــــىن إبـــــــراهيمكاللبـــــــودي
ــــدائي,  المتتتتؤتمر العلمتتتتي التاستتتتع للجمعيتتتتة الصــــف اســــامس االبت

التتتتوطن  فتتتتيالمصتتتترية للقتتتتراءة والمعرفتتتتة  كتتتتتب تعلتتتتيم القتتتتراءة 
, اجمللـــــــــد األول, القـــــــــاهرة, العربتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتين اإلنقرائيتتتتتتتتتة واإلختتتتتتتتترا 

 211 -225يوليو, 
ــــــوم 3626املطــــــر , غــــــازي صــــــئحك ــــــاب العل ــــــا مقروئيــــــة كت ــــــة ب ع: العئق

ــــــو) التعلــــــيم لــــــدى تئميــــــد الصــــــف األول املتوســــــط والتحصــــــيل  ون
, جامعـــــــــة بنهـــــــــا, مجلتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتة ببنهتتتتتتتتتا  الســـــــــعودية, 

 . 206-62ع, 52العددك
ع: مقروئيــــــة كتــــــاب الرياضــــــيات 3661كمقــــــدادي, فــــــاروا والــــــزعي, علــــــي

مجلتتتتتتة مركتتتتتتز البحتتتتتتوث األردن,   للصــــــف اســــــامس األساســــــي 
ة, العــــــدد اســــــامس , جامعــــــة قطــــــر, الســــــنة الاالاــــــة عشــــــر التربويتتتتتتة

 .332 – 362والعشرون, يناير, 
هــــــــع: مســـــــتوى مقروئيـــــــة ودرجـــــــة إشـــــــراكية  2131كالنـــــــاجي, حســـــــ  علـــــــي

اإلمـــــــارات     ـــــــة العربيـــــــة للصـــــــف الســـــــاد  االبتـــــــدائيكتـــــــاب الل
كليــــة األستتتتس والمنطلقتتتتات,  نتتتتدوة المنتتتتاهج العربيــــة املتحــــدة, 

ع ربيــــــــــ  36 –26الرتبيــــــــــة, جامعــــــــــة امللــــــــــك ســــــــــعود, الريــــــــــاا, ك
 113 –121ول, األ

ع: مقروئيــــــة كتـــــب املطالعـــــة والنصــــــوص 3666جنـــــادات, زكـــــي عبـــــدالكراك
للصــــــــفوف الاــــــــام  والتاســــــــ  والعاشــــــــر مــــــــ  التعلــــــــيم األساســــــــي, 

 , جامعة ال موك, األردن.رسالة ماجستير)غير منشورة(
العلتتتتتتتتتتتتوم لجميتتتتتتتتتتتتع األطفتتتتتتتتتتتتال ع: 3661النعواشــــــــــــ , قاســــــــــــم صــــــــــــاحلك

ــــــــــ   عمــــــــــان: دار املســــــــــ ة وتطبيقاتهتتتتتتتتتتا العمليتتتتتتتتتتة, للنشــــــــــر والتوزي
 والطباعة, األردن.

 , المجلتتتتتتتتتتتة التربويتتتتتتتتتتتة,ع: اإلنقرائيـــــــــــة2650يـــــــــــونس, فتحـــــــــــي إبـــــــــــراهيمك
 .32 – 20ع, 26البحري , السنة اسامسة, العددك
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Abstract : This study aimed at determining the level of readability of developed math books for grade (4-6) in Saudi Arabia, 

as well as studying the impact of gender variable (male - female) on the level of readability of these textbooks. The study 

sample consisted of (600) students randomly selected form grades (4-6), in primary schools located in four regions in the 

Kingdom, which are:- Riyadh, Jeddah, Dammam, and Asir. The results of the study indicated that the level of readability of 

developed math books for grades (4-6) is found to be at the educational level, where the percentages for readability of for 

fourth, fifth and sixth grades' Math textbooks are respectively (59.60%) (54.48%) (58.47%). The study also found that there 

are no statistically significant differences between males and females in readability tests for each of primary grades. In light 

of the previous results, some of the recommendations and proposals have been provided, among which is to review primary 

schools math textbooks and modify them accordingly. 

 

Keywords:  Readability, Advanced Mathematics textbooks, primary school. 
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 االبتدائية المرحلة في الصم لمعلمي الالزمة والمفاهيمية اإلجرائية الرياضية المعرفة
 المطرب سعد بن خالد

 التدريس وطرق املناهج قسم
 فيصل امللك جامعة

 هـ4/1/2142  وقبل بتاريخ -هـ52/25/2141 قدم للنشر
 
يف املرحلة االبتدائية. ومشلت لصم للتالميذ اهدفت هذه الدراسة إىل تقصي املعرفة الرياضية اإلجرائية واملفاهيمية لدى معلمي الرياضيات  :مستخلصال

التعليمية يف اململكة العربية السعودية خالل  حسا األلصم يف املرحلة االبتدائية يف منطقة للتالميذ امعلمي ومعلمات الرياضيات من  (34)عينة الدراسة 
ث استخدمت نتائج املعلمني على مقياس املعرفة (. واستخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة حيهـــ2141-2144الفصل الثاين من العام الدراسي )

وأظهرت نتائج الدراسة عدم امتالك العديد  .يف رياضيات املرحلة االبتدائية يةساساألالرياضية لوصف واستقصا  معرفتهم الرياضية باملفاهيم واملهارات 
. باإلضافة إىل اخنفاض معرفتهم ببعض املهارات يةساساألملفاهيم الرياضية من املعلمني العمق الكايف من املعرفة الرياضية الذي ميكنهم من جتسيد ومتثيل ا

( بني املعلمني α ≤ .0.2عند مستوى داللة ) إحصائيةوجود فروق ذات داللة  اأيض  لرياضيات املرحلة االبتدائية. كما بينت النتائج  يةساساأل
عند  إحصائيةلفروق لصاحل املعلمني. باإلضافة إىل ذلك، كان هناك فروق ذات داللة ومتثيل البيانات، وقد كانت هذه ا حصا اإلواملعلمات يف معرفة 

 لصم. ا للتالميذ ( يف املعرفة الرياضية تعزى إىل سنوات اخلربة يف تدريس الرياضياتα ≤ .0.2مستوى داللة )
 

  التالميذ الصم. اإلجرائية(، معلمي الرياضيات،  –املعرفة الرياضية )املفاهيمية : الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
يف حياة وتعامالت  م  هم دور  لمهارات واملفاهيم الرياضية ل     

األصم اليومية، وكما هو احلال بالنسبة جلميع التلميذ 
 هلم تشكيلةتقدم  االصم أفضل عندم التالميذاألطفال، يتعلم 

توسيع تعميق معرفتهم الرياضية و  واسعة من اخلربات من أجل
لفرص املتاحة هلم لالخنراط يف التفكري الرياضي يف نطاق ا

ويؤكد العديد من الرتبويني على  .خمتلف فروع الرياضيات
 ، وأن يتعرفالتالميذ الصمضرورة ربط الرياضيات بواقع 

يف حياته وتعامالته اليومية اليت ميارسها  وأمهيتهاتطبيقاهتا 
وتأثريها  خارج املدرسة. لكن على الرغم من أمهية الرياضيات

، فإن الواقع يشري إىل ضعف  التالميذ الصمالكبري يف حياة 
من الباحثني هذا  عدد ويعزوللرياضيات.  مكبري يف اكتساهب

لتالميذ ل يف عملية تدريس الرياضيات الضعف إىل قصور
إىل معلم من نوع خاص؛ ألن  التالميذ الصمتاج حي إذ، الصم

واملنهج اجليد  .تعقيدلصم عملية متشابكة شديدة اللالتدريس 
تمكن من الكفايات الالزمة مال يعين شيئا  بدون معلم جيد 

يف  لتخطيط وتنظيم وتنفيذ وإدارة املواقف التعليمية املختلفة
 ،يت تساعد على حتقيق أهداف املنهجالو  التالميذ الصمتعليم 

 لك املعرفة الرياضية الالزمة لتدريسها.تمي يف الوقت ذاتهو 
 بشقيها اإلجرائي واملفاهيمي ستنا للمعرفة الرياضيةإن درا     

، تعد من املنطلقات الرئيسة اليت ميكن التالميذ الصمملعلمي 
االعتماد عليها عند القيام بتخطيط برامج التدريب اخلاصة 

وعند تطوير مناهج الرياضيات للتالميذ  التالميذ الصممبعلمي 
التنفيذية للمنهج.  الصم، على اعتبار أن املعلم جوهر العملية

ومن خالل هذا الواقع ميكن حتديد نقاط القوة وأوجه القصور 
، واليت تقف عقبة يف التالميذ الصميف املعرفة الرياضية ملعلمي 

الرياضيات على حنو أفضل.  التالميذ الصمسبيل تعلم وتعليم 
علمي الرياضيات للتالميذ ومن ناحية أخرى البد من امتالك م

هلهم للتدريس اليت تؤ  جبوانبها املختلفةة الرياضية عرفملاالصم  
يف أدا   ا  ، سيؤثر سلباملعرفةيف تلك  الفعال؛ ألن أي تدن

 اقادر  الصم التالميذ خمتص يف تعليم املعلم، فليس كل معلم 

، وذلك بسبب طبيعة هلمعلى التصدي لتدريس الرياضيات 
بية اخلاصة، معلمي الرت  هتيئةالعام الذي يتم يف ضوئه  عداداإل

 ،فاملعلم يتخصص يف إعاقة معينة وليس يف تدريس مادة بعينها
ملعرفة الرياضية و اسرتاتيجيات يف ا ا  قصور فإن هناك لذا 

أثنا  القيام بتدريس  تظهر بعض املعلمني لدىتدريسها 
 الرياضيات للتالميذ الصم.

   Pagliaro & Roudybush روديبوش وليارو جوقد أشار با     

إعداد  مستوىتائج األحباث تكشف أن إىل أن ن (1998)
 ا  وأن هناك عدد معلمي الرياضيات للتالميذ الصم غري كاف

من املعلمني حاصلني على مؤهالت يف جمال تعليم الصم  قليال  
قلة منهم سعوا للتطوير املهين جيد يف الرياضيات، و  عدادإمع 

كي وباور من مار  ل  كيف تعليم الرياضيات. و هذا ما يؤكده  
 ا  وجدوا أن عدد إذ Markey, Power, & Booker  (2003)وبوكر 

دراية باالجتاهات احلديثة  أقل التالميذ الصممن معلمي  ا  كبري 
يف  معلمي الرياضيات نظرائهممن  يف جمال تعليم الرياضيات

أن  التالميذ الصمجيب على برامج تعليم  لذاالتعليم العام.  
لرياضية لدى معلمي الرياضيات، وأن تقدم هتتم بتنمية املعرفة ا

برامج تدريب أثنا  اخلدمة تركز على حمتوى مناهج الرياضيات 
 املدرسية.

 مشكلة الدراسة:
املعرفة  قصور يفيف وجود  دراسةتتلخص مشكلة ال     

بسبب طبيعة  التالميذ الصم علميمالرياضية لدى بعض 
 عدادإمع  عاقةاإلالذي يركز على التخصص يف هم و عدادإ

ومن ضمنها الرياضيات. فقد  عام يف املواد اليت سيدرسوهنا
من خالل تدريسه أحد يف دراسة سابقة و وجد الباحث 

مقررات الرياضيات لطلبة الرتبية اخلاصة يف كلية الرتبية جبامعة 
لدى الطلبة املعلمني يف املعرفة الرياضية اخنفاض  امللك فيصل

ة بشكل خاص )املطرب وبيومي، بشكل عام واملعرفة املفاهيمي
للصم يف  معلمني(. وبعض هؤال  الطلبة سيصبحون 5.25

تدريس مناهج الرياضيات املقررة املستقبل القريب. مما يعين أن 
وتدريب كافيني للمعلمني  عدادإبدون  سيتم للتالميذ الصم
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والنتيجة السابقة دفعت الباحث  .هاالذين يقومون بتدريس
  متكن املعلمني الذين يدرسونعن مستوى  لللتساؤ 

من املعرفة الرياضية  التالميذ الصميف برامج ا حالي  الرياضيات 
 الالزمة لتدريسها للصم.  

 :اآلتيةمشكلة البحث يف التساؤالت  توضيح وميكن      
من املعرفة  التالميذ الصممتكن معلمي وطبيعة ما مستوى  .2

 رحلة االبتدائية؟ الرياضية الالزمة لتدريس الرياضيات يف امل
عند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تهل  .5

للتالميذ معلمي ومعلمات الرياضيات بني ( 0.2.)
 ؟؟ وما طبيعتهااملعرفة الرياضية  التمكن من يف لصما

عند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تهل  .4
التمكن من يف  ( بني معلمي التالميذ الصم0.2.)

عزى إىل اخلربة يف التدريس؟ وما املعرفة الرياضية ت
 طبيعتها؟ 
 هدف الدراسة:

املعرفة  وطبيعة هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى
، التالميذ الصملدى معلمي اإلجرائية واملفاهيمية الرياضية 

وفحص الفروق بني اجلنسني ومعرفة تأثري اخلربة على تلك 
 املعرفة الرياضية. 
 أهمية الدراسة:

الدراسات السابقة، مل يعثر الباحث على دراسة  من مراجعة
 يعربية تستقصي املعرفة الرياضية اإلجرائية واملفاهيمية ملعلم

 يةساساألالصم ومدى متكنهم من املهارات واملفاهيم 
تكمن أمهية الدراسة  للرياضيات اليت يقومون بتدريسها، لذا

 :يأيتفيما 
يف  تالميذ الصمال معلمي عدادإ توجيه نظر املسؤولني عن -

عليهم يف وزارة الرتبية ، واملسؤولني عن اإلشراف اجلامعات
املعرفة الرياضية ملعلمي الرياضيات  وطبيعة مستوى إىل والتعليم

للصم، للعمل على رفعها وتقدمي الدعم واملساعدة الكافية 
 لتطويرها.

التالميذ املساعدة على تطوير برامج خاصة لتدريب معلمي  -
مبنية على أدلة  تدريس الرياضيات بشكل فعالعلى  الصم

أو نتائج دراسات  حبثية من امليدان وليس جمرد فرضيات نظرية
 .جنبيةأ

 مصطلحات الدراسة:
التلميذ الذي لديه عجز مسعي يعوقه  "هوذ األصم: يالتلم

عن الفهم الصحيح للمعلومات اللغوية من خالل السمع، مع 
، 2111، القرشي، )اللقاينأو بدون استخدام معينات مسعية" 

 (. 23ص 
بالتلميذ امللتحق بربامج تعليم الصم يف املرحلة  ويعرف إجرائي ا

 التعليمية.  حسا االبتدائية يف منطقة األ

"معرفة البىن الرياضية، واملفاهيم، المعرفة الرياضية: 
والنظريات، واإلجرا ات، باإلضافة إىل إدراك العالقة بني تلك 

 املعرفة الرياضية وتقسم .(Ben-Motreb, 2010, p60" )العناصر
( Procedural knowledgeإىل املعرفة اإلجرائية ) يف هذه الدراسة

 . (Conceptual knowledge) واملعرفة املفاهيمية

وتعرف إجرائي ا بأهنا الدرجة اليت حيصل عليها املعلم يف مقياس 
  املعرفة الرياضية يف هذه الدراسة.

التمكن من املهارات احلسابية واملعرفة ": رائيةالمعرفة اإلج 
 ومعرفة كيفيةباإلجرا ات لتحديد الرتاكيب واخلوارزميات 

م ومعرفة كيفية حلها حال  حتديد مشكلة يف شكلها العا
  (.Hiebert & Lefevre, 1986, p28) "صحيحا  

فقرات وتعرف إجرائي ا بأهنا الدرجة اليت حيصل عليها املعلم يف 
  مقياس املعرفة الرياضية يف هذه الدراسة.اإلجرائية من  املعرفة

ت وترابط للعالقا يةساساألمعرفة البنية  :المعرفة المفاهيمية 
 معىن لإلجرا ات الرياضية ياألفكار اليت توضح وتعط

(Hiebert & Lefevre, 1986, p7). 
فقرات وتعرف إجرائي ا بأهنا الدرجة اليت حيصل عليها املعلم يف 

  مقياس املعرفة الرياضية يف هذه الدراسة.رفة املفاهيمية من املع
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
م يبالرجوع إىل األدبيات اليت تناولت طبيعة عملييت تعلم وتعل

الرياضيات للتالميذ الصم والعوامل املؤثرة عليها، واليت شكلت 
: يأيتما  تاإلطار النظري هلذه الدراسة جند أن األدبيات تناول

، املعرفة الرياضية الالزمة ملعلمي تعلم التالميذ الصم للرياضيات
، الصم لتدريس الرياضيات والعوامل املؤثرة عليهاالتالميذ 

عرض ملا أفادت به  يأيتوفيما  واملعرفة اإلجرائية واملفاهيمية.
 .  واألدبياتهذه الدراسات 

 تعلم التالميذ الصم للرياضيات
سلسل وطريقة املفاهيم الرياضية بنفس ت ذ الصمالتالمي يتعلم

األطفال أن  Ray (2001)ويؤكد رآي  أقراهنم السامعني،
أفضل  يتعلمون-األطفالهو احلال بالنسبة جلميع  كما-الصم

حسية متنوعة ملموسة هتدف إىل  هلم خرباتعندما تقدم 
توسيع نطاق الفرص املتاحة هلم لالخنراط يف التفكري الرياضي 

خربات التعلم من ض ومن .تلف فروع مناهج الرياضياتيف خم
ربات حسية يعايشها التلميذ األصم اليت ترتبط خبيف الرياضيات 

 :يأيتما 
استخدام املال لتمثيل األعداد، وإجياد  :احلساب والعدد -

أنصاف وأرباع أشيا  من احلياة اليومية مثل تقسيم شطرية 
 /كعكة

اويات ح أواجات تقدير وقياس استخدام زج :القياس -
 حوض مياه ملل 

استكشاف الفضا ، والشكل من خالل وضع  :اهلندسة -
يف )داخل، على، ورا ، أمام( قطع و أشيا   أشيا قطع و 
 أخرى

استكشاف األمناط والعالقات من خالل ترتيب  :اجلرب -
 قطع ملونة يف تسلسل و أمناط متكررة

 تصنيف صور و قطع مثل املالبس: اإلحصا  و البيانات -
 .الشخصية

 اكثري    على أن التفكري الرياضي ال خيتلف ونباحثيؤكد الكما  
نه لوحظ أن عملية أ غريالصم والسامعني،  لدى التالميذ

ضعاف السمع و الصم  لدى التالميذالتعلم هي أبطأ 
(Meadow-Orlans, 1980)قد أوضحت نتائج الدراسات . و

نمو املعريف السابقة أن التالميذ الصم متأخرون يف مستوى ال
ت ووجد .بثالث إىل أربع سنوات مقارنة بالتالميذ السامعني

أن معدل درجات التالميذ الصم منخفض  بعض الدراسات
وميكن أن  .بصفة عامة عن معدل درجات التالميذ السامعني

بني التالميذ الصم والتالميذ السامعني يف درجة  الفروقتعزى 
عني إىل التأثري العميق الذكا ، ومستوى التحصيل لصاحل السام

املرتتب على فقدان حاسة السمع اليت تؤثر يف مستوى اخلربات 
. على التواصل اللغوي ساسالتعليمية للصم، اليت تعتمد يف األ

عود إىل النقص يالفروق  ن بعض هذهفإباإلضافة إىل ذلك، 
الواضح يف تقدمي تعليمات اختبارات الذكا  للصم اليت تعتمد 

التالميذ فهم  يفى اللغة وهو ما يشكل صعوبة يف معظمها عل
لتعليمات ومفردات االختبارات بصفة عامة. )اللقاين،  الصم

 (.2111والقرشي، 
تؤكد على أن  السامعني والصم تالميذبني ال وهذه الفروق

اإلعاقة السمعية ال تعين جمرد فقدان الطفل حلاسة السمع 
قد الطفل ما يف إذفقط، وإمنا تعين ما هو أشد من ذلك؛ 

يرتبط هبذه احلاسة من وظائف ومهارات، أمهها التفاعل 
والتواصل مع اآلخرين، كما يؤثر فقدان السمع يف حتقيق النمو 

ا يف خمتلف اجلوانب العقلية املناسب للطفل املعاق مسعي  
( إىل ضعف 2..5أخضر )تشري  إذواالجتماعية واالنفعالية. 

من  مل عند رخرجهناأل املستوى األكادميي لطالبات معاهد
املرحلة الثانوية وهذا الضعف مصحوب بضعف واضح يف 

اليت يقمن ة يف املواد العلميلعدم متكنهن من املعرفة ماهتن معل
مي و  الدراسات الصادرة عن مركز التق. كما تشريبتدريسها

جلامعة )جالوديت( إىل أن مستوى متوسط أدا  التالميذ الصم 
عن متوسط  الثانوية، ينخفض كثريا   عند رخرجهم من املرحلة
بلغ مستوى أدائهم يف العمليات  إذأدا  أقراهنم السامعني؛ 

احلسابية مستوى أقل من مستوى الصف السابع االبتدائي. 
 .(2111، والسرطاوي الشخص)
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مساع  عنن أثر الصمم ال يقتصر على عجز الطفل إكما 
يقة طبيعية، اآلخرين احمليطني به، أو عن اكتساب الكالم بطر 

يؤدي الصمم إىل احلد من  إذولكن األمر يتعدى ذلك؛ 
اليت حتفز الطفل على اكتشاف البيئة احمليطة به،  املثريات

وضعف فرص املشاركة يف التعليم واالكتشاف يف ظل وجود 
جمتمع يعتمد اعتماد ا كامال  على السمع والكالم يف عملية 

(. إن التواصل 7..5التواصل بني مجيع أفراده )الصفدي، 
الرياضي يتطلب أن يستخدم األطفال لغتهم اخلاصة، ولغة 

 Bartonالرياضيات للتعبري عن األفكار الرياضية. ويرى بارتون 
( أن تعلم الرياضيات مثل تعلم اللغة، وبالنسبة لبعض 1995)

الرياضيات لغة ثالثة أو حىت رابعة، بعد لغة  د  تع التالميذ الصم
تعليم يف املدارس العامة واللغة احملكية يف البيت، اإلشارة ولغة ال

إضافية يف  جيدون صعوبةم التالميذ الصم أهن ومعلمويالحظ 
 إيصال نتائج استكشافاهتم الرياضية لزمالئهم ومعلميهم.

 يف اللغة الرياضية مسات مميزة عدة أن هناك بارتونويضيف 
ا يف ذلك ، مببالنسبة للمتعلمني جتعل منها لغة صعبة وغريبة

معاين  لكنها حتمل الكلمات الشائعة املألوفة،عدد من  وجود
ها يف اللغة معاني رختلف عنيف السياق الرياضي  دقيقة

 غامضةال مبفرداهتا لغة الرياضيات فإن تفسريوعليه جة، ر االد
 Thompson ويؤكد تومبسون .لتالميذ الصمليشكل حتدي ا 

حات واملفاهيم على أن هناك العديد من املصطل (2000)
التالميذ الصم، وملساعدة  لدىالرياضية اليت تشكل صعوبة 

التالميذ الصم على استيعاب تلك املصطلحات واملفاهيم 
الصم على االحتفاظ  تالميذينبغي على املعلم تشجيع ال

بدفرت شخصي صغري، لكتابة املصطلحات واملفاهيم الرياضية 
حية اليت تعرب عن تلك اجلديدة، والقيام برسم األشكال التوضي

 املفاهيم واملصطلحات، وإضافة وصف قصري إذا لزم األمر.
الصم يف املعرفة  من التالميذ ناثالذكور واإلكما يتمايز 

الذكور بني  فروق يف املعرفة الرياضية وجدتالرياضية، إذ 
، لكن تفسري يف الكثري من الدراسات لصاحل الذكور ناثواإل

بعض  ويرى راسة إىل أخرى. هذه الفروق خيتلف من د

يف جوانب حمددة  ناثاإلعلى  وقونيتفالباحثني  أن الذكور 
 سئلةاأليف  ناثمن الرياضيات، فعلى سبيل املثال: تتفوق اإل

اليت تتطلب حسابات وخطوات إجرائية، ويتفوق الذكور يف 
 اليت تتطلب حل املشكالت والقدرات املكانية سئلةاأل
(Fennema & Tartre, 1985) تظهر الدراسات احلديثة يف . و

يف  خذةآبني اجلنسني  الفجوة يف املعرفة الرياضيةهذا اجملال أن 
يف بيئة التعليم أما  (.Ugboduma & Eze, 2007التضاؤل )

تفوقت الطالبات على الطالب يف حتصيل فقد السعودي، 
نتائج الدراسة الدولية املقارنة يف العلوم  يفالرياضيات 
 .  (TIMSS( )Gonzales et al., 2008) والرياضيات

ميكن تذليل العديد من الصعوبات اليت تواجه التالميذ و   
مناهج رياضيات هتتم بالبيئة واخلربات احلياتية الصم من خالل 

وهذا االجتاه يركز  .املشكالت احلياتية واالجتماعية وتتعامل مع
، ملألصية على تقدمي الرياضيات وربطها باجملتمع واحلياة اليوم

ويعرب عن هذا االجتاه مبفهوم ممارسة الرياضيات 
Mathematizaion  ،وهو ما يتطلب معرفة  .(4..5)بدر

 د  لمي الصم. فعلى سبيل املثال تعرياضية جيدة من قبل مع
ا للعديد من التالميذ الصم الكسور من املفاهيم اليت متثل حتدي  

 أظهرتن لك. و (Titus, 1995والسامعني على حد سوا  )
بعض الدراسات أنه ميكن للمدخل املعملي أن يسهم يف 

خالل استخدام  من تطوير مفهوم الكسور لدى التالميذ الصم
،  Markey ؛2112وإمساعيل،  )حامد األلعاب التعليمية

Power  ،Booker ،3002ماركي وزمالئه  ( . فقد هدفت دراسة
الميذ إىل تطوير مفهوم الكسور لدى عينة من الت (4..5)

، وركزت الدراسة على عاما   (25و 22بني )ما الصم أعمارهم 
استكشاف املفاهيم و تطوير لغة مناسبة لتسهيل فهم الكسور 

خالل التمثيل البصري واحملسوس لعمليات  من الرياضية
النتائج إىل حدوث تقدم يف تعلم التالميذ وأشارت الكسور. 

 الصم ملفهوم الكسور باستخدام هذا املدخل.
هو احلال  كما-الصماألطفال أن  Ray (2001)ويؤكد رآي 

هلم أفضل عندما تقدم  يتعلمون-األطفالبالنسبة جلميع 
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حسية متنوعة ملموسة هتدف إىل توسيع نطاق الفرص  خربات
املتاحة هلم لالخنراط يف التفكري الرياضي يف خمتلف فروع مناهج 

و هذا التنوع  تتنوع خربات التعلم يف الرياضيات إذ .الرياضيات
 :على النحو اآليت

استخدام املال لتمثيل األعداد، وإجياد  :احلساب والعدد -
أنصاف وأرباع أشيا  من احلياة اليومية مثل تقسيم شطرية 

 /كعكة
اويات ح أوتقدير وقياس استخدام زجاجات  :القياس -

 حوض مياه ملل 
استكشاف الفضا ، والشكل من خالل وضع  :اهلندسة -

يف )داخل، على، ورا ، أمام( قطع و أشيا   أشيا قطع و 
 أخرى

استكشاف األمناط والعالقات من خالل ترتيب  :اجلرب -
 قطع ملونة يف تسلسل و أمناط متكررة

تصنيف صور و قطع مثل املالبس : اإلحصا  و البيانات
 .الشخصية

ظهر حبث جامعة بردو، الذي هدف إىل توفري بيئة ثرية أ كما
التقنية احلديثة وإنشا  شخصيات ملونة لتعلم الصم باستخدام 

افرتاضية هبدف تعليم الصم بعض املفاهيم الرياضية، أن 
املعلومات البصرية أسرع مبراحل من املعلومات النصية وأن مثل 

على جتسيد املفاهيم  ةهذه الربامج التعليمية الثرية املعتمد
ة الرياضية ميكن أن يساعد الصم يف اكتساب املفاهيم الرياضي

وجتاوز بعض العوائق اليت يعانون منها يف تعلم الرياضيات مثل 
التأخر يف استيعاب القرا ة وعدم التمكن من التعبري عن 

أكد قد و  (.7..5مفاهيم الرياضيات بلغة اإلشارة )خباز، 
العرض البصري  مهيةى أعل Brosnan  (1997) بروسنان

ومون من فالطالب احملر  (.Visual Mathematics)للرياضيات 
امللموس،  مستويات:ا من ثالثة السمع يُدعم تعلمهم بصري  

والتنقل بني تلك املستويات يتطلب  ،وشبه امللموس والرمزي
كما . من املعلم معرفة جيدة باملفهوم والقدرة على جتسيده

لتصميم برنامج يف الرياضيات  بدراسة  (2..5) مدحمقامت 

الصم يف املرحلة التالميذ  ىلتنمية التفكري البصري لد
ا، وقدمت  (25) عينة من ىاالبتدائية، وطبق البحث عل تلميذ 

أنشطة بصرية متنوعة مثل: طي الورق، وأنشطة املكعب، 
أعواد الثقاب، وأنشطة رسوم  دينز( وأنشطةوأنشطة قطع )

فنية، بيانية، وأنشطة تتعلق باستخدام الكمبيوتر، وأنشطة 
ملقرتح يف تنمية التفكري الربنامج ا يةاعلالنتائج ف ظهرتأ

 البصري لدى عينة البحث.
Nunes & Moreno (2002  )  نونيس ومورينو  ويذكر كل من

تنمية معلومات التالميذ الصم يف  ىأنه لكي نشجع عل
 الرياضيات، فيجب أن:

نح التالميذ الصم الفرص لتعلم املفاهيم الرياضية من -
 احلياة.ربط تلك املفاهيم مع  علىاألساسية، والعمل 

األصم على الوصول ملعلومات املسائل  تلميذشجع الن -
 اللفظية بتمثيلها من خالل املخططات والرسومات.

 الصمالتالميذ لمعلمي  المعرفة الرياضية
 الصم والسامعني يف تعلم الرياضيات تالميذن الفروق بني الإ

لتحقيق  التعليمية التالميذ الصمهتيئة بيئة  كيفية يطرح مسألة
 إغفالوعند احلديث عن البيئة التعليمية ال ميكن  م فعال.تعل

إن حتصيل ميكن القول . و دور املعلم يف إثرا  تلك البيئة
معلميهم  عدادإيتأثر بشكل كبري ب التالميذ يف الرياضيات

ومدى متكنهم مما يدرسون كما تشري نتائج العديد من 
ملعلمني ومع أمهية معرفة ا. (TIMSSمثل )  لدراسات الدوليةا

، إال أن الدراسات احمللية التالميذ الصموعالقتها بتحصيل 
املعريف ملعلمي الصم. فقد  عدادوالدولية تشري إىل ضعف يف اإل

عدم متكن العديد من معلمات ( ل2..5) ضرأخأشارت 
الصم يف اململكة العربية السعودية من املعرفة العلمية للمواد 

 & ,Kelly, Langوباجلريو  وجد كيلي والنج اليت يدرسوهنا.  

Pagliaro (2003) املهين لدى معلمي  عداديف اإل ا  أن هناك نقص
الصم لتدريس الرياضيات واملسائل اللفظية الرياضية بشكل 

على متارين التدريبات أكثر من ون املعلميركز  إذخاص. 
مواقف حل املشكالت، ويفتقد العديد منهم لالسرتاتيجيات 
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مائة وثالثة وثالثني معلم ا  على  دراستهميفالتحليلية. وذلك 
يف املرحلة الصّم  لتالميذ علمي الرياضيات ممن يدرسون لمن م

التالميذ أن  اأيض  املتوسطة والثانوية. وأظهرت نتائج الدراسة 
 ىتتحدمل يندجموا يف مواقف املسائل اللفظية اليت  الصم

ئج يف ا( هذه النت5.25إمكاناهتم. ويؤكد املطرب وبيومي )
يف فهم طلبة الرتبية اخلاصة  تدين وجد إذالتعليم السعودي، 

يف كلية الرتبية لبعض املبادئ واملفاهيم والعمليات احلسابية 
واملتوسط مع  االبتدائيالتعليم  مرحليتواجلربية اليت تدرس يف 

قدرهتم بشكل عام على إجرا  اخلوارزميات الرياضية 
 بية اخلاصة يف كلية الرتبيةويفتقد طلبة رخصص الرت الصحيحة. 

قها يف حل يتطبالذي ميكنهم من الفهم الكايف هلذه املفاهيم 
والرد على تساؤالت التالميذ مشكالت رياضية غري روتينية 

  حول تلك املفاهيم. مإجاباهتو 
على ضرورة االهتمام  (5..5) وأكدت دراسة العتييب     

مسعيا ، وإقامة  باجلانب التخصصي ملعلم الرياضيات للمعاقني
الدورات التدريبية للمعلمني يف جمال تدريس الرياضيات وإعادة 
النظر يف حمتوى املقرر الدراسي ملادة الرياضيات، خاصة يف 

 التالميذالصفوف العليا، وحماولة صياغة مناهج مشرتكة رخدم 
، باستخدام طرق التواصل املختلفة التالميذ الصمالسامعني، و 

ذ الصم. ورصدت الدراسة وجهة نظر املشرفني اخلاصة بالتالمي
املعوقات اليت تواجه دمج  ( حول222( واملعلمني )54)

مع السامعني. وقد أوضحت نتائج الدراسة  التالميذ الصم
والقيام بعملية التقومي،  رخطيط الدروسوجود معوقات يف 

 ، وهناك ضعف يف حتصيل الطالب.وتنفيذ التدريس
على إعادة  اية تقتضي أن يكون املعلم قادر  واملعرفة الرياض      

 اوأن يكون قادر   ،لتالميذيدركها ا لة الرياضية بلغةأصياغة املس
على مساعدهتم يف رخطيط وتنفيذ خطوات حل املشكلة 

ضرورة قيام  Holly (9111) أكد هويلللوصل إىل احلل. فقد 
يقوم التالميذ الصم حبل املسائل  عندما-معلمي الرياضيات 

سألة : إعادة صياغة امليأيتعلى ما  بتشجيعهم-حلسابيةا
خطة شخصية حلل املسائل  وضع ،احلسابية عرب لغتهم اخلاصة

حىت  إتاحة الفرصة هلممث تهم للحل، جتريب خط ،احلسابية
  Pauويؤكد باو  يصفوا شفهي ا أو كتابي ا كيف توصلوا للحل.

أن من أجل حل مسائل رياضية كتابية بشكل  (1995)
ضعاف السمع إىل تفسري و الصم  التالميذصحيح، حيتاج 

ص هذه املشكلة. لذا حياول واردة يف ن لكل كلمةصحيح 
ف السمع تبسيط املسائل اللفظية ضعاو الصم  تالميذال
 .الكتابية عن طريق حتويلها إىل أشكال لغوية مفهومةو 

من خالل  رفع كفا ة املعلمني وزيادة معرفتهم الرياضية وميكن
ورش عمل ومقررات تعمق فهمهم للمفاهيم  بهم يفتدري

واملهارات األساسية يف الرياضيات وتساعدهم يف التفكري 
بطرق خمتلفة لتجسيد املفاهيم الرياضية اليت يقومون بتدريسها 

لتدريب أن ا Johnson (1995)يؤكد جونسن  إذ. لتالميذهم
 رفع  للغاية يف فاعال   عامال   د  عيأثنا  اخلدمة وورش العمل 

. ويؤكد كالون باملواد اليت يدرسوهنا كفا ة املعلمني ومعرفتهم
بني  إجيايبوجود ارتباط  Kluwin & Moores (1985)وموريس 

حتصيل التالميذ الصم يف مادة الرياضيات وبني تدريب املعلم 
 يف احملتوى الرياضي للمقرر. 
 المعرفة اإلجرائية والمفاهيمية

لسابقة حول تعلم وتعليم الرياضيات الدراسات ا نتائجإن      
 كيفية حتقيق تعليم فعال للرياضياتل عن  نتسا علنا جت، للصم

هلا نتائج  أشارت . ومن أهم األمور اليتللطلبة الصم
وميكن الرياضيات.  املعرفة الرياضية ملعلميالدراسات السابقة، 

 Proceduralاملعرفة الرياضية إىل املعرفة اإلجرائية ) تقسيم

understanding )واملعرفة املفاهيمية (Conceptual 

understanding كما أشار إىل ذلك كل من هربرت وليفيفر ) 
Hiebert & Lefever  (1986.)  منذ نشر كتاب هيربت و  

Hiebert  (1986 )املعرفة املفاهيمية واإلجرائية للرياضيات،  عن
جرائية" " و "املعرفة اإلاهيمية"املعرفة املف املصطلحان أصبح

وقد على نطاق واسع يف حتليل املعرفة الرياضية.  نيمستخدم
Hiebert & Lefevre (1986  )فيفر ليهيربت و من  كل  وصف  

للعالقات وترابط  يةساساألاملعرفة املفاهيمية بأهنا " معرفة البنية 
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املعرفة   علىويقدمون املثال اآليت(. 4" )ص الرياضيةاألفكار 
متعددة  أعدادطرح  قة بني خوارزميةعال بنا املفاهيمية: 

املعرفة املفاهيمية ف. لألرقام.  معرفة القيمة املكانيةبني لألرقام و 
ت وترابط األفكار اليت للعالقا يةساساألتشري إىل معرفة البنية 

معىن لإلجرا ات الرياضية. ففي املعرفة  يتوضح وتعط
ربع املفاهيمية ال يكفي أن نعرف كيف جنري العمليات األ

على الكسور بل جيب أن نفهم ونستطيع أن منثل الكسور 
مناذج حمسوسة وشبه حمسوسة مثل قطع  االعتيادية باستخدام

 اأيض  الورق. وتشمل املعرفة املفاهيمية  ينيز والرسومات وطيد
 ترتبطفهم الروابط بني األفكار واملفاهيم الرياضية مثل: كيف 

 بة املئوية. قسمة الكسور بالتناسب والقياس والنس
بأهنا "قواعد أو  فيعرفها هيربت وليفيفر املعرفة اإلجرائيةأما  

ويؤكد كل من (. 7الرياضية" )ص  ملسائلإجرا ات حل ا
تعىن مبعرفة ماذا يأيت املعرفة اإلجرائية  أنفيفر ليهيربت و 

تشمل  اخلطوات والتتابع واالجتاهات  ألن اإلجرا ات، "بعد"
تشري املعرفة اإلجرائية إىل "التمكن من . و الالزمة حلل املشكلة

املهارات احلسابية واملعرفة باإلجرا ات لتحديد الرتاكيب 
حتديد مشكلة يف شكلها العام  ومعرفة كيفيةواخلوارزميات 

فالقدرة على  (.54ومعرفة كيفية حلها حال  صحيحا ")ص 
تعتمد على القدرة  إجرائيةمجع كسرين خمتلفي املقامات معرفة 

واإلجرا ات الالزمة  ةالقيام باحلسابات ومعرفة اخلوارزميعلى 
)اجلمع، الطرح،  األربعالعمليات  حساب نواتجو  لذلك.

الصحيحة أو الكسور من  عداداألالضرب، القسمة( على 
 .أمثلة للمعرفة اإلجرائية

هناك اتفاق متزايد على فوائد استخدام مصطلح  التعليم و 
 فهمأو التدريس من أجل ال (conceptual teaching) املفاهيمي

. (Carpenter, Fennema, & Frank, 1996يف تعليم الرياضيات )
يركز على تطبيق املفاهيم الرياضية حلل التعليم املفاهيمي ف

 حلها و يطلب من الطالب حماولة ة من احلياة يمشاكل حقيق
ا ما يستخدم . وغالب  غري تقليدية طرق جديدةبوالتفكري 

ليس هلا حل واضح، ومناقشة الفرضيات املختلفة  املشاكل اليت

احلقائق للتوصل إىل حل. على  إجيادو  االستقصا واستخدام 
 اإلجرائي عليمالتاملعلم على عندما يعتمد النقيض من ذلك، 

(teaching procedural)  التعليم دستبعي وأو احلسايب 
 مداركهملتوسيع  متنح هلم فرصةال  ن الطالبإ، فاملفاهيمي

 وينحصر فهمهم على كيفية القيام للمفاهيم الرياضية
. ( Baroody & Benson 2001, NCTM, 2000) تباإلجرا ا

تمرس على الروتينية وال التمرينات أن على الرغم منو 
يف تطوير التفكري الرياضي  يسهمميكن أن  اإلجرا ات الرياضية

 يرتبط التعليم اإلجرائيمثل هذا  إال أن يف بعض الظروف، 
ن إويف املقابل ف. الرياضية لحقائقل حبفظ قصري املدىعادة 

 الطالب أن يؤدي إىل تعزيز قدراتميكن  فاهيميامل تعليمال
املفاهيم  بغض النظر عنعلى حل املشكلة على املدى الطويل 

 (.Shoenfeld, 1988) الرياضية اليت يتعلموهنا
ائية يف ن مناهج الرياضيات احلديثة يف املرحلة االبتدإ     

من  تعليمال سلط الضو  على أمهيةت اململكة العربية السعودية
فقط عدم االعتماد ا و أكثر انفتاح   أفكار واسرتاتيجيات خالل
. الروتينية والتمارين التلقني مثل التقليدية االسرتاتيجيات على

التوازن املناسب و  للتدريس الفعال اخلصائص الدقيقةومع أن 
ما زالت  اإلجرائيالتدريس و  املفاهيمي أساليب التدريس بني

 Ernest 1998; Carpenter et) موضع نقاش وجدل بني الباحثني

al., 1996) ، على التدريسالرتكيز يف زيادة إال أن هناك 
 من يأساسهو جز   و، العلمية اجملالتيف الكتب و  املفاهيمي

-Ben) يف الوقت الراهن عامليةوال الوطنية التعليمية اتالسياس

Motreb, 2010.) 
ومما سبق عرضه، يتضح لنا الدور اجللي للمعرفة الرياضية      

 وتيسري تعلمللمعلم يف تسهيل بشقيها )اإلجرائي واملفاهيمي( 
وهذه الدراسة هي حماولة لتقصي هذه املعرفة التالميذ الصم. 

 غريي اجلنس واخلربة لدى معلمي التالميذ الصم.توعالقتها مب
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 دراسةال إجراءات
 تصميم الدراسة:

وظف مقياس  إذاستخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة 
املعرفة الرياضية لوصف واستقصا  معرفة معلمي الصم 

معاجلة أو تدخل من  ةللرياضيات كما هي يف الواقع من غري أي
 الباحث. 

 مجتمع وعينة الدراسة
التالميذ تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات 

التعليمية يف اململكة  حسا األمبنطقة يف املرحلة االبتدائية  مالص
للدراسة دعي مجيع املعلمني واملعلمات و . العربية السعودية

من خالل الدورات اليت يعقدها قسم العوق السمعي   احلالية
حل مقياس  وأكملواا ومعلمة معلم   (34) ، ووافقبإدارة التعليم

وبذلك تكون عينة الدراسة  .املعرفة الرياضية ملعلمي الصم
 . (convenience sampleاختريت بطريقة العينة املرحية )

 متغيرات الدراسة:
 أوال : املتغريات املستقلة

 اجلنس، وله مستويان: ذكر وأنثى. .2
اخلربة يف تدريس الصم: وله ثالثة مستويات: خبري،  .5

متمرس، ومبتدئ. وقد مت استخدام عدد سنوات و 
ة على اخلربة. ومت حتديد املستويات تدريس الصم للدالل

متمرس و سنوات وأكثر(،  .2: خبري )يأيتكما  ةالثالث
 ( سنوات.5-2( سنوات، ومبتدئ )4-1)

يبني توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغرياهتا ( 2) واجلدول
 املستقلة.
( توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات المستقلة في 1جدول )

 الدراسة
  الجنس   المتغيرات

  ىثأن ذكر  المستويات 
  5 4 %(2201) .2  خبري اخلربة

  2 4 %(5.03) 24  متمرس
  53 21 %(3402) .1 مبتدئ 

  44 .4 34  اجملموع

 ثانيا : املتغريات التابعة
ومت قياسها باستخدام  التالميذ الصماملعرفة الرياضية ملعلمي 
 مقياس املعرفة الرياضية. 

 :أداة الدراسة
  المعرفة الرياضية: مقياس -

استخدمت هذه الدراسة "مقياس املعرفة الرياضية" الذي مت 
من قبل جمموعة من الباحثني يف مركز التميز البحثي يف  إعداده

تطوير تعلم وتعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود 
؛ السلويل، )حتت النشر( )رفعت، والسلويل، وخشان، واملطرب

 اآلتية(. ومر املقياس باخلطوات )حتت النشرفعت، خشان، ور 
 : هعدادإل

جدول مواصفات االختبار مشتمل املضمون  دادإع .2
واألهداف للمحتوى الرياضي ملادة الرياضيات يف الصف 
السادس ابتدائي املقرر من قبل وزارة الرتبية والتعليم وذلك 

يت عكس متوسط املعرفة الرياضية التألن معرفة هذا احملتوى 
. وقد يتعلمها التلميذ ويعلمها املعلم يف املرحلة االبتدائية

 عداد: األاآلتيةفروع الرياضيات على اشتمل االختبار 
ومتثيل البيانات.  حصا واإلوالعمليات، اهلندسة، القياس، 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، .1وتضمن االختبار )
 فقط. بدائل بإجابة صحيحة واحدة ةأربعولكل فقرة 

عرض فقرات االختبار على جمموعة من احملكمني  .5
 التعديالت املطلوبة. وإجرا 

 وضع مفتاح لإلجابة الصحيحة.  .4
 حساب ثبات املقياس. .1

 :يأيتوألغراض الدراسة احلالية قام الباحث مبا 
إعادة عرض فقرات املقياس على ثالثة من املختصني  .2

اسبة يف تعليم الرياضيات وتعليم الصم للتأكد من من
على مناسبة  احملكموناملقياس ملعلمي الصم. وقد اتفق 

 فقرات املقياس لغرض الدراسة. 
مستويني من مستويات  إىلفقرات االختبار  تصنيف .5

 إجرا املعرفة الرياضية: املعرفة اإلجرائية )القدرة على 
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احلسابات واخلوارزميات( واملعرفة املفاهيمية )فهم العالقات 
  .(يةساساألوالبنية 

حساب ثبات االختبار من خالل عينة استطالعية  .4
 . احلالية بعينة الدراسة ةشبيه
 :لمقياسصدق ا

عد أ إذمن صدق احملتوى، يف األساس  يستمد املقياس صدقه
بنا  على جدول مواصفات ميثل أهداف وحمتوى املعرفة 

ا بتدائي كما وضح سابق  االالسادس الرياضية يف كتاب الصف 
   عند التعريف مبقياس املعرفة الرياضية. يف هذه الدراسة

، مت عرضه ملقياس ومالئمته هلذه الدراسةتأكد من صدق اولل
مكونة من أساتذة على ثالثة حمكمني من ذوي االختصاص 

تدريس الرياضيات ومشرف تربوي للحكم يف مناهج وطرق 
للحكم  اأيض  على مال مة املقياس ملعلمي الرياضيات للصم. و 

عرفة الذي تقيسه الفقرات )إجرائي أو مفاهيمي(. امل نوععلى 
وقد أمجع احملكمون على صالحية فقرات االختبار واتفقوا 

الفقرات املقررة صحيحة من خالل  إجاباتعلى أن  اأيض  
 منوذج اإلجابة املرفق.

 :المقياسثبات 
بعينة  ةشبيهبتطبيقه على عينة  املقياسمت حساب معامل ثبات 

يف برنامج  ا( معلم  .4خالل تطبيقه على )الدراسة وذلك من 
الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية يف جامعة امللك فيصل. وحبساب 

وهذا  (،071.معامل ثبات كرونباخ ألفا بلغ معامل الثبات )
   هذه الدراسة. االختبار ألغراضيشري إىل صالحية 
 تطبيق المقياس

ومبساعدة قام الباحث ، املقياس يف صورته النهائية بعد وضع
من تعليم الصم بتطبيق املقياس وذلك  مشرف ومشرفة من

 مع بداية حسا خالل الدورات اليت تقدمها إدارة التعليم باأل
 إذهـ 2144/2141الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 

عرف املشرف أو املشرفة حسب جنس املتدربني بالدراسة 
 معلمودعي مث  واهلدف منها وكيفية اإلجابة على املقياس.

إلهنا  ( دقيقة .4ت )وحدد الصم لإلجابة على املقياس

التأكيد على أن جييب كل معلم ومعلمة على االختبار، ومت 
 .املقياس مبفرده دون مساعدة أي زميل

 :حصائيةأساليب المعالجة اإل
 الدراسة، استخرجت املتوسطات احلسابية أسئلةلإلجابة عن 

(M)  املعياريةواالحنرافات (SD)  الستجابات أفراد عينة
الدراسة على مقياس املعرفة الرياضية، والختبار داللة الفروق 

 وحتليل التباين( t-test)بني املتوسطات استخدم اختبار 
( Scheffe test) واختبار شيفيه( ANOVA) حادياأل

( لالرتباطات بني Pearson’s rللمقارنات البعدية واختبار )
 املتغريات. 
 تائج الدراسة ومناقشتهاتحليل ن

تمكن معلمي  وطبيعة ما مستوى األول:الدراسة  تساؤلنص 
الصم من المعرفة الرياضية الالزمة لتدريس الرياضيات في التالميذ 

  ؟المرحلة االبتدائية
ولإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت املتوسطات احلسابية 

مقياس  العينة على أفرادواالحنرافات املعيارية الستجابات 
ا لفروع املعرفة الرياضية كما يقيسها املعرفة الرياضية تبع  

 يوضح تلك النتائج.  (5) االختبار. واجلدول
 لنتائجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(2جدول )

 على مقياس المعرفة الرياضية. المعلمين
عدد  المعرفة الرياضية

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 لمعياريا

 4045 1043 27 والعمليات  األعداد
 5071 3014 22 اهلندسة
 2075 1074 4 القياس

ومتثيل  حصا اإل
 بياناتال

4 .044 .044 

 7034 52011 41 عاجملمو 
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( رسم بياني يوضح توزيع درجات المعلمين في مقياس 1والشكل )
 المعرفة الرياضية.

 
 في مقياس المعرفة الرياضية(: توزيع درجات المعلمين 1الشكل )

تظهر املتوسطات احلسابية لدرجة املعلمني يف مقياس املعرفة 
يف مستوى فهم معلمي  ا  ( اخنفاض5الرياضية كما يف اجلدول )

الرياضيات اليت تدرس  يف يةأساسهارات مالصم ملفاهيم و 
متوسطات املعرفة  تراوحت إذاالبتدائية.  يف املرحلة لصمل

%( من جمموع الدرجات يف  24% إىل .4 )الرياضية ما بني
 األعدادكل فرع من فروع الرياضيات اليت يقيسها االختبار )

ومتثيل البيانات(.  حصا اإلوالعمليات، اهلندسة، القياس، 
ا ملعلمي ا مستوى األدا  املقبول تربوي  غالب   وناحملكمويقدر 

%( يف مثل هذا املقياس .4% إىل .7الرياضيات ما بني )
سه املعلم در  ملا يُ  يةساساألي يقيس املفاهيم واملهارات الذ

تؤكد ما جا  (. هذه النتيجة 2..5، والشباك )راشد لتالميذه
حول تدين مستوى معلمي الرياضيات  األجنبيةيف الدراسات 

 إذ. برامج تعليم الصميف  هانفسللصم، وأننا نواجه املشكلة 
( إىل 1998) Pagliaro & Roudybush وروديبوشليارو جأشار با

أن نتائج األحباث تكشف عن أن هناك مستوى غري كاف من 
 ا  معلمي الصم وأن هناك عدد الرياضيات لدىيف  عداداإل

جيد  عدادإيف جمال تعليم الصم مع  املؤهلنيمن املعلمني  قليال  
 يف الرياضيات.

املعلمني على كل  إجاباتوالستقصا  هذه النتائج، مت حتليل 
بار وهي تروع املعرفة األربعة اليت يقيسها االخمن ففقرة 

ومتثيل  حصا اإلوالعمليات، اهلندسة، القياس،  األعداد)

عرض ومناقشة نتائج املعلمني يف كل  يأيتوفيما (. البيانات
 فرع من أفرع املعرفة الرياضية األربعة:

 والعمليات األعدادأوال: 
كن مت ( فقرة، ل24)من يف األساس تكون هذا املقياس 

استبعاد فقرة واحدة خلطأ طباعي حدث أثنا  تصوير االختبار 
وأثر سلبا  على اختيارات هذه الفقرة، وبذلك تكون هذا 

 عداد( فقرة، تقيس معرفة املعلم باأل27)املقياس من 
( جيمل نتائج املعلمني يف 4)والعمليات عليهما. واجلدول 

 والعلميات عليها:  عداداأل مقياس
 لنتائجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(3جدول )

 والعمليات عدادمقياس األعلى  المعلمين
عدد  

 الفقرات
على أ

 درجة
أدنى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 األعداد
 والعمليات 

27 27 4 1043 4045 

 عداد( يوضح توزيع درجات المعلمين في مقياس األ2والشكل )
 عليها من خالل الرسم بياني.والعمليات 

 
 والعمليات عداد(: توزيع درجات المعلمين في مقياس األ2الشكل )

 جاباتاإل نستعرض نسبوالستقصا  هذه النتائج، 
فقرة من فقرات معرفة ترتبط بعلى كل الصحيحة واخلاطئة 

 :(1)والعمليات كما يظهر يف اجلدول  األعدادمقياس 
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على فقرات لصحيحة والخاطئة ا جاباتاإل ب(: نس4جدول )
 والعمليات األعدادمقياس 

 جاباتاإل المعرفة 
 الصحيحة

 جاباتاإل
 الخاطئة

بري رياضي مكافئ ملفهوم حتديد تع 2
  ب)أ( سية القوة األ

41% 23% 

 %21 %13 تسمية املنازل يف عدد عشري 5
 %.4 %.7 كتابة تعبري رياضي ملكعب عدد 4
 %45 %34 تسمية منازل عدد صحيح 1
متييز العدد الذي يقبل القسمة على  2

5 
74% 55% 

 %13 %21 تقدير ضرب عددين عشريني  3
 %14 %25        .1متييز عوامل العدد  7
 أعدادمتييز عدد كسري من ضمن  4

 خمتلفة
14% 25% 

 %12 %21 األولية  األعدادمتييز  1
 14، 51متييز العالقة بني العددين  .2

 شرتكة                 وقوامسهما امل
11% 23% 

 1، 3متييز العالقة بني العددين  22
 ومضاعفاهتما املشرتكة

44% 35% 

 %14 %27   إجياد صورة مكافئة للكسر   25

 %52 %72 متييز العدد "مليار"                                                             24
إىل أقرب  6,8× 5,4تقريب ضرب 21

 عدد صحيح
1.% 3.% 

الربط بني التعبري الرياضي واسم  22
ضرب القوى اخلاصية يف إبدال 

 سية.األ

34% 45% 

متييز األعداد اليت تقبل القسمة على  23
4   

34% 45% 

 %52 %71 متييز باقي القسمة يف القسمة املطولة.  27
مني على أن متوسط درجات املعل( 1) يتضح من اجلدول    

بنسبة أقل  ا  والعمليات جا  منخفض األعدادفقرات مقياس 
فقرات تقيس معرفة املعلمني يف كل  مخس%( يف .2من )

، متييز العدد (5)فقرة  العشرية عدادمن: تسمية منازل األ
 عددين وقوامسهمابني متييز العالقة  ،(1)فقرة  الكسري

ن ومضاعفاهتما ز العالقة بني عدديي(، ومتي22)فقرة  املشرتكة
)فقرة  العشرية عداد، وتقدير ضرب األ(25املشرتكة )فقرة 

 يةأساسفقرات منها تتضمن مفاهيم  4. ونالحظ أن (22
سبيل املثال، مل يستطع  فعلىيف الكسور والعمليات عليها. 

عدد ال صورة%( من معلمي الرياضيات للصم متييز 25)
عشري، كسر عشري، )عدد من ضمن  4   الكسري مثل

كسر ال%( من املعلمني 52) واختار. كسر اعتيادي(
مل يستطع  اأيض  لتمثيل العدد الكسري.     عتيادياال
الصحيحة  عداد%( من املعلمني متييز وتسمية منازل األ21)

 باإلضافة إىل ذلك،. 2205124العشرية يف العدد  واألجزا 
من تقريب ناتج ضرب %( من املعلمني .3مل يتمكن )

 عداداأليف  أماعددين عشريني إىل أقرب عدد صحيح. 
فكان هناك خلط ما بني مضاعفات العدد  الصحيحة،

وقواسم العدد، وعدم التفريق ما بني مضاعفات عددين 
%( 35فلم يتمكن ) واملضاعفات املشرتكة هلذين العددين.

، 1و 3مضاعفات مشرتكة للعددين  إجيادمن املعلمني من 
مضاعفات لكل عدد على  إجيادمع قدرت بعضهم على 

 حدة. 
وتوضح هذه النتيجة حاجة املعلمني ملزيد من التدريب لزيادة 

للكسور والعمليات عليها. وقد  يةساساألاملعرفة باملفاهيم 
من املفاهيم اليت  د  الدراسات السابقة أن الكسور تع أظهرت

لكثري منهم صعوبة يف املعلمني وجيد اا للعديد من متثل حتدي  
ا قسمة إدراك مفهوم الكسور والعمليات عليها وخصوص  

ميكن للمدخل املعملي أن يسهم يف تطوير مفهوم . و الكسور
وأن يكون جز  ا من تدريب وإعداد  الكسور والعمليات عليها

 أسباب . وقد يكون من(Ball, 1990) املعلمني يف الرياضيات
للكسور  يةساساألم من املفاهي املعلمنيعدم متكن 

عدم تضمني هذه املفاهيم وغريها من  والعمليات عليها
فربامج  .رياضيات املرحلة االبتدائية لربامج إعداد املعلمني

تدريس مقررات تأخذ  يف كثري من األحيان ال املعلمني إعداد
االبتدائية  يف املرحلة ةقرر امل الرياضيات تتعامل مع موضوعات
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م ذلك ما توصل إليه السلويل . ويدععلى حممل اجلد
 نقص، مع ( بأن العديد من املعلمني3..5واملطرب )

 معرفتهم الرياضية باملفاهيم األساسية يف املرحلة االبتدائية،
معرفتهم الرياضية كافية يشعرون يف كثري من األحيان أن 

ال ينبغي أن تكون هناك  أنهبتدائية، و الا املرحلة لتدريس
 املرحلةدورات يف رياضيات  ومقررات أ حاجة ألخذ

 . االبتدائية
 ثانيا: الهندسة

 ( فقرة، تقيس معرفة املعلم22تكون هذا املقياس من )
 معرفة املعلمني باهلندسة: ملجيُ  (2)اهلندسة. واجلدول ب

 لنتائجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(5جدول )
 مقياس الهندسةعلى  المعلمين

عدد  
 الفقرات

على أ
 درجة

أدنى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 5071 3014 5 22 22 اهلندسة
( يوضح توزيع درجات المعلمين في مقياس الهندسة من 3والشكل )

 بياني.الخالل الرسم 

 
 (: توزيع درجات المعلمين في مقياس الهندسة3الشكل )

 جاباتاإل نستعرض نسبوالستقصا  هذه النتائج، 
فقرة من فقرات معرفة ترتبط بعلى كل حيحة واخلاطئة الص

 :اآليت( 3) كما يظهر يف اجلدول  اهلندسةمقياس 
 
 

على فقرات الصحيحة والخاطئة  جاباتاإل ب(: نس6جدول )
 الهندسةمقياس 

 جاباتاإل المعرفة 
 الصحيحة

 جاباتاإل
 الخاطئة

حتديد التعبري الرياضي الذي ميثل   .2
 أحد رؤوس املكعب 

11% 23% 

متييز مجيع الصور غري املعتادة   .5
  ضالعملتوازي األ

42% 32% 

حتديد الشكل الرباعي ضمن   .4
 مضلعات خمتلفة

74% 55% 

حتديد التعبري الرياضي الذي ميثل   .1
 متوازي مستطيالت أوجهأحد 

21% 11% 

متييز مجيع الصور غري املعتادة   .2
                   للمستطيل                                        

44% 37% 

 ضالعحتديد مثلث متطابق األ  .3
 ضمن مثلثات خمتلفة  

7.% 4.% 

التفريق بني حموري التناظر ملستطيل   .7
 وغريها من القطع املستقيمة   

72% 51% 

د مجيع اخليارات املمكنة يحتد  .4
 الرتفاع متوازي مستطيالت

72% 51% 

متييز قطر دائرة وحتديد التعبري   .1
 ضي الدال عليه. الريا

73% 51% 

 %52 %72 خمتلفة      أشكالحتديد املضلع ضمن   ..2
إدراك العالقة بني قطر الدائرة    .22

 ووترها. 
12% 21% 

ة واخلاطئة يف اجلدول حالصحي جاباتاإليتضح من نسب    
السابق أن معرفة معلمي الرياضيات للصم منخفضة يف عدد 

. فعلى سبيل املثال مل يةساساألومهارات اهلندسة  من مفاهيم
%( من املعلمني حتديد التعبري الرياضي الذي 23يستطع )

ميثل أحد رؤوس مكعب رسم فيه خط متقطع ميثل قطر أحد 
 :أدناه( 1)كما يف الشكل   أوجهه
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 (: حدد التعبير الرياضي الذي يمثل أحد رؤوس المكعب4الشكل )
ل أحد %( من املعلمني بأن "ود" ميث12) أجابفقد      

فإن هؤال  املعلمني ال يدركون مفهوم  ومن مثرؤوس املكعب. 
"الرأس" أو ال يعرفون التعبري الرياضي الذي ميثل رأس املكعب. 

جتعل منها لغة فالرياضيات عبارة عن لغة ذات مسات مميزة 
عدد من  وجود، مبا يف ذلك بالنسبة للمتعلمني صعبة وغريبة

يف السياق  معاين دقيقة ها حتمللكن الكلمات الشائعة املألوفة،
وعليه فإن جة، ر االدها يف اللغة معاني رختلف عنالرياضي 

يشكل حتدي ا ملعلمي  غامضةال مبفرداهتا لغة الرياضيات تفسري
وتتفق هذه النتيجة مع ما . الرياضيات ذوي التأهيل املنخفض

( من ضعف يف اكتساب 2..5توصل إليه راشد والشباك )
املستوية لطبيعة  يم ومهارات اهلندسةعلم الصف مفاهم

اإلعداد العام هلم وعدم دراستهم ملقررات رياضيات كافية 
وملساعدة هم للمفاهيم واملهارات اهلندسية. لتعميق فهم

معلمي الصم على استيعاب تلك املصطلحات واملفاهيم ينبغي 
تقدمي التدريب الكايف الذي يوظف التعبري عن املفاهيم 

رياضية من خالل الرسوم واألشكال واملصطلحات ال
ه نتائج وهذا ما تؤكد التوضيحية وكتابة وصف قصري هلا.

يسهم مثل هذا التدريب يف زيادة معرفة  إذعدة،  دراسات
واستخدام أساليب تدريس مالئمة، وإعداد املعلمني باهلندسة 

  (.Swaford, Jones, & Thoronton, 1997خطط دراسية فعالة )
ة يمن املصلحات واملفاهيم اهلندسعلمني لعدد وعدم إدراك امل

( يؤكد أمهية تدريب 3يف هذه الدراسة كما يظهر يف اجلدول )
فإن كانت هذه املصطلحات  املعلمني لتعميق فهمهم هلا.

واملفاهيم تشكل صعوبة ملعلم الصم، فمن املؤكد أهنا ستمثل 
 Thompson  وهذا ما يؤكده تومبسون .همصعوبة لتالميذ

 ملصطلحات واملفاهيم الرياضيةالعديد من ا بأن( (2000
 ا ذاويتطلب تدريسها معلم   ،شكل صعوبة على فهم التالميذت

سرتاتيجيات فعالة على استخدام ا امعرفة عميقه وقادر  
  لتدريسها. 

 من%( من معلمي الرياضيات للصم 32كما مل يتمكن )
قد اختار . فأمامهماملعروضة  األضالعمتييز مجيع صور متوازي 

 ضالع%( من املعلمني الشكل التقليدي ملتوازي األ21)
( ومل يتمكنوا من أدناه( 2)( يف الشكل 1)الصورة رقم )

املبنية على فهم  ضالعاختيار الصور األخرى ملتوازي األ
أشكال رباعية خمتلفة مل يدرك  يوضح (2)خصائصه. والشكل 

ملتوازي  خمتلفة اصور   العديد من معلمي الصم أهنا متثل
 . ضالعاأل

 

 (9 )   (0 )   (2 )   (2 )  

 

 
 ضالعمختلفة لمتوازي األ (: صور5الشكل ) 

%( من معلمي 37باإلضافة إىل ذلك، مل يتمكن )
متييز مجيع صور املستطيل املعروضة  منالرياضيات للصم 

%( من املعلمني الشكل التقليدي .2. فقد اختار )أمامهم
( ومل أدناه( 3)( يف الشكل 4للمستطيل )الصورة رقم )

الصور األخرى للمستطيل املبنية على فهم  متييزكنوا من يتم
أشكال رباعية خمتلفة مل  يوضح اآليت( 3)خصائصه. والشكل 

خمتلفة  اصور   يدرك العديد من معلمي الصم أهنا متثل
 .للمستطيل

 
 مختلفة للمستطيل (: صور6الشكل )
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%( من معلمي الرياضيات للصم حتديد 21مل يستطع ) اأيض  
 . أدناه( 7) ائرة كما يف الشكلوتر يف د

 
 قطر الدائرة يمثل الوتر الوحيد المرسوم فيها(: 7الشكل )
ميثل الوتر الوحيد املرسوم يف هذه  قطر الدائرة أعالهففي الرسم 

ن التعرف عليه وقد يكون و ، ومل يستطيع هؤال  املعلمالدائرة
ة للعالقة ما بني الوتر وقطر الدائر  إدراكهمالسبب هو عدم 

ن هذا النوع من الفهم إ(. يف الدائرةوتر  أكربقطر هو ال)
درك من خالهلا املعلم الروابط بني معرفة مفاهيمية يُ يتطلب 

 األفكار واملفاهيم الرياضية مثل العالقة بني الوتر وقطر الدائرة. 
ملعلمني يف متييز الصور املختلفة من االعديد من  إخفاقن إ

هلذه يبني أن فهمهم  ووتر الدائرة واملستطيل ضالعاألمتوازي 
اهلندسية  األشكاليقتصر على مستوى مالحظة  املفاهيم

اهلندسية من  األشكالبصورة كلية، ومل يصلوا ملستوى مالحظة 
أكثر من أن يف هذه الدراسة . ويتضح خواصهافهم خالل 

متييز الصور املختلفة من متوازي  من وانصف املعلمني مل يتمكن
واليت تعتمد أمامه  املعروضة ووتر الدائرة ستطيلوامل األضالع

على فهم اخلواص. وتظهر إجابات أكثرهم أن فهمهم يقتصر 
 دون إدراك اخلواص للمفهوم اهلندسي اإلدراك البصريعلى 

. ومستوى اإلدراك البصري يقع يف اهلندسية هلذا املفهوم
مستوى مالحظة األشكال اهلندسية بصورة كلية، وهو أدىن 

يات فأن هيل. ويليه مستوى مالحظة األشكال اهلندسية مستو 
من خالل خواصها، ويأيت مستوى استخدام التفكري 
االستنتاجي يف برهنة العالقات اهلندسية يف أعلى هذه 

وتعزز هذه النتيجة، ما (. Maier  & Benz, 2014املستويات )
توصلت إليه دراسات سابقة حول اخنفاض مستوى التفكري 

دى املعلمني والطلبة املعلمني وعدم جتاوز درجة اهلندسي ل

إتقان العديد منهم املستوى األدىن اخلاص مبالحظة األشكال 
 (. 2111اهلندسية من خالل اإلدراك البصري )خملوف، 

مهم ليتمكن  إن فهم األشكال اهلندسية من خالل خواصها
يف جتسيد املعرفة  التالميذ الصم ةالصم من مساعد ومعلم

ال يبىن على جمرد اإلدراك  بشكل صحيح اية بصري  اهلندس
البصري للصور الشائعة للمفهوم ويغفل الصور األخرى األقل 

العرض أمهية  على Brosnan (1997) بروسنان أكد. فقد شيوعا  
فالطالب احملرومون من السمع يُدعم  .البصري للرياضيات

وس امللموس، وشبه امللم مستويات:ثالثة  يف تعلمهم بصريا  
ويتطلب ذلك فهم املعلم للمفاهيم الرياضية ليكون  ،والرمزي

على جتسيدها بشكل صحيح يأخذ يف عني االعتبار  اقادر  
     مجيع الصور والتمثيالت املمكنة هلذه املفاهيم.

 ثالثاً: القياس
 ( فقرات، تقيس معرفة املعلم4تكون هذا املقياس من )

 اآليت (7) اجلدولالقياس، و يف  يةأساسمبفاهيم ومهارات 
 معرفة املعلمني بالقياس.  ملجيُ 

 لنتائجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(7جدول )
 الهندسة مقياسعلى  المعلمين

عدد  
 الفقرات

على أ
 درجة

أدنى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 2075 1074 . 7 4 اهلندسة

ملعلمني يف مقياس القياس ( يوضح توزيع درجات ا4والشكل )
 .بياينالمن خالل الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: توزيع درجات المعلمين في مقياس الهندسة8الشكل )
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 جاباتاإل نستعرض نسبوالستقصا  هذه النتائج، 
فقرة من فقرات معرفة ترتبط بعلى كل الصحيحة واخلاطئة 

 :اآليت( 4)كما يظهر يف اجلدول   القياس
على فقرات الصحيحة والخاطئة  اتجاباإل ب(: نس8جدول )

 القياس مقياس
 جاباتاإل املعرفة 

 الصحيحة
 جاباتاإل

 اخلاطئة
جتسيد مفهوم املرت املكعب   2

 بالرسم
43% 21% 

إدراك العالقة بني الوحدات   5
 املربعة يف شكل ومساحته                                    

74% 57% 

حتديد التعبري الرياضي لوحدات   4
 اس الطولقي

43% 21% 

 %23 %11 القدرة على جتسيد مفهوم احلجم   1
إدراك مفهوم حميط مضلع غري   2

 منتظم                    
31% 43% 

حميط القدرة على جتسيد مفهوم   3
   الدائرة

13% 23% 

حساب  إجرا اتالتمييز بني   7
 حميط ومساحة مستطيل 

21% 12% 

 أسطوانةالربط بني مفهوم حجم   4
 ة السائل الذي ميألها وكمي

31% 43% 

ة واخلاطئة يف اجلدول حالصحي اإلجاباتيتضح من نسب     
للصم منخفضة يف السابق أن معرفة معلمي الرياضيات ( 4)

النتيجة  . وهذهيةساساألبعض من مفاهيم ومهارات القياس 
( من أن القياس من 2001)  Rayي اتتفق مع ما توصل إليه ر 

من الصم و السامعني صعوبة  كل  اليت جيد   املواضيع الرياضية
سبيل املثال مل يدرك  فعلى. تعلم و التعامل مع مسائلةاليف 

 %( من املعلمني العالقة بني عدد املكعبات يف شكل23)
، وظن بعضهم أن عدد حجمهغري منتظم وبني  ثالثي األبعاد

( 1) كما يف الشكلاجملسم،   أبعاداملكعبات ميثل احمليط أو 
 هأدنا

 
 (: عدد المكعبات يمثل حجم المجسم9الشكل )

 وحجمه جمسم مالعالقة بني عدد املكعبات يف امعرفة  إن  
ملفهوم احلجم ووحدات قياسه، فاحلجم هو  اإدراك  تتطلب 

احليز الذي يشغله جسم يف الفراغ ويقاس بالوحدات املكعبة 
لسوائل سوا  املعيارية منها أو غري املعيارية. أو بوحدات قياس ا

مشتقة من وحدات مكعبة معيارية كما  األساساليت هي يف 
 هو احلال يف اللرت والذي يساوي حجم مكعب طول ضلعه

%( من املعلمني يف هذه الدراسة 23فعدم إدراك )سم.  .2
أن عدد املكعبات الالزمة ملل  جمسم متثل حجمه يشري إىل 
 ضعف واضح يف فهم مفهوم احلجم والقدرة على متثيله

فهم العديد  أنشري إىل تاألدبيات يف هذا اجملال ف. للتالميذ
ا املبتدئني منهم ملفهوم من معلمي املرحلة االبتدائية وخصوص  

احلجم ال يتجاوز ما تعلموه يف املرحلة االبتدائية 
(Zevenbergen, 2005) ويرجع هذا يف األساس إىل عدم .

ر املفاهيم إعطا  برامج إعداد املعلمني أمهية كربى لتطوي
الرياضية األساسية اليت تدرس يف املرحلة االبتدائية لدى الطلبة 

كاليت تقدم   رتاض أن دراسة مقررات رياضية حبتةاملعلمني، واف
على تدريس  قادريف كلية العلوم كفيل بإعداد معلم 

لطالب املرحلة االبتدائية، وقد بينت األحباث الرياضيات 
ا مع املعلمني ض وخصوص  السابقة عدم صحة هذا االفرتا

االسرتاتيجيات اليت من من و . (Ben-Motreb, 2010) اجلدد
مفهوم احلجم هو تقدير شأهنا أن تساعد الطالب على تنمية 

 & Hirstein,1981; Batista) جسم ما متألعدد املكعبات اليت 

Clements, 1998; Lehrer, Jaslow, & Curtis, 2003.)  فإذا كان
ركني هلذا املفهوم فكيف ميكن هلم جتسيده غري مد املعلمون

 لتالميذهم. 
الربط بني مفهوم حميط  املعلمني %( من23كما مل يستطع )

كما يف ،  منه دائرة تالدائرة وطول شريط من املطاط صنع
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وظن بعض املعلمني أن طول شريط  . أدناه( .2) الشكل
 املطاط ميثل قطر الدائرة أو مساحتها.  

 

 
 ريط المطاط الذي صنعت منه دائرة يمثل محيطها(: ش11الشكل )

الفقرتني السابقتني املعلمني على  إجاباتويتضح من خالل 
هؤال  املعلمني يف املعرفة املفاهيمية للحجم واحمليط وهذا  تدين

املفاهيم تلك للعالقات بني  ا  تطلب فهمالنوع من املعرفة ي
 .الرياضية والقدرة على جتسيدها بشكل حمسوس

 وتمثيل البيانات حصاءاإلعاً: راب
ني ( فقرات، تقيس معرفة املعلم4تكون هذا املقياس من )

ومتثيل  حصا يف اإل يةساساألببعض املهارات واملفاهيم 
 حصا باإل معرفة املعلمني ملجيُ  اآليت (1) البيانات، واجلدول

 . ومتثيل البيانات
 لنتائجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري :(9جدول )

 مقياسعلى  المعلمين
عدد  

 الفقرات
على أ

 درجة
أدنى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 حصا اإل
ومتثيل 

  البيانات
4 4 . .044 .044 

( يوضح توزيع درجات املعلمني يف مقياس 22والشكل )
 ومتثيل البيانات من خالل الرسم البياين. حصا اإل

 
 حصاءجات في مقياس اإلتوزيع الدر (: 11الشكل )

 جاباتاإل نستعرض نسبهذه النتائج، والستقصا     
فقرة من فقرات معرفة ترتبط بعلى كل الصحيحة واخلاطئة 

 (.2) كما يظهر يف اجلدول  ومتثيل البيانات حصا مقياس اإل
 :اآليت

على فقرات الصحيحة والخاطئة  جاباتاإل ب(: نس11جدول )
 ناتوتمثيل البيا حصاءاإل مقياس

 جاباتاإل المعرفة 
 الصحيحة

 جاباتاإل
 الخاطئة

من  "املتوسط احلسايب"حساب   2
 بيانات رسم بياين 

12% 21% 

من بيانات  "الوسيط"حساب   5
  رسم بياين

47% 34% 

اليت ال  اإلحصائيةمتييز البيانات   4
 ميكن حتديدها من رسم بياين 

57% 74% 

    

 اخلاطئة يف اجلدولة و حالصحي جاباتيتضح من نسب اإل    
السابق أن معرفة معلمي الرياضيات للصم منخفضة يف  (.2)

ومتثيل البيانات. فقد  حصا املفاهيم واملهارات املتعلقة باإل
 املستعارة يفميثل عدد الكتب  بيانيا   ا  رمس وناملعلم أعطي
س، وطلب منهم حساب متوسط ما استعارته كل ار املد إحدى

كتب املستعارة، وحتديد ما البيانات طالبة، والوسيط لعدد ال
 (25) . والشكل؟اليت ال ميكن حتديدها من الرسم البياين

 يوضح الرسم البياين املقدم للمعلمني: اآليت

 
 وتمثيل البيانات حصاء(: الرسم البياني لمقياس اإل12الشكل )

%( من معلمي الرياضيات 34%( و )21ومل يتمكن ) 
ين بالشكل الذي ميكنهم من للصم من قرا ة الرسم البيا
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حساب املتوسط احلسايب والوسيط على الرتتيب. وتتفق هذه 
مع نتائج الدراسات السابقة بأن املعلمني جيدون  النتيجة
 & Beggالوسيط مقارنة باملتوسط ) وإجياديف فهم  أكثرصعوبة 

Edwards, 1999 واملتوسط احلسايب والوسيط من املفاهيم .)
ا مع وهي قيم يسهل حساهبا وخصوص   ا حصيف اإل يةساساأل

يف هذا السؤال. وحيسب املتوسط  مادودة كحمجمموعة بيانات 
احلسايب جبمع قيم كل البيانات وقسمتها على عددها، ومن 
الرسم البياين املعروض، تبلغ قيمة املتوسط احلسايب: 

كتب. وحيسب الوسيط   2( = 2( ÷ )7+4+3+1+2)
ا ومن مث حتديد القرا ة ا أو تنازلي  ي  برتتيب مجيع البيانات تصاعد

اليت تتوسط البيانات، أي اليت تقع يف املنتصف. وهي قيمة 
تقعان يف  القيمتني اللتنيمفردة حلجم العينة الفردية ومتوسط 

املنتصف حلجم العينة الزوجية. ومن الرسم البياين املعروض، 
 ،1، 4: اآليتعلى النحو حيسب الوسيط بعد ترتيب البيانات 

(. ومع سهولة حساب متوسط 2) الوسيط فيكون،7، 3، 2
 جاباتن عدد اإلفإووسيط جمموعة البيانات يف هذا السؤال، 

عدم  إىلما إالصحيحة منخفض. وقد يعزى السبب 
استحضار املعلمني ملفهوم املتوسط والوسيط وطريقة حسابه، 

 أو إىل عدم قدرهتم على قرا ة البيانات من الرسم البياين. 
حتديد البيانات اليت ال  %( من املعلمني74كما مل يستطع )

%( من املعلمني أن 34من الرسم. وظن ) إجيادهاميكن 
من الرسم. واختيار املنوال يشري إىل  إجيادهاملنوال ال ميكن 

عدم فهم هؤال  املعلمني ملفهوم املنوال. فاملنوال هو القيمة 
املشاهدات املفردة  ا يف جمموعة البيانات. ففياألكثر تكرار  

يكون املنوال هو القيمة املقابلة ألكرب تكرار. ولكن ال يشرتط 
أن يكون جملموعة بيانات منوال إذا مل تتكرر قيمة أكثر من 
غريها كما هو احلال يف هذا السؤال. ومع ذلك يبقى املنوال 

 حتديدهامن البيانات اليت ميكن  ه،وجودحىت يف حالة عدم 
 يف السؤال السابق.   كما   من الرسم البياين

يف  يةأساسنقص معرفة معلمي الصم مبفاهيم ومهارات ن إ
ا مع االهتمام وحتليل البيانات تدعو للقلق وخصوص   حصا اإل

وحتليل البيانات يف مناهج الرياضيات  حصا اإلواضيع مب املتزايد
احلديثة كانعكاس ألمهية هذا املوضوع وتداخله مع العديد من 

ا احلالية يف حياتنا اليومية. وتتفق هذه النتيجة مع ممارساتن
املعلمني  عدادإالعديد من الدراسات السابقة اليت تؤكد عدم 

ومتثيل البيانات اليت  حصا اإللتدريس مواضيع  بشكل كاف  
تقدم يف مناهج الرياضيات احلديثة يف العديد من الدول 

(Jacobbe, 2007 .) عدم إىل  اأيض  وقد يعزى هذا الضعف
مة يف همن املواضيع امل حصا اإل أنفسهماعتبار املعلمني 

عدم حرصهم على تعميق فهمهم له  ومن مثاملرحلة االبتدائية، 
(Begg & Edwards, 1999). 

 إحصائية داللة ذات فروق توجدهل  الثاين:الدراسة  تساؤلنص 
 للتالميذ الرياضيات ومعلمات معلمي بين( 1015) مستوى عند
 ؟ طبيعته وما ؟ الرياضية المعرفة من لتمكنا في الصم

 ولإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت املتوسطات احلسابية
العينة على مقياس  أفرادواالحنرافات املعيارية الستجابات 

(. إناثا ملتغري اجلنس )ذكور و املعرفة الرياضية بفروعه تبع  
 يوضح تلك النتائج.  اآليت (22) واجلدول
لدرجات وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المت( 11جدول )

 على مقياس المعرفة الرياضية المعلمين
المتوسط  الجنس المستويات المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ضية
لريا

فة ا
ملعر

ا
 

 عداداأل
 والعمليات

 1032 2.027 ذكور
 5017 1024 إناث

 اهلندسة
 40.1 .301 ذكور
 5014 30.1 إناث

 ياسالق
 2074 1017 ذكور
 2034 1032 إناث

 حصا اإل
 ومتثيل بيانات

 047. 2027 ذكور
 037. 025. إناث

 10.4 .5405 ذكور  اجملموع
 30.3 5.071 إناث  

السابق وجود فروق بني  (22) يتضح من اجلدول   
املتوسطات احلسابية للمعلمني واملعلمات يف املعرفة الرياضية، 
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صاحل املعلمني. ولفحص داللة الفروق بني وهذه الفروق ل
على مقياس املعرفة  متوسطات استجابات املعلمني واملعلمات

 (25) (، واجلدولt-testت )-استخدم اختبار الرياضية،
 . اإلحصائيةاآليت يوضح الفروق ذات الداللة 

( نتائج تحليل اختبار )ت( لفحص داللة الفروق في 12جدول )
 نا ن الذكور واإلالمعرفة الرياضية بي

    المستويات  المتغير 

اإل
حصاء
 

والبيانات 
 T df Sig إنا  ذكور  

 
M 

 
2027 

 
.025 

 
4041 

 
32 

 
.0..2* 

SD .047 .037    
 (α ≤ 2..0.)*دالة عند مستوى   

M ،املتوسطات احلسابية : SDاالحنراف املعياري :  

 املعلمني الفروق بني أنالسابق ( 25)يتضح من اجلدول      
 إحصائيةليست ذات داللة  يف املعرفة الرياضية واملعلمات

ومتثيل البيانات" وذلك  حصا باإلاملعرفة "ماعدا الفروق يف 
لصاحل املعلمني. ولتفسري هذه النتيجة علينا أن نفهم ما 

السابقة العديدة اليت تناولت الفروق يف  األحباثخلصت إليه 
. فاألحباث يف الغالب كانت تظهر املعرفة الرياضية بني اجلنسني

يف املعرفة الرياضية لصاحل الذكور، لكن تفسري هذه  ا  فروق
الدراسات احلديثة يف  وق خيتلف من دراسة إىل أخرى.الفر 

يف التضاؤل  ةآخذهذا اجملال تظهر أن الفروق بني اجلنسني 
(Ugboduma & Eze, 2007 ويدعم هذا االستنتاج ما .)

الدراسة الدولية املقارنة يف العلوم  توصلت إليه نتائج
تفوقت  إذ( يف بيئة التعليم السعودي، TIMSSوالرياضيات )

 Gonzales et) الطالبات على الطالب يف حتصيل الرياضيات

al., 2008) ،هناك  فإن.  ومع تضاؤل الفروق بني اجلنسني
( يعتقدون أن Fennema & Tartre, 1985بعض الباحثني )

يف جوانب حمددة من الرياضيات،  ناثعلى اإل وقونيتفالذكور 
اليت تتطلب  سئلةيف األ ناثفعلى سبيل املثال: تتفوق اإل

اليت  سئلةحسابات وخطوات إجرائية، ويتفوق الذكور يف األ
تتطلب حل املشكالت والقدرات املكانية، وقد يكون هلذه 

على املعلمات يف  وناملعلمالفروق دور يف تفسري ملاذا تفوق 
ومتثيل البيانات. فلو  حصا اإل أسئلةه الدراسة يف حل هذ

ومتثيل البيانات يف مقياس املعرفة  حصا اإل أسئلةتفحصنا 
لرسم بياين  وحتليال   اتتطلب فهم   سئلةالرياضية، لوجدنا أن األ

لإلجابة عنها. فهي تتضمن حل ملشكلة وقدرة تصورية وإن  
تعزى تلك كما ميكن أن كانت يف مستوى متوسط أو أقل.  

الفروق إىل أن متوسط سنوات اخلربة لدى املعلمني الذكور 
تتطلب املعرفة  إذسنوات اخلربة لدى املعلمات؛  عددأكرب من 

باإلحصا  ومتثيل البيانات سنوات خربة أكثر للتمرس عليها 
 وإتقاهنا.

وهذه النتيجة تدعونا إلعطا  مزيد من األمهية ملعرفة املعلمني 
تؤكد نونس  إذاإلحصا  ومتثيل البيانات،  مبفاهيم ومهارات

(Nunes, 2004)  "يف كتاهبا "تدريس الرياضيات لألطفال الصم
على أن القدرة املكانية ومعاجلة الصور ذات أمهية قصوى يف 

األصم ويف حله للمسائل الرياضية، لذا جيدر  التلميذتفكري 
ة التأكيد على أمهية تنمية مهارات القدرة املكانية ومعاجل

الصور لدى معلمي الرياضيات الذين يقومون بالتدريس 
 لصم. للتالميذ ا

 ذات فروق وجدت هلالدراسة الثالث فقد نص على:  تساؤلأما 
 في الصم التالميذ معلمي بين( 1015) مستوى عند إحصائية داللة
 وما التدريس؟ في الخبرة إلى تعزى الرياضية المعرفة من التمكن
 ؟طبيعتها

بة عن هذا السؤال، استخرجت املتوسطات احلسابية ولإلجا   
العينة على مقياس  أفرادواالحنرافات املعيارية الستجابات 

دئ(. تا ملتغري اخلربة )خبري، متمرس، مباملعرفة الرياضية تبع  
 يوضح تلك النتائج.  اآليت( 24)واجلدول 
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لدرجات ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 13جدول )
 ا لمتغير الخبرةعلى مقياس المعرفة الرياضية تبعً  لمعلمينا

المتوسط  العدد المستويات المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 .104 .4504 .2 خبري اخلربة 
 4032 52077 24 متمرس 
 2054 21054 .1 مبتدئ

 7034 52011 34  اجملموع
 املعلمني السابق وجود فروق بني (24) يتضح من اجلدول    
ملتغري اخلربة، فقد كان املتوسط احلسايب  تبع ا املعرفة الرياضيةيف 

( باحنراف معياري .4504للمعرفة الرياضية للمعلمني اخلربا  )
(. يف حني كان املتوسط احلسايب للمعرفة الرياضية .104)

(. 4032( باحنراف معياري )52077للمعلمني املتمرسني )
( 21054لمعلمني املبتدئني فقد كان )أما املتوسط احلسايب ل
(. ولفحص داللة الفروق بني 2054وباحنراف معياري )

متوسطات استجابات املعلمني على مقياس املعرفة الرياضية 
 حادياألملتغري اخلربة، فقد استخدم حتليل التباين  تبع ا

(ANOVAواجلدول ،) (21) اآليت يوضح ذلك 
داللة الفروق في المعرفة  حاديألا( نتائج تحليل التباين 14جدول )

 للخبرة في التدريس تبًعاالرياضية 
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

df  متوسط
 المربعات

F sig 

بني اجملموعات
 

2134043 5 742014 5.0.1 .0..2* 

داخل
اجمل 

موعات
 

5212044 3. 43024   

اجملموع
 

451.015 224    

 (α ≤ 2..0.)*دالة عند مستوى   

ملتغري اخلربة،  تبع ارفة اجتاه الفروق يف املعرفة الرياضية وملع
البعدية،  للمقارنات Sheffe test استخدم اختبار شفيه 

 ( يوضح ذلك.22واجلدول ) 
( نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية في المعرفة 15جدول )

 لمتغير الخبرة تبًعاالرياضية 
مستويات 
 الخبرة

المتوسطات 
 الحسابية 

 مبتدئ متمرس يرخب

 *24024 *220.4  .4504 خبري
 5011   52077 متمرس 
    21054 مبتدئ

 (α ≤ 2..0.)*دالة عند مستوى   
ذات داللة  وجود فروقالسابق إىل  (22) يشري اجلدول

من  ية بني املعلمني اخلربا  وبني كل  يف املعرفة الرياض إحصائية
ئني، وذلك لصاحل املعلمني املعلمني املتمرسني واملعلمني املبتد

اخلربا ، إذ بلغ املتوسط احلسايب يف املعرفة الرياضية للمعلمني 
( للمعلمني املتمرسني 52077( يف حني بلغ ).4504اخلربا  )

( للمعلمني املبتدئني. واخلربة تشكل املعرفة، وهذا 21054و )
يرى أن مجيع أنواع  إذRomberg (1992 )ما يؤكد عليه روبريغ 

ن معلمي الرياضيات إدث نتيجة للخربات، ومبا علم حتالت
 لذا، تة حسب عدد سنوات اخلربةللصم لديهم خربات متفاو 

وعلى  ا  فإن فهمهم ملواضيع الرياضيات سيكون خمتلف
مستويات متباينة. وعالوة على ذلك، ستتغري معرفتهم 

للرياضيات نتيجة للخربة اليت سيمرون هبا أثنا   هموفهم
 التدريس.

ما ينبغي التأكيد على أن عملية التدريس للتالميذ الصم ك
لعب فيها تبصفة عامة، وتدريس الرياضيات بصفة خاصة 

؛ فتدريس الرياضيات للصم يتطلب من املعلم ارئيس   ااخلربة دور  
إتقان لغة اإلشارة اخلاصة باألرقام احلسابية والرموز الرياضية 

لتواصل مع الصم، وا عملية الشرحاملختلفة؛ حىت يتمكن من 
ألن  ،ومترس ت بطبيعة احلال حتتاج إىل وقتوهذه املهارا

  عملية التواصل مع الصم عملية بالغة التعقيد.
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 التوصيات
بنا   على ما أظهرته نتائج الدراسة، يقدم الباحث بعض     

التوصيات اليت قد تساهم يف زيادة معرفة معلمي الصم 
 الرياضية:

الصم يف دورات تسهم يف زيادة  شراك معلمي التالميذإ -2
حصا  ومتثيل املعلمات يف اإل امعرفتهم الرياضية وخصوص  

سوم البيانية وحساب بعض القيم البيانات وقرا ة الر 
ومتثيل  اإلحصا حصائية منها، لألمهية املتزايدة مبواضيع اإل

 البيانات يف مناهج الرياضيات احلديثة. 
لدراسة وتتابع إجرا  دراسة تنطلق من نتائج هذه ا -5

وتستقصي أثر برامج تدريبية لزيادة معرفة معلمي التالميذ 
 .  الصم الرياضية لتحديد املمارسات األفضل يف هذا الشأن

 المراجع
(. جتربة اململكة العربية السعودية يف إحلاق الصم بالتعليم 2..5أخضر، فوزية )
 اض. ، جبامعة امللك سعود، الريندوة الرتبية اخلاصةالعايل. 
( االجتاهات احلديثة يف تدريس الرياضيات للفئات ذوي 4..5بدر، حممود )

متاحة  أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة،االحتياجات اخلاصة،  
  www.gulfkids.comعلى موقع 

ملبين على استخدام املدخل العملي ا(. 2112حامد، مجال، وإمساعيل، حفين )
االكتشاف يف تدريس الرياضيات لتالميذ الصف الثامن االبتدائي 

املؤمتر العلمي الثالث رؤى مستقبلية للمناهج يف الوطن  .للمعوقني مسعيا  
 العريب، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس.

( تعليم األطفال الصم مهارات الرياضيات باعتماد منوذج 7..5جنوى ) ،خباز
. متاحة على 52، جملة املعلوماتية االفرتاضي، العامل

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/
showarticle&issuenb=21&id=320 

، الصعوبات اليت ربيةالع .(2..5وسى عيد )ك، مالشبا، و براهيمإحممد  ،راشد
تواجه طلبة معلم الصف يف اكتساب مفاهيم ومهارات اهلندسة املستوية 

 .274-244، 13، جملة احتاد اجلامعات .سباهباأو 
حتت ) خالد واملطرب، خالد؛ وخشان، مسفر؛ والسلويل، إبراهيم؛ رفعت،

 االبتدائية املرحلة تالميذ استيعاب بني اهلندسية املفاهيم(. النشر
 ،والنفسية الرتبوية العلوم جملة. االستيعاب هذا حنو معلميهم عتقداتوم

 القرى أم جامعة
اعتقادات الطالب يف كلية املعلمني (. 3..5السلويل، مسفر واملطرب، خالد )

. ورقة مقدمة للقا  السنوي للجمعية السعودية عن الرياضيات و تعلمها
 .، الرياضللعلوم الرتبوية و النفسية. جامعة امللك سعود

 بني العالقة(. حتت النشر) إبراهيم ورفعت، أمين؛ وخشان، مسفر؛ السلويل،
 للمفاهيم السعودية العربية باململكة االبتدائية املرحلة طالب استيعاب

. االستيعاب هذا حول معلميهم ومعتقدات احلسابية بالعمليات املرتبطة
 .الرتبوي للعلوم طيبة جامعة جملة

عداد منهج إمشروع (. 2111يز، والسرطاوي، زيدان )الشخص، عبد العز 
 .يف مرحلة ما قبل املدرسة ) التحضريي( دراسي لألطفال املعوقني مسعيا  

. وزارة اندوة االجتاهات املعاصرة يف التعليم والتأهيل املهين للمعوقني مسعي  
 املعارف، اململكة العربية السعودية

 ، عمان، دار اليازوردي العلمية.ةاإلعاقة السمعي(. 7..5الصفدي، عصام )
(. معوقات تدريس الرياضيات يف برنامج دمج الطالب 5..5العتييب، بندر )

 ضعاف السمع والنطق مبدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
 phpwww.gulfkids.com/ar/index.متاحة على موقع 

مناهج الصم، التخطيط والبنا  (. 2111اللقاين، أمحد ،و القرشي، أمري )
 ، القاهرة، عامل الكتب.والتنفيذ

ياضيات لتنمية التفكري البصري برنامج مقرتح يف الر  .(2..5مد، مدحية )حم
، املؤمتر العلمي السنوي،  التلميذ األصم يف املرحلة االبتدائية ىلد
ويات الرياضيات، الرياضيات املدرسية: معايري جمعية املصرية لرتبلل

 اكتوبر، القاهرة.  3جامعة ومستويات، 
(. مستويات التفكري اهلندسي لدى الطالب املعلمني 2111خملوف، لطفي )

-122، جامعة املنصورة، حملة كلية الرتبيةطبقا  لنموذج "فان هيل". 
131. 

دريسية مطورة يف ضو  أثر وحدة ت(. 5.25املطرب، خالد، وبيومي، ياسر )
معايري الرياضيات املدرسية على تنمية القدرة الرياضية لدى طالب قسم 

، جامعة  جملة كلية الرتبية. الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل
 ..51-242، (2) 4، كفر الشيخ. مجهورية مصر العربية
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Abstract :This study aimed to investigate the procedural and conceptual mathematics knowledge of deaf education 

Teachers in the elementary stage. The study sample consisted of male and female mathematics teachers in the elementary 

stage of deaf education  in Al-Ahsa district  in Saudi Arabia during the second semester of the academic year (1433-1434) 

(N =63).  The study utilized a descriptive design, and used the teachers’ responses to the Teachers Knowledge Exam to 

describe and investigate the depth of their knowledge of essential mathematics concepts and skills. The findings of the 

study revealed that many teachers did not possess and adequate depth of mathematical knowledge that enables them to 

visualize and represent the essential concepts of elementary school mathematics. In addition, they lack adequate knowledge 

of some mathematics skills. Moreover, there was statistically significant differences (α=0.01) between male and female 

teachers in mathematics knowledge of statistics and data representation favouring the male teachers. There was also 

statistically significant differences (α=0.01) between expert and novice teachers in mathematics knowledge favouring the 

expert teachers 

 

Key words: Mathematics knowledge (conceptual – procedural),  Mathematics Teachers, Deaf education,.  
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 فلسطينب المرحلة الثانويةلدى معلمي الفيزياء في وعالقته بالذكاء االنفعالي الفيزياء علم طبيعة مستوى فهم 
 

 يحيى محمد أبو جحجوح
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

 كلية الرتبية/ جامعة األقصى
 هـ61/6/5341  وقبل بتاريخ -هـ 62/6/5341 قدم للنشر

 
وحتديـد مسـتوى  ،بفلسـين يف غـز فيزيـاء يف املرللـة النانويـة لدى معلمـي الالفيزياء فهم طبيعة علم مستوى  دف هذا البحث إىل حتديده: المستخلص

 .امبينه ، والعالقةذكائهم االنفعايل
وا تــار عينــة عشــوائية مــ  معلمــي  .يلالنفعــا، ومقيــاا الــذكاء االفيزيــاء علــمطبيعــة   ثحــث،  ــا: ا تبــارايتأدواتبــا البالــث املــنهج الوصــفي، وصــمم     
وا تبـــار س وا تبـــار حتليـــل التبـــاي  واســـت دم املتوســـياس والنســـ  امل ويـــة  ( معلمـــة.62و  ( معلمـــا  43غـــز  بل)ـــ   دينـــة يف م املرللـــة النانويـــةبفيزيـــاء ال

 علـمفهـم معلمـي الفيزيـاء ليبيعـة  هـا: بلـم مسـتوى للمعاجلاس اإللصائية. وتوصل إىل عد  نتائج مـ  أ ومعامل ارتباط بريسوناأللادي وا تبار شيفيه 
 جــنس املعلــمتعــزى ملت)ــري  املرللــة النانويــةبلــدى معلمــي الفيزيــاء الفيزيــاء علــم فهــم طبيعــة بــن متوســياس درجــاس  ةق دالــو وجــود فــر و  ،%(34  الفيزيــاء
وبلم   رب  التدريس، تعزى ملت)ري املرللة النانويةء بلمي الفيزياوعدم وجود فروق دالة بن متوسياس درجاس فهم طبيعة العلم لدى مع، ملعلماساولصاحل 
لــدى معلمــي الفيزيــاء باملرللــة النانويــة تعــزى الــذكاء االنفعــايل وعــدم وجــود فــروق دالــة بــن متوســياس درجــاس ، %(3374االنفعــايل   ذكــائهممســتوى 

 علمي الفيزياء ليبيعة العلم ودرجاهتم يف الذكاء االنفعايل.فهم مبن درجاس دالة عالقة وعدم وجود   رب  التدريس،و  ي اجلنسملت)ري 
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 :مقدمة البحث
، وموجههــا ومتابعهــا لعمليــة التعليميــةقائــد ان املعلــم هــو إ   

ـــــاط بـــــه مســـــ   املتعلمـــــن ملمـــــن  إعـــــداد أجيـــــا  مـــــ ولية وين
ــــى التف ــــري  ــــة، ولــــديهم القــــدر  عل ــــة العلمي بأساســــياس املعرف

فمـــ  ؛ لـــذا العلمـــي، وعنـــدهم ميـــو  واماهـــاس وقـــيم إ ابيـــة
الضـروري االهتمـام بـه، والتعـرف إىل  قدراتـه امل تلفـة بصـور  

والتعــرف إىل مــدى فهمـه ليبيعــة العلــم،  ــا دوريـة ومســتمر ، 
وتوظيفها يف  قدراس املتعلمن، مي   أن ينع س إ ابيا  على

لتدريس  ا يعمل على حتقيق أهداف تدريس العلوم بشـ ل  ا
  .شامل ومتوازن

ميــة النقافــة تنعلــى يف جوهرهــا طبيعــة تعلــيم العلــوم وت كــد    
 مـد لولتحقيق ذلك فم  الضـروري  الرتكيـز علـى العلمية، 

 العلم م   ال "مد ل بدال  م   "التعليم م   ال  العلم"
 ، واالعتمــاد علــى أ ــوذ  مــنةم ليبيعــة تعلــيم العلــم"التعلــيم
ــ  ،علــى نةريــة النشــاط بــدال  مــ  االعتمــاد علــى املنيقيــة اقائم 

اجلوانــــــ  مــــــا بــــــالتزام  وهــــــذا يشــــــمل فهــــــم طبيعــــــة العلــــــم 
وتنميــــة الــــذكاء ومهــــاراس التواصــــل واالجتماعيــــة  ةالش صــــي

العلـم  فهم طبيعةمي   أن ي دي كما  ،واالماهاس اإل ابية
 ,Holbrook & Rannikmae حتقيـق املواطنـة دورا  مهمـا  يف 

2007.) 

ويسعى معلم العلوم الفعا  إىل توظيف املعارف العلمية    
ومهاراس التف ري واملهاراس العملية واالهتمام بامليو  

الرتكيز على واالماهاس والقيم العلمية جنبا  إىل جن  ما 
م معلم العلوم بتدريس العلوم  لما زاد اهتماف، طبيعة العلم
م  ليث إنه  باالهتمام باملتعلم زادس قناعته  بش ل  مشويل

، ال كائ  إنساين له متيلباته ولاجاته كعضو يف اجملتما
التحدياس ويواجه الفلسييين الذي يعايش تما سيما يف اجمل

تم على املعلم الفلسييين أن ،  ا حياملش الس املتفاقمة
 ،عاالته عند التعامل ما املتعلمنضبط انفعلى  حيرص

 .على إكساهبم فهما  واضحا  وشامال  ليبيعة العلم يعملو 

و صوصا  علم الفيزياء الذي يلع  دورا  مهما  يف  
ألد اجملاالس  د  بل ويعوالعملية،  معةم اجملاالس العلمية

ويف العلوم النةرية األ رى   ،الرئيسة يف التيور التقين
 ،والفلك واأللياءلوجيا والرياضياس كال يمياء واجليو 

 إن، ومي   القو  والزراعة والتيبيقية كالي  واهلندسة
انتشارها واسعة جدا   ا حيقق هلا الرياد  ثح م ثحنها جماالس 

 . وم اجملهرية واملاد  بدقائقهااجلاهر  يف ال ون بةواهره 
 .االهتمام هبا  ال  هذه األ ية هلا تزداد ضرور 

املرللة النانوية دورا  مهما  يف يف فيزياء ال  ا منه دي وي   
م   ال  تزويد اليلبة  ،ملرللةتلك ابلوغ األهداف العامة ل

باملعلوماس الفيزيائية اليت تعينهم على فهم بي تهم وتنمية 
ية الالزمة ملاماهاهتم العلمية وإكساهبم املهاراس الع

فعالة يف  الست دام إجنازاس العلم وطرقه وتقنياته بصور 
 دمة اجملتما ولل مش الته وتنميته، وهي أهداف ت فل 

 نهم م  املشاركة فة العلمية بن أفراد اجملتما، ومتحتقيق النقا
عامل الالفعالة يف التيور العلمي والتقين، اليت يشهدها 

واليت أصبح معها  ،واالستفاد  م  النور  املعلوماتيةاملعاصر، 
؛ عبد السميا 6355لودود، العامل قرية ص)ري   عبد ا

 .(6356، الدي  وكفايف واملوجي واملعمريو 
والفيزياء علم طبيعي يعىن بدراسة اجلسيماس واملوجاس    

والتفاعالس املوجود  يف اليبيعة دراسة علمية، ومفاهيمها 
قد ت ون حمسوسة تشتق مباشر  م  املاللةة واخلرب  

ا ع  طريق املباشر ، وقد ت ون جمرد  ال مي   إدراكه
احلواا، وهي أكنر أنواع املفاهيم صعوبة يف تعلمها؛ وذلك 
ألهنا كياناس غري ملموسة يف الواقا، وإ ا يتم االستدال  

، 6355 السعدي،  قاهتا يف احليا عليها بآثارها وتيبي
أو   يعد  بل  ،(. ويعد ألد فروع العلوم األساسية334

شر منذ فجر مةاهر النشاط الذهين الذي اضيلا به الب
التأمل يف البي ة بدأس ليا  اإلنسان باإلدراك و  إذ ،احلضار 

نه يفسر الةواهر ال ونية والبي ية احمليية إاحمليية، كما 
باإلنسان، ويقدم املفاهيم والقوانن والنةرياس اليت مي   
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 ،تيبيقها يف احليا  اليومية والعملية منل: است دام اآلالس
ومعلوماس ع  الفضاء واليريان  ،واألجهز  الت نولوجية

ومعاجلة بعض  ،واست دام أشعة الليزر ،واألسلحة النووية
، 6356القضايا االجتماعية النامة  عبد السميا وآ رون، 

 باإلضافة إىل اآلثار البي ية. (.33
ن على أ ية علم الفيزياء م  القرآومي   االستدال      

قو  اهلل ، بيل املنا سعلى ال رمي بتدبر العديد م  آياته، و 
َ تعاىل:  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يِف اآْلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َلَّتى يـََتبَـنى

 هَلُْم أَنىُه احلَْق  أَوملَْ َيْ ِف بَِربَِّك أَنىُه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َشِهيد  
كما مي   االستدال  على صعوبة   (.14 فصل ، اآلية 
بالعلوم األ رى ال يمياء واأللياء مقارنة  علم الفيزياء 

خَلَْلُق السىَماَواِس َواأْلَْرِض َأْكبَـُر قو  اهلل تعاىل: م  وغريها، 
 غافر، اآلية  ِمْ  َ ْلِق النىاِا َوَلِ  ى َأْكنـََر النىاِا اَل يـَْعَلُمونَ 

13.) 
 اليلبةمعلم الفيزياء صعوباس يف تعليم يواجه ليث    

ما يتصل بيبيعة  لعد  أسباب منهاذلك ملبحث الفيزياء، و 
الفيزياء اليت تتسم بالصعوبة املتأصلة، وما يتصل بيبيعة 
اليال  م  ليث اخنفاض مالءمتها ملستوى  وه الذهين، 
وضعف منهجياس التف ري احلاصلة لديه، وشيوع املفاهيم 

ا ما ه، ومنستعداد والدافعية للتعلماخليأ عنده، وضعف اال
اخلارجية لليال  املتمنلة بيرائق التدريس اليت يتصل بالبي ة 

يسيير عليها  ط اإللقاء والتلقن، والرتكيز على املعاجلاس 
املفاهيمية، واحملتوى الذي  الرياضية دون االهتمام باملعاجلاس

معلوماس غري مرتبة ترتيبا  يساعد على التعلم النشط  يتضم 
ليلبة م  دراسة تزايد نفور اإىل ذي املعىن. ولقد أدى ذلك 

الفيزياء، وضعف حتصيلهم هلا، وامتالكهم ملعرفة فيزيائية 
جمزأ ، وعدم القدر  على االماه حنو اقتصاد املعرفة الذي 

؛ 42، 6355يبىن م   ال  جمتما املعرفة  بلجون، 
 (.622، 6356الشايا والقادري، 

باإلضافة إىل تلك األسباب توجد أسباب تتصل  علم   
نفسه، م  ليث مدى مت نه م  املاد  العلمية، الفيزياء 

وفهمه ليبيعة علم الفيزياء، ولصيلته الل)وية، اليت مت نه م  
توظيف البدائل الل)وية م  مفرداس وتراكي  ودالالس  ا 
يساعد على تقري  املفاهيم اجملرد  إىل أذهان املتعلمن، 

  وتوازنه النفسي، وذكائه االنفعايل.  
عنصر أساسي يف كفهم طبيعة العلم  أ ية م  وبالرغم   

النقافة العلمية، إال أنه ال زا  هناك العديد م  األدلة اليت 
معاس تشري إىل ضعف فهم طلبة التعليم العام وطلبة اجلا

باألساا إىل ضعف االهتمام ذلك يعود ليبيعة العلم. و 
بتعليم طبيعة العلم  ال  التعليم الرمسي واالهتمام أكنر 

م املزيف، واالبتعاد ع  توضيح جوهر العلم وتفسريه بالتعل
 & ,Abell, Martiniللةواهر ال ونية واليبيعية والبي ية  

George, 2001; Afonso, & Gilbert, 2010.)   

حتديا  كبريا  يف جما  يش ل تعليم طبيعة العلم ال يزا  ف   
تدريس العلوم، وهذا يدعو إىل ضرور  وضا أدلة تعليمية 

 ،تستند على معايري مناهج العلوم التعليمية ،لمنللمع
ملساعدهتم يف كيفية  ؛واخلرباس امليدانية ،واألثحاث العلمية
ومتابعة الت)يرياس يف معتقداهتم لو   ،تعليم طبيعة العلم

 ،واملعرفة العلمية ،لفهم أعمق ليبيعة العلم ؛املعرفة العلمية
 ,Lin, Lieu, Chen, Hang &Changوالتعلم   ،والتأمل
2012   .) 

وباستقراء الوضا احلايل لتدريس الفيزياء يتبن أن املعلم    
ويدرب اليلبة  تقدمي كم كبري م  املعرفة الفيزيائية،يهتم ب

على لل املسائل، فيما ينص  اهتمام اليلبة على لفظ 
أكرب قدر منها، وتأيت أسالي  التقومي انع اسا  هلذا 

ا قدرهتم على احلفظ إذ تركز على قيا ،االهتمام
دون إعما  العقل فيما مت تعلمه  أبو شامة،  ،واالستةهار

علم الفيزياء اليت (. وهذا يتناىف ما طبيعة 32، 6355
ترت ز على االستقصاء والتف ري والفهم والربط ما الةواهر 

 .والت نولوجيا والبي ة اليبيعية والتفاعل ما قضايا اجملتما
العاملية احلدينة لتيوير شاريا لقد دع  كنري م  املو    

 فهم اليلبة ليبيعة العلم ألدَ  جعلمناهج العلوم إىل 
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عنصر رئيس للنقافة   نزلةألنه  ؛خمرجاس التعليم الرئيسة
 العلمية. 

 إذ، بستمولوجيا العلمإويشري مصيلح طبيعة العلم إىل    
يقصد به القدر  على معرفة العلم ضم  منةور 

يريقة للحصو  على كالعلم   أي وصف ،إبستمولوجي
قداس مالزمة لتيور تاملعرفة  ا يتضمنه ذلك م  قيم ومع

وقد اتفق (. 536، 6353، بابين والعيسىتلك املعرفة  
العديد م  العلماء على أن م  أهم أهداف الرتبية العلمية 

 ,Schwartzفهم طبيعة العلم   ،وتدريس العلوم

&Lederman, 2004; Hipkins, Barker, & Bolstad,2005.) 
لع  فهم طبيعة العلم دورا  مهما  يف توجيه املعلمن وي

 ;Lising &Elby, 2004ال تيار طرائق التدريس وتنفيذها  

Phan, 2006 .) ول   طبيعة العلم تشري إىل األف ار اليت
تعرب ع  جوهر العلم وماهيته وأهدافه و صائصه وم وناته 

قية العلوم والت نولوجيا وت امله ما بوعملياته ومهاراته 
  يف إطار أ القياته. وتفاعالته ما قضايا اجملتما والبي ة

أن دراسة طبيعة إىل  املهتمون بفلسفة العلم ذه وي   
اجلان  النفعي الذي يركز  :العلم ت م  يف عد  جوان 

على فهم التيبيقاس الت نولوجية للعلم، واجلان  النقايف 
م كجزء م  النقافة السائد  يف الذي يركز على اعتبار العل

اجملتما، واجلان  األ القي الذي يتناو  فهم أش ا  
التواصل العلمي ما مراعا  اجلوان  األ القية، واجلان  
الدميقراطي الذي يفيد يف اختاذ قراراس إزاء املوضوعاس 

واجلان  اإلجرائي الذي يفيد يف اتباع العلمية االجتماعية، 
 لسام الدي ،  يقوم هبا العلماء اليرق امل تلفة اليت

ولقد شهد تدريس العلوم حتوالس  (.33 -24، 6353
مهمة يف خمتلف جوان  العملية التعليمية وكان م  بن تلك 
التحوالس أن جعل فهم املعلمن واليلبة وممارستهم ليبيعة 

مبوسعيدي يته م  أهم أهداف تدريس العلوم  أالعلم وبن
هنا جاء االهتمام بتناو   م (. 34، 6353والشعيلي، 

فهم معلمي الفيزياء ليبيعة علم الفيزياء بش ل   ستوىم

ختصصي، لتسليط الضوء على أ ية فهم طبيعة علم الفيزياء 
لالرتقاء بتدريسه فيما بعد واملسا ة يف تنمية اجملتما القائمة 
 على أسس  علمية ومت املة ما نشر املعرفة يف اجملتما

وم   تصاد املعرفة، واالهتمام بش صيتهواملرت ز  على اق
 .ه االنفعايلضمنها ذكاؤ 

أهـــم اجلوانـــ  النفســـية لـــدى  ىلـــدإتعـــد االنفعـــاالس  إذ   
، وتلعــــ  دورا  مهمــــا  يف تشــــ يل ش صــــيته وســــلوكه، فــــردال

وجانـــ   ـــارجي ظـــاهر  ،وتتـــألف مـــ  جانـــ  شـــعوري ذايت
 ،ليتمنـل يف التعبــرياس واحلركــاس الــيت تبــدو علــى الفــرد املنفعــ

وكـــــذلك يف اال ـــــتالالس الوظيفيـــــة الـــــيت تيـــــرأ علـــــى أجهـــــز  
كاضـــيراباس التـــنفس و فقـــان القلـــ . وتـــرتبط مـــا   ،اجلســـم

الــذكاء فيمــا يســمى بالــذكاء االنفعــايل ومــ  مســمياته الــذكاء 
(. وهـي 651، 6355العاطفي والذكاء الوجداين  سـالمة، 

اعيـة باجململ ت ثر يف ش صية املعلم جبوانبهـا العقليـة واالجتم
 والرولية واجلسمية.   

 Emotionalومـا لداثــة ظهـور مفهــوم الـذكاء االنفعــايل    

Intelligence  ولفتــه االنتبــاه يف العديــد مــ  ال تــ  واجملــالس
ـــدورياس العامليـــة، وذلـــك منـــذ أن نشـــر العاملـــان النفســـيان  وال

تعريفـــا  للـــذكاء االنفعـــايل  Mayer &Saloveyمـــاير وســـالويف 
فعالية والسعة العقلية يف أربعة جماالس: إدراك بأنه السعة االن

االنفعـــاالس، وفهمهـــا، وإدارهتـــا، وت املهـــا مـــا التف ـــري.   
توالــــ  ال تابــــاس عــــ  الـــــذكاء االنفعــــايل علــــى يــــد جوملـــــان 

Golman   الـــذي أعـــده بأنـــه أفضـــل منبـــ  بالنجـــاح لـــَّت مـــ
وهـذا مـا أكـده النـدي  (.21، 6334الذكاء املعريف  رزق، 

 Landy, 2005, 412.)  ويرجا بعـض العلمـاء زيـاد  االهتمـام
 فهـــــــوم الـــــــذكاء االنفعـــــــايل إىل ف ـــــــر  ا ـــــــتالف األفـــــــراد يف 
املهــاراس االنفعاليــة ذاس القابليــة للقيــاا والــيت ت)يــي جانبــا  
مهمــا  مــ  جوانــ  الفــروق الفرديــة مل يــتم ت)ييتــه مــ   ــال  

نتائج مقاييس الذكاء التقليدية واملقاييس الش صية. وأ ية ال
املتوقعــــة مــــ  الناليــــة النةريــــة عــــ  ارتبــــاط الــــذكاء االنفعــــايل 

املهـــاراس االجتماعيــــة كيـــد مــــ  املت)ـــرياس ذاس األ يــــة  بالعد
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ية وبعـــــض املهـــــاراس دا ـــــل الشـــــ    والعالقـــــاس الش صـــــ
تنةيم املزا  اليت ت ثر يف الت يف مما قد ت ثر يف لياته ويف ك

 & Austi, Saklofske  مسـتوى الضـ)وطاس الـيت يتعـرض هلـا

Egan, 200523 -22، 6355الرفوع،  ؛ .) 
وترجا أ ية دراسة الذكاء االنفعايل لدى املعلمن عمومـا     

إىل ارتبــاط مفهــوم الــذكاء االنفعــايل  ؛ولــدى معلمــي الفيزيــاء
 هـــاراس التـــدريس وقـــدرهتم علـــى إيصـــا  املعـــارف الفيزيائيـــة 

املدرســـــية  مـــــا اإلدار وبنــــاء عالقـــــاس إ ابيــــة  ،لــــدى اليلبـــــة
واإلشــراف الرتبـــوي والـــزمالء واليلبـــة وأوليـــاء األمـــور واجملتمـــا 

وضــبط انفعــاالهتم لينمــا يواجهــون بصــعوباس لــدى  ،احمللــي
والــتح م  ،اليلبــة يف تعلــم املفــاهيم الفيزيائيــة اجملــرد  واملعقــد 

وينبـ  بنجــاح املعلــم يف مهنتــه  ــا  ،هبـا بــل وإدارهتــا وتوجيههــا
ويســاعد علــى حتقيــق  ،لفيزيــاءبــة يف احتبيــ  اليليعمــل علــى 

   .أهداف تدريس الفيزياء
ـــذكاء االنفعـــايل ألـــد املفـــاهيم املميـــز  للش صـــية     ويعـــد ال

اإلنســـــانية يف جانبهـــــا االنفعـــــايل الـــــذي يتجـــــاوز العاديـــــة إىل 
ويت يــى الســوية إىل التفــرد والتســامي علــى الــذاس.  ،التميــز

ــــل م انــــة أصــــيلة ضــــم   صــــائ  الش  صــــية ومــــا زا  حيت
الدراســـاس واألثحـــاث العلميـــة ضـــم  اإل ابيـــة يف ســـياق مـــ  
. والذي قد ي ون م  عناصر القو  جما  علم النفس اإل ايب

اليت هتي  الفرد للقيام باألدوار االجتماعية واملهنية املنوطـة بـه 
، 6355 شـاهن،  على حنو حيقق النجـاح ويضـم  الفاعليـة

433.) 
صـــماما  مهمـــا  لضـــمان آليــــة كمـــا يعـــد الـــذكاء االنفعـــايل    

اإلدار  الصفية، وركنا  أساسيا  يف ش صية املعلم كقائـد؛ ألن 
القائد الناجح هو القائد القادر علـى إدار  انفعاالتـه، وفهمـه 
 ،هلــا، وبــه تتجلــى قدرتــه علــى الســياد  ال املــة علــى الــذاس

والقـــــدر  علـــــى لـــــل املشـــــ الس مـــــا الـــــذاس ومـــــا الـــــزمالء 
ســبل املتعــدد  للتعامــل معهــا، واملرونــة يف واليلبــة، وامــتالك ال

التعامــل مــا األلــداث يف املدرســة والصــف، وتفهــم الــدوافا 

وحتفيزهــا ، ودوافــا اآل ــري ، وتوليــد احلــاالس النفســيةالذاتيــة 
 (.32، 6353 رمضان، على النجاح 

قـــــدر  الفــــــرد علــــــى اإلدراك  إىلالــــــذكاء االنفعــــــايل يشـــــري و    
تعبــــري عــــ  االنفعــــاالس الذاتيــــة والتحديــــد والفهــــم الــــدقيق وال

ــــــــتح م فيهــــــــا وضــــــــبيها  ــــــــة يف إثرائهــــــــا وال وتنةيمهــــــــا والرغب
واستنارهتا عندما يعمل على تسهيل التف ري وفهم انفعـاالس 

ـــوعي هبـــا  رزق،  كمـــا يشـــري إىل   (.22، 6334اآل ـــري  وال
جمموعــــــة مــــــ  ال فــــــاءاس الــــــيت يةهرهــــــا الفــــــرد يف املواقـــــــف 

فــــة وتســـاعده علــــى فهــــم ذاتــــه االنفعاليـــة واالجتماعيــــة امل تل
 (. Titrek, 2009وغريه ولس  التعامل معهم  

، والتعبري االنفعاالسمضمون لقدر  على إدراك اويتضم     
توافقي،  ا يف ذلك قيم املشاعر وإنتاجها، اليت عنها بش ل 

تســـهل األنشـــية األ ـــرى، كمـــا يتضـــم  تنةـــيم االنفعـــاالس 
 س اخلاصـة باالنفعـاالسلدى الفـرد واآل ـري ، وفهـم املعلومـا

ثحالتــــــه االنفعاليــــــة الفــــــرد وعــــــي (. و 34، 6353 رمضــــــان، 
وانفعـــاالس اآل ــــري  وتنةـــيم انفعاالتــــه وانفعـــاالس اآل ــــري  
والتعـــــاطف والتواصـــــل االجتمـــــاعي مـــــا األفـــــراد احملييـــــن بـــــه 

االنتبـاه واإلدراك اجليـد يتضم  و  (.545، 6355 العلوان، 
همهـــــا وصـــــياغتها بوضـــــوح لالنفعـــــاالس واملشـــــاعر الذاتيـــــة وف

وفقـــــا  ملراقبـــــة وإدراك دقيـــــق النفعـــــاالس اآل ـــــري  وتنةيمهـــــا 
ومشــــــاعرهم للــــــد و  معهــــــم يف عالقــــــاس انفعاليــــــة إ ابيــــــة 
تســـاعد الفـــرد علــــى الرقـــي العقلــــي واملهـــين وتعلــــم املزيـــد مــــ  

ال)رايبــة ؛ 133، 6355 ال)رايبــة، املهــاراس اإل ابيــة للحيــا  
 (. 531، 6356ر، الةاه؛ 623، 6356والعتوم، 

ـــــى إأي     ـــــدر  املعلـــــم عل ـــــار  عـــــ  ق ن الـــــذكاء االنفعـــــايل عب
وفهمهـا  ،االنتباه واإلدراك اجليد لالنفعاالس واملشاعر الذاتية

وتنةيمهــــا وفقــــا  ملراقبــــة  ،وصــــياغتها بوضــــوح ،والتمييــــز بينهــــا
وإدراك دقيــــق النفعــــاالس اليلبــــة والــــزمالء واإلدار  املدرســــية 

والـد و  معهـم  ،للت يـف معهـم ؛اعرهموأولياء األمـور ومشـ
تســـاعد  ـــا  ،يف عالقـــاس انفعاليـــة اجتماعيـــة ومهنيـــة إ ابيـــة

 املهنية واالجتماعية.و  املعلم على التنمية العقلية واالنفعالية
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 مإدراك انفعـاالهتما اآل ـري  و  التعاطفومما ي كد ضرور     
والتولـــــــــد معهـــــــــم انفعاليـــــــــا  وفهـــــــــم مشـــــــــاعرهم وانفعـــــــــاالهتم 

قـــو  ، ساســـية اللتياجـــاهتم لـــَّت وإن مل يفصـــحوا عنهـــاواحل
 َواْ ِفــْض َجَناَلــَك ِلَمــِ  اتـىبَـَعــَك ِمــَ  اْلُمــْ ِمِننَ اهلل تعــاىل: 

عــ  النعمــان ويف احلــديث الشــريف (. 651 الشــعراء، اآليــة 
: "منــل قــا : قــا  رســو  اهلل بــ  بشــري رضــي اهلل عنهمــا 

ـــــوادهم وتـــــرا هم وتعـــــاطفهم  ـــــل اجلســـــد إذا املـــــ منن يف ت من
 "اشـت ى منــه عضــو تــداعى لـه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى

  (.22، ص663متفق عليه  النووي، ح
ولقد ورد يف القرآن ال رمي إشار  واضحة على التح م يف     

َواْلَ ــاِظِمَن اْلَ)ــْيَظ االنفعــاالس وإدارهتــا، يقــو  اهلل تعــاىل:  
 آ  عمران، مـ      اْلُمْحِسِننَ َواْلَعاِفَن َعِ  النىاِا َوالّلُه حيُِ 

أن  عـــ  أيب هريـــر  يف احلـــديث الشـــريف و (. 543اآليـــة 
: أوصــين قــا : "ال ت)ضــ " فــردد مــرارا ، رجــال  قــا  للنــ  

ــــــــــــووي، ح ، 235قــــــــــــا  "ال ت)ضــــــــــــ " رواه الب ــــــــــــاري  الن
قــــــــا :  أن رســـــــو  اهلل  (. وعـــــــ  أيب هريـــــــر  513ص

ي ميلــك نفســه عنــد "لــيس الشــديد بالصــرعة إ ــا الشــديد الــذ
ـــــه  النـــــووي، ح (. ويف 511، ص234ال)ضـــــ " متفـــــق علي

تنةــيم االنفعــاالس واســتعما  املشــاعر واالنفعــاالس يف جمــا  
صنا أفضل القراراس لَّت وإن كان حت  ض)ط انفعـايل مـ  

فَِبَما َرْ َة  مَِّ  الّلِه لِنَ  هَلُْم َولَـْو ، يقو  اهلل تعاىل: اآل ري 
ُهْم ُكنــَ  َفة ــا َغِلــ يَظ اْلَقْلــِ  الَنَفض ــواْ ِمــْ  َلْولِــَك فَــاْعُف َعــنـْ

َواْستَـْ)ِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَ  فـَتَـوَكىْل َعلَـى اللّـِه 
ــــوَكِِّلنَ  ــــ   اْلُمتَـ ــــَه حيُِ ــــة  ِإنى الّل ويف  (.514 آ  عمــــران: اآلي

   النـ  ، عـع  أيب هرير  ، التواصل االجتماعيجما  
ــمــ  كــرب الــدنيا ن قــا : "مــ  نفىــس عــ  مــ م   كربــة   س اهلل فى

ر عنه كربة م  كـرب يـوم القيامـة، ومـ  يسىـر علـى معسـر  يسىـ
اهلل عليـــه يف الـــدنيا واآل ـــر ، ومـــ  ســـرت مســـلما  ســـرته اهلل يف 
الـــدنيا واآل ـــر ، واهلل يف عـــون العبـــد مـــا كـــان العبـــد يف عـــون 

 (.35، 632ووي، حأ يه..." رواه مسلم.  الن

وبـــالنةر إىل واقـــا تـــدريس العلـــوم والتفـــاوس بـــن معلمــــي    
يتبــن أنــه  ؛العلــوم بشــ ل  عــام ومعلمــي الفيزيــاء بوجــه   ــاص

ليس بالضرور  أن ي ون املعلم على قدر كبـري مـ  الـذكاء أو 
التفــوق ل ــي ي ــون ناجحــا  يف تدريســه وقدرتــه علــى إيصــا  

بــــل قــــد ي ــــون  ،ا  معهــــماملعلومــــاس ليلبتــــه والتواصــــل الفعــــ
ول ـــنهم ينـــالون  ،اأكادميي ـــ اتفوق ـــو  ذكـــاء    أقـــلى نعلمـــبعـــض امل

ـــــتهم ورضـــــاهم وشـــــ)فهم ثحصصـــــهم ولســـــ   ،إعجـــــاب طلب
التصــرف يف املواقــف احلرجــة وقــدرهتم علــى التــوازن االنفعــايل 
وإقامـــــة عالقـــــاس اجتماعيـــــة بـــــزمالئهم وطلبـــــتهم علـــــى لـــــد  

كاء االنفعـايل ولـيس للذ وهذا التفاوس مي   أن يعزى  ،سواء
    .للذكاء العام

 الشعور بمشكلة البحث:
انيالقــا  مــ  نتــائج األثحــاث العلميــة وكتــ  الرتبيــة العلميــة    

أ ية فهم املعلمن ليبيعـة  اليت أكدس على ،وتدريس العلوم
وأ يـــــــة تعلـــــــيم الفيزيـــــــاء  ،وربيـــــــه بالـــــــذكاء االنفعـــــــايلم العلـــــــ

ر ومواجهـة التحـدياس  ا ي هل للت يف ما احلاضـ ،وتعلمها
واســتقبا  املســتقبل، ظهــرس احلاجــة إىل هــذا البحــث الــذي 
يســعى جاهــدا  لل شــف عــ  فهــم طبيعــة علــم الفيزيــاء لــدى 

 مــا الــذكاء االنفعــايل. ، والتعــرف إىل عالقتــهمعلمــي الفيزيــاء
إقبـــــا  اليـــــالب يف مـــــ  عـــــزوف مـــــا ياللـــــظ باإلضـــــافة إىل 
الفيزيــاء ســواء  اجلامعــة علــى االلتحــاق بت صــ بواليالبــاس 

البالـث العديـد  وقـد سـأ  ،يف كلية العلوم أم يف كليـة الرتبيـة
أمجعوا على أن األسباب تعـود إىل ف ع  أسباب ذلك، منهم

ــــة ــــاء يف املرللــــة النانوي وجفــــاء معلمــــي  ،جفــــاف مــــاد  الفيزي
الفيزيـــاء يف التعامـــل معهـــم، وهـــذا قـــد ي ـــون مـــرده إىل عـــد  

  اليلبة وانفعاالهتم بذكاء   عوامل م  بينها ضعف التعامل ما
 .       كاف 

 أسئلة البحث:
تتحدد مشـ لة البحـث يف صـياغة السـ ا  الـرئيس م  هنا   

 اآليت:



 .......لدى معلمي الفيزياء يف حيىي حممد أبو جحجوح: مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء وعالقته بالذكاء االنفعايل
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عالقتــــه بالــــذكاء مـــا و الفيزيــــاء علـــم طبيعــــة مســــتوى فهـــم مـــا 
يف  املرللــــــــة النانويــــــــةيف  االنفعــــــــايل لــــــــدى معلمــــــــي الفيزيــــــــاء

 ؟ فلسين
 :يتفرع إىل األس لة اآلتية هذا الس ا 

فيزياء لدى معلمي الالفيزياء علم فهم طبيعة ما مستوى  -5
 ؟فلسينيف  املرللة النانويةب
الفيزياء علم فهم طبيعة درجاس  يق بن متوسيما الفر  -6

نس جــــعــــزى ملت)ــــري ت املرللــــة النانويــــةبفيزيــــاء معلمــــي اللــــدى 
 ؟املعلم
علــــم مـــا الفـــروق بــــن متوســـياس درجـــاس فهــــم طبيعـــة  -4

تعـــزى ملت)ـــري  املرللـــة النانويـــةمعلمـــي الفيزيـــاء بلـــدى  الفيزيـــاء
  رب  التدريس؟

ـــــاء  -3 ـــــدى معلمـــــي الفيزي ـــــذكاء االنفعـــــايل ل مـــــا مســـــتوى ال
 غز ؟ حمافةاسيف  املرللة النانويةب
لــدى الــذكاء االنفعــايل درجــاس  يمــا الفــرق بــن متوســي -1

 معلمي الفيزياء باملرللة النانوية تعزى ملت)ري جنس املعلم؟
الــــذكاء االنفعــــايل فــــروق بــــن متوســــياس درجــــاس مــــا ال -2

ــــدى معلمــــي الفيزيــــاء باملرللــــة النانويــــة تعــــزى ملت)ــــري  ــــرب   ل
 التدريس؟

بــــن درجــــاس معلمــــي الفيزيــــاء دالــــة عالقــــة هــــل توجــــد  -3
ودرجــاهتم  علــم الفيزيــاءعلــى ا تبــار طبيعــة  املرللــة النانويــةب

 على مقياا الذكاء االنفعايل؟
 أهمية البحث:

 :أيتأ ية هذا البحث فيما يتةهر    
طبيعـة ينصـ  علـى ، وهـذا طبيعة املوضوع الذي يتناولـه -5

، فيزياءجما  تدريس الجدا  يف  ا  ضروريفهمه عد العلم الذي ي
ــــه باإلضــــافة إىل  ــــذي يعــــد وضــــوع ملتناول الــــذكاء االنفعــــايل ال

مهمــا  الســتمرار املــدرا يف جنالــه يف التــدريس ورفــا كفاءاتــه 
 .باستمرار

يعـد هـذا البحــث مـ  البحــوث الت امليـة الــيت تـربط بــن  -6
علـــم اجلوانـــ  النةريـــة والتيبيقيـــة يف جمـــاالس فلســـفة العلـــم و 

 . ريفالنفس املع
ولون يف   ذا البحـــث املســـمـــ  املتوقـــا أن يســـتفيد مـــ  هـــ -4

ملعلمــــي تــــدريس ال  الفلســــييين يف تيــــوير أدلــــة ا هــــمركــــز املن
علـم الفيزيـاء وضـرور   الرتكيـز علـى طبيعـةلو  كيفية فيزياء ال

اهتمامهم بالتعامل بذكاء مـا اليلبـة والـتح م يف انفعـاالهتم 
 ـــــا يســـــاهم يف حتقيـــــق أهـــــداف تـــــدريس الفيزيـــــاء  ؛وإدارهتـــــا

دراســــتها يف قبــــا  علــــى ويــــدفا اليلبــــة لإ ،باملرللــــة النانويــــة
 .املرللة اجلامعية

قــد يســتفيد مــ  نتــائج هــذا البحــث وتوصــياته املشــرفون  -3
 .ملعلمي الفيزياء اصة عقد دوراس تدريبية  يون يفالرتبو 
مـــــــ  احملتمـــــــل أن يســـــــتفيد مـــــــ  هـــــــذا البحـــــــث وأدواتـــــــه  -1

البــالنون العلميــون يف اســت ما  جوانبــه الــيت مل يــتم ثحنهــا، 
عينـــــاس خمتلفـــــة، واالســـــتعانة وإجـــــراء أثحـــــاث مشـــــاهبة لـــــدى 

 اليت مت تصميمها يف هذا البحث.   باألدواس
 أهداف البحث: 

ـــــديهـــــ    ـــــم مســـــتوى فهـــــم طبيعـــــة  دف البحـــــث إىل حتدي عل
 حمافةـــاسيف  املرللـــة النانويــةلــدى معلمـــي الفيزيــاء ب الفيزيــاء

والتعــرف إىل ، وحتديــد مســتوى الــذكاء االنفعــايل لــديهم، غـز 
وال شــف  ،فيهمــا جــنس املعلــم، و ــرب  التــدريس يأثـر مت)ــري 

لى ع املرللة النانويةع  العالقة بن درجاس معلمي الفيزياء ب
ودرجـــاهتم علـــى مقيـــاا الـــذكاء  علـــم الفيزيـــاءا تبـــار طبيعـــة 

 االنفعايل.
 فروض البحث: 

لــدى معلمــي  علــم الفيزيــاءال يقــل مســتوى فهــم طبيعــة  -5
غـــــز  عـــــ  املســـــتوى  حمافةـــــاسيف  املرللـــــة النانويـــــةالفيزيـــــاء ب

 .%(33االفرتاضي  
ال يوجــــــــد فــــــــرق دا  إلصــــــــائيا  عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة  -6
 α≤0.05علـم الفيزيـاءتوسيي درجاس فهم طبيعـة ( بن م 
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يعــــزى ملت)ــــري جــــنس  املرللــــة النانويــــةلــــدى معلمــــي الفيزيــــاء ب
 . معلم، معلمة( املعلم
إلصــــــائيا  عنــــــد مســــــتوى داللــــــة  ةق دالــــــو وجــــــد فــــــر ال ت -4
 α≤0.05علــــــم درجــــــاس فهــــــم طبيعــــــة  اس( بــــــن متوســــــي

عـــزى ملت)ـــري ت املرللـــة النانويـــةلـــدى معلمـــي الفيزيـــاء ب الفيزيـــاء
 رب  التدريس  قصري ، متوسية، طويلة(. 
لــدى معلمــي الفيزيــاء الــذكاء االنفعــايل ال يقــل مســتوى  -3

باملرللـــة النانويـــة يف حمافةـــاس غـــز  عـــ  املســـتوى االفرتاضـــي 
 33.)% 
ال يوجــــــــد فــــــــرق دا  إلصــــــــائيا  عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة  -1
 α≤0.05 لــدى الــذكاء االنفعــايل ( بــن متوســيي درجــاس

املرللـــة النانويـــة يعـــزى ملت)ـــري جـــنس املعلـــم معلمـــي الفيزيـــاء ب
  معلم، معلمة(.

ال توجــــــد فــــــروق دالــــــة إلصــــــائيا  عنــــــد مســــــتوى داللــــــة  -2
 α≤0.05لـدى الـذكاء االنفعـايل درجاس  اس( بن متوسي
عــزى ملت)ــري  ــرب  التــدريس تلمــي الفيزيــاء باملرللــة النانويــة مع

  قصري ، متوسية، طويلة(.
عنــــــد مســــــتوى داللــــــة ائيا  دالــــــة إلصــــــعالقــــــة ال توجـــــد  -3
 α≤0.05 )املرللـــة النانويـــةبـــن درجـــاس معلمـــي الفيزيـــاء ب 

ــــار طبيعــــة  ــــم الفيزيــــاءعلــــى ا تب ــــاا ودرجــــ عل اهتم علــــى مقي
 الذكاء االنفعايل.
 حدود البحث:

 :أيتيف إجرائه هلذا البحث على ما ي اقتصر البالث   
الفيزيـــاء يف مبحـــث مـــ  معلمـــي ومعلمـــاس تـــار  عينـــة خم -5

 .غز  حافةاسالنانوية  املرللة ا مدار 
هـــذا البحـــث ميـــدانيا   ـــال  الفصـــل النـــاين مـــ  تيبيـــق  -6

 (م.6356/6354الدراسي   العام
علــم أهــداف هــي:  علــم الفيزيــاءســتة مــ  أبعــاد طبيعــة  -4

، والبنــــاء علــــم الفيزيــــاء، و صائصــــه، والبنــــاء املعــــريف لالفيزيــــاء
يـــاء والت نولوجيـــا وأ القيـــاس العلـــم، والفيز اإلجرائـــي للعلـــم، 

 .واجملتما

ـــــــــذكاء االنفعـــــــــايلمـــــــــ  أبعـــــــــاد مخســـــــــة  -3 إدار   هـــــــــي: ،ال
املعرفـــــــة و ، تنةـــــــيم االنفعـــــــاالسو ، التعـــــــاطفو ، االنفعـــــــاالس
 .التواصل االجتماعيو ، االنفعالية

 مصطلحات البحث:
:  Nature of Physics Scienceالفيزيةاء علةمطبيعةة  -

و صائصه  ههدافأعبار  ع  جوهر علم الفيزياء اليت تتضم  
والعالقـــة بـــن وبنيتـــه املعرفيـــة وم وناتـــه اإلجرائيـــة وأ القياتـــه 

بالدرجـة الـيت  اويعـرب عنهـ ،والت نولوجيا واجملتماالفيزياء علم 
 .  اخلاص حيصل عليها معلم الفيزياء يف اال تبار

قـــدر   :Emotional Intelligence الةةةذكاء االنفعةةةالي -
ــــــاه وا ــــــاء علــــــى االنتب إلدراك اجليــــــد لالنفعــــــاالس معلــــــم الفيزي

ـــــــة  ،وصـــــــياغتها بوضـــــــوح ،والتمييـــــــز بينهـــــــا ،واملشـــــــاعر الذاتي
وتنةيمها وفقا  ملراقبة وإدراك دقيق النفعاالس اليلبة والزمالء 

للت يـــف معهـــم واإلدار  املدرســـية وأوليـــاء األمـــور ومشـــاعرهم 
ـــــة و لـــــد و  معهـــــم يف عالقـــــاس انفعاليـــــة وا اجتماعيـــــة ومهني

ى النمــــــو العقلــــــي واالنفعــــــايل واملهــــــين علــــــ هتســــــاعد ؛إ ابيــــــة
علـــم ، ويعـــرب عنـــه بالدرجـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا مواالجتمـــاعي

 .  ذلكالفيزياء يف املقياا اخلاص ب
عــــدد : Teaching  Experience خبةةةةرت التةةةةدري  -

يف التـــدريس يف فيزيـــاء الســنواس الفعليـــة الـــيت قضـــاها معلـــم ال
ثـــــــــة مدرســـــــــة نةاميـــــــــة، وتنقســـــــــم يف هـــــــــذا البحـــــــــث إىل ثال

ــــــل مــــــ  مخــــــس ســــــنواس،  ــــــ  أق مســــــتوياس: قصــــــري  إذا كان
ومتوسية إذا كان  ما بن مخس إىل عشر سـنواس، وطويلـة 

 إذا كان  أكنر م  عشر سنواس.
 الدراسات السابقة:

اهتمــ  لعديـد مــ  الدراسـاس الســابقة الـيت لقـد أجريــ  ا   
بال شـــف عـــ  مســـتوى فهـــم طبيعـــة العلـــم لـــدى املعلمـــن،  

( الــــــيت هــــــدف  إىل معرفــــــة رؤى 6333دراســــــة شــــــاهن  ك
اليــــــالب املعلمــــــن شــــــعبة الفيزيــــــاء وال يميــــــاء عــــــ  العــــــامل 

%( م  53وتوصل  إىل أن   ،اليبيعي والسببية يف اليبيعة
ــــة و  ــــديهم نزعــــة طبيعي ــــة 32العينــــة ل %( لــــديهم نةــــر  ديني
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%( فقـــط لـــديهم نةـــر  ت امليـــة بـــن النزعـــة اليبيعيـــة 56و 
بيعــة مرتبــة ومنةمــة وأن %( يــرون أن الي31والــدي ، وأن  

%( يـرون أن اليبيعـة نةــام دينـامي ي يتضـم  الت)يــري، 61 
ــــــــة26وأن   ــــــــرياهتم علمي ــــــــز لــــــــدينهم  ،%( كانــــــــ  تعب ومتي

%( تعبــــرياس غــــري علميـــــة، 52يف لــــن أظهـــــر   ،بــــالعلمي
باإلضــافة إىل أن اليلبــة لــديهم كــل مــ  التفســرياس العلميــة 

 وغري العلمية. 
الــــيت هــــدف  إىل معرفــــة  (Chin, 2005ودراســــة تشــــ      

 ليــاس بمســتوى النقافــة العلميــة لــدى طلبــة املســتوى األو  
وبينـــ  نتائجهـــا أن  ،الرتبيـــة يف تـــايوان واماهـــاهتم حنـــو العلـــم

، أول ــك اليلبــة لــديهم مســتوى مناســ  مــ  النقافــة العلميــة
وجود فروق دالة يف النقافة العلمية تعـزى ملت)ـري  وكشف  ع 

 ب. اجلنس ولصاحل اليال
ــــيت هــــدف  إىل Hashweh, 2006ودراســــة لشــــو       ( ال

معرفة التصوراس االبستمولوجية للعلم لدى عينة م  معلمـي 
وبينـــــ  ضـــــعف مســـــتوى تلـــــك التصـــــوراس املتعلقـــــة  ،العلـــــوم

، وأشــارس %(4%( واملتعلقــة بــالعلم  61باملعرفــة العلميــة  
ــــة يف تلــــك التصــــوراس قــــد تعــــزى إىل  عــــدم وجــــود فــــروق دال

 الت ص  و رب  التدريس.  ملت)رياس
 ,Yao Liu,  &Ledermanودراسـة يــاو ليــو وليـدرمان     

( الــــيت هــــدف  إىل ال شــــف عــــ  العالقــــة بــــن النقافــــة 2007
الش صــــية القائمــــة علــــى وجهــــاس النةــــر العامليــــة ومفــــاهيم 

معرفـــة آثـــار هـــذه العالقـــة علـــى تـــدريس العلـــم و  طبيعـــة العلـــم
م  معلمي  13ن قوامها وتعلمه، ومت ا تيار عينة م  املعلم

ن مفتـوليت النهايـاس يف تايوان، ومت اسـت دام اسـتبانت العلوم
ومت تصــنيف إىل إجــراء مقــابالس ش صــية معهــم، باإلضــافة 

 الفهـم الصـحيح.يف ف تن: الفهم الساذ  و فهم طبيعة العلم 
ن املعلمــ ج عــ  حمدوديــة املعرفــة العلميــة لــدىوكشــف  النتــائ

 م ونــــاس ش صـــية وثقافيــــةعلـــى لعلــــم االنةـــر  إىل والتـــواء 
   املعلمن.    لدى 

( الــــــــيت هــــــــدف  إىل حتديــــــــد 6332ودراســــــــة الشــــــــعيلي     
مســتوى فهــم معلمــي ال يميــاء بســلينة عمــان ليبيعــة العلــم 

وتوصـل  إىل  ،يف ضوء مت)ريي جنس املعلم و ـرب  التـدريس
%( والفرتاضاس 35مستوى فهم املعلمن ليبيعة العلم  أن 

ـــــم  ل%( و 33العلـــــم   ـــــم ل%( و 42نـــــواتج العل عمليـــــاس العل
وعـــدم وجـــود فـــروق  ،%(34 القيـــاس العلـــم  أل%( و 36 

 دالة تعزى ملت)ري اجلنس وملت)ري  رب  التدريس. 
( الـــــــيت 6332ودراســـــــة الـــــــزع  والســـــــالماس ولســـــــنن     

هــــدف  إىل استقصــــاء املبــــاديت األ القيــــة الــــيت يســــتند إليهــــا 
مهم ال ـــأردنيـــة يف إصــدار طلبــة كليــة اليـــ  يف اجلامعــة األ

ومــــدى تأثرهــــا ب ــــل مــــ  اجلــــنس  ،علــــى القضــــايا األ القيــــة
وأظهـرس  ،واملستوى الدراسي ومستوى فهمهـم ليبيعـة العلـم

النتــــــــائج شــــــــيوع املبــــــــدأ اإلنســــــــاين واملبــــــــدأ الــــــــديين   املبــــــــدأ 
ـــدأ اجملتمعـــي واملبـــدأ النفعـــي وعـــدم وجـــود  ،االســـتقاليل   املب

اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى  فروق دالة تعزى ملت)رياس
وأن مستوى فهم طبيعة العلم كان  ،فهم اليلبة ليبيعة العلم

 متوسيا . 
 أ ـــــــــا وودرشـــــــــوف  وفلـــــــــوت  وأكرمـــــــــان ودراســـــــــة نيســـــــــ  و    
 Niessen, Abma, Widdershoven, Vleuten, & Akkerman 

بســـــتمولوجية الـــــيت هـــــدف  إىل معرفـــــة التصـــــوراس اإل( 2008
وقــد توصــل  إىل  ،القتهــا بــبعض املت)ــرياسلــدى املعلمــن وع

ــــدى املعلمــــن ــــة ل ــــة والتعليمي ــــد مــــ  املعتقــــداس العلمي  ،العدي
 مت)ري  رب  التدريس. ة تعود إىل ق دالو وعدم وجود فر 

( الـــــــــيت ســـــــــع  إىل حتديـــــــــد 6334ودراســـــــــة اجلزائـــــــــري     
معتقداس مدرسي العلوم يف املرللة النانوية يف مدينـة دمشـق 

املعرفــة العلميـة وتضــمينهم هلـذه املعتقــداس عـ  طبيعــة العلـم و 
وأشـــــــــارس نتائجهـــــــــا إىل أن مســـــــــتوى  ،يف تـــــــــدريس العلـــــــــوم

معتقـــداهتم عـــ  طبيعـــة العلـــم واملعرفـــة العلميـــة كـــان أقـــل مـــ  
%( ووجود فرق دا  تبعا  ملت)ري جنس 31املتوسط الفرضي  

وعــدم وجــود فــروق دالــة تعــود ملت)ــريي  ،املعلــم لصــاحل اإلنــاث
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ووجود عالقة دالة بن تلك  ،يسية وامل هل العلمياخلرب  التدر 
 املعتقداس وبن تضمينهم هلا يف تدريس العلوم. 

إىل تقصـي مـدى  ( اليت هـدف 6334ودراسة العياصر      
مرللة التعليم األساسي لبعض مةاهر يف فهم معلمي العلوم 

ــــبعض  ،طبيعــــة العلــــم وأظهــــرس نتائجهــــا أن فهــــم املعلمــــن ل
علــــــم كـــــــان مز ــــــا  بــــــن الفهمــــــن البنـــــــائي مةــــــاهر طبيعــــــة ال

اعتــربوا العلــم  إذ ،والتقليــدي وهــو أقــرب إىل الفهــم التقليــدي
وقـــد  ،فـــإن معارفـــه مضـــبوطة وثابتـــة، ومـــ    مــري  األســـاا

وأ فقـوا يف  ،أدرك نصفهم الفـرق بـن املاللةـة واالسـتدال 
 التفريق بن القوانن والنةرياس العلمية. 

 ,Buffler,  Lubbenوبن وإبــراهيم  ودراســة بــافلر ولــ    

&Ibrahim, 2009 الــيت هــدف  إىل ال شــف عــ  العالقــة )
ووجهــاس نةــرهم  ،طبيعــة العلــم يفبــن وجهــاس نةــر اليلبــة 

مــــــ  طلبـــــــة  534طبيعــــــة القيـــــــاا العلمــــــي، ومت ا تيـــــــار  يف
املســتوى األو  يف ختصــ  الفيزيــاء، ومت اســت دام ا تبـــاري  

ومت تصـــنيف النةـــر  ليبيعـــة مـــ  نـــوع اال تيـــار مـــ  متعـــدد، 
: القــــيم احلقيقيــــة، والقــــوانن العلميــــة، العلــــم إىل أربــــا ف ــــاس

ـــــــ . وأشـــــــارس  ـــــــة، واملاللةـــــــاس والتجري ـــــــاس العلمي والنةري
نتائجها إىل أن اليلبة ذوي املعتقداس بأن طبيعة العلم تركـز 
على قوانن اليبيعة أكنر اعتقادا  بأ يـة القيـاا العلمـي، أمـا 

عتقداس بأن النةرياس العلمية هـي مـ  أف ـار اليلبة ذوي امل
لديهم معتقداس بـأن طبيعـة القياسـاس العلميـة غـري فالعلماء 

، مقارنــــة  باليلبــــة ذوي املعتقــــداس بــــأن طبيعــــة العلــــم د م كــــ
   قائمة على املاللةاس والتجري .    

( اليت هدف  إىل  6353ودراسة القادري واملوين وقبالن     
تمولوجية لــــتعلم املفــــاهيم العلميــــة بســــكشــــف التصــــوراس اإل

لــــدى معلمــــاس الصــــفوف النالثــــة األوىل وعالقتهــــا  ســــتوى 
النتــــــائج شــــــيوع عــــــدد مــــــ  وأظهــــــرس  ،هت  التدريســــــيةا ــــــرب 

ووجـــود فـــروق دالـــة تعـــزى  ،بســـتمولوجية اخليـــأالتصـــوراس اإل
 ملستوى  رب  التدريس لصاحل ذواس اخلرب  اليويلة. 

يت هـــدف  إىل حتديـــد ( الـــ6353ودراســـة لســـام الـــدي      
وتقصــــي فاعليــــة املــــد ل التفاوضــــي يف  ،أبعــــاد طبيعــــة العلــــم

تنمية طبيعة العلم وتقدير العلماء لدى اليالبة املعلمة ب لية 
وتوصـــل  إىل أبعــاد ســـتة ليبيعـــة العلــم هـــي: أوجـــه  ،البنــاس

ــــة،  العلــــم، واملعرفــــة العلميــــة، وطــــرق التوصــــل للمعرفــــة العلمي
ــــــم، وأهــــــداف ــــــاس العل ــــــم  وأ القي ــــــم و صائصــــــه، والعل العل

ـــــا واجملتمـــــا،  أن مســـــتوى إىل وأشـــــارس نتائجهـــــا والت نولوجي
 %(. 22اليالباس يف طبيعة العلم بلم لوايل  

إىل الـيت هـدف  ( 6353ودراسة أمبوسعيدي والشعيلي     
تقصي معتقداس اليلبة ختص  العلوم ب لية الرتبية/ جامعة 

ا بتقــديرهم لبي ــة الســليان قــابوا حنــو طبيعــة العلــم وعالقتهــ
وبينــــ  نتائجهــــا أن مســــتوى معتقــــداس  ،امل تـــرباس العلميــــة

%( واملاللةـــــــة 34اليلبـــــــة املعلمـــــــن حنـــــــو طبيعـــــــة العلـــــــم  
%( والعالقـــــــة بـــــــن القـــــــوانن والنةريـــــــاس 23واالســـــــتدال   

%( والتـــــــــــأثرياس 34%( وطبيعـــــــــــة املعرفـــــــــــة العلميـــــــــــة  32 
واألسـاا  %(33االجتماعية والنقافية على املعرفـة العلميـة  

%( 21%( واإلبــــــــداع واخليــــــــا  اإلنســــــــاين  33التجــــــــري   
ـــــن بعـــــض أبعـــــاد طبيعـــــة العلـــــم  ـــــاط مـــــن فض ب ووجـــــود ارتب

 وجماالس بي ة امل ترباس العلمية.
 (Liang, Lee, &Tsai, 2010ودراسـة ليـانم ويل وتسـاي     

إىل ال شـــــــف عـــــــ  العالقـــــــة بـــــــن املعتقـــــــداس الــــــيت هـــــــدف  
ســـــالي  الـــــتعلم لـــــدى طلبـــــة اإلبســـــتمولوجية لـــــو  العلـــــم وأ

وبينــــ  نتائجهــــا وجــــود  ،اجلامعــــاس املت صصــــن يف العلــــوم
عالقــــة دالــــة بــــن املعتقــــداس لــــو  طبيعــــة العلــــم وأســـــالي  

 التعلم. 
إىل تقصـي مسـتوى الـيت هـدف  ( 6353دراسة الزع   و    

ـــــة  ـــــة النانوي ـــــاء يف املرلل ـــــدى معلمـــــي الفيزي ـــــة ل النقافـــــة العلمي
 ،هبم العلمية واماهاهتم حنو العلـموعالقته  ستوى ثقافة طال

دى وأظهـــرس نتائجهـــا ضـــعف يف مســـتوى النقافـــة العلميـــة لـــ
يف مســتوى النقافــة العلميــة وكــذلك ضــعف  ،معلمــي الفيزيــاء
ومل توجد فروق دالة تعزى جلنس املعلم ووجود  ،لدى طلبتهم
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عالقة دالة بن مستوى النقافـة العلميـة لـدى معلمـي الفيزيـاء 
فــــــة العلميــــــة واالماهــــــاس حنــــــو العلــــــم لــــــدى ومســــــتوى النقا

           طلبتهم.
-Al  الشرع والشرعة والسالماسوهدف  دراسة الزع  و     

zobi, Al-Shar'a,  Al-Shara'h, & Al-Salamat, 2011 إىل )
قـــداس أعضـــاء هي ـــة التـــدريس يف كليـــة العلـــوم تاستقصـــاء مع

ا يف ميـة وأثرهــالرتبويـة يف اجلامعـاس األردنيــة لـو  املعرفــة العل
وأظهـرس نتائجهـا أن  ،تهمسلوكهم التعليمي ومعتقـداس طلبـ

أغل  أعضاء هي ة التدريس لـديهم معتقـداس وضـعية بنسـبة 
ــــة 31%( وممارســــاس ســــلوكية بنســــبة  13  %( ونســــبة قليل

ــــة بنســــبة   ــــديهم معتقــــداس بنائي %( وممارســــاس 63مــــنهم ل
ــــة بنســــبة   م %( ووجــــود أثــــر ملعتقــــداهتم يف ســــلوكه61بنائي

 التعليمي.
( إىل تقصــــي 6356وهــــدف  دراســــة الشــــايا والقــــادري     

التصــــوراس اإلبســــتمولوجية لــــتعلم وتعلــــيم املفــــاهيم الفيزيائيــــة 
ــــــاء يف بعــــــض  ــــــدريس بأقســــــام الفيزي ــــــدى أعضــــــاء هي ــــــة الت ل
اجلامعـــاس الســـعودية واألردنيــــة وبيـــان مــــدى ا ـــتالف تلــــك 

هي ـة التصوراس با تالف بلد اجلامعة الذي يعمـل بـه عضـو 
وقــد أظهــرس نتائجهــا أن مســتوى دقــة التصــوراس  ،التــدريس

ـــــ  من فضـــــة  ـــــة التـــــدريس كان اإلبســـــتمولوجية ألعضـــــاء هي 
 بش ل  إمجايل.

( إىل 6356وهـدف  دراسـة الـزع  والشـرع والســالماس     
معرفــــة معتقــــداس اليالبــــاس اإلبســــتمولوجية لــــو  العلــــم يف  

واحلسن بـ  طـال   كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعتن األردنية
ــــــة وأظهــــــرس  ،وأثرهــــــا يف أ ــــــاط تعلمهــــــ  واماهــــــاهت  العلمي

نتائجهـــــا أن املعتقـــــد اإلبســـــتمولوجي االنتقـــــايل هـــــو املعتقـــــد 
%(   املعتقــــد الوضــــعي بنســــبة 13الشــــائا لــــديه  بنســــبة  

%( وأن املعتقـــداس 51%(   املعتقـــد البنـــائي بنســـبة  45 
ووجـود فـروق دالـة  ،اإلبستمولوجية ختتلف با تالف اجلامعة

ــــــــــة تعــــــــــزى إىل املعتقــــــــــداس  ــــــــــاس العلمي يف اماهــــــــــاس اليالب
وعــدم وجـــود فـــروق  ،اإلبســتمولوجية ولصـــاحل املعتقــد البنـــائي

عتقداس اإلبستمولوجية حنو با تالف املالتعلم دالة يف أ اط 
 .العلم
راســاس الســابقة؛ فإنـــه يتبــن مـــا مــ   ــال  اســـتعراض الد   
عتقداس وفهم األفراد ع  اليبيعـة تركيزها على رؤى وم :أيتي

وطبيعــــة العلــــم والنقافــــة العلميــــة والتصــــوراس اإلبســــتمولوجية 
موضـوع طبيعـة العلـم. وتنـوع ثحـث  كد ضـرور  وهذا ي ،للعلم

الف اس ما بن طلبة معلمـن، وتالميـذ مرالـل التعلـيم العـام، 
وأعضــاء هي ــة لمــاء، وطلبــة اجلامعــاس، ومعلمــي العلــوم، والع

العلـــــم جلامعـــــاس، يف إشـــــار  إىل أن فهـــــم طبيعـــــة التـــــدريس با
. وا ـــتالف ال ســـيما ف ـــة املعلمـــن ،ضـــروري جلميـــا الف ـــاس

املت)ــرياس: املســتوى الدراســي، واجلــنس، والت صــ ، و ــرب  
املمارســــاس التدريســــية، وامل هــــل العلمــــي، وبي ــــة و التــــدريس، 

، واتبـاع م ان الدراسةو امل ترباس العلمية، وأسالي  التعلم، 
هــا املــنهج الوصـــفي، ولقــد اســتفاد البحـــث احلــايل مـــ  معةم

وتنــــاو  مت)ــــريي تلــــك الدراســــاس يف اتبــــاع املــــنهج الوصــــفي 
ـــذكاء علـــم و ـــرب  التـــدريسامل جـــنس ، وفحـــ  عالقتـــه مـــا ال

         .االنفعايل
اهتمـ  ولقد أجري  العديـد مـ  الدراسـاس السـابقة الـيت    

دراســة رزق كلــدى املعلمــن  الــذكاء االنفعــايل بال شــف عــ  
 ،( الــيت هــدف  إىل إعـــداد برنــامج التنــوير االنفعـــايل6334 

وال شــف عــ  فاعليتــه يف ترقيــة الــذكاء االنفعــايل لــدى طلبــة  
وتوصل  إىل وجود فروق دالة لصاحل  ،كلية الرتبية باليائف

 التيبيق البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية. 
عــ  ( الــيت هــدف  إىل ال شــف 6333ودراســة جــود       

الذكاء االنفعايل وعالقته بالسعاد  والنقة بالنفس لـدى طلبـة 
وتوصـل  إىل أن مســتوى الـذكاء االنفعــايل  ،جامعـة األقصــى

%( والتعاطف 2472%( وإدار  االنفعاالس  33723بلم  
%( واملعرفـة االنفعاليـة 2373%( وتنةيم االنفعـاالس  32 
ووجــــــود عالقــــــة  ،%(35%( والتواصـــــل االجتمــــــاعي  33 
 ،كــل  مــ  الســعاد  والنقــة بــالنفسبــن  رتباطيــة موجبــة بينــه و ا
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وعــدم وجــود فــروق يف متوســياس درجــاس الــذكاء االنفعــايل 
 تعزى ملت)ري اجلنس. 

( اليت هدف  إىل دراسة العالقة 6332ودراسة املصدر      
بــــن الــــذكاء االنفعــــايل وعالقتــــه بــــبعض املت)ــــرياس االنفعاليــــة 

وتوصـــل  إىل أن مســـتوى  ، لـــدى طلبـــة جامعـــة األزهـــر ب)ـــز 
%( وتنةــيم 31%( والتعــاطف  35االنفعــايل لــديهم بلــم  

%( وإدار  35%( والتواصــل االجتمــاعي  36االنفعــاالس  
 %(. 22%( واملعرفة االنفعالية  33االنفعاالس  

( الــيت هــدف  إىل معرفــة درجــة 6353ودراســة رمضــان      
وتشــ)يل  الــذكاء االنفعــايل لــدى معلمــي مــدارا وكالــة غــوث

وحتديـد أثـر اجلـنس  ،الالج ن الفلسيينين يف حمافةة نابلس
ولجم املدرسة وامل هـل العلمـي وسـنواس اخلدمـة علـى درجـة 

مسـتوى الـذكاء االنفعـايل عـ  أن  وكشف  ،الذكاء االنفعايل
إدار  االنفعـــــــــــاالس %( و 26والـــــــــــوعي بالـــــــــــذاس   %(34 

 %(23%( والدافعيـــــــة الش صـــــــية  33والتنةـــــــيم الـــــــذايت  
%( واملهــــــاراس االجتماعيــــــة 21والتعــــــاطف مــــــا اآل ــــــري   

 34.)% 
إىل تعـــــــرف ( الـــــــيت هـــــــدف  6353ودراســـــــة األســـــــيل      

العالقــــة بــــن الــــذكاء االنفعــــايل ومهــــاراس مواجهــــة الضــــ)وط 
وتوصـــل  إىل أن  ،لـــدى طلبـــة كليـــاس الرتبيـــة جبامعـــاس غـــز 

ل بعــد %( ولصــ24ء االنفعــايل لــديهم بلــم  مســتوى الــذكا
%(   التعـــــــــاطف 25نفعـــــــــاالس علـــــــــى نســـــــــبة  تنةـــــــــيم اال

%( فالتواصـــــــــــــــــــــــــــل 23%(   إدار  االنفعـــــــــــــــــــــــــــاالس  31 
ووجــود  ،%(13%(   املعرفــة االنفعاليــة  23االجتمــاعي  

عالقة ارتباطية طردية بن الذكاء االنفعايل ومهاراس مواجهة 
 الض)وط. 

( الــــــيت هــــــدف  إىل دراســــــة 6355ودراســــــة اليوســــــف       
القته باختاذ القرار لـدى عينـة مـ  معلمـي الذكاء العاطفي وع

يف مــــدارا التعلــــيم العــــام واألهلــــي  نيقــــة  ،املرللــــة النانويــــة
وتوصــل  إىل  ،لائــل التعليميــة يف ضــوء عــدد مــ  املت)ــرياس

وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبــــة بـــن الـــذكاء االنفعـــايل واختــــاذ 

 ووجود فروق لـديهم تبعـا   ،القرار لدى معلمي املرللة النانوية
ملت)رياس امل هـل العلمـي لصـاحل الب ـالوريوا علـى الدراسـاس 
ــــا وعــــدد ســــنواس اخلــــرب  لصــــاحل ذوي اخلــــرباس اليويلــــة  العلي
 وعدد الدوراس التدريبية لصاحل ذوي ثالث وأربا دوراس. 

( إىل ال شــــــــف عــــــــ  6355وهــــــــدف  دراســــــــة الرفــــــــوع     
مستوى كل م  الذكاء العاطفي والت يف ما احليا  اجلامعية 

توصــــــــل  إىل أن و  ،ى طلبــــــــة جامعــــــــة اليفيلــــــــة التقنيــــــــةلــــــــد
ووجـــــود  ،الـــــذكاء العـــــاطفي مرتفعـــــة يفمتوســـــياس درجـــــاهتم 

 فروق دالة لصاحل اليالباس. 
( إىل ال شــف عــ  6355وهـدف  دراســة عســلية والبنـا     

مســتوياس الــذكاء االنفعــايل وعالقتــه بــالتوافق الزواجــي لــدى 
 أن مســــــتوى وتوصــــــل  إىل ،العــــــاملن يف جامعــــــة األقصــــــى

ـــــذكاء االنفعـــــايل   %( ووجـــــود فـــــروق لصـــــاحل اإلنـــــاث 22ال
 ولذوي الد ل املرتفا. 

( التعــــــرف إىل الــــــذكاء 6355وهـــــدف  دراســــــة ســــــالمة     
االنفعايل لدى طلبة الب الوريوا والدبلوم املهـين الت صصـي 

وتوصــل   ،يف األكادمييــة الفلســيينية للعلــوم األمنيــة يف أرحيــا
ء االنفعـــــــــايل لـــــــــديهم كـــــــــان بنســـــــــبة إىل أن مســـــــــتوى الـــــــــذكا

%( ويف 3373%( ففـــــي جمـــــا  إدار  االنفعـــــاالس  3372 
%( ويف جمــــــــا  تنةــــــــيم االنفعــــــــاالس 32جمــــــــا  التعــــــــاطف  

%( ويف 3476%( ويف جمــــــــا  املعرفــــــــة االنفعاليــــــــة  3372 
 %(.3372جما  التواصل االجتماعي  

( التعــــرف إىل الــــذكاء 6355وهــــدف  دراســــة شــــاهن      
والرضـــــــا عـــــــ  احليـــــــا  لـــــــدى عينـــــــة مـــــــ  املعلمـــــــن االنفعـــــــايل 
وأظهــرس النتــائج وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن  ،واملعلمــاس

الذكاء االنفعايل وبن مستوى الرضا ع  احليا  لدى املعلمن 
وعــدم وجــد فــروق دالــة بــن املعلمــن واملعلمــاس  ،واملعلمــاس

 ووجود فروق دالة لصاحل األكرب سنا . 
( إىل ثحث عالقة الذكاء 6355لعلوان  وهدف  دراسة ا    

االنفعـــايل باملهـــاراس االجتماعيـــة وأ ــــاط التعلـــق لـــدى طلبــــة 
اجلامعــــــة يف ضــــــوء مت)ــــــريي الت صــــــ  والنــــــوع االجتمــــــاعي 
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ـــــــ  ـــــــذكاء  ،لليال ـــــــائج إىل أن مســـــــتوى ال ـــــــد أشـــــــارس النت وق
%( 33%( واملعرفة االنفعالية  3472االنفعايل لديهم بلم  
%( والتواصـل 24%( والتعـاطف  34وتنةيم االنفعـاالس  

%(  ووجود فروق دالة يف الذكاء االنفعايل 23االجتماعي  
لصــاحل اإلنــاث ولصــاحل اليلبــة ذوي الت صصــاس اإلنســانية 
ــــــــن الــــــــذكاء االنفعــــــــايل واملهــــــــاراس  ــــــــة ب ــــــــة دال ووجــــــــود عالق

 االجتماعية وأ اط التعلق. 
( إىل ال شــــــف عــــــ  6355وهــــــدف  دراســــــة ال)رايبــــــة      

الــــذكاء العــــاطفي لــــدى عينــــة مــــ  اليلبــــة املوهــــوبن مســــتوى 
 ،واليلبـــــــة العـــــــادين يف املرللـــــــة املتوســـــــية  نيقـــــــة القصـــــــيم

في لــــدى املوهــــوبن  وتوصــــل  إىل أن مســــتوى الــــذكاء العــــاط
%( وأن متوســياس األبعــاد بل)ــ  21بلــم   إذكــان مرتفعــا  

( للتعــــــــــــــــــــــاطف 5174( إلدار  االنفعــــــــــــــــــــــاالس و 64722 
( للمعرفـــــــــــــــة 5273نفعـــــــــــــــاالس و ( لتنةـــــــــــــــيم اال62713و 

( للتواصــل االجتمــاعي ولــدى العــادين 53733االنفعاليـة و 
 كان متوسيا .

ـــــذكاء 6356وهـــــدف  دراســـــة القاضـــــي       ( إىل معرفـــــة ال
الوجــداين ومســتوى االنــدما  اجلــامعي والتعــرف علــى العالقــة 

إىل أن وتوصـل   ،ة الرتبيـة جبامعـة تعـزبينهما لـدى طلبـة كليـ
ووجود  ،مستوى من فض م  الذكاء الوجداين اليلبة لديهم

 عالقة قوية بن الذكاء الوجداين واالندما  اجلامعي. 
( التعـــــرف إىل 6356وهــــدف  دراســـــة بــــدوي وحممـــــود      

الــذكاء الوجــداين لــدى الشــباب املصــري والســعودي يف ضــوء 
وتوصل  إىل ارتفـاع الـذكاء الوجـداين  ،مت)ريي النوع والنقافة
 باس اجلامعة وتفوق الذكور على اإلناث. لدى طالب وطال

( التعــرف إىل 6354وهـدف  دراســة علــوان والنواجحــة      
الــــــذكاء الوجــــــداين وعالقتــــــه باإل ابيــــــة لــــــدى طلبــــــة جامعــــــة 

ــــــائج إىل ارتفــــــاعو  ،األقصــــــى  حافةــــــاس غــــــز   توصــــــل  النت
%( 36بل)ـــ  نســـبته   إذدرجـــاس الـــذكاء الوجـــداين لـــديهم 

 ذكاء الوجداين واإل ابية. ووجود عالقة دالة بن ال

( التعــرف إىل 6356وهــدف  دراســة البهنســاوي  
الــذكاء االنفعــايل والســعاد  واألمــل لــدى طالبــاس اجلامعــة يف 

إىل وتوصــــل  وعمــــان والــــيم  وفلســـين والســــعودية،  مصـــر
وجـود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن الــذكاء االنفعــايل والســعاد  

 واألمل.
اســاس الســابقة؛ فإنـــه يتبــن مـــا در مــ   ــال  اســـتعراض ال   
ا ـــتالف الدراســـاس يف تســـميتها للمصـــيلح مـــا بـــن  :أيتيـــ

ول ـ  معةمهـا  ،ذكاء انفعايل وذكاء وجداين وذكاء عاطفي
مــــا امــــه إليــــه البحــــث أطلــــق عليــــه الــــذكاء االنفعــــايل، وهــــذا 

ن معةم تلك الدراساس قد ركز على ف ة طلبة إاحلايل. كما 
ســـتد  منـــه مناســـبة دراســـة الـــذكاء اجلامعـــاس واملعلمـــن ممـــا ي

االنفعـــايل لـــدى الف ـــة العمريـــة الشـــابة وذاس الصـــلة بـــالتعليم  
كوهنــــا تتفاعــــل مــــا أكــــرب ف ــــة مــــ  النــــاا وضــــرور  اتســــامها 
بالــذكاء االنفعــايل. كمــا يةهــر أهنــا أجريــ  يف بلــدان خمتلفــة  
كالســـــعودية وفلســـــين ومصـــــر واألردن والـــــيم  وعمـــــان يف 

، ويتميــز مــام بدراســة الــذكاء االنفعــايلإشــار  إىل اتســاع االهت
البحــث احلــايل عنهــا يف حماولــة الــربط بــن فهــم طبيعــة العلــم 

، والــــيت مل يعنــــر علـــى أيــــة دراســــة تناولــــ  والـــذكاء االنفعــــايل
         .العالقة بينهما مباشر 

 إجراءات البحث
 منهج البحث:  -أوالا 
ة دراســــ اتبــــا البالــــث املــــنهج الوصــــفي الــــذي يركــــز علــــى   

الةـــاهر  الراهنـــة كمـــا هـــي يف أرض الواقـــا، دون تـــد ل مـــ  
ث احلـايل البالث يف ضـبط مت)رياهتـا، وهـذا مـا يناسـ  البحـ

الـذكاء االنفعـايل و الفيزيـاء علـم مستوى فهـم طبيعـة يف قياا 
  . ، دون حماولة التأثري على أي منهمفيزياءلدى معلمي ال

 عينة البحث:  -اا ثاني
( معلمــة 62( معلمــا  و  43  ت ونــ  عينــة البحــث مــ    

م  معلمي الفيزياء باملرللة النانوية  ـال  الفصـل النـاين مـ  
م، ومت ا تيـــارهم مـــ  جمتمـــا 6356/6354العـــام الدراســـي 

وقــا اال تيــار  إذ%(، 33بيريقــة عشــوائية بنســبة   البحــث
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( مدرســـــة مـــــ  مـــــدارا املرللـــــة النانويـــــة بيريقـــــة 64علـــــى  
معلمن اثنن م  معلمي الفيزياء  عنقودية، وم   ى مت ا تيار

ها مـــ  كــــل مدرســـة ثانويــــة مـــ  تلــــك املـــدارا؛ نةــــرا  ملناســــبت

مجــا البيانــاس املتعلقــة بــه  ألغــراض البحــث احلــايل، وإم ــان
 (.5 يف جدو   يتعلى النحو اآل  توزع إذ، بدقة

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث1جدول )
 جموعالم العدد الفئات المتغير
 12 43 معلم اجلنس

 62 معلمة
 12 52 قصري  اخلرب  يف التدريس

 63 متوسية
 66 طويلة

 البحث: واتأد -اا ثالث
ســت دمة يف البحــث احلــايل مــ  ت ونــ  أدواس البحــث امل  
 :ا  ن،اتأد
أعد البالـث ا تبـار طبيعـة  :الفيزياء علماختبار طبيعة  -أ

 ية:تس اآلباتباع اخليواالفيزياء علم 
تبـــار إىل يهـــدف اال  تحديةةةد الهةةةدف مةةةن االختبةةةار: -1

لـدى معلمـي الفيزيـاء الفيزيـاء علـم قياا مستوى فهم طبيعـة 
 باملرللة النانوية.

: مت حتديـــد أبعـــاد الفيزيةةةاء علةةةمتحديةةةد أبعةةةاد طبيعةةةة  -2
باالطالع على الدراساس السابقة الفيزياء علم ا تبار طبيعة 

ودراســة أمبوســعيدي (، 6353 لســام الــدي  دراســة  :منــل
 (. 6353(، ودراسة الزع   6353 الشعيلي و 
مت اســت دام أســ لة اال تيــار  صةةيا ة أسةةئلة االختبةةار: -3
 .الفيزياء علم  متعدد ملناسبتها لقياا طبيعة م
يف الفيزيـــاء علـــم ت ـــون ا تبـــار طبيعـــة  بنةةةاء االختبةةةار: -4

وفــــق أبعــــاد  هــــاال ، ومت ترتيباصــــي)ته األوليــــة مــــ  مخســــن ســــ  
، هوالبنـاء املعــريف لــ، ه، و صائصــه: أهدافــالفيزيـاء علــمطبيعـة 

ــــــــاس العلــــــــم ، والتفاعــــــــل بــــــــن الفيزيــــــــاء ه، وأ القياتــــــــوعملي
 والت نولوجيا واجملتما.

مت كتابــــة تعليمــــاس اال تبـــــار يف  تعليمةةةةات االختبةةةةار: -5
امل هل العلمـي، و وجنسه، بداية األس لة منل: بياناس املعلم، 

اخلـــرب  يف التـــدريس، وتوضـــيح كيفيـــة اإلجابـــة  وعـــدد ســـنواس
 ع  األس لة.

 صدق االختبار وثباته: -6
عرضـه علـى جمموعـة مـ  مت للتأكد م  صدق اال تبـار 

احمل مـــن امل تصـــن يف طـــرق تـــدريس العلـــوم، وعلـــم الـــنفس 
الرتبـوي، والفيزيــاء؛ إلبـداء آرائهــم يف: الدقـة العلميــة والل)ويــة 

ى مناســـبتها، وصـــاللية اال تبـــار لألســـ لة، ومشوليتهـــا، ومـــد
علـم ا تبـار طبيعـة  يفم للتيبيق، وقد أبدى احمل مـون آراءهـ

: لــذف يانيــة أســ لة مــ  أســ لة اال تبــار، أيتكمــا يــالفيزيــاء  
ه أصــبح عـــدد وإعــاد  صــياغة بعـــض األســ لة األ ــرى؛ وعليـــ

 (.5( س اال ، ملحق  36 الفيزياء علم أس لة ا تبار طبيعة 
ه مت است دام أسلوب التجزئة النصفية وللتحقق م  ثبات

ــــــم   ــــــار يتمتــــــا بنبــــــاس 3725فبل ( ممــــــا يشــــــري إىل أن اال تب
 مناس .

لــــث جــــدو  أعــــد البا إعةةةةداد جةةةةدول المواصةةةةفات: -7
، كمـــــا يتضـــــح يف الفيزيـــــاء علـــــممواصـــــفاس ال تبـــــار طبيعـــــة 

 (.6جدو   
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  الفيزياء علماختبار طبيعة (: مواصفات 2جدول )
 % المجموع لةأرقام األسئ البعد

 5374 2  35 -45 -61 -54 -54 -5 أهداف العلم -5
 5374 2 46 -62 -63 -53 -2 -6  صائ  العلم -6
 54 2 44 -43 -44 -63 -65 -51 -4 -4 الفيزياء علمالبناء املعريف ل -4
 6472 53 36 -33 -42 -43 -62 -66 -52 -53 -3 -3 عملياس العلم -3
 5374 2 41 -64 -64 -53 -55 -1 أ القياس العلم -1
 5374 2 42 -43 -63 -52 -56 -2 الفيزياء والت نولوجيا واجملتما  -2
 36 533 
مت لســــاب الــــزم  حسةةةةاز الةةةةزمن الةةةةالزم لالختبةةةةار:  -8
ثحســـاب الفيزيـــاء علـــم ســـ  لإجابـــة عـــ  ا تبـــار طبيعـــة املنا

متوســـط زمـــ  أو  ســــبعة معلمـــن انتهـــوا مــــ  اإلجابـــة عنــــه، 
علمـــن انتهـــوا مـــ  اإلجابـــة عنـــه، فبلـــم أربعـــون وآ ـــر ســـبعة م

 دقيقة.
مت وضـــا درجـــة والــد  ل ـــل ســـ ا   :تقةةدير الةةةدرجات -9

كانــــــ  الدرجــــــة القصــــــوى   مــــــ    مــــــ  أســــــ لة اال تبــــــار، و 
( درجــة، حيصــل املعلــم عليهــا إذا أجــاب عــ  36لال تبــار  

 مجيا األس لة بش ل صحيح.
مقيـــاا مت االعتمـــاد علـــى  مقيةةةال الةةةذكاء االنفعةةةالي: -ز

( 6335الـــــــذكاء االنفعـــــــايل الـــــــذي صـــــــممه عنمـــــــان ورزق  
يف والـــذي مت اســـت دامه يف العديـــد مـــ  الدراســـاس الســـابقة 

كدراســــــة  اليوســــــف، مصــــــر والســــــعودية واألردن وفلســــــين  
يتـألف املقيـاا مـ   إذ، ( 6355ودراسة  الرفوع، ( 6355

يــــان  ومخســــن فقــــر  موزعــــة علــــى مخســــة أبعــــاد، هــــي: إدار  
س، والتعـــــــاطف، وتنةـــــــيم االنفعـــــــاالس، واملعرفـــــــة االنفعـــــــاال

االنفعاليـــة، والتواصـــل االجتمـــاعي. وصـــي)  كـــل فقـــر  منهـــا 
ثحيــث تصــف ســلوكا  يقــوم بــه املســتجي ، ويســتجاب ل ــل 
فقــر  بتحديــد ممارســة الفــرد للســلوك الــوارد يف الفقــر  لســ  
املقيــاا اآليت: حيــدث دائمــا ، حيــدث عــاد  ، حيــدث أليانــا ، 

، 1، ال حيــدث، ثحيــث تأ ــذ العبــاراس املوجبــة  حيــدث نــادرا  
( علــــى الرتتيــــ ، ويف لالــــة العبــــاراس الســــلبية 5، 6، 4، 3

ـــــ . 1، 3، 4، 6، 5  ـــــى الرتتي ـــــى ( عل ـــــ  األبعـــــاد عل وكان
 النحو اآليت: 

املعلـــم علـــى الـــتح م قـــدر  إدار  االنفعــاالس: يشـــري إىل  -5
تــــه انفعااللســـيير  عليهـــا، واســـتدعاء الســـلبية وا هانفعاالتـــيف 

لـتح م يف االنفعـاالس السـلبية وحتويلهـا اإل ابية بسـهولة، وا
 إىل انفعاالس إ ابية.

ـــــــى إدراك انفعـــــــاالس الالتعـــــــاطف: يشـــــــري إىل  -6 قـــــــدر  عل
اآل ري  والتولـد معهـم انفعاليـا  وفهـم مشـاعرهم وانفعـاالهتم 
واحلساســــــــية اللتياجــــــــاهتم لــــــــَّت وإن مل يفصــــــــحوا عنهــــــــا، 

 تصــا  هبـم دون أن ي ــون الســلوك حممــال  والتنـاغم معهــم واال
 باالنفعاالس الش صية.

تنةـــــــيم االنفعـــــــاالس: يشـــــــري إىل القـــــــدر  علـــــــى تنةـــــــيم  -4
االنفعــاالس واملشــاعر وتوجيههــا إىل حتقيــق اإلجنــاز والتفــوق، 
واســــتعما  املشــــاعر واالنفعــــاالس يف صــــنا أفضــــل القــــراراس 
 لَّت وإن كان حت  ضـ)ط انفعـايل مـ  اآل ـري  وفهـم كيـف

 .يتعامل اآل رون باالنفعاالس امل تلفة
املعرفة االنفعالية: تشري إىل القدر  على االنتباه واإلدراك  -3

التمييــــز بينهــــا االس واملشــــاعر الذاتيــــة ودقــــة اجليــــد يف االنفعــــ
والتعبــــــري عنهــــــا، والــــــوعي بالعالقــــــة بــــــن األف ــــــار واملشــــــاعر 

 واأللداث.
ـــــى التـــــأثري قـــــدر  عالالتواصـــــل االجتمـــــاعي: يشـــــري إىل  -1 ل

اإل ايب يف اآل ري ، وذلك م   ال  إدراك وفهم انفعاالته 
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ومشــــاعره ومعرفــــة مــــَّت ميــــارا القيــــاد  ومــــَّت يتبــــا اآل ــــري ، 
     ومساندهتم يف التصرف معهم بيريقة الئقة.

مقيـــــــاا ومت التأكـــــــد مـــــــ  صـــــــدق االتســـــــاق الـــــــدا لي لل   
مـ  بعـد ثحساب معامالس االرتباط بن جمموع درجاس كـل 

، 3735، 3732فبل)ــــ    بعــــاده واجملمــــوع ال لــــي لدرجاتــــهأ
 ( على التوايل. 3722، 373، 3734

( 61طبقـــه البالـــث علـــى    وللتأكـــد مـــ  ثبـــاس املقيـــاا   
لســاب معامــل ألفــا مت معلمــا  ومعلمــة مــ  جمتمــا البحــث، و 

ـــــــم   ـــــــاب الـــــــذي بل أعـــــــد البالـــــــث جـــــــدو  (. و 3725كرونب
يتضــح يف جــدو   ، كمــاقيــاا الــذكاء االنفعــايلمواصــفاس مل

 4.) 

 مقيال الذكاء االنفعالي (: مواصفات 3جدول )
 % المجموع أرقام العبارات البعد

 62 51 *12، 14، 13، 45، 62، 62، 52، 53، 52، 54، 56، 55، 4، 2، 3 إدار  االنفعاالس -5
 54 55 13، 11، 13، 33، 35، 33، 42، 43، 41، 43، 44 التعاطف -6
 66 54 12، 46، 43، 64، 63، 61، 63، 64، 66، 65، 63، 54، 51 ستنةيم االنفعاال -4
 53 53 *15، 34، 53، 53، 2، 3، 1، 4، 6، 5 املعرفة االنفعالية -3
 52 4 16، 32، 33، 32، 31، 34، 36، 44، 42 التواصل االجتماعي -1

 533 12 12  - 5 األبعاد معا  
 العباراس السلبيةأرقام * 

 لبحث:خطوات ا -اا رابع
لإجابــــة عــــ  أســــ لة البحــــث، وا تبــــار صــــحة فروضــــه،     

 :أيتوحتقيق أهدافه؛ قام البالث  ا ي
والــــذكاء يبيعــــة العلــــم دب الرتبــــوي املتعلــــق بمراجعــــة األ -5

 .االنفعايل
االطالع علـى الدراسـاس السـابقة، وتل صـيها، ومـ   ى  -6

 التعقي  عليها.
 ا وثباهتا. البحث، والتأكد م  صدقه واسبناء أد -4
ة يف معلمـــــي مجـــــا البيانـــــاس مـــــ  عينـــــة البحـــــث املتمنلـــــ -3

حـــــــث الفيزيـــــــاء للمرللـــــــة النانويـــــــة، وتفري)هـــــــا ومعلمـــــــاس مب
 .SPSSلاسوبيا  باست دام برنامج 

يف  حتليــــــــل البيانــــــــاس للتوصــــــــل إىل النتــــــــائج، وعرضــــــــها -1
 .   ى صياغة التوصياس، وتفسريها، ومناقشتها، ومجداو 

  ب اإلحصائية:األسالي -ساا خام
، اســت دم البالــث املتوســياس احلســابية، والنســ  امل ويــة   

لعينـــــــــــة والـــــــــــد ، وا تبـــــــــــار "س" لعينتـــــــــــن  وا تبـــــــــــار "س"
مستقلتن، وا تبار حتليل التباي  األلادي، وا تبـار شـيفيه، 

؛ لإجابــــــة عــــــ  أســــــ لة البحــــــث، ومعامــــــل ارتبــــــاط بريســــــون
 والتحقق م  صحة فروضه.
 ا، ومناقشتهانتائج البحث، وتفسيره

لتحقق م  صحة الفرض األو  للبحـث الـذي يـن  ا -أوالا 
على: "ال يقل مستوى فهم طبيعة علم الفيزياء لدى معلمي 
الفيزيـــــاء باملرللـــــة النانويـــــة يف حمافةـــــاس غـــــز  عـــــ  املســـــتوى 

%("، لســـ  البالـــث ا تبـــار "س" لعينـــة 33االفرتاضـــي  
 (:3والد ، كما يةهر يف جدو   

 %(77) المستوى االفتراضيبالفيزياء علم معلمي الفيزياء لطبيعة  مستوى فهمة ( مقارن4)جدول 
االنحراف  العدد متوسط ال المستوى المجال

 المعياري
قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *37361 13 674 65715 12 2471 احلقيقي  أهداف العلم
 33 33 االفرتاضي
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 3731 13 3731 65734 12 36754 احلقيقي   صائ  العلم
 33 33 االفرتاضي

البناء املعريف 
 للعلم

 3754 13 5713 53766 12 34734 احلقيقي 
 33 33 االفرتاضي

 *37354 13 6711 53736 12 33724 احلقيقي  عملياس العلم
 33 33 االفرتاضي

أ القياس 
 العلم

 3722 13 3735 5475 12 22743 احلقيقي 
 33 33 فرتاضياال

الفيزياء 
والت نولوجيا 
 واجملتما

 **3733 13 3752 63734 12 25746 احلقيقي 
 33 33 االفرتاضي

 3754 13 5714 54766 12 34 احلقيقي  اجملاالس معا  
 33 33 االفرتاضي

 (6( تبلم  3731( ومستوى داللة  13* قيمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية  
 (6722( تبلم  3735( ومستوى داللة  13قيمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية  **  

قــــــي لفهــــــم ( أن املســــــتوى احلقي3يتضــــــح مــــــ  اجلــــــدو      
%(، فلـم 34علم بش ل  عـام بلـم  المعلمي الفيزياء ليبيعة 

يقــــــل عــــــ  املســــــتوى االفرتاضــــــي احملــــــدد يف البحــــــث احلــــــايل 
ث، كمــــا %(، وبــــذلك يــــتم قبــــو  الفــــرض األو  للبحــــ33 

مجيــا مســتوياس جمــاالس فهــم طبيعــة علــم الفيزيــاء  يتضــح أن
مل تقل ع  املستوى االفرتاضي، باستنناء اجملا  األو  املتعلق 

  املســـتوى االفرتاضـــي عنـــد قـــل مـــكـــان أ إذ ،بأهـــداف العلـــم
 (. 3731مستوى داللة  

علــــم لــــدى الطبيعــــة جمـــاالس فهــــم  ياسأن مســــتو ويةهـــر     
عمليـــاس زيـــاء والت نولوجيـــا واجملتمـــا، و الفيمعلمـــي الفيزيـــاء: 

العلــم، والبنــاء املعــريف للعلــم، و صــائ  العلــم، وأ القيــاس 
%، 3471%، 3372%، 2574  العلــــم، وأهــــداف العلــــم

 %( على الرتتي .%2471، %24، 36
إىل أن معةـم معلمـي ومعلمـاس  وقد تعزى هـذه النتيجـة    

ـــا  مبحـــث الفيزيـــاء يف املرللـــة النانويـــة هـــم مـــ  املـــ  هلن تربوي
 ر ـي كليـاس العلـوم مـ  سواء م   ر ي كلياس الرتبيـة أم 

اصــــــلن علــــــى دبلــــــوم عــــــام يف الرتبيــــــة لســــــ  النةــــــام احل  
طرائــق التــدريس وأســـاليبه التتــابعي للتأهيــل الرتبــوي، وت ــون 

الـــيت تتضـــم  يف و ضـــم  املســـاقاس الدراســـية الـــيت يدرســـوهنا 
إىل أن دراسـة الفيزيــاء أغلبهـا دراسـة فلسـفة العلــم، باإلضـافة 

يف املرللـــــة اجلامعيـــــة تشـــــمل اجلوانـــــ  العمليـــــة للفيزيـــــاء مـــــ  
 ـــال  دراســـة خمتــــرباس فيزيـــاء عامـــة وفيزيــــاء كهربيـــة وفيزيــــاء 

يف أغلــــ  اجلامعــــاس احملليـــــة  ،الضــــوء وفيزيــــاء اإلل رتونيـــــاس
والعربيــــــة وهــــــذا مــــــا يفيــــــد بــــــه املعلمــــــون واملعلمــــــاس، وهــــــذه 

ممارســــــة عمليــــــاس العلــــــم وفهــــــم امل تــــــرباس تتــــــيح لدارســــــيها 
             أ القياته وفهم التفاعل بن الفيزياء وتيبيقاهتا واجملتما.

وتتفق هذه النتيجة ما النتيجة اليت توصـل  إليهـا دراسـة    
مــ  أن مســتوى النقافــة العلميــة لــدى  (Chin, 2005تشــ   

ومـا طلبة املستوى األو  ب ليـاس الرتبيـة يف تـايوان مناسـبا . 
دراســــــة الــــــزع  والســــــالماس لنتيجــــــة الــــــيت توصــــــل  إليهــــــا ا

فهم اليلبة ليبيعة العلم  م  أن مستوى ( 6332ولسنن  
دراسـة نيسـ  إليها وما النتيجة اليت توصل  كان متوسيا . 

توافر العديد م  ( م  Niessen, & Others, 2008   يوآ ر 
 ومـــا النتيجـــةاملعتقـــداس العلميـــة والتعليميـــة لـــدى املعلمـــن. 

أن  مـــ ( 6353دراســـة لســـام الـــدي   الـــيت توصـــل  إليهـــا 
يبيعــة العلــم بلــم لــوايل املعلمــاس لاليالبــاس فهــم مســتوى 



 (م6351 آذار /هـ5342الرياض  مجادى األوىل   – 32العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

222 

ـــــــــيت توصـــــــــل  إليهـــــــــا %(. 22  دراســـــــــة ومـــــــــا النتيجـــــــــة ال
أن مسـتوى معتقـداس  مـ ( 6353أمبوسعيدي والشـعيلي  

  %(.34اليلبة املعلمن حنو طبيعة العلم  
يجــــة الــــيت توصــــل  إليهــــا وختتلــــف هــــذه النتيجــــة عــــ  النت   

( مــــــــ  أن معرفــــــــة رؤى اليــــــــالب 6333دراســــــــة شــــــــاهن  
املعلمــــن عـــــ  العـــــامل اليبيعـــــي والســـــببية يف اليبيعـــــة ليســـــ  
باملســتوى امليلــوب. ومــا النتيجــة الــيت توصــل  إليهــا دراســة 

مـــ  ضـــعف معرفـــة التصـــوراس  (Hashweh, 2006لشـــو   
تيجـة الـيت ومـا النمعلمـي العلـوم. بستمولوجية للعلم لـدى اإل

( مــــ  أن مســــتوى 6332توصــــل  إليهــــا دراســــة الشــــعيلي  
ومـــــا النتيجـــــة الـــــيت  %(.35فهـــــم املعلمـــــن ليبيعـــــة العلـــــم  

ــــري   ( مــــ  أن مســــتوى 6334توصــــل  إليهــــا دراســــة اجلزائ
معتقداس مدرسي العلوم يف املرللة النانوية عـ  طبيعـة العلـم 

لنتيجـة ومـا ا واملعرفة العلمية كان أقل مـ  املتوسـط الفرضـي.
( مـــ  ضـــعف يف 6353الـــيت توصـــل  إليهـــا دراســـة الـــزع   

مســـــتوى النقافـــــة العلميـــــة لـــــدى معلمـــــي الفيزيـــــاء يف املرللـــــة 
ــــيت توصــــل  إليهــــا دراســــة الشــــايا  ــــة. ومــــا النتيجــــة ال النانوي

( مــــــــــ  أن مســــــــــتوى دقــــــــــة التصــــــــــوراس 6356والقــــــــــادري  
 . التدريس كان  من فضةاإلبستمولوجية ألعضاء هي ة 

للبحةةث الةةذي  لتحقةةم مةةن صةةحة الفةةرض الثةةانيا -انيةةاا ث
ال يوجـد فـرق دا  إلصـائيا  عنـد مسـتوى داللـة  ينص على:

 α≤0.05 الفيزياء علم فهم طبيعة ( بن متوسيي درجاس
يعــــزى ملت)ــــري جــــنس  املرللــــة النانويــــةبفيزيــــاء لــــدى معلمــــي ال

، لس  البالث ا تبار  س( لعينتن مستقلتن، كما علمامل
 (:1يتضح يف جدو   

  فهم طبيعة العلمفي  م )ت( لمعرفة أثر جن  معلم الفيزياء(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقي5جدول )
المتوسط  العدد الجن  المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 **37332 12 6722 5754 4743 43 معلم أهداف العلم
 574 3764 62 معلمة

 **3733 12 4726 574 4733 43 معلم  صائ  العلم
 3742 3744 62 معلمة

 3752 12 5736 5712 1724 43 معلم البناء املعريف للعلم
 5755 2753 62 معلمة

 3746 12 3744 5714 374 43 معلم عملياس العلم
 5744 3722 62 معلمة

 *37341 12 6752 5764 4724 43 معلم أ القياس العلم
 3722 3732 62 معلمة

 **37333 12 4 5732 3734 43 معلم الفيزياء والت نولوجيا واجملتما
 3722 1742 62 معلمة

 **37335 12 4743 1743 62744 43 معلم اجملاالس معا  
 4742 46722 62 معلمة

 (6( تبلم  3731مستوى داللة  ( و 12قيمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية  *      
 (6723( تبلم  3735( ومستوى داللة  12** قيمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية   

مـ   أكـرب( أن قـيم "س" احملسـوبة 1يتضح م  اجلـدو       
ن إ(، أي 3735قــــيم "س" اجلدوليـــــة عنــــد مســـــتوى داللـــــة  

مستوى فهم املعلماس ليبيعة علم الفيزياء أكرب م  مستوى 
م املعلمـــن ليبيعـــة علـــم الفيزيـــاء يف اجملـــاالس الســـتة معـــا ، فهـــ
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أهداف العلم، و صائ  العلم، والتفاعل بن ويف جماالس: 
، وأكـرب  (3735عنـد مسـتوى   الفيزياء والت نولوجيا واجملتمـا

كذلك م  مستواهم يف جما  أ القياس العلـم عنـد مسـتوى 
البنــاء  (، ول ــ  مل توجــد فــروق دالــة بينهمــا يف جمــا 3731 

 املعريف لعلم الفيزياء ويف جما  عملياس العلم.
ارتفـــاع املعــــدالس الرتاكميــــة وقـــد ترجــــا هـــذه النتيجــــة إىل    

ـــــــة  اس مقارنـــــــة بـــــــاملعلمن  ـــــــال  دراســـــــته للمعلمـــــــ باملرلل
الـــــــتعلم اجلامعيـــــــة، وإىل اجلديـــــــة الـــــــيت تبـــــــديها املعلمـــــــاس يف 

جمـــا  . أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعـــدم وجـــود فـــروق دالـــة يف والتعلـــيم
لعلـــم فقـــد يعـــزى ذلـــك إىل املعرفـــة العلميـــة وجمـــا  عمليـــاس ا

مـ  املعلمـن واملعلمـاس مـا منهـا  الفيزيـاء نفسـه  تعامـل كـل  
 وضـــــــوعاته وعناصـــــــر املعرفـــــــة العلميـــــــة وأنشـــــــيته املتضـــــــمنة 

باإلضـــافة إىل التحـــاق املعلمـــن واملعلمـــاس  ،لعمليـــاس العلـــم
هــا  الفيزيــاء إىل بــدوراس تدريبيــة متزامنــة يف حتليــل حمتــوى من

 عناصره املعرفية واإلجرائية.   
دراسـة وتتفق هذه النتيجة ما النتيجة اليت توصل  إليها     

ملت)ــــري جــــنس وجــــود فــــرق دا  تبعــــا  مــــ  ( 6334اجلزائــــري  
يف معتقـداس مدرسـي العلـوم يف املرللـة املعلم لصاحل اإلناث 

  النانوية ع  طبيعة العلم واملعرفة العلمية.

تلــــف هــــذه النتيجــــة عــــ  النتيجــــة الــــيت توصــــل  إليهــــا وخت   
وجـود فـروق دالـة يف النقافـة  م ( Chin, 2005دراسة تش   

تعـزى ملت)ـري اجلـنس ولصـاحل لدى طلبة كلياس الرتبية العلمية 
دراســـة الشـــعيلي مـــا النتيجـــة الـــيت توصـــل  إليهـــا اليـــالب. و 

تعـزى ملت)ـري اجلـنس يف  مـ  عـدم وجـود فـروق دالـة( 6332 
ودراســـــــة الـــــــزع   .ليبيعـــــــة العلـــــــمم معلمـــــــي ال يميـــــــاء فهـــــــ

اليت توصل  إىل عدم وجود ( 6332والسالماس ولسنن  
طبيعـــة ة كليـــة اليـــ  يف مســـتوى فهـــم طلبـــفـــروق دالـــة لـــدى 

مــا النتيجــة الــيت توصــل  إليهــا و  تعــزى ملت)ــري اجلــنس. العلــم
فـــروق دالـــة تعـــزى وجـــود ( مـــ  عـــدم 6353دراســـة الـــزع   
مستوى النقافة العلمية لدى معلمـي الفيزيـاء  جلنس املعلم يف

  .يف املرللة النانوية
التحقةةم مةةن صةةحة الفةةرض الثالةةث للبحةةث الةةذي  -ثالثةةاا 

إلصائيا  عند مستوى داللة  ةق دالو وجد فر تال  ينص على:
 α≤0.05 الفيزيـاء علـم فهـم طبيعـة ( بن متوسياس درجـاس

ــــدى معلمــــي ال ت)ــــري  ــــرب  تعــــزى مل املرللــــة النانويــــةبفيزيــــاء ل
لس  البالث ا تبار  (.طويلة، متوسية، قصري التدريس  

 (: 2جدو   التباي  األلادي، كما يتضح يف  حتليل

 طويلة( -متوسطة  -(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث تبعاا لمتغير خبرت التدري  )قصيرت6جدول )
درجات  بعاتمجموع المر  مصدر التباين المجال

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

 373 3725 57425 6 67366 بن اجملموعاس أهداف العلم
 5722 11 467546 دا ل اجملموعاس
  13 437453 اجملموع ال لي

 صائ  
 العلم

 375 674 47356 6 37361 بن اجملموعاس
 5714 11 237415 دا ل اجملموعاس

  13 437332 موع ال لياجمل
البناء املعريف 
 للعلم 

 3734 472 271 6 5475 بن اجملموعاس
 5734 11 4175 دا ل اجملموعاس
  13 53276 اجملموع ال لي

عملياس 
 العلم

 3752 574 4726 6 3723 بن اجملموعاس
 6736 11 553723 دا ل اجملموعاس
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  13 552732 اجملموع ال لي
 القياس أ

 العلم
 376 5721 675 6 3763 بن اجملموعاس
 5764 11 33722 دا ل اجملموعاس
  13 3374 اجملموع ال لي

الفيزياء 
والت نولوجيا 
 واجملتما

 3732 3762 3735 6 3725 بن اجملموعاس
 5714 11 2374 دا ل اجملموعاس
  13 22755 اجملموع ال لي

 3733 3745 4733 6 5471 جملموعاسبن ا اجملاالس معا  
 4572 11 5343 دا ل اجملموعاس
  13 531271 اجملموع ال لي

 (.3731( ومستوى داللة  11 ،6( عند درجاس لرية  4752قيمة ف اجلدولية            *
 (.3735( ومستوى داللة  11، 6( عند درجاس لرية  1قيمة ف اجلدولية           **

مـ   "ف" احملسـوبة أصـ)ر ( أن قـيم2  اجلدو   يتضح م   
(، وهذا يعين 3731قيمة "ف" اجلدولية عند مستوى داللة  

يف بعـــدم وجـــود فـــروق دالـــة ، للبحـــث الفـــرض النالـــثقبـــو  
ويف كـــل جمـــا  علـــى لـــد ، باســـتنناء جمـــا  جمتمعـــة االس اجملـــ

ســـــتوى داللـــــة مفةهـــــرس فـــــروق عنـــــد  ؛البنـــــاء املعـــــريف للعلـــــم

لصــــــاحل مــــــ  هــــــذه الفــــــروق؛ مت لســــــاب  (. وملعرفــــــة3731 
ة بـــن متوســـياس درجـــاس ا تبـــار شـــيفيه للمقارنـــاس البعديـــ

النالثــة ذوي اخلــرب  القصــري  واملتوســية الفيزيــاء  ف ــاس معلمــي
 (.3يةهر يف جدو   على النحو الذي  واليويلة

 الخبرت تبعاا لمتغير لعلم لفي في البناء المعر معلمي الفيزياء (: نتائج اختبار شيفيه لمعرفة الفروق بين 7جدول )
 الطويلة  المتوسطة  القصيرت متوسط الخبرت

 - - - (2724القصري     
 - - *5752 (1731املتوسية  
 - 3762 *374 (1734اليويلة  

 (.3731يوجد فرق دا  إلصائيا  عند مستوى داللة                *
فهم ا  يف ( إىل وجود فرق دا  إلصائي3يشري اجلدو        

ـــاء املعـــريف ل درجـــاس معلمـــي  يبـــن متوســـيالفيزيـــاء علـــم البن
ري  وذوي اخلــــرب  املتوســــية لصــــاحل ذوي اخلــــرب  القصــــالفيزيــــاء 

درجــــاس ذوي اخلــــرب   ي، وبــــن متوســــيذوي اخلــــرب  القصــــري 
، صـــري  وذوي اخلـــرب  اليويلـــة لصـــاحل ذوي اخلـــرب  القصـــري الق

خلرب  املتوسية درجاس ذوي ا يوعدم وجود فرق بن متوسي
 وذوي اخلرب  اليويلة.  

لـــدى الفيزيـــاء علـــم أن فهـــم طبيعـــة  وقـــد يعـــود ذلـــك إىل    
ن إ  التدريس إذ معلمي ومعلماس الفيزياء ال يتأثر  ت)ري  رب 

ت ـــون موجـــود  لـــديهم منـــذ الفيزيـــاء علـــم أساســـياس طبيعـــة 
وال تنمـــــو  ،اللحةـــــاس األوىل الخنـــــراطهم يف مهنـــــة التـــــدريس

يرجــا أيضــا  إىل أن مــا التقــدم يف املهنــة، وهــذا قــد باســتمرار 
معلمـــاس الفيزيـــاء يف املرللـــة النانويـــة مــا يتعـــرض لـــه معلمـــو و 

يركـــــز باألســـــاا علـــــى املـــــاد  العلميـــــة للفيزيـــــاء وموضـــــوعاهتا 
طبيعتهــــــا الدراســـــية وكيفيــــــة إيصــــــاهلا لليلبـــــة دون النةــــــر إىل 

لمـن وهذا ما يفسر عدم ارتفاع مستوى فهـم املع ،وم وناهتا
واملعلمــاس ذوي اخلــرب  اليويلــة الــيت تزيــد عــ  عشــر ســنواس 
ليبيعـــة العلـــم علـــى مســـتوى فهـــم زمالئهـــم مـــ  ذوي اخلـــرب  

علـم اكتفى  سـتوى فهـم طبيعـة ي ون قد ف ال ا  ،القصري 
وقبــل اخلدمــة  املرللــة اجلامعيــة يفالفيزيــاء  ــال  مــا اكتســبه 
  .  الفعلية يف ميدان التدريس
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وق املعلمـــن ذوي اخلـــرب  القصـــري  علـــى ذوي تفـــ أمـــا عـــ     
ـــاء املعـــريف اخلـــرب  املتوســـية وذوي اخلـــرب  اليو  يلـــة يف فهـــم البن

فيم   أن يرجا ذلك إىل لداثة خترجهم مـ   ؛الفيزياءعلم ل
 علــــــمهم باملعلومــــــاس املتعلقــــــة بيبيعــــــة اجلامعــــــاس والتفــــــاظ

أكنــر مــ  زمالئهــم، باإلضــافة إىل التيــور يف اخليــط الفيزيــاء 
قبل. يعة العلم أكنر م  ذي بهتتم بي جلامعية اليت أصبح ا
واليويلـة املتوسـية جـود فـرق بـن ذوي اخلـرب  عدم و أما ع  و 
 إىل تقارب  رباس التدريس بن كل  منهما.ذلك قد يعزى ف

 وتتفق هذه النتيجة ما النتيجة اليت توصل  إليها دراسـة    
ة يف فــروق دالــ ( مــ  عــدم وجــودHashweh, 2006لشــو   

بستمولوجية للعلم لدى عينة م  معلمـي معرفة التصوراس اإل
العلــــوم قــــد تعــــزى ملت)ــــري  ــــرب  التــــدريس. ومــــا النتيجــــة الــــيت 

( مــــ  عــــدم وجــــود 6332توصـــل  إليهــــا دراســــة الشــــعيلي  
ليبيعـة العلـم فهم معلمي ال يمياء  فروق دالة بن مستوياس

ل  إليهـا مـا النتيجـة الـيت توصـتعـزى ملت)ـري  ـرب  التـدريس. و 
م  عدم ( Niessen & Others, 2008   يدراسة نيس  وآ ر 

بســـتمولوجية لـــدى معرفـــة التصــوراس اإلوجــود فـــروق دالــة يف 

ما النتيجة اليت توصل  ملت)ري  رب  التدريس. و  تبعا   املعلمن
مــ  عــدم وجــود فــروق دالــة ( 6334دراســة اجلزائــري  إليهــا 

لنانويــة عــ  طبيعــة بــن معتقــداس مدرســي العلــوم يف املرللــة ا
 . مية تعود ملت)ري  رب  التدريسالعلم واملعرفة العل

دراسة ختتلف هذه النتيجة ما النتيجة اليت توصل  إليها و     
وجود فروق دالة تعزى م  ( 6353القادري واملوين وقبالن  

ــــــدريس لصــــــاحل ذواس اخلــــــرب  اليويلــــــة  يف  ملســــــتوى  ــــــرب  الت
تعلم املفـاهيم العلميـة لـدى بستمولوجية اخليأ لـالتصوراس اإل

  . ف النالثة األوىلمعلماس الصفو 
 فةةةةروضمةةةةن التحقةةةةم مةةةةن صةةةةحة الفةةةةرض الرابةةةةع  -رابعةةةةاا 

الـذكاء االنفعـايل ال يقل مسـتوى الذي ينص على: البحث 
لــدى معلمــي الفيزيــاء باملرللــة النانويــة يف حمافةــاس غــز  عــ  

لســ  البالــث املتوســياس  %(.33املســتوى االفرتاضــي  
حنرافــــاس املعياريــــة والنســــ  امل ويــــة الســــتجاباس معلمــــي واال

الفيزياء على مقياا الذكاء االنفعـايل، كمـا يةهـر يف جـدو  
 2:) 

  زت محافظاتب المرحلة الثانوية(: مستوى الذكاء االنفعالي لدى معلمي الفيزياء ب8جدول )
 الترتيب % االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة القصوى المجال
 3 3171 173 1272 31 إدار  االنفعاالس

 5 25732 173 33743 11 التعاطف
 4 33741 174 13762 21 تنةيم االنفعاالس
 1 34743 475 42723 13 املعرفة االنفعالية

 6 34 3 41714 31 التواصل االجتماعي
 3374 5375 66375 643 اجملاالس معا  

اء االنفعــــايل ( أن مســــتوى الــــذك2يتضــــح مــــ  اجلــــدو       
، ممــا ي كــد صــحة %(3374لــدى معلمــي الفيزيــاء معــا  بلــم  

التعـــــــاطف،  جمـــــــاالس:بل)ـــــــ  مســــــتوياس و  الفــــــرض الرابـــــــا.
والتواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي، وتنةـــــــــــــيم االنفعـــــــــــــاالس، وإدار  

%، 34%، 25732  االنفعـــــــــــاالس، واملعرفـــــــــــة االنفعاليـــــــــــة
 ( على الرتتي . %34743%، %3171، 33741

ي الفيزيـــاء قـــدر  معلمـــه النتيجـــة إىل ومي ـــ  أن تعـــزى هـــذ   
وزمالئهــــــم والتولـــــد معهــــــم  تهمعلـــــى إدراك انفعــــــاالس طلبـــــ

انفعاليــــــــــــــا  وفهــــــــــــــم مشــــــــــــــاعرهم وانفعــــــــــــــاالهتم واحلساســــــــــــــية 
اللتياجـــاهتم. ولرصـــهم علـــى مســـاندهتم انفعاليـــا  والتصـــرف 
معهـــم بيريقـــة الئقـــة، وتوجيـــه انفعـــاالهتم إىل حتقيـــق اإلجنـــاز 

اء وفهــم طلبــتهم هلــا ولصــوهلم علــى والتفــوق يف تعلــيم الفيزيــ
أعلــى درجــاس النجــاح، واســتعما  املشــاعر واالنفعــاالس يف 
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، وقــــــدر  املعلــــــم املتعلقــــــة بالتــــــدريس صــــــنا أفضــــــل القــــــراراس
الـــتح م يف االنفعـــاالس الســـلبية والســـيير  الفلســـييين علـــى 

باإلضـــــافة إىل وحتويلهـــــا إىل انفعـــــاالس إ ابيـــــة،  بـــــلعليهـــــا، 
وهزميــة  ،يل الــذي يســود البي ــة الفلســيينيةطبيعــة اجلــو االنفعــا

والعمـل حتـ  ضـ)وط  ،القلق وممارسة مهاراس احليـا  بفاعليـة
وهـذا قهر االلتال ،  سحماوالاإلصرار على و  ،العمل واحليا 

قـــدر  معلمـــي الفيزيـــاء يف املرللـــة النانويـــة علـــى القيـــام فســـر ي
ودرجـــاس  بتـــدريس الفيزيـــاء رغـــم صـــعوبتها ولجمهـــا ال بـــري

 .      وط النفسية واالجتماعية واإلدارية اليت يتعرضون هلاالض)
وتتفق هذه النتيجة ما النتيجة اليت توصل  إليها دراسـة     

( م  أن مستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبـة 6333جود   
%(. ومـــــــا النتيجـــــــة الـــــــيت 33723جامعـــــــة األقصـــــــى بلـــــــم  

( مـــــ  أن مســـــتوى 6332توصـــــل  إليهـــــا دراســـــة املصـــــدر  
%(. 35ء االنفعـــايل لـــدى طلبـــة جامعـــة األزهـــر بلـــم  الـــذكا

( م  6353وما النتيجة اليت توصل  إليها دراسة رمضان  
مــا %(. و 34  أن مســتوى الــذكاء االنفعــايل لــدى املعلمــن

الــــــذكاء  مــــــ  أن مســــــتوى( 6355دراســــــة ســــــالمة  نتيجــــــة 

%(. ومـا النتيجـة 3372يلبة كـان بنسـبة  الاالنفعايل لدى 
( م  أن 6354ها دراسة علوان والنواجحة  اليت توصل  إلي

ـــذكاء الوجـــداين لـــدى طلبـــة جامعـــة األقصـــى بلـــم  مســـتوى ال
 36 .)% 

إليهــــا دراســــة ختتلــــف عــــ  النتيجــــة الـــيت توصــــل  ل نهـــا و    
أن مســـتوى الـــذكاء االنفعـــايل لـــدى ( مـــ  6353األســـيل  

غـــــز  مل يصـــــل إىل مســـــتوى  طلبـــــة كليـــــاس الرتبيـــــة جبامعـــــاس
إليهــا دراســة القاضــي ة الــيت توصــل  النتيجــ %(. وعــ 33 
مسـتوى الــذكاء الوجـداين لـدى طلبــة اخنفـاض ( مـ  6356 

 كلية الرتبية جبامعة تعز. 
للبحةةةث  خةةةام التحقةةةم مةةةن صةةةحة الفةةةرض ال -خامسةةةاا 

ال يوجد فـرق دا  إلصـائيا  عنـد مسـتوى  الذي ينص على:
الـــذكاء االنفعـــايل ( بـــن متوســـيي درجـــاس α≤0.05داللـــة  

لفيزيــــاء باملرللــــة النانويــــة يعــــزى ملت)ــــري جــــنس لــــدى معلمــــي ا
علـى  املعلم، لس  البالث ا تبار  س( لعينتن مسـتقلتن

 (:4يتضح يف جدو    النحو الذي

 مستوى الذكاء االنفعالي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( لمعرفة أثر جن  معلم الفيزياء في 9جدول )
المتوسط  دالعد الجن  المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

إدار  
 االنفعاالس

 *37333 12 67341 372 12734 43 معلم
 276 11733 62 معلمة

 3725 12 3763 175 3372 43 معلم التعاطف
 172 3175 62 معلمة

تنةيم 
 االنفعاالس

 3751 12 5731 172 1576 43 معلم
 373 34761 62 معلمة

 **37333 12 672 6734 4373 43 معلم املعرفة االنفعالية
 6743 4172 62 معلمة

التواصل 
 االجتماعي

 374 12 5733 472 42733 43 معلم
 373 43742 62 معلمة

 37325 12 5732 5372 66372 43 معلم اجملاالس معا  
 5172 663 62 معلمة

 (6( تبلم  3731( ومستوى داللة  12يمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية  * ق     
 (6723( تبلم  3735( ومستوى داللة  12** قيمة  س( اجلدولية عند درجاس لرية   
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مـ   صـ)ر( أن قـيم "س" احملسـوبة أ4دو   يتضح م  اجلـ   
ن إ(، أي 3731"س" اجلدوليـــة عنــــد مســـتوى داللــــة   ةقيمـــ

 ومعلمـــاس لـــدى معلمـــيمتقـــارب فعـــايل الـــذكاء االنمســـتوى 
بشـــ ل  عـــام، ويف كـــل جمـــا  مـــ  جماالتـــه، باســـتنناء  الفيزيـــاء

ــــدى معلمــــي  اهمســــتو جمــــا  إدار  االنفعــــاالس، فيتضــــح أن  ل
عند مستوى  لدى معلماس الفيزياء اهمستو  أكرب م الفيزياء 

ـــــة يف جمـــــا  (، وأكـــــرب كـــــذلك 3731  عنـــــد املعرفـــــة االنفعالي
 (.3735مستوى  

رللة بلوغ املعلمن واملعلماس مل ىلجا هذه النتيجة إتر  وقد  
النضـــو  العـــاطفي واالســـتقرار الوجـــداين، والتعـــرض للمواقـــف 
احلياتيـــة نفســـها يف اجملتمـــا، وتعامــــل كـــل  منهمـــا مـــا شــــرحية 
واسعة م  اليالب واليالباس ذوي الفروق الفردية الشاسعة 
يف والــــيت ت ســــ  كــــال  مــــنهم القــــدر  علــــى التصــــرف بــــذكاء 

أمــــا بالنســــبة إىل ارتفــــاع مســــتوى  املواقــــف الصــــفية امل تلفــــة.
معلمي الفيزياء على مستوى معلماس الفيزيـاء يف جمـا  إدار  

فــــيم   أن يعــــزى   املعرفــــة االنفعاليــــةيف جمــــا  االنفعــــاالس و 
 معلـى الـتح م يف انفعـاالهت ن الـذكور قـدر  املعلمـذلك إىل 

االنتباه واإلدراك اجليد  ىعل هتمقدر و السلبية والسيير  عليها، 
أكـرب مقارنـة النفعاالس واملشـاعر الذاتيـة ودقـة التمييـز بينهـا ل

  .باملعلماس اإلناث

دراسـة ا النتيجـة الـيت توصـل  إليهـا وتتفق هذه النتيجة مـ   
عدم وجود فروق يف متوسـياس درجـاس م  ( 6334رزق  

الـــــيت مـــــا النتيجـــــة الــــذكاء االنفعـــــايل تعـــــزى ملت)ـــــري اجلــــنس. و 
د فروق و عدم وجم  ( 6355شاهن  إليها دراسة توصل  

وما النتيجة اليت توصل  إليها  دالة بن املعلمن واملعلماس.
( مــــ  عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة يف 6354دراســــة العواملــــة  

الـــــذكاء العـــــاطفي لـــــدى طلبـــــة الدراســـــاس العليـــــا يف الـــــذكاء 
ول نهــــا ختتلــــف مــــا النتيجــــة الــــيت توصــــل  إليهــــا العــــاطفي. 

 (6355عســـــلية والبنــــــا  ودراســــــة ( 6355الرفـــــوع   ةســـــدرا
وجـــــود فـــــروق دالـــــة لصـــــاحل  مـــــ  (6355ودراســـــة العلـــــوان  

ما النتيجة الـيت توصـل  إليهـا و ناث يف الذكاء االنفعايل. اإل
م  ( 6354ودراسة العلي  ( 6356دراسة بدوي وحممود  

 . يف الذكاء االنفعايل تفوق الذكور على اإلناث
الةذي يةنص  ن صحة الفةرض السةادلالتحقم م -سادساا 
ال توجــــد فــــروق دالــــة إلصــــائيا  عنــــد مســــتوى داللــــة  علةةةةى:

 α≤0.05لدى الذكاء االنفعايل درجاس  اس( بن متوسي
عــزى ملت)ــري  ــرب  التــدريس تلمــي الفيزيــاء باملرللــة النانويــة مع

حتليـــل لســ  البالــث ا تبــار   قصــري ، متوســية، طويلــة(.
 (:53يتضح يف جدو    الذيعلى النحو  التباي  األلادي

 التدري  تبعاا لمتغير خبرتعلى مقيال الذكاء االنفعالي معلمي الفيزياء (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدرجات 17جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوى  "ف"قيمة 
 الداللة

إدار  
 االنفعاالس
 

 3721 3752 17462 6 537213 جملموعاسبن ا

 447422 11 52417664 اجملموعاس دا ل

  13 52317234 اجملموع ال لي

 3742 37425 627233 6 137643 بن اجملموعاس التعاطف
 647656 11 52327243 دا ل اجملموعاس

  13 52247445 اجملموع ال لي
تنةيم 
 االنفعاالس

 3742 37342 57343 6 67543 بن اجملموعاس

 627135 11 51357446 دا ل اجملموعاس

  13 51347122 اجملموع ال لي
 375 67442 657624 6 367122 بن اجملموعاساملعرفة 
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 االنفعالية
 

 27233 11 322765 دا ل اجملموعاس

  13 1437332 اجملموع ال لي
التواصل 
 االجتماعي

 3722 37424 27445 6 567224 بن اجملموعاس
 527135 11 4347322 دا ل اجملموعاس

  13 4667345 اجملموع ال لي
 3714 37142 5147233 6 4547633 بن اجملموعاس اجملاالس معا  

 6427322 11 524317242 دا ل اجملموعاس

  13 522637231 اجملموع ال لي
 (.3731( ومستوى داللة  11، 6ة  ( عند درجاس لري4752قيمة ف اجلدولية  *

"ف" احملســـوبة أصـــ)ر  ( أن قـــيم53يتضـــح مـــ  اجلـــدو      
(، وهـذا 3731م  قيمة "ف" اجلدولية عند مسـتوى داللـة  

ــــــن وعــــــدم وجــــــود فــــــروق ، الســــــادايعــــــين قبــــــو  الفــــــرض  ب
لدى معلمي الفيزياء يف الذكاء االنفعايل متوسياس درجاس 

التــدريس  قصــري ، متوســية، حمافةــاس غــز  تبعــا  ملت)ــري  ــرب  
 .جما  على لد  طويلة(، يف اجملاالس جمتمعة ويف كل

رب   ت)ري اخلعدم تأثر الذكاء االنفعايل وهذا قد يرجا إىل    
لــى يف التــدريس، وذلــك لعــدم لصــو  املعلمــن واملعلمــاس ع

ت صصة يف الـذكاء االنفعـايل، كمـا موبرامج إرشادية دوراس 
ء ت ســـــ  املعلـــــم اجلديـــــة طـــــوا  ن طبيعـــــة ختصـــــ  الفيزيـــــاإ

وتتفق هـذه النتيجـة  سنواس الدراسة، ومتتد معه بعد اخلدمة.
مـ  ( 6353دراسـة رمضـان  النتيجة اليت توصـل  إليهـا ما 

الــذكاء االنفعــايل لــدى معلمــي مــدارا يف  عــدم وجــود فــروق
ــــة غــــوث وتشــــ)يل الالج تعــــزى ملت)ــــري  ــــن الفلســــيينين وكال

ف مـــا النتيجـــة الـــيت توصـــل  ول نهـــا ختتلـــســـنواس اخلدمـــة. 
مــــ  وجــــود فــــروق دالــــة يف ( 6355اليوســــف  إليهــــا دراســــة 

تبعـا  ملت)ـري عـدد الذكاء العاطفي لدى معلمي املرللة النانوية 
مـــا النتيجـــة الـــيت توصـــل  إليهـــا . و ســـنواس اخلـــرب  يف العمـــل

الــــذكاء مـــ  وجــــود فـــروق دالـــة يف ( 6355دراســـة شـــاهن  
  من لصاحل األكرب سنا . االنفعايل لدى عينة م  املعل

الةةذي يةةنص  سةةابعالتحقةةم مةةن صةةحة الفةةرض ال -اا سةةابع
على: ال توجةد عالقةة دالةة إحصةائياا بةين درجةات معلمةي 
الفيزياء بالمرحلة الثانوية على اختبار طبيعة علةم الفيزيةاء 

لسـ  البالـث  ودرجاتهم على مقيال الذكاء االنفعةالي،
 يةهــر النحــو الــذيعلــى  معــامالس ارتبــاط بريســونمصــفوفة 

 :(55يف جدو   

 (: يوضح العالقة بين درجات فهم معلمي الفيزياء لطبيعة العلم ودرجاتهم في الذكاء االنفعالي 11جدول )
/ طبيعةةةةةةةة العلةةةةةةةم
 الذكاء االنفعالي

الفيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أ القياس العلم عملياس العلم البناء املعريف  العلم  صائ   أهداف العلم 
والت نولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 اواجملتم

 اجملاالس معا  

إدار  
 االنفعاالس

-.3753 
3733 

-3754 
3744 

-37312 
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3766 
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-3752 
3764 

-3753 
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 تشري إىل قيم معامالس االرتباط (5 
 تشري إىل قيم مستوياس الداللة (6 

دالـة ارتباطيـة ( عدم وجود عالقـة 55يتضح م  اجلدو      
إلصائيا  بن درجاس فهم معلمي العلوم ليبيعة علم الفيزياء 

ـــذكاء االنفعـــايل، وكـــذلك عـــدم بشـــ ل  عـــام ودرجـــاهت م يف ال
فيزيـاء وجود عالقة دالة إلصائيا  بن درجاس فهـم معلمـي ال

يف كل جما  مـ  جمـاالس فهـم طبيعـة علـم الفيزيـاء ودرجـاهتم 
ول ــــ  يةهــــر الــــذكاء االنفعــــايل. كــــل جمــــا  مــــ  جمــــاالس يف  

وجـــود عالقـــة موجبـــة دالـــة بـــن تنةـــيم االنفعـــاالس وكـــل  مـــ  
الــة القيــاس العلـم. ووجـود عالقــة سـلبية دعمليـاس العلـم وأ 

مـــ  فهـــم أهـــداف علـــم الفيزيـــاء بـــن املعرفـــة االنفعاليـــة وكـــل 
  .وفهم  صائ  علم الفيزياء

وهذا يشري إىل أنه كلما زادس درجة فهـم معلمـي الفيزيـاء    
ليبيعة علم الفيزياء فليس بالضرور  أن يزيد تبعا  هلـا مسـتوى 

فض  درجة فهم معلمي الفيزيـاء ، وكلما اخنالذكاء االنفعايل
ليبيعـــة علـــم الفيزيـــاء فلـــيس بالضـــرور  أن يـــن فض تبعـــا  هلـــا 
مســــــتوى الــــــذكاء االنفعــــــايل، وقــــــد يرجــــــا هــــــذا إىل اليبيعــــــة 
امل تلفــة ل ـــل  مــ  فهـــم طبيعــة العلـــم ذاس اليبيعــة العقليـــة، 

الـــذكاء االنفعـــايل ذاس اليبيعـــة الوجدانيـــة، وأن كـــال  طبيعـــة و 
بعــض. فقــد عـ  مــل أ ـرى خمتلفــة بعضــهما منهمـا يتــأثر بعوا

ي ون بعض معلمي الفيزياء على قـدر عـا   مـ  فهـم ليبيعـة 
العلــم ول ــنهم يف الوقــ  نفســه ال ي ونــون باملســتوى نفســه 
مــ  الــذكاء االنفعــايل، وقــد ي ــون بعضــهم علــى قــدر حمــدود 
مــ  فهــم ليبيعــة العلــم ول ــنهم علــى قــدر عــا   مــ  االتــزان 

 االنفعـــــاالس والتعامـــــل بإ ابيـــــة مـــــا االنفعـــــايل والـــــتح م يف
اليلبة والزمالء، وهـذا مـا يفسـره مـ  تـوتر العالقـة بـن بعـض 

معلمي الفيزياء املتم نن م  املاد  وزمالئهم وطلبـتهم تصـل 
إىل لــد العزلــة يف املدرســة، ومــ  العالقــة االجتماعيــة القويــة 
واحلميمية بن بعض معلمـي الفيزيـاء لتعـويض بعـض جوانـ  

 العلمي لديهم أو للت)يية عليه.         الضعف
أمـــــا عـــــ  وجـــــود عالقـــــة طرديـــــة دالـــــة بـــــن جمـــــا  تنةــــــيم    

يرجــا إىل أن طبيعــة االنفعــاالس وجمــا  عمليــاس العلــم فقــد 
عمليــاس العلــم متضــمنة يف األنشــية العمليــة واألنشــية الــيت 

ختييط مسبق وتعامل بأنا  هي حتتا  إىل حتتا  إىل تف ري، و 
وحت ـــم عـــا   باالنفعـــاالس وإدار  ل يمـــة حلصـــة مـــا اليلبـــة 

مــا عــ  وجــود عالقــة طرديــة دالــة بــن جمــا  تنةــيم أ .الفيزيــاء
 إذفهــذه نتيجــة منيقيــة االنفعــاالس وجمــا  أ القيــاس العلــم 

القيـاس العلـم لـدى معلـم الفيزيـاء إنه كلما ارتفـا مسـتوى أ 
وتوجيههــا  زيــاد  قدرتــه علــى تنةــيم انفعاالتــهأدى ذلــك إىل 

فـاحللم سـيد ، يف لصـ  الفيزيـاء ىل حتقيق اإلجنـاز والتفـوقإ
   األ الق.

أمــا عــ  وجــود عالقــة ع ســية دالــة بــن املعرفــة االنفعاليــة    
؛ فقد يرجـا هوبن كل  م  فهم أهداف العلم وفهم  صائص

إىل أن علــــم الفيزيــــاء يتيلــــ  تنــــاو  األمــــور جبديــــة وصــــرامة 
ا بــالرموز الرياضــية واحلــرص علــى تــدريس الفيزيــاء، وا تالطهــ

ولاجتهــا ملســتوياس عاليــة مــ  الرتكيــز العقلــي، وذلــك علــى 
لســــــاب املعرفــــــة االنفعاليــــــة الــــــيت تتيلــــــ  مراعــــــا  املشــــــاعر 

اجلوانــــــــ  النفســــــــية وتفهــــــــم احلاجــــــــاس اإلنســــــــانية لليلبــــــــة و 
 ولآل ري . 

وتتفـق هــذه النتيجــة مــا النتيجـة الــيت أشــارس إليهــا دراســة    
م  عدم وجود عالقة ( 6332  الزع  والسالماس ولسنن

ــــة  ــــيت يســــتند إليهــــا يف إصــــدار ن بــــدال املبــــاديت األ القيــــة ال
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. م على القضايا األ القية ومستوى فهم طبيعة العلمال األ
دراســة مــا النتيجــة الــيت توصــل  إليهــا وختتلــف هــذه النتيجــة 

وجــود عالقــة دالــة بــن مســتوى النقافــة مــ  ( 6353الــزع   
الفيزياء ومستوى االماهاس حنو العلم. العلمية لدى معلمي 

( 6355مــا النتيجــة الــيت توصــل  إليهــا دراســة اليوســـف  و 
م  وجود عالقة ارتباطية موجبة بـن الـذكاء االنفعـايل واختـاذ 

ومـــــا النتيجـــــة الـــــيت القـــــرار لـــــدى معلمـــــي املرللـــــة النانويـــــة. 
وجود عالقة دالة م  ( 6355دراسة العلوان  توصل  إليها 

ء االنفعـــايل واملهـــاراس االجتماعيـــة وأ ـــاط التعلـــق بـــن الـــذكا
 لدى طلبة اجلامعة. 
 :توصيات البحث

ث احلــايل، فــإن بنــاء  علــى النتــائج الــيت أســفر عنهــا البحــ    
 :البالث يوصي  ا يأيت

زياد  االهتمام  علمـي ومعلمـاس الفيزيـاء علـى لـد  سـواء  -
فهـــم للفهــم أهــداف العلــم، وللمعلمـــن علــى وجــه التحديــد 

طبيعة علم الفيزياء، ويف جماالس:  صائ  العلم، والتفاعل 
 بن الفيزياء والت نولوجيا واجملتما، وأ القياس العلم.  

اليت زياد  الدوراس التدريبية يف وزار  الرتبية والتعليم العايل  -
 على جماالس طبيعة العلم، وتفعيل دور املعلمن فيها.  تركز
علـــــوم يف مرالـــــل التعلـــــيم العـــــام ضـــــرور  اهتمـــــام مشـــــريف ال -
االنفعـايل لـدى املعلمـن واملعلمـاس، املرللة النانوية بالـذكاء و 

مسـتوياس  لتنميةوتنفيذ برامج إرشادية وعقد دوراس تدريبية 
ال ســــــــيما يف جمــــــــاالس تنةــــــــيم الــــــــذكاء االنفعــــــــايل لــــــــديهم، 

االنفعاالس، وإدارهتا، واملعرفة االنفعاليـة؛  ـا يـنع س بصـور  
 ابية على املمارساس التدريسية للعلوم والتعامل البناء أكنر إ

 ما الزمالء واليلبة.    
 مصادر البحث ومراجعه

 مصادر البحث: -أوالا 
 القرآن ال رمي.

. القـــاهر ، دار ريــاض الصـــاحلناإلمــام النـــووي، حمــي الـــدي   د. س(. 
 إلياء ال ت  العربية.

  المراجع العربية: -ثانياا 
أثــر التفاعــل بــن اســرتاتيجية التســاؤ  الــذايت "(. 6355 أبــو شــامة، حممــد 

ومســــــتوياس مهيــــــز املعلومــــــاس يف تنميــــــة مســــــتوياس الفهــــــم القرائـــــــي 
للنصــوص الفيزيائيـــة واالمــاه حنـــو دراســتها لـــدى طــالب الصـــف األو  

 .535 -33، 33(6.  جملة كلية الرتبية باملنصور . "النانوي
في وعالقتــه  هــاراس مواجهــة الــذكاء العــاط"(. 6353األســيل، مصــيفى  

رسالة ماجسـتري غـري . "الض)وط لدى طلبة كلياس الرتبية جبامعاس غز 
 غز .  -، اجلامعة اإلسالميةمنشور 

معتقــــــداس اليلبــــــة "(. 6353أمبوســــــعيدي، عبــــــد اهلل والشــــــعيلي، علــــــي  
ختص  العلوم ب لية الرتبية/ جامعة السـليان قـابوا حنـو طبيعـة العلـم 

جملــة الدراســاس الرتبويــة . "رهم لبي ــة امل تــرباس العلميــةوعالقتهــا بتقــدي
 .21 -36، 5(3.  جامعة السليان قابوا -والنفسية

ـــادي   ـــابين، هـــدى والعيســـى، هن فعاليـــة املـــد ل اجلمـــايل يف "(. 6353ب
ـــــة وطبيعـــــة العلـــــم  ـــــى فهـــــم املفـــــاهيم العلمي ـــــدريس مقـــــرر األليـــــاء عل ت

جملـة الرتبيـة . "النـانوي واالماهاس العلميـة لـدى طالبـاس الصـف األو 
 .544 -524، 5(54.  مصر -العلمية

الــذكاء الوجــداين لــدى الشــباب "(. 6356بــدوي، أمينــة وحممــود، ماجــد   
جملــة كليــة الرتبيــة . "املصــري والســعودي يف ضــوء مت)ــريي النــوع والنقافــة

 .    33 -31، 24(6.  مصر -ببنها
شــط يف تنميــة املفــاهيم فاعليــة أســلوب الــتعلم الن"(. 6355بلجــون، كــوثر  

. "العلمية يف جما  فيزياء احلركـة واجلاذبيـة لـدى طالبـاس املرللـة النانويـة
 .564 -43(، 552.  مصر -جملة القراء  واملعرفة
ــــدى "(. 6356البهنســــاوي، أ ــــد   ــــذكاء االنفعــــايل والســــعاد  واألمــــل ل ال

طالبــاس اجلامعــة يف مصــر وعمــان والــيم  وفلســين والســعودية دراســة 
، 5(55.  مصـر -جملـة دراسـاس عربيـة يف علـم الـنفس. "ثقافية مقارنة

5- 34     . 
معتقداس مدرسي العلـوم يف املرللـة النانويـة يف "(. 6334اجلزائري،  لود  

املـ متر العلمـي النـاين: . "مدينة دمشق عـ  طبيعـة العلـم واملعرفـة العلميـة
، األردن -شالتــــدفق املعــــريف، جامعــــة جــــر دور املعلــــم العــــريب يف عصــــر 

313- 344. 
الذكاء االنفعايل وعالقته بالسـعاد  والنقـة بـالنفس "(. 6333جود ، آما   

العلـــوم  -جملـــة جامعـــة النجـــاح لألثحـــاث. "لـــدى طلبـــة جامعـــة األقصـــى
 .342 -243، 4(65.  اإلنسانية

فاعليــة املــد ل التفاوضــي يف تنميــة طبيعــة "(. 6353لســام الــدي ، ليلــي  
دراسـاس يف . "ماء لدى اليالبة املعلمـة ب ليـة البنـاسالعلم وتقدير العل

 .534 -22(، 513.  مصر -املناهج وطرق التدريس
(. مـــــدى فاعليـــــة برنـــــامج التنـــــوير االنفعـــــايل يف تنميـــــة 6334رزق، حممـــــد  

جامعة أم  -الذكاء االنفعايل لليالب واليالباس ب لية الرتبية باليائف
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. لرتبويـــة واالجتماعيـــة والنفســـيةجملـــة جامعـــة أم القـــرى للعلـــوم االقـــرى. 
 51)6 ،25- 545  . 

ــــا  6355الرفــــوع، حممــــد   (. الــــذكاء العــــاطفي وعالقتــــه بــــالت يف مــــا احلي
، 6(56.  جامعـــة البحـــري  –جملـــة العلـــوم الرتبويـــة والنفســـية اجلامعيـــة. 

23-551. 
(. درجـــة الـــذكاء االنفعـــايل لـــدى معلمـــي مـــدارا 6353رمضـــان، لســـ   

جملـــة  لالج ـــن الفلســـيينين يف حمافةـــة نـــابلس.وكالـــة غـــوث وتشـــ)يل ا
 .31 -31(، 54.  جامعة القدا املفتولة لألثحاث والدراساس

(. مســتوى النقافــة العلميــة لــدى معلمــي الفيزيــاء يف 6353الــزع ، طــال   
املرللـة النانويــة  ـدارا مديريــة تربيـة الرصــيفة بـاألردن وعالقتــه  ســتوى 

. ال ويــ  -اجمللــة الرتبويــةاهتم حنــو العلــم. ثقافــة طالهبــم العلميــة واماهــ
 63)42 ،651- 631. 

(. املبـاديت 6332الـزع ، طـال  والسـالماس، حممـد  ـري ولسـنن،  ولـة  
األ القيـــة الـــيت يســـتند إليهـــا طلبـــة كليـــة اليـــ  يف اجلامعـــة األردنيـــة يف 
إصدار ل مهم على القضايا األ القية ومدى تأثرها ب ل م  اجلنس 

جملة جامعـة النجـاح دراسي ومستوى فهمهم ليبيعة العلم. واملستوى ال
 .   5651 -5545، 3(66.  العلوم اإلنسانية -لألثحاث

(. 6356الــــــزع ، طــــــال  والشــــــرع، إبـــــــراهيم والســــــالماس، حممــــــد  ـــــــري  
معتقـداس اليالبـاس اإلبســتمولوجية لـو  العلـم يف كليــة العلـوم الرتبويــة 

ــــ  طــــال   وأثرهــــا يف أ ــــاط تعلمهــــ  يف اجلــــامعتن األردنيــــة واحلســــن ب
ــــــك ســــــعودواماهــــــاهت  العلميــــــة.  العلــــــوم الرتبويــــــة  -جملــــــة جامعــــــة املل
 . 563 -535، 5(63.  والدراساس اإلسالمية
ـــــي 6355الســـــعدي، الســـــعدي   (. فاعليـــــة معمـــــل العلـــــوم االفرتاضـــــي ثالث

األبعــاد يف حتصــيل املفــاهيم الفيزيائيــة اجملــرد  وتنميــة االمــاه حنــو إجــراء 
جملــــة كليــــة الرتبيـــــة ارب افرتاضــــيا  لــــدى تالميــــذ املرللــــة النانويــــة. التجــــ

 .343 -332، 6(63.  مصر -بأسيوط
(. الذكاء االنفعايل لدى طلبة الب الوريوا والـدبلوم 6355سالمة، كما   

ـــة يف أرحيـــا.  ـــة الفلســـيينية للعلـــوم األمني املهـــين الت صصـــي يف األكادميي
 .633 -651، 41(5 . مصر -عن مشس -جملة كلية الرتبية

(. الذكاء االنفعايل والرضا عـ  احليـا  لـدى عينـة مـ  6355شاهن، إميان  
-ســنوي الســادا عشــر لإرشــاد النفســياملــ متر الاملعلمـن واملعلمــاس. 

 61مصر بعد ثور   -الت)يري: اإلرشاد النفسي وإراد  جامعة عن مشس
 .  414-244( 6 يناير.

ب املعلمـــن شـــعبة الفيزيـــاء وال يميـــاء (. رؤى اليـــال6333شـــاهن، جنـــا   
 -5، 4(3.  مصـر -جملـة الرتبيـة العلميـةع  العـامل اليبيعـي والسـببية. 

63. 
التصــــوراس اإلبســــتمولوجية "(. 6356الشــــايا، فهــــد والقــــادري، ســــليمان  

لـــتعلم وتعلـــيم املفـــاهيم الفيزيائيـــة لـــدى أعضـــاء هي ـــة التـــدريس بأقســـام 
جملـــة جامعـــة امللـــك . "ودية واألردنيـــةالفيزيــاء يف بعـــض اجلامعـــاس الســـع

 -621، 5(63.  العلـــــــوم الرتبويـــــــة والدراســـــــاس اإلســـــــالمية -ســـــــعود
453  . 

مســتوى فهــم معلمــي ال يميــاء بســلينة عمــان "(. 6332الشــعيلي، علــي  
 -دراســاس تربويــة واجتماعيــة. "ليبيعــة العلــم يف ضــوء بعــض املت)ــرياس

 .46 -35، 4(53.  مصر
الفــــــروق يف الــــــذكاء االنفعــــــايل بــــــن الصــــــم " (.6356الةــــــاهر، قحيــــــان  

. سـوريا -جملة احتاد اجلامعاس العربية للرتبيـة وعلـم الـنفس. "وامل فوفن
 53)5 ،535- 635. 

والــــدي ، فتحــــي وكفــــايف، وفــــاء واملــــوجي، أمــــاين  عبــــد الســــميا، مصــــيفى
تقومي مـنهج الفيزيـاء يف املرللـة النانويـة "(. 6356 واملعمري، سليمان 

ـــا باجلمهور  يـــة اليمنيـــة يف ضـــوء مـــد ل الت امـــل بـــن العلـــم والت نولوجي
 .43 -33، 5(5.  اليم  -اجمللة العربية للرتبية العلمية ."واجملتما

تقــومي مــنهج فيزيــاء املرللــة النانويــة يف "(. 6355عبــد الــودود، عبــد الــودود  
املــــ متر العلمــــي . "اجلمهوريــــة اليمنيــــة مــــ  وجهــــة نةــــر معلمــــي الفيزيــــاء

: الرتبيـــة العلميـــة ف ـــر عشـــر للجمعيـــة املصـــرية للرتبيـــة العلميـــة اخلـــامس
 . 524 -534جديد لواقا جديد. 

ـــــــاروق ورزق، حممـــــــد   ـــــــذكاء االنفعـــــــايل، مفهومـــــــه "(. 6335عنمـــــــان، ف ال
  .13-46، 51(12.  جملة علم النفس. "وقياسه

الـــذكاء االنفعـــايل وعالقتـــه بـــالتوافق "(. 6355عســـلية، حممـــد والبنـــا، أنـــور  
جملة جامعة األزهر ب)ز  . "غز  -واجي لدى العاملن جبامعة األقصىالز 

 .623 -641، 6(54.  سلسلة العلوم اإلنسانية
الــذكاء االنفعــايل وعالقتــه باملهــاراس االجتماعيــة "(. 6355العلـوان، أ ــد  

وأ ــاط التعلـــق لــدى طلبـــة اجلامعــة يف ضـــوء مت)ــريي الت صـــ  والنـــوع 
، 6(3.  األردنيـــــــة يف العلــــــوم الرتبويـــــــة اجمللــــــة. "االجتمــــــاعي لليالـــــــ 

561- 533. 
الــــذكاء الوجــــداين وعالقتــــه "(. 6354علــــوان، نعمــــاس والنواجحــــة، زهــــري  

جملــة اجلامعــة . "باإل ابيــة لــدى طلبــة جامعــة األقصــى  حافةــاس غــز 
 .  15-5، 5(65.  اإلسالمية للدراساس الرتبوية والنفسية

ين وعالقتــــــه بـــــبعض املت)ــــــرياس الــــــذكاء الوجـــــدا"(. 6354العلـــــي، ماجـــــد  
، 5(35.  ال ويـ  -جملة العلـوم االجتماعيـة. "النفسية لدى املراهقن

34- 563. 
مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الدراساس "(. 6354العواملة، لابس  

. "العليــا يف جامعــة العلــوم اإلســالمية العامليــة وعالقتــه بــبعض املت)ــرياس
    . 622-643، 6(62  .جامعة أسيوط -اجمللة العلمية
مــدى فهـــم معلمــي العلــوم للمرللــة األساســـية "(. 6334العياصــر ، أ ــد  

املـ متر العلمـي النـاين:  دور . "لبعض مةاهر طبيعـة العلـم: دراسـة لالـة
األردن،  -، جامعـة جـرش اخلاصـةاملعلم العـريب يف عصـر التـدفق املعـريف

343- 152. 
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في لـــدى املوهـــوبن والعـــادين مـــ  الـــذكاء العـــاط" (.6355ال)رايبـــة، ســـامل  
جملة اجلامعة  ."دراسة مقارنة -طلبة املرللة املتوسية يف منيقة القصيم

   . 142 -123(، 5 54، اإلسالمية ب)ز  سلسلة الدراساس اإلنسانية
فعاليــة برنـامج تــدري  يف كشــف "(. 6356ال)رايبـة، ســامل والعتـوم، عــدنان  

النفعــايل لــدى طلبــة الصــف العاشــر العالقــة بــن الــذكاء االجتمــاعي وا
، 5(54.  جامعـة البحـري  -جملة العلوم الرتبويـة والنفسـية . "األساسي
623-635  . 

التصـــوراس "(. 6353القـــادري، ســـليمان واملـــوين، إبـــراهيم وقـــبالن، أ ـــد  
بسـتمولوجية لـتعلم املفـاهيم العلميــة لـدى معلمـاس الصـفوف النالثــة اإل

 -جملــة العلــوم اإلنســـانية. "هت  التدريســيةاألوىل وعالقتهــا  ســتوى  ــرب 
 . 44 -35(، 44.  اجلزائر -جامعة منتوري
الــذكاء الوجــداين وعالقتــه باالنــدما  اجلــامعي "(. 6356القاضــي، عــدنان  

 اجمللــــة العربيــــة لتيــــوير التفــــوق.. "لـــدى طلبــــة كليــــة الرتبيــــة جبامعــــة تعــــز
 4)3 ،62- 23. 

االنفعايل وعالقته ببعض املت)ـرياس  الذكاء"(. 6332املصدر، عبد العةيم  
جملـــة اجلامعـــة اإلســالمية ب)ـــز  سلســـلة . "االنفعاليــة لـــدى طلبـــة اجلامعــة

 .246 -123، 5(52.  الدراساس اإلنسانية
الـــذكاء العـــاطفي وعالقتـــه باختـــاذ القـــرار لـــدى "(. 6355اليوســـف، رامـــي  

هلــــي عينــــة مــــ  معلمــــي املرللــــة النانويــــة يف مــــدارا التعلــــيم العــــام واأل
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Abstract: The present research aimed to identify the comprehension level of physics science nature among secondary school 
physics teachers, emotional intelligence level, and the relationship among them. The researcher used the descriptive approach, 
and designed two research tools: physics science nature test, and emotional intelligence scale. The researcher selected a random 
sample of Gazan secondary school physics teachers of whom (30)  males and (28) females. He used means, percentages, t. test, 
ANOVA, Scheffee test and Pearson coefficient correlation as statistical  techniques. The results were as follows: The 
comprehension level of physics nature among the sample was (73%); the existence of statistically significant difference in the 
mean scores of science nature comprehension among the sample attributable to sex and in favor of females, There were no 
statistically significant differences in the mean scores of the science nature comprehension in the sample attributable to teaching 
experience, the emotional intelligence level in the sample was (77.3%), There were no statistically significant differences in the 
mean scores of the emotional intelligence among the sample attributable to sex or teaching experience, there were no 
statistically significant relation between the subjects' mean scores of physics nature comprehension and their mean scores on the 
emotional intelligence scale.  
 
Key words: physics science nature, emotional intelligence, physics teacher. 
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الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  
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